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ROEPINGSVERKLARING
van die Nederduitse Gereformeerde Kerk
2007

Ons besef opnuut God roep die NG Kerk deur sy Woord en Gees om aan Hom te behoort. Christus, die
Hoof van die kerk, stuur ons om ons roeping te gehoorsaam en ons daaraan toe te wy:
(a) Om met ʼn leerbare gees die wil van God deur sy Woord te leer ken en uit te leef in die uitdagende en
komplekse wêreld waarin ons lewe.
Ons is daarvan oortuig dat slegs die evangelie van Jesus Christus mense op die pad van verlossing,
versoening en lewende hoop plaas. Daarom wil ons die Woord van die Here tydig en ontydig verkondig,
as profete optree en oral getuienis aflê van die hoop wat in ons leef.
(b) Om voortdurend in liefde na mekaar te luister en in ons vertroue van mekaar te groei.
Bewus van ons diversiteit, verbind ons ons aan groter eenheid tussen gemeentes, aan die hereniging van
die kerkfamilie, asook aan die versterking van ons ekumeniese bande. Ons wil graag met alle ander
Christene saamwerk om veilige ruimtes te skep waarbinne ons eerlik met mekaar kan praat en bly praat.
(c) Om in deernis met ander saam te leef.
Ons word deur God geroep as deel van sy liggaam in Afrika. Ons is dankbaar vir alle positiewe
ontwikkelinge op ons kontinent, waaronder die snelle groei van die Christelike geloof. Daar is ook vele
tragiese verhale van geweld, misdaad, armoede, hongersnood en die gevolge van MIV-Vigs. Ons betuig
ons meegevoel aan die talle slagoffers hiervan en wil meewerk aan genesing vir mens, dier en omgewing.
God roep en stuur sy kerk om ʼn verskil te maak. Ons verseker alle owerhede van ons voorbidding.
(d) Om met openheid onvoorwaardelik diensbaar te wees in die wêreld.
Ons wil graag met alle ander Christene hande vat om ons samelewings op te bou en pynlike
omstandighede te verlig. Ons wil mekaar as gemeentes en leiers met liefde aanspoor, begelei en toerus
om by die genesing van ons lande betrokke te raak. Ons is beskikbaar en is verbind tot diens aan
gemeenskappe. Ons dank die Here vir die toewyding van lidmate en die talle positiewe aksies waarvan
ons oral hoor. As gestuurde gelowiges is ons sout van die aarde en lig vir die wêreld. Ons staan in diens
van die koms van God se koninkryk.
Ons buig voor die Here. Ons is hier. Ons is sy kerk. Ons is gestuurdes.
Aan God al die eer.
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VOORWOORD
ʼn Vergadering van ŉ Algemene Sinode is ʼn vergadering van die kerkverband: afgevaardigdes van die 10
samestellende sinodes (wat 1100 gemeentes en hulle lidmate verteenwoordig) kom as ʼn kerkvergadering
in eie reg saam om as mense-in-verband saam te onderskei hoe gestalte gegee moet word aan die werk
wat eie aan die opdrag van hierdie vergadering is (Artikel 43 van die Kerkorde). Ons wat saam vergader,
is kontraktueel aan mekaar verbind ten opsigte van ons werk ter vergadering en die uitvoering daarvan in
die sinodes.
In die hart van die werk van hiérdie kerkvergadering lê die taak om beleid te bepaal. Dit doen ons aan die
hand van die Woord en Belydenis. Ons doen dit mdo op ons roeping in ons unieke konteks ter wille van
God se mense en God se wêreld. Maklik is dit uiteraard nie, en daar is nie kitsantwoorde vir die sake op
ons tafel nie. Verantwoordelike onderskeiding saam-met-mekaar word van ons gevra – nie ter wille van
onsself of die NG Kerk nie, maar ter wille van die eer van die Here van die NG Kerk.
By elke kerkvergadering, ook een soos die Algemene Sinode, moet ons deeglik besef die NG Kerk as
denominasie is veel meer en groter en belangriker as ons in vergadering. Ons moet ook die heil en die
welwese van die ganse kerkverband in gedagte hou in alles waarmee ons besig is en oor gaan besluit.
Ons vergader ook in ʼn tydvak waar die Algemene Sinode nie meer so belangrik vir mense op
voetsoolvlak is as wat ons graag wil dink nie. ʼn Bepaalde “verwydering” word beleef. By sekere mindere
kerkvergadering en lidmate is daar wantroue in die “kerkleiding”. Dit sal gewoon dom wees indien hierdie
vergadering dit ignoreer: ons is dit aan mekaar verskuldig om doelbewus te werk aan ons onderlinge
verhoudinge en die duidelike uitspel van funksies en bevoegdhede. Daar is ʼn verslag oor ons
kerkverband: ons moet dit met omsigtigheid én dapperheid hanteer.
Een van die groot en deurlopende narratiewe in die Suid-Afrikaanse konteks, ook in kerke en daarom ook
in die NG Kerk, handel oor leierskap. “Soveel hoofde, soveel sinne” kenmerk dié gesprek. Dit bekommer
nogal as kerkmense hieroor sou praat asof hulle alle denke klaar in die kassie het, of indien die
basisteorieë waarmee gewerk word, blote vertaling uit die bestuurswetenskappe na die kerklike lewe is, of
indien die voorbeeld van Bybelse leiers bloot onkrities vertaal word na 2015. Ons gaan ook goed doen om
in ons werk, besinning en “leierskap” nie belangrike vrae te systap nie: Wat is die diepste unieke aard van
iets soos ʼn geloofsgemeenskap? Wat sou die unieke aard van leierskap in dié unieke gemeenskap
wees? Wie (lees ook: watter groep) sou leiding neem en waarvoor? Hoe word onderskei of die visie van
leiers die korrekte of relevante visie is? Hoe dekonstrueer ons ons diepgewortelde idees oor “leierskap”?
Hoe oop is ons om in ʼn nuwe manier van lei van alle mag afstand te doen? Hoe gaan ons soos Moeder
Theresa vanuit die plekke-van-groot-nood minder groot dinge praat en meer die voorbeeld van groot
opoffering ter wille van God se mense en sy aarde stel? Ons vergadering as “leierskap” gaan deeglik
dopgehou word – deur die Here se mense in ons kerk en deur die burgerlike samelewing se mense binne
én buite ons kerk.
Die werk in hierdie Agenda gee iets weer van twee jaar se besigwees met die NG Kerk se reis op talle
vlakke. Dankie aan elkeen wat in die twee jaar hard gewerk het om die Algemene Sinode met verslae te
dien. Groot dank aan my personeel en gesin vir hulle bystand om twee jaar se werk byeen te bring.
Kom ons bid saam met mekaar en vir mekaar…
“Ons vra God dat julle, deur al die wysheid en die insig wat die Gees gee, tot volle kennis kan kom van
wat sy wil is. Ons bid dat julle tot eer van die Here sal lewe deur net te doen wat Hy verlang. Mag julle
vrugte dra deur goeie werke en toeneem in die kennis van God” (Kolossense 1: 9b-10).

Dr JJ Gerber
Algemene Sekretaris van die NG Kerk
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Christen Vigsburo vir Suidelike Afrika
Christelike Afhanklikheidsdiens
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Evangelical Community in the Congo
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Dordtse Leerreëls
Dutch Reformed Church (NGK)
Dutch Reformed Church in Botswana
Diensverhoudingkommisie
Evangelies-Lutherse Kerk van SuiderAfrika

Federasie van Switsers-Protestantse
Kerke
Forum for Intercultural Missionaries
Church of Jesus Christ in Madagaskar
Eietydse Musiekbediening
Global Christian Forum
Gemeentedienstenetwerk
Gereformeerde Evangeliese Kerk van
Australië
(REC) Gereformeerde Ekumeniese
Raad
Genealogiese Instituut van Suid-Afrika
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Genealogical Association of Utah
Hugenote Kollege
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Inter-faith Action for Peace in Africa
Independent Forum for Faith and
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Interkerklike Kommissie vir Opvoeding
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K
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Nuwe Bedieningsontwikkeling
Nasionale Demokratiese Revolusie
Nuwe Gemeente-ontwikkeling,
Evangelisasie, Kerkplanting
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Nederlandse Geloofsbelydenis
NG Kerk Nederduitse Gereformeerde Kerk
NGKA
(DRCA) Nederduitse Gereformeerde
Kerk in Afrika
NGKU
NG Kerk Uitgewers
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NG Sendingkerk
NGO
Nuwe Gemeente-ontwikkeling
NGTT
Nederduitse Gereformeerde
Teologiese Tydskrif
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Nederduitsch Hervormde Kerk
NOP
Nasionale Ontwikkelingsplan
NRASD National Religious Association for
Social Development
NRLC
National Religious Leaders Council
NRLF
National Religious Leaders Forum
NT
Nuwe Testament
NWO
Nie-winsgewende organisasie

O

OT
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P
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PCUSA
PKN
PL
Prim
Ps
PSD

R

REC
RCA
RCEA
RCH
RCJ
RCWF
RCZ

T

TEASA
TIW
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TKK
TKR
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U

UCA
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VBO
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Ou Testament
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VDDG
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Protestantse Kerk in Nederland
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Primarius
Psalm
Predikant in Sinodale Diens

VDM
vGKN
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(GER) Reformed Ecumenical Council
Reformed Church in Africa
Reformed Church in East Africa
Reformed Church in Hungary
Reformed Church in Japan
Reformed Christian Womens’ Forum
Reformed Church in Zimbabwe

W
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WBG
WBGK
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Suid-Afrikaanse Inkomstediens
Suid-Afrikaanse Kerkorrelisvereniging
South African Christian Leadership
Assembly
South African Christian Leaders Indaba
Suid-Afrikaanse Koorvereniging
Suid-Afrikaanse Onderwysersunie
Suid-Afrikaanse Polisiediens
Suid-Afrikaanse Raad van Kerke
Sekundus/Sekundi
Sentrum vir Kontekstuele Bediening
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The Evangelical Alliance of South
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Tussenkerklike Kommissie
Tussenkerklike Raad
Teologiese Studente Opleiding
Uniting Church in Australia
Uniting Ministry for Service and
Witness
Universiteit Pretoria
Uniting Presbyterian Church in
Southern Africa
Uniting Reformed Church in Southern
Africa
Universiteit Stellenbosch
Universiteit Vrystaat
Voortgesette Bedieningsontwikkeling
Verenigende Christelike Studentevereniging
Verenigde Diensgroep Diens en
Getuienis
Verbi Divini Minister (Bedienaar van
die Goddelike Woord)
voortgezette Gereformeerde Kerken in
Nederland
(URCSA) Verenigende Gereformeerde
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Adviesnetwerk vir klassieke kerklied
Verenigde Protestantse Kerk in België
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8

A. VERSLAE
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A.1 AGENDAPROJEKSPAN/ ONTWERPSPAN
1. OPDRAG

1.1 Reglement 3 pt 3.1: “Die Projekspan Agenda Algemene Sinode word deur die Moderamen
saamgestel…”
Die Moderamen het besluit om ’n Ontwerpspan saam te stel wat die beplanning vir die Algemene Sinode
sal doen. Die Ontwerpspan het aan die Moderamen en die Bedryfspan verslag gedoen van sy
werksaamhede.
1.2 Personeel
Die personeel was die volgende: dr Kobus Gerber (sameroeper), me Rinel Hugo (skriba), mnr Gerhard
Potgieter, me Ester Steyn, di Nelis J van Rensburg, Norma Rossouw, drr Johan Ernst, Gustav Claassen,
Roelf Opperman, ds Fay van Eeden en me Hermien Swart saam met ander verteenwoordigers van die
Noordelike Sinode: dr Kobus Myburgh, di Lizl-Louise Schoeman, Attie Nel, Daniël de Vos, Wynand van
Niekerk, Fritz Snyman en Pieter Visser. Die Noordelike Sinode het ook ʼn span wat die boek Rut deur die
loop van die vergadering hanteer.

2. PLEK EN DATUM VAN SINODE

2.1 Datum
Die Moderamen het die datum vir die Sestiende Algemene Sinode bepaal vir Sondag 4 tot Vrydag 9
Oktober 2015.
2.2 Kennisgewing
Skribas en saakgelastigdes van die tien sinodes is op 16 Maart 2015 formeel kennis gegee van die
vergadering asook voorsien van die noodsaaklike inligting soos dit in die Reglement vir Orde vermeld
word.
2.3 Gasheersinode
Die Moderamen het goedgekeur dat die Noordelike Sinode as gasheersinode vir die Sestiende Algemene
Sinode optree nadat hulle by die Algemene Sinode 2013 aangebied het om dit te doen.
2.4 Plek
Die Moderamen het goedgekeur dat die Algemene Sinode by die Afrikaanse Hoër Seunskool, Pretoria,
gehou word. Verblyf is in die koshuisgeriewe van die Afrikaanse Hoër Seunskool en die Afrikaanse Hoër
Meisieskool.

3. AFGEVAARDIGDES

3.1 Die name van die afgevaardigde predikante en ouderlinge/diakens (met sekundi) verskyn in die lys
van afgevaardigdes in die Agendaboek (bl 20).
3.2 In ooreenstemming met Reglement 3 pt 1.2 berus hierdie lys op die gesamentlike geloofsbriewe wat
deur die skribas van sinodes ingedien is op grond van Kerkorde Art 38.1. Die berekening verskyn ook in
die Agendaboek (bl 25). Die berekening is deur die Moderamen goedgekeur en deurgegee aan die
sinodes.
3.3 Die dosenterade van die drie Teologiese Fakulteite en die Hugenote Kollege is adviserend
teenwoordig (Kerkorde Art 38.2).
3.4 Aan die predikante in algemene sinodale en in sinodale diens, sowel as aan skribas van permanente
kommissies en amptenare van soortgelyke status wat mede-verantwoordelikheid dra vir verslae wat voor
die Algemene Sinode dien, en wat nie afgevaardigdes na die Algemene Sinode is nie, word reg van sitting
met adviserende stem verleen wanneer daardie verslae en sake wat hulle werk raak, behandel word.
3.5 Alle wysigings van die lys afgevaardigdes moet tydens registrasie op Sondag 4 Oktober 2015
voor 18:30 by die Algemene Sekretaris, dr Kobus Gerber, ingehandig word.
3.6 Plekke word gereserveer vir die ekumeniese verteenwoordigers en besoekers wat die Moderatuur/
Moderamen uitgenooi het.
3.7 'n Beperkte getal sitplekke is beskikbaar vir besoekers.

4. REGISTRASIE

4.1 Die registrasie van afgevaardigdes vind vanaf Sondagoggend 4 Oktober 2015 om 12:00 tot 18:00
plaas by die Afrikaanse Hoër Seunskool se 1920 Kafeteria. Afgevaardigdes registreer alfabeties. Meer
detail verskyn in die omsendskrywe aan elke afgevaardigde.
4.2 Afgevaardigdes ontvang naamkaartjies wat hulle deurgaans as identiteitskaartjies moet dra.

5. VERBLYF

5.1 Sinodes is versoek om verblyfbehoeftes aan te dui binne die raamwerk van die beplanning van die
vergadering.
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5.2 Kamerindelings word in oorleg met die sinodes gedoen.
5.3 Kamernommers en toegangsreëlings word tydens registrasie voorsien.

6. OPENINGSGELEENTHEID

6.1 Die Openingsliturgie wat Sondagaand 4 Oktober 2015 om 19:00 in die kerkgebou van die gemeente
Pretoria-Oos plaasvind, is die amptelike opening van die Algemene Sinode. Die geleentheid word gereël
en aangebied soos deur die Ontwerpspan ooreengekom met die Noordelike Sinode.
6.2 Die prediker is dr Marina Strydom, leraar van die gemeente Pretoria- Oos.

7. KONSTITUERING

7.1 Die afgevaardigde bedienaar van die Woord met die langste diens, wat die oudste in jare is,
neem die opening van die Algemene Sinode as deel van die openingsliturgie waar (vgl Reglement 3 pt
1.1). Die leraar is ds Dirkie van der Spuy (Oostelike Sinode).
7.2 Die Algemene Sekretaris help met die konstituering as deel van die openingsliturgie.

8. SITTINGSTYE

Die sittingstye word in die Werkskema op bl 17 weergegee.

9. VERLOF EN PERSONEELVERANDERINGS

9.1 'n Dringende beroep word op elke afgevaardigde gedoen om die hele tyd teenwoordig te wees. Elke
sinode tref self reëlings ten opsigte van die verlof van sy afgevaardigdes. Elke sinode se skriba hanteer
die gewone verlofaansoeke van sy afgevaardigdes. Die betrokke sinode kan ook iemand anders vir
hierdie doel aanwys.
9.2 Die betrokke skriba moet alle personeelveranderings aan die Notulekommissie deurgee vir plasing in
die notule asook mdo op die kontrole van die kworum van die vergadering in oorleg met die Algemene
Sekretaris.

10. ANDER REËLINGS

10.1 Vervoer
Lug-/padvervoer van groepe is deur die kantoor van die Algemene Sinode en sinodes
gereël/gekoördineer. Sinodes is ook versoek om te reël dat afgevaardigdes wat per motor kom, saamry
ter wille van kostes. Afgevaardigdes wat per vliegtuig kom se reisreëlings na en van Pretoria word via die
kantoor van die Algemene Sinode met sinodes gereël.
10.2 Sitplekindeling
10.2.1 Afgevaardiges word by ronde tafels geplaas. Die spesifieke tafelnommer word aangedui op die
naamkaartjie.
10.2.2 Indien 'n sekundus ná die verskyning van die Agenda (en tydens die vergadering) opgeroep word,
neem hy/sy sy/haar sitplek in op die naam van die primarius wat hy/sy vervang.
10.3 Mikrofone
Reëlings oor mikrofone en spreekbeurte word ter vergadering getref.
10.4 Parkering
Daar is genoeg veilige parkering vir afgevaardigdes op die twee skoolterreine asook vir besoekers op die
terrein van die gemeente Pretoria-Oos.
10.5 Dienstoonbank
'n Dienstoonbank word tydens die sitting ingerig met voltydse personeel. Hier kan afgevaardigdes
boodskappe ontvang en stuur, en algemene navrae rig. Inligting tov busse, treine, noodnommers,
verblyfreëlings, ens sal ook hier beskikbaar wees. Daar word ook voorsiening gemaak vir internettoegang
en e-posfasiliteite. Die ligging van die Dienstoonbank verskyn in die inligtingstuk wat tydens registrasie
voorsien word.
10.6 Administrasiekantoor
'n Administrasiekantoor word ingerig om aandag te gee aan al die nodige administrasie.
10.7 Etes en verversings
10.7.1 Alle etes vir alle afgevaardigdes word bedien soos aangedui op die inligtingstuk wat tydens
registrasie verskaf word. Afgevaardigdes kan nie op sinodekoste elders gaan eet nie.
10.7.2 Tee/koffie en verversings word bedien soos aangedui op die inligtingstuk.
10.8 Uitstallings
10.8.1 ʼn Aantal instansies stal hulle werksaamhede en produkte uit. Hulle het vooraf toestemming
daartoe verkry.
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10.8.2 Geen ander boeke, pamflette, artikels, ware, ensovoorts mag op enige plek op die terrein
uitgestal, verhandel of uitgedeel word nie, of enige opname van die verrigtinge gemaak word
behalwe met vooraf-goedkeuring deur die Moderatuur.
10.9 Mediese dienste
Enige persoon wat dringend mediese hulp nodig het, kan navraag doen by die Dienstoonbank.
10.10 Media
Die Algemene Sinode is ‘n oop vergadering tensy per geleentheid anders ter vergadering gereël word. Die
pers is welkom by die Sinode.
10.11 Bring asseblief saam
Afgevaardigdes moet die Bybel, die Liedboek van die Kerk en die jongste uitgawe van die
Kerkorde (2013) met hulle saambring.
10.12 Kleredrag
Kleredrag word oorgelaat aan die eie diskresie van elke afgevaardigde. Die aanbeveling is netjiesinformeel.
10.13 Besoekers
*1 Ons werk met twee kategorieë van besoekers: die wat volledig vir die hele tyd daar is (besoekers wat
die sitting volledig wil bywoon moet asseblief met hulle sinodes onderhandel – ook tov hulle registrasie en
die betaling van hulle koste) en besoekers wat net bloot kom inloer/bysit vir sekere verslae.
Laasgenoemde aanvaar volledig verantwoordelikheid vir eie verversings en etes by nabygeleë eetplekke
asook eie verblyf.
*2 Daar is beperkte plek vir beide kategorieë beskikbaar.
*3 Dit is nie moontlik om te reël vir ekstra verversings/ etes vir besoekers nie (behalwe die wat by die
volledige pakket inskakel).
10.14 Internettoegang
10.14.1 Internettoegang is afgevaardigdes se eie verantwoordelikheid. Die Dienstoonbank sal in
dringende gevalle behulpsaam wees.
10.14.2 Die koshuise waar afgevaardigdes slaap, het gratis internettoegang. Toegangkodes sal voorsien
word.

11. AGENDABOEK

11.1 Die Agendaboek is deur NUMASA Drukkers (Pretoria) gedruk. Die Agenda is ook deur die drukkers
op disket geplaas en dit is ook op die webwerf van die NG Kerk beskikbaar gestel.
11.2 Die Agenda is deur die Algemene Sekretaris saamgestel op grond van die verslae van
Steunspanne/Taakspanne/ Projekspanne/Netwerke van die Algemene Sinode. Toestemming is deur die
Moderamen verleen dat bepaalde verslae laat mag wees.
11.3 Volgens besluit van die Algemene Sinode word die koste van die Agenda- en Handelingboeke/diskette deur gemeentes gedra. Rekeninge word egter aan sinodes gestuur wat die geld self by gemeentes moet insamel of op hulle eie wyse verkry. Dit vorm alles deel van die totale koste van die sitting.
11.4 In ooreenstemming met die Reglement van Orde pt 3.1 word Agendaboeke/diskette aan "alle diensdoende bedienaars van die Woord van die Kerk, sowel as gemeentes, amptenare en belanghebbende
instansies" voorsien. Sinodes het aangedui hoeveel eksemplare van die boeke/diskette hulle nodig het.
11.5 Alle navrae in verband met die Agenda moet gerig word aan die Algemene Sekretaris, dr Kobus
Gerber.
11.6 Die Agenda sal tydens die sinodesitting as gelese beskou word. Die Werkskema dui die verloop van
die sitting aan. Die Reglement van Orde bepaal (3.3) dat die Algemene Sekretaris aantekeninge moet
maak van sake wat op meer as een plek in die Agenda voorkom en die aantekeninge tot beskikking van
die voorsitter van die Algemene Sinode moet stel. Dr Kobus Gerber gee aandag aan hierdie opdrag.
11.7 Daar word nie 'n embargo op die inhoud van die Agendaboek geplaas nie - vgl besluit van Algemene
Sinode 1998 (bl 465: 2.3 onder C.1.2): Die Algemene Sinode plaas geen embargo op toekomstige
agendas nie, afgesien van spesifieke sake waaroor die Kommissie vir die Agenda vooraf sou kon besluit
dat ten opsigte daarvan 'n embargo nodig is.

12. TAAKSPANNE TYDENS DIE ALGEMENE SINODE

Die volgende "sinodekommissies" en "tydelike taakspanne" wat tydens die sitting moet funksioneer, word
aanbeveel.
12.1 SINODETAAKSPANNE EN -FUNKSIONARISSE
12.1.1 Notulekommissie
12.1.1.1 Die Notulekommissie word saamgestel deur die Noordelike Sinode.
12.1.1.2 Die Notulekommissie is in opdrag van en in oorleg met die Algemene Sekretaris verantwoordelik
vir die noukeurige notulering van die handelinge van die Algemene Sinode.
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12.1.1.3 Die notule word daagliks aan die Sinode voorgelê. Nadat dit uitgedeel is, kan skriftelike kommentaar en verbeterings aan die aangewese lid van die Notulekommissie gegee word. Die Notulekommissie werk dit in en lê dit, waar toepaslik, aan die Sinode voor by die behandeling van die notule.
12.1.2 Skakelkommissie
Drr Kobus Gerber, Gustav Claassen en ds Norma Rossouw. Hulle skakel met die pers, Moderatuur en
werkgroepe in die vergadering wanneer nodig.
12.1.3 Steunspan
Me Ester Steyn (Kantoor van die Algemene Sinode) en vyfdejaar-teologiestudente van die Teologiese
Fakulteit Pretoria.
12.1.4 Liturgie/ Aanbidding/ Musiek
Die Noordelike Sinode is verantwoordelik. Ds Attie Nel is die sameroeper. Die musiek van VONKK en
FLAM word saam met die van die Liedboek gebruik.
12.1.5 Tafelleiers
Tydens tafelgesprekke kies tafels self hulle leiers indien nodig.
12.1.6 Logistiek
Die Ontwerpspan sorg dat alle logistieke reëlings voor en tydens die sitting in plek is.
12.1.7 Stemtellers
’n Span uit die afgevaardigdes van die Noordelike Sinode met die hulp van die Steunspan. Stemming
geskied met stembriewe.
12.1.8 Tolke
Reëlings word getref om deurlopende tolkdienste te verskaf. Daar word van die uitstekende dienste van
die Noordwes Universiteit (PUK-Kampus) gebruik gemaak.
12.1.9 Sinodebode
Die personeel van Kerkbode voorsien elke dag 'n spesiale elektroniese uitgawe van die SINODEBODE.
Dit sal maklik leesbaar wees op selfone en tablette.
12.1.10 Die proses ter vergadering
*1 Die Moderatuur word tydens die vergadering bygestaan deur die volgende groepe mense ten einde die
vergadering vlot te laat verloop:
* Die voorsitters van die tien sinodes se diensrade/ sinodale kommissies/ moderamens.
* Die lede van die Ontwerpspan.
* Die Refleksiespan (drr James Kirkpatrick, Fanie Cronjé en Kobus Myburgh).
*2 Fasiliteerders is beskikbaar om, waar nodig, hulp te verleen by Oop Gesprekke, prosesse wat in die
vergadering mag nodig wees, ens.
12.2 TYDELIKE TAAKSPANNE
12.2.1 Samestelling en taak
12.2.1.1 Die Reglement van Orde bepaal dat Tydelike Taakspanne, behalwe waar anders voorgeskryf,
deur die Agendaprojekspan (Ontwerpspan) aangewys word en reeds voor die aanvang van die Sinode
met hulle werksaamhede mag begin (Reglement van Orde, pt 7.1.).
12.2.1.2 Predikante/amptenare in diens van die sinodes en van die Algemene Sinode het sitting met
adviserende stem in die betrokke tydelike taakspanne (as afgevaardigdes of as waarnemers op koste van
sinodes).
12.2.1.3 Tydelike taakspanne behandel beskrywingspunte wat na hulle verwys is, of sake wat ter
vergadering verwys is, en dien die Algemene Sinode met aanbevelings. Insenders van beskrywingspunte
mag die betrokke punt by die tydelike taakspanne persoonlik toelig. Tydelike taakspanne maak nie
aanbevelings oor die verslae van Steunspanne/Taakspanne/Projekspanne/Netwerke nie tensy daar 'n beskrywingspunt oor dieselfde saak is wat nuwe aspekte na vore bring, of wanneer 'n saak deur die
Algemene Sinode na hulle verwys is. Tydelike taakspanne moet sover moontlik uit lede van die
ooreenstemmende Taakspanne/ Projekspanne bestaan (Reglement van Orde, 7.4 - 7.5.).
12.2.2 Personeel van Tydelike Taakspanne
Vgl die Aanvullende Agenda in die verband.
12.2.3 Voorafvergaderings van Tydelike Taakspanne
Die aanbeveling is dat slegs die Tydelike Taakspan vir sake wat met regte/ kerkordelike sake verband hou
vooraf vergader. Al die ander tydelike taakspanne hoef nie vooraf bymekaar te kom nie en kan hulle werk
tydens die sinodesitting afhandel. Indien daar iets opduik wat ʼn voorafvergadering van ʼn tydelike
taakspan noodsaak, sal lede betyds opgeroep en reisreëlings aangepas word.
12.2.4 Funksionering van Tydelike Taakspanne
12.2.4.1 Sodra 'n tydelike taakspan 'n redelike deel van sy agenda afgehandel het, word die betrokke deel
van sy verslag aan die Notulekommissie oorhandig wat dit nasien ten opsigte van die regte formaat en
numerering en wat sorg vir die tik en duplisering daarvan. Proefleeswerk word deur die Notulekommissie
en die skriba van die betrokke tydelike kommissie gedoen.
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12.2.4.2 Die verslae van tydelike taakspanne kry dieselfde nommer as die afdeling van die Agenda
waarop die saak betrekking het, met 'n T vooraan, byvoorbeeld T.1.4. Indien daar meer as een verslag
van die betrokke tydelike kommissie is, word dit T.1.4.1, T.1.4.2, ens.
12.2.4.3 Tydelike taakspanne moet die beskrywingspunt of punte uit 'n verslag waaroor dit gaan, duidelik
aandui en, indien hulle dit aanbeveel, in hulle aanbeveling die volledige besluit wat deur die sinode
geneem moet word, weergee, sodat dit woordeliks in die Handelinge van die Algemene Sinode opgeneem
kan word.

13. WERKSKEMA

Die Werkskema verskyn op bladsy 17 van hierdie Agendaboek. ’n Finale Werkskema word, indien nodig,
op 4 Oktober 2015 voorsien.

14. PROSESSE VIR DIE VERGADERING VAN DIE ALGEMENE SINODE

Die Ontwerpspan het deeglik probeer aandag gee aan die prosesse om die vergadering van die
Algemene Sinode as ’n verantwoordelike en onderskeidende geleentheid te laat vlot. Die volgende is
belangrike merkers hiervoor:
1. ONS KOM VOORBEREID
1.1 Dit word as ʼn gegewe aanvaar dat afgevaardigdes die Agenda deeglik gelees en biddend nagedink
het oor die sake waaroor daar besin en besluit moet word.
1.2 Dit word verder as ʼn gegewe aanvaar dat afgevaardigdes met ʼn oop gemoed kom vergader om saam
met ander afgevaardigdes te soek na wat ons glo die Here nou van ons wil hê.
1.3 In ons voorbereiding moet ons baie goed verstaan dat, alhoewel ons deur ʼn bepaalde vergadering
afgevaardig is na die Algemene Sinode, die Algemene Sinode ʼn vergadering in eie reg is waar ek nie
gebind is deur die besluite van afvaardigende vergadering tov sake in die Agenda nie, maar met ʼn vrye
gewete my deur die Gees van die Here moet laat lei oor hoe die Algemene Sinode oor ʼn bepaalde saak
moet handel.
1.4 Ons gaan by hierdie vergadering tydens ons wydingsgeleenthede met die boek Rut besig wees. Meer
daaroor hieronder. Doen asseblief moeite om ruim tyd in jou stiltetyd aan die boek af te staan.
2. ONS SIT OM RONDE TAFELS
Ons saamsit om ronde tafels is nie sommer-maar-net nie. Ons is saam-met-ander by die Algemene
Sinode, susters en broers – my familie – wat my met gasvryheid en liefde omarm, wat my ondersteun en
help, wat my help soek na lig oor moeilike sake, en wat aan my gegee is om my te leer en te vorm. Hier
kan ons ook saam stil word en saam bid.
3. ONS WERK BINNE DIE RUIMTE VAN `N LITURGIE
3.1 Die liturgiese inkleding verpak nie die inhoudelike van die Sinode nie, maar die styl van die
vergadering. Die Sinode word daarom so ingerig dat die liturgie, saam met die dialoog en gesprekke, die
Sinode se werk kan dien. Die liturgiese inkleding sal daarom geïntegreerd wees met die sittingsprosesse.
3.2 Ons is ʼn kerklike vergadering waar afgevaardigdes moet ervaar “God is hier teenwoordig”.
4. ONS HET VERSKEIE RUIMTES EN GELEENTHEDE OM ONS STEMME TE LAAT HOOR EN ONS
TE LAAT LEER
4.1 Die verskillende sinodes se afgevaardigdes vergader gereeld
Ruim tyd word ingeruim sodat die verskillende sinodes se afgevaardigdes kan byeenkom om aan sake
aandag te gee wat na hulle verwys word, om te besin oor hoe neem hulle besluite van die Algemene
Sinode na hulle gebiede, om die verloop van die sitting te evalueer asook mekaar te ondersteun.
4.2 Oop gesprekke vind plaas
Geleenthede word ingeruim vir verskillende oop gesprekke waarheen afgevaardigdes vrywillig kan gaan
om meer duidelikheid oor bepaalde verslae en hulle aanbevelings te kry. Die Moderatuur kan ook
bepaalde sake na verskillende oop gesprekke verwys om die vergadering te help indien daar op punte
vasgeval word.
4.3 Gesprekke in die groot vergadering self
4.3.1 Elke afgevaardigde het uiteraard die reg om op die vloer ʼn bydrae te lewer, ʼn voorstel of
amendement in te dien, ʼn ordemosie te stel, te stem, ens.
4.3.2 Kyk asseblief ook in die verband deeglik na Reglement 3 – ons Reglement vir Orde.
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4.4 Gesprekke om die tafel
4.4.1 Ruimte word gegee, en tafelgenote het uiteraard ook die reg en die ruimte om met mekaar in
gesprek te wees.
4.4.2 Die voorsitter kan ook ʼn bepaalde saak na die tafels vir gesprek verwys. ʼn Proses is gereed om die
inligting/ reaksie van so gesprek vinnig te verkry en te verwerk.
4.5 Tydelike Taakspanne
Afgevaardigdes het die reg om Tydelike Taakspanne te ontmoet indien hulle meer duidelikheid sou wou
hê of oor ʼn bepaalde saak wat verwys is ʼn bydrae wil lewer. Die name van die sameroepers van die
Tydelike Taakspanne verskyn elders in die sakelys.
5. ONS TREE MET BEPAALDE WAARDES OP
5.1 Dit is belangrik dat ons, ter wille van die eer van die Here, die menswaardige hantering van mekaar
asook die styl waarop ons dinge in die NG Kerk doen, op ʼn beplaade manier optree. Die Ontwerpspan
versoek die vergadering om met die waardes van die Seisoen van Menswaardigheid te werk. Die waardes
is die volgende: respek, luister, omarm en liefhê. Uiteraard funksioneer die waardes van die Seisoen
van Luister waarmee die NG Kerk ʼn lang pad kom steeds in al ons byeenkomste: leerbaarheid,
vertroue, deernis en openheid – ook om doelgerig diensbaar aan mekaar te wees.
5.2 Op die eerste sittingsdag is daar ʼn geleentheid waar die waardes binne die raam van die Seisoen van
Menswaardigheid verduidelik word mdo op ons vergadering.
6. ONS GAAN ONDERSKEIDEND TE WERK
6.1 Die kern van ons manier van onderskei, is om met die Woord besig te wees. Onder leiding van
die Noordelike Sinode gaan ons die week vanuit verskillende perspektiewe met die boek Rut besig wees.
Die span wat ons hierin sal voorgaan, skryf soos volg oor ons reis met die boek Rut:
*1Die oorhoofse tema is God by mense, deur mense.
*2 Liturge word by elke dagwyding afgewissel en hanteer die volgende temas:
Eerste dagwyding (Drian Viljoen): Verhoudings dra ons deur verandering
Tweede dagwyding (Annemie Bosch): Die gewoon menslike – DIS waar God werk
Derde Dagwyding (Fay van Eeden): Kom gerus in…
Vierde dagwyding (Pieter Viljoen): Oorvloedige goedheid
*3 Christiaan Harris,’n grafiese kunstenaar, sal tydens die dagwydings grafiese voorstellings maak wat die
dagtema uitbeeld. Die volle reeks sal na die sitting beskikbaar wees.
6.2 Rut: Om in gedagte te hou wanneer ons lees
Ons weet mos hoe iets wat goed bedoel is later skeefgetrek kan word. In die vyfde eeu voor Christus het
dit ook gebeur. Esra en Nehemia wou maar net verhoed dat die foute wat tot die ballingskap gelei het,
weer herhaal word. Maar soos dit onder mense gaan, het dit gou gelei tot ʼn teologie wat sê “God is net
my God en dié van mense soos ek.”
Daar was mense wat nie saamgestem het met hierdie verwringde prentjie van God nie. Hoe kon hulle
antwoord op so ʼn prentjie van God? Hulle kon ʼn verhaal skryf! ʼn Verhaal soos Rut.
Dis ʼn verhaal wat begin by ʼn doodgewone gesin, uit ʼn dorp met die naam “Broodhuis”, ʼn pa “God is
Koning”, ’n ma “Aangenaam” en twee seuns “Siek” en “Gedaan”. Hulle ervaar die ekonomiese gevolge
van hongersnood en gebrek. Gou is hulle vreemdelinge onder vyande. “God is Koning” sterf en word gou
gevolg deur “Siek “ en “Gedaan”. Dis ʼn verhaal van weduwee-skoondogters “Die een wat omdraai” en
“Vriendin”, en ʼn weduwee-skoonma wat verander van “Aangenaam “ na “Bitter”. Dit vertel van iemand wat
ʼn verskil kan maak en sy én hy doen dit.
Bowenal is dit ʼn storie wat mens weer laat kyk na God en jou laat raaksien hoe sy oorvloedige goedheid
na vore kom in die oorvloedige goedheid van mense. Jy merk hoe die vraag na God beantwoord word met
ʼn eenvoudige “God is by mense, deur mense”.
7. ONS IS ʼN GROEN SINODESITTING
7.1 Daar is gereël om papier, plastiek, glas en blik te herwin. Afgvaardigdes se samewerking word gevra.
7.2 Daar is waterhouers beskikbaar om water te kry. Ons voorsien nie water in platiekbottels vir elke dag
nie gegewe die koolstof- en besoedelingspoor wat dit laat.
7.3 Daar is ʼn houer beskikbaar vir afgevaardigdes wat van batterye ontslae wil raak.
7.4 Sakke vir afgevaardigdes word van verwerkte materiaal gemaak en van ʼn werkskeppingsprogram
verkry.
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7.5 Die minimum papierstukke word tydens die vergadering uitgedeel – en dit sluit brosjures, ens in.
Adverteerders se advertensies word elektronies vertoon.

15. ANDER SAKE

15.1 Liturgiese geleenthede/ aanbidding
Die Ontwerpspan het gereël dat die Noordelike Sinode verantwoordelik sal wees vir die liturgiese
wydingsgeleenthede. Afgevaardigdes word versoek om betyds hulle plekke in te neem sodat die verrigtinge stiptelik en sonder enige steurnis kan begin.
15.2 Groeteboodskappe
Groeteboodskappe word deur die loop van die vergadering hanteer.
15.3 Ekumeniese verteenwoordigers
* Die volgende kerke is uitgenooi om die sinodesitting by te woon:
Kerke uit Suid-Afrika: Die Verenigende Gereformeerde Kerk in Suider-Afrika, NG Kerk in Afrika, Reformed
Church in Africa, Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika, Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika, Uniting
Presbyterian Church in Southern Africa, United Congregational Church of Southern Africa, Anglican
Church of Southern Africa, Methodist Church of Southern Africa, South African Catholic Bishops
Conference, Calvyn Protestantse Kerk van Suid-Afrika, Volkskerk van Afrika, Evangeliese Lutherse Kerk
(NT), Apostoliese Geloofsending van Suid-Afrika, The Evangelical Alliance of South Africa, SuidAfrikaanse Raad van Kerke
Kerke uit Suider-Afrika: Swaziland Reformed Church, Reformed Church in Zimbabwe, Reformed Church
in Zambia, Reformed Church of East Africa, Igreja Reformada em Moçambique, Dutch Reformed Church
in Botswana, Church of Central Africa Presbyterian (Nkhoma Synod), Church of Central Africa
Presbyterian (Harare Synod), Lesotho Evangelical Church in Southern Africa
Kerke elders in die buiteland: Protestantse Kerk in Nederland, Reformed Church in Hungary, Reformed
Church in Japan, Christian Reformed Church in Sri Lanka, Christian Reformed Churches of Australia,
Uniting Church in Australia, Gereformeerde Evangeliese Kerk van Australië, Afrikaanse Christen Kerk van
Nieu-Seeland, Christian Reformed Church in North America, voortgezette Gereformeerde Kerken in
Nederland
* Die verteenwoordigers wat kan bywoon, kry deur die loop van die vergadering kans om ‘n 5-minute
groeteboodskap aan die vergadering oor te dra indien die program dit toelaat. Sommige boodskappe word
gelewer by funksies vir ekumeniese gaste. Ander boodskappe word skriftelik ontvang en in die Handelinge
opgeneem.
* ‘n Spesiale ete word vir ekumeniese verteenwoordigers beplan.
* Ekumeniese verteenwoordigers sal by gereserveerde tafels sit en per geleentheid inskakel by die
tafelgesprekke van die vergadering.
* Tolkdienste word voorsien.
15.4 Spreekbeurte
Afgesien van die oordra van groeteboodskappe word spreekbeurte vir persone van buite tydens die sitting
tot die absolute minimum beperk. Die Moderatuur saam met die Ontwerpspan oefen hier hulle diskresie
uit.
15.5 In-werking-stel van besluite
Die Algemene Sinode het in 1994 besluit dat ’n besluit van die Sinode in werking tree met die publikasie
van die Handelinge van die Algemene Sinode tensy die sinode anders besluit. Die Kerkorde en
Reglemente tree in werking by die publikasie daarvan. (Handelinge 1994, bl 426)

16. AFSLUITING VAN DIE SINODE

Die afsluitingsgeleentheid van die sinode behoort nie later as 13:30 op Vrydagmiddag 9 Oktober 2015
afgehandel te wees nie. Afgevaardigdes moet asseblief hulle reisreëlings so tref dat hulle die
sitting enduit kan bywoon.

17. AANBEVELING: REËLINGS SINODE 2015

Die Algemene Sinode keur die reëlings van die Agendaprojekspan/Ontwerpspan goed.
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WERKSKEMA
SONDAG 4 OKTOBER 2015
12:00-18:00

Registrasie by die Afrikaanse Hoër Seunskool se 1920 Kafeteria.

13:00-14:00

MIDDAGETE: Tydelike Taakspanne en afgevaardigdes wat reeds aangekom het, eet by die
Afrikaanse Hoër Seunskool se koshuis.

15:00-16:00

Oriënteringsgeleentheid vir moderators en fasiliteerders.

17:30

AANDETE: Afrikaanse Hoër Seunskool se koshuis

19:00

1. Openingsliturgie olv die Noordelike Sinode in die kerkgebou van die gemeente
Pretoria-Oos
TEMA: GOD BY MENSE, DEUR MENSE
2. Die konstituering word as deel van die liturgie hanteer

21:00

*Afgevaardigdes geniet verversings na afloop van die erediens by die gemeente PretoriaOos en kuier hierna gesellig saam by die koshuise.
*Tydelike taakspanne vergader soos nodig

MAANDAG 5 OKTOBER 2015
06:30-08:00

ONTBYT

08:30
09:30

DAGWYDING
3. Verkiesing van Moderatuur neem ’n aanvang
4. Agendaprojekspan/ Ontwerpspan/ verduideliking oor ʼn groen sinodesitting
5. Seisoen van Menswaardigheid

10:30
11:00

VERVERSINGS
6. Argief
7. Artikel 1

13:00
14:00

MIDDAGETE
8. Artikel 1 (vervolg)
9. Bedryfspan
10. Ekumene

15:30
16:00

VERVERSINGS
11. Fondse en Bates

17:00

Oop Gesprekke:
*Gemeentes
*Jeug
*Kerklike Media

18:00
19:30

AANDETE
12. Afgevaardigdes vergader in sinodeverband

20:30

AANDWYDING

21:00

Tydelike taakspanne vergader soos nodig

17

DINSDAG 6 OKTOBER 2015
06:30-08:00

ONTBYT

08:30
09:30

DAGWYDING
12. Gemeentes
12.1 Navorsing/ Kerkspieël (aanbieding)
12.2 Erediens en liturgie
12.3 Gemeentebediening
12.4 Lidmaatbemagtiging
12.5 Missionale ekklesiologie
12.6 Missionale transformasie

10:30
11:00

VERVERSINGS
13. Gemeentes (vervolg)

13:00
14:00

MIDDAGETE
Oop Gesprekke:
*Predikantesake
*Leerstellige en Aktuele Sake
*Kerkhereniging
*Kerkverband

15:30
16:00

VERVERSINGS
14. Jeug
14.1 Jeugnavorsing (aanbieding en bekendstelling van publikasie)
14.2 Jeugnetwerk
14.3 Belydenis van geloof
14.4 Kategese
14.5 Onderwys

17:30

15. Afgevaardigdes vergader in sinodeverband

18:00
19:30

AANDETE
16. Predikante
16.1 Predikantesake
16.2 Teologiese Opleiding/Algemene Kuratorium
16.3 Hugenote Kollege

21:00

AANDWYDING

21:30

Tydelike taakspanne vergader soos nodig

WOENSDAG 7 OKTOBER 2015
06:30-08:00

ONTBYT

08:30
09:30

DAGWYDING
17. Kerklike Media (aanbieding)
17.1 Bybel-Media
17.2 CLF

10:30
11:00
11:30

VERVERSINGS
17.3 Bybelvertaling, -verklaring en verspreiding
Oop Gesprekke:
*Leerstellige en Aktuele Sake
*Regte
*Selfdegeslagverhoudings
*Publieke Getuienis

13:00
14:00

MIDDAGETE
18. Kerkhereniging
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19. Verenigde Diensgroep Diens en Getuienis (VDDG)
19. Kerkverband
15:30
16:00

VERVERSINGS
20. Selfdegeslagverhoudings

17:30

Afgevaardigdes vergader in sinodeverband

18:00

AANDETE: Braaivleis en kuier

21:00

Tydelike taakspanne vergader soos nodig

DONDERDAG 8 OKTOBER 2015
06:30-08:00

ONTBYT

08:30
09:30

DAGWYDING
21. Verkiesing van Moderamen neem ʼn aanvang
22. Leerstellige en Aktuele Sake

10:30
11:00

VERVERSINGS
23. Leerstellige en Aktuele Sake (vervolg)
24. Regte

13:00
14:00

MIDDAGETE
25. Missionale Diakonaat
Armoede en maatskaplike geregtigheid
Kerklike Maatskaplike Diensteraad
26. Moderamen

15:30
16:00

VERVERSINGS
27. Publieke Getuienis
27.1 Ekologie
27.2 Ekonomie
27.3 Grondhervorming en landelike ontwikkeling

17:30

Afgevaardigdes vergader in sinodeverband

18:00
19:30

AANDETE
28. Vroue
29. Taakspan vir Taakspanne

20:30

AANDWYDING

21:00

Tydelike taakspanne vergader soos nodig

VRYDAG 9 OKTOBER 2015
06:30-08:00

ONTBYT

08:30
09:30

DAGWYDING
30. Uitstaande sake

10:30
11:00

VERVERSINGS
31. Uitstaande sake (vervolg)
32. Grootte en frekwensie van vergadering van die Algemene Sinode.
33. Volgende Algemene Sinode

12:30
13:30

AFSLUITING
Vertrek
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LYS VAN AFGEVAARDIGDES ALGEMENE SINODE 2015

Let wel: Hierdie lys word vóór die konstituering van die Sinode deur die skriba van elke sinode verbeter of
aangevul. Die konstituering geskied dan aan die hand van die verbeterde en getekende lys wat as
geloofsbrief dien. Die gegewens hieronder is soos dit met die uitgee van die Agenda van die 10 sinodes
ontvang is:

SINODE VAN WES- EN SUID-KAAPLAND
PRIMARII: PREDIKANTE
Ds C Janse van Rensburg
Dr JF Marais
Dr QE Heine
Ds RJ Holloway
Ds CJ Stander
Ds JG Grobbelaar
Ds M Britz*
Ds DH de Wet
Dr GH Smit
Ds JS Bruwer
Ds HAH van den Heever
Ds MS van Zyl
Ds H van Niekerk
Dr AR Hanekom
Dr T Bosman*
Dr DT Nel
Ds MP Sahd
Ds MS Janse van Rensburg

SEKUNDI: PREDIKANTE
Ds CR Benadé
Ds DS Kriel
Ds PJ van Santen
Ds N Venter
Ds JJ Pretorius
Ds C Koch
Ds JT van Rooyen
Ds AF Louw
Ds JH le Roux
Ds WA Smit
Ds JD Smit
Ds MH le Roux
Ds PJ Bester
Ds TJ Botha
Ds C van Rensburg
Ds WdW van Velden
Ds FH Botha

PRIMARII: KERKRAADSLEDE
Dr E Morkel *
FW Bosman
M Thirion *
CM de Wet *
A van der Spuy
PHR Griesel
NL Rossouw *
S van der Bergh *
CA van der Merwe
JC Furniss *
NDL Burger
FPA Schreuder
Prof JL Jansen van Rensburg
M du Preez *
B le Roux
SJK Pretorius
J Stadtler

SEKUNDI: KERKRAADSLEDE
GS Burger
Prof PR de Wet
W Fry
AD de Jager *
P Koornhof
C Cloete
P Cilliers
S Lambrecht
J Marais
D Jordaan *
K Williams
A Salie
M Janse van Rensburg *
M Thirion *
A Westraadt
D Sampson
A Laubscher *

WAARNEMERS
Ds AH Minnaar
Dr JN Odendaal
Ds MH Loubser
Ds LJ Venter
MM Visagie *
N Marais *

SINODE VAN OOS-KAAPLAND
PRIMARII: PREDIKANTE
ds NW Bezuidenhout
ds CP Crouse
ds JJ Louw
ds E Malan
ds DW Mouton

SEKUNDI: PREDIKANTE
ds JJD Nel
ds DO Strydom
ds WD Schoeman
dr JP Cloete
ds FJ Greeff
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ds DF Oelofse
ds EGJdeG Schutte
ds M Van Niekerk *
dr ACV Van Wyk

ds AJ Beyers
ds DC Thomas
ds DW O’Kennedy

PRIMARII: KERKRAADSLEDE
NJ Botha
AE Büchner
DP de W Coetsee
WF Prinsloo
L Stander
WS Stoltz
JG Van der Westhuizen
A Van Onselen *

SEKUNDI: KERKRAADSLEDE
BR Coetzee
BM Crause

SINODE VAN NOORD-KAAPLAND
PRIMARII: PREDIKANTE
Ds PG Otto
Ds R Britz
Ds PL Louw
Dr JH Smit
Ds GJ Duursema
Ds J Oosthuizen
Ds MJ Coetzer

PRIMARII: KERKRAADSLEDE
H dKV Rens
EJ vZ Greyling
JDA Crafford
JJ Mans
LP Coetzee *
CB van der Merwe
DG Cilliers
WAARNEMER
Ds JPL Mostert

SINODE VAN KWAZULU-NATAL
PRIMARII: PREDIKANTE
Ds FJ van der Merwe
Dr BJ Tolmay
Dr H Theunissen
Ds MW Pienaar
Ds SWP Scott
Ds M Sadie *
Ds BJ van Dyk

SEKUNDI: PREDIKANTE

PRIMARII: KERKRAADSLEDE
Ds HAJ Viljoen
PG Nel
LA Nel
F Vermaak
C Stander
R Vreken *

SEKUNDI: KERKRAADSLEDE
G Smith
H Mynhardt
W Maree
E Joubert
J Else

SINODE VAN DIE VRYSTAAT
PRIMARII: PREDIKANTE
Ds HM Janse van Rensburg
Ds DJ Pretorius
Dr CHJ van Schalkwyk *
Dr GP Botha
Ds A van Staden
Ds JH Els

Ds GJ van Jaarsveld
Ds PJ Meyer
Ds AC Steyn
Ds FJ Klopper
Dr DSG Oosthuysen
Ds M Malherbe

SEKUNDI: PREDIKANTE
Ds V du Plessis
Ds JT Jackson
Ds J Orsmond
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Ds JH Hattingh
Ds JJ Louw
Ds JC Louw
Ds NJ Mostert
Ds JPM Maree
PRIMARII: KERKRAADSLEDE
A van Wyk
EA Hendriks *
PJB Coetzer
HS de Jager
JP Matthews
DS Bothma
SJ Terblanche
PI Geyer

SEKUNDI: KERKRAADSLEDE

WAARNEMERS
Ds WJ Botha
HG de Lange
Ds BIC Steyn
GA van der Merwe
Dr G van der Watt
Prof J Janse van Rensburg

SINODE VAN WES-TRANSVAAL
PRIMARII: PREDIKANTE
Ds N Rossouw *
Ds JPA Brink
Ds NWJ van Rensburg
Dr JAM de Kock
Ds G Jansen van Rensburg
Dr JA Kritzinger
Ds JA Mocke
Dr JHG Gous
Dr MJG du Plessis
Ds AP Burger
Ds HJ Niemand

SEKUNDI: PREDIKANTE
Ds JJ Pelser
Dr GS Cordier
Ds BC Botha
Ds CR du Buisson
Ds J Raubenheimer
Ds SS Hansen
Dr SJL Marais
Ds CJ de Jager

PRIMARII: KERKRAADSLEDE
JA Barnard
TA Louw
Ds JvW du Plessis
JB van Schoor
Prop BV Buys
Ds CC Maritz
Prop W Lampbrecht
A Kruger
YS Moldenhauer *
WJC de Beer
Ds AJ Bezuidenhout

SEKUNDI: KERKRAADSLEDE
J Venter
PJ Nel
WJ du Plessis
GA Rossouw
TJ Lombaard
P Mocke
W van Biljon
JJ Esterhuyzen
EE Bootha *

NOORDELIKE SINODE
PRIMARII: PREDIKANTE
Dr JA Botha
Dr HL Carelsen
Dr SI Cronje
Dr C Gericke
Ds PJ Grobler
Dr JD Kirkpatrick
Dr HP Kotze
Dr AK le Roux
Ds TJH Meyer
Ds AS Nel

SEKUNDI: PREDIKANTE
Ds De Beer FCA
Ds WH Immelman
Ds PF Janse van Vuuren
Ds C Jansen van Vuuren
Ds JP Kotzé
Ds PJ Kriel
Ds B Powell
Ds PGJ Swart
Ds PH Venter
Dr JM Wildenboer
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Dr WA Pretorius
Dr L Ungerer
PRIMARII: KERKRAADSLEDE
CM Brand
DS de Klerk
JP Kirchner
Prof M Nel
JH Loots
MW Pretorius
A Schreuder
AJ Smal
Dr MN van der Merwe
GJ van Rensburg
IS Wilson

SEKUNDI: KERKRAADSLEDE
DS du Toit
RJ Engelbrecht
R Hugo *
DH Joubert
HK Moll
AA Oberholzer
CP Olivier
HW Olivier
JC Swanepoel
WHJL van der Heever
L van Rheede van Oudshoorn

SINODE HOËVELD

PRIMARII: PREDIKANTE
Dr HH van der Linde
Dr AL Bartlett
Ds T Danzfuss
Prof CJP Niemandt
Ds GJPJ vd Merwe
Dr JS Botha
Ds DS Oosthuizen
Ds JS Sandenbergh
Ds JH Windell
Dr C Naudé
PRIMARII: KERKRAADSLEDE
Dr AS Koorts
IP Schoeman *
A Visser *
GPE Grobler
E Arnott *
WD de Klerk
N van der Walt
CR du Plessis
Ds PM Strydom
PD Klut
WAARNEMERS
Ds GA Cruywagen
Ds RNJ van der Westhuizen

OOSTELIKE SINODE
PRIMARII: PREDIKANTE
Ds DE van der Spuy
Dr LL Bosman
Ds JJ de Jager
Dr T Erasmus
Ds F Schoeman
Ds JPT Koen
Ds E Pheiffer
Dr JH Ernst
Ds MC Smit
Ds GHG Vosloo
Dr CH Booy
Prof JM van der Merwe

PRIMARII: KERKRAADSLEDE
BH Swart
J Smook
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M Janse van Vuren
CPS Gerber
CL Viljoen
Prof A König
HC Bredell
DJ Klopper
Me EJ Bezuidenhout *
JH Goodwin
JJ Lübcker
WAARNEMER
Ds Francois Retief

SINODE VAN NAMIBIË
PRIMARII: PREDIKANTE
Ds JJ Pienaar
Ds JHG Maritz
Ds HJ van Zyl
Ds G Liebenberg
Dr F van den Berg
Dr JC Woest

SEKUNDI: PREDIKANTE
Ds Z Pienaar
Ds LC Coetzer
Dr JJdeW Strauss
Dr DA Louw
Ds MJN van der Merwe

PRIMARII: KERKRAADSLEDE
F Brand
CD Smith
GP van der Westhuizen
E Horn *
MA Etsebeth *
JJ Engelbrecht

SEKUNDI: KERKRAADSLEDE
IH Liebenberg *
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BEREKENING VAN DIE PROPORSIONELE KOMPONENT VAN SINODES
SE AFVAARDIGING NA DIE 16DE ALGEMENE SINODE ITV KERKORDE
ARTIKEL 38. DIE BEREKENING IS GEDOEN VOLGENS DIE STATISTIEK
IN DIE 2015-UITGAWE VAN DIE JAARBOEK.
KOMPONENT GEBASEER OP DIE AANTAL BELYDENDE LIDMATE VAN SINODES:
Sinode

Getal

%

Afvaardiging

Wes- en Suid-Kaapland
Oos-Kaapland
Noord-Kaapland
Natal
Vrystaat
Wes-Transvaal
Noordelike Sinode
Hoëveld Sinode
Oostelike Sinode
Namibië

193,164
55,975
28,646
22,656
84,170
90,964
100,396
79,407
95,645
14,614
765,637

25.23%
7.31%
3.74%
2.96%
10.99%
11.88%
13.11%
10.37%
12.49%
1.91%
100.00%

25
7
4
3
11
12
13
10
13
2
100

TOTALE AFVAARDIGING:
Sinode

Vaste
Komponent

Berekende
Komponent

Totaal

Wes- en Suid-Kaapland
Oos-Kaapland
Noord-Kaapland
Natal
Vrystaat
Wes-Transvaal
Noordelike Sinode
Hoëveld Sinode
Oostelike Sinode
Namibië

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
100

25
7
4
3
11
12
13
10
13
2
100

35
17
14
13
21
22
23
20
23
12
200
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A.2 ARGIEF
1. INLEIDING

Te dikwels word die Argief van die NG Kerk op Stellenbosch as ŉ wonderlike bate vir die NG Kerkfamilie
onderskat. Uiteraard geld dit ook vir die ander sinodes se argiewe, soos Pretoria (Oostelike Sinode),
Natal, Vrystaat en Namibië – maar in die geval van hierdie argief is dit die tuiste van die gedokumenteerde
geskiedenis van die hele NG Kerkfamilie sedert 1665 (die oudste kerklike dokument in die argief is die
notuleboek en doop- en lidmaatregister van die Kaapse gemeente – Groote Kerk vandag). As sodanig is
dit ook die tuiste van die argivalia van die NG Sendingkerk en die NG Kerk in Afrika (soos verenig in die
VGKSA), asook die werk van die kerk in Malawi, Zimbabwe, Mosambiek, Zambië (Vrystaat), asook ander
lande verder noord in Afrika.
Vanselfsprekend word alle acta van kerklike vergaderings hier bewaar en is die argiewe, maar spesifiek
die een op Stellenbosch, ʼn navorsingseenheid van onskatbare waarde vir die kerk – maar ook veel breër
as die kerk.
In terme van Suid-Afrikaanse wetgewing word die kerk statutêr verplig tot die bewaring van dokumentasie
en kos dit (byvoorbeeld) die samestellende sinodes van die Stellenbosch Argief meer as R2 miljoen per
jaar. Dit is juis daarom so belangrik dat hierdie besondere en unieke bate van die kerk nog meer
doeltreffend benut sal word as ʼn navorsingsfasiliteit by uitnemendheid. Juis daarom is die vervulling van
die ideaal van nouer samewerking tussen die fakulteite en teologiese opleidingsentra van die kerk met die
argiewe nie alleen ʼn belangrike droom nie, maar behoort daar met groter opgewondenheid in die kerk
hierdie navorsingsfasiliteite gewaardeer te word as ʼn bate van uitnemendheid van die NG Kerkfamilie.

2. REGLEMENT VIR DIE ALGEMENE TAAKSPAN ARGIEF

2.1 Die nuwe Algemene Steunspan Argief (ASA) se Reglement is as Reglement 4 in die Algemene
Sinode se Kerkorde van 2013 opgeneem.
2.2 Op grond van die Reglement is die volgende persone na die ASA se konstitueringsvergadering, soos
gehou op 24 en 25 Februarie 2015, uitgenooi: Ds AH (Bossie) Minnaar (het bedank as voorsitter); mev
MC (Marlene) Schoeman [Hoofargivaris, Stellenbosch]; mev C (Christa) Botes [Argivaris, Bloemfontein];
mev Elize de Villiers [Argivaris, Pietermaritzburg]; ds Clem Marais [Argivaris, Windhoek]; dr AS (Bertus)
[Gesamentlike Sinodale Kommissie van die NG Kerk van Transvaal] en dr Gideon du Toit (Oostelike
Sinode). Dr AS Koorts is op hierdie vergadering eenparig as voorsitter verkies. Dr Retief Muller is as
kundige lid aangewys in die plek van ds AH Minnaar. Die tweede termyn duur tot die Algemene Sinode se
sitting in Oktober 2015.
2.3 Die Argief se Reglement 4 (ASA) bepaal:
2.1 Die termyn duur van sinodesitting tot sinodesitting.
2.2 Die Steunspan word saamgestel uit:
2.2.1 die argivaris of persoon belas met die argief uit elk van die kerkargiewe te Stellenbosch,
Bloemfontein, Pietermaritzburg, Pretoria (Oostelike Sinode) en Windhoek, met die voorsitter of ander
verteenwoordiger van elk van die betrokke argiefkommissies as sekundus;
2.2.2 een verteenwoordiger van die Gesamentlike Sinodale Kommissie van die NG Kerk van Transvaal,
met sekundus; en
2.2.3 een kundige op die terrein van argiefwese, met sekundus.
2.4 Die ASA het ʼn wysiging aan die ASA se Reglement aanbeveel. Die ASA versoek die Algemene
Sinode [ASM] om die Reglement van die ASA uit te brei dat die Inligtingsbeampte van die NG Kerk vir die
doeleindes van Wet 2 van 2000, ʼn ex officio lid met stemreg van die ASA moet wees.
2.5 AANBEVELING: REGLEMENT ASA
2.5.1 Die Algemene Sinode besluit om die Reglement van die ASA uit te brei dat die
“Inligtingsbeampte van die NG Kerk” vir die doeleindes van Wet 2 van 2000, ʼn ex officio lid met
stemreg van die ASA moet wees.
2.5.2 Die Algemene Sinode keur die ASA se gewysigde Reglement (ARGIEF BYLAAG 1) in sy geheel
goed.

3. ARGIEF- EN INLIGTINGSWETGEWING VAN DIE NG KERK

3.1 Die Algemene Sinode het in 2011 besluit om die ATABID se aanbevelings in 2011 (AS 2011, 31-32,
§6 en H116, §2.22.1) te laat oorstaan in afwagting van die nuwe Argiefreglement.
3.2 Die Argief lewer ’n diens aan ál die sinodes (in Suid-Afrika) ten opsigte van die nakoming van die
vereistes van Wet 2 van 2000. Hierdie Wet gee aan mense die reg om aanspraak te maak op toegang tot
bepaalde inligting wat ’n liggaam (staat of privaat) ten opsigte van ʼn persoon (of ʼn saak) mag hê. Ter
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nakoming van hierdie Wet word vereis dat elke gemeente, ring, sinode , taakspan of diensgroep jaarliks
(voor die einde Februarie) ’n inventaris van dokumente in hulle besit aan die Argief moet voorsien.
3.3 Intussen het Minister JB Radebe ’n regulasie (Nr 34814) gepubliseer (Staatskoerant van 30 Desember
2011) waarin privaatmaatskappye (waaronder sinodes en gemeentes ressorteer) tot 31 Desember 2015
uitstel ontvang het om aan die Wet te voldoen. Die Argief poog al vir baie jare om hierdie inventarisse
vanaf gemeentes te kry. Die Argief se webblad doen gereeld verslag van die vordering met die insameling
van hierdie inventarisse. Dit wissel van so min as 51% in een Sinode tot 86% in ’n ander sinode. Kyk
http://kerkargief.co.za/inligtingswet. Met die uitstel wat verleen is, wend die Argief weer vanaf die middel
van 2014 ernstige pogings aan om inventarisse van al die gemeentes, ringe en sinodes te kry.
3.4 Vir die kommunikasie met die Menseregtekommissie (wat die adres ten opsigte van die Inligtingswet
se voldoening is), is dit nodig dat die Algemene Sinode weer ’n Inligtingsbeampte (in terme van Wet 2 van
2000) aanwys.
3.5 AANBEVELING: WET 2 VAN 2000
3.5.1 Die Algemene Sinode wys – vir die doeleindes van Wet 2 van 2000 – ʼn ex officio lid met
stemreg by die ASA as die “Inligtingsbeampte van die NG Kerk”, aan.
3.5.2 Die Algemene Sinode versoek sinodes (met uitsondering van Namibië) om al hulle
gemeentes, ringe, kerklike instansies en kantore gereeld te versoek om uitvoering aan die
vereistes van Wet 2 van 2000 te gee as ’n saak van dringendheid.

4. BELEID VIR ARGIEFBEWAARPLEKKE

4.1 Die gewysigde “Beleid vir Argiefbewaarplekke” is deur die Algemene Sinode na die ASA terugverwys.
4.2 Die ASA en die Argief het die volgende Riglyne hersien en aangepas – (i) Inventaris van Inligtingsbronne
en (ii) Bewaringstydperke – as deel van die ASA Algemene Beleid “Beleid vir Argiefbewaarplekke”
aanbeveel:
BESLUIT ASA/34/2015: Die vergadering keur goed dat die titel van die dokument: Vereiste Tydperke vir
die Bewaring van Rekords verander word na: Minimum Vereistes vir die Bewaring van Rekords (kyk
ARGIEF BYLAAG 3)
4.3 AANBEVELING: ARGIEFBEWAARPLEKKE
Die Algemene Sinode keur die ASA se wysigings aan die Algemene Beleid “Beleid vir
Argiefbewaarplekke” (ARGIEF BYLAAG 2) in sy geheel goed.

5. BEKENDSTELLING VAN DIE GESKIEDENIS VAN DIE KERK AS GEHEEL

Die ASA se opdrag sluit ook die “bekendstelling van die geskiedenis van die Kerk as geheel” in.
BESLUIT ASA/41/2015: Die ASA rig ʼn versoek aan die PSD Teologiese Navorsing (dr Ben du Toit) om te
help om uitvoering te gee aan hierdie opdrag van die Algemene Sinode. Die kerkgeskiedenis moet in sy
geheel geskryf word om sodoende gefragmenteerde studies byeen te bring binne fakulteite.

6. BESKERMING VAN PERSOONLIKE INLIGTING (POPI) WET NO. 4 OF 2013

6.1 In die Staatskoerant gepubliseer laat 2013, met gedeeltelike aanvang in April 2014.
6.2 Die ASA het die belangrike saak bespreek en besluit:
BESLUIT/46/2015:
(1) Hierdie saak word na die voorsitter, dr Gideon du Toit, en mnr Sarkady verwys om by verskillende
kundiges aan te klop om ’n regsopinie te bekom oor:
(i) Die impak van die POPI-Wetgewing op die kerk veral vir argiewe;
(ii) Die regsgeldige vrae wat bestaan met die skep van en die bedryf van 'n sentrale databasis (soos versoek
deur die STA);
(iii) 'n Moontlike vrywaringsklousule vir Argiewe?
Die volgende kundiges kan onder andere genader word: SASA (South African Society of Archivists); die
Nasionale Argiewe; die Regsafdeling van die Parlement; en die Staatsargivaris van KZN.
(2) Die saak moet dan ook met die ASR uitgeklaar word.
6.3 AANBEVELINGS: POPI
6.3.1 Die Algemene Sinode versoek alle kerklike media en sinodes (met uitsondering van Namibië)
[hulle gemeentes, ringe, kerklike instansies, kerkkantore] om noukeurig te let op die vereistes van
die BESKERMING VAN PERSOONLIKE INLIGTING (POPI) WET NO 4 VAN 2013.
6.3.2 Die Algemene Sinode versoek die ASR om ʼn toepaslike handleiding saam te stel vir die
kerklike argiewe, sinodes (met uitsondering van Namibië), hulle gemeentes, ringe, kerklike
instansies en kerkkantore asook vir alle kerklike media tov die vereistes van die BESKERMING
VAN PERSOONLIKE INLIGTING (POPI) WET NO 4 VAN 2013.
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7. IN MEMORIAM

Geen amptenare of ampsdraers in diens van die Algemene Sinode is in die afgelope twee jaar oorlede
nie.
Dr AS (Bertus) Koorts - Voorsitter
Mev MC (Marlene) Schoeman - Skriba
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ARGIEF BYLAAG 1

REGLEMENT VIR DIE ALGEMENE STEUNSPAN ARGIEF
1. NAAM

Algemene Steunspan Argief (ASA).

2. SAMESTELLING

2.1 Die termyn duur van sinodesitting tot sinodesitting.
2.2 Die Steunspan word saamgestel uit:
2.2.1 die argivaris of persoon belas met die argief uit elk van die kerkargiewe te Stellenbosch,
Bloemfontein, Pietermaritzburg, Pretoria (Oostelike Sinode) en Windhoek, met die voorsitter of ander
verteenwoordiger van elk van die betrokke argiefkommissies as sekundus;
2.2.2 een verteenwoordiger van die Gesamentlike Sinodale Kommissie van die NG Kerk van Transvaal,
met sekundus; en
2.2.3 een kundige op die terrein van argiefwese, met sekundus.
2.3 die “Inligtingsbeampte van die NG Kerk” vir die doeleindes van Wet 2 van 2000, ʼn ex officio lid met
stemreg van die ASA is.
2.4 Vakatures in die Algemene Steunspan Argief word deur die Moderamen, op aanbeveling van die
Steunspan, aangevul.

3. OPDRAG

Die Steunspan se opdrag is die
3.1 formulering van ’n algemene argiefbeleid vir die Kerk;
3.2 advisering van die onderskeie sinodes se argiefkommissies oor die opstel van argiefreglemente en
handleidings;
3.3 koördinering van werksaamhede van die argiewe van die onderskeie sinodes;
3.4 advisering van die onderskeie sinodes se argiefkommissies oor die toepassing van relevante
wetgewing;
3.5 kontrolering of die onderskeie argiefbewaarplekke voldoen aan die standaardvereistes vir doelmatige
en veilige bewaring van argivalia;
3.6 bewaring en ontsluiting van die Algemene Sinode se eie argivalia by die aangewese bewaarplek(ke);
3.7 opstelling van die In Memoriam-verslae oor amptenare/ampsdraers in diens van die Algemene
Sinode;
3.8 bekendstelling van die geskiedenis van die Kerk as geheel; en
3.9 verslagdoening aan die Moderamen en die Algemene Sinode.

4. VERGADERINGS

4.1 Die Steunspan vergader minstens een maal per jaar.
4.2 Die Steunspan kies by die eerste vergadering van sy termyn ’n voorsitter, ondervoorsitter en skriba.
Steunspanlede kan nie vir meer as twee termyne in dieselfde posisie verkies word nie.
4.3 Die Steunspan beskik nie oor ’n dagbestuur nie.
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ARGIEF BYLAAG 2

BELEID VIR ARGIEFBEWAARPLEKKE VAN DIE NG KERK
1. ALGEMEEN

1.1 Die beleid in hierdie dokument vervat, is van toepassing op alle argiefbewaarplekke van die sinodes
en die Algemene Sinode. Die sinodes bepaal die vereistes vir die argiefbewaarplekke van die ringe en
gemeentes binne die betrokke sinodale gebied. Indien daar nie aan hierdie vereistes voldoen kan word
nie, moet die argivalia na ’n argief gestuur word vir bewaring wat wel aan hierdie vereistes voldoen.
1.2 Kerklike argiefbewaarplekke is fasiliteite wat die regte omgewing skep vir die versameling, versorging,
bewaring, onderhouding, ontsluiting, bestudering en beskikbaarstelling van kerklike dokumente en ander
kerklike materiaal wat om historiese, gedenkwaardige, informatiewe en simboliese redes permanente
beskerming moet geniet.
1.3 Die onvervangbare aard van die materiaal wat in argiefbewaarplekke veilig geberg word, vereis dat by
sodanige fasiliteite die risiko om die materiaal vir altyd te verloor, tot die absolute minimum beperk moet
word.
1.4 Die veilige en korrekte hantering van argivalia deur personeel en gebruikers bevorder die behoud en
die voortbestaan van die materiaal.
1.5 Die beleid in hierdie dokument vervat, word aangevul deur afsonderlike riglyne vir die bewaring en
vernietiging van argivalia. Hierin word onder meer bepaal welke materiaal op watter stadium vernietig kan
word en welke materiaal op watter stadium deur die gemeentes en ringe aan die sinode vir permanente
bewaring oorhandig moet word. http://www.kerkargief.co.za

2. VEREISTES VIR ARGIEFGEBOUE

Die tipe gebou wat as argiefbewaarplek dien, moet ontwerp of struktureel aangepas wees om minstens
aan die volgende vereistes te voldoen:
2.1 Kluis
2.1.1 Elke argief moet oor ’n kluis beskik wat argivalia te alle tye teen brand, rook, water, wind, weerlig en
lig beskerm. Die volgende voorskrifte word vir die kluis gestel:
2.1.2 Die kluis mag geen vensters of ander openinge hê nie en toegang mag slegs deur die kluisdeur
moontlik wees.
2.1.3 Die vloer en fondamente moet die volle gewig van die gebergte materiaal kan dra.
2.1.4 Argivalia moet, sover moontlik, in afsonderlike kompartemente binne die kluis of in afsonderlike
kluise geberg word om die verlies van al die materiaal deur ’n brand of vloed te voorkom.
2.1.5 Nie-brandbare materiaal moet vir alle bergingsfasiliteite, soos rakke, kabinette, en afskortings,
gebruik word.
2.1.6 Verfafwerking binne die kluis(e) moet ʼn waterbasis hê om die afskeiding van chemiese gasse te
beperk wat vernietigend inwerk op die leeftyd van papier, ink en verpakkingsmateriaal.
2.1.7 Die kluis(e) se sement mure en vloere moet nie onafgewerk gelaat word nie, omdat dit stof en gasse
afgee wat die leeftyd van papier, ink en verpakkingsmateriaal inkort.
2.1.8 Die kluis(e) se vloer en mure moet stofvry gehou word, omdat stof die lewensduur van argivalia
inkort en die ideale omgewing vir organismes skep wat van papier en ink leef.
2.1.9 Geen riool- of waterpype mag deur die kluis(e) loop of aan die direkte buitemure van die kluise
geheg wees nie.
2.1.10 Indien die kluis onder die omliggende grondoppervlakte geleë is, moet al die nodige
voorsorgmaatreëls getref word om die deursyfering van water, oorstroming, vogtigheid, muwwerigheid,
besoedeling, swak ventilasie en vasgekeerdheid te voorkom.
2.1.11 Die kluis(e) van ’n argiefbewaarplek moet groot genoeg wees om al die verlangde materiaal in te
berg en daar moet genoegsame ruimte wees vir verdere noodsaaklike toevoegings.
2.1.12 Slegs argiefpersoneel mag toegang hê tot die kluis(e) van die argiefbewaarplek.
2.2 Leeskamer- en kantoor
2.2.1 Naas die kluis moet die argiefbewaarplek oor ’n leeskamer vir besoekers en navorsers, kantore vir
personeel en ’n deurgangsgebied vir aangevraagde en afgelewerde materiaal beskik.
2.2.2 Besoekers en navorsers mag slegs gekontroleerde toegang geniet tot die gedeelte wat vir hulle
gereserveer is.
2.2.3 Die argiefbewaarplek moet van toiletgeriewe vir die personeel en gebruikers voorsien wees.
2.2.4 Personeel se toegang en uitgang moet beheer word.
2.2.5 Voorsiening moet vir die behoeftes van gestremdes gemaak word.
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3. BRAND, BEVEILIGING, SEKURITEIT EN VERSEKERING

3.1 Die argiefbewaarplek moet met ’n doelmatige alarm- en sekuriteitstelsel toegerus wees wat
deurlopend funksioneer en skendings kan naspoor.
3.2 Die argiefbewaarplek moet oor die nodige brandtoerusting beskik waarvan die inhoud by gebruik nie
enige skadelike effek op die gebergte materiaal sal hê nie.
3.3 ’n Munisipale brandkraan moet vir brandbestryding binne reikafstand van die argiefbewaarplek
aangebring wees.
3.4 Die argiefbewaarplek moet ’n nooduitgang, ’n veiligheidplan vir skielike ontruiming en die nodige
aanwysings daarvoor in plek hê.
3.5 Diefwering moet voor alle venters, ongeag of hulle oopmaak of nie, aangebring wees.
3.6 Die elektriese installasies in die argiefbewaarplek moet minstens jaarliks deur ’n gekwalifiseerde en
geregistreerde elektrisiën geïnspekteer word en ’n veiligheidsertifikaat moet daarvoor uitgereik word.
3.7 By die ingang en uitgang moet gekontroleer word dat goedere nie die argiefbewaarplek ongemagtig
inkom nie en dat gebergte materiaal nie die argiefbewaarplek onreëlmatig verlaat nie.
3.8 Die gebruik van digitale kameras, selfone met kameras en draagbare skandeerders moet streng
beheer word. Die intellektuele eiendomsreg ten opsigte van die argivalia moet beskerm word. Die toegang
tot vertroulike inligting moet in terme van die bestaande wetgewing beperk word.
3.9 Geen materiaal mag op enige stadium deur enige persoon uit die argiefbewaarplek verwyder word nie,
tensy dit met die geskrewe goedkeuring van die bestuurspan en onder uitdruklike voorwaardes vir
uitstalling elders beskikbaar gestel word.
3.10 Die gebou en inhoud van die argiefbewaarplek moet omvattend verseker word.

4. OMGEWINGSBEHEER

4.1 Die argiefbewaarplek moet behoorlik geventileer wees en klimaatkontrole moet toegepas word. Die
lugversorgingstelsel moet aan die brandalarm gekoppel wees en onmiddellik afskakel indien ’n
brandgevaar dreig.
4.2 Die argiefbewaarplek moet gereeld teen insekte en skadelike organismes berook word.
4.3 Berokingsfasiliteite moet beskikbaar wees.

5. BEWARING VAN ARGIVALIA

5.1 Argivalia moet teen die korrekte temperatuur (maksimum 21°C) en ligsterkte geberg word. Waar
soorte materiaal teen verskil in temperatuur en/of humiditeit en/of beligting geberg moet word, moet in
afsonderlike kompartemente/kluise daarvoor voorsiening gemaak word.
5.2 Waar die kluis(e) so geleë is dat oorstromings en gebarste waterpype die kluis kan binnestroom, moet
die onderste rakke oopgelaat word.
5.3 Geen materiaal mag op enige stadium buite die kluis(e) gestoor word nie, tensy dit op uitstalling in die
argiefbewaarplek is.
5.4 Die uitstalling van materiaal in die argiefbewaarplek moet agter veiligheidsglas wees en slegs deur
gemagtigde personeel bereik kan word.
5.5 Die argiefbewaarplek moet oor ’n volledige inventaris beskik van al die materiaal wat geberg word en
hierdie inventaris moet in veilige bewaring gehou word.

6. BEWARING VAN ELEKTRONIESE DATA EN MEDIA

6.1 Die argiefbewaarplek moet ’n elektroniese lêer formaat strategie in plek hê, wat insluit ’n indeks van
die lêer tipes waarin die elektroniese data en media geberg word en ’n prosedure vir die migrasie van
inligting.
6.2 Elektroniese data en media moet in geskikte elektroniese lêer formaat bewaar word (bv PDF formaat –
internasionaal aanvaarde weergawe). Die riglyne van die Nasionale Argief en Rekordsdiens van SuidAfrika (NARS) [www.national.archives.gov.za] word in dié verband gevolg.
6.3 Die argiefbewaarplek moet ’n behoorlike rugsteun beleid in plek hê wat nougeset gevolg word. Hierdie
rugsteun beleid moet van tyd tot tyd aangepas word om tred te hou met die ontwikkeling in die bewaring
van elektroniese data en media.
6.4 Die bestuurspan moet toesien dat die personeel op hoogte bly van die ontwikkelings en standaarde
ten opsigte van die langtermynbewaring van elektroniese data en media.

7. HANTERING VAN ARGIVALIA

Personeel en gebruikers moet minstens van die volgende geskrewe voorskrifte voorsien wees:
7.1 Die hantering van oorspronklike materiaal moet tot die minimum beperk word. Die oorspronklike
materiaal word slegs een keer gedupliseer, waarna die gedupliseerde kopie (verkieslik in elektroniese
formaat) vir verdere besigtiging en duplisering beskikbaar gestel word.
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7.2 Gebruikers kan materiaal slegs in die leeskamer besigtig onder die voortdurende toesig van ’n
personeellid.
7.3 Slegs ’n beperkte aantal dokumente of eenhede van materiaal mag op enige gegewe stadium aan ’n
gebruiker beskikbaar gestel word.
7.4 Daar mag geensins op die materiaal self geskryf word nie. Kopiëring van materiaal moet sover
moontlik beperk word.
7.5 Karton- of papierstroke moet beskikbaar wees vir aanwysiging van stukke waarvoor kopiëring benodig
word.
7.6 Bros, breekbare, tenger en sensitiewe dokumente, waaronder foto’s, films, klank- en videobande,
asook enige materiaal ouer as vyftig jaar, moet met suurvrye handskoene hanteer word.
7.7 Materiaal moet, waar moontlik, in ’n toegevoude lêer, in ’n karton of staal houer en op ’n trollie tussen
kluis en leeskamer vervoer word.

8. PERSONEEL EN BESTUUR

8.1 Die argiefbewaarplek word op deeltydse of voltydse basis bedryf deur ’n argivaris en enige aantal
ander personeellede wat benodig word.
8.2 Die argiefbewaarplek word bestuur deur ’n span kundiges wat ook oor die personeel toesig hou. Die
argivaris is ex officio deel van die bestuurspan.
8.3 Die argiefbewaarplek bekom die dienste van vrywilligers.

9. FINANSIES

9.1 Die bestuurspan stel jaarliks ’n begroting op en laat dit goedkeur deur die gemagtigde orgaan van die
betrokke sinode(s).
9.2 Uitgawes binne die begroting word deur die bestuurspan gemagtig en genotuleer.
9.3 Die argiefbewaarplek beskik oor ’n besigheidsplan en genereer soveel moontlik fondse deur
dienslewering, die hef van gebruikersgelde, die verkoop van oortollige antikwariese materiaal en die
uitgee van publikasies.
9.4 Die moontlikhede wat die beskikbaarstelling van geskiedkundige en genealogiese data bied om ’n
goeie inkomste te genereer.
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ARGIEF BYLAAG 3

MINIMUM VEREISTES VIR DIE BEWARING VAN REKORDS
In die volgende bladsye sluit die woord “gemeentes” ook sinodes, ringe, kommissies, taakspanne,
diensgroepe en enige ander kerklike instansies in. Net so verwys die woord “kerkraad” na bogenoemde
instansies se beheer-/bestuursliggaam en skriba na die toepaslike administratiewe beampte,
saakgelastigde of amptenaar.

1. DOKUMENTE WAT PERMANENT BEWAAR MOET WORD
Dokumente wat permanent bewaar moet word, moet in hardekopie wees – dit wil sê dit moet gedrukte
dokumente wees. Notules moet onderteken wees om regsgeldig te wees.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8

1.9

Registers: Alle lidmaatregisters (doop-en belydend), huweliksregisters en doopkladboeke.
Agendas en Notules: Alle agendas (verslae), notules van die kerkraad en alle kommissies.
Konsistorieboeke (Wie wanneer uit watter teks gepreek het, bywoning en kollektes).
Afkondigingsboeke (Weeklikse aankondigings of gemeentebulletins).
Gemeenteblaaie (Maand-of kwartaalblaaie. Een van elke uitgawe.)
Almanak (Jaarprogram. Een voorbeeld per jaar/tydperk.)
Ander historiese dokumente: Ooreenkomste van historiese belang, stigtingsaktes en titelaktes.
Korrespondensie: Alle briewe en e-posse wat direk op die gemeente betrekking het (chronologies
in ʼn lêer). Hier moet die kerkraad / skriba fyn onderskeidingsvermoë aan die dag lê. As daar twyfel
is, bewaar dit. Elke stuk word op eie meriete volgens direkte of indirekte waarde beoordeel.
Dokumente het direkte waarde vir die instansies wat dit geskep het as instrument om die lopende
administrasie op sinvolle, konsekwente en sistematiese wyse aan die gang te hou. Dit geld veral
resente dokumente. Dokumente het direkte waarde – aldus die Wet op Toegang tot Inligting [Wet 2
van 2000] – vir persone wat direk by die inligting betrokke is of wie se lewe of bestaan daardeur
beïnvloed word. Dokumente met indirekte waarde kan navorsingswaarde hê en gee insig en begrip
in die verhaal van die instansie. Funksionele waarde is daardie inligting in dokumente oor die
ontstaan, funksies, organisatoriese samestelling en ontwikkeling van die instansie wat dit
voortgebring het. Dit het navorsingswaarde vir navorsers op elke moontlike vakgebied.
Die volgende vrae kan byvoorbeeld gestel word: Gaan die stuk die kerkraad help om enige iets te
bewys? Gaan iemand hierdie inligting waardevol vind met die oog op navorsing? Lewer die stuk
spesifieke getuienis oor die handelinge van God in die gemeente? Is die inligting ook elders
beskikbaar? [Geen gemeente hoef dus enige omsendbrief / nuusbrief van enige ander instansie te
bewaar nie. Dit is die betrokke instansie se plig om kopieë van die nuusbriewe wat hulle genereer te
bewaar. Net so bewaar die gemeente nie Kerkbodes of Lig of ou Kerkordes nie. Die
Tydskriftemaatskappy doen dit.]
Finansiële dokumente: Slegs sekere van die volgende dokumente sal permanent bewaar word
slegs indien dit die eerste/oorspronklike dokumente is, of dokumente wat ontstaan het in ʼn
besondere fase van die gemeente/kerk se geskiedenis: kasboeke, joernaalboeke, grootboeke,
getekende geouditeerde state, registers van vaste bates. Hierdie materiaal word vir nie langer as 10
jaar in die gemeente bewaar nie, waarna dit by die Argief ingelewer moet word.
LET WEL: Presies dieselfde reëls geld ook vir dokumente wat slegs elektronies ontvang of geskep
is. Notules behoort as ʼn reël uitgedruk te word (een kopie) sodat dit oorspronklik geteken en
bewaar kan word. Korrespondensie (dus ook e-pos) wat as papier bewaar sou word, moet ook
veilig bewaar word. Dit sluit ook ʼn liasseersisteem in, sodat die betrokke epos weer gevind kan
word. [Sien ook Wetgewing op Elektroniese kommunisasie – Wet Nr 25 van 2002]

2. DOKUMENTE WAT VIR 15 JAAR BEWAAR MOET WORD
Finansiële dokumente (boeke) soos die Kasboek, Grootboek en Joernaal (Sien die Wetlike vereistes
vanaf bladsy 5).

3. DOKUMENTE WAT VIR 6 JAAR BEWAAR MOET WORD
Tjekteenblaaie en gewisselde tjeks – ook waar hulle aan fakture geheg is – mag eers na 6 jaar vernietig
word.
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4. DOKUMENTE WAT VIR 5 JAAR BEWAAR MOET WORD
Dit is dokumente waarvan die inhoud elders vasgelê of te vinde is.
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

4.6

4.7
4.8

Geloofsbriewe wat deur die betrokke vergadering waarvoor dit uitgereik is, aanvaar is, word bewaar
tot met die volgende gewone vergadering.
Doopseëls wat met die oog op belydenisaflegging ingelewer is, kan waar die betrokke persone binne
maklike bereik is, terugbesorg word. So nie, kan dit na 5 jaar vernietig word, aangesien dit weer
maklik aangevra sou kon word.
Lidmaatsertifikate en attestate wat ingelewer is, kan na 5 jaar vernietig word mits die inhoud van
die dokumente in die betrokke registers ingeskryf is en alle tersaaklike inligting in die verband daar
of elders te vinde is.
Finansiële dokumente ouer as 5 jaar, wat betrekking het op afgehandelde transaksies, en wat
huidig geen verdere implikasies meer het nie, en waarvan die tersaaklike inligting elders ook te vinde
is, mag vernietig word.
Basaar-, dankoffer- en ander kollektelyste, ouer as 5 jaar, wat niks van histories of enige ander
belang aangaande ’n persoon of saak vermeld nie, maar bloot aandui, sonder enige verdere
implikasies, wat aan geld en/of ware vir die betrokke basaar of saak geskenk is, waarvan die
vernaamste besonderhede elders ook te vinde is en waarna nie weer verwys sal word nie. Dit geld
ook kwitansieboeke van die kassier, diakens en kollektante. Tjekteenblaaie en gewisselde tjeks mag
eers na 6 jaar vernietig word.
Maandelikse finansiële state, ouer as 5 jaar, waarvan besonderhede sonder enige verdere
implikasies net op die betrokke maand van toepassing is, waarvan die besonderhede elders (soos
op ’n finansiële jaarstaat) gevind kan word en waarna nie weer terugverwys sal word nie. Dieselfde
geld vir lyste van inbetalings van diakens.
Belastingopgawes [werknemersbelasting], betaalstate en personeelrekords mag 5 jaar ná die lid
van die personeel diens verlaat het vernietig word.
Kontrakte, ooreenkomste en waarborge – 5 jaar ná vervaldatum.

5. DOKUMENTE WAT VIR 1 JAAR BEWAAR MOET WORD
5.1
5.2
5.3

5.4
5.5
5.6
5.7

Verskonings wat vir ʼn vergadering aangebied is, wat geen verdere implikasie het as dat die persoon
die vergadering nie kon bywoon nie, en wat in die notule reflekteer word.
Geleibriefies (na ʼn jaar) waarvan die inhoud oorbodig geraak het aangesien dit uit die stuk, waarvan
die brief die begeleiding was, duidelik genoeg blyk dat, van wie, wanneer en onder welke
omstandighede dit ontvang is.
Kennisgewings van en oproepe na vergaderings, berigte van verhindering en presensielyste (na ’n
jaar), mits die feitelike besonderhede wat op die dokumente verskyn, volledig in die notule
gereflekteer word en dit geen verdere implikasie het as dat die vergadering plaasgevind het, dat
persone opgeroep is en dat hulle die vergadering kon of nie kon bywoon nie.
Briewe en/of kennisgewings van die aanvaarding/nie-aanvaarding van benoemings/ verkiesings
mits die inligting elders (in notules of verslae) gereflekteer word en die brief/kennisgewings geen
verdere implikasie het as dat die benoeming/verkiesing aanvaar is/nie aanvaar is nie.
Kennisgewings en uitnodigings (na ʼn jaar) mits die inligting op die betrokke dokumente elders
bekom kan word.
Statistiese en ander gegewens kan vernietig word wanneer die inhoud op ʼn versamelstaat vasgelê
is soos byvoorbeeld in die gemeente se ringsvorms.
Omsendbriewe ontvang waarvan reeds kennis geneem is, waarna nie weer terugverwys sal word
nie en wat geen verdere implikasie het as die eenmalige saak wat daarin aangeroer is nie.

6. DIE VERNIETIGING VAN MATERIAAL
6.1

Geen dokumente mag vernietig word sonder die goedkeuring van die Argief nie. Goedkeuring moet
skriftelik verkry word. Eers word ’n inventaris opgestel van al die materiaal wat volgens bogemelde
riglyne vernietig kan word. Dit word aan die Kerkraad voorgelê vir goedkeuring en daarna aan die
Argief voorgelê as tweede kontrole om seker te maak dat belangrike dokumente nie in die slag bly
nie. Eers nadat die Argief toestemming verleen het, mag dié materiaal vernietig word.
6.2 Vernietiging (ná toestemming!) vind op een van drie maniere plaas:
6.2.1 Dit kan baie fyn opgeskeur word.
6.2.2 Dit kan versnipper word.
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6.2.3

Dit kan verbrand word. Maak net eers seker van die spesifieke munisipaliteit se regulasies en maak
seker dat hierdie verbranding nie ʼn groter brand veroorsaak nie. Groot sorg moet geneem word dat
geen persoonlike inligting êrens rondlê of rondwaai nie.

7. DOKUMENTE WAT DADELIK VERNIETIG KAN WORD (SONDER TOESTEMMING
VAN DIE ARGIEF)
[Hierdie dokumente hoef nie versnipper of opgeskeur of verbrand te word nie. Dit kan as afvalpapier verkoop
word of via die Munisipaliteit se normale vullisverwydering weggedoen word.]
7.1
7.2

Bemarkingsmateriaal ontvang, ou tydskrifte, koerante, oortollige kopieë van aankondigings,
sangblaaie, nuusbriewe, ensovoorts.
Rekords wat as gevolg van verbleiking, verwering of beskadiging, geen leesbare inligting meer bevat
nie. Voorbeeld: deurslagkopieë van ou korrespondensie wat so dof geword het dat dit onleesbaar is;
soms ook waar deurslagbrieweboeke (“pen carbon books”) gebruik is of fakse wat verbleik het.

8. INLEWERING VAN DOKUMENTE BY DIE ARGIEF

8.1

8.2

Dokumente wat gemeentes by die Argief wil inlewer, moet onder dekking van ’n volledige inventaris
ná ʼn besluit deur die kerkraad, in oorleg met die Argief by die Argief ingelewer word vir bewaring en
ontsluiting. Stuur dus eers die inventaris na die Argief (sonder die dokumente). Die Argief sal dan
toestemming gee dat die dokumente versend of afgelewer mag word.
Gemeentes behoort hulle eie bewaarplekke so te bestuur dat slegs dokumente van ongeveer 10 jaar
(behalwe die finansiële dokumente wat vir 15 jaar gehou moet word) in die gemeente se kluis bewaar
word. Die res moet asseblief na die Argief gestuur word met die oog op veilige bewaring in ʼn
doelgeboude moderne argief. Die Argief verskaf die regte klimaat (temperatuur en humiditeit), in ʼn
stofvry omgewing met hoë kwaliteit bewaringstegnologie (brand, diefstal). Ingelewerde argivalia is
steeds toegangklik vir die betrokke gemeente.
Die Hoofargivaris (mev Marlene Schoeman) hanteer navrae oor bewaringstydperke en gee
toestemming vir die vernietiging van argivalia.
Fisiese adres: Argiefgebou, Noordwal-Wes 1, Stellenbosch
Telefoon:
021-882-9923
Posadres:
Posbus 34, Stellenbosch, 7599
E-pos:
marlene@kaapkerk.co.za
Faks:
086-617-5963
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ARGIEF BYLAAG 4

WETLIKE VOORSKRIFTE VIR DIE BEWARING VAN REKORDS
Indien enige van die volgende dokumente per rekenaar gedoen word, moet verseker word dat die data
steeds vir die betrokke tydperk bewaar word en op versoek gedruk / voorsien kan word. Soos wat media
verander, moet elektroniese data oorgedra word na aanvaarbare bewaringsmetodes. Geheuestokkies moet
byvoorbeeld na ’n draagbare hardeskyf of ʼn ander aanvaarbare rugsteunstelsel oorgedra word.
Rugsteunkopieë behoort – ook ter wille van veiligheid – liefs op ʼn ander plek (ander gebou) bewaar te word.
Dit verminder die risiko dat die rekenaar én die rugsteunkopieë met een insident gesteel word of uitbrand.

REKENKUNDIGE REKORDS
Finansiële geouditeerde jaarstate
Aankoopsjoernale
Algemene grootboeke
Bykomende bylaes tot rekeningkundige rekords en aanvullende rekeningkundige
rekords
Debiteursgrootboek
Hulpgrootboeke
Hulpjoernale
Hulprekeningboeke
Joernale
Joernaalbewyse wat as steunopgawes vir rekeningboeke dien
Kasboek en/of kleinkasboeke
Konsolidasieopgawes
Krediteursgrootboek
Registers van vaste bates
Rekenkundige rekords
Verkoopsjoernale
Voorraadrekords ondersteunende dokumente
Voorraadstate
Dividend-en rentebetalingslyste
Rentebetalingslyste (genoteerde maatskappy)
Tjeks en wissels
Aankoopsfakture
Aankoopsbestellings
Bewyse
Bankopdragte
Bankstate en -bewyse
Belastingopgawes en -aanslae
Betaalstate
Debiteurstate
Depositostrokies
Finansiële jaarstate se werkspapiere
Goedere ontvangsnota
Joernaalbewyse
Kosteberekeningsrekords
Krediteursfakture
Kwitansies
Salaris- en loonregisters
Verkoopbelastingrekords
Versendingsdokumente
Verkoopsfakture
Vragbriewe
BTW dokumente
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Bewaar vir # jaar
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
12
12
6
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

WERKNEMERSREKORDS
Belastingopgawes ten opsigte van werknemersbelasting
Betaalstate
Salaris- en loonregisters
Uitgawerekeninge
Nywerheidsopleidingsrekords
Ongevalle-rekords (BAD)
Ongeluksboeke en rekords
Personeel-/strafrekords ná datum van beëindiging van diens
Tydrekords
Vakleerling-vergoedingsrekords
Aansoeke om werk – onsuksesvol

OOREENKOMSTE EN KONTRAKTE
Ooreenkomste van historiese betekenis
Skulde, na gelang van betrokke soort skuld – verwys na die Verjaringswet (Wet 68 van
1969)
Verstreke skriftelike ooreenkomste of kontrakte (ná vervaldatum)
Huur-, huurkoop-en opskortende verkoopsooreenkomste (ná vervaldatum)
Kontrakte met agente, klante en leweransiers (ná vervaldatum)
Lisensiëringsooreenkomste (ná vervaldatum)
Skadeloosstellings en waarborge (ná vervaldatum)
Aansoeke om werk – onsuksesvol

Bewaar vir # jaar
5
5
5
3
7
7
7
3
7
1
5
Bewaar vir –
# jaar
Onbepaald
6/15/30
5
5
5
5
5
1

1.

STATUTÊRE EN AANDELEREGISTRASIEREKORDS

Bewaar vir –
# jaar

Jaarlikse opgawes en ondersteunende dokumente

Onbepaald

Kennisgewings van algemene en klasvergaderings

Onbepaald

Notuleboeke van maatskappye en beslote korporasies

Onbepaald

Sertifikate om met besigheid te begin

Onbepaald

Sertifikate van inlywing

Onbepaald

Sertifikate van naamsverandering

Onbepaald

Skadeloosstellingsbriewe vir verlore aandelesertifikate

Onbepaald

Statute en akte van oprigting

Onbepaald

Stigtingsverklaring en wysigings (beslote korporasie)

Onbepaald

Direkteure se bywoningsregisters

Permanent

Indeks van lede

15

Lederegisters

15

Registers van direkteure en beamptes

15

Registers van direkteure se belange in kontrakte

15

Registers van direkteure se belange in aandele en skuldbriewe

15

Registers van pandgewings en verbande

15

Registers van skuldbriefhouers

15

Takregisters

15

Aandeleoordragvorms (gekanselleer)
Subskripsies, sertifikate, waarborge of enige soortgelyke instrumente wat enige
aandeel, effekte of skuldbrief verteenwoordig (gekanselleer)

12

Kennisgewings van adresverandering

1

 Vastebateregister (Fixed asset register)

15
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3

Permanent

Naamsveranderingsrekords

TITELDOKUMENTE

Bewaar vir - # jaar
Totdat die aandele verkoop is

Aandelesertifikate
Aandelesertifikate – gekanselleer

3

Patente- en handelsmerkrekords

Onbepaald

Patente- en
verstryking

handelsmerkrekords

na

datum

van

Titelaktes - bewyse van eiendomsreg of diagram-aktes

5
Totdat die eiendom
vervreem word

Vrywaring

Alhoewel die Argief alles in sy vermoë doen om te sorg dat hierdie inligting so korrek moontlik is en dit
gereeld opdateer, aanvaar die Argief geen verantwoordelikheid vir die korrektheid daarvan nie. Die
korrektheid van inligting wat voorsien word, berus op die primêre bronne wat by die versamel van die inligting
gebruik is. Die goue reël sou wees om dokumente eerder langer as korter volgens hierdie riglyne te bewaar
en om beide die Kerkraad en die Argief se toestemming te vra, voordat argivalia vernietig word. Dit mag
wees dat ʼn bepaalde dokument nie in hierdie lys genoem word nie, maar wanneer dit voorgelê word met
die oog op vernietiging, sal die nuutste wetgewing en riglyne weer geraadpleeg word.
Let asseblief op die bykomende verantwoordelikheid en aanspreeklikheid wat u mag hê vir die
bewaringtydperke van spesifieke dokumente/rekords soos vereis deur toepaslike wetgewing, byvoorbeeld
die Wet op Organisasies Sonder Winsoogmerk, 1997 [Wet No. 71 van 1997] en die Maatskappywet 71 van
2008.
As ʼn Openbare Weldaadsorganisasie (OWO/PBO) moet u asseblief op die volgende let:
Record-keeping
Any books of account, records or other documents, including financial statements, of an approved
PBO must be retained and preserved for a period of at least four years after the last date of an entry
in any book or, if kept in electronic or any other form, for a period of four years after completion of the
transaction, act or operation to which they relate. It is the responsibility of the person in control of the
PBO to ensure that the necessary records are kept.
-o0o-

38

A.3 ARTIKEL 1
Hierdie verslag vorm deel van die AANVULLENDE AGENDA aangesien die laaste sinode eers op 26
Augustus 2015 vergader en die verslag eers daarna voorberei kan word mdo op die
Moderamenvergadering van 9-10 September 2015.
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A.4 BEDRYFSPAN
1. INLEIDING

Die daarstelling van die Bedryfspan het bygedra tot ŉ effektiewe funksionering van die “bedryfsake” ten
einde die werk van die Algemene Sinode so goed moontlik af te handel.

2. UITDAGINGS VIR DIE BEDRYFSPAN

2.1 Die Bedryfspan het in noue oorleg met die Moderamen en die ASFB gewerk tov sake wat die
Bedryfspan binne sy opdrag geoordeel het nodig is.
2.2 Die verweefdheid van sommige van die opdragte in die reglemente van die Moderamen, Bedryfspan,
ASFB, ASP en ASR het ook gelei tot onsekerheid oor roluitklaring, asook die funksies en bevoegdhede
van die onderskeie kerklike strukture en funksionarisse. Die Bedryfspan was met die Moderamen hieroor
in gesprek en uitklarings is gedoen. Ten spyte van groeipyne is die meeste van die uitsortering van
prosesse nou gedoen.
2.3 Die Bedryfspan wil die Algemene Sinode ook vriendelik daarop wys dat wanneer besluite geneem en
opdragte gegee word daar duidelik gespesifiseer word wie dit moet doen en afhandel, en dat baie
versigtig daarmee omgegaan word om opdragte aan meer as een instansie te gee asook met die
sinsnedes wat dikwels voorkom “in oorleg met” of “na oorleg met” gegewe die verwarring van interpretasie
hiermee.
2.4 Die Bedryfspan is van oortuiging dat wanneer die Algemene Sinode ʼn opdrag aan ŉ Steunspan/
Projekspan gee, die betrokke instansie aan die Algemene Sinode verslag doen tensy dit om baie goeie
redes noodsaaklik is om tussentyds aan ʼn ander instansie (soos bv die Moderamen of Bedryfspan)
verslag te doen.
2.5 Die Bedryfspan oordeel dat hy na die Algemene Sinode moet toesien dat korrespondensie tussen
steunspanne/taakspanne via die Algemene Sekretaris gaan sodat sake nie in die proses deurval nie.
2.6 AANBEVELINGS: OPDRAGTE VAN ALGEMENE SINODE
Die Algemene Sinode besluit
1. dat opdragte duidelik moet uitspel wie dit met doen en afhandel;
2. dat opdragte nie sonder baie goeie motivering aan meer as een instansie gegee word nie en
wegbeweeg word van die verwarrende “in oorleg met” of “na oorleg met”; en
3. dat steunspanne/taakspanne wat opdragte van die Algemene Sinode ontvang aan die Algemene
Sinode verslag doen tensy dit om baie goeie redes noodsaaklik is om tussentyds aan ŉ ander
instansie (soos bv die Moderamen of Bedryfspan) verslag te doen.

3. KERKLIKE MAATSKAPPYE
3.1 CHRISTELIKE LEKTUURFONDS, BYBEL-MEDIA EN HUGENOTE KOLLEGE
3.1.1 Die Bedryfspan het leiding geneem om hierdie belangrike opdrag van die Algemene Sinode na ʼn
sinvolle uitkoms dmv die beoogde Projekspan te bestuur.
3.1.2 Op aanbeveling van die Bedryfspan is me Elize Bezuidenhout aangewys as verteenwoordiger van
die Moderamen en ook as voorsitter van die Projekspan. Drr Kobus Gerber en Johann Ernst het die
Bedryfspan verteenwoordig.
3.1.3 Die verslag van die Projekspan aan die Algemene Sinode is aangeheg as BYLAAG BEDRYFSPAN
1.
3.2 PC STRUWIG TESTAMENTÊRE TRUST
3.2.1 Die Bedryfspan het deurlopend aandag gegee aan die regstelling tov die aanwys van die NG Kerk
se lid op die Trust. Dr Johann Ernst het op ʼn baie bekwame wyse leiding in die verband geneem. Verslag
in die verband is aangeheg as BYLAAG BEDRYFSPAN 2.
3.2.2 Verslag oor die Struwig Ekoreservaat (die wildplaas van die Trust) verskyn in die verslag van die
Jeugnetwerk in hierdie Agenda by A.8.3.

4. OUDITKOMITEE

4.1 Die Bedryfspan en ASFB het gesamentlik na die opdrag van die Algemene Sinode tov ʼn Reglement
vir die Ouditkomitee en Beleid vir die aanstelling van lede van die Ouditkomitee gekyk. Dr Bertus Koorts
het die twee dokumente opgestel wat deur die twee liggame hanteer is mdo op voorlegging aan en
goedkeuring deur die Moderamen mdo op bekragtiging deur die Algemene Sinode 2015.
4.2 Die ASFB doen volledig oor die Ouditkomitee verslag en bogenoemde twee dokumente word daar
hanteer mdo op bekragtiging deur die Algemene Sinode (kyk in die verband by A.6).
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5. KAPASITEIT IN DIE KANTOOR VAN DIE ALGEMENE SINODE

Die Bedryfspan het ʼn groot deel van sy tyd en energie spandeer om die kapasiteitsbehoeftes in die
kantoor van die Algemene Sinode te bestuur. Dit is gedoen op advies van die Bedryfspan se Taakspan vir
Diensverhoudinge en in oorleg met die Steunspanne betrokke.
5.1 INTERIMKAPASITEIT
Gegewe die kapsiteitsleemtes na die vertrek van dr Willie van der Merwe, en in afwagting op die uitkoms
van die prosesse hieronder weergegee, het die Bedryfspan as interim-maatreël aan dr Kobus Gerber die
mandaat gegee om dienste op die korttermyn, soos benodig, in te koop. Die reëling kon slegs in beperkte
mate verligting bring.

5.2 ONDERSOEK NA DIE FUNKSIONERING VAN DIE KANTOOR EN PERSONEELBEHOEFTES
5.2.1 Die Bedryfspan het goedgekeur dat die Taakspan Diensverhoudinge vir mnr Pieter van Rooyen, ʼn
professionele menslikehulpbronnekonsultant, gebruik om die kantoor van die Algemene Sinode se
funksionering te evalueer en ook aanbevelings tov van personeelbehoeftes en -aanwending te maak. Mnr
van Rooyen se bevindinge en aanbevelings is by twee vergaderings van die Bedryfspan voorgelê en
deurgepraat.
5.2.2 Die kern van die bevindinge was die volgende:
5.2.2.1 Daar is ʼn tweede predikantspos in die kantoor nodig (kyk hieronder by pt 5.3).
5.2.2.2 Die pos van Kantoor- en Projekbestuurder is oorbodig en die amptenaar word herontplooi in ʼn pos
wat vakant geraak het.
5.2.2.3 Personeel se werkomskrywings word so verander dat die projekbestuur tussen hulle verdeel word.
5.2.2.4 Die rekenmeester kry meer oorsigfunksies tov die eiendom en bestuur van
ondersteuningspersoneel.
5.2.3 Die Bedryfspan het die ondersoek op 22 Oktober 2014 met die Moderatuur deurgepraat en die
Moderatuur het besluit:
*Die Moderatuur neem met dank en instemming kennis van sy bevindinge.
*Die Moderatuur verkry van die Moderamen volmag dat die Bedryfspan aan die bevindinge uitvoering gee.
*Die Moderatuur versoek die Bedryfspan om die bevindinge soos vervat in die verslag te oorweeg en na
oorleg met die Steunspan Fondse en Bates te implementeer.
5.2.4 Die Moderamen het die hele proses by die Uitgebreide Moderamen van 22–25 Oktober 2014
goedgekeur:
Die Uitgebreide Moderamen gee aan die Bedryfspan en Moderatuur volmag om saam die voorgestelde
herstrukturering en kapasiteitsvoorsiening by die Kantoor van die Algemene Sinode te bestuur en af te
handel.
5.2.4 Ten opsigte van die personeel wat nie predikante is nie, is die proses suksesvol bestuur en
afgehandel nadat die Bedryfspan op 30 Oktober 2014 finaal op die proses besluit het. Die kantoor
funksioneer goed en optimaal. Kyk by pt 5.3 tov die tweede predikantspos.
5.3 TWEEDE PREDIKANTSPOS IN KANTOOR VAN DIE ALGEMENE SINODE
Die vul van die pos is nog nie afgehandel nie en staan op versoek van die Bedryfspan oor tot na die vul
van die pos van die Algemene Sekretaris. Die Bedryfspan is in gesprek met die Moderamen en sal in die
Aanvullende Agenda verslag doen oor die vordering van prosesse in die verband.
5.4 VERDERE KAPASITEIT IN DIE LIG VAN BOGENOEMDE VERWIKKELINGE
Die Bedryfspan het by die Moderamenvergadering van 22–25 Februarie 2015 ʼn voorlegging tov
alternatiewe vir die skep van kapasiteit gedoen wat goedgekeur is. Die Bedryfspan het in hulle verdere
besinning besluit dat die voorstelle herbesoek moet word in die lig van uitdagings wat intussen duidelik
geword het. Die Bedryfspan tree by die Moderamenvergadering in September 2015 in verdere gesprek
oor die saak. Verslag hieroor verskyn in die Aanvullende Agenda.
5.5 PROSES TOV DIE AANSTELLING VAN ALGEMENE SEKRETARIS AS OPVOLGER VIR DR
KOBUS GERBER
Die Bedryfspan het die proses begelei. Kyk verder by die verslag van die Moderamen (A.15 in hierdie
Agenda).
5.6 LANGTERMYNBEKOSTIGBAARHEID VAN DIE KANTOORSISTEEM
Die Algemene Sekretaris het die Moderamen by die vergadering van 17–19 Maart 2014 bedien met ʼn
voorlegging oor die finansiële volhoubaarheid van die Algemene Sinode se kantoor en kapasiteit. Drie
opmerkings is belangrik:
*1 Die inkomste uit sinodes gaan in die jare wat kom verminder bloot as gevolg van ekonomiese en
demografiese redes.
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*2 Die verantwoordelike bestuur van die Algemene Sinode se beleggingsportefeulje is die sleutel vir die
volhoubaarheid van die werk wat itv Artikel 43 gedoen moet word. Die goeie bestuur die afgelope klompie
jare gaan sy dividende (letterlik en figuurlik) in die komende jare wys.
*3 Indien die Algemene Sinode streng toesien dat die Algemene Sinode en sy strukture by die
kernbesigheid bly, behoort daar voldoende fondse te wees om die kernbesigheid uit te voer. Voeg hierby
die besluite wat reeds geneem is om werk op alternatiewe maniere (bv deur sinodes) te doen asook dat
die prioriteite van ʼn Algemene Sinode die prioriteite van die kerkverband as geheel is en nie die van die
Moderamen en strukture van die Algemene Sinode alleen nie: hulle gee slegs leiding en verskaf
ondersteuning.
5.7 OOREENKOMSTE MET WES- EN SUID-KAAPLAND TOV DIE VERSKAFFING VAN DIENSTE AAN
DIE SISTEEM VAN DIE ALGEMENE SINODE
5.7.1 Inleiding
5.7.1.1 Die Algemene Sinode het die afgelope jare 50% van dr Ben du Toit se tyd by die Sinode van Wesen Suid-Kaapland ingekoop mdo op die hantering van die Parlementêre Lessenaar en ook die skribaat
van die Steunspan Leerstellige en Aktuele Sake.
5.7.1.2 In die lig van Wes- en Suid-Kaapland se interne herstrukturering, die behoeftes van die Algemene
Sinode en die aftrede van dr Ben du Toit einde September 2015, is nuwe ooreenkomste beding en aan
die Moderamen voorgelê vir bekragtiging. Die uitkoms van die ooreenkomste word hieronder weergegee.
Die Bedryfspan en Moderamen oordeel dat dit vir die huidige die beste werkwyse is om reg te laat geskied
aan die behoeftes van die Moderamen asook die kostedoeltreffendheid daarvan.
5.7.1.3 Die Bedryfspan boekstaaf sy dank aan die gesindheid en hulp van die Sinode van Wes- en SuidKaapland.
5.7.1.4 Hierdie bedeling het op 1 Oktober 2014 in werking getree. Die Taakspan van die Sentrum vir
Publieke Getuienis funksioneer nog nie na wense tov die behoeftes van die Algemene Sinode nie, maar
daar is deurlopende gesprek met die betrokke sinode daaroor.
5.7.2 Betrokkenheid van die Algemene Sinode in die Nasionale Parlement/ betrokkenheid by
wetskrywende en wetgewende prosesse
Die ooreenkoms is aangeheg as BYLAAG BEDRYFSPAN 3.
5.7.3 Teologiese Navorsing
Die ooreenkoms is aangeheg as BYLAAG BEDRYFSPAN 4.

6. FONDSE EN BATES
6.1 SAMEWERKING
Gegewe die opdragte in die reglemente van die Bedryfspan en die ASFB, asook die sake na hulle verwys,
moes daar noue samewerking wees. Dit is goed om te kan berig dat die samewerking van die beste was.
6.2 JAARLIKSE BEGROTING
Die finalisering van die begroting mdo op voorlegging aan die Moderamen is in oorleg met die ASFB
gedoen.
6.3 EIENDOMME, GOEDERE EN FONDSE WAT VERBAND HOU MET DIE GEFEDEREERDE NG
KERKE OF RAAD VAN KERKE
6.3.1 Die Algemene Sinode het besluit:
Die Algemene Sinode versoek sinodes om vóór 28 Februarie 2014 aan die ATF en Moderamen
verslag te doen oor die eiendomme, goedere en fondse
1 wat verband gehou het met die werksaamhede van die ontbinde “Gefedereerde NG Kerke” en/of
die Raad van die Kerke en/of enige van die ander gefedereerde liggame (soos die Federale
Sendingraad, die Federale Armsorgraad, die Gefedereerde Sondagskoolkommissie, ens.) en vanaf
1962 deur die betrokke sinodes vir die Algemene Sinode “in trust” gehou moes word, en/of
2 waarvan die skenkingsakte/testament/reglement die “Gefedereerde NG Kerke”, die Raad van die
Kerke of enige van die ander gefedereerde liggame as begunstigde aanwys.
6.3.2 Die besluit is aan sinodes deurgegee, en van meeste is reaksie ontvang. Dit het ook geblyk dat dit
nie so maklik is om aan die opdrag uitvoering te gee nie.
6.3.3 Daar word tans in die kerkargief in Stellenbosch en in die ander sinodale argiewe nagegaan welke
eiendomme, goedere en fondse wat tot 1962 aan die onderskeie federale rade behoort het en deur
sinodes in “trust” gehou is/word, eintlik op die balansstaat van die Algemene Sinode hoort of ten bate van
die werksaamhede van die Algemene Sinode aangewend moet word.
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6.4 EIENDOMME VAN SINODES, RINGE EN GEMEENTES IN DIE NG KERK
6.4.1 Die Moderamen het kennis geneem dat die moontlikheid bestaan dat daar bemaakte bates in
sinodes se besit is wat die Algemene Sinode toekom, bv ʼn bemaking wat net lui “NG Kerk” of “NG Kerk in
Suid-Afrika” of “Sinode” en wat nie vir ʼn spesifieke sinode maar die kerk in algemene verband bedoel is.
Die Moderamen het die Steunspan Fondse en Bates versoek om met sinodes in gesprek te tree oor
moontlike bates van die Algemene Sinode wat ter goedertrou in hulle besit is en die Moderamen met ’n
verslag te dien.
6.4.2 Die Moderamen het ook op 30 Junie 2014 die volgende skrywe aan sinodes gerig:
Die Moderamen se Taakspan vir Grondhervorming en Landelike Ontwikkeling, en ook die Moderamen by
sy jongste vergadering van 17–19 Junie 2014, het met kommer kennis geneem van uitsprake van politici
en ander groepe oor landbougrond asook van die subteks tov eiendomsreg per se. Die Moderatuur
beplan saam met die dagbestuur van die Taakspan ‘n konsultasie met ‘n diversiteit van leiers en kundiges
op landbougebied asook gesprekke in die breëre burgerlike gemeenskap.
In gesprekke oor die sake word daar in sekere kringe telkens die beskuldiging na die kerke se kant gegooi
dat ons van die grootste grondeienaars in die land is – en die NG Kerk by name. Ons kry die vrae ook van
die ander kerke in die NG Kerkfamilie.
Ons is ook intens bewus van die frustrasie omdat die regering nie sy beloftes van ‘n deeglike grondoudit
nakom nie.
Die Moderamen oordeel dat ons met feite in die gesprekke moet ingaan en dat ons deursigtig moet wees
ten opsigte van eiendom/grond wat aan ons behoort. Die Moderamen het julle hulp dringend nodig ten
einde die korrekte inligting te kry. Ons is ook deeglik bewus daarvan dat daar vrae sal wees en motiewe
agter die versoek gesoek sal word. Graag wil die Moderamen die kerkverband verseker dat die versoek
bona fide ter wille van die moontlike krisis oor grond is. Ons wil ook geen identifiserende inligting hê tov
watter gemeente wat besit nie (julle as sinodes weet dit immers/ waarskynlik via gemeentes se finansiële
state).
Sal julle asseblief ‘n proses in werking stel om die inligting soos versoek op die aangehegte vorm in die
hande te kry (soos van toepassing op eiendomme van sinodes, ringe en gemeentes)? Julle sal weet wat
is die beste manier om dit te doen.
6.4.3 Die inligting word steeds vanaf sinodes ontvang. Daar was ook vrae oor die motief agter die
versoek, en dit is verduidelik soos in bogenoemde brief. Die Bedryfspan oordeel steeds dat dit van
wesenlike belang is dat ’n volledige opgawe verkry word van eiendomme in naam van die regspersone
van gemeentes, ringe, sinodes en die Algemene Sinode.
6.4.4 Die opgaaf van eiendomme in naam van ander gemeenregtelike regspersone soos maatskappye,
nie-winsgewende organisasies en trusts, word bykomend verkry, maar die Moderamen het na
voorleggings die reg van die ander gemeenregtelike regspersone erken om self te besluit of hulle die
opgaaf sal gee.
6.4.5 AANBEVELINGS: EIENDOMME VAN SINODES, RINGE EN GEMEENTES IN DIE NG KERK
6.4.5.1 Die Algemene Sinode versoek die kerkverband (sinodes, ringe en gemeentes) dringend om
te help om die opname oor eiendomme af te handel.
6.4.5.2 Die Algemene Sinode verseker die kerkverband dat die Moderamen die inligting met die
grootste omsigtigheid en met rapport aan die Algemene Sinode sal gebruik.

7. ONDERSTEUNING TOV BEHOEFTES/ KNELPUNTE VAN STEUNSPANNE/
PROJEKSPANNE IN DIE UITVOERING VAN HULLE OPDRAGTE
7.1 ALGEMEEN
7.1.1 Die Bedryfspan het toegesien dat goeie projekbestuur toegepas word in die hantering van opdragte
van die Algemene Sinode. Die nodige ondersteuning is verleen itv billike begrotingsvoorsiening binne die
raamwerk van beskikbare fondse asook deur hulp deur die Algemene Sinode se kantoor en personeel.
7.1.2 Steunspanne/ projekspanne was ook deurentyd in gesprek met die Bedryfspan oor sake wat hulle
self nie suksesvol kon hanteer nie.
7.1.3 Die Bedryfspan het fasiliterend opgetree tov die herskrywing van die belangrike Reglement 20 (kyk
A.6 van hierdie Agenda).
7.2 HANTERING VAN NIE-BETALERS/UITSTAANDE REGISTRASIEGELD TOV BEVOEGDHEID
7.2.1 Die ouditeure het die Algemene Steunspan Fondse en Bates aangespreek oor die opgeloopte skuld
en die skynbare onvermoë van die sisteem om dit in te vorder. Die ASFB het die saak na die Bedryfspan
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verwys wat geoordeel het dat aangesien die betaling van registrasiegelde ’n besluit van die Algemene
Sinode is, die Moderamen ’n duidelike besluit moet neem oor die hantering van nie-betalers – dit is nie die
ABR se taak nie.
7.2.2 Die Moderamen het besluit om die Bedryfspan te versoek om advies voor te berei.
7.2.3 AANBEVELINGS: HANTERING VAN NIE-BETALERS/ UITSTAANDE REGISTRASIEGELD TOV
BEVOEGDHEID
7.2.3.1 Die Algemene Sinode herbevestig sy besluit van 2013, naamlik (1) dat alle moontlike stappe
en kontroles in werking gestel moet word om die huidige en agterstallige registrasiefooie in te
vorder, (2) sinodes versoek word om behulpsaam te wees met die invordering van die bedienaars
van die Woord se huidige en agterstallige registrasiefooie, en (3) bevestig sy besluit van 2011 dat
alle persone wat oor bedieningsbevoegdheid beskik, jaarliks by die ASP moet registreer en die
registrasiefooi oorbetaal.
7.2.3.2 Die Algemene Sinode wys in die verband op die Reglement vir Orde (Reglement 3) pt 10
asook dat ongeag sinodes se besluite oor registrasiegelde, die besluite afdwingbaar bly tensy dit
by wyse van appèl, beswaarskrif of beskrywingspunt verander word.
7.2.3.3 Die Algemene Sinode versoek die ASP om regsadvies in te win tov die hantering van niebetalers en uitstaande registrasiegeld.
7.3 DIENSVERHOUDINGE
Die Bedryfspan het ʼn Taakspan Diensverhoudinge wat omsien na die diensverhoudinge en verwante
sake in die Kantoor van die Algemene Sinode. Ds Marius Cornelissen is die voorsitter en ds Francois
Retief die skriba. Die Taakspan vergader ten minste vier keer per jaar en rapporteer aan die Bedryfspan.

8. ALGEMENE SINODE 2015

8.1 Die Ontwerpspan vir die Algemene Sinode 2015 het die Bedryfspan op die hoogte gehou van
beplanning en logistieke behoeftes.
8.2 Die Bedryfspan het toegesien dat die volgende besluit van die Algemene Sinode 2013 deel van die
werksaamhede van die Algemene Sinode 2015 vorm, naamlik om dit te hanteer by die vergaderings van
afgevaardigdes in sinodeverband:
Die Algemene Sinode gee die Ontwerpspan van die volgende Algemene Sinodale vergadering
opdrag om genoegsame tyd tydens die Sinodevergadering in te ruim vir ʼn behoorlike evaluering en
besinning oor:
1 Die frekwensie van Algemene Sinodale vergaderings
2 Die getal en samestelling van die afgevaardigdes na die Algemene Sinode vergadering.

9. WYSIGING VAN REGLEMENT

9.1 Die ASR doen ook verslag oor voorgestelde wysiginge aan die Reglement vir die Bedryfspan. Kyk ook
A.18 van hierdie Agenda.
9.2 AANBEVELINGS: REGLEMENT BEDRYFSPAN
Die Algemene Sinode besluit om die Reglement vir die Bedryfspan soos volg te wysig:
3.5 die koördinering van die werksaamhede van ondersteuningsdienste en taaksteunspanne asook
die monitering van die vordering van hulle werksaamhede;
3.11 die aanstelling van junior personeel in die kantoor van die Algemene Sinode in
ooreenstemming met die personeelbeleid op aanbeveling van die Steundiens Menslike
Hulpbronne en in na oorleg met die Steunspan Fondse en Bates.
Hiermee vertrou die Bedryfspan dat hy sy opdrag uitgevoer het.
Dr Kobus Gerber (voorsitter)
Mnr Gerhard Potgieter (skriba)
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BYLAAG BEDRYFSPAN 1

KERKLIKE MAATSKAPPYE
1. OPDRAG

Die Projekspan se opdrag van die Algemene Sinode in 2013 was soos volg:
1.1 die belyning van die werksaamhede van die media- en opleidingsentiteite van die NG
Kerk/NGKerkfamilie met die strategiese doelwitte van die Algemene Sinode van die NG Kerk en die
gesamentlike werksaamhede van die NG Kerkfamilie;
1.2 die versekering van die optimale benutting van bestaande hulpbronne, die handhawing van sinergie
binne en tussen die entiteite, die bepaling van gesamentlike strategieë, die fasilitering van bestuur- en
bedryfsamewerking op operasionele vlak en die bevordering van die integrasie van fokus en
werksaamhede waar enigsins moontlik;
1.3 ondersoek na die moontlike skep van ’n groep- of houermaatskappy, of die moontlike omskepping van
’n bestaande maatskappy daartoe, sodat ’n enkele gesagvolle kontakpunt tussen al die media- en
opleidingsentiteite en die Algemene Sinode gevestig en verder ontwikkel kan word;
1.4 ondersoek na die moontlike skep van ’n enkele ledevergadering waarin verteenwoordigers van die die
NG Kerk of die NG Kerkfamilie kan saamkom, waar sáám met al die direkteure/beheerraadslede van die
entiteite besin kan word oor sake van gemeenskaplike belang en die gesamentlike belyning van strategië
en doelwitte en waaruit direk aan die kerk(e) gerapporteer kan word oor die sake van die groep en die
onderskeie entiteite;
1.5 gereelde tussentydse verslagdoening aan die Moderamen, die Direksie van Bybel-Media, die Direksie
van Hugenote Kollege en die Beheerraad van Christelike Lektuurfonds; en
1.6 finale verslagdoening aan die Algemene Sinode.

2. PERSONEEL

Die Projekspan Kerklike Maatskappye was soos volg saamgestel: Elize Bezuidenhout (AS, voorsitter),
Kobus Gerber (AS), Johann Ernst (AS), Pieter Fourie (BM), Danie Mouton (BM), Albie Basson (BM),
Charmaine Stofberg (CLF), Carin van Schalkwyk (CLF), Willem Botha (CLF), Eddie Orsmond (CLF),
Willie van der Merwe (HK), Nelis Janse van Rensburg (HK), Dawie Theron (HK) en Francois Cillié (BM en
CLF).

3. WERKSAAMHEDE

3.1 Die Projekspan het deur middel van vergaderings en bilaterale gesprekke indringend aandag gegee
aan die opdrag van die Algemene Sinode. Alle historiese en regstegniese aspekte is hanteer.
3.2 Die span het geoordeel dat 'n hiërargiese beheer- en bestuurstruktuur of 'n houermaatskappy met een
ledevergadering nie realiseerbaar is nie en dat eerder gekyk word na 'n dinamiese model wat enersyds
erkenning gee aan die uniekheid en onafhanklikheid van die kerklike maatskappye/ondernemings, maar
andersyds die samewerking en koördinasie tussen die maatskappye/ondernemings sal bevorder en ook 'n
kerkregtelike raamwerk en oorsigmeganisme daarstel om die belang van die NG Kerk te verseker. Daar is
ook geoordeel dat 'n permanente "Taakspan Kerklike Media" die koördinerings- en belyningsfunksies
behoort te kan hanteer. Die Taakspan moet twee funsies hê, nl (1) oorsig oor die korporatiewe beheer van
die onderskeie maatskappye, en (2) die koördinering en belyning van die maatskappye se
werksaamhede.
3.3 AANBEVELINGS: STEUNSPAN KERKLIKE MAATSKAPPYE
3.3.1 Die Algemene Sinode besluit dat 'n houermaatskappy of derglike oorhoofse regspersoon,
vanweë die diverse onstaansgeskiedenisse, ondernemingsvorme, strategiese doelwitte,
strukturering en funksionering van Bybelmedia, die Christelike Lektuurfonds en die Hugenote
Kollege, nie wenslik of haalbaar is nie.
3.3.2 Die Algemene Sinode neem met groot dankbaarheid kennis van die drie entiteite se
begerigheid en gewilligheid om in 'n gees van samewerking, deursigtigheid, welwillendheid,
sinergie en wedersydse ondersteuning saam te werk om hulpbronne te koördineer en om binne
die raamwerk van hulle eie doelwitte en kapasiteit ook mee te help om die strategiese doelwitte
van die Algemene Sinode te verwesenlik.
3.3.3 Die Algemene Sinode keur die totstandkoming van 'n "Steunspan Kerklike Maatskappye"
goed, wat bestaan uit twee afgevaardigdes van elk van die Algemene Sinode, Bybelmedia, die
Christelike Lektuurfonds en Hugenote Kollege en wat ten minste een keer per jaar sal vergader.
3.3.4 Die Sinode besluit dat die Steunspan nie uitvoerende bevoegdheid het nie, maar wel die
volgende funksies:
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3.3.4.1 oorsig oor die korporatiewe beheer van die maatskappye.
3.3.4.2 koördinering en belyning van die werksaamhede van die maatskappye/ondernemings
onderling en met die strategiese doelwitte van die Algemene Sinode.
3.3.4.3 dien as primêre kommunikasiepunt tussen die maatskappye/ondernemings onderling en
die Algemene Sinode ten opsigte van prioriteite en strategiese doelwitte.
3.3.5 Die Algemene Sinode besluit dat alle interaksie tussen die AS, BM, CLF en HK moet voldoen
aan gemeenregtelike administratiewe geregtigheid en prosedurele billikheid.
3.3.6 Die Algemene Sinode besluit dat elke entiteit wat op die steunspan verteenwoordig word vir
sy eie afvaardiging se reis- en verblyfkoste verantwoordelik is.

4. OORSIGFUNKSIE EN WAARDESTELSEL

4.1 Die vergadering oordeel dat daar ter wille van gesonde korporatiewe beheer 'n oorsigfunksie moet
wees sodat alle belanghebbendes by die werk en die bates gerus kan wees en hulle in staat gestel kan
word om pro-aktief en tydig kan te handel indien rooi liggies begin flikker. Eerder as om regulasies en
prosedures af te dwing, moet deur middel van 'n ooreengekome waardestelsel die nodige minimum
oorsigmeganismes in plek gestel word soos wat bedoel word in die King-kodes.
4.2 AANBEVELINGS: OORSIGFUNKSIES EN WAARDESTELSELS
4.2.1 Die Sinode besluit dat elkeen van die maatskappye/ondernemings 'n ouditkomitee sal hê wat
só saamgestel is dat die komitee met wesentlike onafhanklikheid van die betrokke
direksie/beheerraad 'n oorsigfunksie kan verrig. Elke maatskappy/onderneming bepaal self die
mandaat van sy ouditkomitee, maar dit moet ten minste insluit dat die ouditkomitee volle toegang
moet hê tot die nodige inligting om 'n onafhanklike mening te vorm oor die volgende waardes:
4.2.1.1 Die integriteit van die rekeningkundige stelsel en die inligtingstelsel volgens algemene
aanvaarde standaarde en praktyke, soos gesertifiseer deur die eksterne ouditeur.
4.2.1.2 Die interne en eksterne deursigtigheid en openbaarmaking van die
maatskappy/onderneming se sake.
4.2.1.3 Die verantwoordbaarheid van die direksie/beheerraad en senior personeel in terme van
hulle kundigheid, vermoë en prestasie.
4.2.1.4 Die onafhanklikheid van die maatskappy/onderneming met betrekking tot sy
besigheidsaktiwiteite, beheer en bestuur.
4.2.1.5 Die billikheid van direkteursvergoeding, personeelvergoeding en vergoeding vir reis- en
verblyfkoste, binne die konteks van die nie-winsnemende en kerklike aard van die
maatskappye/ondernemings.
4.2.1.6 Die uitvoer van direksiebesluite en die eksterne ouditeur se bestuursverslag deur bestuur.
4.2.1.7 Die kwaliteit en integriteit van die eksterne oudit.
4.2.1.8 Die toepaslikheid van die beleggingsportefeulje in terme van die nie-winsnemende aard van
die maatskappy/onderneming.
4.2.1.9 Die mate waartoe die direksie/beheerraad monetêre en nie-monetêre risiko’s identifiseer en
bestuur.
4.2.1.10 Die handhawing van 'n funksionele onderskeid tussen beheer- en bestuursaktiwiteite.
4.2.2 Die sinode besluit dat elke maatskappy/onderneming na goeddunke ook 'n
vergoedingskomitee kan hê wat 'n oorsigfunksie verrig ten opsigte van vergoedingsverwante
aspekte.
4.2.3 Die Sinode besluit dat die ouditkomitees/vergoedingskomitees op gereelde grondslag aan
die betrokke direksie/beheerraad verslag sal doen en ook jaarliks 'n kort oorsigverslag ten opsigte
van bogenoemde sal dien by die "Steunspan Kerklike Maatskappye" en/of 'n ander
oorsigmeganisme wat deur die Algemene Sinode daar gestel mag word.
EJ Bezuidenhout
JJ Gerber

46

BYLAAG BEDRYFSPAN 2

PC STRUWIG TESTAMENTÊRE TRUST
1. Daar is aan dr Stephan Strydom by PWC ’n geskrewe mandaat gegee om, in ooreenstemming met sy
mening aan die Algemene Sinode 2013, voort te gaan om die hof te nader om die aanwysing van die trustee
deur die NG Kerk benoem vir die Petrus Cornelius Struwig Testamentêre Trust (MT1117/75)
dienooreenkomstig te wysig.
1.1 Die hof sal gevra word om die Moderamen die bevoegdheid te gee om ’n persoon “wat ’n leiersfiguurrol in die jeugaksies vervul” te nomineer om as trustee van die Trust aangestel te word.
1.2 Die Kerkjeugaksie (KJA) bestaan nie meer nie en die nasionale leier van die KJA kan nie meer, soos
die testament bepaal, as trustee genomineer word nie.
2. Die Bedryfspan van die Algemene Sinode het die bedrag van R35 000 (vyf-en-dertig duisend Rand), soos
deur die advokaat en prokureur getender vir ’n onbestrede aansoek, daarvoor goedgekeur.
3. Dr Strydom is op 14 Julie 2014 versoek om onverwyld instruksie namens die Algemene Sinode van die
NG Kerk aan die prokureur en advokaat te gee vir die opstel van die hofdokumente en die bring van die
aansoek.
3.1 Die Aktuarius het op 9 Februarie 2015 na die vordering rakende die aansoek verneem.
3.2 Dr Strydom het op 10 Februarie 2015 soos volg geantwoord: “Die prokureurs gaan vandag vir my nog
'n paar vrae oor die aangeleentheid rig. Adv Nic de Jager, die advokaat wat ons gebrevetteer het, was
blykbaar vir 'n wyle aan die einde van verlede jaar aangestel as Regter in Noord. Dit is nou tot 'n einde. Ek
sal sorg dat die saak weer onverwyld aan die gang kom en sal u terugvoer gee in die verband. Enige vrae
wat ek nie kan beantwoord nie sal ek ook aan u deurstuur vir hulp.”
3.3 Die kontakbesonderhede van die trustees is sedertdien op versoek van die prokureur voorsien en die
hofstukke word nou aan die trustees vir kontrole en ondertekening voorgelê.
3.4 ’n Ontmoeting in dié verband met die advokaat het op 28 Julie 2015 plaasgevind. Al die trustees was
teenwoordig en die Voortrekkers en Rapportryers het te kenne gegee dat hulle die aansoek nie sal
teenstaan nie. Intussen het die Voortrekkers en Rapportryers ook besluit om sáám met die Algemene
Sinode die hof te versoek om die testamentêre voorskrif sodanig te wysig sodat die Moderamen van die
Algemene Sinode, die Hoofbestuur van die Voortrekkers en die Landsraad van die Rapportryers elk ’n
trustee uit eie geledere nomineer vir aanstelling deur die Meester van die Hooggeregshof en dat hierdie
trustee nie noodwendig die nasionale leier van die drie organisasies (by die NG Kerk die leier van die jeug
soos georganiseer op nasionale vlak) sal wees nie.
4. Die verwagting is dat die aangeleentheid voor die einde van die jaar afgehandel sal wees.
Dr JH Ernst
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BYLAAG BEDRYFSPAN 3
Memorandum van Ooreenkoms tussen die

Nederduitse Gereformeerde Kerk
verteenwoordig deur sy gevolmagtigde Moderamen
en die

Nederduitse Gereformeerde Kerk in Suid-Afrika
verteenwoordig deur sy gevolmagtigde Moderamen, en in vennootskap met die
Verenigende Gereformeerde Kerk Kaapland (VGK Kaapland),
kom hiermee ooreen dat:
aangesien die deelname van die NG Kerk aan die wetskrywende en wetgewende prosesse van die
Nasionale Parlement ingevolge Artikels 20, 22, 35 en 43 deel is van die verantwoordelikhede van die
Algemene Sinode,
en aangesien die Algemene Sinode vroeër ‘n generiese besluit geneem het om van sy werk te delegeer
na die deelnemende sinodes van die verband;
en aangesien die Parlement van die Republiek van Suid-Afrika in Kaapstad gesetel is,
en aangesien die NG Kerk in Suid-Afrika en die Verenigende Gereformeerde Kerk (VGK) Kaapland oor
die nodige werkskragte beskik,
die kerk se deelname aan die wetskrywende en wetgewende prosesse in die Parlement van die
Republiek van Suid-Afrika (hierna genoem die Nasionale Parlement) voortaan deur die Kommissie vir
Getuienis Aksie (KGA) van die NG Kerk in Suid-Afrika en die VGK Kaapland behartig sal word, en wel
deur ‘n Taakspan van die KGA, bekend as die Sentrum vir Publieke Getuienis.
Die Algemene Sinode steeds die verantwoordelikheid behou om toe te sien dat die kerk met betrekking tot
die deelname in die Nasionale Parlement sy plig ingevolge die ter sake Kerkorde-artikels nakom.
Die partye kom gevolglik ten opsigte van die betrokkenheid van die NG Kerk in die Nasionale
Parlement ooreen dat:
1. die Taakspan van die Sentrum vir Publieke Getuienis voortaan sal bestaan uit:
1.1 die voorsitter of ondervoorsitter van die moderature van die NG Kerk Wes- en Suid-Kaapland en die
VGK Kaapland;
1.2 drie aangewesenes van die KGA asook die leier-PSD van die KGA;
1.3 ʼn verteenwoordiger van die Diensgroep vir Armoede en Sorg of Badisa;
1.4 ʼn verteenwoordiger van Geloof en Lewe;
1.5 ʼn verteenwoordiger van die Algemene Sinode wat deur die Algemene Sinode Moderamen aangewys is;
1.6 die PSD Publieke Getuienis;
1.7 die PSD Teologiese Navorsing.
2. die Sentrum vir Publieke Getuienis (hierna genoem “die Sentrum”) gebruik kan maak van ʼ n
verskeidenheid van funksionarisse, insluitende sy eie PSD, om die kerk te verteenwoordig in die
nasionale parlementêre wetskrywende en wetgewende prosesse;
3. die Sentrum jaarliks die beplande wetskrywende en wetgewende program van die Nasionale Parlement
sal bekom met die oog op die beplanning en prioritisering van sy deelname aan die onderskeie prosesse;
4. die Moderamen van die Nederduitse Gereformeerde Kerk (Algemene Sinode) die Sentrum kan versoek
om aan spesifieke kwessies in ʼ n wetskrywende en wetgewende proses(se) aandag te gee en ʼ n
bepaalde standpunt te stel, en terugvoer daaromtrent aan die Algemene Sinode Moderamen gegee sal
word;
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5. wanneer persone, op versoek van die Algemene Sinode, vanuit ander sinodale gebiede as die Kaapse
sinodes betrek word by die parlementêre prosesse, die Algemene Sinode hulle koste sal betaal;
6. die Sentrum jaarliks ʼn verslag van sy betrokkenheid by wetskrywende prosesse en wetgewende
prosesse in die Nasionale Parlement aan die Moderamen(s) van die Nederduitse Gereformeerde Kerk
(Algemene Sinode), die VGK Kaapland en die NG Kerk in Wes-en Suid-Kaapland sal voorlê met die oog
op kennisname en voorstelle van die Taakspan van die Sentrum vir Publieke Getuienis;
7. die Algemene Sekretaris van die Algemene Sinode deurlopende toegang sal hê tot deelname aan
gesprek, voorstelle, advies en inligting, met die Taakspan en die funksionarisse van die Sentrum vir
Publieke Getuienis met betrekking tot die werk van die Sentrum in die Nasionale Parlement;
8. Die volgende kritiese prestasie-areas die fokus van die Sentrum se parlementêre werk sal wees:
8.1 Skakeling met die Nasionale Parlement;
8.2 Formulering van inter-geloof standpunte;
8.3 Monitering van wetskrywende prosesse saam met SA Raad van Kerke, die Katolieke
Biskopperaad se parlementêre kantoor, die Anglikaanse Kerk en ander ekumeniese en godsdiensvennote;
8.4 Voorbereiding van skriftelike/mondelinge voorleggings vir portefeuljekomitees van die parlement;
8.5 Bywoning van werkswinkels met betrekking tot wetgewing;
8.6 Navorsing in oorleg met die Taakspan vir Geloof en Lewe van die Kaapse kerk;
8.7 Bywoning van forums en konsultasies wat betrekking mag hê op die kerk se parlementêre beeld
en sigbaarheid;
8.8 Lewer van steundiens aan leierskap tov dringende aktuele sake;
8.9 Kommunikasie van die implikasies van wetgewing vir kerke na die NG Kerkfamilie, Konvent van
Reformatoriese Kerke en Tussenkerklike Raad.
Ontbinding van die ooreenkoms:
Die ooreenkoms kan slegs ontbind word na onderhandeling tussen al die partye en met ses maande
wedersydse skriftelike kennisgewing.
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BYLAAG BEDRYFSPAN 4
Memorandum van Ooreenkoms tussen die

Nederduitse Gereformeerde Kerk
verteenwoordig deur sy gevolmagtigde Moderamen (Hierna genoem die Algemene Sinode)
en die

Nederduitse Gereformeerde Kerk in Suid-Afrika
verteenwoordig deur sy gevolmagtigde Moderamen, en in vennootskap met die Verenigende
Gereformeerde Kerk Kaapland (VGK Kaapland),
kom hiermee ooreen dat:
aangesien die NG Kerk in Suid-Afrika oor die poskapasiteit van ʼn PSD vir Teologiese Navorsing beskik,
en aangesien die NG Kerk in Suid-Afrika bereid is om ʼn gedeelte van hierdie poskapasiteit tot
beskikking van die Algemene Sinode te stel,
25% van die werkstyd van die PSD Teologiese Navorsing, wat onder die toesig van die gesamentlike
Taakspan Geloof en Lewe van die NG Kerk in Suid-Afrika en die VGK Kaapland werk, aan die Algemene
Sinode beskikbaar gestel word vir aanwending soos hierna bepaal:
1. Bestuur van die pos
Aanwending van die 25% werkstyd van die PSD Teologiese Navorsing (hierna genoem die PSD) sal
onderhewig wees aan die volgende bepalings:
1.1 Die Taakspan Geloof en Lewe sal dien as ʼn enkelpunt van verantwoordbaarheid vir die PSD en sal
dus verantwoordelik wees vir die bestuur van 100% van die PSD se werkstyd, verlof en
diensvoorwaardes.
1.2 Die Algemene Sekretaris sal namens die Algemene Sinode met die voorsitter van Geloof en Lewe
skakel in verband met werksopdragte, werksverdeling en aanwending van die PSD, of indien die voorsitter
van Geloof en Lewe ʼn leraar van die VGK Kaapland is, met ʼn lid van die Taakspan vir Geloof en Lewe
wat ‘n leraar van die NG Kerk in Suid-Afrika is en deur die Taakspan vir hierdie doel aangewys is.
2. Kritiese Prestasie-Areas (KPA’s)
Die volgende KPA’s sal deur die NG Kerk Wes- en Suid-Kaapland met die posbekleër gekontrakteer word
as die werk wat vir die Algemene Sinode gedoen moet word.
2.1 Navorsing: Doen op versoek van die ASM of ATLAS navorsing oor leerstellige- of etiese kwessies;
2.2 Opstel van studiestukke: Stel studiestukke op op versoek van die ASM of ATLAS;
2.3 Steundiens aan ATLAS en die ASM:
2.3.1 Help die leierskap van die kerk met die hantering van dringende aktuele kwessies waaroor
standpunte geformuleer moet word;
2.3.2 Help die Algemene Sekretaris met die hantering van navrae oor die kerk se besluite, standpunte en
beleid oor kwessies;
2.4 Verteenwoordig ATLAS:
2.4.1 Woon forums, konsultasies of konferensies op versoek van die ASM en ATLAS by;
2.4.2 Verteenwoordig die ASM op versoek in kerklike gesprekke of ekumeniese liggame;
2.5 Sameroeper: Tree op as sameroeper van ad hoc-taakspanne wat deur die ASM of ATLAS saamgestel
word met die oog op die hantering van teologiese of etiese kwessies;
2.6 Netwerke: Skep ʼn netwerk van kundiges wat as adviseurs tov verskillende terreine betrek word;
2.7 Skriba: Dien as skriba van ATLAS.
2.8 Landbou: Dien as sameroeper van die Algemene Sinode se Taakspan vir Grondhervorming en
Landelike Ontwikkeling.
3. Buitestedige werk
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Wanneer die PSD vir die doeleindes van die Algemene Sinode buite die Kaapse Skiereiland werk, sal
daarvan kennis gegee word aan die voorsitter of aangewesene van die taakspan vir Geloof en Lewe.
Geloof en Lewe sal met die oog op toekomstige beplanning rekord hou van hierdie buitestedige werk ten
behoewe van die Algemene Sinode.
4. Skakeling en geskille
4.1 Die Algemene Sinode sal deur die Algemene Sekretaris van die Algemene Sinode en/of die voorsitter
van die Algemene Sinode Taakspan vir Diensverhoudinge of deur persone spesiaal daartoe gemagtig
deur die Algemene Sinode Moderamen se dagbestuur, met die voorsitter van die Taakspan Geloof en
Lewe of die gevolmagtigde van die Taakspan skakel indien daar ʼn geskil ontstaan oor die aanwending,
gedrag of enige optrede van die PSD terwyl hy/sy diens lewer aan die Algemene Sinode, of indien daar
enige onsekerheid is of enige reëlings getref moet word ten aansien van die aanwending van die PSD wat
nie deur hierdie ooreenkoms ondervang word nie.
4.2 Enige dissiplinêre optrede ten aansien van die leer, lewe en werk van die PSD sal deur die Taakspan
vir Geloof en Lewe in samewerking met die Taakspan vir Diensverhoudinge van die NG Kerk in SuidAfrika behartig word.
5. Finansiële kompensasie
Die Algemene Sinode sal verantwoordelik wees om 25% van die traktement en byvoordele van PSD’s van
die NG Kerk in Suid-Afrika (volgens die skaal en die kerf van aanstelling), maandeliks aan die NG Kerk in
Suid-Afrika oor te betaal ter vergoeding van die 25% werkstyd van die PSD vir die doeleindes van die
Algemene Sinode.
6. Beëindiging van die ooreenkoms
Die ooreenkoms tussen die partye kan slegs wedersyds beëindig word deur ten minste ses maande
vooraf skriftelike kennisgewing aan die moderamens van die partye, tensy die partye welwillend anders
ooreenkom en dit skriftelik bevestig.
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A.5 EKUMENE
1. INLEIDING

1.1 Die internasionale en nasionale ekumeniese verhoudinge is volgens Artikel 43 van die Kerkorde een
van die kernfunksies van die Algemene Sinode. Die NG Kerk is bevoorreg om blootgestel en gevorm te
word deur die liggaam van Christus in talle gestaltes – ons teologiese en etiese besinning, ons groeipad
tov ŉ verantwoordelike erediensvernuwing asook ons worsteling om bedieningstrukture wat getrou is aan
ons gereformeerde identiteit en omgee vir ʼn immer-veranderende wêreld word deur dié verhoudinge
gedien. Ons is ook bevoorreg om in dié verhoudinge op talle plekke ʼn geweldige verskil te maak en die
liggaam van Christus te dien – daar is talle kerke wat na ons opsien vir teologiese leiding en profetiese
standpuntinname.
1.2 Hierdie verslag gee ʼn kursoriese voëlvlug oor hierdie belangrike opdrag.

2. INTERNASIONALE EKUMENIESE LIGGAME
2.1 WÊRELDGEMEENSKAP VAN GEREFORMEERDE KERKE (WORLD COMMUNION OF
REFORMED CHURCHES (WCRC))
2.1.1 Die WCRC gee regtig om vir haar lidkerke in Suid-Afrika, en in besonder die kerke van die NG
Kerkfamilie. Die liggaam het ʼn staande taakspan vir Suid-Afrika wat in 2013 ʼn week voor die vorige
Algemene Sinode hier was vir ondersteuning en gesprek met die NG Kerk en VGKSA, die vier kerke van
die NG Kerkfamilie, die NHKA oor hulle aansoek om hertoelating asook kontak met ander lidkerke. Die
WCRC stel ook die president van die liggaam, prof Jerry Pillay, tot beskikking om ons
kerkherenigingsgesprekke te fasiliteer.
2.1.2 Die WCRC het in 2014 ʼn nuwe Algemene Sekretaris in die persoon van Rev Chris Ferguson van die
United Church of Canada gekry.
2.1.3 Die volgende Algemene Vergadering (General Council) van die WCRC is in 2017 wanneer dan ook
die Reformasie 500 gevier word. Dit vind op 27 Junie tot 7 Julie 2017 in Leipzig, Duitsland, plaas.
2.1.4 Dr Kobus Gerber is nog tot en met die Algemene Vergadering in 2017 een van die verkose lede vir
Afrika op die Uitvoerende Komitee van die WCRC.
2.1.5 Die Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika is weer toegelaat as lid en ʼn susterkerk van die
NHKA, die Maranatha Reformed Church of Christ, as nuwe lid.
2.1.6 Twee teologiese studente van die NG Kerk kon die 2014 Global Institute of Theology in Costa Rica
bywoon, nl EJ Leach en Sunelle Stander.
2.2 WÊRELDRAAD VAN KERKE
2.2.1 Die Central Committee van die WRK het by die vergadering op 2–8 Julie 2014 die NG Kerk se
aansoek om hertoelating sonder teenstem goedgekeur. Dr Kobus Gerber kon teenwoordig wees om by
die verskillende komitees getuienis te lewer en op vrae te antwoord. Daar is groot waardering vir die wyse
waarop die NG Kerk van Apartheid afstand gedoen het.
2.2.2 Die hertoelating het ʼn interimperiode van 24 maande waarin die lidkerke kans kry om daarop te
reageer en die NG Kerk geleentheid kry om weer aan die werksaamhede van die WRK blootgestel te
word en daaraan te begin deelneem. Daar behoort geen probleme in die verband by die Central
Committee van 2016 te wees nie.
2.2.3 Prof Nelus Niemandt en dr Kobus Gerber kon op 30 Oktober tot 8 November 2013 die 10de
vergadering van WRK in Busan, Korea, bywoon. Beide kon op verskeie forums bydraes lewer. Die NG
Kerk is met ope arms ontvang.
2.2.4 Een van die belangrikste besluite wat die WRK in Busan geneem het, is die oproep aan lidkerke en
ekumeniese gemeenskappe tot ʼn Pilgrimage of Justice and Peace. Die besonderhede is aangeheg as
EKUMENE BYLAAG 1.
2.2.5 AANBEVELING: PILGRIMAGE OF JUSTICE AND PEACE
Die Algemene Sinode onderskryf die oproep tot en deelname aan die Pilgrimage of Justice and
Peace en versoek die kerkverband om in eie konteks daaraan gestalte te gee.
2.3 WORLD REFORMED FELLOWSHIP
2.3.1 Die NG Kerk se lidmaatskap behoort teen die tyd van die sitting van die Algemene Sinode
afgehandel te wees.
2.3.2 Hierdie liggaam is uniek in die sin daarvan dat behalwe denominasies individuele gemeentes ook
kan lid word. Dit bied ook waarskynlik een van die ruimste forums waar ook kerke wat ʼn meer
“behoudende” reformatoriese teologie beoefen, maklik tuis voel. Lidmaatskapbydraes geskied by wyse
van donasies en nie per vasgestelde matrikse soos ander ekumeniese liggame nie.
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2.3.3 Die WRF se jongste Algemene Vergadering het vanaf 23–27 Maart 2015 in Sao Paulo, Brasilië,
plaasgevind. Van die brandendste vraagstukke van ons tyd is hanteer, oa die uitdagings van Islam en
bediening aan Islam; seksuele misbruik in godsdienstige omgewings, mensehandel en geweld teen vroue
en kinders; transdenominasionele bedieninge; voorspoedevangelie; kerkplanting; ens.
2.4 GLOBAL CHRISTIAN FORUM
2.4.1 Die GCF verteenwoordig waarskynlik een van die gestaltes wat in die toekoms die tradisionele
ekumeniese liggame sal vervang. Die Christendom in sy wydste beskrywing word hier omarm.
2.4.2 Die NG Kerk is in konstante korrespondensie en neem deel wanneer Afrika as vasteland gasheer is
vir ʼn byeenkoms.

3. EKUMENIESE LIGGAME IN AFRIKA
3.1 AFRICA COMMUNION OF REFORMED CHURCHES
3.1.1 Hierdie streekliggaam van die WCRC funksioneer goed en die NG Kerk is ʼn gewaardeerde
deelnemer.
3.1.2 Ds Nelis van Rensburg en dr Kobus Gerber het op 25–29 September 2014 die ACRC se konsultasie
oor die 10-jarige herdenking van die Accrabelydenis in Nairobi bygewoon. Die NG Kerkfamilie se Seisoen
van Menswaardigheid het groot belangstelling uitgelok en die onderneming is gegee dat die materiaal met
ander lidkerke gedeel sal word.
3.1.3 Die komitee vir Suider-Afrika beplan ʼn konsultasie in die tweede helfte van 2015. Dit sal in SuidAfrika plaasvind ter wille van die koste.
3.2 ALL AFRICA CONFERENCE OF CHURCHES
3.2.1 Die NG Kerk moet nog haar voete volledig in die AACC en sy werksaamhede vind: dit neem tyd en
verg geduld.
3.2.2 Daar is gereelde kontak met die AACC en amptenare.
3.3 PROJEKSPAN VIR AFRIKA-EKUMENE
3.3.1 Die Algemene Sinode het reeds in 2011 besluit om in terme van Kerkorde Artikel 70 met kerke buite
SA wat uit die NG Kerk spruit, volle ekumeniese betrekkinge aan te gaan. Die gesprekke word gevoer,
maar is agv tyd en koste ʼn stadige proses. Intussen word daar ook baie ondersteuningswerk tov die
familiekerke in Afrika deur sinodes van die NG Kerk gedoen vanuit vennootskapsverhoudings met die
kerke. In die proses het die vraag telkens na vore gekom oor hoe om formele ekumeniese verhoudinge
hiermee saam te bestuur.
3.3.2 Vanuit ʼn beplanningsgesprek tussen dr Kobus Odendaal van die Wes-Kaap en dr Kobus Gerber het
die Uitgebreide Moderamen in Oktober 2014 besluit om ’n Projekspan vir Afrika-ekumene te vestig met
die volgende opdrag:
*1 Dien as punt van inligting waar sinodes van die NG Kerk by kerke in Afrika betrokke is;
*2 Koördineer die ekumeniese verhouding met die betrokke kerke in terme van formele, amptelike
ekumeniese kontak en vennootskapsverhoudinge met sinodes (sonder om in te meng in sinodes se
konkrete werksaamhede en ooreenkomste daaroor);
*3 Dien as dinkskrum met die oog op advies aan die sinodes en die Algemene Sinode;
*4 Beplan ’n program van ekumeniese kontak met die betrokke kerke waar daar reeds verhoudinge is en
gee aandag aan die skep van verhoudinge met kerke wat op die een of ander stadium deel van die Familie
van NG Kerke in die buiteland was, asook ander soos nodig;
*5 Deurlopende kommunikasie tussen die Algemene Sinode en sinodes oor tersaaklike aangeleenthede;
*6 Gesamentlike verantwoordelikheid van funksionarisse vir die bestuur van amptelike kontak.
3.3.3 Die Projekspan bestaan uit dr Kobus Gerber (sameroeper), dr Kobus Odendaal, dr Gideon vd Watt,
prof Jurgens Hendriks (NetAct) en ds Carl Louwrens (Mosambiek-hub).
3.3.4 Die Moderamen het in Februarie 2015 die volgende werkwyse van die Projekspan bekragtig:
3.3.4.1 Die Projekspan word as ʼn werksaamheid van die NG Kerkfamilie gesien. Die VGKSA, RCA en die
NGKA sal versoek word om elk ’n verteenwoordiger te benoem.
3.3.4.2 Die Projekspan sal as ʼn netwerk funksioneer met die Algemene Sekretaris se kantoor as die
ankerpunt. Alle bewegings van sinodes/funksionarisse in Afrika sal deurgegee word mdo op koördinering
van besoeke, groeteboodskappe, ekumeniese verhoudinge, ens. Dit raak nie die spesifieke
vennootskapsaktiwiteite wat die vennote moet hanteer nie.
3.3.4.3 Die Projekspan neem die inisiatief om ʼn netwerk van funksionarisse van familiekerke in Afrika daar
te stel wat saam na die verhoudinge van die familie omsien. Die kerngroep is die Algemene Sekretarisse
van die kerke.
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3.3.4.4 Die Projekspan en die netwerk van funksionarisse funksioneer in noue skakeling met NetAct en dié
se vier “clusters” asook met ander vennote soos Petra Kollege, ens. Die Projekspan doen aansoek om
“Associate Membership” van NetAct.
3.3.4.5 Die Moderamen sal die kerkverband deur die Algemene Sinode versoek dat alle uitreike van die
gemeentes/ringe van NG Kerk na Afrika met die sinodes wat reeds daar betrokke is asook die bestaande
“hubs”, bv Mosambiek, gekoördineer sal word. Die denominasies in die buurlande beleef dit negatief as
gemeentes net “instorm” waar daar reeds kerke aan die werk is – soveel meer so ons familiekerke indien
ons hulle nie ken nie.
3.3.4.6 Die Projekspan sal via die onderskeie betrokke sinodes in Afrika ‘n omvattende lys van
kontakpersone probeer saamstel ten einde pastorale aandag te gee aan lidmate van die NG Kerkfamilie in
Suid-Afrika wat elders in Afrika werk.
3.3.4.7 Die Projekspan onderhandel met Kerkbode om die werk van die NG Kerkfamilie in Afrika oor die
loop van ‘n aantal maande bekend te stel.
3.3.4.8 Daar sal gepoog word om ʼn gesprek met die Departement van Internasionale Verhoudings en
Samewerking aan die gang te kry tov besoeke van kerkleiers/akademici uit Afrikalande aan Suid-Afrika. Die
rede is die talle verhale van ongelooflike swak diens en enorme koste wat aan die orde van die dag is en
wat soms tot die kanselleer van vlugte lei.
3.3.5 Die eerste gesprek/vergadering van die Projekspan vir Afrika-ekumene met die Algemene
Sekretarisse van die NG Kerkfamilie in Suidelike Afrika het op 1–3 Julie 2015 by die Justo Mwale
Universiteit plaasgevind. Al die kerke van die familie was teenwoordig. Die brief van hierdie historiese
gesprek aan die verskillende kerke is aangeheg as EKUMENE BYLAAG 2.
3.3.6 AANBEVELINGS: AFRIKA-EKUMENE
3.3.6.1 Die Algemene Sinode onderskryf die optrede vir die daarstel van ʼn struktuur vir die Afrikaekumene van die NG Kerkfamilie.
3.3.6.2 Die Algemene Sinode versoek die Moderamen om voldoende kapasiteit vir hierdie werk van
die NG Kerkfamilie te voorsien.

4. SUID-AFRIKAANSE EKUMENIESE LIGGAME
4.1 SUID-AFRIKAANSE RAAD VAN KERKE
4.1.1 Die SARK het die afgelope twee jaar daarin geslaag om met ʼn omdraaistrategie te begin: vordering
is stadig maar seker.
4.1.2 Die volgende is belangrike bakens op die pad:
4.1.2.1 Die National Church Leaders Consultation (NCLC) funksioneer as deel van die werksaamhede
van die SARK en die kerleiers het ingekoop om verantwoordelikheid vir die SARK as húlle liggaam te
ervaar. Die kerkleiers ontmoet gereeld onder leierskap van Aartsbiskop Thabo Makgoba.
4.1.2.2 ʼn Beweging van Vriende van die SARK ondersteun en help soek na ondersteuning.
4.1.2.3 Die Strategiese Plan van 2010 word in werking gestel.
4.1.2.4 Die kantoor word weer beman: biskop Malusi Mpulmwana tree op as deeltydse Algemene
Sekretaris.
4.1.2.5 Persvrystellings geskied oordeelkundig en is verantwoordelik en goed deurdag.
4.1.2.6 Planne word in werking gestel om die provinsiale strukture weer aan die gang te kry.
4.1.2.7 Planne word beraam om Khotsohuis op te gradeer en as ʼn sake-eenheid te bedryf wat die
werksaamhede van die SARK kan befonds.
4.1.3 Die era van oorvloedige buitelandse befondsing is verby: die SARK is die kerke se
verantwoordelikheid.
4.1.4 Vier leraars van die NG Kerkfamilie dien op die Uitvoerende Komitee: drr Kobus Gerber en André
Bartlett van die NG Kerk, en prof Leepo Modise en ds Thumi Senokoane van die VGKSA.
4.1.5 Die SARK gee aandag aan gesprek tussen die ekumeniese liggame (SARK, TEASA, SACLI) met
die oog op ʼn meer konkrete eenheidstruktuur (vgl besluit Algemene Sinode 2013).
4.1.6 Die huidige regering is nie baie lief vir die SARK nie en hulle word grootliks geïgnoreer. Biskop
Malusi Mpumlwana het vanuit sy struggle-verbintenisse kontak in Luthulihuis en probeer so gesprek aan
die gang hou.
4.2 THE EVANGELICAL ALLIANCE OF SOUTH AFRICA
4.2.1 TEASA is klein, maar vul ʼn besondere nis tov ʼn baie sterk leiersrol in die bekamping van geweld
teen vroue en kinders. Hulle het ook die geloofsgemeenskap se reaksie teen die Gautengse e-tolstelsel
hanteer.
4.2.2 Soos ander ekumeniese liggame beleef TEASA op die oomblik ʼn baie slegte ekonomiese knyptang
– hoofsaaklik omdat kerke nie hulle lidmaatskapgelde betaal nie. Die NG Kerk is een van die min wat dit
doen.
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4.2.3 TEASA en die SARK het ʼn opdrag van die kerkleiers om ʼn gesprek aan die gang te kry tov nouer
samewerking.
4.2.4 Me Rinel Hugo dien op die Uitvoerende Komitee van TEASA.
4.3 TUSSENKERKLIKE RAAD
4.3.1 Die NG Kerk, die NHKA en die GKSA het sedert 2012 soortgelyke besluite geneem tov die
toekomstige funksionering van die TKR waarvan ʼn belangrike aspek die volgende is (vgl besluit
Algemene Sinode 2013),nl “dat hierdie oortuiging (dat die kerke een is) sal uitloop op gestruktureerde
samewerking wat kan lei tot gestaltes van eenheid wat bepaalde organisatoriese konsekwensies mag hê”.
4.3.2 Die TKR het binne die raamwerk van die besluite vergader en daar kan soos volg oor die
toekomspad rapporteer word:
4.3.2.1 Die Grondslag van die TKR word tans aan die hand van die kerke se besluite oorgewerk.
4.3.2.2 Gestaltes van eenheid word haalbaar omdat daar ook ʼn bilaterale gesprek aan die gang is tov ʼn
Memorandum van Verstandhouding/Ekumeniese bande tussen die NHKA en die GKSA.
4.3.2.3 Konkrete gestaltes van samewerking is geïdentifiseer en kom reeds tot uitvoering:
*1 Bediening op die platteland: gemeentes begin al hoe meer ooreenkomste in dié verband sluit. Die
bestaanskrisis wat al drie kerke op bepaalde punte het, maak dat samewerking nie meer ʼn mooi
“beleidswoord” is nie, maar ‘n noodsaaklikheid. Al drie kerke besef dat die welwese van die liggaam van
Christus belangriker is as eie identiteite. Meer toegespitste aandag sal hieraan gegee word.
*2 ʼn Missionale ekklesiologie is in verskillende gestaltes op die agenda van al drie kerke. Die TKR sal
sorg dat ʼn kontinue gesprek hieroor aan die gang kom en bly.
*3 ʼn Gesamentlike projek tov die hervertaling van die belydenisskrifte: die saak was al voorheen op die
tafel, maar gaan nou konstruktief êrens heen bestuur word.
*4 Gegewe die gemeenskaplike gereformeerde herkoms van die drie kerke sal sorg gedra word dat die
kerke se projekspanne wat aandag gee aan die 500-jarige viering van die Reformasie in 2017 met mekaar
in gesprek kom en dat gewerk word aan enkele gesamentlike projekte wat ʼn verskil in gemeenskappe
gaan maak.
*5 Die drie kerke in die TKR was ook saam betrokke by die omvangryke jeugnavorsingsprojek (kyk A.8.2
van die Agenda). Hulle het ooreengekom om meer doelbewus saam te praat en te koördineer tov
jeugbediening (bv publikasie van materiaal).
*6 Die opdrag van die Algemene Sinode 2013 oor ʼn breë ekumeniese sinode is op die tafel en opdragte is
gegee om die opsies daarvoor te ondersoek.
*7 Die TKR gee aandag daaraan om ʼn breë gesprek met die Afrikaner- en Afrikaanssprekende
gemeenskap te fasiliteer oor die plek en rol van godsdiens en kerk in die groter Suider-Afrikaanse
gemeenskap. Die TKR sal die verwagte uitkomste van so ʼn gesprek duidelik formuleer en met die drie
kerke deurpraat met die oog daarop dat die gespreksgeleentheid mét die vereiste kerklike sanksie en mét
die korrekte teologiese verstaan van die kerk geskied.
4.3.3 Die TKR is oortuig dat hy uitvoering gegee het, en gee, aan die besluite van die drie kerke.
4.4 CONVENTUS VAN REFORMATORIESE KERKE
4.4.1 Die Conventus vergader jaarliks in Maart (afwisselend in die noorde en die suide) en skep ʼn forum
vir kerke van ʼn breë reformatoriese agtergrond. Lidkerke sluit oa in die NG Kerk, NHKA, GKSA, NGKA,
RCA, Evangeliese-Lutherse Kerk (Noordelike en Suidelike sinodes), Uniting Presbyterian Church,
Volkskerk van Afrika, Calvyn Protestantse Kerk, Rhynse Kerk, APK, GKSA Soutpansberg, Maranata
Church of Christ. Die VGKSA is ook uitgenooi om deel te neem en kontak in die verband word ook
opgeneem met die United Congregational Church en die twee kleiner Presbiteriaanse denominasies.
4.4.2 Die viering van die 500ste herdenking van die Reformasie is ʼn belangrike agendapunt.
4.4.3 Die finansiële situasie van die kleiner denominasies veroorsaak dat hulle dikwels net met een
afgevaardigde teenwoordig kan wees – maar almal is verbind tot hierdie breë reformatoriese forum.
4.4.4 Die voertaal is hoofsaaklik Engels omdat ʼn hele aantal kerke dit as voertaal het en tolkfasiliteite nie
haalbaar binne die begroting is nie.
4.5 ANDER NASIONALE EKUMENIESE INISIATIEWE
4.5.1 Church Unity Commission
4.5.1.1 Die NG Kerk is waarnemer by die liggaam. Gesprek is aan die gang oor op watter basis ons lid
kan word.
4.5.1.2 ʼn Besondere saak op die agenda van die CUC is die sogenaamde “United Churches” waar
gemeentes gevorm word met lidmate van verskeie denominasies waar die nie meer eie selfstandige
bedieninge in stand kan hou nie. Daar is talle voorbeelde in die metropole, maar veral die baie klein
plattelandse gemeenskappe, waar dit goed werk. Die tipe gemeentes kom amper almal in die Engelse
deel van die samelewing voor. Hier word met modelle gewerk waarna die Afrikaanse reformatoriese kerke
kan kyk – en so ook die NG Kerkfamilie tov die kerkherenigingsproses.
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4.5.1.3 Die CUC hou elke drie jaar ʼn omvangryke konsultasie.
4.5.2 National Church Leaders Consultation
Kyk by die SARK.
4.5.3 South African Church Leaders Indaba
4.5.3.1 SACLI het nog nie weer ʼn konsultasie gehou nie. Met die krisisse waardeur die Suid-Afrikaanse
samelewing op die oomblik gaan, is dit op die tafel.
4.5.3.2 SACLI lewer infrastruktuurdienste aan talle ekumeniese strukture (SARK, NCLC, National
Religious Leaders Council).
4.5.4 Bench Marks Foundation
Die NG Kerk is lid van hierdie liggaam wat navorsingsgerigte aktivisme fasiliteer deur studie te doen oor
groot maatskappye (bv mynhuise, petrochemiese vervaardiging, staal, ens) se impak op gemeenskappe
en die omgewing. Hulle word hoog aangeskryf en sinodes en gemeentes kan veel baat by werk wat
gedoen is en/of betrokke te raak. Dr Gustav Claassen en prof Willie van Heerden is die NG Kerk se
verteenwoordigers.
4.5.5 WENSA
Die NG Kerk bly in kontak met hierdie beweging en woon gesprekke by soos moontlik.

5. INTERNASIONALE DENOMINASIES
5.1 CHRISTIAN REFORMED CHURCH IN NORTH AMERICA
5.1.1 Die NG Kerk kom ʼn baie lang en mooi pad met hierdie ekumeniese vennoot met wie ons in volle
verhoudinge staan.
5.1.2 Daar is gereelde kontak tussen ons kerke en prof Nelus Niemandt het die CRCNA se sinodesitting
op 12–18 Junie 2015 by Dordt College in Iowa bygewoon.
5.2 CHRISTIAN REFORMED CHURCH IN SRI LANKA
5.2.1 ʼn Besondere verhouding bestaan oor baie jare met die CRCSL. Die NG Kerk is in volle ekumeniese
verhouding met die kerk.
5.2.2 Deurlopende kontak word via die Sinode Wes-Transvaal gehandhaaf wat ook die
vennootskapverhouding met die kerk hanteer.
5.3 REFORMED CHURCH IN JAPAN
5.3.1 Die NG Kerk is in volle ekumeniese verhouding met die RCJ.
5.3.2 Die vennootskapverhouding word hanteer deur Missie Japan, ʼn werksaamheid van die NG
Kerkfamilie. Ds Victor Pillay is die voorsitter en dr Gideon vd Watt die skriba. Daar vind gereelde
wedersydse kontak plaas. ʼn Mooi ontwikkeling die afgelope tyd is groepe lidmate van die RCJ, veral
jongmense, wat Suid-Afrika besoek ten einde betrokke te raak by projekte hier.
5.3.3 Dr Stéphan vd Watt, sendeling in Japan, is ʼn briljante teoloog van die NG Kerk in diens van die
RCJ. Hy praat Japanees vlot en is pas beroep as voltydse dosent by die Teologiese Skool in Kobe. Onder
sy leiding is die RCJ besig om te beweeg na die aanvaarding van vroue in alle ampte in die kerk.
5.4 CHRISTIAN REFORMED CHURCHES IN AUSTRALIA
5.4.1 Die NG Kerk is vir baie jare in volle ekumeniese verhouding met die CRCA.
5.4.2 Hierdie denominasie is baie klein en die vrug van Hollandse settelaars in Australië. Hulle is teologies
baie eng en beleef ook baie druk van uiters eng denominasies met wie hulle in verhouding is soos bv die
Reformed Churches in New Zealand en die Orthodox Presbyterian Church in die VSA. Daar is ook vrae in
hulle geledere oor die NG Kerk en haar besluite.
5.4.3 Dr Gustav Claassen het die CRCA se jongste sinodesitting in Perth bygewoon en kon goeie gesprek
voer teen die agtergrond van ons vorige sinodebesluite.
5.4.4 Die CRCA aanvaar Suid-Afrikaners met ope arms en daar is van hulle hulle gemeentes waarvan die
oorgrote meerderheid lidmate Afrikaans is.
5.5 GEREFORMEERDE EVANGELIESE KERK IN AUSTRALIË
5.5.1 Die NG Kerk is in volle ekumeniese verhouding met die GEKA.
5.5.2 Die twee kerke is in deurlopende kontak en sinodesittings word wedersyds bygewoon soos moontlik.
5.5.3 Kyk ook by pt 9.
5.6 AFRIKAANSE CHRISTENKERK VAN NIEU-SEELAND
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5.6.1 Die NG Kerk is in volle ekumeniese verhouding met die ACK.
5.6.2 Die twee kerke is in deurlopende kontak en sinodesittings word wedersyds bygewoon soos moontlik.
5.6.3 Kyk ook by pt 9.
5.7 UNITING CHURCH IN AUSTRALIA
5.7.1 Daar is deurlopende kommunikasie tussen die NG Kerk en die UCA: sake soos aansoeke van
dominees wat daar wil gaan werk, lidmate wat gemeentes soek en die bediening van Afrikaanse
immigrante, is van die sake.
5.7.2 Wanneer enige vergadering of kerkvergadering van ander denominasies in Australië bygewoon
word, word ook ʼn kontak- en hofliksheidsbesoek aan die UCA gebring.
5.8 REFORMED CHURCH IN HUNGARY
5.8.1 Die NG Kerk is in volle ekumeniese verhoudinge met die RCH.
5.8.2 Daar is deurlopende goeie kontak tussen die twee kerke.
5.8.3 Prof Nelus Niemandt het die RCH se sinodesitting in November 2014 bygewoon.
5.9 PROTESTANTSE KERK IN NEDERLAND
5.9.1 Die NG Kerk en die PKN is in deurlopende kontak met mekaar en die presiese aard van die
ekumeniese verhouding tussen die twee kerke is deel van die gesprek: die PKN hanteer ekumeniese
verhoudinge/bande anders as binne ons bestaande kategorieë.
5.9.2 Die PKN is ʼn besondere steun in die kerkherenigingsprosesse. Ons kan met vrymoedigheid met
hulle konsulteer en hulle het ook prof Leo Koffeman en ds Evert Overeem gestuur om as adviseurs
betrokke te wees by ʼn konsultasie/konferensie oor ʼn interimkerkorde/tussenorde.
5.10 VERENIGDE PROTESTANTSE KERK IN BELGIË
5.10.1 Die opdrag van die Algemene Sinode 2013 kon nog nie aandag kry nie agv ʼn gebrek aan tyd en
kapasiteit.
5.10.2 Kontak word gehandhaaf.
5.11 VOORTGEZETTE GEREFORMEERDE KERKEN IN NEDERLAND
5.11.1 ʼn Opvolggesprek met die moderatuur van die vGKN kon in Mei 2014 in Nederland plaasvind. Daar
was ook deurlopende korrespondensie.
5.11.2 ʼn Verteenwoordiger van die vGKN woon die Algemene Sinode 2015 as waarnemer by.
5.12 EVANGELIES-GEREFORMEERDE KERK IN FRANKRYK
5.12.1 Die NG Kerk het deur haar Gesamentlike Kommissie vir Evangeliebediening in Frankryk
deurlopende noue kontak met die Eglise Réformée Evangélique en ondersteun die werk.
5.12.2 Verdere opvolggesprekke kon nie aandag kry nie weens gebrek aan tyd en kapasiteit.
5.13 FEDERASIE VAN SWITSERS-PROTESTANTSE KERKE
5.13.1 Kontak word deurlopend behou.
5.13.2 Verdere opvolggesprekke kon nie aandag kry nie as gevolg van gebrek aan tyd en kapasiteit.

6. DENOMINASIES IN AFRIKA
6.1 LESOTHO EVANGELICAL CHURCH IN SOUTHERN AFRICA
6.1.1 Dr Kobus Gerber kon op 20 Januarie 2015 namens die WCRC ’n solidariteitsbesoek aan die Lesotho
Evangelical Church bring nav die gespanne situasie in die land. Hy kon ook op 25 en 26 April 2015 die
LECSA se Jubileumvieringe bywoon en ʼn groeteboodskap namens die NG Kerk, die ACRC en dr Jerry
Pillay van die WCRC bring.
6.1.2 Daar bestaan ook ʼn mooi band tussen die LECSA, die Sinode Vrystaat en kerke van die NG
Kerkfamilie – ook omdat LECSA baie gemeentes in Suid-Afrika het as gevolg van trekarbeid/migrasie. Die
onlangse xenofobie het baie emosionele pyn vir lidmate van die kerk en die burgers van Lesotho
meegebring: die besoek was op die regte tyd en baie tyd het in verduideliking van die situasie in Suid-Afrika
en die rol van die kerke ingegaan.
6.1.3 Hierdie kerk is ook lid van die WCRC. Dit is dalk ʼn goeie tyd om ondersoek te doen na meer
amptelike verhoudinge – baie jare gelede was dit op die tafel, maar het nie verder gekom nie.
6.1.4 AANBEVELING: LESOTHO EVANGELICAL CHURCH IN SOUTHERN AFRICA
Die Algemene Sinode besluit om itv Art 70 en Reglement ondersoek te doen na moontlike
ekumeniese bande met die LECSA.
6.2 REFORMED CHURCH IN ZIMBABWE
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6.2.1 Ds Tjaart Meyer (Pietersburg-Oos) het die Sinodesitting van die RCZ vanaf 27 tot 29 Augustus 2014
in Zimbabwe bygewoon. Sy eie gemeente is baie betrokke by die RCZ in Polokwane en elders in SuidAfrika. Hy kon ook ’n groeteboodskap namens die NG Kerk bring.
6.2.2 Drr Johan Ernst en Kobus Gerber kon die RCZ bystaan mdo op ʼn werkpermit en verbandhoudende
sake vir dr Christopher Munikwa van die RCZ mdo op bediening en stig van gemeentes vir lidmate van die
RCZ in Suid-Afrika.
6.3 ANDER DENOMINASIES
Vgl by pt 3.3 van die verslag.

7. SUID-AFRIKAANSE EN NAMIBIESE DENOMINASIES
7.1 GEREFORMEERDE KERKE IN SUID-AFRIKA
7.1.1 Die Memorandum van Ekumeniese Verhouding tussen die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika en
die Nederduitse Gereformeerde Kerk is grondig oorgewerk. Die Moderamen het dit goedgekeur en so ook
die Algemene Sinode van die Gereformeerde in Januarie 2015. Dit is by die Algemene Sekretaris
beskikbaar.
7.1.2 Die GKSA se Algemene Sinode het ook besluit dat daar formele ekumeniese bande met die NG
Kerk bestaan.
7.1.3 Die GKSA worstel steeds met die saak van die vrou in die amp van ouderling en leraar – ʼn saak wat
nie berus op ʼn sosiologiese diskriminasie nie, maar op ʼn bepaalde hermeneutiese sleutel oor die hoe die
Bybel oor hierdie saak hanteer moet word. Daar is by hulle ʼn dringende erns om die saak tot ʼn punt te
bring: daarvoor het hulle besluit op ʼn verkleinde spesiale sinode wat amper soos ʼn konsilie sal
funksioneer en met konsensus ʼn aanbeveling na die GKSA se Algemene Sinode bring. Daar is ook
besluit dat kerke met wie hulle in verhouding is, uitgenooi sal word om as waarnemers by te woon en
advies te gee. Die Moderamen het ʼn aantal vroueteoloë geïdentifiseer om dit by te woon en advies te
gee. Met die skryf van hierdie verslag was dit nog onseker hoe die werkwyse sal wees en wanneer die
proses sal begin.
7.2 NEDERDUITSCH HERVORMDE KERK VAN AFRIKA
7.2.1 Die bestaande Memorandum van Ooreenkoms tussen die Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika
en die Nederduitse Gereformeerde Kerk is hersien en deur die Moderamen van die Algemene Sinode en
Kommissie van die Algemene Kerkvergadering van die NHKA goedgekeur. Dit is by die Algemene
Sekretaris beskikbaar.
7.2.2 Die NHKA se aansoek om hertoelating tot die WCRC is in 2014 goedgekeur.
7.2.3 Die NHKA gaan deur ʼn moeilike tyd met kerkskeuring agv die wegbreek van ongeveer 22
gemeentes. Hulle is ook in hofsake gewikkel agv eiendomme wat onregmatig deur die
wegbreekgemeentes van die NHKA vervreem is. Die Aktuarius het advies gegee teen die agtergrond van
hofsake waarin kerke van die NG Kerkfamilie betrokke was.
7.2.4 Dit gaan op die oomblik goed met die NHKA: hulle posisioneer hulleself positief mdo op hulle
roeping in die land en hulle versorging van hulle geloofsgemeenskap. ʼn Missionale ekklesiologie is ook
deel van hulle besinning.
7.3 UNITING PRESBYTERIAN CHURCH IN SOUTHERN AFRICA
7.3.1 Die Uitgebreide Moderamen het die versoek van die UPCSA om aan die eenheidsgesprekke tussen
die NG Kerk en die VGKSA deel te neem, formeel vanaf die kant van die NG Kerk toegestaan. Die UPCSA
het die versoek gerig “to ask the two Churches to consider whether or not they deem it appropriate to invite
the UPCSA to be represented, even if only by way of observers, on the combined commission discussing
union between them, in order
1. that we may offer any relevant insights we may have from our own experience of unification for their
process of moving towards unity; and
2. to open the way for discussions about unity between them and the UPCSA, any such unity being subject
to all the parties endorsing the Belhar Confession but leaving open whether unity between them and us
should, to begin with, take simple or federal or confederal form.
(We recognize, however, that the two Churches should place this question on their agendas for
consideration only when their negotiating teams agree that the right time has come for it.)
7.3.2 Die NG Kerk en VGKSA moet die aangeleentheid nog formeel bespreek en besluit wanneer die tyd
reg sal wees vir die UPCSA om deel van die onderhandelinge met die oog op groter eenheid te word.
7.3.3 Deurlopende goeie kontak word met die UPCSA behou soos bv groeteboodskappe by hulle
sinodesittings en ander geleenthede.
7.4 APOSTOLIESE GELOOFSENDING
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7.4.1 Dr Kobus Gerber kon die AGS se driejaarlikse Konferensie en Algemene Besigheidsvergadering
vanaf 7 tot 9 September 2014 bywoon. Hy kon op kort kennisgewing die vergadering op 9 September
2014 toespreek en die groete van die NG Kerk oordra. Dr Isak Burger het gesê dat sover hy weet, dit die
eerste keer is dat iemand van die Algemene Sinode van die NG Kerk by hulle optree.
7.4.2 Die AGS verstaan ’n missionale ekklesiologie en is besig met konkrete en baie praktiese inisiatiewe.
Ons het mekaar in die verband nodig.
7.4.3 Deurlopende kontak word behou en formele kontak op moderatuursvlak vind plaas soos nodig.
7.5 ROOMS-KATOLIEKE KERK
7.5.1 Die jaarlikse dialoog tussen die staande spanne van die NG Kerk en Rooms-Katolieke Kerk bly ʼn
besondere ervaring: die twee kerke soek na die sake wat ons gemeen het en waarmee saam ʼn pad
gestap kan word. Een van die sake wat aan die ontwikkel is, is ʼn gemeenskaplike liturgie wat by
ekumeniese kontakgeleenthede tussen gemeentes of in omgewings gebruik kan word.
7.5.2 ʼn Jaarlikse formele gesprek tussen die leiers van die kerke (Moderator van die NG Kerk en die
Voorsitter van die South African Catholic Bishops Conference asook die Kardinaal) word deur die staande
spanne vir dialoog gefasiliteer.
7.5.3 Een van die mooi verhale in die Suid-Afrikaanse ekumene is die besondere verhouding en
samewerking tussen die Rooms-Katolieke Kerk en die NG Kerk – met ʼn besondere vermelding van die rol
van emeritus Aartsbiskop George Daniel en Biskop Graham Rose in die verband.
7.6 CALVYN PROTESTANTSE KERK
7.6.1 Voortdurende en goeie kontak word behou deur die Sinode van Wes-en Suid-Kaapland gegewe die
feit dat die allergrootste deel van die CPK daar geleë is.
7.6.2 Die Algemene Sinode 2013 se besluit om itv KO Art 70 en Reglement 20 ekumeniese bande met die
CPK aan te gaan kon nog nie afgehandel word nie as gevolg van gebrek aan tyd en kapasiteit.
7.7 VOLKSKERK VAN AFRIKA
7.7.1 Ook mbt hierdie kerke behou die Sinode van Wes- en Suid-Kaapland voordurende en goeie kontak.
7.7.2 Die Algemene Sinode 2013 se besluit om itv KO Art 70 en Reglement 20 ekumeniese bande met die
Volkskerk van Afrika aan te gaan kon nog nie afgehandel word nie as gevolg van gebrek aan tyd en
kapasiteit.
7.8 ANGLIKAANSE KERK VAN SUIDELIKE AFRIKA
Daar was geen formele gesprek die afgelope twee jaar nie gegewe die feit dat die NG Kerk en die
Anglikaanse Kerk so dikwels in mekaar se geselskap is en saamwerk op talle ekumeniese forums. Leiers
kry talle geleenthede om in persoonlike gesprek met mekaar te wees.
7.9 EVANGELIES-LUTHERSE KERK
7.9.1 Voortdurende en goeie kontak word behou met die twee tradisioneel Duitse (wat eintlik maar vir ʼn
klein deel nog Duits is) sinodes van die ELKSA in Suid-Afrika. Die Sinode Namibië behou ook goeie en
sterk bande met die Evangelies-Lutherse Kerk aldaar.
7.9.2 Die beplande byeenkoms tussen verteenwoordigers van die NG Kerk en die twee sinodes in SuidAfrika saam met die sinode in Namibië moes uitgestel word as gevolg van ʼn worsteling om ʼn geskikte
datum te kry.
7.10 METODISTE KERK
Die situasie is dieselfde as by pt 7.8.

8. INTERGODSDIENSGESPREK

8.1 NATIONAL RELIGIOUS LEADERS COUNCIL
Die NRLC funksioneer steeds goed en hou die godsdiensgroepe op ʼn mooi manier bymekaar mdo op
konstruktiewe betrokkenheid by krisisse van die dag (bv xenofobie) asook interaksie met die regering. Dr
Kobus Gerber is lid van die Uitvoerende Komitee.
8.2 SKAKELING MET DIE JOODSE GEMEENSKAP
Die Joodse gemeenskap het die afgelope twee jaar telkens inisiatief geneem en met die NG Kerk
afsonderlik maar ook met ander kerke en geloofsgroepe geskakel. ʼn Groot deel van die gemeenskap deel
die kommer oor die Israel-Palestynse kwessie en is bereid om daaroor in dialoog te wees.

9. KOMMISSIE VIR BUITELANDSE BEDIENING
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9.1 ZAMBIË: NHKA EN NG KERK
9.1.1 Die NHKA en NG Kerk het saamgewerk ten einde bepaalde spanninge wat in die bediening in
Zambië ontstaan het, op te los.
9.1.2 Daar kom ongelooflike groot en wydverspreide mynontwikkelinge in die noorde en ooste van
Zambië. Die Moderamens van die NHKA en NG Kerk is in gesprek om ʼn moontlike bufferbediening daar
te stel ten einde lidmate te help vestig in ʼn nuwe land en uitdagende omgewing. Die werk word in oorleg
met die KBB gedoen.
9.2 LIDMATE ELDERS IN AFRIKA
9.2.1 Die KBB gee deurlopend aandag.
9.2.2 ʼn Positiewe ontwikkeling is die daarstel van die Projekspan vir Afrika-Ekumene (kyk pt 3.3) wat met
die familie van kerke in Afrika in onderhandeling is oor die omsien na lidmate van die NG Kerk in die
Afrikadiaspora.
9.3 AUSTRALIË EN NIEU-SEELAND
9.3.1 Daar is deurlopende kontak met die kerke wat spesifiek gerig is op bediening aan
Afrikaanssprekendes of wat die bediening aan Afrikaanssprekendes deel van hulle bedieninge gemaak
het:
9.3.1.1 Australië
Die Gereformeerde Evangeliese Kerk van Australië, die Christian Reformed Churches in Australia en die
Uniting Church in Australia gee spesifiek aandag. Terwyl eersgenoemde aanvanklik slegs Afrikaans was,
moet hulle ook nou ter wille van hulle kinders en hulle verbintenisse Engels in dienste gebruik en/of
Engelse dienste hou. By die ander kerke word aan die behoeftes van Afrikaanssprekendes aandag gegee
soos dit in bepaalde kontekste na vore kom. Dit werk goed.
9.3.1.2 Nieu-Seeland
Die Afrikaanse Christenkerk van Nieu-Seeland bied ʼn besondere tuiste vir Afrikaanse mense oor ʼn wye
spektrum van denominasies. Dit bring sy eie uitdagings mee. Hulle worstel ook met die bediening aan ʼn
tweede en selfs derde geslag lidmate wat in ʼn Engelse samelewing grootgeword en later getrou het.

10. ANDER EKUMENIESE SAKE
10.1 ACCRA-BELYDENIS 1O JAAR OUD
10.1.1 Hierdie belydenis (nie belydenis in die sin van die klassieke konfessies nie) is by die 2004
Algemene vergadering van die destydse Wêreldbond van Gereformeerde Kerke in Accra, Ghana,
aanvaar. Dit het baie gou wye aanvaarding begin geniet as stem teen onreg in die ekonomie en die
ekologie. Daar was ook kritiek oor die dokument se standpunte oor die ekonomie waarvan sommige
geldig is. Die kind moet eger nie met die badwater uitgegooi word as die breë bedoeling van die dokument
misgekyk word nie: hier is ʼn stem wat die gereformeerde wêreld moet hoor en gebruik.
10.1.2 Dr Kobus Gerber het die Accra-belydenis in sy private hoedanigheid in Afrikaans vertaal. Die
vertaling is deur die Moderamen aanvaar vir gebruik in die NG Kerk en word aangeheg as EKUMENE
BYLAAG 3.
10.2 STUDIEPROSES: DUITSE KERKE EN SUIDELIKE AFRIKA (”STUDY PROCESS ON THE ROLE
OF GERMAN-SOUTHERN AFRICAN CHURCH RELATIONS DURING THE 1930’s, WORLD WAR TWO
AND THE APARTHEID ERA“)
10.2.1 Die afgelope aantal jare het daar ʼn baie besondere studieproses plaasgevind oor die Duitse kerke,
kolonialisme, apartheid en Suidelike Afrika – waarin Suid-Afrika uiteraard ʼn belangrike rol speel. Die NG
Kerk saam met die VGKSA is van die “commissioning churches” – en uiteraard ook die Duitse en ander
kerke. Dr Kobus Gerber is deel van die formele prosesse en oa prof Piet Meiring een van die NG-navorsers
in die studieproses.
10.2.2 Die eerste deel van die geskiedenis is beskryf in die werk wat in 2012 verskyn het met die titel The
German Protestant Churches in Colonial South Africa – The Impact of Overseas Work from the Beginnings
until the 1920’s.
10.2.3 Die tweede deel van die navorsing is gepubliseer met die titel Contested Relations – Protestantism
between Southern Africa and Germany from the 1930s to the Apartheid Era.
10.2.4 ʼn Meer gereformeerd-gefokusde navorsing word tans oorweeg om spesifiek te kyk na bepaalde
fasette wat nie omvattend genoeg vanuit gereformeerde kerke se optrede beskryf is nie – ook in die naApartheid era.
10.2.5 Die tweede deel van die navorsing en die boek Contested Relations is in die week van 15 Junie
2015 in Suid-Afrika bekend gestel met twee konferensies: een in Gauteng wat spesifiek fokus op die
Duitse/Lutherse kerke in Suid-Afrika en een in Kaapstad wat meer fokus op die gereformeerde kerke en
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tradisie. Tov laasgenoemde was die Universiteit van Wes-Kaap se Desmond Tutu-Leerstoel, die NG Kerk
en die VGKSA die gashere.

11. REFORMASIE 500

Die verslag van die Algemene Sinode se Projekspan verskyn in die Aanvullende Agenda aangesien die
verslag weens kapasiteit nie betyds gereed kon wees nie.

Hiermee vertrou die Moderamen dat hierdie deel van die Algemene Sinode se opdrag tot bevrediging
uitgevoer is.
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EKUMENE BYLAAG 1

AN INVITATION TO THE PILGRIMAGE OF JUSTICE AND PEACE
08 July 2014
“We intend to move together. Challenged by our experiences in Busan, we challenge all people of good
will to engage their God-given gifts in transforming actions. This Assembly calls you to join us in
pilgrimage. May the churches be communities of healing and compassion, and may we see the Good
News so that justice will grow and God’s deep peace rest on the world.” – Message of the 10th Assembly

I. The invitation to move together
The World Council of Churches (WCC) 2013 Busan assembly invited Christians and people of good will
everywhere to join in a pilgrimage of justice and peace. Challenged by our experiences in Busan, we call
all people – young and old, women and men, differently abled, people of different faiths – to engage their
God-given gifts in transforming actions, together. We call first of all on the member churches and partners
to walk together in a common quest, renewing our vocation of the church through collaborative
engagement with the most important issues of justice and peace, healing a world filled with conflict,
injustice and pain.
Participating in God's gift of unity and God's mission of justice and peace (missio Dei), we intend to
respond to God's will for this world by becoming communities of justice and peace and celebrating the
fellowship of such communities.

II. Growing in fellowship – A Pilgrimage of Justice and Peace
The assembly unity statement underlined: “The unity of the Church, the unity of the human community and
the unity of the whole creation are interconnected. Christ who makes us one calls us to live in justice and
peace and impels us to work together for justice and peace in God’s world.”
The message of the first WCC assembly in Amsterdam 1948 had expressed the commitment of the
churches “to stay together”. Subsequent assemblies affirmed this commitment. Staying together, the
churches were working together on theological statements and engaged in common mission and service
with the hope that they would grow together towards the goal of visible unity.
Declaring “We intend to move together” and inviting all people of good will to “join in pilgrimage”, the
delegates of the Busan assembly responded in a new way to the contemporary contextual challenges for
the witness and very being of the churches, to the needs of people and creation yearning for justice and
peace, and to the perceptions of many young people eager to see signs of hope.
The 10th Assembly helped us to see that we are already participating in a common journey. Our efforts for
unity in our Christian faith are responses to God´s gift of life and God´s call to grow in fellowship. This
fellowship is given through the faith and the baptism of the church; it is a spiritual gift. This unity in faith is
also truly human, an expression of being created and blessed. It is manifested as a unity based on the
core values of koinonia that establish and secure right relation: justice and peace.
Such a shift from a static to a more dynamic understanding of unity can be challenging. Different
theological traditions and cultures understand and practice “pilgrimage” in different ways. Opting for the
name of “pilgrimage of justice and peace” and not “towards justice and peace” or “for justice and peace”,
the Busan assembly began to address these questions. The word “pilgrimage” was chosen to convey that
this is a journey with deep spiritual meaning and with profound theological connotations and implications.
As a “pilgrimage of justice and peace”, it is neither a journey towards a concrete geographical place nor
some simple form of activism. It is a transformative journey that God invites us to in anticipation of the final
purpose for the world that the Triune God brings about. The movement of love which is essential to the
Triune God manifests itself in the promise of justice and peace. They are signs of God’s reign to come
which is already visible here and now wherever reconciliation and healing are seen.
Christians are to partake in these signs of God’s reign and to struggle for them in response to God’s will
and promise. The pilgrimage of justice and peace is thus grounded in God’s own mission for the world and
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the example of Jesus. Following Jesus means meeting him wherever people suffer injustice, violence and
war. To experience God´s presence with the most vulnerable, the wounded, and the marginalized is a
transformative experience; Alive in the Spirit, Christians discover their deepest power and energy for the
transformation of an unjust world, joining with other faith communities and all people of good will as
companions on the way.
The search for Christian unity “so that the world may believe” and may embrace the unity of the whole
cosmos as final goal of the eschatological promise of God’s reign, remain the main empowerment of the
common journey of our ecumenical movement. Walking side by side with one another, we are inviting
others to go with us for the healing and reconciliation of this suffering and conflict striven world.

III. Global and local contexts of the pilgrimage
The pilgrimage takes place in a world that cries out for engagement by Christians and all people of good
will. Whether in the arenas of ecology, economy, peace, or human dignity, Christians find local and global
affronts to the gospel values of justice and peace.
Ironically, while stunning breakthroughs probe new horizons in science, medicine, literacy, and commerce,
the planet sits at the brink of disaster and life itself is imperiled. A stumbling global economy leaves
millions of people idle and exacerbates inequality and poverty in both North and South. Churches around
the world struggle to deal with the consequences. People in Africa and other continents watch their rich
natural reserves being exported, while their own lives remain mired in poverty. Savage weather patterns
and rising sea levels beat down whole communities, from the South Pacific to Europe and North America.
In the midst of geopolitical shifts, widespread violence and war in and among nations and peoples disrupt
the livelihoods of families in the Middle East, especially in Syria and Iraq, Africa and Asia, setting millions
of people fleeing for refuge or migrating to more promising locales. Forced migration leaves the vulnerable
subject to trafficking. Indeed, violence and mistreatment seem inordinately to affect women and girls,
whose gifts are undervalued, whose bodies are often violated, and whose very education is often
opposed. And, over all this, the lethal potential of nuclear weapons seems to risk the world itself in a game
of chance.
As the churches face these larger realities, their own situations are changing in decisive ways. To an
unprecedented extent, Christians interact daily with people of other faith traditions, perhaps in their own
families. In their search for new forms of authentic discipleship, Christians everywhere evince a new
interest in spirituality and spiritual traditions. Churches in the global South may experience extraordinary
growth, while churches in Europe and North America may find their smaller, aging congregations
augmented with new members from very different cultural roots. Although women continue to advance
into leadership, gender inequality in the churches persists. Despite their growing number and important
role in many societies the participation of young people also remains often insufficient or just a token. As
denominational markers fade in many places, churches are exploring new ways of engaging in preaching
and prayer, searching for new expressions of how we can witness together as church and for new leaders
with the education and discernment to guide the people of God in this new day.
The ecumenical movement, too, has adjusted to a new era of diversity and challenge. The movement is
strongly alert to the spiritual dimension of the search for unity. It is redefining mission and service. It both
affirms and works with the deep diversity of Christian communities, even as it reaches out in dialogue and
collaboration with other religious traditions. Above all, it seeks to nurture the fellowship, coordinate
advocacy and encourage the solidarity of Christians and Christian churches everywhere.
Moving together, churches, ecumenical partners and others can build on the results of the Ecumenical
Conversations at the assembly and on important background documents such as
 The Church –Towards a Common Vision,
 Mission towards Life,
 Economy of Life
 A Call to Just Peace.
Their impulses culminated in both the Unity Statement of the assembly and the call to join the Pilgrimage
of Justice and Peace of the assembly message.

IV. Participating in the Pilgrimage
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Pilgrims on their way are moving - lightly as they learn that only the essential and necessary counts. They
are open for surprises and ready to be transformed by encounters and challenges on the way. Everyone
who will walk with us with an open heart and mind will be a welcome com-pan-ion (“the ones we share our
bread with”) on the way. The pilgrimage promises to be a transformative journey, discovering ourselves
anew in new relationships of justice and peace.
Where do we see God calling and working for justice and peace and the unity of the churches and all
humankind? Participating in the pilgrimage of justice and peace will involve individuals, parishes,
communities on local, regional, and international levels re-visiting the greatest needs in their particular
contexts, reflecting on those needs in light of the gospel values, and being inspired to act in concert with
others.
The pilgrimage might consist of at least three different dimensions – not in a linear but much more in a
dynamic, interdependent understanding:
 Celebrating the Gifts (via positiva)
We do not journey with empty hands, nor do we walk alone. The “original blessing” of being created in the
image of God and together – as a fellowship – we are a unique part of the wider web of life, which amazes
us. Together we celebrate God´s great gift of life, the beauty of creation and the unity of a reconciled
diversity. We feel empowered by this grace of participating in God´s movement of love, justice and peace.
– We receive in prayer.
 Visiting the Wounds (via negativa)
This pilgrimage will lead us to the locations of ugly violence and injustices. We intend to look for God´s
incarnated presence in the midst of suffering, exclusion, and discrimination. The true encounter with real,
contextual experiences of a broken creation and sinful behaviour against each other might inform us anew
about the essence of life itself. It might lead us to repentance and – in a movement of purification –
liberate us from obsession with power, possessions, ego, and violence, so that we become ever more
Christ-like. – We listen in prayer.
 Transforming the Injustices (via transformativa)
Being transformed ourselves, the pilgrimage may lead us to concrete actions of transformation. We may
grow in our courage to live in true compassion with one another and with nature. This will include the
strength to resist evil – injustice and violence, even if a church finds itself in a minority situation. Economic
and ecological justice as well as the healing of the wounded and the striving for peaceful reconciliation is
our call – in each and every context. The credibility of our actions might grow from the quality of the
fellowship we share – a fellowship of justice and peace. – We are transformed through prayer and act in
prayer.
We believe that the Lord´s Prayer will help, guide, and lead us on our common journey.

V. The Role of the WCC in the Pilgrimage of Justice and Peace
Concentrating on the fellowship of churches and its convening, coordinating and enabling, and leading
role, the WCC is committed to “setting the table” for the churches as well as other organizations and
communities including the Christian world communions, specialized ministries, interfaith organizations and
social movements to share spirituality and practice developed in their search for transformation for justice,
peace and sustainability.
In addition to encouraging and facilitating the involvement of member churches and ecumenical partners
in the pilgrimage, the WCC also needs to participate in the pilgrimage itself. The pilgrimage of justice and
peace is both at the centre and at the heart of the strategic planning of the WCC together with churches
and partners in order to renew and to strengthen our Unity in diversity, our participation in God´s Mission,
our Ecumenical Formation as well as our Public Witness of Just Peace.
The overall objectives of the Council for the coming period reflect basic dimensions of a pilgrimage for
justice and peace. These are:
 Strengthening the fellowship: while walking and working together in the pilgrimage member
churches and ecumenical partners experience the gift of unity;
 Witnessing together: while moving together churches and ecumenical partners are able to
advocate together for justice and peace;
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Encouraging spirituality, reflection and formation: while witnessing together the fellowship is
strengthened through building spirituality;
Building trust and understanding: while working together for justice and peace, partnering with
all ‘people of good will’ is needed;
Inspiring and innovative communication: while journeying, witnessing, learning, and
partnering, inspiring and innovative communication is needed to become visibly effective.

These overall objectives of the Council’s engagement in the pilgrimage of justice and peace express
themselves through its programmatic work. As a seven-year programme emphasis, the pilgrimage of
justice and peace will combine community-based initiatives and national and international advocacy
forJust Peace, focusing on
 life-affirming economies
 climate change
 nonviolent peace-building and reconciliation
 human dignity
with on-going analysis, study and reflection on what it means to be on a pilgrimage of justice and peace
for the churches in today’s world.
A process of theological reflection on the pilgrimage together with work done by the Commission on
Faith and Order, the Commission on World Mission and Evangelism, the Commission of the Churches on
International Affairs and all programmatic work of the WCC must be central to the pilgrimage. Unity,
mission and service of the churches and partners are held together and brought into dynamic interaction
through participation in the pilgrimage.
To ensure a transparent and participatory process, the WCC will:
 Cooperate closely with churches and ecumenical partners in developing action and reflection in
the framework of the pilgrimage and fostering sharing of contributions and resources;
 Facilitate reflections on the pilgrimage and the steps to be taken regularly in all commissions and
consultative bodies;
 Establish a reference group with experts on different dimensions of the pilgrimage and
representatives of relevant governing and consultative bodies and ecumenical partners. This
reference group will be a flexible instrument whose composition will be changed with shifting
points of emphasis and priorities.
 During each of the central committee meetings, significant time will be given to the monitoring of
the pilgrimage by the programme committee and for discussion of urgent concerns in the context
of the pilgrimage.

VI. Churches in the Pilgrimage of Justice and Peace
Churches together and with their ecumenical partners, both in their own context and cooperating
internationally, will be the main actors of the pilgrimage. Still, this pilgrimage is an invitation as well as an
opportunity for individuals, parishes, and communities to participate in the movement of justice and peace.
This process of transformation will include experience, sharing, listening, praying, penance, witnessing,
awareness-building, reflecting and acting.
The following questions may help you to prepare for the pilgrimage in your own family, local church or
community, together in ecumenical fellowship:
What is the promise of a pilgrimage understood biblically?
What is your understanding of the Pilgrimage of Justice and Peace in your context?
What is the promise of a Pilgrimage?
Who are the ones you want to journey with?
What are your experiences of the gift of life, the gift of creation? How do you celebrate that?
What are the wounds in your context?
How do you intend to visit the wounds of the other and of the natural invironment?
What kind of transformation do you experience?
What will be your focus?
What are realistic possibilities of transforming injustice and violence?
What are the proposed actions you are willing to take in your context?
In the end, we are invited by God to join this divine journey with joy, humility, courage and
commitment, praying:
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We are a fellowship on the move, a community of pilgrims. We journey together towards life in all
its fullness. We pray for God’s guidance and inspiration, so that our pilgrimage will open us to one
another through dynamic and creative interaction for justice. God of life, lead us to be living
instruments of your justice and peace!
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EKUMENE BYLAAG 2

LETTER TO CHURCHES IN THE DRC FAMILY
FROM
THE MEETING OF GENERAL SECRETARIES, LUSAKA, 1–3 JULY 2015
Dear Brothers and Sisters
On 1–3 July 2015 the General Secretaries of the following churches have met in Lusaka: Dutch Reformed
Church, Uniting Reformed Church in Southern Africa, Dutch Reformed Church in Africa, Reformed Church
in Africa, Dutch Reformed Church in Botswana, Church of Central Africa Presbyterian (Nkhoma Synod),
Reformed Church in Zimbabwe, Reformed Church in Zambia, Church of Central Africa Presbyterian (Harare
Synod), Igreja Reformada em Mozambique (Mphatso Synod), Igreja Reformada em Mozambique (Tumbini
Synod), Igreja Reformada em Mozambique (Synod Nova), as well as the executive officers of Commission
for Witness (DRC Family Cape Region), Partners in Mission (DRC Free State) and NetACT.
(Representatives of NKST Nigeria, RCEA Kenia and RC Swaziland were unfortunately not present)
It was with great gratitude and joy that we rediscovered our family ties as sister churches. It was indeed a
historical meeting! We celebrated our shared history and our shared Reformed identity. We reflected on our
calling to discern our missional identity in an ever-changing context. We listened to the stories of the different
churches and realised how much we need each other. We committed ourselves to take hands in many
practical facets of our joint calling in the Southern African context, where borders became perforated and
our countries increasingly interdependent.
We identified some of the most urgent challenges we face:
* Unpacking of “being Reformed”: new ways of communicating our Biblical (Reformed) identity amidst the
identity struggles (traditional vs modernity, between generations, being “dutchy” or “penty”, reactive vs
proactive, black consciousness, African and global, being dislocated, etc.).
* Discernment of contextual changes and challenges in our region: church-state relationships, poverty,
economy, ecology, renaissance of religions like Islam, Buddhism, etc.
* Different, emerging spiritualties: Prosperity Gospel, healing, miracles, signs, prophecies, etc.
* Relevant theological training: contextual, missional, leadership (moral values, power and status,
servanthood, empowering vs “in-powering”), public theology, church and community development, etc.
* How to deal with sensitive issues on which we may differ: sexual identities, role of women in office, bioethical questions, re-emerging racism, human dignity, etc.
We committed ourselves to the formation of a forum/communion where executive officers (general
secretaries) of the different churches will meet regularly. For this purpose, we envisage the formulation of a
memorandum of understanding that will include:
* A statement on our shared history, our shared identity and shared calling within a shared African context.
* The goals of the forum: joint reflection on different challenges, disseminating information, facilitating
meaningful networks, partnerships, joint projects and programmes, mutual assistance, praying together,
etc.
* Establishing a cost effective and functional administrative and information centre and coordinating
structures.
* Agreement on basic values: respecting independence of church structures, mutuality, trust, consensus,
accountability, etc.
* Some practical goals.
Practical matters that will remain on the immediate agenda:
-Theological training and networking with NetACT
-Joint participation in regional and international ecumenical bodies and programs
-Development of literature for the ministry in the respective contexts
-Effective communication
-Celebration of 500 years since Reformation in 2017 (generic catechism, new church history of our region,
etc.)
-Discussion of issues like xenophobia, ministry to migrants, racism, encountering radical Islam, economy
and ecology, poverty, healing, etc.
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Our prayer is that all the sister churches will appreciate our unity in Christ. May we, as sister churches,
continuously pray for one another as we are all facing many challenges May we find ways of working
together in enhancing the Kingdom of God in our region.
“I thank my God every time I remember you. In all my prayers for all of you, I always pray with joy because
of your partnership in the gospel from the first day until now … And this is my prayer: that your love may
abound more and more in knowledge and depth of insight, so that you may be able to discern what is best
so that you may be pure and blameless for the day of Christ, filled with the fruit of righteousness that comes
through Jesus Christ – to the glory and praise of God.” (Philippians 1:3-11)
May God bless you!
Charles Juro (RCZ, Zimbabwe)
Kobus Gerber (DRC, South Africa)
Kobus Odendaal (CFW DRC Family, Cape Region)
William Zulu (RCZ, Zambia)
Kovilan Moodley (RCA, South Africa)
Dawid Kuyler (URCSA, South Africa)
Vasco Kachipapa (CCAP, Nkhoma, Malawi)
Timoteo Fabiao (IRM, Mozambique)
Gabriel Maratachibota (IRM, Mozambique)
Carlos Erbarte (IRM, Mozambique)
Libias Boloma (CCAP Harare, Zimbabwe)
Andries Hoffman (DRCA, South Africa)
Kgosi D Tlhowe (DRC, Botswana)
Jurgens Hendriks (NetACT)
Gideon van der Watt (Partners in Mission, DRC Free State, South Africa)
Lusaka
3 July 2015
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EKUMENE BYLAAG 3

VERBONDSVERBINTENIS TOT GEREGTIGHEID IN DIE EKONOMIE EN EKOLOGIE
Accra-belydenis 2004
Inleiding
1. In reaksie op die dringende oproep van die Suid-Afrikaanse afvaardiging wat in 1995 in Kitwe
vergader het, en in erkenning van die toenemende dringendheid rakende globale ekonomiese
ongeregtigheid en ekologiese verwoesting, het die 23ste Algemene Vergadering (Debrecen,
Hongarye, 1997) die lidkerke van die Wêreldbond van Gereformeerde Kerke uitgenooi om tot ʼn
proses van “erkenning, onderrig en belydenis (processus confessionis)” toe te tree. Die kerke het
oor die teks van Jesaja 58:6 gereflekteer, naamlik “… om dié wat onregverdig gevange gehou word,
te bevry, om die juk wat op mense druk, af te haal, om verdruktes vry te maak, om elke juk te
breek…” terwyl hulle die krete van die broers en susters regoor die wêreld hoor en getuies is van
die bedreiging van die skepping as geskenk van God.
2. Sedertdien het nege lidkerke hulleself verbind tot ʼn geloofstandpuntinname. Party kerke is in die
proses van ʼn verbondsverbintenis. Ander het die krisispunte bestudeer en die omvang van die
krisis besef. Verder het die Wêreldbond van Gereformeerde Kerke in vennootskap met die
Wêreldraad van Kerke, die Lutherse Wêreldfederasie en streeks-ekumeniese liggame konsultasies
in alle streke van die wêreld gehou – van Seoul/Bangkok (1999) tot Stony Point (2004). Bykomende
konsultasies het in 2003 met kerke van die Suide in Buenos Aires en in 2004 met kerke van die
Noorde in London (Colney) plaasgevind.
3. Terwyl ons in Accra, Ghana, byeen was vir die Algemene Vergadering van die Wêreldbond van
Gereformeerde Kerke het ons die slawekerkers by Elmina en Cape Coast besoek waar miljoene
Afrikane as kommoditeite hanteer is, verkoop is en onderwerp is aan die gruwels van verdrukking
en dood. Die krete van “nooit weer nie” word tot leuen gemaak deur die voortgaande werklikhede
van mensehandel en die onderdrukking van die globale ekonomiese stelsel.
4. Vandag kom ons om ʼn besluit ten opsigte van ʼn geloofsverbintenis te neem.

Die lees van die tekens van die tyd
5. Ons het gehoor dat die skepping aanhou om te kreun, in gevangenskap is, wagtend op haar
bevryding (Romeine 8:22). Ons word uitgedaag deur die krete van die mense wat ly en deur die
verwonding van die skepping self. Ons sien ʼn dramatiese konvergensie tussen die lyding van die
mense en die skade wat aan die res van die skepping gepleeg word.
6. Die tekens van die tyd het meer sorgwekkend geword en moet geïnterpreteer word. Die
grondoorsake van massiewe bedreigings vir lewe is veral die produk van ʼn onregverdige
ekonomiese stelsel wat deur politieke en militêre mag verdedig en beskerm word. Ekonomiese
stelsels raak lewe en dood.
7. Ons leef in ʼn skandalige wêreld wat God se oproep tot lewe vir almal verloën. Die jaarlikse inkomste
van die rykste 1% is gelyk aan die van die armste 57%, en 24 000 mense sterf elke dag weens
armoede en wanvoeding. Die skuld van die armste lande hou aan groei ten spyte daarvan dat die
oorspronklike geleende bedrag baie keer oor betaal is. Hulpbrongedrewe oorloë eis die lewens van
miljoene terwyl miljoene meer sterf aan voorkombare siektes. Die globale MIV- en VIGS-pandemie
bedreig lewe in alle dele van die wêreld en raak die armstes waar generiese medisyne nie
beskikbaar is nie. Die meerderheid van mense wat in armoede leef, is vroue en kinders, en die
aantal mense wat in absolute armoede leef op minder as US$1 per dag hou aan styg.
8. Die beleid van onbeperkte groei in geïndustrialiseerde lande en die gedrewenheid van
transnasionale maatskappye vir wins het die aarde geplunder en die omgewing ernstig beskadig.
In 1989 het een spesie per dag verdwyn en teen 2000 was dit een elke uur. Klimaatverandering,
die uitputting van visbronne, ontbossing, gronderosie en bedreiging van vars water is van die
verwoestende gevolge. Gemeenskappe word ontwrig, bestaansmiddele gaan verlore, kusstreke en
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eilande in die Stille Oseaan word deur oorstroming bedreig en storms neem toe. Hoë vlakke van
radio-aktiwiteit bedreig gesondheid en die ekologie. Lewensvorme en kulturele kennis word vir
finansiële gewin gepatenteer.
9. Hierdie krisis staan in direkte verband tot die ontwikkeling van neo-liberale ekonomiese
globalisering wat op die volgende oortuigings gebaseer is:
 onbeteuelde kompetisie, verbruikersgeoriënteerdheid, en onbeperkte ekonomiese groei en
versameling van rykdom is die beste vir die hele wêreld;
 die besit van private eiendom het geen maatskaplike verpligting nie;
 kapitale spekulering, liberalisering en deregulering van die markte, privatisering van openbare
dienste en nasionale hulpbronne, onbeperkte toegang vir buitelandse beleggings en invoere,
laer belastings en die onbeperkte beweging van kapitaal sal rykdom vir almal bewerkstellig;
 maatskaplike verpligtinge, beskerming van die armes en swakkes, vakbonde, en die
verhoudings tussen mense is ondergeskik aan die prosesse van ekonomiese groei en
versameling van kapitaal.
10. Hierdie is ʼn ideologie wat daarop aanspraak maak dat dit nie ʼn alternatief het nie terwyl dit ʼn
eindelose stroom van opofferinge van die armes en die skepping eis. Dit maak die valse belofte dat
dit die wêreld deur die skep van rykdom en voorspoed kan red terwyl dit aanspraak maak op die
oppermag oor lewe en totale onderdanigheid vereis – wat neerkom op afgodery.
11. Ons erken die enormiteit en kompleksiteit van die situasie. Ons soek nie eenvoudige antwoorde
nie. As soekers van waarheid en geregtigheid, en terwyl ons deur die oë van magtelose en lydende
mense kyk, sien ons dat die huidige wêreld(dis)orde gewortel is in ʼn uiters komplekse en immorele
ekonomiese stelsel wat verdedig word deur empire. Met die gebruik van die term “empire” bedoel
ons die sametrekking van ekonomiese, kulturele, politieke en militêre mag wat ʼn stelsel van
oorheersing daarstel wat deur magtige nasies gelei word om hulle eie belange te beskerm en te
verdedig.
12. In die klassieke liberale ekonomie bestaan die staat om private eiendom en kontrakte in die
kompeterende markte te beskerm. Deur die stryd van die arbeidbewegings het state begin om
markte te reguleer en te voorsien vir die welsyn van mense. Sedert die 1980’s het neo-liberalisme
begin om die welsynsfunksies van die staat af te takel deur die trans-nasionalisering van kapitaal.
Onder neo-liberalisme is die bedoeling van die ekonomie om winste en opbrengs vir die eienaars
van produksie en finansiële kapitaal te verhoog terwyl die meerderheid van mense uitgesluit word
en die natuur as kommoditeit behandel word.
13. Namate die markte globaal geword het, het dit ook met die politieke en regsinstellings wat hulle
beskerm gebeur. Die regering van die Verenigde State van Amerika en sy bondgenote, saam met
internasionale finansiële en handelsinstellings (Internasionale Monetêre Fonds, Wêreldbank,
Wêreldhandelsorganisasie) gebruik politieke, ekonomiese of militêre bondgenootskappe om die
belange van eienaars van kapitaal te beskerm en te bevoordeel.
14. Ons sien die dramatiese konvergensie van die ekonomiese krisis met die integrasie van
ekonomiese globalisering en geopolitiek gerugsteun deur neo-liberale ideologie. Hierdie is ʼn
globale stelsel wat die belange van die magtiges verdedig en beskerm. Almal van ons word
beïnvloed en gevange geneem. Bowendien, in Bybelse terme word so ʼn stelsel van die versameling
van rykdom ten koste van die armes as ontrouheid teenoor God gesien en dat dit verantwoordelik
vir voorkombare menslike lyding is. Dit word Mammon genoem. Jesus het aan ons gesê dat ons
nie beide God en Mammon kan dien nie (Lukas 16:13).

Belydenis van geloof in die aangesig van ekonomiese ongeregtigheid en ekologiese
vernietiging
15. Geloofsverbintenis kan op verskeie maniere tot uitdrukking kom volgens streeks- en teologiese
tradisies: as belydenis, as saam bely, as geloofstandpunt, as getrouheid aan God se verbond. Ons
kies belydenis waarmee nie ʼn klassieke leerstellige belydenis bedoel word nie omdat die
Wêreldbond van Gereformeerde Kerke nie so ʼn belydenis kan opstel nie, maar om die
noodsaaklikheid en dringendheid van ʼn aktiewe reaksie ten opsigte van die uitdagings van ons tyd
en die oproep van Debrecen aan te toon. Ons nooi lidkerke uit om ons gemeenskaplike getuienis
te ontvang en daarop te reageer.
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16. Vanuit ons gereformeerde tradisie beskou en met die lees van die tekens van die tyd bevestig die
Algemene Vergadering van die Wêreldbond van Gereformeerde Kerke dat globale ekonomiese
geregtigheid noodsaaklik is vir die integriteit van ons geloof in God en ons dissipelskap as christene.
Ons glo dat die integriteit van ons geloof op die spel is indien ons stilbly of weier om op te tree
teenoor die huidige stelsel van neo-liberale ekonomiese globalisering, en daarom bely ons voor
God en mekaar.
17. Ons glo in God, Skepper en Onderhouer van alle lewe, wat ons roep as vennote in die skepping
en redding van die wêreld. Ons leef met die belofte dat Jesus Christus gekom het sodat almal lewe
kan hê, en dit in oorvloed (Johannes 10:10). Onder leiding van en staande gehou deur die Heilige
Gees stel ons onsself oop vir die werklikhede van ons wêreld.
18. Ons glo dat God heerser is oor die hele skepping. “Aan die Here behoort die aarde en alles daarop”
(Psalm 24:1).
19. Daarom verwerp ons die huidige ekonomiese wêreldorde wat afgeforseer word deur globale neoliberale kapitalisme en enige ander ekonomiese stelsel, insluitende absolute beplande ekonomieë,
wat God se verbond uittart deur die armes, die kwesbares en die ganse skepping uit te sluit van die
lewe in oorvloed. Ons verwerp enige aanspraak van ekonomiese, politieke en militêre empire wat
God se heerskappy oor lewe ondermyn en strydig is met God se maatstaf van geregtigheid.
20. Ons glo dat God ʼn verbond met die hele skepping gemaak het (Genesis 9:8–12). God het ʼn
gemeenskap op aarde geskep gebaseer op die visie van geregtigheid en vrede. Die verbond is ʼn
geskenk van genade wat nie op die markplein te koop is nie (Jesaja 55:1). Dit is ʼn ekonomie van
genade vir die huishouding van die ganse skepping. Jesus wys dat hierdie ʼn inklusiewe verbond is
waarin die armes en die uitgerangeerdes voorkeurvennote is, en roep ons op tot geregtigheid vir
die “geringste van hierdie” (Matteus 25:40) in die sentrum van die lewensgemeenskap. Die ganse
skepping is in hierdie verbond geseën en ingesluit (Hosea 2:18vv).
21. Daarom verwerp ons die kultuur van toenemende verbruikersgeoriënteerdheid en die
kompeterende hebsug en selfsugtigheid van die neo-liberale globale markstelsel, of enige ander
stelsel, wat daarop aanspraak maak dat daar nie ʼn alternatief is nie.
22. Ons glo dat enige ekonomie van die huishouding van die lewe, wat deur God se verbond aan ons
gegee is om lewe in stand te hou, aan God verantwoording verskuldig is. Ons glo dat die ekonomie
bestaan om die waardigheid en welwese van mense-in-gemeenskap te dien – binne die grense van
die onderhouding van die skepping. Ons glo dat mense geroep is om God bo Mammon te kies en
dat dit ʼn daad van gehoorsaamheid is om ons geloof te bely.
23. Daarom verwerp ons die ongereguleerde versameling van rykdom en onbeperkte groei wat
alreeds die lewe van miljoene gekos het en baie van God se skepping verwoes het.
24. Ons glo dat God ʼn God van geregtigheid is. In ʼn wêreld van korrupsie, uitbuiting en hebsug is God
op ʼn spesiale manier die God van die verlatenes, die armes, die uitgebuitenes, die verontregtes en
die misbruiktes (Psalm 146:7–9). God vra regverdige verhoudings met die ganse skepping.
25. Daarom verwerp ons enige ideologie of ekonomiese regime wat wins bo mense stel, wat nie
omgee vir die ganse skepping nie, en daardie gawes van God wat vir almal bedoel is, privatiseer.
Ons verwerp enige lering wat diegene regverdig wat so ʼn ideologie in die naam van die evangelie
ondersteun of nalaat om dit te weerstaan.
26. Ons glo dat God ons roep om by hulle te staan wat slagoffers van onreg is. Ons weet wat die Here
van ons vereis: om reg te laat geskied, om liefde en trou te bewys, en bedagsaam voor God te lewe
(Miga 6:8). Ons word geroep om op te staan teen enige vorm van onreg in die ekonomie en
verwoesting van die omgewing sodat “die reg aanrol soos watergolwe, en geregtigheid soos ʼn
standhoudende stroom” (Amos 5:24).
27. Daarom verwerp ons enige teologie wat daarop aanspraak maak dat God slegs by die rykes is en
dat armoede die skuld van die armes is. Ons verwerp enige vorm van onreg wat regverdige
verhoudings verwoes – geslag, ras, klas, gestremdheid of stand. Ons verwerp enige teologie wat
verklaar dat menslike belange die van die natuur oorheers.
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28. Ons glo dat God ons roep om die krete van die armes en die kreun van die skepping te hoor, en
die openbare bediening van Jesus na te volg sodat almal lewe kan hê, en dit in oorvloed (Johannes
10:10). Jesus bring geregtigheid vir die verdrukte en gee brood aan die hongeres; Hy bevry die
gevangenes en herstel sig van die blindes (Lukas 4:18); Hy ondersteun en beskerm die vertraptes,
die vreemdeling, die weeskinders en die weduwees.
29. Daarom verwerp ons enige kerklike praktyk of lering wat die armes of sorg vir die skepping in hulle
missie uitsluit; wat steun gee aan hulle wat kom om te steel, dood te maak en te verwoes (Johannes
10:10) eerder as die “Goeie Herder” te volg wat gekom het vir lewe vir almal (Johannes 10:11).
30. Ons glo dat God mans, vroue en kinders van oral saamroep, ryk en arm, om die eenheid van die
kerk en haar sending te handhaaf sodat die versoening waartoe Christus roep sigbaar kan word.
31. Daarom verwerp ons enige poging om geregtigheid en eenheid in die lewe van die kerk te skei.
32. Ons glo dat ons in die Gees geroep word om rekenskap te gee van die hoop wat in ons is deur
Jesus Christus, en glo dat geregtigheid sal oorwin en vrede sal heers.
33. Ons verbind onsself om ʼn globale verbond in die huishouding van God te soek vir geregtigheid in
die ekonomie en ekologie.
34. In nederigheid bely ons hierdie hoop wetende dat ook ons onder die oordeel van God se
geregtigheid staan.
 Ons erken die medepligtigheid en skuld van diegene wat bewustelik of onbewustelik voordeel
trek uit die huidige neo-liberale ekonomiese globale stelsel; ons erken dat dit beide kerke en
lede van ons eie gereformeerde familie insluit, en daarom roep ons op tot sondebelydenis.
 Ons erken dat ons gevange geneem is deur die kultuur van verbruikersgeoriënteerdheid en die
kompeterende hebsug en selfsugtigheid van die huidige ekonomiese stelsel. Dit het te dikwels
die kern van ons spiritualiteit deursuur.
 Ons bely ons sonde vir die misbruik van die natuur en deurdat ons nalaat om ons rol as
rentmeesters en metgeselle van die natuur te speel.
 Ons bely ons sonde dat ons verdeeldheid in die gereformeerde familie ons vermoë om God se
sending in volheid te dien, belemmer het.
35. Ons glo, in gehoorsaamheid aan Jesus Christus, dat die kerk geroep is om te bely, te getuig en op
te tree selfs indien owerhede en menslike wette hulle mag verbied en straf en lyding die gevolg kan
wees (Handelinge 4:18vv). Jesus is Here.
36. Ons verenig in lof aan God, Skepper, Redder, Gees: “maghebbers het Hy van trone afgeruk en
geringes verhoog; behoeftiges het Hy oorlaai met goeie gawes en rykes met leë hande weggestuur”
(Lukas 1:52vv).

Verbondsverbintenis vir geregtigheid
37. Deur saam ons geloof te bely, maak ons in gehoorsaamheid aan God se wil ʼn verbondsverbintenis
as ʼn daad van geloofsvertroue in wedersydse solidariteit en in toerekenbare verhoudings. Dit bind
ons saam om te werk vir geregtigheid in die ekonomie en ekologie, beide in ons gemeenskaplike
globale konteks en ons onderskeie streeks- en plaaslike omgewings.
38. Op hierdie gemeenskaplike reis het sekere kerke alreeds hulle verbintenis in ʼn geloofsbelydenis
uitgedruk. Ons dring by hulle aan om aan te hou om hierdie belydenis beide streeksgewys en
plaaslik in konkrete optrede te vertaal. Ander kerke het alreeds begin om betrokke te raak in die
proses, insluitend die neem van stappe, en ons dring by hulle aan om verder betrokke te wees deur
onderrig, belydenis en optrede. Ons dring by daardie kerke wat nog in die proses van erkenning is
aan, op grond van ons wedersydse verbondsverbintenis-toerekenbaarheid, om hulle onderrig te
verdiep en tot belydenis aan te beweeg.
39. Die Algemene Vergadering roep lidkerke op, op grond van hierdie verhouding van ʼn
verbondsverbintenis, om die moeilike en profetiese taak te onderneem om hierdie belydenis vir
hulle plaaslike gemeentes te interpreteer.
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40. Die Algemene Vergadering dring by lidkerke aan om hierdie belydenis te implementeer deur die
Komitee vir Publieke Sake se aanbevelings ten opsigte van ekonomiese geregtigheid en ekologiese
kwessies in aanmerking te neem.
41. Die Algemene Vergadering verbind die Wêreldbond van Gereformeerde Kerke om saam met ander
gemeenskappe, die ekumeniese gemeenskap, die gemeenskap van ander gelowe, burgerlike
bewegings en volksbewegings saam te werk vir ʼn regverdige ekonomie en die integriteit van die
skepping, en doen ʼn beroep op ons lidkerke om dieselfde te doen.
42. Nou verklaar ons met passie dat ons onsself, ons tyd en ons energie sal verbind om die ekonomie
en die ekologie te verander, te vernuwe en te herstel, terwyl ons die lewe kies, sodat ons en ons
nakomelinge kan lewe (Deuteronomium 30:19).
43. Wêreldbond van Gereformeerde Kerke, 24ste Algemene Vergadering, Accra, Ghana, 30 Julie 2004
tot 13 Augustus 2004.
© 2015 Vertaling deur dr Kobus Gerber
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A.6 FONDSE EN BATES
1. INLEIDING

Die Algemene Steunspan Fondse en Bates (ASFB) het aan verskeie sake aandag geskenk en
gefunksioneer volgens die bepalings van Reglement 6 vir die ASFB. Die verslagdoening vanaf die
Beleggingskommissie, as substeunspan van die ASFB, was baie volledig en die Algemene Sinode se
Beleggingsportefeulje het goed presteer.

2. VOORSTELLE EN AANBEVELINGS WAT FINANSIËLE IMPLIKASIES HET

2.1 AANBEVELING: VOORSTELLE EN AANBEVELINGS WAT FINANSIÉLE IMPLIKASIES HET
Die Algemene Sinode besluit dat alle voorstelle wat ʼn finansiële implikasie het eers na die Tydelike
Algemene Steunspan Fondse en Bates verwys word.

3. WYSIGING VAN REGLEMENT VIR DIE ALGEMENE STEUNSPAN FONDSE EN
BATES

3.1 AANBEVELINGS: REGLEMENT 6 (REGLEMENT VIR DIE ALGEMENE STEUNSPAN FONDSE EN
BATES) (FONDSE EN BATES BYLAAG 1)
Die Algemene Sinode besluit om die Reglement vir die ASFB soos volg te wysig:
3.1.1 Skrap §2.1 en hernommer
3.1.2 Skrap §3.5 en vervang met nuwe §3.5:
3.5 kontroleer en bespreek die jaarlikse geouditeerde finansiële state en bestuursbrief van die
Algemene Sinode en lê dit aan die Ouditkomitee voor wat dit dan aanbeveel na die Algemene
Sinode/Moderamen vir goedkeuring;
3.1.3 Voeg in nuwe §5:
5. DAGBESTUUR
5.1 Die Dagbestuur word saamgestel uit die Voorsitter, Ondervoorsitter en Skriba van die ASFB.
Die Algemene Sekretaris en die rekenmeester in die kantoor van die Algemene Sinode is ex officio
lede van die Dagbestuur.
5.2 Die Dagbestuur handel met sake soos verwys deur die ASFB binne die delegasies soos
goedgekeur deur die ASFB met verslagdoening aan die ASFB.

4. HERSIENING VAN REGLEMENT 20: DIE REGLEMENT VIR EIENDOMME,
GOEDERE EN FONDSE

4.1 Die Algemene Sinode 2013 het versoek dat die ASFB in oorleg met die ASR die Reglement vir
Eiendomme, Goedere en Fondse indringend hersien en toepaslike besluite van die Algemene Sinode
rakende die oprigting, beheer en bestuur van kerklike maatskappye en ander regsentiteite, asook die
vereistes van tersaaklike wetgewing, daarin opneem. Kyk FONDSE EN BATES BYLAAG 2.
4.2 AANBEVELING: REGLEMENT 20
Die Algemene Sinode besluit om die hersiene Reglement 20: REGLEMENT VIR KERKLIKE
GOEDERE goed te keur.

5. VERSLAG VANAF DIE BELEGGINGSKOMMISSIE

5.1 Die verslag is aangeheg as FONDSE EN BATES BYLAAG 3.
5.2 AANBEVELINGS: BELEGGINGS
Die Algemene Sinode besluit om
5.2.1 die mandaat dat die ASFB die verantwoordelikheid het om sy beleggingsportefeulje
deurlopend te beskerm deur te verseker dat die nodige maatreëls in plek is, te herbevestig.
5.2.2 die Beleggingskommissie se verslag met dank te aanvaar.

6. SAKE WAARAAN DIE ASFB AANDAG GESKENK HET
6.1 ONDERSTEUNENDE BETAALSTELSEL
6.1.1 Die Algemene Sinode 2013 het besluit dat die Algemene Steunspan Fondse en Bates die
ondersteunende betaalstelsel in oorleg met die Algemene Steunspan Predikantesake moet ondersoek.
6.1.2 AANBEVELING; ONDERSTEUNENDE BETAALSTELSEL
Die Algemene Sinode neem kennis dat die saak aandag geniet het en dat die verslag vanaf die ASP
oor hierdie sake by die Oktober 2015 vergadering van die ASFB sal dien.
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6.2 BELEIDE GOEDGEKEUR
6.2.1 Die ASFB het die volgende beleid mdo op sy werksaamhede hanteer en goedgekeur: (a)
Begrotingsbeleid; (b) Beleid vir die Ouditkomitee; (c) Beleid vir die aanstelling van lede van die
Ouditkomitee; (d) Werkskedule van die ASFB; (e) Etiek ten opsigte van die ontvangs van geskenke; (f)
Riglyne ten opsigte van konflik van belange insake persoonlike bevoordeling en die aanvaarding van
geskenke; (g) Donasiebeleid van die Algemene Sinode; (h) Beleid vir ad hoc-interne lenings en
oorbruggingsfondse; (i) Riglyne vir die Gebeurlikheidsfonds; (j) Delegasies vir die Dagbestuur van die
Steunspan Fondse en Bates; (k) Kompenserende Vergoedingsbeleid.
6.2.2 AANBEVELING: BELEID
Die Algemene Sinode neem kennis van die bostaande beleide wat deur die ASFB goedgekeur en
geïmplementeer is.
6.3 AANPASSING VAN DIE BELEGGINGSBELEID
6.3.1 Die ASFB het die volgende aanpassing goedgekeur:
Die Algemene Sinode moet beleggingspapier besit wat ʼn gradering het van
Moody's

S&P

Fitch

Long-term Short term Long-term Short-term Long-term Short-term
Aaa

P-1

AAA

A-1+

AAA

Aa1

AA+

AA+

Aa2

AA

AA

Aa3

AA-

AA-

A1

A+

A2

A

A3
Baa1

P-2

Baa2

P-3

Baa3

A-1

A+

F1+

F1

A

A-

A-2

BBB+

A-

F2

BBB+

BBB

BBB

BBB-

A-3

F3

BBB-

met inagneming van die verantwoordelikheid wat op kategorie 2-fondsbestuurders rus.
6.3.2 AANBEVELING: BELEGGINGSBELEID
Die Algemene Sinode neem kennis van die bostaande wysiging van die Beleggingsbeleid wat deur
die ASFB goedgekeur en geïmplementeer is.
6.4 FINANSIËLE AANGELEENTHEDE WAARAAN DIE ASFB AANDAG GESKENK HET
6.4.1 Goedkeuring van Begroting 2015/16
Bespreking van Begroting Algemene Sinodesitting 2015
6.4.2 Verslagdoening aan die ASFB:
6.4.2.1 Finansiële state van die Algemene Sinode (Rekenmeester)
6.4.2.2 Inkomstestaat en Begroting
6.4.2.3 Die ASFB is van mening dat streng begrotingsbeheer (moet ʼn Artikel 43 saak wees) baie belangrik
is en deurlopend volgens die Finansiële Bestuursbenadering hanteer moet word. Alle oorskrydings van en
verskuiwings binne die begroting moet volgens duidelike riglyne hanteer word en gerapporteer word aan
die ASFB in die toekoms.
6.4.2.4 Kontantvloeistaat
6.4.3 Vergoedingspakket van bedienaars van die Woord
6.4.4 Stelsel van interne kontroles, delegasies asook ʼn risikobestuursplan
Die ondersoek na die stelsel van interne kontroles, delegasies asook ʼn risikobestuursplan geniet nog die
aandag van die Dagbestuur.
6.4.5 AANBEVELING: FINANSIËLE AANGELEENTHEDE
Die Algemene Sinode neem kennis van die hantering van bostaande finansiële aangeleenthede
deur die ASFB.
6.5 BESKIKBAARHEID VAN FONDSE
6.5.1 Inligting ontvang van die sinodes: die situasie van die gemeentes in die verskillende sinodes vir
2013/14 – kyk FONDSE EN BATES BYLAAG 4 (Indien moontlik sal ʼn bygewerkte tabel beskikbaar wees
by die Algemene Sinode).
6.5.2 AANBEVELINGS: BESKIKBAARHEID VAN FONDSE
6.5.2.1 Die Algemene Sinode neem kennis van BYLAAG 4.
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6.5.2.2 Die Algemene Sinode besluit om te volstaan met die huidige 0,28% heffing vir elke Sinode
en dat dit nie hoër aangepas moet word nie. Elke Sinode se bydrae tot die Algemene Sinode word
beperk tot 0,28% van die vorige jaar se totale lopende inkomste van die gemeentes.

7. VERSLAG VANAF DIE ALGEMENE SINODE SE OUDITKOMITEE

7.1 Die Algemene Sinode 2013 het die Algemene Steunspan Fondse en Bates versoek om in oorleg met
die Algemene Steunspan Regte ’n Reglement vir die Ouditkomitee van die Algemene Sinode saam te stel
en vir tussentydse goedkeuring en implementering aan Moderamen voor te l.. Die volgende Algemene
Sinode doen die finale goedkeuring.
7.2 Die Ouditkomitee het die eerste keer vergader op 20 Julie 2015. Die ASM het die volgende
onafhanklike lede goedgekeur:
Mnr A S Ferreira
Lid (Onafhanklik) CA(SA) - Voorsitter
Me DJ Myburgh
Lid (Onafhanklik) CA(SA) - Ondervoorsitter
Mnr H Odendaal
Lid (Onafhanklik) CA(SA)
Mnr P D Zeeman
Lid (Onafhanklik) CA(SA)
7.3 Die Ouditkomitee het die volgende beleide bespreek en gewysig vir voorlegging aan die Algemene
Sinode vir goedkeuring:
7.3.1 Beleid vir die Ouditkomitee – kyk FONDSE EN BATES BYLAAG 5
7.3.2 Beleid vir die aanstelling van lede van die Ouditkomitee – kyk FONDSE EN BATES BYLAAG 6
7.4 Die Ouditkomitee het die geouditeerde Finansiële State vir die jaar geëindig Februarie 2015 en die
Bestuursbrief bespreek. Dit is ʼn skoon verslag. Die Ouditkomitee beveel aan dat die Algemene Sinode die
geouditeerde finansiële state vir die jaar geëindig Februarie 2015 goedkeur (die state is elektronies aan
elke afgevaardigde voorsien en daar sal papierkopieë vir verwysing ter vergadering wees. In die jaar
waarin die Algemene Sinode sit keur die Algemene Sinode die state goed).
7.5 AANBEVELINGS: OUDITKOMITEE
Die Algemene Sinode besluit om die
7.5.1 Beleid vir die Ouditkomitee goed te keur.
7.5.2 Beleid vir die aanstelling van lede van die Ouditkomitee goed te keur.
7.5.3 Geouditeerde finansiële state vir die jaar geëindig Februarie 2015 goed te keur.
Hiermee vertrou die ASFB dat hy sy opdragte en take uitgevoer het.

Ds JPA Brink (Voorsitter)
Dr AS Koorts (Skriba)
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FONDSE EN BATES BYLAAG 1

REGLEMENT VIR DIE ALGEMENE STEUNSPAN FONDSE EN BATES

(REGLEMENT 6)
1. NAAM

Algemene Steunspan Fondse en Bates (ASFB).

2. SAMESTELLING
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

Die Algemene Sinode of die Bedryfspan wys vir elke termyn tussen sinodesittings ’n Algemene
Steunspan Fondse en Bates aan.
Die Steunspan word saamgestel uit een lid per sinode met sekundus deur die sinode of sy
gevolmagtigde genomineer.
Sinodes kan op eie koste ’n bykomende lid met adviserende stem aanwys.
Die algemene sekretaris en die rekenmeester in die kantoor van die Algemene Sinode is ex officio
lede van die Steunspan.
Die voorsitters van die substeunspanne wat die Steunspan aanwys, woon die vergadering
adviserend by.
Die Steunspan kies ’n voorsitter, ondervoorsitter en skriba uit eie geledere.

3. OPDRAG

Die Steunspan
3.1
adviseer die Algemene Sinode in verband met die beleid wat gevolg moet word ten opsigte van
finansiële bestuur, bates, beleggings, eiendomme en oudit;
3.2
stel jaarliks in oorleg met die Bedryfspan die begroting vir onderskeidelik die strategiese en
operasionele werksaamhede van die Algemene Sinode op aan die hand van
3.2.1 Artikel 43 van die Kerkorde;
3.2.2 die Roepingsverklaring van die Algemene Sinode;
3.2.3 die prioriteite deur die Algemene Sinode gestel;
3.2.4 die begrotings- en beleggingsbeleid van die Algemene Sinode; en
3.2.5 die beskikbaarheid van fondse daarvoor.
3.3
hou toesig oor die besteding van fondse ten opsigte van al die werksaamhede van die Algemene
Sinode, waaronder die administratiewe, personeel- en kapitale uitgawes;
3.4
tree in gesprek met die Ouditkomitee soos nodig;
3.5
kontroleer en bespreek die jaarlikse geouditeerde finansiële state en bestuursbrief van die
Algemene Sinode en lê dit aan die Algemene Sinode/Moderamen vir goedkeuring voor;
kontroleer en bespreek die jaarlikse geouditeerde finansiële state en bestuursbrief van die
Algemene Sinode en lê dit aan die Ouditkomitee voor wat dit dan aanbeveel na die Algemene
Sinode/Moderamen vir goedkeuring;
3.6
lewer jaarliks insette aan die Steundiens Menslike Hulpbronne in verband met die riglyne vir die
vergoedingspakket van bedienaars van die Woord;
3.7
beoordeel die finansiële implikasies by die vulling van vakatures in poste vir werknemers in
algemene sinodale diens;
3.8
sien toe dat die Reglement vir Eiendomme, Goedere en Fondse uitgevoer word ten opsigte van
die Algemene Sinode, die afsonderlike regsentiteite en trusts se fondse en bates;
3.9
tree op in alle regsgedinge of dispute oor eiendom, goedere en fondse sonder meer bepaalde
lasgewing sowel eisend as verwerend ten behoewe van die Algemene Sinode na raadpleging van
die Algemene Steunspan Regte;
3.10
stel in oorleg met die Algemene Steunspan Regte reglemente op vir geadministreerde fondse en
lê dit vir goedkeuring voor aan die Algemene Sinode of die Moderamen wanneer die Algemene
Sinode nie in sitting is nie;
3.11
wys sonder afstanddoening van aanspreeklikheid die nodige substeunspanne aan om
gedelegeerde werksaamhede te onderneem, waaronder ’n substeunspan vir beleggings en ’n
substeunspan vir eiendom;
3.12
wys elke twee jaar drie fidusiêre verantwoordelike persone aan soos vereis vir die Algemene
Sinode as Openbare Weldaadorganisasie; en
3.13
sien toe dat die jaarlikse opgawe van inkomste aan die Suid-Afrikaanse Inkomstediens (SAID)
voorsien word soos deur die Belastingvrystellingseenheid van die SAID vereis.

4. KONSTITUERING EN VERGADERINGS
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4.1
4.2

5.

5.1
5.2

Die Steunspan konstitueer so spoedig moontlik na aanwysing en vergader ten minste twee keer
per jaar op nie-elektroniese wyse.
Indien nodig, kan bykomend van die elektroniese vergaderingswyse gebruik gemaak word.

DAGBESTUUR

Die Dagbestuur word saamgestel uit die Voorsitter, Ondervoorsitter en Skriba van die ASFB. Die
Algemene Sekretaris en die rekenmeester in die kantoor van die Algemene Sinode is ex officio
lede van die Dagbestuur.
Die Dagbestuur handel met sake soos verwys deur die ASFB binne die delegasies soos
goedgekeur deur die ASFB met verslagdoening aan die ASFB.
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FONDSE EN BATES BYLAAG 2

REGLEMENT 20
REGLEMENT VIR KERKLIKE GOEDERE
1.

ALGEMENE SINODALE GOEDERE

1.1 ADMINISTRASIE VAN ALGEMENE SINODALE GOEDERE1
1.1.1 Die Nederduitse Gereformeerde Kerk (NG Kerk) in algemene sinodale verband is ’n regspersoon en
die Algemene Sinode, of ander gevolmagtigde(s) deur die Algemene Sinode aangewys, is sy orgaan.
Die NG Kerk is dus eienaar van alle roerende en onroerende goedere wat deur die Algemene Sinode
beheer en verkry word.
1.1.2 Vaste eiendom word in die naam van die Nederduitse Gereformeerde Kerk Algemene Sinode
geregistreer.
1.1.3 Algemene sinodale kerklike goedere word geadministreer deur die Algemene Steunspan Fondse en
Bates ingevolge besluite van die Algemene Sinode 2 en die vereistes vir ʼn Openbare
Weldaadsorganisasie soos bepaal deur Artikel 30 en Artikel 10 (1)(cN) van die Wet en die vereistes
van die Belastingvrystellingseenheid van die SAID.
1.1.4 Die Algemene Steunspan Fondse en Bates is bevoeg om in opdrag van die Algemene Sinode enige
regshandeling te verrig en om tussentydse beleggings te maak wat verband hou met die beskikking,
verkryging, ontvangs van testamentêre bemakings, vervreemding, beswaring of versekering van die
betrokke bates, onderhewig daaraan:
1.1.4.1 dat die inkomste en eiendom van die Algemene Sinode, met inbegrip van eiendom of inkomste wat
deur enige gevolmagtigde van die Algemene Sinode bestuur word, nie aan enige persoon uitgekeer
mag word nie, maar uitsluitlik aangewend mag word vir die beoefening van die aktiwiteite (openbare
weldade) van die Algemene Sinode en die bevordering van die oogmerke waarvoor dit ingestel is
as ’n Openbare Weldaadorganisasie; en
1.1.4.2 dat niks wat hierin bepaal is, die betaling te goeder trou belet van redelike besoldiging (synde
vergoeding wat nie oormatig is, inaggenome wat algemeen as redelik geag word in die openbare
weldaadorganisasie-sektor en met betrekking tot die diens gelewer nie) aan enige werknemer of
beampte van die Algemene Sinode vir dienste wat sodanige persoon werklik aan die Algemene
Sinode gelewer het nie); en met insluiting van:
1.1.4.3 die ontvang van oordrag van alle eiendomme, goedere of fondse van die ontbinde Raad van Kerke
en die gefedereerde rade;
1.1.4.4 die verkryging van eiendomme, roerend en/of onroerend, deur skenking, erflating, aankoop, huur
of op enige ander wyse; en
1.1.4.3 die behoud van ’n belegging in die vorm van ’n besigheidsonderneming of handelsaktiwiteit (of
enige bate in so ’n besigheidsonderneming of handelsaktiwiteit) wat dit as ’n skenking, bemaking
of erflating verkry, in die vorm waarin dit verkry is mits dit voldoen aan die Wet en die vereistes van
die Belastingvrystellingseenheid van die SAID.
1.1.5 In geval van die uittrede van al die sinodes in terme van Artikel 36 van die Kerkorde óf die ontbinding
van die Algemene Sinode, word alle eiendomme, goedere en fondse tussen die samestellende
sinodes na verhouding van die getal belydende lidmate binne die gebied van elke sinode ten tye van
die ontbinding verdeel, met dien verstande dat ’n sinode slegs in die verdeling van die Algemene
Sinode se bates mag deel indien dit ingevolge die Wet goedgekeur is as ʼn Openbare
Weldaadsorganisasie.
1.1.6 Die Algemene Steunspan Fondse en Bates administreer die algemene sinodale kerklike goedere,
met dien verstande dat die Steunspan:
1.1.6.1 deurlopend sal verseker dat daar voldoen word aan die kerkordelike bepalinge, reglemente en
besluite van die Algemene Sinode én die vereistes vir ʼn Openbare Weldaadsorganisasie soos
bepaal deur die Wet en die vereistes van die Belastingvrystellingseenheid van die SAID; en
1.1.6.2 die volgende beheer- en bestuursdokumente vir goedkeuring voorlê:
1
2

Kerklike goedere [versamelnaam vir besittings] sluit in alle roerende en onroerende besittings soos eiendomme en fondse,
skenkings en bemakings asook handelware of koopware, materiaal en stof.
Die Algemene Sinode het in 2013 bevestig dat met die ontbinding van die Algemene Sinodale Sendingkommissie (ASSK) en die
Algemene Kommissie vir Diens van Barmhartigheid (AKDB) volgens besluit van die Algemene Sinode in 2004, die Algemene
Diensgroep Diensgetuienis (ADD) die gemagtigde orgaan van die Algemene Sinode as regspersoon geword het. Die Algemene
Sinode het in 2013 bevestig dat met die ontbinding van die Algemene Jeugkommissie volgens besluit van die Algemene Sinode
in 2004, die Algemene Diensgroep Gemeente-ontwikkeling (ADGO) die gemagtigde orgaan van die Algemene Sinode as
regspersoon geword het. Die Algemene Sinode het in 2013 bevestig dat met die ontbinding van die Algemene Diensgroep
Gemeente-ontwikkeling (ADGO) en die Algemene Diensgroep Diensgetuienis (ADD), die Algemene Sinodale Moderamen die
gemagtigde orgaan van die Algemene Sinode as regspersoon geword het.
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1.1.6.2.1
1.1.6.2.2
1.1.6.3.1
1.1.6.3.2
1.1.6.3.3
1.1.6.4

aan die Algemene Sinode/Moderamen wanneer nodig: die reglemente, aktes van oprigting
en/of konstitusies van al die betrokke strukture en afsonderlike kerklike regsentiteite wat aan
die Steunspan finansiële verslag doen, asook enige voorgestelde wysigings daaraan; en
aan die Bedryfspan jaarliks: die volgende finansiële bestuursinligting ten opsigte van alle
strukture en ander regsentiteite soos verwys na in 1.6.2.1:
goedgekeurde geouditeerde finansiële state van die vorige finansiële jaar;
die goedgekeurde begroting vir die huidige finansiële jaar; en
enige ander toepaslike finansiële bestuursinligting soos deur die Bedryfspan versoek; en
volledige registers moet byhou van alle vaste bates en eiendomme, alle skenkings en bemakings
asook beleggings van die Algemene Sinode en word ook as sodanig in die Staat van Finansiële
Posisie van die Algemene Sinode getoon.

1.2
1.2.1

SKENKINGS EN BEMAKINGS
Alle skenkings en bemakings aan die Algemene Sinode word deur die Algemene Steunspan
Fondse en Bates hanteer en bestuur in oorleg met die Algemene Steunspan Regte. Wanneer
skenkings en bemakings volgens wetlike eise anders hanteer moet word, moet die korrekte
voorskrifte nagekom word met verantwoording aan die Algemene Sinode. Die Algemene Sinode
sal nie ’n skenking wat herroeplik op aandrang van die skenker is, vir ander redes as die wesenlike
versuim om aan die aangewese oogmerke en voorwaardes van bedoelde skenking te voldoen (met
inbegrip van enige wanvoorstelling met betrekking tot die belastingaftrekbaarheid daarvan
ingevolge Artikel 18A van die Wet) aanvaar nie: met dien verstande dat ’n skenker nie enige
voorwaarde mag oplê wat bedoelde skenker of enige verbonde persoon met betrekking tot
bedoelde skenker in staat kan stel om enige direkte of indirekte voordeel uit die aanwending van
die skenking te verkry nie.
1.2.2 Indien ’n skenking/bemaking vir ’n spesifieke doel gemaak word, moet dit ten behoewe van daardie
gespesifiseerde doel aangewend word.
1.2.3 Indien ’n skenking/bemaking vir ’n goedgekeurde projek gedoen word, mag die betrokke projekspan
dit daarvoor aanwend.
1.2.4 Indien ’n projekspan ’n skenking/bemaking wil aanwend vir ’n doel of projek waarvoor daar nog nie
goedkeuring ontvang is nie, moet die advies en goedkeuring van die Algemene Steunspan Fondse
en Bates eers verkry word.
1.2.5 In geval die Algemene Steunspan Fondse en Bates nie goedkeuring gee nie, mag die projekspan
hom na die Moderamen wend.
1.2.6 Om eiendomme, roerend en/of onroerend, te verkoop, te verruil, te verhuur, te skenk of op enige
ander manier te vervreem, te verbind, in pand, as sekuriteit te gee, of op enige ander wyse te
beswaar met dien verstande dat:
1.2.6.1 skenkings slegs gemaak mag word ter bevordering van die doelstellings van die Algemene Sinode
volgens Artikel 43 óf aan teologiese studente óf aan bedienaars van die Woord, werknemers en
amptenare in diens van kerkvergaderinge van die NG Kerk, asook aan godsdienstige,
liefdadigheids- en/of opvoedkundige inrigtings wat ingevolge die bepalings van die Wet en die
vereistes van die Belastingvrystellingseenheid van die SAID van belasting vrygestel is;
1.2.6.2 slegs sekuriteit gegee mag word vir die verpligtinge van die Algemene Sinode.
1.3
1.3.1
1.3.1.1
1.3.1.2
1.3.1.3
1.3.1.4

1.4

BELEGGING VAN FONDSE
Om gelde onder sy beheer te belê en om sodanige beleggings te gelde te maak, op te vra, te
kanselleer, te sedeer, te verander of andersins daarmee te handel met dien verstande dat:
Die Algemene Steunspan Fondse en Bates die verantwoordelikheid het om die Algemene Sinode
se beleggingsportefeulje deurlopend te beskerm deur te verseker dat die nodige maatreëls in plek
is;
Beleggings word slegs gedoen in terme van die Algemene Sinode se goedgekeurde
beleggingsbeleid;
Die Algemene Sinode se strategiese bateverdeling jaarliks saamgestel word na inagneming van
die Algemene Sinode se begrote bedryfsuitgawes en dat die allokasie in ooreenstemming moet
wees met Regulasie 28-beperkings wat die Pensioenfondswet voorstel;
Die Beleggingskomissie van die Steunspan die Beleggingsbeleid en -strategie van die Algemene
Sinode deurlopend moet nakom, met dien verstande dat die Algemene Steunspan Fondse en
Bates nieteenstaande bostaande beperkings, 'n skenking of
bemaking belê word in
ooreenstemming met die voorgeskrewe vereistes soos deur die skenker/bemaker bepaal.
REGSGEDINGE OF DISPUTE OOR ALGEMENE SINODALE KERKLIKE GOEDERE
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1.4.1
1.4.2
1.4.3
1.4.4

1.4.5

2.

2.1
2.2
2.3
2.4
2.4.1

2.4.2

2.4.3
2.4.4

2.5

3.

3.1

In alle regsgedinge of dispute oor algemene sinodale kerklike goedere tree die Algemene Steunspan
Fondse en Bates sonder meer bepaalde lasgewing sowel eisend as verwerend ten behoewe van
die Algemene Sinode op ná raadpleging van die Algemene Steunspan Regte.
Ten einde hierdie handelinge te verrig, word alle amptelike dokumente onderteken deur twee lede
van die Algemene Steunspan Fondse en Bates wat daartoe deur die Algemene Sinode of die
Moderamen gemagtig is.
Die Algemene Sinode het geen aanspraak op die eiendomme, goedere en fondse wat aan die
samestellende sinodes, ringe of kerkrade behoort en onder afsonderlike reglemente besit en beheer
word nie.
Waar enige vaste eiendom aan die Algemene Sinode geskenk of nagelaat word ten behoewe van
’n werksaamheid of inrigting binne die gebied van ’n sinode, word dit met wedersydse instemming
vir beheer en administrasie opgedra aan die betrokke sinode om vir die werksaamhede of inrigting
aangewend te word.
Eiendomme wat voor die totstandkoming van die Algemene Sinode van die NG Kerk in
gefedereerde verband gevestig was (soos byvoorbeeld die eiendomme onder die toesig en beheer
van die Algemene Sondagskoolkommissie) het in 1962 met kerkvereniging die eiendomme van die
NG Kerk in die algemene sinodale verband geword. Transportaktes van sodanige eiendomme wat
op naam van die verskillende sinodes geregistreer staan, kan met die oog op besparing van koste,
onveranderd bly. Enige handeling in verband met sodanige eiendomme geskied egter in terme van
die bepalings van hierdie Reglement. Hierdie eiendomme kan verbind of vervreem word volgens
die bepalings van die Kerkorde van die betrokke sinode in wie se naam dit geregistreer is, slegs
nadat die Algemene Steunspan Fondse en Bates in oorleg met die Algemene Steunspan Regte en
die Algemene Sinode/Moderamen daaroor besluit het.

SINODALE GOEDERE

Die Nederduitse Gereformeerde Kerk (NG Kerk) in sinodale verband is ’n regspersoon en die
Sinode, of ander gevolmagtigde(s) deur die Sinode aangewys, is sy orgaan.
Die NG Kerk is dus eienaar van alle roerende en onroerende goedere wat deur die Sinode beheer
en verkry word en vaste eiendom word in die naam van die Nederduitse Gereformeerde Kerk
Sinode ........................ geregistreer.
Sinodale kerklike goedere word geadministreer ingevolge besluite van die Sinode en die vereistes
vir ʼn Openbare Weldaadsorganisasie soos bepaal deur Artikel 30 en Artikel 10 (1)(cN) van die Wet
en die vereistes van die Belastingvrystellingseenheid van die SAID.
Die Sinode of sy gevolmagtigde is bevoeg om enige regshandeling te verrig en om tussentydse
beleggings te maak wat verband hou met die beskikking, verkryging, ontvangs van testamentêre
bemakings, vervreemding, beswaring of versekering van die betrokke bates, onderhewig daaraan:
dat die inkomste en eiendom van die Sinode, met inbegrip van eiendom of inkomste wat deur enige
gevolmagtigde van die Sinode bestuur word, nie aan enige persoon uitgekeer mag word nie, maar
uitsluitlik aangewend mag word vir die beoefening van die aktiwiteite (openbare weldade) van die
Sinode en die bevordering van die oogmerke waarvoor dit ingestel is as ’n Openbare
Weldaadorganisasie; en
dat niks wat hierin bepaal is, die betaling te goeder trou belet van redelike besoldiging (synde
vergoeding wat nie oormatig is, inaggenome wat algemeen as redelik geag word in die openbare
weldaadorganisasie-sektor en met betrekking tot die diens gelewer nie) aan enige werknemer of
beampte van die Sinode vir dienste wat sodanige persoon werklik aan die Sinode gelewer het nie);
en met insluiting van:
die verkryging van eiendomme, roerend en/of onroerend, deur skenking, erflating, aankoop, huur
of op enige ander wyse; en
die behoud van ’n belegging in die vorm van ’n besigheidsonderneming of handelsaktiwiteit (of
enige bate in so ’n besigheidsonderneming of handelsaktiwiteit) wat dit as ’n skenking, bemaking
of erflating verkry, in die vorm waarin dit verkry is mits dit voldoen aan die Wet en die vereistes van
die Belastingvrystellingseenheid van die SAID.
Volledige registers moet byhou van alle vaste bates en eiendomme, alle skenkings en bemakings
asook beleggings van die Sinode en word ook as sodanig in die Staat van Finansiële Posisie van
die Sinode getoon.

RINGSGOEDERE

Die Nederduitse Gereformeerde Kerk (NG Kerk) in ringsverband is ’n regspersoon en die Ring, of
ander gevolmagtigde(s) deur die Ring aangewys, is sy orgaan.
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3.2
3.3
3.4
3.4.1

3.4.2

3.4.3
3.4.4

3.5

4.

4.1
4.2
4.3
4.4
4.4.1

4.4.2

4.4.3
4.4.4

4.5

Die Ring is dus eienaar van alle roerende en onroerende goedere wat deur die Ring beheer en
verkry word en vaste eiendom word in die naam van die Nederduitse Gereformeerde Ring
........................ geregistreer.
Die Ring se kerklike goedere word geadministreer ingevolge besluite van die Ring en die vereistes
vir ʼn Openbare Weldaadsorganisasie soos bepaal deur Artikel 30 en Artikel 10 (1)(cN) van die Wet
en die vereistes van die Belastingvrystellingseenheid van die SAID.
Die Ring of sy gevolmagtigde is bevoeg om enige regshandeling te verrig en om tussentydse
beleggings te maak wat verband hou met die beskikking, verkryging, ontvangs van testamentêre
bemakings, vervreemding, beswaring of versekering van die betrokke bates, onderhewig daaraan:
dat die inkomste en eiendom van die Ring, met inbegrip van eiendom of inkomste wat deur enige
gevolmagtigde van die Ring bestuur word, nie aan enige persoon uitgekeer mag word nie, maar
uitsluitlik aangewend mag word vir die beoefening van die aktiwiteite (openbare weldade) van die
Ring en die bevordering van die oogmerke waarvoor dit ingestel is as ’n Openbare
Weldaadorganisasie; en
dat niks wat hierin bepaal is, die betaling te goeder trou belet van redelike besoldiging (synde
vergoeding wat nie oormatig is, inaggenome wat algemeen as redelik geag word in die openbare
weldaadorganisasie-sektor en met betrekking tot die diens gelewer nie) aan enige werknemer of
beampte van die Ring vir dienste wat sodanige persoon werklik aan die Ring gelewer het nie); en
met insluiting van:
die verkryging van eiendomme, roerend en/of onroerend, deur skenking, erflating, aankoop, huur
of op enige ander wyse; en
die behoud van ’n belegging in die vorm van ’n besigheidsonderneming of handelsaktiwiteit (of
enige bate in so ’n besigheidsonderneming of handelsaktiwiteit) wat dit as ’n skenking, bemaking
of erflating verkry, in die vorm waarin dit verkry is mits dit voldoen aan die Wet en die vereistes van
die Belastingvrystellingseenheid van die SAID.
Volledige registers moet byhou van alle vaste bates en eiendomme, alle skenkings en bemakings
asook beleggings van die Ring en word ook as sodanig in die Staat van Finansiële Posisie van die
Sinode getoon.

GEMEENTELIKE GOEDERE

Die Nederduitse Gereformeerde Kerk (NG Kerk) in gemeenteverband is ’n regspersoon en die
Kerkraad, of ander gevolmagtigde(s) deur die Kerkraad aangewys, is sy orgaan.
Die Gemeente is dus eienaar van alle roerende en onroerende goedere wat deur die Kerkraad
beheer en verkry word en vaste eiendom word in die naam van die Nederduitse Gereformeerde
Gemeente ........................ geregistreer.
Gemeentelike kerklike goedere word geadministreer ingevolge besluite van die Kerkraad en die
vereistes vir ʼn Openbare Weldaadsorganisasie soos bepaal deur Artikel 30 en Artikel 10 (1)(cN)
van die Wet en die vereistes van die Belastingvrystellingseenheid van die SAID.
Die Kerkraad of sy gevolmagtigde is bevoeg om enige regshandeling te verrig en om tussentydse
beleggings te maak wat verband hou met die beskikking, verkryging, ontvangs van testamentêre
bemakings, vervreemding, beswaring of versekering van die betrokke bates, onderhewig daaraan:
dat die inkomste en eiendom van die Gemeente, met inbegrip van eiendom of inkomste wat deur
enige gevolmagtigde van die Kerkraad bestuur word, nie aan enige persoon uitgekeer mag word
nie, maar uitsluitlik aangewend mag word vir die beoefening van die aktiwiteite (openbare weldade)
van die Gemeente en die bevordering van die oogmerke waarvoor dit ingestel is as ’n Openbare
Weldaadorganisasie; en
dat niks wat hierin bepaal is, die betaling te goeder trou belet van redelike besoldiging (synde
vergoeding wat nie oormatig is, inaggenome wat algemeen as redelik geag word in die openbare
weldaadorganisasie-sektor en met betrekking tot die diens gelewer nie) aan enige werknemer of
beampte van die Gemeente vir dienste wat sodanige persoon werklik aan die Gemeente gelewer
het nie); en met insluiting van:
die verkryging van eiendomme, roerend en/of onroerend, deur skenking, erflating, aankoop, huur
of op enige ander wyse; en
die behoud van ’n belegging in die vorm van ’n besigheidsonderneming of handelsaktiwiteit (of
enige bate in so ’n besigheidsonderneming of handelsaktiwiteit) wat dit as ’n skenking, bemaking
of erflating verkry, in die vorm waarin dit verkry is mits dit voldoen aan die Wet en die vereistes van
die Belastingvrystellingseenheid van die SAID.
Volledige registers moet byhou van alle vaste bates en eiendomme, alle skenkings en bemakings
asook beleggings van die Gemeente en word ook as sodanig in die Staat van Finansiële Posisie
van die Sinode getoon.
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5.

5.1

5.2

5.3
5.4
5.5

6.

6.1

KERKLIKE REGSENTITEITE

Alhoewel die Algemene Sinode3 nie regsaanspreeklikheid aanvaar vir die werksaamhede en
verpligtinge van afsonderlike kerklike regsentiteite (bv maatskappye, organisasie sonder
winsoogmerk en openbare weldaadsorganisasies) waarvan die lede van die Moderamen die
ledevergadering vorm óf waarvan die Algemene Sinode of die Moderamen die lede van die
ledevergadering aanwys of laat aanwys nie, is dit vir die strategiese belyning en operasionele
beplanning van die Algemene Sinode se werksaamhede noodsaaklik dat die finansiële inligting
genoem in 2.6.3 ten opsigte van die afsonderlike kerklike regsentiteite (buiten die Algemene Sinode,
sinodes, ringe en gemeentes) vir die Algemene Sinode en sy gevolmagtigde(s) beskikbaar moet
wees en dat daar deurlopend voldoen moet word aan toepaslike wetgewing.
Die Algemene Sinode, of die Moderamen wanneer die Algemene Sinode nie in sitting is nie, beslis in
gevalle waar die Algemene Steunspan Fondse en Bates en ’n ander gevolmagtigde van die
Algemene Sinode, én/óf waar die Algemene Steunspan Fondse en Bates en ’n bepaalde regsentiteit
waarvan die lede van die Moderamen die ledevergadering vorm of die lede van die ledevergadering
aanwys of laat aanwys, én/óf waar die afsonderlike regsentiteite onderling nie eenstemmigheid kan
bereik nie.
Al die kerklike regsentiteite moet voldoen al die wetlike vereistes soos op die betrokke kerklike
regsentiteit van toepassing.
Die reglemente, aktes van oprigting en/of konstitusies van kerklike regsentiteite, asook enige
wysigings daaraan, word aan die Algemene Sinode/Moderamen via die Algemene Steunspan Fondse
en Bates voorgelê en goedgekeur waar van toepassing.
Aangesien die Algemene Sinode die rekeningkundige raamwerk “IFRS for SMEs excluding business
combinations” vir sy eksterne oudit volg, hoef die finansiële state van ander kerklike regsentiteite nie
gekonsolideer te word nie, mits daar vir ’n spesifieke regsentiteit anders besluit word deur die
Algemene Sinode.

DIE KERK4 AS ’N OPENBARE WELDAADSORGANISASIE

Die voorwaardes en vereistes vir 'n organisasie om as 'n Openbare Weldaadsorganisasie (OWO)
goedgekeur te word, is vervat in Artikel 30 van die Wet, terwyl die reëls wat die voorkeur behandeling
van ʼn OWO ten opsigte van belastingvrystelling vervat is in Artikel 10(1)(cN) van die Wet. Artikel
10(1)(cN) maak voorsiening vir die vrystelling van normale belasting van sekere ontvangstes en
toevallings van goedgekeurde OWO's. Sekere ontvangstes en toevallings van ’n
besigheidsonderneming of handelsaktiwiteit sal nogtans belasbaar wees.
6.2 Goedgekeurde OWO’s moet regdeur hulle bestaan voldoen aan die Wet en verwante wetgewing.
Indien ’n fidusiêre persoon skuldig bevind word aan ’n misdryf, kan hy/sy na skuldigbevinding ʼn boete
opgelê word of tronkstraf kry vir ʼn periode wat nie twee jaar oorskry nie.
6.3 Die volgende vereistes is belangrik om na te kom:
6.3.1
Die enigste oogmerk van die OWO is om een of meer openbare weldaadsaktiwiteit, soos omskryf
in Artikel 30(1) van die Wet, op ’n nie-winsgewende grondslag en met ’n altruïstiese of filantropiese
bedoeling, te onderneem.
6.3.2
Geen aktiwiteit sal regstreeks of onregstreeks die ekonomiese eiebelang van enige fiduciarius of
werknemer van die organisasie bevorder, anders as by wyse van redelike besoldiging.
6.3.3
Die OWO is verplig om ten minste drie (3) persone, wat nie verbonde persone met betrekking tot
mekaar is nie, te hê om die fidusiêre verantwoordelikheid van bedoelde organisasie te aanvaar
en geen enkele persoon regstreeks of onregstreeks die besluitnemingsbevoegdheid met
betrekking tot daardie organisasie beheer nie: Met dien verstande dat die bepalings van hierdie
paragraaf nie van toepassing is nie met betrekking tot enige trust wat ingevolge die testament van
'n persoon wat voor of op 3l Desember 2003 te sterwe gekom het, opgerig is:
Adresverandering moet binne 60 dae aan die Kommissaris van die SAID verskaf word;
Enige verandering aan die konstitusie moet onmiddellik by die Kommissaris aangemeld word;
Alle finansiële state moet vir vier jaar bewaar word;
Veranderinge tov die drie fidusiêre persone moet onmiddellik by die Kommissaris aangemeld
word.
Die OWO word verbied om direk of indirek enige van sy fondse aan enige persoon uit te keer
(behalwe in die loop van die beoefening van enige openbare weldaadsaktiwiteit) en dit word vereis
om sy fondse alleenlik vir die oogmerk waarvoor dit ingestel is, aan te wend.
Die fondse van die OWO sal slegs aangewend word vir die oogmerk waarvoor dit ingestel is.




6.3.4
6.3.5
3
4

Waar nodig ook van toepassing op sinodes, ringe en gemeentes.
Die Algemene Sinode, sinodes, ringe en gemeentes en ander kerklike regsentiteite
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6.3.6
6.3.6.1
6.3.6.2

By ontbinding van die OWO sal die oorblywende bates oorbetaal word aan –
enige soortgelyke OWO, wat goedkeuring ingevolge Artikel 30 van die Wet geniet;
enige instelling, raad of liggaam wat ingevolge die bepalings van Artikel 10(1)(cA)(i) van die
betaling van belasting vrygestel is, wat as enigste of vernaamste oogmerk die beoefening van
enige openbare weldaadsaktiwiteit het; of
6.3.6.3
enige staatsdepartement of administrasie in die nasionale of provinsiale of plaaslike
regeringsfeer van die Republiek, soos in Artikel 10(1)(a) of (b) van die Wet bedoel.
6.3.7
Die OWO is verbied om 'n skenking wat herroeplik op aandrang van die skenker is, vir ander redes
as die wesentlike versuim om aan die aangewese oogmerke en voorwaardes van bedoelde
skenking te voldoen, met inbegrip van enige wanvoorstelling met betrekking tot die
belastingaftrekbaarheid daarvan ingevolge Artikel 18A, te aanvaar nie: Met dien verstande dat 'n
skenker (behalwe ‘n skenker wat ‘n goedgekeurde OWO is of ’n instelling, raad of liggaam is wat
ingevolge Artikel 10(1)(cA)(i) van belasting vrygestel is en wat as sy enigste of vernaamste
oogmerk het die beoefening van enige openbare weldaadsaktiwiteit) nie enige voorwaarde mag
oplê wat bedoelde skenker of enige verbonde persoon met betrekking tot bedoelde skenker in
staat kan stel om enige direkte of indirekte voordeel uit die aanwending van die skenking te verkry
nie.
6.3.8
'n Afskrif van enige wysigings aan die konstitusie, trustakte, Akte van Oprigting en Statute, of enige
ander geskrewe stuk waarkragtens die OWO ingestel is, sal aan die Kommissaris voorgelê word.
6.3.9
Geen besoldiging sal aan enige werknemer, amptenaar, lid of ander persoon wat oormatig is,
inaggenome wat algemeen as redelik geag word in die sektor en met betrekking tot die diens
gelewer, betaal word en sal nie enige persoon ekonomies bevoordeel op enige wyse wat nie in
ooreenstemming met sy oogmerke is nie.
6.3.10 Die OWO nie bewustelik 'n party is of was nie by, of nie bewustelik toelaat, of nie bewustelik
toegelaat het nie, dat dit gebruik word as deel van 'n transaksie, handeling of skema waarvan die
enigste of hoofdoel die vermindering, uitstel of vermyding is van die aanspreeklikheid vir enige
belasting, reg of heffing wat, by ontstentenis van bedoelde transaksie, handeling of skema, deur
'n persoon ingevolge hierdie Wet of enige ander Wet wat deur die Kommissaris geadministreer
word, betaalbaar sou gewees het of geword het.
6.3.11 Geen hulpbronne regstreeks of onregstreeks gebruik is om enige politieke party te ondersteun,
bevorder of opponeer nie.
6.3.12 Die OWO sal die vereiste Inkomstebelastingopgawe IT12EI (tesame met aanvullende
dokumentasie indien aangevra) indien. Alle inkomste en uitgawes moet verklaar word.
6.3.13 In die geval van 'n OWO wat fondse of bates voorsien aan enige vereniging van persone soos
bedoel in paragraaf (b)(iii) van die omskrywing van 'n "openbare weldaadsaktiwiteit" in Artikel 30
van die Wet, redelike stappe sal neem ten einde te verseker dat die fondse vir die doel waarvoor
dit voorsien is, aangewend word.
6.3.14 ’n Goedgekeurde OWO ingevolge Artikel 18A(1)(b)(i) van die Wet, moet ten minste 75% van die
fondse wat ontvang is deur die organisasie by wyse van skenkings wat ingevolge hierdie Artikel
as 'n aftrekking kwalifiseer, uitkeer (of die verpligting aangaan om aldus uit te keer) binne 'n tydperk
van twaalf maande vanaf die einde van die finansiële jaar waartydens bedoelde skenkings verkry
is.
6.3.15 In die geval van OWO’s bepaal Artikel 63A van die Wet:
’n OWO ingevolge Artikel 30(3) van die Wet deur die Kommissaris goedgekeur moet enige
kapitaalwins of kapitaalverlies bepaal ten opsigte van ’n beskikking oor ’n bate verontagsaam,
waar –
6.3.15.1
die gebruik van daardie bate vanaf waardasiedatum deur daardie OWO nie gerig was op enige
besigheidsonderneming of handelsaktiwiteite nie; of
6.3.15.2
wesenlik die geheel van die gebruik van daardie bate op en na waardasiedatum deur daardie
OWO gerig is op –
6.3.15.2.1
’n doelstelling anders as die beoefening van ’n besigheidsonderneming of handelsaktiwiteit;
of
6.3.15.2.2
die beoefening van ’n besigheidsonderneming of handelsaktiwiteit in Artikel 10(1)(cN)(ii)(aa),
(bb) of (cc) van die Wet beoog.
6.3.16 Vrystellings van die normale belasting: Artikel 10 van die Wet bepaal die volgende: 5
Van die normale belasting word vrygestel –

5
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die ontvangste en toevallings van enige OWO ingevolge Artikel 30(3) van die Wet deur die
Kommissaris goedgekeur, in die mate wat die ontvangste en toevallings verkry is, anders as uit enige
besigheidsonderneming of handelsaktiwiteit; of uit enige besigheidsonderneming of handelsaktiwiteit
(i)

indien die onderneming of aktiwiteit integraal en direk verwant is tot die enigste of vernaamste oogmerk van daardie OWO soos in
paragraaf (b) van die omskrywing van "openbare weldaadsorganisasie" in Artikel 30 van die Wet
beoog;
 beoefen of uitgevoer word op 'n grondslag waarvan wesenlik die geheel gerig is op die verhaling van
koste; en
 wat nie onregverdige mededinging met betrekking tot belasbare entiteite tot gevolg het nie:
(ii)
indien die onderneming of aktiwiteit van 'n toevallige aard is en wesenlik onderneem word met
vrywillige bystand sonder vergoeding;
(iii)
indien die onderneming of aktiwiteit deur die Minister by kennisgewing in die Staatskoerant
goedgekeur is, met inagneming van –
 die omvang en welwillendheidsaard van die onderneming of aktiwiteit;
 die direkte verband en verwantskap van die onderneming of aktiwiteit met die enigste of vernaamste
oogmerk van die OWO;
 die winsgewendheid van die onderneming of aktiwiteit; en
 die vlak van ekonomiese verwringing wat deur die belastingvrye status van die OWO wat die
onderneming of aktiwiteit bedryf veroorsaak mag word; of
(iv) behalwe 'n onderneming of aktiwiteit ten opsigte waarvan item (i), (ii) of (iii) van toepassing is en nie
meer is nie as die grootste van
 5 persent van die totale ontvangste en toevallings van daardie OWO gedurende die betrokke jaar van
aanslag; of
 R200 000.

7.

7.1
7.1.1
7.1.2
7.1.2.1
7.1.2.2
7.1.2.3
7.1.2.4
7.1.3

DEFINISIES

FIDUSIÊRE PERSOON EN PLIGTE
Die vereiste vir ʼn fidusiêre persoon is een wat ʼn vertrouensposisie beklee en verantwoordelik optree
met besluitnemingsbevoegdheid met betrekking tot die besigheid van ʼn organisasie.
Fidusiêre pligte val onder vier opskrifte:
die fidusiêre persone moet konflik van belange vermy;
die fidusiêre persone mag nie die grense van hulle bevoegdhede oorskry nie;
die fidusiêre persone moet deurgaans ʼn onbevange diskresie handhaaf; en
die fidusiêre persone moet hulle bevoegdhede uitoefen vir die doel waarvoor dit toegeken is.
’n Openbare Weldaadsorganisasie (OWO) moet ten minste drie onverbonde persone hê wat die
fidusiêre verantwoordelikheid vir die organisasie aanvaar.

7.2
KOMMISSARIS
Die kommissaris van die Suid-Afrikaanse Inkomstediens (SAID) – “kommissaris”.
7.3 OPENBARE WELDAADSAKTIWITEIT
'n Openbare Weldaadsaktiwiteit is
7.3.1 enige aktiwiteit in Deel I van die Negende Bylae van die Wet gelys as:
7.3.1.1 Godsdiens en Geloof
7.3.1.1.1 Die bevordering of beoefening van godsdiens wat dade van aanbidding, getuienis, onderrig en
gemeenskapsdiens insluit, gebaseer op 'n geloof in 'n godheid.
7.3.1.1.2 Die bevordering en/of beoefening van 'n geloof ; en
7.3.2 enige ander aktiwiteit van tyd tot tyd deur die Minister by kennisgewing in die Staatskoerant bepaal
as van 'n welwillendheidsaard te wees, met inagneming van die behoeftes, belange en welvaart
van die algemene publiek.
7.4
OPENBARE WELDAADSORGANISASIE
7.4.1 Is enige organisasie wat –
7.4.1.1 'n nie-winsgewende maatskappy is, soos omskryf in a 1 van die Maatskappywet 71 van 2008 of ʼn
trust of ʼn vereniging van persone is wat in die Republiek ingelyf, opgerig of gestig is; of
7.4.1.2 ʼn tak binne die Republiek is van enige maatskappy, vereniging of trust opgerig, ingelyf of ingestel
in ʼn land behalwe die Republiek en wat van belasting op inkomste in daardie ander land vrygestel
is;
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7.4.2
7.4.2.1
7.4.2.3
7.4.3
7.4.3.1
7.4.3.2

7.5

Is enige organisasie waarvan die enigste of hoofoogmerk die beoefening van een of meer openbare
weldaadsaktiwiteite is, waar –
al daardie aktiwiteite beoefen word op 'n nie-winsgewende grondslag en met ʼn altruïstiese of
filantropiese bedoeling;
geen van daardie aktiwiteite bedoel is om regstreeks of onregstreeks die ekonomiese eie belang
van enige fiduciarius of werknemer van die organisasie te bevorder nie, anders as by wyse van
redelike besoldiging wat aan daardie fiduciarius of werknemer betaalbaar is; en
Is enige organisasie waar –
elke sodanige aktiwiteit deur daardie organisasie beoefen word vir die voordeel van, of algemeen
toeganklik is vir, die algemene publiek, ingesluit enige sektor daarvan (behalwe klein en
eksklusiewe groepe); en
enige aktiwiteit deur die Minister ingevolge paragraaf (b) van die omskrywing van "openbare
weldaadsaktiwiteit" in subartikel 30 (1) van die Wet bepaal of enige voorwaardes deur die Minister
ingevolge subartikel 30 (3)(a) van die Wet voorgeskryf moet binne 'n tydperk van l2 maande na die
datum van publikasie deur die Minister in die Staatskoerant van daardie aktiwiteit of daardie
voorwaardes, in Parlement ter tafel gelê word vir insluiting in die Wet.

WET
Wet verwys na die Inkomstebelastingwet 58 van 1962 (soos gewysig).
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FONDSE EN BATES BYLAAG 3

VERSLAG VAN DIE BELEGGINGSKOMMISSIE
1. LEDE

Ds DS Oosthuizen
Dr JJ Gerber
Dr AS Koorts
Prof L Brümmer
Mnr IJ de Villiers
Mnr G Potgieter

Voorsitter
Algemene Sekretaris Algemene Sinode – ex officio
Sekretaris
Kundige Lid
Kundige Lid
Finansiële Beampte Algemene Sinode – ex officio

2. ADMINISTRASIE VAN BELEGGINGS

(Vorm deel van die implementering van die Beleggingsbeleid)
2.1
Die beleggingskommissie het deurlopend aandag geskenk aan:
2.1.1 Stand van Beleggings (interne rekonsiliasie)
2.1.2 Aangepaste kontantbegrotings
2.1.3 Erflatings/Skenkings
2.1.4 Die besluit van die Algemene Sinode 2013 tov Strategiese Implikasies: Beleggingsportefeulje: Die
Algemene Sinode 2013 herbevestig die mandaat dat die ASFB die verantwoordelikheid het om sy
beleggingsportefeulje deurlopend te beskerm deur te verseker dat die nodige maatreëls in plek is.

3. UITEENSETTING VAN DIE GROEI IN DIE PORTEFEULJE SEDERT PSG KONSULT
PRETORIA-OOS DIE PORTEFEULJE BESTUUR
Prestasie – Buitelandse Aandeelportefeulje
Tydperk
Buitelands Portefeulje
Mei 2011 tot April 2012
8,6%
21,41%
Mei 2012 tot April 2013 29,8%
36,23%
Mei 2013 tot April 2014 32,5%
38,20%
Mei 2014 tot April 2015 20,5%
18,32%

Prestasie – Plaaslike Aandeelportefeulje
Tydperk
JSE Portefeulje
Mei 2011 tot April 2012 4,3% 24,54%
Mei 2012 tot April 2013 15,6% 10,33%
Mei 2013 tot April 2014 24,0% 20,48%
Mei 2014 tot April 2015 10,9% 18,89%

Maatstaf – Portefeulje (Plaaslike en Buitelandse)
Tydperk
Maatstaf Plaaslike en Buitelandse Portefeulje
Mei 2011 tot April 2012 5,2%
23,75%
Mei 2012 tot April 2013 18,7%
16,80%
Mei 2013 tot April 2014 25,8%
24,91%
Mei 2014 tot April 2015 13,2%
18,74%
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4. BELEGGINGSUITEENSETTING

(Bates onder PSG Pretoria- Oos se bestuur soos einde Mei 2015)
Portefeulje
PSG Bestuurde Aandeelportefeulje (Bateruil)
PSG Bestuurde Aandeelportefeulje (Plaaslik)
Investec Gekoppelde Geldmarkrekening
PSG Wealth Income FvF (D)
PSG Wealth Preserver FvF (D)
Portefeulje Totaal
Beleggingsprestasie vanaf aanvangs

Saldo soos op 31 Mei 2015
R
20 080 516,86
R
28 268 179,13
R
14 552 923,33
R
9 115 511,30
R
4 722 182,40
R
76 739 313,02
16.42%

4.1 TOTALE BATE-ALLOKASIE
Strategiese Bateverdeling
Bateklas
Geldmark
Effekte
Aandele
Genoteerde Eiendom
Verskansings- instrumente
Krugerrande
Ongenoteerde aandele

Werklike Bateverdeling

Verdelingsparameters
25% tot 100%
0% tot 30%
0% tot 65%
0% tot 20%
0% tot 10%
0% tot 5%
0% tot 5%

* Nie meer as 2.5% in een maatskappy nie

Bateklas
Geldmark
Effekte
Aandele (Plaaslik
& Buiteland)
Genoteerde
Eiendom
Buiteland (Ander)
Portefeulje
Totaal

Verdelingsparameters
25%
8%
65%
1%
1%
100%

4.2 TOTALE PORTEFEULJE: BATE-ALLOKASIE

TOTALE BATE-ALLOKASIE
12 Maande
Prestasie:
12,5%
Maatstaf: 7,5%

38%
27%

25%

8%
1%

1%

0%
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4.3 AANDEELPORTEFEULJES: SEKTORALLOKASIES

AANDEELPORTEFEULJES: SEKTOR ALLOKASIES
12 Maande
Prestasie:
17,5%
Maatstaf: 8,5%
42%
23%

23%

FINANSIEEL

NYWERHEDE

10%
2%
HULPBRONNE

KONTANT
(PLAASLIK &
BUITELAND)

Ds DS Oosthuizen (voorsitter)
Dr AS Koorts (skriba)
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BUITELANDSE
PORTEFEULJE

FONDSE EN BATES BYLAAG 4 – INLIGTING ONTVANG VAN SINODES: DIE SITUASIE VAN DIE GEMEENTES
Sinode

2012/13

2013/14

2012/13

2013/14

2012/13

2013/14

2012/13

2013/14

2012/13

2013/14

Wes-Kaap

Wes-Kaap

OosKaapland

OosKaapland

NoordKaapland

NoordKaapland

NGK KZN

NGK KZN

Vrystaat

Vrystaat

# Gemeentes
# Belydende
Lidmate
# Dooplidmate

228

228

104

104

82

82

55

54

158

157

199 002

196 334

55 102

54 066

30 649

29 379

24 872

23 004

90 491

87 221

51 404

51 040

12 665

12 072

8 267

7 864

5 977

5 501

21 793

20 683

Aantal leraars

361

397

125

124

95

91

72

71

198

199

Voltyds

321

321

85

85

Geen rekord

Geen rekord

65

59

166

31

16

7

7

Geen rekord

Geen rekord

4

5

7

9

60

32

32

Geen rekord

Geen rekord

3

7

26

358 304 070

371 984 367

98 901 116

103 954 981

75 484 202

81 473 855

57 047 371

60 459 156

195 629 643

214 691 932

64 960 852

32 401 393

7 970 341

11 456 899

4 449 308

2 652 907

4 512 598

11 876 575

13 626 399

2 244 197
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109

50

43

20

28

39

38

65

67

Tentmakers
Vaste termyn
Lopende Inkomste
Inkomste nie
ingesluit
# Gemeentes met
tekort afgesluit

Sinode

2012/13

2013/14

2012/13

2013/14

2012/13

2013/14

2012/13

2013/14

2012/13

2013/14

WesTransvaal

WesTransvaal

Noordelike
Sinode

Noordelike
Sinode

Hoëveld
Sinode

Hoëveld
Sinode

Oostelike
Sinode

Oostelike
Sinode

Namibië

Namibië

135

132

104

103

121

120

85

85

44

44

# Belydende Lidmate

92 452

83 069

103 197

98 565

82 421

78 274

94 105

95 645

15 006

15 042

# Dooplidmate

23 823

19 891

29 030

27 281

22 607

21 938

30 550

31 496

5 472

5 928

160

187

184

179

151

160

168

175

54

52

# Gemeentes

Aantal leraars
Voltyds
Tentmakers
Vaste termyn
Lopende Inkomste
Inkomste nie
ingesluit
# Gemeentes met
tekort afgesluit

154

166

122

132

46

44

6

11

16

21

2

2

27

2

22

22

6

6

198 268 366
nie verskaf
nie

212 388 068
nie verskaf
nie

47 746 115

47 249 636

176 124

816 481

33

39

14

13

148 147 421

150 088 152

180 397 076

183 015 372

165 025 427

176 061 226

17 597 676

3 532 655

30 158 002

33 149 800

16 499 745

9 221 312

66

67

54

52

57

59
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SPESIFIEKE TENDENSE VAN SINODES WAT ONDER DIE AANDAG VAN DIE ASFB GEBRING IS
a) Die tendens is dat al meer gemeentes met ʼn tekort afsluit.
b) Meeste gemeentes wat met ʼn tekort afgesluit het, het die vorige jaar ook met ʼn tekort afgesluit. Dit plaas ʼn al groter las op die sinode om daardie gemeentes
te help.
c) Gemeentes is huiwerig om voltydse leraars aan te stel. Die tendens is nou om leraars vir ’n vaste termyn aan te stel.
d) Leraars se pakkette (met pensioen, vervoer en huistoelaag) raak baie duur vir kleiner en armer gemeentes.
e) Van ons sinodes se vermoë om 0,28% van gemeentes se netto inkomste aan die Algemene Sinode oor te betaal, is onder druk vanweë die wyse waarop
gemeentes se sinodale bydrae bereken word.
f)

Gemiddelde ouderdom van lidmate styg.

g) Dorpsgemeentes verklein steeds en kleiner gemeentes smelt saam met groter gemeentes. Dit bring egter nie noodwendig ʼn groter inkomste mee nie.
h) Die gemeentes ervaar toenemende finansiële druk, wat aanleiding daartoe gee dat volhoubare bediening herbedink moet word.
i)

Die integriteit van die lidmaatgetalle is in sommige gevalle onder verdenking.
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WAARNEEMBARE TENDENSE VANAF 2006 TOT 2014
2006/07
#Gemeentes
# Belydende lidmate
# Dooplidmate
Totale # lidmate
Aantal leraars
Aantal lidmate/leraar
Totale lopende inkomste
Inkomste/belydende lidmaat
# Gemeentes met tekort afgesluit

2007/08

2008/09

2009/10

2010/11

2011/12

2012/13

2013/14

% afname/
toename

1141

1140

1135

1133

1126

1118

1116

1109

-2.80

874959

856088

844646

838610

829177

808100

784070

760599

-13.07

257195

244078

237204

232652

227169

220721

212382

203694

-20.80

1132154

1100166

1081850

1071262

1056346

1028821

996452

964293

-14.83

1684

1658

1646

1588

1574

1570

1583

1511

-10.27

672

664

657

675

671

655

629

638

-5.07

R1 114 672 469

R1 232 428 383

R1 329 392 921

R1 351 184 709

R1 443 038 858

R1 479 450 446

R1 501 126 827

R1 601 366 745

43.66

R 1 274

R 1 440

R 1 574

R 1 611

R 1 740

R 1 831

R 1 915

R 2 105

65.26

336

361

449

529

505

483

515

53.27
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LI DMATE 2 0 0 6 -2 0 1 4
1200000
A
A
N 1000000
T
A 800000
L
L 600000
I
D 400000
M
A
T 200000
E
0

-14,83%

1 132 154

874 959

-13,07%

-20,08%

964293

760599

203694

257 195
2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14
# belydende lidmate

# Dooplidmate

Totale # lidmate

TOTALE LOPENDE INKOMSTE 2006 - 2014
R 1,800,000,000

L
O R 1,600,000,000
P
E R 1,400,000,000
N
D R 1,200,000,000
E
I
N
K
O
M
S
T
E

R 1,000,000,000

R 1,601,366,745
+43,66%
R 1,114,672,469

R 800,000,000
R 600,000,000
R 400,000,000
R 200,000,000
R0
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INKOMSTE/BELYDENDE LIDMAAT 2006 - 2014
R 2,500
R 2,105
R 2,000
B
Y R 1,500
D
R
A R 1,000
E

+65,26%

R 1,274

R 500

R0

2006/07

2007/08

2008/09

2009/10

2010/11

2011/12

2012/13

2013/14

AANTAL GEMEENTES 2006 - 2014

A
A
N
T
A
L
G
E
M
E
E
N
T
E
S

1150
1140

1 141

1130
1120

-2,80%

1110
1,109
1100
1090

2006/07

2007/08

2008/09

2009/10
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2010/11

2011/12

2012/13

2013/14

BEPALING VAN DIE BYDRAES: 0,28% HEFFING
Sinode

2012/13

2012/13

2013/14

2013/14

Totale lopende
inkomste

.28%
BEREKENING

Totale lopende
inkomste

.28%
BEREKENING

2013/14
Toename/afname
in
lopende inkomste

%

2013/14
Toename/afname
in
bydrae

Wes-Kaap

R 358 304 070

R 1 003 251

R 371 984 367

R 1 041 556

R 13 680 297

3.8%

R 38 305

Oos-Kaapland

R 98 901 116

R 276 923

R 103 954 981

R 291 074

R 5 053 865

5.1%

R 14 151

Noord-Kaapland

R 75 484 202

R 211 356

R 81 473 855

R 228 127

R 5 989 653

7.9%

R 16 771

NGK KZN

R 57 047 371

R 159 733

R 60 459 156

R 169 286

R 3 411 785

6.0%

R 9 553

Vrystaat

R 195 629 643

R 547 763

R 214 691 932

R 601 137

R 19 062 289

9.7%

R 53 374

Wes-Transvaal

R 148 147 421

R 414 813

R 150 088 152

R 420 247

R 1 940 731

1.3%

R 5 434

Noordelike Sinode

R 180 397 076

R 505 112

R 183 015 372

R 512 443

R 2 618 296

1.5%

R 7 331

Hoëveld Sinode

R 165 025 427

R 462 071

R 176 061 226

R 492 971

R 11 035 799

6.7%

R 30 900

Oostelike Sinode

R 198 268 366

R 555 151

R 212 388 068

R 594 687

R 14 119 702

7.1%

R 39 535

Namibië

R 47 746 115

R 133 689

R 47 249 636

R 132 299

-R 496 479

-1.0%

-R 1 390

TOTAAL

R 1 524 950 807

R 4 269 862

R 1 601 366 745

R 4 483 827

R 76 415 938

5.0%

R 213 965
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FONDSE EN BATES BYLAAG 5

NEDERDUITSE GEREFORMEERDE KERK
BELEID VIR DIE OUDITKOMITEE
1.

INLEIDING
Hierdie beleid spel die werksaamhede van die Ouditkomitee (OK) uit. Die OK moet die beleid
jaarliks nagaan en die toereikenheid daarvan beoordeel. Daarna sal enige voorgestelde
veranderings aan die Algemene Sinode of sy gevolmagtigde voorgelê word vir goedkeuring.
Die OK sal ten opsigte van die onderstaande punte die Algemene Sinode of sy gevolmagtigde
bystaan om hulle toesig en oorsig verantwoordelikhede deeglik te kan uitvoer met dien verstande
dat die OK nie operasionele besluite kan neem nie:
1.1
die kwaliteit en integriteit van die Algemene Sinode se jaarlikse finansiële state na te gaan;
1.2
die Algemene Sinode se voldoening aan etiese, wetlike en regulatiewe vereistes na te gaan;
1.3
die eksterne ouditeur se kwalifikasies en onafhanklikheid te bepaal;
1.4
die prestasie van die Algemene Sinode se onafhanklike ouditeure te bepaal;
1.5
die interne ouditfunksie, indien van toepassing, van die Algemene Sinode te
beoordeel;
1.6
die risikoprofiel en effektiewe risikoprofiel tov die bedryfsrisiko’s te beoordeel;
1.7
die jaarlikse begroting se redelikheid te beoordeel;
1.8
die die interne kontrolestelsel te beoordeel;
1.9
die beveiliging van die Algemene Sinode se bates te evalueer; en
1.10 die Strategiese Plan en bestuursproses te evalueer.

2.

MANDAAT VANAF DIE ALGEMENE SINODE
Die OK het die mandaat om ondersoeke ten opsigte van enige aangeleenthede wat binne die
omvang van sy verantwoordelikhede lê, te behartig en te bestuur of om sodanige ondersoeke te
magtig. Die OK is bemagtig om:
2.1

2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

3.

Aan te stel, te vergoed en toesig te doen oor die werk van die onafhanklike openbare
rekeningkundige firma om die jaarlikse oudit te doen. Hierdie firma rapporteer via die OK
aan die Algemene Sinode of sy gevolmagtigde (die OK hanteer die verslag vanaf die
eksterne ouditeure en beveel dit aan na die Algemene Sinode of sy gevolmagtigde vir
goedkeuring al dan nie), behalwe in die gevalle waar die Algemene Sinode of sy
gevolmagtigde self ’n eksterne oudit sou aanvra, dan word aanbeveel dat die OK in
sodanige geval op die hoogte gehou word;
Oor enige verskil of misverstand ten opsigte van finansiële verslagdoening tussen die
Bedryfspan en die eksterne ouditeure te beslis en op te los;
Vooraf alle ouditerings- en toegelate nie-ouditdienste wat uitgevoer word deur die
Algemene Sinode se eksterne ouditeure goed te keur;
Onafhanklike regshulp, rekenmeester(s) of ander deskundiges te huur om die OK te
adviseer of om behulpsaam te wees met ’n ondersoek;
Enige inligting wat benodig mag word vanaf werknemers van die Algemene Sinode te verkry
of vanaf eksterne partye;
Te ontmoet met die Algemene Sinode se Algemene Steunspan Fondse en Bates (ASFB),
werknemers en eksterne ouditeure of eksterne regspersone soos benodig; en
Mandaat te delegeer na subkomitees insluitend die mandaat om vooraf alle ouditerings- en
toegelate nie-ouditdienste wat uitgevoer word deur die Algemene Sinode se eksterne
ouditeure goed te keur met dien verstande dat sodanige besluite voor die voltallige OK by
sy volgende vergadering voorgelê word.

SAMESTELLING
3.1
Die Algemene Sinode of sy gevolmagtigde stel die lede van die OK aan.
3.2
Die OK bestaan uit hoogstens vyf lede, ingeslote die Skriba van die OK, waarvan die
meerderheid onafhanklike lede moet wees. Lede word aangestel vir ’n termyn van drie
jaar. Na die termyn is lede herverkiesbaar.
3.3
Die Skriba van die ASFB tree op as skriba van die OK en is ’n volle lid met stemreg.
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3.4
3.5
3.6

Die Algemene Sekretaris is ’n ex officio lid van die OK sonder stemreg. Ander amptenare
van die Algemene Sinode kan ook op staande/spesiale uitnodiging teenwoordig wees.
Die meerderheid van lede van die OK moet altyd onafhanklik en finansieel deskundig wees.
Die Bedryfspan voer die aanbevelings vanaf die OK uit met gepaardgaande rapportering
aan die OK en die ASFB.

4.

VERGADERINGS
4.1
Die OK vergader ten minste drie keer per jaar met dien verstande dat hy die mandaat het
om spesiale en bykomstige vergaderings byeen te roep soos wat die omstandighede dit
mag vereis.
4.2
Die kworum by alle vergaderings sal die helfte van die aantal lede plus een wees op
voorwaarde dat daar altyd meer onafhanklike lede as ander teenwoordig is.
4.3
Daar moet gepoog word dat alle lede van die OK elke vergadering sal bywoon in persoon
of via tele- of videokonferensie.
4.4
Die OK sal lede van die Bedryfspan of ander personeel uitnooi om vergaderings by te
woon om spesifieke inligting te verskaf soos benodig. Die OK sal ook afsonderlik maar
periodiek vergader met die Bedryfspan en die eksterne ouditeure.
4.5
Agendas tesame met toepaslike opdragte en materiaal vir vergaderings sal voorberei word
en vroegtydig versprei word. Alle vergaderings sal genotuleer word.

5.

VERANTWOORDELIKHEDE
Die OK sal die volgende verantwoordelikhede uitvoer:
5.1

Finansiële state
5.1.1 Beoordeel en hersien beduidende rekeningkundige en verslagdoening resultate en
verstaan die impak daarvan op die finansiële state. Dit sluit in:
5.1.2 Komplekse of buitegewone (ongewone) transaksies en hoogs kritiese areas;
5.1.3 Omvangryke en vername aangeleenthede ten opsigte van rekeningkundige
beginsels en die voorstelling van finansiële state insluitende enige beduidende
veranderinge in die Algemene Sinode se keuse of toepassing van rekeningkundige
beginsels;
5.1.4 Die effek van regulatiewe en rekeningkundige inisiatiewe asook
niebalansstaatstrukture op die finansiële state van die Algemene Sinode;
5.1.5 Beoordeel
analises
met
gepaardgaande
beduidende
finansiële
verslagdoeningsresultate wat deur Bestuur voorberei is en/of die onafhanklike
ouditeur volgens die verslagdoeningstandaarde van die Internasionale Finansiële
Verslagdoeningstandaarde (IFVS/IFRS) vir Klein- en Mediumentiteite
(KME’e/SME’e) met uitsluiting van besigheidskombinasies;
5.1.6 Beoordeel in samewerking met die ASFB en die eksterne ouditeure die uitslag van
die jaarlikse oudit insluitende enige probleemareas ondervind soos uitgelig in die
Bestuursbrief. Hierdie beoordeling moet insluit enige beperkinge op die omvang
van die onafhanklike ouditeur se aktiwiteite of op die toegang tot inligting soos
versoek en enige beduidende verskille met die Bedryfspan;
5.1.7 Bespreek die jaarlikse geouditeerde finansiële state met die Dagbestuur van die
ASFB en die eksterne ouditeure wat moet insluit die blootlegging van die finansiële
toestand en resultate van die Algemene Sinode; en
5.1.8 Bespreek blootleggings soos gemaak deur die Algemene Sekretaris as
rekenpligtige amptenaar en die Rekenmeester ten opsigte van beduidende
tekortkominge in die ontwerp en bedryf van interne kontroles of enige bedrog wat
die Bedryfspan betrek of enige ander werknemer(s) wat ’n beduidende rol speel in
die Algemene Sinode se interne kontroles.

5.2

Oorsigrol tov die jaarlikse begroting
5.2.1 Beoordeel die jaarlikse begroting om te verseker dat na die beste wete van die OK
dit nie materiële weglatings of wanaanpassings bevat nie.

5.3

Interne kontroles
5.3.1 Evalueer die effektiwiteit van die Algemene Sinode se interne kontrolesisteem,
insluitend inligtingstegnologiesekuriteit en -kontrole.
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5.3.2

5.4

Evalueer die omvang van eksterne ouditeure se beoordeling van interne kontrole
oor finansiële verslagdoening en bekom verslae ten opsigte van beduidende
bevindinge en aanbevelinge tesame met die Bedryfspan se antwoorde daarop.

Eksterne oudit
5.4.1 Beoordeling van die eksterne ouditeure se voorgestelde ouditomvang en benadering en keur die ouditplan goed;
5.4.2 Beoordeling van die prestasie van die eksterne ouditeure en die aanbeveling oor
die aanstelling van die eksterne ouditeure of die opskorting van hulle dienste
(vrystelling) aan die Algemene Sinode of sy gevolmagtigde wat die finale
besluitneming het. Vir hierdie beoordeling moet die OK:
5.4.2.1 Ten minste jaarliks ʼn verslag vanaf die onafhanklike ouditeur verkry en
beoordeel wat dan moet omskrywe: die firma se interne
kwaliteitskontroleprosedures; enige substansiële sake wat die mees
onlangse interne kwaliteitskontrolebeoordeling of ’n eweknie se
beoordeling van die firma na vore gebring het of deur enige
ondersoek deur die staat of ’n professionele liggaam na vore gebring
is.
5.4.2.2 Die eksterne ouditeur se onafhanklikheid bepaal - alle verwantskappe
tussen die onafhanklike ouditeur en die Algemene Sinode.
5.4.2.3 Die mening van die Bedryfspan in ag neem.
5.4.3
5.4.4
5.4.5

Lê die bevindinge en gevolgtrekkinge met betrekking tot die eksterne ouditeur voor
aan die Algemene Sinode of sy gevolmagtigde.
Verseker dat die eksterne ouditeursfirma hoogstens elke vyf jaar vervang word of
dat die senior vennoot van die betrokke firma dan roteer;
Vergader op ’n gereelde basis afsonderlik met die eksterne ouditeure om sake te
bespreek wat vertroulik van aard mag wees.

5.5

Voldoening (nakoming)
5.5.1
Beoordeel die effektiwiteit van die sisteem met betrekking tot die monitering van
voldoening ten opsigte van toepaslike wetgewing (Openbare Weldaadorganisasie
se fidusiêre aanspreeklikhede) en regulasies. Die resultate en verslagdoening van
die Bedryfspan se ondersoeke en opvolging van enige gevalle van nie-voldoening.
5.5.2 Beoordeel die bevindinge van enige ondersoeke deur regulatiewe agentskappe van
die Staat of die eksterne ouditeur se waarneming(s);
5.5.3 Verkry
gereeld
verslae
vanaf
die
Bedryfspan
ten
opsigte
voldoeningsaangeleenthede.

5.6

Verslagdoeningsverantwoordelikhede
5.6.1 Rapporteer gereeld aan die Algemene Sinode of sy gevolmagtigde alle OK se
aktiwiteite en aangeleenthede wat na vore gekom het ten opsigte van die kwaliteit
of integriteit van die Algemene Sinode se finansiële state, die Algemene Sinode se
voldoening aan wetlike en regulatiewe vereistes, die prestasie en onafhanklikheid
van die Algemene Sinode se eksterne ouditeure;
5.6.2 Voorsien ʼn oopdeurbeleid vir kommunikasie tussen die ASM, ASFB en die eksterne
ouditeure;
5.6.3 Rapporteer jaarliks aan die Algemene Sinode of sy gevolmagtigde ten opsigte van
die samestelling van die OK, die OK se verantwoordelikhede en hoe die OK die
verantwoordelikhede nagekom het.
5.6.4 Beoordeel enige ander verslae wat die Algemene Sinode uitgereik het wat te doen
het met die OK se verantwoordelikhede.

5.7

Ander verantwoordelikhede
5.7.1 Bespreek met die Bedryfspan die Algemene Sinode se belangrikste beleide en
prosedures met betrekking tot risikobepaling en risikobestuur;
5.7.2 Voer ook ander aktiwiteite verwant aan die beleid uit soos versoek deur die
Algemene Sinode of sy gevolmagtigde;
5.7.3 Begin of stel spesiale ondersoeke soos benodig in;
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5.7.4
5.7.5
5.7.6

5.7.7

5.7.8

Hersien en beoordeel die voldoening aan die Beleid vir die OK op ʼn jaarlikse basis
en verkry die goedkeuring van die Algemene Sinode of sy gevolmagtigde vir
sodanige wysiginge;
Bevestig jaarliks dat alle verantwoordelikhede soos vervat in die beleid wel
nagekom en uitgevoer is;
Beoordeel die Beleid vir die aanstelling van die Eksterne Ouditeure se personeel
en voormalige personeel deur die Algemene Sinode. Jaarliks moet daar ook
verslag gelewer word oor enige personeel en voormalige personeel wat aan die
Eksterne Ouditeure verbonde was aan die OK.
Beoordeel die prosedures vir: (1) die ontvang, retensie en hantering van klagtes
ontvang deur die Algemene Sinode betreffende rekeningkundige, interne kontroles
of ouditaangeleenthede, en (2) die vertroulike, naamlose verskaffing van inligting
deur personeel van die Algemene Sinode rakende rekeningkundige, oudit,
belasting en/of etiese aangeleenthede.
Evalueer ten minste jaarliks die OK sowel as elke individuele lid se prestasie.

VERSLAGDOENING

ALGEMENE SINODE
VERSLAGDOENING

OUDITKOMITEE

ASM
ASFB
BEDRYFSPAN

Goedgekeur: ASFB 21 November 2013 – Hersien ASR April 2014
Goedgekeur ASM Junie 2014 – Hersien Ouditkomitee 20 Julie 2015
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Definisies
Aanstellingsbrief (engagement letter) – ʼn Aanstellingsbrief dokumenteer en bevestig die ouditeur se
aanvaarding van die aanstelling, die doel en omvang van die oudit, die bestek van die ouditeur se
verantwoordelikhede teenoor die kliënt en die formaat van enige verslae.
Bedrieglike finansiële verslagdoening (fraudulent financial reporting) – Behels opsetlike
wanvoorstellings, insluitend weglatings van bedrae of openbaarmakings in finansiële state, met die doel om
gebruikers van finansiële state te bedrieg.
Bedrog (fraud) – ʼn Opsetlike daad deur een of meer individue in bestuur, diegene wat met beheer belas is,
werknemers of derde partye wat misleiding gebruik om onbillike of onwettige voordeel te bekom. Twee soorte
opsetlike wanvoorstelling is relevant vir die ouditeur: wanvoorstellings wat uit bedrieglike finansiële
verslagdoening spruit en wanvoorstellings wat uit wanaanwending van bates spruit (raadpleeg ook Bedrieglike
finansiële verslagdoening en Wanaanwending van bates).
Beduidende risiko (significant risk) – ’n Risiko wat spesiale ouditoorweging vereis.
Beheer (governance) – Beskryf die rol van persone aan wie toesig, beheer en leiding van ’n entiteit
toevertrou is. Diegene wat met beheer belas is, is gewoonlik daarvoor verantwoordelik om toe te sien dat
die entiteit sy doelwitte bereik, vir finansiële verslagdoening en verslagdoening aan belanghebbende partye.
Diegene wat met beheer belas is sluit bestuur slegs in wanneer bestuur sodanige funksies uitvoer.
Beheer-aktiwiteite (control activities) – Daardie beleid en prosedures wat help om te verseker dat
bestuursriglyne uitgevoer word. Beheeraktiwiteite is ’n komponent van interne beheer.
Beoordeel (assess) – Ontleed geïdentifiseerde risiko’s om ’n gevolgtrekking oor die beduidendheid daarvan
te maak. Volgens konvensie word “beoordeel” slegs in verband met risiko gebruik (raadpleeg ook Evalueer).
Beplanning (planning) – Behels die daarstelling van die oorkoepelende ouditstrategie vir die aanstelling en
ontwikkeling van ’n ouditplan, ten einde ouditrisiko tot ’n aanvaarbare lae vlak te verminder.
Bestuur (management) – Bestaan uit amptenare en ander wat ook senior bestuursfunksies verrig. Bestuur
sluit diegene in wat met beheer belas is slegs in gevalle waar hulle sodanige funksies verrig.
Bestuursbedrog (management fraud) – Bedrog waarby een of meer bestuurslede of diegene wat met
beheer belas is, betrokke is.
Bestuursverklarings (management representations) – Verklarings gemaak deur bestuur aan die ouditeur
gedurende die loop van ’n oudit, hetsy ongevraag of in reaksie op spesifieke navrae.
Datum van die finansiële state (date of the financial statements) – Die datum van die einde van die laaste
periode gedek deur die finansiële state, wat normaalweg die datum van die mees onlangse balansstaat in
die finansiële state onderworpe aan oudit is.
Datum van die ouditeursverslag (date of the auditor’s report) – Die datum deur die ouditeur gekies om die
verslag oor die finansiële state te dateer. Die datum van die ouditeursverslag is nie vroeër as die datum
waarop die ouditeur vasstel dat toepaslike en toereikende ouditbewyse verkry is om die mening oor die
finansiële state te staaf nie6. Toepaslike en toereikende ouditbewyse sluit in bewyse dat die entiteit se
finansiële state volledig opgestel is en dat diegene met die erkende gesag verklaar het dat hulle
verantwoordelikheid daarvoor aanvaar.
Datum van goedkeuring van die finansiële state (date of approval of the financial statements) – Die datum
waarop diegene met die erkende gesag verklaar dat hulle die entiteit se volledige stel finansiële state,
ingesluit die verwante notas, opgestel het en verantwoordelikheid daarvoor aanvaar het. In sommige
jurisdiksies bepaal wette of regulasies die individue of liggame (byvoorbeeld, die direkteure) wie
verantwoordelik is om ʼn gevolgtrekking te maak dat ʼn volledige stel finansiële state opgestel is en
In uitsonderlike gevalle, identifiseer wette of regulasies ook die punt in die finansiëlestaatverslagdoeningsproses waarteen dit verwag word dat die oudit voltooi sal wees.
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spesifiseer die nodige goedkeuringsproses. In ander jurisdiksies word die goedkeuringsproses nie in wette
of regulasies voorgeskryf nie en die entiteit volg dan sy eie prosedures ter voorbereiding en finalisering van
sy finansiële state met inagneming van sy bestuur- en beheerstrukture. Sommige jurisdiksies vereis dat die
aandeelhouers die finansiële state finaal moet goedkeur voordat dit openbaar gemaak word. In hierdie
jurisdiksies is finale goedkeuring deur die aandeelhouers nie noodwendig ʼn voorvereiste vir die ouditeur
om ʼn gevolgtrekking te maak dat toereikende en toepaslike ouditbewyse verkry is nie.
Datum waarop die finansiële state uitgereik is (date the financial statements are issued) – Die datum
waarop die ouditeursverslag en geouditeerde finansiële state aan derde partye beskikbaar gestel word, wat
moontlik in baie omstandighede die datum is waarop dit by ʼn regulerende owerheid ingedien word.
Deskundige (expert) – ’n Persoon of firma wat spesiale vaardigheid, kennis en ervaring op ’n spesifieke
gebied buiten rekeningkunde en ouditkunde het.
Eksterne oudit (external audit) – ’n Oudit uitgevoer deur ’n eksterne ouditeur.
Evalueer (evaluate) – Identifiseer en ontleed die toepaslike aangeleenthede, insluitend uitvoering van
verdere prosedures soos nodig, om tot ’n spesifieke gevolgtrekking oor ’n aangeleentheid te kom. Volgens
konvensie word “evaluering” slegs in verband met ’n reeks aangeleenthede gebruik, insluitend bewyse, die
resultate van prosedures en die doeltreffendheid van bestuur se reaksie op ’n risiko (raadpleeg ook
Beoordeel).
Finansiële state (financial statements) – ’n Gestruktureerde voorstelling van die finansiële inligting, wat
gewoonlik gepaardgaande notas insluit, wat afgelei is van rekeningkundige rekords en bedoel is om ʼn
entiteit se ekonomiese hulpbronne of verpligtinge op ʼn spesifieke tydstip of die veranderinge daarin vir ʼn
periode van tyd ooreenkomstig ʼn finansiële verslagdoeningsraamwerk te kommunikeer. Die term kan
verwys na ʼn volledige stel finansiële state, maar kan ook verwys na ʼn enkele finansiële staat, soos
byvoorbeeld, ʼn balansstaat, of ʼn staat van inkomste en uitgawes, en verwante verduidelikende notas.
Firma (firm) – ’n Alleenpraktisyn, vennootskap of korporasie of ander entiteit van professionele
rekenmeesters.
Fout (error) – ’n Onopsetlike wanvoorstelling in finansiële state, insluitend die weglating van ’n bedrag of ’n
openbaarmaking.
Gekwalifiseerde mening (qualified opinion) – (raadpleeg Gewysigde ouditeursverslag).
Gewysigde ouditeursverslag (modified auditor’s report) – ’n Ouditeursverslag word as gemodifiseer beskou
indien (’n) beklemtoning van aangeleentheid paragraaf(we) by die verslag gevoeg word, of indien die mening
anders as ongekwalifiseerd is:
Aangeleenthede wat nie die ouditeur se mening beïnvloed nie
Beklemtoning van aangeleentheidparagraaf(we) (emphasis of matter paragraph(s)) – ’n
Ouditeursverslag kan gemodifiseer word deur (’n) beklemtoning van aangeleentheid paragraaf(we) by
te voeg om ’n aangeleentheid wat die finansiële state beïnvloed en wat ingesluit is by ’n aantekening tot
die finansiële state waarin die aangeleentheid breedvoeriger bespreek word, uit te lig. Die byvoeging
van so (’n) beklemtoning van aangeleentheid paragraaf(we) beïnvloed nie die ouditeur se mening nie.
Die ouditeur kan ook die ouditeursverslag modifiseer deur (’n) beklemtoning van aangeleentheid
paragraaf(we) te gebruik om verslag te doen oor aangeleenthede ander as dié wat die finansiële state
beïnvloed.
Aangeleenthede wat wel die ouditeur se mening beïnvloed
Gekwalifiseerde mening (qualified opinion) – ’n Gekwalifiseerde mening word uitgespreek wanneer die
ouditeur tot die gevolgtrekking kom dat ’n ongekwalifiseerde mening nie uitgespreek kan word nie, maar
dat die uitwerking van enige meningsverskil met bestuur, of omvangsbeperking, nie so wesenlik en
deurlopend is dat dit ’n ongunstige mening of ’n weerhouding van mening vereis nie.
Ongunstige mening (adverse opinion) – ’n Ongunstige mening word uitgespreek wanneer die
uitwerking van ’n meningsverskil so wesenlik en deurlopend vir die finansiële state is dat die ouditeur tot
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die gevolgtrekking kom dat ’n kwalifikasie van die verslag nie voldoende is om die misleidende of
onvolledige aard van die finansiële state openbaar te maak nie.
Weerhouding van mening (“disclaimer of opinion”)—’n Weerhouding van mening word uitgespreek
wanneer die moontlike uitwerking van ’n omvangsbeperking so wesenlik en deurlopend is dat die
ouditeur nie in staat is om toereikende toepaslike ouditbewyse te kry nie en dus nie in staat is om ’n
mening oor die finansiële state uit te spreek nie.
Gerusstelling (assurance) – (raadpleeg Redelike gerusstelling).
Gerusstellingsaanstelling (assurance engagement) – ’n Aanstelling waarin ’n praktisyn ’n gevolgtrekking
uitspreek wat daarop gemik is om die mate van vertroue te versterk van die voorgenome gebruikers, buiten
die verantwoordelike party, oor die uitslag van die evaluasie of meting van ’n onderwerp teen maatstawwe.
Die uitslag van die evaluasie of meting van ’n onderwerp is die inligting wat uit die toepassing van die
maatstawwe vloei.
Beperkte gerusstellingsaanstelling (limited assurance engagement) – Die doel van ’n beperkte
gerusstellingsaanstelling is ’n vermindering in gerusstellingsaanstellingsrisiko tot ’n vlak wat in die
omstandighede van die aanstelling aanvaarbaar is, maar waar daardie risiko groter is as vir ’n redelike
gerusstellingsaanstelling, as die grondslag vir die uitspreek van die praktisyn se gevolgtrekking in ’n
negatiewe vorm.
Redelike gerusstellingsaanstelling (reasonable assurance engagement) – Die doel van ’n redelike
gerusstellingsaanstelling is ’n vermindering in gerusstellingsaanstellingsrisiko tot ’n aanvaarbare lae vlak
in die omstandighede van die aanstelling as die grondslag vir die uitspreek van die praktisyn se
gevolgtrekking in ’n positiewe vorm.
Gerusstellingsaanstellingsrisiko (assurance engagement risk) – Die risiko dat die praktisyn ’n
ontoepaslike gevolgtrekking uitspreek wanneer die onderwerp-inligting wesenlik wanvoorgestel word.
IFRS/IFVS – 'n Stel van internasionale rekeningkundige standaarde wat aandui hoe spesifieke tipes van
transaksies en ander gebeure gerapporteer moet word in die finansiële state. IFRS word uitgereik deur die
International Accounting Standards Board.
Interne kontroles (beheer) (internal control) – Die proses ontwerp en uitgevoer deur diegene wat met
beheer belas is, bestuur en ander personeel, om redelike gerusstelling te verskaf oor die bereiking van die
entiteit se doelwitte wat die betroubaarheid van finansiële verslagdoening, doeltreffendheid en
doelmatigheid van bedrywighede en nakoming (voldoening) van toepaslike wette en regulasies betref.
Mening (opinion) – Die ouditeursverslag bevat ’n duidelike skriftelike meningsuitspraak oor die finansiële state
in die geheel. ’n Ongekwalifiseerde mening word uitgespreek indien die ouditeur tot die gevolgtrekking kom
dat die finansiële state ’n ware en billike weerspieëling is (of in alle wesenlike opsigte redelik aangebied is)
ooreenkomstig die toepaslike finansiële verslagdoeningsraamwerk (raadpleeg ook Gewysigde
ouditeursverslag).
Nie-nakoming (nie-voldoening) (noncompliance) – Verwys na handelinge of versuim deur die entiteit wat
geoudit word, hetsy opsetlik of onopsetlik, wat strydig met die heersende wette of regulasies is.
Onafhanklikheid (independence) – Bestaan uit:
(a)
(b)

Onafhanklikheid in wese – die ingesteldheid waarin ’n mening geopper kan word sonder dat dit
geraak word deur invloede wat professionele oordeel aantas, sodat ’n individu met integriteit kan
optree en objektiwiteit en professionele skeptisisme kan uitoefen; en
Onafhanklikheid in voorkoms – die vermyding van feite en omstandighede wat so beduidend is dat
’n redelike en ingeligte derde party, wat kennis dra van alle toepaslike inligting, insluitend enige
voorsorgmaatreëls wat toegepas is, redelikerwys tot die gevolgtrekking sou kom dat ’n firma, of ’n
lid van die gerusstellingspan, se integriteit, objektiwiteit of professionele skeptisisme aangetas is.

Oorsig (review) (met betrekking tot gehaltebeheer) – Beoordeling van die gehalte van die werk uitgevoer
en gevolgtrekkings bereik deur ander.
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Oudit van finansiële state (audit of financial statements) – Die doel van ’n oudit van finansiële state is om
die ouditeur in staat te stel om ’n mening uit te spreek of die finansiële state, in alle wesenlike opsigte, opgestel
is ooreenkomstig ’n toepaslike finansiële verslagdoeningsraamwerk. ’n Oudit van finansiële state is ’n
gerusstellingsaanstelling (raadpleeg Gerusstellingsaanstelling).
Ouditaangeleenthede wat verbandhou met beheer (audit matters of governance interest) – Daardie
aangeleenthede wat uit die oudit van finansiële state ontstaan en wat, na die mening van die ouditeur, van
belang sowel as relevant is vir diegene wat met beheer oor toesighouding oor die finansiële
verslagdoenings- en openbaarmakingsproses belas is. Ouditaangeleenthede van beheerbelang sluit slegs
daardie aangeleenthede in wat as gevolg van die uitvoering van die oudit onder die aandag van die ouditeur
gekom het.
Ouditbewyse (audit evidence) – Al die inligting wat die ouditeur gebruik om tot die gevolgtrekkings te kom
waarop die ouditmening gegrond word. Ouditbewyse sluit die inligting in wat vervat is in die rekeningkundige
rekords wat die finansiële state onderlê asook ander inligting.
Ouditdokumentasie (audit documentation) – Die rekord van ouditprosedures uitgevoer toepaslike
ouditbewyse verkry, en gevolgtrekkinge deur die ouditeur gemaak (ʼn term soos “werkspapiere" word ook
somtyds gebruik).
Ouditeur (auditor) – Die aanstellingsvennoot. Die begrip “ouditeur” word gebruik om na óf die
aanstellingsvennoot, óf die ouditeursfirma te verwys. Waar na die aanstellingsvennoot verwys word, word die
verpligtinge of verantwoordelikhede van die aanstellingsvennoot beskryf. Sodanige verpligtinge of
verantwoordelikhede kan deur die aanstellingsvennoot of ’n lid van die ouditspan nagekom word. Waar die
bedoeling uitdruklik is dat die verpligting of verantwoordelikheid deur die aanstellingsvennoot nagekom moet
word, word die begrip “aanstellingsvennoot” eerder as “ouditeur” gebruik. (Die begrip “ouditeur” kan gebruik
word wanneer verwante dienste en gerusstellingsaanstellings buiten oudits beskryf word. Die bedoeling met
sodanige verwysing is nie om te impliseer dat ’n persoon wat ’n verwante diens of gerusstellingsaanstelling
buiten ’n oudit uitvoer, noodwendig die ouditeur van die entiteit se finansiële state hoef te wees nie.)
Spesiale-doel ouditeursverslag (special purpose auditor’s report) – ’n Verslag, buiten ’n ouditeursverslag
oor finansiële state, wat uitgereik word in verband met die onafhanklike oudit van finansiële inligting, insluitend:
(a)
(b)
(c)
(d)

finansiële state wat opgestel is ooreenkomstig ’n ander omvattende rekeningkundige grondslag as
International Accounting Standards of nasionale standaarde,
gespesifiseerde rekeninge, elemente van rekeninge of items in ’n finansiële staat,
nakoming van kontraktuele verpligtinge, of
opgesomde finansiële state.

Wanaanwending van bates (misappropriation of assets) – Behels die diefstal van ’n entiteit se bates en
word dikwels in relatief klein en onwesenlike bedrae deur werknemers gepleeg. Bestuur, wat gewoonlik
meer in staat is om wanaanwendings te verbloem of versteek op maniere wat moeilik is om te ontdek, kan
egter ook betrokke wees.
Wanvoorstelling (misstatement) – ’n Wanvoorstelling van die finansiële state wat uit bedrog of foute kan
spruit (raadpleeg Bedrog en Fout).
Weerhouding van mening (disclaimer of opinion) – (raadpleeg Gemodifiseerde ouditeursverslag).
Werknemerbedrog (employee fraud) – Bedrog waarby slegs werknemers van die entiteit wat aan die oudit
onderworpe is, betrokke is.
Wesenlikheid (materiality) – Inligting is wesenlik indien die weglating of wanvoorstelling daarvan ekonomiese
besluite wat gebruikers op grond van die finansiële state neem, kan beïnvloed. Wesenlikheid hang af van die
grootte van die item of fout, beoordeel in die bepaalde omstandighede waarin dit weggelaat of wanvoorgestel
is. Wesenlikheid is dus eerder ’n drempel of afsnypunt as wat dit ’n primêre kwalitatiewe eienskap is wat
inligting moet besit ten einde bruikbaar te wees.
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FONDSE EN BATES BYLAAG 6

NEDERDUITSE GEREFORMEERDE KERK
BELEID VIR DIE AANSTELLING VAN LEDE VAN DIE OUDITKOMITEE

Goedgekeur: ASFB op 21 November 2013 – Hersien ASR April 2014 – ASM Junie 2014 – Hersien Ouditkomitee 20
Julie 2015

1.

INLEIDING

Die Algemene Sinode of sy gevolmagtigde is verbind tot oop en deursigtige beheer en bestuur wat voldoen
aan die verwagtinge van ons Streeksinodes. Om die beheerraamwerk van die Algemene Sinode of sy
gevolmagtigde te verbeter is daar deur die Algemene Sinode in 2013 besluit om ʼn onafhanklike
Ouditkomitee (OK) aan te stel. Die Ouditkomitee rapporteer direk aan die Algemene Sinode of sy
gevolmagtigde.
ʼn Ouditkomitee vervul ʼn fundamentele rol in die beheer (governance) van enige organisasie. Die
Ouditkomitee is essensieel om, onder andere, integriteit ten opsigte van sinvolle geïntegreerde
verslagdoening, interne finansiële kontroles en identifisering en bestuur van finansiële risiko’s, te verseker.
Dit is belangrik dat die huidige Beleid vir die Algemene Sinode se Ouditkomitee saamgelees sal word met
hierdie beleid asook wat King III7 bepaal vir lede van ʼn Ouditkomitee.
Daar moet sorg gedra word dat lede van die Ouditkomitee nie met die werksaamhede van bestuur inmeng
nie of self verantwoordelikhede aanvaar wat na regte by bestuur berus nie.

2.

DOEL VAN DIE BELEID

Vir die Ouditkomitee om sy mandaat ten volle te kan uitvoer, moet die komitee voldoende en genoegsame
vaardige (ERVARING) en gekwalifiseerde lede (KENNIS) besit om sy verantwoordelikhede te kan nakom
rakende die geïntegreerde verslagdoening en die koördinering van sy aktiwiteite ten opsigte van die
verskaffing van verskillende gerusstellings. As ʼn onafhanklike en objektiewe liggaam moet die Ouditkomitee
as die onafhanklike toesighouer van die Algemene Sinode funksioneer.
Hierdie beleid gee die bepalinge en voorwaardes weer asook die kriteria vir die aanstelling van lede van die
Ouditkomitee wat deur die Algemene Sinode of sy gevolmagtigde aangestel8 word.
3.
BEPALINGS EN VOORWAARDES
3.1
7

Aanstellingsmeganisme

Die King-Verslag oor Beheer vir Suid-Afrika (King III) beklemtoon die kardinale rol wat ‘n ouditkomitee speel ten opsigte van
sy toesighoudende rol oor



die integriteit van finansiële kontroles en geïntegreerde verslagdoening (beide finansieel en volhoubare verslagdoening)
en
die identifisering en bestuur van finansiële risiko.

In Hoofstuk 3 van King III word die regulering van die aanstelling van ‘n ouditkomitee as deel van die verbeterde
aanspreeklikheid (accountability) en deursigtigheid as vereistes uiteengesit.
8

“3.

SAMESTELLING - Sien die BELEID VIR DIE OUDITKOMITEE
3.1 Die Algemene Sinode of sy gevolmagtigde sal die lede van die Ouditkomitee aanstel.
3.2
Die Ouditkomitee sal bestaan uit hoogstens vyf lede waarvan die meerderheid onafhanklike lede moet wees. Lede
word aangestel vir ’n termyn van drie jaar. Na die termyn is lede herverkiesbaar.
3.3
Die Algemene Sekretaris is ’n ex officio lid van die OK sonder stemreg. Ander amptenare van die Algemene Sinode
kan ook op staande/spesiale uitnodiging teenwoordig wees.
3.4
Die meerderheid van lede van die OK moet onafhanklik en finansiëel geletterd wees.”
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Aanstellings word deur die Algemene Sinode of sy gevolmagtigde gemaak op aanbeveling
van die Ouditkomitee. Die kontinuïteit in lidmaatskap van die Ouditkomitee moet altyd
verreken word.
3.1.1

Advertering van vakante posisies in die Ouditkomitee

Plasing van uitnodiging om in die Ouditkomitee te dien kan byvoorbeeld in Die Kerkbode
geplaas word. Lede het ook die reg om ʼn persoon(e) te nomineer.
Indien ʼn persoon sou belangstel om as lid in die Ouditkomitee van die Algemene Sinode te
dien, moet hy/sy sy/haar aansoek indien voor of op ʼn voorgeskrewe datum by die Skriba van
die Ouditkomitee. Sodanige aansoek moet die volgende insluit:
i.
ii.

ʼn Verkorte CV wat die beroepsgeskiedenis van die kandidaat uiteen sit met
verantwoordelikhede en hoogtepunte wat hy/sy bereik het asook die besonderhede
van sy/haar huidige werk en/of aanstellings op ouditkomitees;
ʼn Verklaring deur hom/haar onderteken dat:
Hy/sy geen werklike of potensiële konflik van belange of aangeleenthede of
aktiwiteite in sy/haar geskiedenis of tans het wat sy/haar integriteit, onafhanklikheid
of objektiwiteit in gedrang kan bring nie.

3.2

Kategorieë waaruit lede genomineer kan word
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4

ouditprofessie;
finansiële professie;
regsprofessie; en
persone met goeie kennis van die kerkreg.

Persone kan ook net genooi word om ʼn vergadering by te woon sonder om hulle permanente
lede te maak.
3.3

Duur van aanstelling
Aanstellings word gemaak vir ʼn termyn van drie jaar, maar kan enige tyd getermineer word
deur die Algemene Sinode of sy gevolmagtigde. Aanstellingstydperke van lede moet wissel
en dus moet die gedagte van drie-jaarlikse rotasie van lede in ag geneem word.

3.4

Datum van aanstelling
Die effektiewe datum van aanstelling is die datum waarop die Algemene Sinode of sy
gevolmagtigde die aanstelling goedkeur.

3.5

Aanstellingsbrief
Die Skriba sal ʼn aanstellingsbrief voorberei vir ondertekening deur die voorsitter van die ASM
en dit oorhandig aan die aangestelde lid voor of by die eerste vergadering van die
Ouditkomitee wat die aangestelde lid bywoon.

3.6

Aanvaarding van aanstelling
Om die aanstelling te aanvaar moet die aangestelde lid van die Ouditkomitee die
ondertekende Aanvaardingsvorm aan die Skriba by die eerste vergadering wat die
aangestelde lid bywoon, oorhandig. Deur die Aanvaardingsvorm te onderteken, bevestig die
aangestelde lid van die Ouditkomitee dat hy/sy die Bepalings en Voorwaardes gelees het,
instem om daarby te hou en die aanstelling aanvaar.

3.7

Termyn en hernuwing
Tensy anders vermeld, is termyne vir die periode van drie jaar wat hernu mag word op die
diskresie van die Algemene Sinode of sy gevolmagtigde vir ʼn bykomende tydperk wat nie
drie jaar sal oorskry nie.
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3.8

Bedanking
ʼn Bedankingsbrief moet deur die betrokke lid aan die Skriba verskaf word waarin die
eksplisiete rede vir die bedanking aangedui word (bv persoonlike rede, verskil met ʼn ander
lid of aksie, konflik van belange).

3.9

Vergoeding
Aangesien lede op ʼn vrywillige basis diens lewer aan die Algemene Sinode of sy
gevolmagtigde en dus aan die uitbreiding van Sy Koninkryk, is daar geen vergoeding ter
sprake nie. Indien daar egter gereis moet word om ʼn amptelike taak of opdrag te verrig wat
direk verband hou met sy/haar funksies as lid van die Ouditkomitee, sal vergoeding betaal
word volgens die heersende en toepaslike beleid van die Algemene Sinode.

4.

SPESIALE KRITERIA VAN TOEPASSING OP LEDE VAN DIE ALGEMENE SINODE SE
OUDITKOMITEE
4.1

Ouditkomiteelede is onderworpe aan streng onafhanklike standaarde asook aan bykomende
lidmaatskapvereistes. ʼn Individuele lid sal nie as onafhanklik beskou word vir die doeleindes
van die Ouditkomitee nie indien hy/sy enige vergoeding vanaf die Algemene Sinode of sy
gevolmagtigde aanvaar anders as vir dienswerk op die beheerstrukture van die Algemene
Sinode.
4.2 Lede van die komitee mag geen persoonlike verhouding of verwantskap met die bestuur van
die Algemene Sinodale Kantoor hê nie. Daar mag ook geen besigheidsverhouding met die
Algemene Sinode of sy gevolmagtigde bestaan wat moontlik kan inmeng met die uitoefening
van die lid se onafhanklikheid nie.
4.3 Die meerderheid lede van die Ouditkomitee moet goeie finansiële kennis besit – elke lid moet
in staat wees om die fundamentele finansiële state [balansstaat, inkomstestaat en
kontantvloeistaat] te kan lees en verstaan.
4.4 Ten minste een lid moet ʼn ouditkomitee finansiële deskundige9 wees en ten minste een lid
(wat ook dié ekspert mag wees) moet vorige werkservaring in rekeningkunde of finansiële
bestuur met verpligte professionele sertifisering in rekeningkunde of enige ander
vergelykbare ondervinding hê.
4.5 Vir die komitee om effektief te wees, word bywoning van vergaderings van alle lede vereis.
Indien ʼn lid van twee opeenvolgende vergaderings, sonder die goedkeuring van die komitee,
afwesig sou wees, sal die voorsitter die lid se posisie as vakant verklaar.
4.6 Geen lid mag in die voorafgaande drie jaar voor sy/haar aanstelling as lid van die
Ouditkomitee betrokke gewees het met die opstelling van die Algemene Sinode se finansiële
state nie.
4.7 Geen lid mag direk of indirek enige fooi of vergoeding ontvang vir konsultasie en advies van
die Algemene Sinode of sy gevolmagtigde of vanaf enige ander struktuur van die Algemene
Sinode anders as in sy/haar hoedanigheid as ʼn lid van ʼn ander komitee of komitee van die
Algemene Sinode.
4.8 ʼn Lid wat ʼn direkte of indirekte familieverband het met die Rekenpligtige Amptenaar van die
Algemene Sinode, mag nie in die Ouditkomitee dien nie.
4.9 ʼn Lid mag verkieslik nie gelyktydig op drie ouditkomitees (dit sluit die Algemene Sinode se
Ouditkomitee in) dien nie. Indien wel, moet die Algemene Sinode bepaal of dié gelyktydige
dienslewering negatief kan inwerk op die betrokke lid se vermoë om effektief te kan dien op
die Algemene Sinode se Ouditkomitee.
4.10 Elke lid moet ook voldoen aan enige bykomende vereistes soos gestel deur die reëls van die
Ouditkomitee.
9 ‘n

ouditkomitee finansiële deskundige is ‘n lid met:







“an understanding of GAAP and financial statements;
the ability to assess the general application of such principles in connection with the accounting for estimates, accruals and reserves;
experience preparing, auditing, analyzing or evaluating financial statements that present a breadth and level of complexity of
accounting issues that are generally comparable to the breadth and complexity of issues that can reasonably be expected to be raised
by the company’s financial statements, or experience actively supervising one or more persons engaged in such activities;
sound knowledge of the principles of Corporate Governance (King III);
an understanding of internal controls and procedures for financial reporting; and
an understanding of audit committee functions.”
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5.

BEPALINGS VAN DIENS
Bo en behalwe dit wat vereis word in die Beleid vir die Ouditkomitee, sal die volgende bepalings
ook geld vir lede van die Ouditkomitee:
5.1

Vergaderinge
Aangestelde lede:
5.1.1
5.1.2
5.1.3
5.1.4

5.2

Woon vergaderinge pligsgetrou by en neem deel aan die besprekings tydens die
vergaderinge;
Woon ook ander amptelike vergaderinge by soos benodig;
Berei ook geskrewe verslae en analises voor, neem deel aan voorleggings,
inligtingsessies en ondersoeke soos en wanneer van toepassing; en
Voer hulle pligte en ander aanverwante pligte uit soos benodig.

Verwagtinge
As ʼn lid van die Ouditkomitee moet hy/sy:
5.2.1
5.2.2

5.2.3
5.2.4
5.2.5
5.2.6
5.2.7
5.2.8

5.3

Altyd eerlik en in goeder trou optree in belang van die Streeksinodes van die
Algemene Sinode;
Voldoen aan die gedragsreëls soos uiteengesit in die Konflik van belange en Etiese
Gedragskode vir lede van die Ouditkomitee soos aangestel deur die Algemene
Sinode of sy gevolmagtigde (sien § 6 hieronder) en aan ander
voldoeningsmaatstawwe soos bepaal deur die Voorsitter van die Ouditkomitee en/of
die Algemene Sinode of sy gevolmagtigde;
Deeglik vergewis wees van die rol en verantwoordelikhede van ʼn lid van die
Ouditkomitee;
Induksie-sessies oor die werksaamhede van die Algemene Sinode bywoon;
Deurlopend ʼn kultuur van deursigtigheid, openhartigheid, direkte kommunikasie en
deurdringende konstruktiewe vrae bevorder;
Bydra tot die ontwikkeling en verbetering van die Beleid vir die Ouditkomitee, die
jaarlikse Ouditkomiteeplan en die jaarlikse Ouditkomiteeverslag aan die Algemene
Sinode of sy gevolmagtigde;
Deelneem, soos vereis, aan die jaarlikse selfevalueringsprestasie van die
Ouditkomitee asook aan die jaarlikse evaluering van die eksterne ouditeure se
prestasie; en
In die gevalle van dispute of verskille wat dui op die integriteit van die bedryf en
bestuur van ʼn eenheid in die Algemene Sinodale Kantoor baie ferm maar billik
daarna streef om weë van oplossings te vind.

Rol en verantwoordelikhede
Lede het die volgende rolle en verantwoordelikhede:
5.3.1

Voldoening
Beoordeel ten minste een keer per jaar die voldoeningsverslag vanaf die
Voldoeningsbeampte oor die reëlings soos deur bestuur bepaal om dienslewering
aan Streeksinodes te bevorder en om te verseker dat daar voldoen word aan beleide
en prosedures, die standaarde van verslagdoening aan beheer, toepaslike
wetgewing en regulasies asook die toepaslike Gedragskode van die Algemene
Sinode.

5.3.2

Riskobestuur
Beoordeel en doen ten minste een keer per jaar verslag oor die Algemene Sinode se
risikoprofiel (risikobepaling aan die hand van die Algemene Sinode se
Risikobestuursbeleid) asook oor die reëlings soos deur bestuur bepaal om risiko’s te
bestuur.
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5.3.3

Bestuur van die Kontroleraamwerk
Beoordeel en doen ten minste een keer per jaar verslag oor die interne
kontrolereëlings.

5.3.4

Kantoor van die Algemene Sekretaris insluitend die handelsaktiwiteite van die
Algemene Sinode
5.4.4.1
5.4.4.2

5.4.5

Opvolg van bestuur se aksieplanne
5.4.5.1
5.4.5.2

5.4.6

Verseker dat daar voldoende ondersteuningsbronne bestaan sodat die
Algemene Sekretaris se werksaamhede effektief en doeltreffend
uitgevoer kan word; en
Periodiek met die Algemene Sekretaris besprekings te hou om sy/haar
insette, opmerkinge en advies te bekom oor sake van risikobestuur,
kontroles, bestuur en beheer

Verseker dat daar effektiewe reëlings en aksieplanne deur bestuur in plek
is om die aanbevelings van die eksterne ouditeure te hanteer sodat dit
gemoniteer en opgevolg kan word; en
Ontvang gereeld verslae vanaf bestuur oor die uitvoering van die
askieplanne.

Finansiële State en Verslagdoening
Beoordeel die jaarlikse geouditeerde finansiële state van die Algemene Sinode en
alle beduidende rekeningkundige beramings en opinies daarin en maak ʼn
aanbeveling aan die Algemene Sinode of sy gevolmagtigde om die state te aanvaar
of nie.
Wanneer die jaarlikse finansiële state geoudit word, word die volgende
gedoen/beoordeel:
5.4.6.1

5.4.6.2
5.4.6.3
5.4.6.4
5.4.7

Ten opsigte van die finansiële state word daar deur die eksterne ouditeur
in oorleg met Bestuur:
a)
alle beduidende regstellings en aanpassings in die state bespreek
as die resultaat van die jaarlikse oudit; en
b)
enige dispute en probleme wat met bestuur gedurende die verloop
van die jaarlikse oudit teengekom is, bespreek;
Bestuursbriewe as gevolg van die eksterne oudit, word beoordeel;
Die eksterne ouditeur se bevindinge en aanbevelinge ten opsigte van die
interne kontroles word beoordeel en
Die prestasie van die eksterne ouditeur word beoordeel.

Risiko- en aanspreeklikheidsverslagdoening
Beoordeel die volgende om te verseker dat na die beste wete van ʼn lid daar nie
materiële weglatings of wanaanpassings is nie in:
5.4.7.1
5.4.7.2
5.4.7.3
5.4.7.4

5.4.8

Die Algemene Sinode se Risikoprofiel;
Die jaarlikse begroting van die Algemene Sinode;
Die verslag oor die uitvoering van die strategiese prioriteite (Strategiese
Plan, doelwitte en teikens); en
Enige ander aanspreeklikheidsverslae.

Rol en verantwoordelikhede van die voorsitter
Bykomend tot die rolle en verantwoordelikhede van lede van die Ouditkomitee soos
beskrywe hierbo, het die voorsitter van die Ouditkomitee ook die volgende rolle en
verantwoordelikhede:
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5.4.8.1

Toesig hou oor en leiding neem in die voorbereiding en aanbieding
van:
i.
Die periodieke hersiening en bevestiging van die inhoud van die
Beleid vir die Ouditkomitee en die Ouditkomitee se rolle,
verantwoordelikhede en funksies vir goedkeuring deur die Algemene
Sinode;
ii. Die Ouditkomitee se jaarlikse plan om te verseker dat die
Ouditkomitee se deurlopende verantwoordelikhede geskeduleer en
volledig aangespreek word;
iii. ʼn Jaarlikse verslag aan die Algemene Sinode of sy gevolmagtigde
wat:
a) Opsommings van die Ouditkomitee se aktiwiteite en die
resultate van sy beoordelings onderneem;
b) Die Ouditkomitee se bepaling van die stelsel van interne
kontroles verskaf;
c) Enige beduidende bekommernis wat die Ouditkomitee mag hê
met betrekking tot risikobestuur, kontroles en die
aanspreeklikheidsprosesse, dokumenteer;
d) Soos nodig, aanbevelings vir die verbetering van risikobestuur,
kontroles en die aanspreeklikheidsprosesse verskaf.
iv. ʼn Jaarlikse selfevalueringsverslag om die prestasie van die
Ouditkomitee te meet ten opsigte van sy vermoë om uitvoering te
gee aan die Beleid vir die Ouditkomitee en bydrae tot die toesig
mandate wat die Algemene Sinode aan die Ouditkomitee gegee het.

5.4.8.2

Toesig te hou oor die Ouditkomitee se vergaderinge insluitend:
i.
ii.
iii.
iv.
v.

5.4.8.3

Sit voor by Ouditkomiteevergaderinge insluitend:
i.
ii.
iii.
iv.
v.

5.4.8.4

5.4.9

Vasstelling van die agenda;
Korrekte notulering;
Verseker die tydige verspreiding van dokumente vir die vergadering;
Hou van vooraf vergadering indien nodig; en
Aanmoediging van bywoning deur lede en ander persone op
uitnodiging.

Verseker gesonde bestuur van die vergadering en die agenda;
Moedig openheid en sinvolle bespreking en deelname van die lede
aan;
Hanteer konflik en punte van verskillende opinies;
Soek konsensus en instemming; en
Inisieer en hou in komitee individuele vergaderings soos nodig met
die voorsitter van die ASM, die voorsitter van die ASFB, die
Algemene Sekretaris en die eksterne ouditeur.

Ondersteun ʼn positiewe kultuur deur:
i.
Deurlopend ʼn modeloptrede en gedrag te weerspieël;
ii. Openlike aanvaarding en omarming van die verwagtinge, rolle en
verantwoordelikhede van ʼn lid;
iii. Aanmoediging van respek en vertroue tussen lede;
iv. Ondersteuning van deursigtige, ferm en direkte kommunikasie
tussen lede en bestuur;
v. Verskillende opinies te respekteer;
vi. Verbind tot gesonde beheer en ʼn spangees.

Plig om in te lig en plig om te bedank – onenigheid en verskil in opinie
In die geval waar ʼn gewone lid van die Ouditkomitee verskil van opinie met ʼn ander
lid van die Ouditkomitee en die voorsitter dit nie kan oplos nie of as die lid ʼn verskil
van opinie met die voorsitter het wat nie opgelos kan word nie, en op voorwaarde dat
die verskil in opinie vanaf die perspektief van die betrokke lid ʼn materiële negatiewe
impak kan of gaan hê op die redelikheid en eerlikheid van gerapporteerde inligting of
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op die integriteit van die bedryf van die Algemene Sinode of wat die optrede en/of
gedrag van ʼn individu onbillik gaan bevraagteken moet die lid die saak opper vir ʼn
oplossing en besluitneming soos volg:
5.4.9.1
5.4.9.2
6.

Die betrokke lid sal die saak binne ʼn redelike tydsraamwerk onder die
aandag van die ASM bring;
Die uitspraak van die ASM sal dan finaal wees en indien die betrokke lid
nog steeds verskil van opinie het die lid die plig om te bedank.

KONFLIK VAN BELANGE EN ETIESE GEDRAGSKODE VIR LEDE VAN DIE OUDITKOMITEE
AANGESTEL DEUR DIE ALGEMENE SINODE
6.1

Doel
Die doel van die Kode is om openbare vertroue in die integriteit van die lede van die
Ouditkomitee en die besluitnemingsprosesse van die beheerstrukture te versterk deur:
6.1.1
6.1.2
6.1.3

6.2

Aanmoediging van ervare en bekwame persone om lid te word van die
Ouditkomitee;
Daarstelling van duidelike gedragsreëls en respek vir konflik van belange; en
Minimalisering van die moontlikheid van konflikte wat tussen die persoonlike
belange en openbare pligte van lede van die Ouditkomitee kan ontstaan en die
voorsiening van ʼn oplossing vir sodanige konflikte in openbare belang van die
Algemene Sinode indien dit sou voorkom.

Beginsels
Dit word vereis van lede om hulle pligte in openbare belang van die Algemene Sinode uit te
voer. Hulle onpartydigheid moet onaantasbaar wees.
Die Kode stel standaarde vir die behoud en versterking van openbare vertroue in die
integriteit van lede van die Ouditkomitee. Dit sit ook beginsels uiteen om werklike of
oënskynlike konflikte tussen persoonlike belange en openbare verantwoordelikhede te
vermy.
6.2.1

Etiese standaarde
Lede sal deurlopend met eerlikheid optree en die hoogste moontlike etiese
standaarde navolg sodat openbare vertroue in die integriteit, objektiwiteit en
onsydigheid van die Algemene Sinode versterk en bewaar word.

6.2.2

Openbare ondersoek
Lede het die verpligting om amptelike pligte uit te voer en om alle persoonlike sake
so te bedryf dat dit enige openbare noukeurige ondersoek kan deurstaan. Deur
maar net binne die wet op te tree sal nie noodwendig ʼn lid onthef van hierdie
verpligting nie.

6.2.3

Besluitneming
In die uitvoering van hulle pligte en verantwoordelikhede sal lede besluite neem in
openbare belang van die Algemene Sinode en in elke geval op meriete.

6.2.4

Persoonlike belange
Lede sal nie persoonlike belange hê wat gunstig beïnvloed kan word deur
spesifieke of beduidende aksies van die Algemene Sinode waarin hulle ʼn
deelname het nie.

6.2.5

Openbare belang
Met aanstelling en ook daarna sal lede hulle persoonlike sake op so ʼn wyse bestuur
dat dit enige vorm van konflik (werklik of potensieel of oënskynlik) sal voorkom.
Indien sodanige konflikte wel na vore sou kom, moet dit ten gunste van die
openbare belang opgelos word.

6.2.6

Openbare kommentaar
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Lede mag nie Ouditkomitee-aangeleenthede in die openbaar bespreek nie.
6.2.7

Persoonlike gewin
Die diens wat ʼn lid lewer mag nie lei tot persoonlike gewin vir die lid, sy/haar familie
of vriende of besighede waarin hy/sy of sy/haar familie ʼn aandeel in het nie.

6.2.8

Plig om te openbaar
ʼn Lid moet die Skriba skriftelik inlig van:
6.2.8.1
6.2.8.2

6.2.9

enige moontlike konflik van belange voor die aanvang van elke
vergadering;
enige omstandigheid wat ʼn negatiewe of skadelike effek op die lid se
vermoëns kan hê om sy/haar pligte en verantwoordelikhede te kan
uitvoer.

Plig om in te lig en plig om te bedank – konflik van belange
Onafhanklikheid word sigbaar deur die afwesigheid van werklike of
veronderstelde direkte of indirekte persoonlike en finansiële belang van ʼn lid of
lede of sy/haar familie en besigheidsassosiate asook die persoonlike
hoedanigheid en gedrag van ʼn lid of lede om persone in beheer- en
bestuurposisies betrokke te maak by onbehoorlike praktyke.
Enige optrede deur ʼn lid of lede wat in stryd met hierdie onafhanklikheidsvereiste
van ʼn lid of lede sou wees, moet summier na die ASM verwys word. Beskerming
van onafhanklikheid kan daartoe lei dat die betrokke lid of lede dan sal moet
bedank.

6.2.10

Geskenke, gasvryheid en voordele
Lede en hulle families sal nie enige geskenke, voordele of gasvryheidsaanbiedinge aanvaar sonder om die vergadering vooraf daaroor in te lig nie.

6.2.11

Voorkeurbehandeling
Lede sal nie hulle posisie gebruik om enige persone of instansies
voorkeurbehandeling deur die Algemene Sinode te laat gee nie.

6.2.12

Binnekringinligting
Lede sal nie direk of indirek voordeel trek uit inligting wat hulle bekom het
gedurende die uitvoering van hulle pligte en verantwoordelikhede nie.

6.2.13

Sinodale eiendom
Lede sal nie direk of indirek sinodale eiendom gebruik of toelaat dat algemene
sinodale eiendom van enige aard gebruik word vir persoonlike gewin nie.

6.2.14

Verstryking van termyn en diensverlating
Lede sal nie na verstryking van hulle termyne op so ʼn wyse optree dat hulle ʼn
onbehoorlike voordeel, as gevolg van hulle betrokkenheid gedurende hulle
dienstermyne, bekom nie. Indien die geleentheid een jaar na diensverlating sou
opduik, sal dit in orde wees.

6.2.15

Fondswerwing
Lede moet nie persoonlik betrokke raak by fondswerwingsaksies waar dit hulle
posisie of verpligting teenoor die Ouditkomitee onversoenbaar kan maak met hulle
pligte en verantwoordelikhede nie.

6.2.16

Respek vir die administrasie van die Kode
Lede sal die administrasie van hierdie Kode respekteer en sal toepaslike
selfbeheersing toepas wanneer hy/sy kommentaar lewer oor sake onder
bespreking.

111

7.

NIE-OPENBAARMAKING VAN INLIGTING
Gedurende ʼn lid se termyn kan die betrokke lid toegang kry tot beskermde of geklassifiseerde
sinodale inligting insluitend dokumente van die Algemene Steunspan Fondse en Bates (ASFB). Die
lid is onder ʼn verpligting om sodanige inligting in die strengste moontlike vertroulikheid te hanteer.
Die lid mag nie die inligting vrystel, kopieer, versend of bespreek met ʼn derde party nie.

8.

ANDER DOKUMENTE TER SPRAKE
8.1
8.2
8.3

BELEID VIR DIE ALGEMENE SINODE SE OUDITKOMITEE
KING III-VERSLAG (2009)
BELEID VIR DIE AANSTELLING VAN LEDE VAN DIE OUDITKOMITEE VAN DIE
ALGEMENE SINODE

VORMS VAN DIE OUDITKOMITEE (OK):
Aanstellingsbrief
Aanvaardingsvorm
Verklaring van belange
Aansoekvorm om te dien in die OK
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A.7 GEMEENTES
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A.7.1 EREDIENS EN LITURGIE
1. OPDRAG

Die Algemene Sinode van 2013 het die Netwerk Erediens en Liturgie in die lewe geroep met die volgende
besluit (sien punt 4):
BESLUIT : ALGEMENE SINODE 2013
LIDMAATBEMAGTIGING (vgl Agenda A.11.1 bl 121 pt 6; Notule Dag 2 pt 28)
1. Die Algemene Sinode aanvaar Lidmaatbemagtiging, wat besin oor die gestuurdheid, dissipelskap en
toerusting van lidmate, as ’n kontinue werksaamheid.
2. Die Algemene Sinode versoek die Netwerk vir Lidmaatbemagtiging om navorsing te doen en te besin
oor gestuurdheid, dissipelskap, toerusting en dienswerk van gelowiges en die studieresultate beskikbaar
te stel sodat dit die kerk en haar missionale roeping kan ondersteun.
3. Die Netwerk word uitgebrei met verteenwoordigers van die NG Kerkfamilie.
4. Die Algemene Sinode vestig ’n netwerk vir erediens en liturgie om die Algemene Sinode te
adviseer.
5. Die Algemene Sinode vestig ’n netwerk vir gemeentebediening om die Algemene
Sinode te adviseer.
Die netwerk is gevorm deur aanvanklik ʼn verteenwoordiger uit elke sinodale streek te betrek asook
verteenwoordigers van VONKK en FLAM. Jacques Louw is as projekleier aangewys en het as sodanig
gedien tot aan die einde van 2014. Hierna is hy opgevolg deur Freddie Schoeman.
Die netwerk sien tans soos volg daar uit:














Dr Coenie Burger (Wes-Kaapland)
Ds Danie Mouton (Oos-Kaapland)
Ds Johan Conradie (Noord-Kaapland)
Ds Gideon Lamprecht (Vrystaat)
Ds Tertius Naudé (KwaZulu-Natal)
Ds Nico van Rensburg (Wes-Transvaal)
Ds Dieter de Bruin (Noordelike Sinode)
Dr André Bartlett (Hoëveld)
Dr Tertius Erasmus (Oostelike Sinode)
Dr Fourie van den Bergh (Namibië)
Ds Faani Engelbrecht (FLAM)
Ds Jacques Louw (VONKK)
Dr Freddie Schoeman (projekleier)

2. AGTERGROND

Bogemelde besluit spruit voort uit die verslag van die Netwerk vir Lidmaatbemagtiging wat voor die
Algemene Sinode van 2013 gedien het.

3. WERKSWYSE

Aangesien dit duidelik uit die verslag en die besluit geblyk het dat die ondersteuning van die “missionale
roeping” die motivering van die besluit was, is die Raamwerkdokument oor die missionale aard en roeping
van die NG Kerk wat deur die Algemene Sinode van 2013 aanvaar is, as vertrekpunt geneem. Paragraaf
14 van hierdie dokument, “Nuwe nadenke oor die liturgie van ‘n missionale kerk”, is van belang vir die
Netwerk vir Erediens en Liturgie.
Hierdie verslag is ʼn voorlopige vorderingsverslag en bedoel om as basis vir gesprek te dien. Dit bevat
geen finale standpuntinname nie en is nie bedoel om beleid te bepaal of selfs om riglyne daar te stel nie.
Dit is ʼn uitnodiging om aan die gesprek deel te neem en verder navorsing te doen wat die NG Kerkfamilie
kan dien.

4. DIE ROL VAN DIE EREDIENS IN MISSIONALE GELOOFSVORMING
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4.1 INLEIDING
Wanneer ons nadink oor die rol wat die erediens speel in die geloofsvorming van erediensgangers, is dit
goed om te begin met die basiese aard en wese van die erediens. Dit word eenvoudig en helder uitgedruk
in die Handleiding vir die Erediens (p. 3–4) as volg:
Die erediens is die sentrale gebeurtenis in die voortgaande lewe van ’n Christelike gemeente. In die
erediens gaan dit immers oor die ontmoeting tussen God en sy gemeente: God nader tot die gemeente en
die gemeente nader tot God. In hierdie ontmoeting neem God die inisiatief. Hy roep sy gemeente om uit
die normale gang van die lewe terug te tree; Hy bring hulle saam met die oog daarop om hulle geloof op
te bou en te versterk; en Hy stuur hulle terug na die gewone gang van die lewe om tot sy eer te lewe. God
se inisiatief word beantwoord deur die reaksie van die gemeente: hulle tree bewustelik terug uit die
gewone gang van die lewe; in die ontmoetingsgebeure van die erediens word daar by hulle ’n nuwe
perspektief op die lewe gevorm; en dan tree hulle weer toe tot die volheid van die lewe.
Hieruit is dit duidelik dat die erediens in wese missionaal van aard is. God roep sy gemeente bymekaar,
rus hulle toe, en stuur hulle weer uit om lig vir die wêreld en sout van die aarde te wees (Matteus 5:13–
16). In die proses word die erediensganger se geloof gevorm. Deur week na week geroep te word om
saam met geloofsgenote in die teenwoordigheid van God te verkeer en week na week weer uitgestuur te
word, word gelowige erediensgangers in hulle diepste wese missionaal gerig. Die doel van ʼn erediens is
dus nie soseer informasie nie, maar formasie en veral transformasie.
Hierdie siening van die aard en wese van die erediens het implikasies vir die rol wat die erediens in
gemeentes speel en hoe dit ingerig behoort te word. Hoe geloofsvorming in die erediens kan plaasvind en
hoe die erediens dienooreenkomstig in die praktyk ingerig kan en/of behoort te word, is die vraag waarop
hierdie verslag fokus.
4.2 DIE KONSEP VAN GELOOFSVORMING
4.2.1 Die aard van geloofsvorming
Geloofsvorming is ʼn proses wat deur die Heilige Gees in diepste wese van die gelowige bewerkstellig
word. Dordt beskryf die werking van die Gees só: Maar deur die kragtige werking van dieselfde Gees, wat
die wedergeboorte skenk, dring Hy ook deur tot in die binneste dele van die mens, open Hy die geslote
hart, versag Hy wat hard is en besny Hy wat onbesnede is. In die wil stort Hy nuwe eienskappe in en
maak die wil, wat dood was, lewend; wat sleg was, goed; wat onwillig was, gewillig en wat ongehoorsaam
was, gehoorsaam. Hy beweeg en versterk die wil sodat dit, soos ʼn goeie boom, vrugte van goeie werke
kan dra (Hoofstuk 3 en 4, paragraaf 11).
Dit is duidelik dat hierdie vormingswerk glad nie van die gelowige se kant bewerk kan word nie. Dit is
suiwer en alleen die werk van die Gees uit genade alleen. Gelowiges stel hulleself oop vir die werking van
die Gees in hulle binneste deur geloofsoefening (1 Tim 4:8). Selfs dan, soos Boulton uitwys, is die primêre
agent nie die gelowige nie, maar die manier waarop die gelowige deelneem aan die werk van die Drieenige God: Each of the church’s key practices is still something human beings do, but they do it neither
alone nor as the act’s primary agent. Rather, in and through the practice, they participate in divine work.
(Matthew Myer Boulton, Life in God: John Calvin, Practical Formation, and the Future of Protestant
Theology, Grand Rapids: Eerdmans, 2011, p. 24.)
Geloofsgewoontes en -praktyke wat deel vorm die gelowige se daaglikse handel en wandel skep ruimte
vir die Gees om die gelowige se hart, siel, gedagtes en wese te vorm en te omvorm. Dit vind uiting in die
manier waarop gelowiges lewe, die besluite wat hulle neem, hulle daaglikse handel en wandel.
Hoewel daar ʼn groot verskeidenheid van geloofsgewoontes en -praktyke is, is Calvyn oortuig dat gebed
“die vernaamste oefening van die geloof” (Institusie 3.20) is. Die kern, bron en beginpunt van gebed is
stilte. Sonder stilte kan daar nie gebed wees nie. Moeder Teresa van Kalkutta het in ʼn sekere sin die hele
proses van geloofsvorming saamgevat toe sy die volgende gesê het:
Die vrug van stilte is gebed,
die vrug van gebed is geloof,
die vrug van geloof is liefde,
die vrug van liefde is diens,
die vrug van diens is vrede.
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(Aangehaal in die Handleiding vir die erediens p. 22)
Presies hoe geloofsvorming in die praktyk plaasvind hang grootliks af van onder andere die volgende
faktore:
 Persoonlikheid (sommige geloofsgewoontes en -praktyke kom meer natuurlik vir mense met
sekere pesoonlikheidskenmerke as ander: mense verskil van mekaar).
 Verhoudings (persoonlihede en figure wat mense deur die loop van hulle lewe ontmoet, is
rigtinggewend en lewensveranderend).
 Lewensomstandighede (die sosio-maatskaplike toestande waarin mense grootword en lewe
bepaal in ʼn groot mate hulle lewensuitkyk).
 Tydsgewrig (mense wat in die een-en-twintigste eeu lewe, het ander uitdagings en vrae as mense
wat in eerste eeu of die sestiende eeu geleef het).
 Lewenservaring (gebeurtenisse en belewenisse in die loop van mens se lewe het ʼn groot
vormende invloed op die manier waarop hulle hulle geloof beleef.
Ruimtes waarbinne geloofsvorming plaasvind is die binnekamer (plek van stilte en afsondering – eremos),
die gesin, ʼn kleingroep, die gemeente en die gemeenskap.
Hierdie verslag fokus spesifiek op die ruimte van die gemeente en meer bepaald die gereelde weeklikse
erediens.
4.2.2 Die doel van geloofsvorming
Eenvoudig gestel: Die doel van geloofsvorming is die maak van dissipels. In sy Institusie sê Calvyn: Deur
die verligting van die Gees maak God vir Hom dissipels van mense wat vantevore die hemelse leer nie
gehad het nie.(3.1.2) John Roberto praat, met verwysing na geloofsvorming van our continuing mission of
making disciples and promoting lifelong growth in faith. (Roberto, John. 2015. Reimagining Faith
Formation for the 21st Century: Engaging All Ages and Generations (Kindle Locations 38–39).
LifelongFaith Associates. Kindle Edition.)
Wat is ʼn dissipel? In die Raamwerkdokument word dissipels as volg beskryf: Disspels is mense wat
Christus volg, wat van Hom leer hoe om nuwe mense te wees en wat, soos Christus, die wêreld nuut
maak deur nuwe verhoudings te skep. (Prof CJP (Nelus Niemandt) en prof PGJ (Piet) Meiring.
Raamwerkdokument oor die missionale aard en roeping van die NG Kerk. 2013)
Anders gestel: Dissipels is getroue volgelinge van Jesus Christus. Die sentrale boodskap van Jesus is die
Koninkryk van God wat naby gekom het (Markus 1:15). ʼn Getroue volgeling van Jesus Christus sal dus
iemand wees wat hart en siel verbonde is aan die waardes, beginsels en doeleindes (etos) van God se
koninkryk. ʼn Dissipel is iemand wat die koninkryk van God – God se ryk van liefde en geregtigheid –
bevorder en dien.
Die natuurlike inklinasie van mense is egter om hulle eie koninkryke daar te stel en te dien. Wanneer hulle
egter afsien hiervan en deel word van God se koninkryk, wanneer God hulle “uit die mag van die
duisternis” wegruk en hulle “onder die heerskappy” van sy Seun stel (Kolossense 1:13), moet hulle anders
begin dink en doen. Om anders te kan dink en doen is geloofsvorming nodig.
Geloofsgewoontes en geloofspraktyke, dit wil sê herhaalde geloofsoefening, vorm gelowiges diep in hulle
binneste op so ʼn manier dat hulle met hulle hele wese, met hart en siel, met woorde, dade en gedagtes
die belange van die koninkryk van God dien.
4.3 DIE EREDIENS EN GELOOFSVORMING
Soos reeds vermeld, was gebed vir Calvyn die vernaamste geloofsoefening. Gebed vind individueel plaas
in die binnekamer (ʼn plek van afsondering of eremos) maar ook korporatief in die erediens. Vir
geloofsvorming is beide onontbeerlik. Die klem val vir die doeleindes van hierdie verslag op die erediens.
4.3.1 Die missionale aard van die erediens
4.3.1.1 Missionalistiese eredienste
Daar is tans baie verwarring oor die erediens en die doel, rol en plek daarvan gesien in die lig van die
missionale transformasie van gemeentes en die groterwordende insig dat gemeentes en kerke missionaal
moet wees.
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Aan die een kant word eredienste op subtiele en minder subtiele wyse in diens gestel van die missionale.
Vir sommige word die eredienste van die gemeente een van die vernaamste instrumente waardeur die
ontkerklikes en onkerklikes kerklik betrek moet word. Daarom moet eredienste vir hulle “seeker-sensitive”
wees. Bekende mega-kerke in Amerika soos Willow Creek Community Church en Saddleback Church is
rondom hierdie konsep gebou. Beide kerke het hier te lande groot invloed uitgoefen en word deur talle
gemeentes gevolg. Slagspreuke soos A church is not a crowd. But to grow a larger church you must first
attract a crowd (Warren, Rick. 1995. The Purpose Driven Church, p. 253) het groot impak.
Die vraag is: Hoe maak ʼn gemeente die erediens aantreklik? Rick Warren van Saddleback Church
antwoord dit as volg: Create a service that is intentionally designed for your members to bring their friends
to. And make the service so attractive, appealing, and relevant to the unchurched that your members are
eager to share it with the lost people they care about (Warren, Rick. 1995. The Purpose Driven Church, p.
253).
Hierdie benadering word ook gereflekteer in die Handleiding vir die Erediens waarin enkele riglyne gegee
word vir “Missionêre Eredienste” waarin goedkeurend verwys word na die praktyk van Willow Creek
Community Church se “soekerdienste” en ook na die herlewingsdienste van onder andere George
Whitefield gedurende die agtiende eeu.
Hoe moet ons oordeel oor hierdie benadering? Dit word tereg gekritiseer deur Nelus Niemandt (Niemandt,
CJP. Missionale kerk en missionale eredienste. 'n Refleksie op Leonard Sweet se 'Giving Blood. A fresh
paradigm for preaching'. Vir die Musiekleier Jaargang 34, No 44, Desember 2014, ISSN 1999-3412.), Cas
Wepener (Wepener, CJ. 2008. Toward missional liturgy. NGTT 49(1&2): 206–220) asook deur Ian Nell en
Neil Meyer (Nell, IA & Meyer, N. 2013. Invited by God onto the worship stage: Developing missional
communities through participation in Theo-drama, Verbum et Ecclesia 34(1), Art. #840. http://dx.doi.
org/10.4102/ve.v34i1.840).
Wepener (hierin gevolg deur Niemandt) bestempel dit as “missionalisties”, bedoelende dat die erediens
hiervolgens bloot die aantrekking van getalle in die oog het en so die ware aard en wese van die erediens
verloën. Hoewel die bedoeling, naamlik om mense weer kerklik betrokke te maak of lewenstransformasie
deur die evangelieboodskap, word die erediens ʼn blote evangelisasie-instrument en word selfs die
element van aanbidding in diens daarvan gestel.
Wepener sê hieroor: Closely scrutinized the suggestion in the new service book is thus rather a
missionalistic liturgy than a missional liturgy as the worth of the missional liturgy will here be determined
by the amount of so-called seekers that are attracted by it. This is not a bad incentive, but surely not the
central aim of any liturgy or missional vision (Wepener, CJ. 2008. Toward missional liturgy. NGTT
49(1&2): 206–220).
4.3.1.2 Missionale aard misken
Aan die ander kant gebeur dit ook dikwels dat die missionale aard van die erediens heeltemal uit die oog
verloor word. Eredienste word óf gerig op die eer en verheerliking van God op so ʼn eng wyse dat die lewe
van die gelowige en die konteks van die gemeente van sekondêre belang word, óf so eksklusief gefokus
op die persoonlike verryking van gelowiges en die vervulling van hulle geestelike behoeftes dat die nood
van die gemeenskap en wêreld uit die oog verloor word. Dit gebeur wanneer óf God óf die gemeente tot
die rol van toeskouer gereduseer word (vgl Nell, IA & Meyer, N. 2013. Invited by God onto the worship
stage: Developing missional communities through participation in Theo-drama, Verbum et Ecclesia 34(1),
Art. #840. http://dx.doi. org/10.4102/ve.v34i1.840).
Evangelicals generally have defined worship in one of two ways, neither of which grasps the biblical
imperative of worship. The first sees worship as ascribing worth to God. In this half-truth definition the
burden of worship is placed upon the worshiping community. The community of worship, it seems, must
originate words and feelings of praise through music and prayer that God will find pleasing. The second is
a presentational approach to worship. Here worship consists of a series of packaged presentations to the
“audience,” so that they may hear the message (Webber, Robert E. 2009. Worship Old and New (Kindle
Locations 5034-5038). Zondervan. Kindle Edition).
God as toeskouer: God word bloot die passiewe ontvanger van die gemeente se lof en aanbidding. Elke
week kom die gemeente bymekaar om God te aanbid en dit is die begin en die einde van die erediens.
Die enigste doel van die gemeente word dan die eer en die dien van die Here en die doel wat God dalk
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met die gemeente mag hê word ter syde gestel. Hoewel God in die middelpunt is, word Hy in die proses
nie veel meer as ʼn blote toeskouer van die gemeente se handelinge nie.
Natuurlik is dit goed en reg dat God geëer en aanbid word, maar dit is hoogstens nog net die helfte van
die waarheid. In this half-truth definition the burden of worship is placed upon the worshiping community.
The community of worship, it seems, must originate words and feelings of praise through music and
prayer that God will find pleasing (Webber, Robert E. (2009-12-15). Worship Old and New (Kindle
Locations 5036-5037). Zondervan. Kindle Edition).
“Praise en worship” word ʼn “goeie werk” van verdienste wanneer dit die mense is wat die inisiatief hierin
neem en nie ʼn reaksie op God se redding en liefde nie. Ons vergeet soms dat God nie ʼn slegte selfbeeld
het en wat telkens die lofprysing van mense nodig het om dit te oorkom nie. Die primêre doel van die
erediens kan dus nie wees om die Here te eer en te dien nie. Ons kom as sy gemeente nie op ons eie
inisiatief bymekaar asof ons daardeur die guns van die Here vir ons kan inpalm nie. Ons kom bymekaar
omdat die Here ons bymekaarroep en omdat HY ʼn doel met ons het – nie andersom nie.
Gemeente as toeskouer: Die gemeente word toeskouer in die erediens wanneer die liturg en die “worship
team” beskou word as die span wat die “produksie” op die planke bring en die gemeente word week na
week uitgenooi om die skouspel te kom aanskou. Die gemeente neem minimaal deel behalwe dat hulle
emosies in beweging gebring word deur die musiek en ander elemente van die “produksie”. Hierdeur word
die gemeente in die rol van verbruikers geplaas en is dit hulle taak om die kwaliteit van die “produksie” te
beoordeel.
When this happens, members are encouraged to treat the church as consumers treat other forms of
entertainment. They sit on the outside looking in and judging the worship, whilst implicitly or explicitly also
judging the mission of the church and everything else that the church does (vgl Nell, IA & Meyer, N. 2013.
Invited by God onto the worship stage: Developing missional communities through participation in Theodrama, Verbum et Ecclesia 34(1), Art. #840. http://dx.doi. org/10.4102/ve.v34i1.840).
Wanneer die “produksie” nie op standaard is nie, is die res van die gemeente nie op standaard nie (so
word gedink) en die erediensgangers as verbruikers weerhou hulle bydraes of stem met hulle voete en
woon volgende Sondag ʼn ander “produksie” by.
Webber noem dit ʼn “presentational approach to worship”. Here worship consists of a series of packaged
presentations to the “audience,” so that they may hear the message. (Webber, Robert E. 2009. Worship
Old and New (Kindle Locations 5037-5038). Zondervan. Kindle Edition). Die oormaat van “40 dae”veldtogte wat tans gewild is, kan soms in hierdie lokval gevang word.
Waar óf God óf die gemeente gereduseer word tot toeskouers, word die inherente missionale aard van die
erediens misken.
4.3.1.3 Die inherente missionale aard van die erediens
Die inherente missionale aard van die erediens spruit voort uit die feit dat die gemeente ʼn missionale God
aanbid. Die God wat aanbid word is ʼn God wat mense roep, bymekaarmaak en stuur. Die erediens is
beide middelpuntsoekend (God wat roep) en middelpuntvlietend (God wat stuur). God roep ons bymekaar
sodat ons uitgestuur kan word. Die werk van die gelowige in die wêreld buite die erediens, die werk in
diens van die Koning ter wille van sy koninkryk, is die telos van die erediens.
Dit is dus nie nodig om naarstigtelik en krampagtig die erediens in ʼn missionale keurslyf in te druk nie. Na
sy wese en aard is die erediens missionaal. Daar hoef dus nie verwys te word na “missionale eredienste”
asof daar ʼn ander soort erediens is nie. ʼn Erediens wat nie missionaal is nie, is nie in ooreenstemming
met die wese en aard van ʼn erediens nie.
Daarom moet die inherente missionale aard van die erediens weer in fokus gebring word en deeglik
verstaan word.
Die skrywers van die Raamwerkdokument is reg wanneer hulle sê: ʼn Missionale gemeente kry haar
identiteit in God wat ʼn missionale God is en gevolglik kan die identiteit van die liturgie van so ʼn gemeente
ook nie anders wees nie (prof CJP (Nelus Niemandt en prof PGJ (Piet) Meiring. Raamwerkdokument oor
die missionale aard en roeping van die NG Kerk. 2013, p 13).
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James K.A Smith stel dit so: Christian worship and formation ... culminate in Christian action – being sent
as ambassadors of another “city,” as witnesses to kingdom come, to live and act communally as a people
who embody a foretaste of God’s shalom (Smith, James KA. 2013. Imagining the Kingdom (Cultural
Liturgies): How Worship Works. Kindle Locations 3246-3248. Baker Publishing Group. Kindle Edition).
Andy Root se boek, Christopraxis, spreek ook hierdie saak aan.
In die erediens nader God tot mense en mense nader tot God. Die erediens is die arena waarin gelowiges
God ontmoet en deur God gevorm word deur die elemente van die erediens waarin die Gees teenwoordig
is (Smith, loc 3240). Die God tot wie genader word, is ʼn missionale God. In die Raamwerkdokument word
dit so uitgedruk: Ons leer God in die Bybel ken as ’n sturende God. Daarom word daar van die missio Dei
gepraat. ... Dit is nie net ‘n geval dat God sending doen nie, God is in wese ʼn sturende God. Net soos wat
ons sê “God is liefde”, kan ons sê “God is ʼn sturende God” (prof CJP (Nelus) Niemandt en prof PGJ (Piet)
Meiring. Raamwerkdokument oor die missionale aard en roeping van die NG Kerk. 2013, p 4).
Die erediens is ʼn ontmoeting tussen die God wat stuur en die gemeente wat gestuur word. Die inhoud
van hierdie ontmoeting kan dus nie anders as om hierdie realiteit te reflekteer nie. God neem telkens die
inisiatief om sy gemeente bymekaar te roep. Die gemeente kom bymekaar in die eerste plek as ʼn daad
van gehoorsaamheid aan die roepende God en nie omdat hulle noodwendig hulle eie behoeftes wil
bevredig of om “ʼn boodskap” of ‘n geestelike “top up” te kry nie. Tydens die erediens word gelowiges
toegerus en opgebou, vertroos en bemoedig, bemagtig en versterk. Aan die einde van die erediens word
hulle uitgestuur met ʼn opdrag: Leef koninkryksgerig!
In final analysis, the shift towards a missional theology and praxis must be manifested in and nourished by
a missional liturgy focussing on the worship and adoration of the God who recruits the missional
congregation time and again, over and over, to serve the missio Dei (Wepener, CJ. 2008. Toward
missional liturgy. NGTT 49(1&2): 206–220).
Cas Wepener maak ook Van Ruler se gedagte van teonome resiprositeit diensbaar vir die liturgie. Hier is
sy werksdefinisie van liturgie soos hy dit in sy proefskrif formuleer:
Liturgie is die ontmoeting tussen God en mens deurdat God en mens uitbeweeg na mekaar, ’n beweging
waarin God se handeling primaat het bo dié van die mens, sodat daar so op ’n teonoom resiproke wyse
’n dialogiese kommunikasie in en deur rituele en simbole tot stand kom waarby die mens op ’n liggaamlike
wyse betrokke is en die mens so sy/haar hoogste doel op aarde kan verwesenlik, naamlik om God te prys
en Hom vir ewig te geniet.
4.3.1.4 Erediensbywoning opsioneel?
In die lig van bogestelde moet die vraag gevra word: Is die erediens ’n opsionele handeling? As God ons
bymekaar roep, kan ons weier?
4.3.2 Die erediens se rol in die missionale geloofsvorming van die gelowige erediensganger
Die geloofsvormende effek wat die erediens op die gelowige kan hê, kan goedskiks geïllustreer word deur
die verhaal van Jesaja se roepingsvisioen in Jesaja 6:1-8:
In die jaar van koning Ussia se dood het ek die Here gesien. Hy het op ’n baie hoë troon gesit, en die
onderste van sy kleed het die tempel gevul. 2By Hom was daar serafs om Hom te dien. Elkeen het ses
vlerke gehad: met twee het hy sy gesig bedek, met twee sy voete en met twee het hy gevlieg.
3Die serafs het mekaar telkens toegeroep:
“Heilig, heilig, heilig is die Here die Almagtige! Die hele aarde is vol van sy magtige teenwoordigheid.”
4Hulle het so hard geroep dat die deure in hulle kosyne gerammel het en die tempel vol rook geword het.
5Toe het ek uitgeroep: “Dit is klaar met my! Ek is verlore! Elke woord oor my lippe is onrein, en ek woon
onder ’n volk van wie elke woord onrein is. En nou het ek die Koning gesien, die Here die Almagtige.”
6Een van die serafs het toe ’n gloeiende kool met ’n tang van die altaar af gevat en na my toe gevlieg. 7Hy
het my mond aangeraak met die kool en gesê: “Noudat die gloeiende kool jou lippe aangeraak het, is jou
oortredinge vergewe, jou sonde versoen.”
8Toe het ek die Here hoor vra:
“Wie kan Ek stuur?
Wie sal ons boodskapper wees?”
Ek het geantwoord:
“Hier is ek! Stuur my!”
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Dit wat met Jesaja hier gebeur kan (behoort?) ook die ervaring elke erediensganger elke Sondag te wees.
Ons sien hier hoe ʼn ontmoeting met die heilige God die aanbidder op sy knieë dwing. Skuldbelydenis
word gevolg deur vergifnis en versoening. Geloofsvorming vind plaas. Die gelowige word bemoedig en
vertroos. Wanneer die Here vra wie sy boodskapper kan wees, antwoord die gelowige spontaan en
vrywillig: “Hier is ek! Stuur my!” Hierdie ontmoeting eindig, soos elke erediens, met ʼn uitsending.
In die erediens word die beeld van God in die gelowiges herstel sodat hulle as God se beelddraers, sy
verteenwoordigers, hulle oorspronklike skeppings- en kultuuropdrag kan uitvoer: om die skepping te
bewerk en te bewaar (Gen 2:15). Hulle menswaardigheid word herstel in die erediens en hulle word
uitgestuur om andere se menswaardigheid te herstel deur respek te betoon, om na ander te luister, hulle
te omarm en selfloos lief te hê (vgl die vier waardes van die Seisoen van Menswaardigheid). As
beeldraers neem ons deel aan God se voortgaande skeppings-, regerings- en herstelwerk (vgl Fowler).
Die gelowige wat gehoorsaam aan die Here se roeping by die deur van die kerkgebou (of ander
erediensruimte) opdaag, behoort nie dieselfde mens te wees wat daar uitgaan nie. Die gelowiges wat die
erediens telkens week na week) verlaat moet stelsematig diep in hulle wese, getransformeer word. Hulle
gedagtes, hulle emosies, hulle gedrag moet al hoe meer die waardes van die koninkryk weerspieël.
Vir hierdie diep verandering – of transformasie – om te gebeur, is ʼn proses van geloofsvorming nodig. Dit
geskied op talle verskillende wyses, maar dit wat in die erediens gebeur, is een van die heel
belangrikstes. Die erediens behoort beskou te word as die sentrale geloofspraktyk van die gemeente as
liggaam van Christus.
Wat gebeur in die erediens wat geloofsvorming bevorder? James Bryan Smith in sy boek Knowing the
Good and Beautiful God sê dat geloofsvorming plaasvind wanneer vier komponente bymekaarkom:
narratiewe herstrukturering (waar ons leer om valse verhale oor God, ander en die wêreld te verruil vir
ware verhale), geloofsgewoontes en -praktyke (of: geestelike dissiplines of wat Smith noem “exercises”),
die gemeenskap van gelowiges en werking van die Heilig Gees (hy plaas die eerste drie komponente op
die punt van ʼn driehoek met die werking van die Gees in die middel).
Hierdie vier komponente kom uitnemend bymekaar in die erediens. Die verhaal van God se groot
reddingsdade in die geskiedenis word vertel deur die Skrif saam te lees, daar word gesing, gebid, bely –
en dit alles as gemeenskap van gelowiges onder aansporing van en deur bemiddeling van die Gees.
Wanneer God se storie vertel word, vind daar ʼn “re-story-ing” in ons binneste plaas. Ons verhaal word
opgevang in God se verhaal. Ons word deel van God se verhaal en God word deel van ons verhaal – en
ons verhaal verander radikaal. Genesing en herstel vind plaas en ons ingesteldhede word geherkalibreer
sodat dit resoneer met die hart en gesindheid van Jesus (Fil 2:5 –11).
Die onontbeerlike rol wat die kerklike jaar in die “re-story-ing” van erediensgangers speel, kan nouliks
oorskat word. Elke jaar word God se verhaal van liefde en redding vertel en oorvertel deur Skriflesing,
simboliek, liturgie, musiek soos wat die verskillende seisoene die op die ander volg. Soos die teoloog
Dorothy Bass sê, gaan hierdie praktyk teen die grein van wanhoop in.
In a single turning, the Christian year carries the content of Christian faith into present time, inviting us to
experience the here-and-now in relation to a story that began before creation and continues into a future
that is already dawning. (Dorothy Bass. 2000. Receiving the Day. San Francisco: Jossey-Bass).
ʼn Manier om dit wat in die erediens gebeur te konseptualiseer, is om die gedagte van die erediens as
Theo-drama (ʼn konsep wat oorspronklik deur Hans Urs von Balthassar ontwikkel is) te ondersoek – soos
Nell en Meyer gedoen het. Volgens hulle bevindinge is Theo-drama ʼn geldige metafoor om interaksie
tussen die Drie-enige God en die aanbiddingsgemeenskap te beskryf. Die transformatiewe effek van die
erediens is geleë in die aktiewe deelname van die gemeente in die erediens en die feit dat God aktief
handel. Nie een word gereduseer tot blote toeskouer nie. In die taal van die missio Dei is God die primêre
beweger (“primary Actor”) en ons as sy kerk word genooi om sáám met Hom te werk.
When the church participates alongside God in the Theo-drama of worship, then the classical shape of the
liturgy assists in missional formation by providing a ‘script’ or ‘plot’ according to which our stories can be
brought into contact with God’s Story. In this way our stories are taken up into God’s Story, we find our
own stories mirrored there and we are able to be transformed through a process of experiential or praxis
learning. Moreover, the fact that this liturgical experience is repeated as a weekly habit means that it is a
powerful transformational discipline (Nell, IA & Meyer, N. 2013. ‘Invited by God onto the worship stage:
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Developing missional communities through participation in Theo-drama’. Verbum et Ecclesia 34(1), Art.
#840. http://dx.doi. org/10.4102/ve.v34i1.840).
Die klassieke vorm van die erediens (kyk Handleiding vir die Erediens p 5–7) behoort weer ernstig aan die
orde te kom. Die elemente van die erediens vertel ʼn verhaal – die verhaal van ʼn God wat sy mense
versamel en bymekaarroep, wat in die Diens van die Woord Homself aan hulle openbaar en met hulle
kommunikeer, van mense wat reageer op die tekens van sy liefde en genade tydens die Diens van die
Tafel en van ʼn God wat sy mense uitstuur die wêreld in om tot sy eer te lewe.
This kind of worship is a participatory drama in which each person plays a par. (Webber, Robert E. 2009.
Worship Old and New. Zondervan. Kindle Edition. Loc. 5063).
4.4 VERDERE ONDERSOEK EN NAVORSING
Dié verslag en veral die slotparagraaf van punt 4.3.2 hierbo suggereer ʼn hele aantal onderwerpe en areas
wat verdere navorsing en ondersoek verg:
4.4.1 Presies hoe die klassieke patroon van die erediens gelowiges missionaal vorm verdien om verder
ondersoek te word. James KA Smith voorsien ʼn moontlike wegspringpunt hiervoor in hoofstuk 5 van sy
boek Desiring the Kingdom. Hy behandel elkeen van die elemente van klassieke orde van die erediens
vanuit die perspektief van geloofsvorming. Dit kan verder uitgebou word en in die Suid-Afrikaanse situasie
gekontekstualiseer word. Kwantitatiewe en kwalitatiewe navorsing is nodig.
4.4.2 Die konsep Theo-drama en die teologiese onderbou van die inherente missionale aard van die
erediens moet verder ondersoek word.
4.4.3 Die geloofsvormende en transformatiewe krag van die verhaal en hoe die erediens ingerig kan word
om dit benut, moet ondersoek word.
4.4.4 Sonder om die waarde van die kleingroep te misken, moet die sentrale rol wat die erediens speel in
die vorming van geloof beklemtoon word. Die aard en rol van die erediens as geloofsgewoonte moet
bevorder word. Tans is erediensbywoning besig om ernstig af te neem die in meeste gemeentes. Dit kan
nie goed wees vir die geloofsvorming van gemeentes nie.
4.4.5 Lidmate moet toegerus word met die oog op sinvolle voorbereiding vir en deelname aan die
erediens. Hulle moet verstaan dat hulle nie “verbruikers” is wat ʼn “vertoning” bywoon nie, maar aktiewe
deelnemers aan ʼn gebeure waarin God Drie-enig die hoofrol speel en hulle bymekaarroep en uitstuur.
4.4.6 Aandag behoort ook gegee te word aan kontekstualisering of liturgiese inkulturasie gegewe die
konteks van Sub-Sahara Afrika waarbinne ons werk.
4.4.7 Die rol van ekumeniese nadenke oor liturgie vir die tema van missionale liturgie moet deeglik
verreken word.

5. AANBEVELINGS: EREDIENS EN LITURGIE

5.1 Die Algemene Sinode sien die terrein en werk van die Netwerk vir Erediens en Liturgie as ʼn
voortgaande werksaamheid.
5.2 Die Algemene Sinode vra die Netwerk vir Erediens en Liturgie om voort te gaan met navorsing
oor die erediens en liturgie en meer spesifiek die onderwerpe wat in punt 4.4 van die verslag
genoem word.
5.3 Die Algemene Sinode sien die verslag van die Netwerk vir Erediens en Liturgie as ʼn basis vir
verdere navorsing en gesprek.
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A.7.2 GEMEENTEBEDIENING
1. OPDRAG

BESLUIT : ALGEMENE SINODE 2013

LIDMAATBEMAGTIGING (vgl Agenda A.11.1 bl 121 pt 6; Notule Dag 2 pt 28)
1. Die Algemene Sinode aanvaar Lidmaatbemagtiging, wat besin oor die gestuurdheid, dissipelskap en
toerusting van lidmate, as ’n kontinue werksaamheid.
2. Die Algemene Sinode versoek die Netwerk vir Lidmaatbemagtiging om navorsing te doen en te besin
oor gestuurdheid, dissipelskap, toerusting en dienswerk van gelowiges en die studieresultate beskikbaar
te stel sodat dit die kerk en haar missionale roeping kan ondersteun.
3. Die Netwerk word uitgebrei met verteenwoordigers van die NG Kerkfamilie.
4. Die Algemene Sinode vestig ’n netwerk vir erediens en liturgie om die Algemene Sinode te adviseer.
5. Die Algemene Sinode vestig ’n netwerk vir gemeentebediening om die Algemene Sinode te
adviseer.
Die opdrag van die Algemene Sinode aan die Netwerk vir Gemeentebediening was baie wyd. Daarom is
begin met gesprekke om eers die spesifieke area waarmee die netwerk die Algemene Sinode van advies
moet bedien, te definieer. Die Algemene Sinode is tans besig met ʼn baie bepaalde fokus, naamlik die
besinning oor wat dit beteken om in hierdie tyd ʼn missionale kerk in Suid-Afrika te wees. Gesprekke is
gevoer met verteenwoordigers en leiers van taakspanne soos Missionale Ekklesiologie, Lidmaatbemagtiging en Erediens en Liturgie. Die uitkoms van hierdie gesprekke was dat daar gefokus word op die
vraag: “Wat beteken dit om ʼn denominasie te transformeer na ʼn missionale gemeente? Binne hierdie
breër vraag is die terrein van ondersoek van die Netwerk vir Gemeentebediening dan omskryf as: Hoe lyk
die bedieningspraktyke van uitnemende missionale gemeentes in die NG Kerk?
1.1 WERKSWYSE
Die lede van die Netwerk is gevra om elkeen twee gemeentes te identifiseer wat die transformasie na
missionaliteit reeds gemaak het. ʼn Vraelys is na elk van hierdie gemeentes gestuur met die versoek dat
die leierskap van die gemeente dit sal invul en terugstuur. ʼn Totaal van 11 gemeentes het die vraelyste
ingevul en teruggestuur. Nadat ʼn kompilasie gedoen is, is die resultate weer aan die gemeentes gestuur
en enige terugvoer en voorstelle is in die finale verslag geïnkorporeer.
1.2 UITSETTE VAN DIE NAVORSING
1.2.1 Missionale gemeentes vertoon die diversiteit van die NG Kerk in Suider-Afrika in terme van
ouderdom, grootte, stad en platteland, ryk en arm. Dit beteken dat enige gemeente missionaal kan wees
aangesien dit nie aan die een of ander demografiese profiel gebonde is nie.
1.2.2 Missionale gemeentes is ʼn jong beweging wat oor die afgelope 15 jaar tot stand gekom het en daar
is nie ʼn eenvormige model van gemeentebediening of -strukture by hierdie gemeentes nie: dit gaan
eerder oor ʼn fundamentele verskuiwing in die benadering tot kerkwees.
1.2.3 Daarby moet dit duidelik gesê word dat die skuif na missionaliteit nie iets is wat vanself gebeur nie –
dit vloei uit ʼn bewuste keuse. Katalisators vir hierdie keuse is (i) intensionele leierskap binne die
gemeente sowel as (ii) eksterne faktore soos demografiese verandering en nood in die samelewing wat
gemeentes noop om nuut te dink oor hulleself en hulle roeping.
1.2.4 ʼn Betekenisvolle interne katalisator vir verandering vind plaas wanneer gemeentes die bediening
“teruggee” vir die lidmate. Lidmaatbemagtiging is daarom ʼn fundamentele boublok in die skuif na
missionaliteit.
Die wyse waarop die transformasie plaasvind, kan nie vasgepen word in ʼn eenvormige, orals-geldende
proses nie. Daar is egter bepaalde merkers wat prominent na vore kom:
*1 Geloofsonderskeidende leierskap met sterk geestelike komponente van gebed, luister, geloofsvorming
en omgang met die Woord. Gemeentes ervaar ʼn duidelike roeping hier en nou.
*2 Intensionele fasiliteringsprosesse soos dié van die Suider-Afrikaanse Vennootskap vir Gestuurde
Gemeentes het by baie ’n groot rol gespeel.
*3 Lidmate wat eienaarskap neem.
*4 Betrokkenheid in die gemeenskap.
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1.2.5 Die kerk sal wys wees om te leer uit die foute wat suksesvolle missionale gemeentes in hulle
transformasie en bedieningspraktyke gemaak het. Die gemeentes dui die volgende foute aan wat hulle
gemaak het:
*1 Transformasie in die kerk vind anders plaas as in die besigheidswêreld. Dit vra baie meer tyd, geduld
en geloofsonderskeiding. Beweeg stadig!
*2 Onvoldoende kommunikasie oor die visie en wat aan die gebeur is.
*3 ʼn Onderskatting van die rol van leiers in die proses.
*4 Isolasie van die gemeenskap en ʼn gebrek aan noue samewerking met die gemeenskappe wat bedien
word. Dit is noodsaaklik om gesonde gemeenskapsontwikkelingbeginsels toe te pas.
*5 Gemeentes maak ook soms die fout om ʼn te lae verwagting te hê van wat hulle kan vermag.
1.2.6 Op die vraag oor wat hulle as hulle grootste suksesse beleef, is dit betekenisvol dat missionale
gemeentes nie hulle suksesse meet aan suksesvolle projekte nie, maar aan die diepgaande skuiwe wat
plaasvind.
*1 ʼn Diep kultuurskuif vind plaas wat ʼn nuwe manier van dink oor kerkwees, die roeping van die kerk, die
God wat ons roep en stuur en ook oor lidmaatskap, behels.
*2 ʼn Fundamentele houding van luister na Gees en leer van die konteks, ontwikkel.
*3 Sukses gaan oor ʼn diep en voortgaande transfomasie.
Die belangrikheid van leierskap was baie duidelik. Missionale transformasie is onmoontlik sonder
intensionele leierskap. Die aard van hierdie leierskap is ook belangrik: dit is nie heersende leierskap nie
maar dienskneg- en bemagtigende leierskap wat bereid is om risiko’s te loop en weerstand te hanteer.
1.2.7 Bedieningspraktyke: Dit is opvallende dat missionaliteit nie net gestalte kry in bepaalde projekte nie,
maar dat dit die bediening van die gemeente in totaliteit transformeer. Die onderskeid tussen opbou en
uitbou vervaag. Die totale bediening van die gemeente word bedink en gepraktiseer vanuit die missionale
identiteit.
1.2.8 So word eredienste byvoorbeeld ingerig om die gaping tussen die gemeente en gemeenskap kleiner
te maak. Eredienste word bewustelik ingerig om meer verwelkomend teenoor vreemdelinge te wees, maar
dit dien ook om die gemeentelede toe te rus, te motiveer en uit te stuur vir hulle roeping in die wêreld.
Getuienisse en verhale van uitreik speel hierin ʼn belangrike rol. Gemeentelede leer om ʼn nuwe soort taal
te gebruik, nl missionale taal wat in die eredienste vasgelê word.
1.2.9 Wat gemeentestrukture betref: dit volg die missionale visie en is daarom soepel, buigsaam en
doelmatig. Die doel is om lidmate te bemagtig eerder as om te beheer en te kontroleer. Hierdie
gemeentes is intensionele gemeenskappe waar die strukture uitdrukking gee aan die missionale roeping.
1.2.10 Lidmaatskap word herdefinieer na dissippelskap. In baie van hierdie gemeentes word lidmaatskap
nie primêr gesien as lidmaatskap aan ʼn kerk nie, maar as deelname aan God se sending. Daar is heelwat
gemeentes wat dan ook vertel van mense wat betrokke is wat nie lidmate is nie. Prosesse van
geloofsvorming is belangrik om hierdie transformasie te laat plaasvind.
1.2.11 Op dieselfde manier word jeugbediening en die pad na belydenisaflegging ook in terme van
dissipelskap herdefinieer. So berig een gemeente dat deelname aan uitreike een van hulle vereistes vir
toelating tot belydenisaflegging is. Jeugbediening word ʼn geleentheid om kinders en tieners missionaal te
vorm deur oa aktiewe deelname aan missionale uitreike. Dit is dikwels multi-kultureel en multidenominasioneel.
1.2.12 Betrokkenheid in die plaaslike gemeenskap: Ons hoor van ʼn herdefiniëring van sending van ʼn
aksie daar vêr na ʼn bediening in die plaaslike gemeenskap en ook buite die onmiddellike gemeenskap.
Gemeentes beweeg weg van ʼn tjekboekverhouding met sendelinge iewers elders na direkte
betrokkenheid deur die gemeentelede self.
1.2.13 Die gemeentes dui ʼn lang lys van dinge aan wat hulle anders begin doen het. Elke gemeente het
uiteraard nie alles op hierdie lys begin doen nie, maar dit gee ʼn oorsig van hoe divers die veranderinge is
wat missionaliteit in gemeentes laat plaasvind :
 Groter gasvryheid in die eredienste.
 Die gerigtheid op en openheid vir die gemeenskap verander die taal van die liturgie en prediking.
 Die gebruik van sosiale media vir kommunkasie na buite die gemeente.
 Betrokkenheid as vennoot by gemeenskapsaktiwiteite.
 Gebedsbediening wat meer doelgerig op die gemeenskap en uitreike in die gemeenskap fokus.
 Sommige gemeentes vertel van ʼn naamsverandering wat hulle definieer in terme van hulle visie en
nie in terme van die denominasie nie.
 Ontwerp van geloofsgewoontes wat dissipelskap in die taal en kultuur van die omgewing bevorder.
 Gemeenskapsentrums vir die gemeenskap wat vanuit gemeentes ontwikkel word.
 Geld, en die insameling van fondse, speel ʼn ander rol as in die verlede. Gemeentes word meer
vrygewig deur weg te gee sonder om iets terug te verwag.
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Heelwat meer risiko’s word geneem as in die verlede tov die aard van die bediening en die
ontwikkeling van nuwe bedieninge.
Die viering van die gestuurde visie in die gemeente.

1.2.14 Die gemeentes in die navorsingsgroep het die volgende beste praktyke aangedui:
*1 Geloofsvorming deur omgang met die Woord sowel as omgang met die mense in die omgewing
(wêreld).
*2 Getuienisse in die eredienste.
*3 Vlagskipprojekte waarin lidmate aanleer wat missionaliteit in die praktyk beteken.
*4 ʼn Leierskorps wat koers aandui en op koers bly.
*5 Intensionele bou van verhoudings binne en buite die gemeente.
Wat die toekomsvisie aanbetref, is dit duidelik dat die transformasie na missionale gemeentewees hoop
gee vir die toekoms van gemeentes en hulle leiers. ʼn Nood van die gemeenskap wat in die toekoms die
aandag van missionale gemeentes gaan vra, is die toenemende hoeveelheid kerklos en kerkvervreemde
mense in die gemeenskappe. Daar ontwikkel ʼn behoefte aan evangelisasiemodelle wat toepaslik is vir die
konteks en wat in die praktyk werk.

2. SAKE WAARVAN DIE LEIERSKAP VAN DIE SINODES KENNIS MOET NEEM.

2.1 Een van die uitstaande uitkomste van hierdie studie is die belangrikheid van leierskap wat koers
aandui, bereid is om risiko’s te neem en wat kan volhard wanneer daar weerstand is. Sinodale leiers moet
die belang van hulle eie leierskap in hierdie verband nie onderskat nie.
2.2 Sinodes kan en behoort advokate wees wat ruimtes skep waarbinne gemeentes kan waag om te
transformeer. Onbuigsame burokratiese sisteme kan die transformasie vir gemeentes baie moeilik maak.
2.3 Sinodes en ringe behoort gemeentes wat in die proses van transformasie is, te help om in netwerke
en groepe bymekaar te kom om by mekaar te leer en mekaar te ondersteun. Waar daar nie
ondersteuningsisteme vir gemeentes in die proses van transformasie na missionaliteit bestaan nie, is dit
baie moeiliker vir gemeentes om hulle weg te vind en daarop te volhard. Moet veral nie toelaat dat
gemeentes in die proses van missionale transformasie geïsoleerd raak en moedeloos word nie.
2.4 Sinodes moet daarby ook kyk na die ontwikkeling van meganismes waarmee gemeentes in
geloofsonderskeiding begelei kan word. Die onderskeiding van roeping in die konkrete konteks is
wesenlik.
2.5 Sinodes moet ook kennis neem dat die transformasie ʼn lang proses is wat jare neem en nie ʼn projek
wat vir ʼn jaar of twee aangepak en afgehandel kan word nie.
2.6 Opleiding en heropleiding van predikante is ʼn saak van prioriteit. Dit blyk uit die navorsing dat geen
gemeente se kop in die rigting van missionaliteit draai as daar nie intensionele leierskap uitgeoefen word
nie en die rol van predikante hierin is wesenlik.
2.7 Al drie teologiese fakulteite sal meer moeite moet doen om tentmakers, kerkplanters en gestuurdes op
te lei op verskillende vlakke met verskillende kwalifikasies en bedieninge. Voltydse predikante raak al hoe
meer onbekostigbaar, is soms onproduktief, werk vir aftrede en word deur kerkrade gemanipuleer.

3. AANBEVELING: GEMEENTEBEDIENING

Die Sinode besluit om die werksaamhede van die Netwerk vir Gemeentebediening te kontinueer en
veral aandag te gee aan die saak van missionale transformasie en die sake in punt 2 van die
verslag.
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A.7.3 LIDMAATBEMAGTIGING
1. OPDRAG
BESLUIT: ALGEMENE SINODE 2013
LIDMAATBEMAGTIGING (vgl Agenda A.11.1 bl 121 pt 6; Notule Dag 2 pt 28)
1. Die Algemene Sinode aanvaar Lidmaatbemagtiging, wat besin oor die gestuurdheid,
dissipelskap en toerusting van lidmate, as ’n kontinue werksaamheid.
2. Die Algemene Sinode versoek die Netwerk vir Lidmaatbemagtiging om navorsing te doen en te besin
oor gestuurdheid, dissipelskap, toerusting en dienswerk van gelowiges en die studieresultate beskikbaar
te stel sodat dit die kerk en haar missionale roeping kan ondersteun.
3. Die Netwerk word uitgebrei met verteenwoordigers van die NG Kerkfamilie.
4. Die Algemene Sinode vestig ’n netwerk vir erediens en liturgie om die Algemene Sinode te adviseer.
5. Die Algemene Sinode vestig ’n netwerk vir gemeentebediening om die Algemene Sinode te adviseer.

2. SAMESTELLING:

Jannie le Roux (Wes- en Suid-Kaapland)
Amos Schreuder (Noordelike Sinode)
Freddie Schoeman (Oostelike Sinode)
Gys Loubser (Hoëveld)
Rinel Hugo (Skriba)
Theo Oosthuyzen (Vrystaat)
Nelus Niemandt (Missionale Ekklesiologie)
Lourens Bosman (Gemeentebediening)
Nico Simpson (Bybel-Media)

3. VERTREKPUNTE

3.1 Dis vir die Netwerk vir Lidmaatbemagtiging (voorheen Taakspan vir Lidmaatbemagtiging) duidelik dat
bemagtiging van lidmate nie net nog ʼn program in die kerk kan wees nie: it is a way of being the church.
Die hart hiervan is om missionale kerk te wees. Die Netwerk vir Lidmaatbemagtiging wil die fokus laat val
op inspirasie vir lidmaatbemagtiging (dissipelvorming) asook die identiteit wat daarmee gepaardgaan met
die gevolglike impak in die gemeenskap.
3.2 Volgens die Raamwerkdokument Missionale Ekklesiologie (vgl Agenda A 12.7 bl 209 pt 12 ) behoort
“die herontdekking van die amp van die gelowige tydens die Kerkhervorming as die belangrikste amp in
die kerk, as rigsnoer te dien. Maar die Reformasie se verbreding van die amp sal nog ʼn rondte verder
gevoer moet word: alle gelowiges het gawes ontvang met die oog op dienswerk in en buite die gemeente.
Die primêre bediening van die kerk is nie die bediening van die ampte aan die lidmate nie, maar die
bediening van die gewone gelowiges aan en in die wêreld.”
3.3 Lidmaatbemagtiging wil predikante dus vrymaak om meer volgens hulle roeping, passie en gawes te
leef en te verstaan dat predikante nie alles self hoef te doen nie. Predikante is deel van ’n span waar
elkeen hulle roeping, passie en gawes moet uitleef in die roeping van die gemeente.
3.4 Lidmaatbemagtiging wil lidmate vrymaak om te verstaan dat elkeen ’n verantwoordelikheid het en deur
Jesus bemagtig is om hul roeping, passie en gawes voluit te leef in die roeping van die gemeente.
Lidmate moet toegelaat word om te doen, want ons kan!
3.5 Daarom wil die Netwerk hierdie pad saamloop – nie in die eerste plek met strukture en strategiese
planne nie, maar met ’n nuwe verstaan van dissipels te wees. Dis ’n bedieningshouding en bedieningstyl
waarin lidmate en predikante elkeen Jesus volgens eie roeping, passie en gawes dien as liggaam van
Christus. Dis om elkeen te inspireer om saam te glo: ONS KAN!

4. WERKSAAMHEDE
4.1 MODEL EN PROSESONTWIKKELING
Die volgende model en proses is ontwikkel vir lidmaatbemagtiging:
Geroep (Godsbeeld) – Gevorm (Mensbeeld) – Gestuur (Wêreldbeeld) – Getuig (Dissipelbeeld) – Genade
(dissipels is begenadigdes)
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Dit kan skematies só voorgestel word:

4.2 TOERUSTINGSNAWEEK IN GEMEENTES
4.2.1 Lidmaatbemagtiging het besef dat hulpmiddels ontwikkel moet word wat gemeentes kon gebruik om
lidmate te sensiteer en te bemagtig. DVD-opnames is in samewerking met Bybel-Media gemaak wat elke
gemeente in staat sou stel om ’n IMPAK-naweek te hou wat saamval met Toerustingsondag op 13
September 2015.
4.2.2 Die DVD-opnames is daarop gemik om gewone lidmate te gebruik om ander te bemagtig. Dit maak
juis groter impak omdat “gewone gelowiges” met ander lidmate gesels om gesprekke aan die gang te kry
wat gemeentes en gelowiges kan help om innoverend dissipels van Jesus in eie konteks te wees.
Gelowiges soos Nataniël, dr Brand Pretorius, dr Kobus Neethling en die aktrise Leandie du Randt is
genader. Hulle is almal mense wat Jesus op ’n besondere wyse in hulle eie konteks navolg. Die span is
ontsettend dankbaar dat almal dadelik bereid was om hieraan deel te neem en hulle dienste gratis
beskikbaar gestel het vir hierdie beweging.
4.2.3 Nadat ’n kort videogreep van Nataniël by die 2015 Sinode van Wes- en Suid- Kaapland as deel van
die aanbieding oor lidmaatbemagtiging vertoon is, het hierdie videogreep viral (veldbrandstatus) bereik
met massiewe blootstelling vir Lidmaatbemagtiging. Naas die formele kerklike media het ook Netwerk24,
Beeld, Burger, Huisgenoot, RSG Sondagjoernaal, Radiokansel en Jozi Today hierdie saak opgehemel
(om net enkeles te noem ten tye van die saamstel van die verslag in Junie 2015). Ons is die Here uiters
dankbaar vir hierdie Geesgedrewe impak.
4.2.4 Die videogrepe is beskikbaar by www.dissipelvorming.bybelmedia.org.za en die volledige DVD met
handleiding is by Bybel-Media beskikbaar. Hierdie webtuiste is vir Lidmaatbemagtiging geskep om nog
materiaal by te voeg soos die beweging groei.
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4.3 PREEKREEKS OOR MISSIONALE KERKWEES
’n Raamwerk is opgestel met voorgestelde tekste wat kan dien as preekreeks oor missionale kerkwees.
TEMA: GEROEP, GEVORM, GESTUUR, GETUIG
Derde
Vierde
Vyfde
Sesde week
Sewende
week
week
week
week
Gevorm
Gevorm (2) Gestuur –
Getuig – in woord en
Fees –
(1) – om
– ontwikkel
om God se daad om geboorte te
afsluiting;
ʼn
missionale
droom in
gee aan nuwe
maak dit
spesiale
spiritualiteit
jou
geloofsgemeenskappe alles
rol te
(14, 15, 19, gemeente
(17, 18, 22)
prakties.
speel, jou
23)
en konteks
gawes en
waar te
talente,
maak (11,
van jonk
12, 13, 20)
tot oud
(16, 21)
Jesaja 2,
Filippense 2
1
Matteus 4
Efesiërs
Handelinge 1:8
9, 11, 25
Korintiërs
Johannes
4
Rom 8:17–21
2:19–21
Handelinge 13–20
Lukas 4
12
Matteus
Efesiërs
25
2:10
(Die syfers tussen hakies verwys na die hoofstukke in die werksboek “Gestuur” – uitgegee deur BM en
geskryf deur Nelus Niemandt en Piet Meiring)
Eerste
week
Inleiding:
God se
droom;
missio
Dei (2–7)

Tweede
week
Geroep – om
deel te wees
van God se
droom;
selfprysgawe
(8, 9) Sluit
aan waar
God besig is
(10)

5. AANBEVELINGS: LIDMAATBEMAGTIGING

5.1 Die Algemene Sinode aanvaar Lidmaatbemagtiging, wat besin oor die gestuurdheid,
dissipelskap en toerusting van lidmate, as ’n kontinue werksaamheid.
5.2 Die Algemene Sinode versoek die Netwerk vir Lidmaatbemagtiging om die mediaplatform vir
die toerusting van lidmate verder uit te bou, navorsing te doen en leiding aan die Kerk in die
verband te gee.
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A.7.4 MISSIONALE EKKLESIOLOGIE
1. OPDRAG

Die Algemene Sinode neem in Oktober 2013 die volgende besluit:
MISSIONALE AARD EN ROEPING VAN DIE NG KERK (vgl Agenda A.12.7 bl 214 pt 21; Dag 2 pt 17)
Die Algemene Sinode ontvang hierdie beleidsdokument as ’n dokument wat uitdrukking gee aan die
geloofsonderskeidende prosesse wat die afgelope dekade aandag aan die wese en aard van die kerk en
haar getuienis in die wêreld gegee het. Die Algemene Sinode aanvaar dit as deel van ’n gesprek wat ons
help om saam nuwe taal te skep, wat ons lei om nuwe gesprekke te voer en so nuwe, verbeeldingryke
moontlikhede vir die toekoms van die NG Kerk te ontdek.
MISSIONALE AARD EN ROEPING VAN DIE NG KERK: NUWE NADENKE OOR DIE KERKORDE (vgl
Agenda T.14.2 bl 6 pt 5.1.1, A.12.7 bl 214 pt 21; Notule Dag 3 pt 13)
1 Die Algemene Sinode keur Aanbevelings 21.2 tot 21.2.8 (Agenda bl 214-215) met die vereiste tweederdemeerderheidstem goed, met die volgende wysigings:
2 Die Algemene Sinode keur die volgende wysigings aan Die Kerkorde goed:
2.1 Wysig die opskrif van Hoofstuk 1 om te lui: “DIE BELYDENIS, AARD EN ORDE VAN DIE KERK”
2.2 Artikel 2: voeg ’n nuwe Artikel 2 in wat lui: “Die Nederduitse Gereformeerde Kerk is deur God Drie-enig
geroep om deel te neem aan die missie van God in die wêreld. Die Kerk word deur die Heilige Gees
opgebou om God se eer te dien, en verkondig die bediening van versoening en die heilvan Christus.”
2.3 Artikel 9: Wysig die huidige Artikel 9.4 om te lees:
In die gemeente aanvaar die bedienaar van die Woord verantwoordelikheid vir onderskeiding, die
bestudering en verkondiging van die Woord van God, die bediening van die sakramente, die diens van die
gebede en dissipelskap. Die bedienaar van die Woord is ook saam met die ander ampte verantwoordelik
vir:
• eredienste
• die opbou van die gemeente
• onderrig en toerusting van gelowiges vir hulle dienswerk
• die gemeente se dienswerk in die wêreld
• leiding en organisering van die gemeente
• uitoefening van Christelike liefde en tug
• pastorale versorging
• kerkplanting
• die voortdurende ontwikkeling van bedieningsvaardighede.
Die kerkraad onderskei en bepaal, saam met die bedienaar van die Woord, die wyse waarop dié
verantwoordelikhede, in lyn met bepaalde begaafdhede, uitgeleef word en vervat dit in ʼn
diensooreenkoms.
2.5 Artikel 16:
*1 Wysig die huidige Artikel 16.1 om te lees:
“Die amp of bediening van die ouderling is gerig op geestelike onderskeiding en leiding, versorging,
bestuur en toesig, en omvat:...”
*2 Voeg 16.1.9 in:
“dissipelskap” (huidige 16.1.9 word 16.1.10)
2.6 Artikel 53: Wysig die huidige Artikel 53 om te lui:
53.1 Die missie van die Drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees is om lewe en volheid aan die
wêreld te gee, en die kerk is in diens van God se missie.
53.2 Deur die Woord en Gees vergader God vir Hom ’n gemeente. Deur dié gemeente:
* laat God sy Woord verkondig,
* bring Hy die gemeenskap van heiliges uit alle nasies tot stand,
* laat Hy diens aan die wêreld in nood lewer,
* laat Hy sy opdrag om die skepping en lewe te bewaar sigbaar tot uitdrukking bring, en
* word sy geregtigheid en versoening verkondig.
So laat Hy sy koninkryk kom.
53.3 Die gestuurde kerk bedien die evangelie in al sy dimensies aan mense wat die evangelie nie ken nie
of daarvan vervreemd is.
53.4 Elke gemeente is ‘n gestuurde gemeente en so elke lidmaat van die gemeente.
2.7 Die Algemene Sinode gee opdrag aan die ATR om die Kerkorde in sy geheel aan die hand van hierdie
verslag te hersien.
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2. SAMESTELLING

Die Projekspan is op sinodale basis saamgestel uit die volgende lede:
Nelus Niemandt (Sameroeper)
Frederick Marais (Wes- en Suid-Kaapland)
Danie Mouton (Oos-Kaapland)
Mike Heany (KwaZulu-Natal)
Gideon vd Watt (Vrystaat)
Gert Cordier (Wes-Transvaal)
Willem Pretorius (Noordelike Sinode)
Frans du Plessis (Jeug)
Jannie McDuling (Hoëveld)
Johan Koen (Oostelike Sinode)
Fourie vd Berg (Namibië)

3. AGTERGROND

3.1 Die besluite van die Algemene Sinode van 2013 mbt die Raamwerkdokument oor die Missionale aard
en roeping van die NG Kerk verteenwoordig ʼn belangrike fokus in die werksaamhede van die Projekspan.
3.2 Die doel van die Raamwerkdokument lui as volg:
“Die doel van die verslag is om ’n taal te skep wat die onderskeidingsproses oor die wese, aard en
gestuurdheid van die kerk sal dien. Die nuwe taal wat ons gebruik, is ’n duidelike aanwyser dat
diepliggende, organiese veranderinge besig is om plaas te vind. Dit is slegs wanneer ’n gemeenskap so ’n
nuwe taal sáám ontdek en sáám gebruik dat nuwe gesprekke en veranderinge moontlik word.”
3.3 Nuwe woorde en gesprekke verander ons insig oor wat moontlik is en steek ons verbeelding aan die
brand. Die Projekspan is van mening dat die dokument ʼn proses begin het wat wel “taal skep” en
verbeelding aanvuur.

4. OPDRAG VAN DIE ALGEMENE SINODE

Die Moderamen het op grond van die besluite wat by die Algemene Sinode 2013 geneem is die besluit
verder uitgepak. Die opdrag aan die Projekspan is as volg omskryf:
4.1 Skep ʼn sinodale netwerk en fasiliteer gesprekke in sinodes.
4.2 Verwerk die Missionale Raamwerkdokument in ʼn populêre formaat.
4.3 Stel ʼn “Toolkit” saam wat die Missionale Ekklesiologie in gemeentes bevorder. Dit kan die volgende
insluit:
4.3.1 Innoverende missionale gemeentes – beskryf hulle stories en stimulerende verhale (gebruik multimedia om gemeentes se stories te vertel).
4.3.2 Appreciative enquiry – Stel ʼn vraelys met vrae saam en “toets” waar staan ʼn gemeente tov
missionaliteit (vgl Missionale Ekklesiologie Bylaag 1).
4.3.3 Dissipelskapvorming – vaardighede en toerusting van lidmate om gestuurdes te wees.
4.3.4 Leierskapvormingmateriaal.
4.3.5 Hermeneutiese sleutels om te onderskei.
4.3.6 Skep materiaal oor Gestuurdheid.
4.3.7 Gee aandag aan Teologiese Opleiding.
4.3.8 Maak gebruik van:
4.3.8.1 YouTube video’s – geskik vir tablette, selfone en eletroniese media
4.3.8.2 App – BM ontwikkel tans ʼn App
4.3.8.3 Kerkbode se stories oor uitreike en evangelisasie.

5. WERKSAAMHEDE

5.1 VERGADERINGS
Die Projekspan het by een geleentheid in 2014 vergader. By die geleentheid het verteenwoordigers van
die sinodes terugvoering gegee.
5.2 OPDRAG VAN DIE ALGEMENE SINODE
5.2.1 Sinodale netwerk
Die sinodale netwerk is gevorm en intensionele gesprekke en fasilitering van gesprekke word reeds deur
die netwerk in sinodes gevoer wat missionale denke/gestuurdheid in sinodes bevorder.
5.2.2 Terugvoer vanaf sinodes
5.2.2.1 In die meeste sinodes is reeds ʼn wisselende mate van inkoop in Missionale Ekklesiologie. Van die
konsepte is sterk in die etos van sinodes gevestig.
129

5.2.2.2 Die Vennootskap vir Gestuurde Gemeentes in SA is betrokke in al die streke.
5.2.2.3 Sommige sinodes het die kultuurskuif na missionaliteit reeds verwoord deur besluite, visiestellings,
gespreksgroepe en ruimtes wat geskep is. In een sinode word steeds baie sterk klem op die tradisionele
sendingwerk geplaas (missionêre) alhoewel daar tog ʼn aanduiding van beweeg na die missionale
bestaan. Daar is in die meeste sinodes taakspanne/gespreksgroepe wat die konsep verwoord en uitdra.
5.2.2.4 Sake vir verdere aandag uit die gesprek: Die woord “missionaal” sal verder uitgepak moet word.
Almal verstaan nie die woord dieselfde nie en in sommige streke word dit gelykgestel aan tradisonele
sendingwerk (missionêr).
5.2.2.5 ʼn Woordelys van nuwe woorde moet saamgestel word (wat verstaan ons bv met die woord missio
Dei?).
5.2.3 Publikasie (kyk 3.2)
Die Raamwerkdokument is verwerk in ʼn Werkboek “Gestuur–Kerkwees tussen gister en môre” wat deur
BM gepubliseer en op bestelling beskikbaar is.
5.2.4 TOOLKIT (kyk 3.3)
ʼn Klein projekspan het reeds begin om materiaal te ontwikkel.
5.2.5 Skep materiaal oor gestuurdheid
Dit is dringend noodsaaklik dat materiaal vir predikante en kerkrade oor missionale leierskap ontwikkel
word:
–Die Projekspan is besig om aan verskeie artikels te werk.
–Die volgende inligting is reeds op die Internet beskikbaar: Peak Leadership: The 9 essential practices
of Peak Leadership (www.theshiftnetwork.com/course/PeakLeadership )
–Daar is heelwat navorsing oor die onderwerp (skripsies van ons teologiese fakulteite is op hulle
webruimtes beskikbaar).
–Daar is ʼn formele versoek aan Excelsus gerig dat die Lentekonferensie in 2016 oor missionale kerkwees
sal handel.
–Disssipelskap en Geloofsvorming – die Netwerk Lidmaatbemagtiging is ook versoek om aandag aan
missionale toerusting te gee.

6. TEOLOGIESE OPLEIDING
6.1 ALGEMENE KURATORIUM
6.1.1 Teologiese opleiding verteenwoordig een van die heel kragtigste “veranderingsmeganismes” mbt die
groei en ontwikkeling van ʼn missionale ekklesiologie. Deel van die opdrag aan die Projekspan was om
leiding te gee aan Kuratoria en VBO’s.
Daar is ʼn skrywe aan die Algemene Kuratorium gerig waar gesprek met al die dosente van die drie
Fakulteite aangevra is. ʼn Baie vrugbare gesprek het plaasgevind en die volgende is oa aangespreek:
• Die Missionale Raamwerkdokument.
• Paradigmaskuiwe in die NG Kerk.
• Missionale Ekklesiologie – hoe verreken die kurrikulum dit?
• Kernkapasiteite by leraars (die profiel van die afgestudeerde student is hersien).
• In watter mate word missionale kapasiteit by studente gekweek?
• Praxis (bedieningsontwerp) vir bepaalde kontekste.
• Dissipelskapvorming.
6.2 VOORTGESETTE TEOLOGIESE OPLEIDING
Lede van die Projekspan het insette gegee in die konseptualisering van ʼn nuwe en omvattende program
vir voortgesette teologiese opleiding en is baie dankbaar dat die missionale ekklesiologie ook daar die
basis van nadenke en beplanning is. Die opleidingsprogram is reeds geloods.
6.3 KONFERENSIES
Lede van die Projekspan was behulpsaam in die aanbied van verskeie konferensies in samewerking met
ʼn verskeidenheid instansies en dit is gedoen teen geen of geringe koste vir die Algemene Sinode.
6.3.1 Kerkplanting
ʼn Konferensie met verskeie internasionale kundiges (onder meer prof Stefan Paas van die Vrije
Universiteit Amsterdam, Alan Hirsch en prof Stephan Joubert) is in Maart 2014 aangebied in samewerking
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met die Fakulteit Teologie aan die Universiteit van Pretoria, die NG Gemeente Moreletapark, E-Kerk en
verskeie ander instellings. Meer as 100 persone het die konferensie bygewoon.
6.3.2 Konferensie oor Missionale Kerkwees.
Communitas het ʼn groot internasionale konferensie in Januarie 2015 aangebied met verskeie
internasionale kundiges (onder meer prof Pat Keifert, prof Stefan Paas, biskop Graham Cray, dr Coenie
Burger en dr Frederick Marais). Meer as 100 persone het die konferensie bygewoon.
6.3.3 Besoek van prof D Guder
Prof Guder het Suid-Afrika in Mei 2015 besoek en die geleentheid is gebruik om konferensies in
Stellenbosch, Potchefstroom en Pretoria aan te bied.
6.4 FRESH EXPRESSIONS
Communitas het ʼn formele ooreenkoms met Fresh Expressions gesluit en daar is reeds begin met die
aanbieding van die MSM-program. Dit word op ʼn gereelde basis in die Noorde en Suide aangebied in
samewerking met ekumeniese vennote.
6.4 ONTWIKKELING VAN KRITERIA ITV DIE STAND VAN GEMEENTES MBT MISSIONALE
EKKLESIOLOGIE
‘n Dokument is ontwikkel wat aandag gee aan die evaluering van die stand van gemeentes. Dit is
aangeheg as Missionale Ekklesiologie Bylaag 1.
6.5 MISSIONALE TRANSFORMASIE
Aangesien daar baie raakvlakke tov missionale bewussyn is, het die projekleiers van die volgende
netwerke gesprek gevoer oor Missionale Transformasie: Missionale Ekklesiologie, Gemeentebediening,
Lidmaatbemagtiging en Erediens en Liturgie.
Die vier netwerke het besluit om saam te werk en ook die Jeugnetwerk te betrek om sodoende ʼn Netwerk
vir Missionale Transformasie te vorm. ʼn Afsonderlike verslag, Missionale Transformasie, is vir die Sinode
voorberei.

7. SAKE WAARVAN DIE NG KERK KENNIS MOET NEEM

Die Projekspan teken aan dat die volgende sake aandag sal moet geniet:
7.1 KERKPLANTING
Daar is opnuut belangstelling in die vorming van nuwe geloofsgemeenskappe. Die kerkverband sal advies
moet formuleer oor die volgende sake:
7.1.1 Hoe ondersteun ons kerkplanting/Fresh Expressions, prosesse, nuwe wyses van kerkwees wat
ontstaan?
7.1.2 Hoe sluit ons nuwe uitdrukkings van kerkwees in by ons verband?
7.1.3 Die praxis van gemeenskapsvorming sal verder ontwikkel moet word.
7.1.4 Hoe verreken ons kerkplanting in die Kerkorde?
7.1.5 Insigte wat ons kan leer by ekumeniese vennote soos die PKN (Nederland) en die Anglikaanse kerk
(Fresh Expressions).
7.2 MIDDESTADBEDIENING
Middestadbediening is ʼn belangrike energiepunt in die ontwikkeling van nuwe uitdrukkings van kerkwees
en verg verdere nadenke en ontginning.
7.3 EVANGELISASIE
Die Projekspan is van mening dat toerusting en opleiding vir evangelisasie ʼn belangrike prioriteit vir die
NG Kerk is. Dit moet ook deel wees van die inisiatiewe rondom lidmaatbemagtiging.
7.4 MISSIONALE SPIRITUALITEIT
Geloofsgewoontes: daar moet ondersoek ingestel word na maniere om hierdie inligting wyer bekend te
stel.
Dit is ook belangrik dat die betrokke Netwerk wat op Liturgie en Musiek fokus, aandag gee aan die
ontwikkeling van ʼn missionale liturgie en kerkmusiek (vgl die verslag: Die Rol van die Erediens in
Missionale Geloofsvorming).
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8. AANBEVELINGS: MISSIONALE EKKLESIOLOGIE

8.1 Die Algemene Sinode neem kennis van die verslag.
8.2 Die Algemene Sinode kontinueer die opdrag aan die Projekspan: Missionale Ekklesiologie
om ʼn sinodale netwerk te wees en gesprekke in sinodes te fasiliteer.
8.3 Die Algemene Sinode versoek die Projekspan om voort te gaan met die samestelling van ʼn
“Toolkit”.
8.4 Die Algemene Sinode versoek die Projekspan om voort te gaan om die vordering mbt die
implementering van die Raamwerkdokument in teologiese opleiding te fasiliteer.
8.5 Die Algemene Sinode versoek die Projekspan om kerkplanting verder te ondersoek en die
Moderamen met ʼn aanbeveling te dien.
8.6 Die Algemene Sinode versoek die Projekspan om navorsing te doen oor die nuuste
insigte mbt evangelisasie en verslag te doen aan die Moderamen.
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MISSIONALE EKKLESIOLOGIE BYLAAG 1

STAND VAN GEMEENTES: KRITERIA ITV MISSIONALE
EKKLESIOLOGIE
1. DIE STAND VAN ʼN GEMEENTE
Hierdie evalueringsmaatstaf is ontwikkel met die doel om gemeentes te bemagtig om meer objektief na
hulle bediening te kyk vanuit die missionale ekklesiologiese konsensus soos wat dit goegekeur is by die
Algemene Sinode van 2013. Die kriteria kan gebruik word deur begeleiers en moet verkieslik op ʼn
deelnemende wyse saam met leiers in die gemeente ontwikkel word.

2. UITTREKSELS UIT DIE MISSIONALE EKKLESIOLOGIEVERSLAG: ALGEMENE
SINODE 2013
God se missie word deur die sending van Christus en die Gees uitgevoer
Die lewe van God is ’n proses van gestuurdheid: die Vader het die wêreld so lief dat Hy sy enigste Seun
stuur om nuwe lewe te bring. Die Seun stuur die Heilige Gees.
Vader, Seun en Heilige Gees stuur die kerk in die wêreld in. Dit is nie net ’n geval dat God sending doen
nie – God is in wese ’n sturende God. Net soos wat ons sê “God is liefde”, kan ons sê “God is ’n sturende
God”.
Die Drie-enige God is dus die teenoorgestelde van ’n gemeenskap wat ter wille van sigself bestaan – van
ewigheid af is God ‘n heilige gemeenskap wat na buite gerig is. Daarom is Christelike sending die
verkondiging van die koninkryk van die Vader om lewe in die liefde van die Seun met almal te deel en om
getuies van die Gees te wees.
Die kerk se missie is ingebed in God se missie
Hoe pas die kerk by die missio Dei in? Waartoe bestaan die kerk en waartoe is sy gestuur? Die kerk is
eerstens die resultaat van God se missie, en dan daarna deelnemer daaraan. Die kerk is dus nie die
primêre agent in die uitvoering van haar missie nie. Dat God die kerk in die uitvoering van die missio Dei
betrek, beteken nie dat daardie missie in die kerk se hande geplaas en van haar gehoorsaamheid,
toewyding, vermoëns, insig en trou afhanklik word nie. God is besig met sy werk op aarde! Ook ’n ontroue
kerk kan nie God se missie verydel nie.
Deur Christus is die kerk egter verbind aan die Drie-enige God en aan sy werk op aarde. Ons glo dat die
kerk aan Hom alleen behoort en in verbondenheid met Hom bestaan. Die kerk is die volk van God, die
liggaam van Christus en die tempel van die Gees. Alles wat ons is en doen – ons identiteit, ons missie en
ons bediening – word deur hierdie verhouding bepaal; dat alles wat die kerk is en doen gedefinieer
behoort te word deur sy verhouding met die lewende God is die eerste en mees basiese beginsel van
kerkwees.
Implikasies vir die beliggaming van die kerk as gestuurde gemeenskap
Hierdie plasing van die kerk binne die missio Dei het wesenlike gevolge: Die kerk is sending en neem deel
aan God se sending. Dit kan eenvoudig nie anders nie! Dit is presies hoekom die kerk bestaan – die kerk
is geskep vir dié doel. Die sending van God mond uit in die sending van die kerk. Die kerk is die vrug van
God se sending en bestaan daarvoor om deel te neem en diensbaar te wees aan die voortgang van
daardie sending. Dit is die hart en wese van die kerk. Dit is só essensieel dat die sending van die kerk nie
ophou met die voleinding nie – om na ander uit te reik en om ander te dien, sal deel van die ewige lewe
wees. Sending is die manier waarop die kerk lewe. Die kerk is geroep om ’n “teken” van God se koninkryk
te wees, om aan die mensdom ’n voorsmaak van God se genesende heerskappy te bied. As kerk, as
gestuuurde gemeentes, word ons bymekaargemaak, gevorm en gestuur om die boodskap van God se
liefde verder te dra.
Die waardes van ʼn gestuurde gemeenskap
Die kerk is ’n waardegedrewe gemeenskap. Die waardes van die geloofsgemeenskap bepaal uiteindelik
die strukture, die orde wat geld asook die karakter van die kerk. Dit gee ook vorm en betekenis aan die
aard van die kerk as gestuurde gemeenskap. Die volgende waardes kan as ’n verbeeldingryke raamwerk
vir nadenke oor die missionale aard van die kerk dien:
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* Die kerk fokus op die Drie-enige God. Die wese van ’n missionale kerk is doksologie – om God te
aanbid. Die kerk ken God en het God lief as Vader, Seun en Heilige Gees.
* Die kerk se primêre gerigtheid is op die wêreld waarheen die Here haar stuur, nie in die eerste plek
op haarself en haar eie voortbestaan nie.
* Die kerk beliggaam die evangelie. Die manier en aard van kerkwees word bepaal in verhouding met
die konteks waarbinne die gemeente haarself bevind en waarheen die gemeente gestuur word.
* Die kerk transformeer die gemeenskap en bring verandering. Deur die krag van die Heilige Gees en
die evangelie verander die kerk die gemeenskap (konteks) – en word die kerk op haar beurt deur die
gemeenskap (konteks) verander.
* Die kerk maak dissipels. Sy roep mense op tot die transformerende krag van geloof in Jesus Christus.
* Die missie van God vloei uit die gemeenskap tussen Vader, Seun en Heilige Gees. Daarom koester die
kerk verhoudings en eenheid. Die kerk word gekenmerk deur gasvryheid en liefde en nooi daarom
buitestanders in om deel van die gemeenskap van gelowiges te word. Waar nog geen
geloofsgemeenskappe bestaan nie, word kerke geplant en word nuwe gelowiges in liefde ontvang en
ondersteun.
* Die kerk lewe ’n selfontledigende bestaan en gee daarom sigself prys. Die kerk beweeg na plekke en
netwerke waar dit nog nie teenwoordig is nie met die boodskap van die evangelie. Dit kan ’n duur prys van
die kerk vra, maar in navolging van Christus is dit ons dure plig én voorreg.
* Getrou aan die opdrag van God en as verkondiger van sy genade op alle terreine, het die kerk ’n dure
verantwoordelikheid teenoor die skepping. Die sending van die kerk het ’n besliste ekologiese
dimensie.
Die vleeswording van God in Jesus Christus het onder meer die volgende vier dimensies:
* Teenwoordigheid – in Jesus Christus is die ewige God lewend teenwoordig in sy skepping.
* Nabyheid – in Jesus Christus het God so naby aan ons gekom dat God toeganklik geword het. Hy het
die skeiding verwyder en sy kinders word selfs as tempels van die Heilige Gees beskryf.
* Weerloosheid – Jesus Christus se vleeswording (Fil. 2:6 ev) beteken Hy het soos die nederigste van
nederiges tussen ons kom woon. Hy keer alle vorme van mag om en wys dat weerlose diensbaarheid die
krag het om die ganse wêreld te verander.
* Verkondiging – Jesus Christus se menswording is die Evangelie. Daardeur kondig Hy aan dat God se
nuwe bedeling aangebreek het en daarom roep Hy mense op tot bekering en geloof.
In navolging van Christus bepaal hierdie vier dimensies ook die sending van die kerk:
* Teenwoordigheid – Dit beteken onder meer dat die kerk eerder na mense toe moet gaan as wat die kerk
in die eerste instansie daarop gerig is om mense na die kerk(gebou) toe te bring. Christene se lewens is
die boodskap! Dit onderstreep die belang van verhoudings met mense.
* Nabyheid – die kerk word nie net uitgedaag om teenwoordig te wees waar mense is nie, maar om dit op
so ’n manier te doen dat mense dienend vir mekaar beskikbaar is. Nabyheid is om empatie te hê en om in
die skoene van ander te staan en die situasie vanuit hulle perspektief te kan verstaan.
* Weerloosheid – die normale magspolitiek werk nie in sending nie. Die antwoord lê eerder by nederigheid
en diensbaarheid. Kenosis dui op ’n bewuste keuse om vrywillig prys te gee ter wille van die ander.
* Verkondiging – die Goeie Nuus is nog steeds relevant en betekenisvol vir mense. ’n Inkarnasie-lewenstyl
beteken juis dat gelowiges altyd gewillig sal wees om die Goeie Nuus met ander mense te deel.
Die nadenke oor missionale kerk het belangrike implikasies vir die liturgie en die erediens
’n Kerk se ekklesiologie word ten toon gestel in haar liturgie. Die manier waarop die kerk aanbid, vertel
alles oor die aard en wese van die kerk. Die hartklop van die kerk is immers die erediens waar mense
byeenkom om God te aanbid en te verheerlik. Daarom moet leitourgia of aanbidding as ’n kernaspek van
kerkwees in enige konteks benadruk word. Om God se goeie skepping te vier, God se heilsdade te
onthou, vir die koms van God se koninkryk te bid, die sakramente as voorskot op die nuwe skepping te
deel en om God vir alles te dank en te loof, is nie iets wat die kerk naas haar “publieke” betrokkenheid
doen nie. Deur bloot daardie deel van die skepping te wéés wat van God se onstuitbare missie weet en dit
met dankbaarheid en lof in die erediens vier, verander die kerk haar konteks radikaal – ook wanneer sy
nie deur “publieke” aksieplanne en projekte ’n verskil gemaak kry nie.
Kenmerke van ’n missionale liturgie
Die volgende kernkenmerke van ’n missionale liturgie is van belang:
* ’n Gerigtheid op God. ’n Missionale gemeente kry haar identiteit in God wat ’n missionale God is en
gevolglik kan die identiteit van die liturgie van so ʼn gemeente ook nie anders wees nie. Om só in ons
aanbidding op God en sy werk in die wêreld te fokus, is onderskeiding noodsaaklik. Elke aspek van
gemeentewees moet God se beweging na die wêreld ondersteun – óók die liturgie.
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* ’n Liturgie wat onderskeidend mense help om die lewende Drie-enige God in aanbidding te ontmoet.
Dit beteken dat ’n missionale liturgie vir verskillende gemeentes in verskillende omstandighede
verskillende dinge sal beteken. Dit behels ’n pneumatologiese beweging waar die betekenis van die
Woord vir hierdie besondere gemeente, in hierdie omstandighede, gesoek word. Daarom is ’n missionale
liturgie ’n liturgie wat daarna streef om ’n ruimte te skep waar God die deelnemers én die deelnemers vir
God ontmoet. Die sturende God en die gestuurde gemeentelede moet met mekaar in gesprek gaan.

3. KRITERIA VIR DIE STAND VAN GEMEENTES
In hierdie kriteria word die Missionale Ekklesiologie gebruik as vertrekpunt. Die doel hiervan is om ’n
meer pro-aktiewe ondersteunings- en begeleidingstrategie te ontwikkel.
Die volgende kriteria is gebruik om die gemeentes in drie kategorieë van rooi (kommerwekkend), geel
(stabiel) en groen (positief en innoverend) aan te dui:
3.1 MISSIONALE GEMEENTEBEDIENING:
Groen: Innoverend en groeiend
Geel: Stabiel
Rooi: Kommerwekkend krimpend
Aspekte
Die gemeente se bediening slaag daarin om die konteks
geloofsonderskeidend te lees vanuit ʼn missio Dei teologie
Die erediensbywoning is (% van lidmate)
Deelname aan kleingroepe (% van lidmate)
Die lidmaatskapprofiel van die gemeente (kultuur en ouderdom)
is in ʼn positiewe korrelasie met die demografie van die
gemeenskap
Die gemeente het die vermoë om hulle bediening aan te pas by
die veranderende uitdagings van die konteks of gemeenskap
waarin die gemeente bedien.
Die bediening van die gemeente bemagtig lidmate om as
dissipels (gestuurdes) in die gemeenskap te getuig en
opofferende diens te lewer.
Oorkoepelende evaluering van die gemeente-bediening

Rooi

Geel

Groen

Minder
as 25%
Minder
as 10%

25–30%

Meer as
30%
Meer as
20%

10–20%

Notas tov die gemeente se bediening:

3.2 MISSIONALE LEIERSKAP VAN DIE LERAAR(S):
Kriteria
Groen: Gesond en toepaslik aanpasbaar en leerbaar
Geel: Stabiel: bevredigende vlakke van bekwaamhede en goeie selfkennis
Rooi: Ongesond: onbevredigende vlakke van bekwaamhede en tekens van wantroue en gebrek aan insig

Aspekte van die leraars se bediening
Die leraar(s) is emosioneel gesond en handhaaf gesonde
verhoudinge
Die leraar(s) is fisies gesond en handhaaf ʼn gesonde leefstyl
Die leraar(s) is geestelik gesond en beoefen geloofsgewoontes en
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Rooi

Geel

groen

kan daarom geloofsonderskeidende leierskap gee in die gemeente
Die leraar(s) het ʼn helder verstaan van die “plot” van die
Evangelie en kan dit verstaanbaar kommunikeer aan die
gemeente.
Die leraar(s) beskik oor die kernbekwaamhede om as missionale
geestelike leiers in die gemeente te funksioneer.
Die leraars het duidelikheid oor hul persoonlike roeping en kan die
roeping vertaal en uitleef in hul bediening.
Daar is ’n vertrouensverhouding tussen leraar(s) en gemeente en
dit word in stand gehou deur ’n toepaslike (DVK/KR) beleid.
Oorkoepelende evaluering van die leraar(s)
Notas:

3.3 RENTMEESTERSKAP:
In hierdie afdeling word die rentmeesterskap van die gemeente beoordeel. Die finansiële bediening
(kommissie) en kerkraad se “benadering” tov die finansies van die gemeente word dus hier beoordeel en
nie die stand van die finansies nie.
Merk die stelling wat die meeste van toepassing is
Die finansiële bediening van die gemeente is in staat om die
bronne (insluitend diskresionêre fondse en beleggings) tot
hulle beskikking as missionale rentmeesters aan te wend om
die roeping van die gemeente te befonds.
Die finansiële bediening van die gemeente slaag gewoonlik
daarin om die boeke te laat klop.
Die finansiële bediening van die gemeente benut bronne en
beleggings uitsluitlik vir instandhouding en oorlewing.

Groen

Geel
Rooi

Opmerkings oor die rentmeesterskap van die gemeente

3.4 FINANSIËLE POSISIE VAN DIE GEMEENTE:
Die stand van gemeentes se finansies – soos gereflekteer in die geouditeerde finansiële state van die
gemeente – word as basis gebruik.
Groen:
–Die salarisrekening van die gemeente beslaan minder as 76% van die gemeentelike inkomste
(offergawes, dankoffers en basaar).
–Die gemeente het ’n oorskot of slegs ’n klein tekort van minder as R10 000,00.
–Die gemeente verdien goeie rente (meer as R10 000) uit beleggings vir eie gebruik.
Rooi:
–Die salarisrekening is groter as 80% van die gemeentelike inkomste (offergawes, dankoffers en basaar).
–Die gemeente het ’n groot tekort (meer as R10 000,00).
–Die gemeente het geen of baie min beleggings vir eie gebruik.
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Geel:
Alles tussenin of waar die drie kriteria tussen rooi en groen wissel.
Finansiële situasie

Rooi

Geel

Groen

Notas tov die gemeente se finansies:

3.5 OORKOEPELENDE EVALUERING:
Die drie afsonderlike evaluerings word saamgevoeg en die gemeente word oorkoepelend geëvalueer aan
die hand daarvan.
Aspek
Gemeentebediening
Leraar(s)
Rentmeesterskap
Finansies
Oorkoepelend

Rooi

Geel

Groen

Groen:Die gemeente is innoverend en behoort leiding te neem in die vestiging van missionale netwerke.
Normale praktyke van visitasie is genoegsaam.
Geel: Die gemeente se bediening is stabiel en die normale praktyk van visitasie is toepaslik. Die
gemeente behoort aangemoedig te word om deel te neem aan vernuwingsprosesse en netwerke.
Rooi: Die Ring behoort kragtens Kerkorde Artikel 22.2.2 betrokke te raak by die leierskap van die
gemeente om die gemeente te help om te transformeer.
Aanbeveling tov die uitdagings en begeleiding van die gemeente:

1

2

3

…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
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A.7.5 MISSIONALE TRANSFORMASIE - VAN OORLEWING TOT IMPAK
(Gesamentlike verslag van Gemeentebediening, Lidmaatbemagting, Erediens en Liturgie, en Missionale
Ekklesiologie)

1. AGTERGROND

1.1 Vir die afgelope meer as ʼn dekade het die NG Kerk in ʼn groot mate duidelikheid gekry oor haar
missionale roeping en identiteit. ʼn Lang proses van nadenke wat neerslag gevind het in verslae voor
sittings van die Algemene Sinode sedert 2007 het uiteindelik gekulmineer in die “Raamwerkdokument oor
die missionale aard en roeping van die NG Kerk” wat deur die Algemene Sinode van 2013 goedgekeur is.
Hierdie dokument is ook in ʼn bevatlike weergawe deur Bybel-Media gepubliseer onder die titel “Gestuur”.
Die Raamwerkdokument het as agtergrond die verslae wat oor die jare gedien het oor missionale
ekklesiologie, die kerk en die konteks, evangelisasie en diversiteit.
1.2 Dit wat op die vlak van die Algemene Sinode plaasgevind het, weerspieël ook dit wat in gemeentes
gebeur het. Talle gemeentes het oor hierdie tyd hulle missionale roeping en identiteit herontdek en
prakties daaraan gestalte gegee. Nuwe energie het losgekom en op talle maniere is gemeentes tans
besig om daadwerklik koninkryksgerig te leef en so tekens van God se koninkryk in die samelewing op te
rig.
1.3 Die werk wat op ekumeniese vlak in hierdie verband gedoen word, dien ook as verdere impetus vir die
missionale transformasie van die NG Kerk. In 2013 het die Wêreldraad van Kerke by sy vergadering in
Busan, Korea, vir die eerste keer in meer as dertig jaar ʼn belangrike beleidsdokument oor sending en
evangelisasie goedgekeur met die naam “Together towards life: Mission and evangelism in changing
landscapes” (die vorige beleidsdokument, “Mission and Evangelism: An Ecumenical Affirmation”, is in
1982 goedgekeur).
1.4 Dit is alles tekens van ʼn missionale ontwaking in die NG Kerk. Met die verskyning van die
Raamwerkdokument wil dit voorkom asof die eerste fase van die ontwaking nou ʼn punt van voltooiing
bereik het en dat daar nou oorgegaan moet word na ʼn nuwe fase – ʼn fase waarin die nuwe denke op ʼn
wye vlak grond moet begin vat in die gemeentes van die NG Kerk. Met die goedkeuring van die
Raamwerkdokument is die NG Kerk se Missionale Ekklesiologie nou min of meer gevestig. Die fase van
Missionale Transformasie begin nou vorm aanneem (Dit beteken nie dat die werk van Missionale
Ekklesiologie afgehandel is nie. Die teorie bly dinamies en groeiend. Die navorsing gaan voort.)
1.5 Hierdie fase behels die praktiese implementering van die beginsels van missionaliteit wat helder en
duidelik in die Raamwerkdokument geformuleer is. Dit behels ook dat daar oor ʼn wye front hande gevat
sal word en groter samewerking sal plaasvind. Insette vanuit die praktyk (best practices) sal met mekaar
gedeel moet word en materiaal wat plaaslik ontwikkel word, sal in die wyer kring beskikbaar gestel moet
word. Dit moet gepaard gaan met ʼn groter intensionaliteit en doelgerigtheid. Die taalhuis is gebou. Ons
moet hierdie huis nou meubileer en bewoon. Hiervoor is ʼn netwerk nodig.

2. WERKSWYSE

Met die werksaamhede van die projekspanne vir Lidmaatbemagtiging, Missionale Ekklesiologie, Erediens
en Liturgie en Gemeentebediening het dit algaande geblyk dat daar baie oorvleueling tussen die terreine
van hierdie projekspanne bestaan en dat ʼn mate van koördinering nodig is. Tydens ʼn vergadering van die
leiers van die projekspanne op 3 Desember 2014 is daar besluit om ʼn Netwerk vir Missionale
Transformasie te skep.

3. DOEL

Die doel van hierdie verslag is om ʼn basis of fondament te skep waarop ʼn kerkwye Netwerk vir
Missionale Transformasie gebou kan word.

4. DIE BOUBLOKKE VAN MISSIONALE TRANSFORMASIE
4.1 DIE NOODSAAK VAN GELOOFSVORMING
4.1.1 Hoe vind transformasie op ʼn denominasionele vlak plaas? Dit is uiteraard ʼn ingewikkelde en
komplekse proses waarin onder andere teologiese nadenke, geloofsonderskeiding en leierskap ʼn
belangrike rol speel. Die belangrikste faktor is egter individuele lidmate op grondvlak binne die konteks
van die plaaslike gemeente. Missionale transformasie kan slegs plaasvind indien individuele lidmate van
die kerk se geloof missionaal gevorm word. Daarom behoort dit ʼn groot deel van ons fokus te wees. Ons
flous onsself as ons dink dat die kerk se hart verander het indien hierdie verandering nie óók in die hart,
niere, murg en gebeente van die lidmate van die kerk plaasgevind het nie.
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4.1.2 Suksesvolle transformasie behels nie net die verandering van ʼn lewens- en wêreldbeskouing nie;
dit behels die omvorming van die dieptste begeertes van die hart, die diepste strewes en die grootste
drome van mense. In die woorde wat aan Antoine de Saint-Exupéry, die skrywer van The Little Prince
toegeskryf word: “If you want to build a ship, don’t drum up people to collect wood and don’t assign them
tasks and work, but rather teach them to long for the endless immensity of the sea” (soos aangehaal in
Smith, James K A. 2013. Imagining the Kingdom (cultural liturgies): how worship works (Kindle Locations
403–404). Baker Publishing Group. Kindle Edition).
4.1.3 Calvyn beklemtoon hierdie diepgaande aard van transformasie op ʼn paar plekke in sy Institusie:
–Christus is dus vir ons van geen nut nie, totdat ons so met Hom verenig is deur die Heilige Gees dat ons
vlees van sy vlees en been van sy bene is (3.I.3).
–Wat die verstand in hom opgeneem het, moet daarna in die hart uitgestort word (3.II.36).
–Want die evangelie is ʼn leer van die lewe en nie, soos die ander wetenskappe, maar net van die
verstand en die geheue nie. Dit word dan eers aangeneem as dit die hele siel in besit neem en in die
diepste van die hart rus (3.VI.4).
–Ons gee die eerste plek aan die leer, omdat ons saligheid daarmee begin. Maar dit moet in ons hart
ingeplant wees en ons wandel beheers, anders is dit vir ons onvrugbaar (3.VI.4).
4.1.4 Calvyn het gesnap dat werklike lewensverandering nie moontlik is nie as die boodskap van die
evangelie nie ook in die hart en siel van die mens neerslag gevind het nie. Geloofsvorming is nie iets wat
net in die verstand van die mens plaasvind nie.
4.1.5 Die werksaamhede van al vier taakspanne moet dus op hierdie uitkoms gefokus wees: Die
missionale geloofsvorming van lidmate. Die vraag moet telkens gevra word: Hoe kan ons die harte en
siele van mense missionaal rig? Hoe kan die harte en siele van mense in lyn gebring word met die missio
Dei?
4.1.6 Indien missionale geloofsvorming die middelpunt en fokus van die taakspanne se werksaamhede
vorm, kan elke taakspan se eie bydrae hiertoe bepaal word.
4.1.7 Skematies kan dit soos volg voorgestel word:
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Die doel van Missionale Transformasie is om uiteindelik die beginsels en waardes van die missio Dei in
die harte en siele van gelowiges te vestig. Elkeen van die bestaande netwerke lewer ʼn eie bydrae hiertoe:

–Missionale Ekklesiologie verskaf die teologiese begronding van die hele proses (Die

Raamwerkdokument is die resultaat van diep teologiese nadenke oor die die kerk, die missio Dei en
missio ecclesiae).
–Erediens en Liturgie fokus op die rol van die erediens op die missionale geloofvorming van lidmate.
–Lidmaatbemagtiging laat die klem op die individuele lidmaat en sy/haar geloofsontwikkeling val en hoe
en waar hulle inpas in die missio Dei. Missionale gemeentes begin al hoe meer praat van dissipelvorming.
–Gemeentebediening kyk na die manier waarop gemeentes se bedieningspraktyke en kulture missionaal
gerig kan word. Die kultuur van enige organisasie beïnvloed die denke, emosies en gedrag van elkeen
wat deel is van die organisasie. Die kultuur van ʼn gemeente het derhalwe ʼn bepalende invloed op die
missionale geloofsvorming van lidmate.
Dit behoort vanselfsprekend te wees dat die Jeugbediening van die NG Kerk deel van hierdie netwerk
sal vorm.
4.2 DIE NOODSAAK VAN NETWERKE
Die vorming van netwerke kan van onskatbare waarde wees in die Missionale Transformasie van die NG
Kerk.
4.2.1 Die doel van netwerkvorming is om hulpbronne te ontsluit en bymekaar te bring met die oog op ʼn
spesifieke doelwit. Benewens die formele netwerke (Missionale Ekklesiolgie, Lidmaatbemagtiging,
Gemeentebiediening, Erediens en Liturgie, Jeug) beskik die NG Kerkfamilie in Suid-Afrika oor ʼn oorvloed
kundigheid, mensemateriaal, gevestigde maatskappye (Bybel-Media, CLF), kommunikasiemedia
(Kerkbode), opleidingsinstansies (drie teologiese fakulteite, Excelsus, Shepherd en Communitas asook
Kerkeie Opleiding en die kuratoria) en talle ander formele en informele netwerke
(Gemeentedienstenetwerk, Jeugnetwerk).
4.2.2 Die rol wat ʼn netwerk soos die Suid-Afrikaanse Vennootskap vir Gestuurde Gemeentes in die
missionale transformasie van gemeentes gespeel het, kan nouliks onderskat word.
4.2.3 Daarom is die vorming van ʼn oorkoepelende Netwerk vir Missionale Transformasie ʼn dringende
noodsaaklikheid met die oog op belyning en die ontsluiting en benutting van die magdom intellektuele en
kreatiewe kapasiteit wat reeds in die kerk teenwoordig is.
4.3 DIE NOODSAAK VAN LEIERSKAP
4.3.1 Missionale gemeentes is dit eens: geloofsonderskeidende diensknegleierskap is onontbeerlik vir die
proses van transformasie (kyk verslag van die Netwerk vir Gemeentebediening).
4.3.2 Ons moet geen illusies hê oor die omvang van die Missionale Transformasie van die NG Kerk nie.
Die uitdaging waarvoor ons staan kan nie die hoof gebied word deur net ʼn paar oppervlakkige
struktuurskuiwe te implementeer nie (technical challenge). Veranderings in diepgesetelde houdings en
gesindhede (adaptive challenge) is nodig. In die taal van Dean Anderson (Real Leadership) het ons te
doen met ʼn Transition Challenge. Hierdie uitdaging behels “Moving from one system of values to
another”.
4.3.3 Hiervoor is bepaalde leierskapskapasiteite en vaardighede nodig. Uitstekende navorsing hieroor in
die Suid-Afrikaanse konteks is onlangs deur Gert Cordier van die Sinode van Wes-Transvaal gedoen. Die
resultaat van hierdie navorsing is vervat is sy proefskrif getiteld Kernkapasiteite van die predikant as
missionale leier in die vorming van ʼn missionale gemeentekultuur.
4.3.4 Volgens Cordier is missionale leierskap geloofsvormend en geloofsonderkeidend van aard. Hierdie
soort leierskap dien deur kennis mee te deel, vaardighede aan te leer, asook gewoontes te vestig en
houdings te kweek wat lidmate individueel en gemeentes as geheel in staat stel om na God te luister en
Hom te gehoorsaam binne die konteks waarbinne die Here hulle geplaas het.
4.3.5 Oor watter vaardighede moet ʼn predikant beskik om hierdie rol te vervul? Cordier identifiseer vier
vaardighede (hier kortweg saamgevat):
–Die predikant moet ʼn gestuurde lewenstyl voorleef en modelleer.
–Die predikant moet die roeping van die gemeente konstant aan die gemeente voorhou en as voorloper
en vaandeldraer daarvan optree sodat die gemeente die taal van gestuurdheid kan begin praat.
–Die predikant moet die nodige prosesse binne die gemeente hanteer en fasiliteer en missionale praktyke
en gewoontes kweek.
–Die predikant moet geloofsonderskeiding as praktyk vestig en lidmate begelei in geloofsvorming en
dissipelskap.
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4.3.6 Leiers van missionale gemeentes moet bereid wees om risiko’s te loop. Hulle moet koers aandui en
daarby hou ten spyte van moontlike uitdagings en terugslae.
4.3.7 In ʼn Netwerk vir Missionale Transformasie moet die kwessie van opleiding ter sprake kom. Die
meeste predikante van die NG Kerk beskik nie oor hierdie kapasiteite nie. Nie net behoort dit ʼn kardinale
komponent van die vorming van die teologiese student wees nie, maar predikante in die bediening moet
verder geskool en toegerus word deur middel van VBO-kursusse. Tans kry dit wel tot ʼn mate aandag deur
gestruktureerde VBO-kursusse soos die Sertifikaat in Bedieningsvernuwing.
4.3.8 Daar sal egter baie meer intensioneel te werk gegaan moet word. Die rol van leierskap in missionale
transformasie is van kardinale belang. Ons moet hard werk om leierskapskapasiteit te bou.
4.4 DIE NOODSAAK VAN KULTUURVERANDERING
4.4.1 Een van die vernaamste take van die leierskap van ʼn gemeente is kultuurverandering.
Gemeenteleiers kan beskryf word as “kultuurargitekte”. Elke organisasie of gemeenskap het ʼn kultuur wat
bestaan uit ʼn komplekse netwerk van simbole, taal en gedrag. Eenvoudig gestel is dit ʼn antwoord op die
vraag: “Hoe doen ons dinge hier?” Kultuur word geskep deur subtiele en minder subtiele boodskappe wat
mense hoor oor wat van hulle verwag word in terme van denke, emosies en gedrag. In ʼn sekere sin is
mense tropdiere. Hulle wil inpas en hulle pas hulle gedrag dienooreenkomstig aan. Indien dit nie gebeur
nie, verlaat hulle die trop of word uitgestoot. In hulle agterkop loop hulle konstant met vraag: “Wat maak
iemand soos ek, met mense soos julle, in ʼn plek/organisasie/gemeente soos hierdie?” Die antwoord op
hierdie vraag openbaar die heersende kultuur.
4.4.2 Gemeenteleiers bepaal intensioneel of onintensioneel, deur die doelbewuste of nie-doelbewuste
boodskappe (verbaal sowel as nie-verbaal) wat hulle uitstuur, grotendeels die waardes en beginsels
waarvolgens die organisasie of gemeenskap funksioneer. Hierdie boodskappe wat uitgestuur word, is ʼn
belangrike komponent van ʼn organisasie- of gemeenskapskultuur. Kultuur word ook oor tyd heen bepaal
deur die mislukkings en suksesse, geografiese en demografiese faktore asook deur leiers in die verlede.
Wie was die “helde”? Wat het hulle gedoen? Hoekom is hulle vereer? Wat is belangrik hier rond?
Waaraan word waarde geheg? Wat moet mense doen om aanvaar te word? is vrae wat gevra kan word in
die bepaling van ʼn kultuur.
4.4.3 Talle (meeste?) gemeentes se kultuur is baie sterk na binne gerig. Groot waarde word geheg aan
gebeurtenisse en bedienings wat gerig is op die welstand van die gemeente en gemeentelede self.
Opmerkings soos: “Hoekom sal ons ʼn brood vir gaste gee as ons self niks het om te eet nie” deur die
leierskap van ʼn gemeente stuur ʼn kultuurbepalende boodskap uit, naamlik: Wat regtig saak maak, is ons
eie gemeente en ons eie belang.
4.4.4 Organisasie- of gemeenskapskulture speel ʼn groot rol in die gedrag van diegene wat deel daarvan
is. Dit beskik oor die vermoë om mense te inspireer om hulleself óf onselfsugtig te gee vir ʼn saak óf om
eie terreine en belange te verdedig. So het sommige gemeentes ʼn sterk kultuur van samewerking en
ander gemeentes weer ʼn kultuur van konflik. Sommige gemeentes het ʼn kultuur van gestuurdheid en
ander gemeentes ʼn kultuur van selfbehoud en na-binne-gerigtheid.
4.4.5 In die kerk speel die kultuur van gemeentes natuurlik ʼn groot rol in die geloofsvorming van lidmate.
Om hierdie kultuur te verander moet ʼn gemeente aandag gee aan drie faktore:
*1 Die gedrag (insluitend die taal) van die leiers van die gemeente
*2 Sigbare simbole soos erkenningsgeleenthede (wie kry erkenning vir wat?), dit wat teen die mure van
die gemeentefasiliteite aangebring word, besluite van die leierskap van die gemeente (wat dui op dit wat
regtig vir hulle belangrik is), die indeling van die begroting, ens.
*3 Sisteme – meganismes waarvolgens die gemeente funksioneer (byvoorbeeld: Hoe word die begroting
van die gemeente opgestel en bestuur?).
4.4.6 Een van die sake wat baie sterk kultuurbepaald is, by wyse van voorbeeld, is die saak van
lidmaatbeskouing. Missionale gemeentes begin al hoe meer te praat van “dissipels” eerder as lidmate. ʼn
Bepaalde boodskap word so uitgestuur: “Die kultuur in ons gemeente is dat ons wat deel is van hierdie
gemeente besig is om nie soseer vir die gemeente te werk nie, maar vir die koninkryk” (kyk verslag van
die Netwerk vir Gemeentebediening).
4.4.7 ʼn Netwerk vir Missionale Transformasie kan hulpbronne ontsluit en beskikbaar stel vir gemeentes
om hulle kulture te verander waar nodig – om ʼn na-binne-gerigte kultuur te omskep na ʼn missionale
kultuur. Talle voorbeelde van hoe dit gedoen kan word, kan gevind word in die verslag van die Netwerk vir
Gemeentebediening.
4.5 DIE NOODSAAK VAN LIDMAATBEMAGTIGING
4.5.1 Die Here het elke mens op ʼn besondere manier geskep (Psalm 139:14 – vgl die ESV se “fearfully
and wonderfully made”). Ons is die werk van sy hande. Hy het ons gemaak vir ʼn doel. Efesiërs 2:10 druk
dit mooi uit: 10Nee, God het ons gemaak wat ons nou is: in Christus Jesus het Hy ons geskep om ons
lewe te wy aan die goeie dade waarvoor Hy ons bestem het. Die Griekse woord wat hier gebruik word, is
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die woord poiema wat herinner aan die Engelse woord vir gedig, naamlik poem. In talle Engelse vertalings
word dit weergegee as workmanship. Ons kan dus sê dat ons wat in Christus is ʼn unieke kunswerk van
God is – gemaak met ʼn doel, naamlik om ons lewe te wy aan die goeie dade waarvoor ons bestem is.
4.5.2 Dit is binne ʼn gemeente waar hierdie unieke eienskappe van elke gelowige ontdek en ontgin moet
word (kyk Efesiërs 4:16: Die verskillende liggaamsdele pas by mekaar en vorm saam ’n eenheid. Elkeen
van hulle vervul sy funksie, en so bou die liggaam homself op in liefde).
4.5.3 In die NG Kerk beskik ons oor ʼn magdom potensiaal in die vorm van gawes en talente wat die Here
vir gelowiges gegee het. Die uitdaging is om hierdie potensiaal te realiseer. Dit is asof die NG Kerk, net
soos Suid-Afrika, met ʼn kragkrisis sit. Ons slaag nog nie daarin om die volle potensiële lidmaatkrag te
ontsluit en beskikbaar te stel vir die koninkryk nie. In talle gemeentes draai die aktiwiteite nog steeds
rondom die predikant of ʼn sekere kerngroep lidmate. Baie lidmate beskou hulleself as “sondaars” wat “tot
niks in staat is nie”.
4.5.4 Die navorsing wat gedoen is onder gemeentes wat gevorder het op die pad van missionale
transformasie toon duidelik aan dat bemagtigde lidmate ʼn fundamentele voorwaarde is vir hierdie
verandering om op ʼn diep vlak, in die kultuur van die gemeente, plaas te vind (kyk die Netwerk vir
Gemeentebediening se verslag).
4.5.5 Leierskap in missionale gemeentes se taak is om die bediening terug te gee vir lidmate. Lidmate
moet bemagtig word. Dit behels onder andere:
–ʼn Denkskuif (en ook ʼn kultuurskuif) by beide leierskap en lidmate.
–Lidmate moet bewus gemaak word van hulle potensiaal.
–Strukture moet soepel en buigsaam genoeg wees om die kreatiwiteit en inisiatief van lidmate te
akkommodeer.
–Opleiding en toerusting van lidmate om binne bestaande bedieninge ʼn verskil te maak, maar ook om
hulle eie bediening te ontwikkel.
4.5.6 Hiervoor moet bestaande hulpbronne ontsluit word en nuwe hulpbronne ontwikkel word. In ʼn
Netwerk vir Missionale Transformasie kan dit gedoen word. Binne so ʼn netwerk kan kennis en
vaardighede wat plaaslik ontwikkel word, beskikbaar gemaak word vir wye gebruik. Die Netwerk vir
Lidmaatbemagiting het met Bybel-Media se hulp ʼn mediaplatvorm geskep wat verder uitgebou kan word.
Hierdie platvorm is beskikbaar by die volgende webadres: www.dissipelvorming.bybelmedia.org.za.
4.6 DIE NOODSAAK VAN VOLLEDIGE EREDIENSTE
4.6.1 ʼn Volledige erediens is waar al die transformatiewe elemente teenwoordig is en die volle verhaal
van die missio Dei vertel word: Die verhaal van God wat sy volk gereeld versamel, hulle informeer, vorm,
transformeer en uiteindelik uitstuur om ʼn transformerende invloed in die samelewing te wees.
4.6.2 Die versoeking as missionale gemeente om “aantreklike” eredienste te skep en dit so af te water dat
dit nie veel meer as ʼn “bemarkingsgeleentheid” vir die kerk of gemeente word nie, is groot. Dit is egter nie
wat ʼn “missionale erediens” is nie. ʼn Volledige erediens is in wese missionaal (kyk verslag “Die Rol van
die Erediens in Missionale Geloofsvorming”) in dié sin dat lidmate missionaal gevorm word en uitgestuur
word.
4.6.3 Terselfdertyd moet missionale gemeentes ook gasvryheid beoefen en dit moet in die eredienste
deur besoekers beleef word. Liturgieë moet geïnkultureerd wees sodat dit nie totaal wêreldvreemd vir
besoekers is nie. ʼn Goeie missionale liturgie slaag daarin om tussen die Schylla en Charybdis van totaal
besoeker-georiënteerd aan die een kant en totaal ontoeganklik vir besoekers waar hulle soos
vreemdelinge en indringers voel aan die ander kant, deur te beweeg (kyk artikel van Prof Cas Wepener:
Towards a missonal liturgy. NGTT Deel 49, 2008).
4.6.4 Dit beteken dat die klassieke struktuur en inhoud van die erediens behoue moet bly (vgl bladsy 5–7
van die Handleiding vir die Erediens) maar dat daar groot vryheid ten opsigte van styl behoort te wees om
ruimte te laat vir inkulturasie en die afbreek van grense tussen die “insiders” en die “outsiders”.
4.6.5 Daar word tans wyd geëksperimenteer met styl in eredienste. Foute word gemaak en lesse word
geleer. Beste praktyke word ontdek. Binne ʼn netwerk – soos ʼn Netwerk vir Missionale Transformasie –
kan ons by mekaar leer en ons foute, lesse en beste praktyke met mekaar deel.
4.7 DIE NOODSAAK VAN JEUGBETROKKENHEID
4.7.1 Vanweë die eiesoortigheid van die jeugbediening funksioneer dit te dikwels op die rand van die kerk.
Baie aandag, tyd en geld word aangewend vir jeugbediening en spesialisjeugwerkers word aangestel. Dit
is goed. Vir missionale gemeentes is dit egter noodsaaklik dat die jeug baie méér betrek word by die
hoofstroombediening van die gemeente. Dit is waar hulle die beginsels, die waardes en kultuur van
dissipelskap leer en as jong dissipels van Jesus Christus hulle unieke bydrae maak.
4.7.2 Jeugbedienings moet volledig deel wees van ʼn Netwerk vir Missionale Transformasie. “Jongmense
is ons gidse op pad na die toekoms” (Gestuur. Kerkwees tussen gister en môre:21).
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4.8 DIE NOODSAAK VAN ʼN LANGTERMYNVISIE
Transformasie neem tyd. Dit word nie oornag afgehandel nie. Vir konsepte om gesnap te word, harte om
met ywer en warmte vir ʼn saak gevul te word, gedrag om stelselmatig stap vir stap te verander, is nie
weke of maande nodig nie, maar jare en selfs dekades.
4.9 DIE NOODSAAK VAN KOMMUNIKASIE
4.9.1 Die funksionering van ʼn netwerk is afhanklik van goeie, helder en duidelike kommunikasie. Die aard
van ʼn wye netwerk soos die voorgestelde Netwerk vir Missionale Transformasie, waar lede van die
netwerk nie baie gereeld persoonlik ontmoet nie, verg die sinvolle gebruik van elektroniese en sosiale
media. Daarom sal daar indringend gekyk moet word na die benutting van die internet (webblad, e-pos)
asook sosiale media soos Facebook, Twitter, Youtube, blogs en ander.
4.9.2 Gevestigde publikasies soos die Kerkbode (wat die goeie stories van gemeentes vertel) en LiG sal
ongetwyfeld deel moet wees van die netwerk. Bybel-Media se kundigheid en vaardigheid ten opsigte van
publikasies sal van onskatbare waarde wees.

5. AANBEVELINGS: MISSIONALE TRANSFORMASIE

5.1 Die Algemene Sinode ondersteun die vestiging van ʼn permanente Steunspan vir Missionale
Transformasie ten einde die “Gestuurde Manifes” (soos uiteengesit in die boekie “Gestuur” en
gebaseer op die Raamwerkdokument – kyk pt 1 van hierdie verslag) in die praktyk verder te
ontwikkel.
5.2 Die Algemene Sinode aanvaar dat die werksaamhede van die Steunspan Missionale
Transformasie ʼn voortgaande werksaamheid is met die oog op langtermynkultuurverandering in
die NG Kerk.
5.3 Die Algemene Sinode dra dit aan die bestaande netwerke (Lidmaatbemagtiging, Jeug,
Missionale Ekklesiologie, Gemeentebediening) op om die Steunspan Missionale Transformasie te
vorm, verder uit te bou en te bestuur.
5.4 Die Algemene Sinode versoek die Steunspan Missionale Transformasie om die verdere
opdragte aan die netwerke vir Lidmaatbemagtiging, Jeug, Missionale Ekklesiologie, Erediens en
Liturgie en Gemeentebediening uit te pak en te koördineer.
5.5 Die Algemene Sinode versoek die Steunspan Missionale Transformasie om so gou moontlik
met die verteenwoordigers van elke streeksinode wat deel is van die Netwerk vir Missionale
Ekklesiologie te vergader om steunpunte in die verskillende sinodes aangaande missionale
transformasie te skep.

143

A.7.6 NAVORSING
1. OPDRAG

NAVORSING (vgl Agenda A.13 bl 253 pt 6; Notule Dag 5 pt 23)
1 Die Algemene Sinode
1.1 bevestig dat navorsing onontbeerlik vir die werksaamhede van die Sinode is;
1.2 versoek die Sinode om ʼn Taakspan: Navorsing aan te wys;
1.3 versoek die Moderamen om ʼn begroting vir die funksionering van die Taakspan beskikbaar te stel;
1.4 versoek die Moderamen om jaarliks vir navorsingsprojekte wat in lyn is met die gestelde prioriteite te
begroot;
1.5 bevestig die belang van die 2014-opname vir die kerk en versoek gemeentes en sinodes om dit te
ondersteun.

2. SAMESTELLING

Die samestelling van die Taakspan sluit verteenwoordigers van die NG Kerkfamilie sowel as die
Nederduitsch Hervormde Kerk (NHK) in:
Prof Kobus Schoeman (Voorsitter)
Me Rinel Hugo (Skriba)
Prof Naas Swart
Prof Klippies Kritzinger
Prof Cas Wepener
Dr Lourens Bosman
Dr André du Toit
Prof Ian Nell
Dr Chris van Wyk
Ds Danie Mouton
Dr Frederick Marais
Ds Japie Coetzee
Dr Zander van der Westhuizen
Dr Theo Swart
Ds Johan Avenant
Dr Nico Simpson
Me Ester Steyn

3. DIE BELYNING VAN KERKLIKE NAVORSING

3.1 Die Taakspan is saamgestel om die Kerk by te staan met navorsing waar nodig. Lede van die
Taakspan werk sedert 1981 aan die Kerkspieëlopnames wat vierjaarliks in gemeentes gedoen word.
3.2 Navorsing is noodsaaklik wanneer beleid geformuleer word of strategiese besluite geneem moet word.
Die uitkoms van die Taakspan se navorsing is egter ook om ʼn verband tussen die Akademie en Kerk te
vestig. Teoretiese beleidsnavorsing is nodig, maar ook praktykgerigte navorsing waarvan die resultate in
ʼn ontvanklike medium verwerk word om prosesse in gemeentes te begelei en die Kerk so tot diens te
wees.
3.3 Tydens Algemene Sinodesittings word gereeld opdragte gegee wat onder meer navorsing behels. Die
kundiges op die Taakspan is op die hoogte van die meeste kerklike navorsing wat nasionaal en
internasionaal gedoen word of bestaan, en in die lig hiervan behoort alle navorsing van die NG Kerk by
die Taakspan gekoördineer te word. Daar kan dan van bestaande navorsing gebruik word en bepaal word
hoe die Kerk deur die akademiese vennote ondersteun kan word in die uitvoering van die opdrag.
Die Taakspan behoort dus as die node (hub) te funksioneer waar die navorsingsbehoeftes van die
Algemene Sinode belyn en koördineer word.
3.4 Navorsingsdatabasis: daar is reeds bestaande navorsing oor sekere onderwerpe gedoen wat vir
almal toeganklik is. Die Taakspan het ʼn databasis van al die skripsies wat vanaf 2009 by die drie
Teologiese Fakulteite gedoen is, saamgestel en op die webwerf beskikbaar gestel. Die Taakspan het ook
toegang tot M- en PhDgraadstudente by die Teologiese Fakulteite wat aangemoedig kan word om
navorsing oor onderwerpe te doen wat die Kerk in die besonder kan dien.
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3.5 Navorsingsprotokol: die aangehegde Navorsingsprotokol dien as raamwerk vir die Taakspan (vgl
Navorsing Bylaag 1).

4. KERKSPIEËL

4.1 DIE NAAM AS HANDELSMERK
Die naam “KERKSPIEËL” is as ʼn oorkoepelende handelsmerk vir die Algemene Sinode se
navorsingsprojekte geregistreer. Die doel van die handelsmerk is om ʼn oorkoepelende, geregistreerde
naam daar te stel vir al die navorsingsaktiwiteite van die Algemene Sinode. Daar is ook ʼn webblad
geregistreer met dieselfde naam:
(http://www.gemeentes.co.za/webbladsye/kerkspieel.html).
4.2 GEMEENTE-OPNAME
4.2.1 Die gemeente-opname (gemeentevraelys) word sedert 1981 gedoen. Waardevolle longitudinale
data is in dié verband oor jare versamel. Die rigting en groei van gemeentes en lidmate binne die NG kerk
bly ʼn belangrike en aktuele saak.
4.2.2 Opname 2014: van die 1138 vraelyste wat in 2014 uitgestuur is, is 713 terug ontvang (62,3 %).
4.2.3 Die Nederduitsch Hervormde Kerk het ook aan die opname deelgeneem en 99 gemeentes het die
vraelys voltooi.
4.3 EREDIENSBYWONEROPNAME
4.3.1 Die erediensbywoneropname is in 2006 en 2010 in samewerking met die “National Church Life
Survey” (NCLS) en die PC(USA) gedoen. Die opname is in die negentigerjare in Australië ontwikkel as ʼn
instrument om aan gemeentes terugvoering te gee oor hoe lidmate die gemeente en haar werksaamhede
beleef (besoek gerus www.ncls.au.org vir meer inligting).
4.3.2 Dr Ruth Powell, direkteur van die NCLS, het Suid-Afrika in Mei 2014 besoek waar sy verskeie
werkswinkels aangebied het. Daar is ook beplan aan die ontwikkeling van die 2014-vraelys en besin oor
die funksionering en rol van gemeentes en hoe die opnames gemeentes kon help.
4.3.3 Die 2014-opname is weer saam met die NCLS gedoen. ʼn Ewekansige steekproef is getrek en 74
gemeentes het as deel van die steekproef deelgeneem en 20 gemeentes het betaal om vrywillig hieraan
deel te neem.
4.3.4 Die winspunt om met NCLS (Australië) saam te werk is dat elke gemeente in Julie 2015 ʼn
individuele gemeenteverslag, “Church Life Profile”, en ʼn werkboek terugontvang het. Dit behoort
gemeentes te help om die nege “top kernkwaliteite van kerkwees” (soos bepaal deur die NCLS-opname)
as deel van ʼn fasiliteringsproses te benut. Die werksboek begelei gemeentes om hulle resultate te
gebruik om te besin, te reflekteer en vir die toekoms te beplan. Dit is ʼn handige instrument wat werklik
waarde tot ʼn gemeente kan toevoeg.
4.4 BETROKKENHEID VAN ANDER KERKE
4.4.1 Die erediensopname is in die NG Kerk (94 gemeentes), VGKSA (5 gemeentes), Uniting
Presbyterian Church in SA (8 gemeentes), Sewendedaagse Adventiste (10 gemeentes) en die
Nederduitsch Hervormde Kerk (25 gemeentes) ingevul.
4.4.2 In die NG Kerk alleen is 14 610 vraelyste deur lidmate ingevul. Die resultate strek almal tot
voordeel en die oogmerk is om die samewerking verder uit te brei en te ontwikkel. ʼn Tweede geleentheid
is ook gedurende Augustus en September 2015 aan gemeentes gebied om weer aan die opname deel te
neem.

5. PREDIKANTEPANEEL

5.1 Die Predikantepaneel is ʼn opvolging van die predikante-opname. Die projek is geskoei op die
Presbyterian Panel van die PC(USA) en het ten doel om meer gereeld die menings en houdings van
predikante oor ʼn wye verskeidenheid van temas, nie net kerklik nie, te wete te kom. ʼn Predikantepaneel,
wat ewekansig uit predikante uit die poel van dienende predikante getrek is, is saamgestel.

5.2 Die volgende opname is gedurende Junie 2015 onderneem: Vraag-en-aanbod-ondersoek:
Predikante en gemeentes. ʼn Aanlyn-opname is onder predikante wat binne die volgende 5–8 jaar aftree,
gedoen. Die doel was om vas te stel wat predikante se strategie is wanneer hulle aftree.
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6. NAVORSING OOR DIE KONTEKS VAN GEMEENTES

Die Oostelike Sinode het die metodiek gebruik om persoonlik met predikante gesprekke te voer en ʼn idee
te kry van wat regtig op grondvlak by predikante en gemeentes leef en gebeur. Resultate wat hieruit
verkry is, is in ʼn artikel vir Kruisgewys verwerk (vgl Kruisgewys se artikels by www.gemeentes.co.za).

7. AANBEVELINGS: NAVORSING

7.1 Die Algemene Sinode bevestig dat navorsing ʼn kontinue werksaamheid van die Algemene
Sinode is.
7.2 Die Algemene Sinode versoek die huidige Taakspan: Navorsing om die opdragte aan
Taakspanne wat navorsing behels, te belyn en te koördineer sodat integrering kan plaasvind.
7.3 Die Algemene Sinode bevestig die belang van die opnames vir die Kerk en versoek gemeentes
en sinodes om dit te ondersteun.
7.4 Die Algemene Sinode keur die Kerkspieëlopname van 2017/8 goed.
7.5 Die Algemene Sinode versoek die ASFB om in die begroting voorsiening te maak vir die
funksionering van die Taakspan in die uitvoering van hulle opdrag.
7.6 Die Algemene Sinode versoek die ASFB om jaarliks voorsiening te maak vir
navorsingsprojekte wat deur die Sinode goedgekeur is.
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NAVORSING BYLAAG 1

TAAKSPAN NAVORSING

NAVORSINGSPROTOKOL

1. WAARDES WAT DIE NAVORSING DRYF EN RIG

Die volgende waardes rig die navorsing:
1.1 Die navorsing lewer navorsingsresultate en -verslae tot diens van die kerklike bediening en
gemeentes.
1.2 Vestig die etos van ʼn hermeneutiese praxis in kerklike strukture (sinodaal, ringe en gemeentes) se
besluitnemingsprosesse (Die navorsing word in kerklike strukture gebruik en ook in onderskeidingsprosesse tydens besluitneming).
1.3 Dit word ook in teologiese opleiding gevestig.
1.4 Die Roepingsverklaring en prioriteite van die Algemene Sinode dien as raamwerk waarbinne die
navorsing gedoen word.
1.5 Die navorsing is akademies verantwoordbaar.
1.6 Sterk klem word op ʼn spanbenadering gelê. Interaksie tussen alle rolspelers van die begin tot die
interpretasie van die uitkomste is van kardinale belang. Die span sluit kerklike en akademiese strukture,
taakspanne en die NG Familie kerke in.
1.7 Die navorsing word vanuit verskeie metodologieë (kwantitatief, kwalitatief, narratief, ens) gedoen.
1.8 Die navorsing word deur ʼn verantwoorde etiese kode gerig en geskied in belang van die kerk.

2. DOEL VAN NAVORSING
2.1 Te transformeer.
2.2 Te verstaan.
2.3 Te verklaar.
2.4 Te beplan.
2.5 Te reageer.

3. BELANGHEBBERS

Die navorsing geskied in opdrag van en onder die toesig van die Algemene Sinode(s). Die volgende
instansies het ʼn belang by die navorsing:
*ASM/Moderature
*Diensgroepe en taakspanne
*Sinodes
*Gemeentes
*Familie van NG Kerke

4. VERSKILLENDE SOORTE NAVORSING

4.1 Langtermyn/herhalende/longitudinale studies (tendense).
4.2 Spesifieke fokus as gevolg van ʼn bepaalde opdrag, aktuele tema, ens.
4.3 Gerig op die bedieningsontwikkeling van gemeentes, ens.

5. PROJEKNAAM

Die navorsing geskied onder ʼn breë projeknaam waaruit verskeie projekte ontwikkel kan word.
“Kerkspieël” is as handelsnaam van die Algemene Sinode geregistreer.

6. VESTIGING EN INSTANDHOUDING VAN NETWERKE/VENNOOTSKAPPE

Daar kan in ʼn mindere of meerdere mate met die volgende instansies saamgewerk word:
6.1 VBO-Diensleweraars (Excelsus, Shepherd, Communitas)
6.2 ISWEN
6.3 GDN
6.4 Universiteite, en veral Teologiese Fakulteite; Hugenote Kollege
6.5 Ander uit die buiteland, bv PC(USA), UCA, ens.

7. RESULTATE EN UITSETTE

7.1 Verslae en inligting wat gebruik kan word vir beleidvorming.
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7.2 Bedieningsmateriaal, ens.
7.3 Publikasies.
7.4 Op die webwerwe.

8. FINANSIERING

Die finansiering hou direk verband met die omvang van die verskillende navorsingsprojekte. Die volgende
is moontlike bronne:
* Sentrale fonds in die kantoor van die Algemene Sinode.
* Borgskappe en/of kontraktering deur streeksinodes en diensgroepe.
* Buitekerklike bronne, bv akademiese toekennings.
* Verkoop van dienste.

9. ADRES

Kantoor van die Algemene Sinode.

10. IDENTIFISERING, KOÖRDINERING EN PRIORITISERING

10.1 Die Algemene Sinode(s), Moderamens, vennote en taakspanne identifiseer en prioritiseer die
oorkoepelende projekte en temas.
10.2 Die bestuur van die navorsing word deur ʼn navorsingswerkgroep (taakspan) gedoen.
10.3 Ondersteuning word deur die kantoor van die Algemene Sinode gebied.
10.4 Sekondêre navorsing aan byvoorbeeld ʼn Teologiese Fakulteit kan hieruit voortvloei.
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A.8 JEUG
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A.8.1 BELYDENIS VAN GELOOF
1. SAMESTELLING
Die Projekspan Belydenis van Geloof (BVG) bestaan uit kundiges op terreine wat direk verband hou met
besluite wat belydenis van geloof raak. Die span is by die Algemene Sinode 2013 saamgestel soos
aanbeveel en met kundiges uit gebiede waar daar leemtes was, uitgebrei. Die span is soos volg
saamgestel:
Sameroeper: Persoon verantwoordelik vir Belydenisaflegging op Taakspan Kategese: ds Tienie Bosman
Besinning vanuit die Kerkorde: prof Johan van der Merwe en dr Paul du Plessis.
Besinning oor leer en sakramente: dr Andries Kritzinger
Besinning oor rol en plek van kategese: ds Johan Avenant
Besinning oor jongmense se belewenisse: di Fouché de Wet en Danie Vermaak.
Besinning oor die plek en rol van geloofsvorming: ds Gielie Loubser
Besinning oor die rol van oorgange en roetemerkers: prof Cas Wepener
Besinning oor internasionale tendense: prof Malan Nel
Ondersteuning deur die Kantoor van die Algemene Sinode: me Rinel Hugo

2. AARD VAN DIE VERSLAG EN OPDRAG
Die aard van hierdie verslag is dat dit ‘n “tussentydse vorderingsverslag” is. Die rede hiervoor is dat
die aanvanklike opdrag (2011) om “om die plek, aard en ouderdom vir belydenisaflegging te ondersoek”
nie so ʼn eenvoudige saak is nie. In dieselfde opdrag van 2011 het die AS die aard en omvang van BVG
gekompliseer deur die volgende besluit te neem: “Die Algemene Sinode bevestig dat in gehoorsaamheid
aan die verbondsbelofte van ouers, ouers en die kerk verantwoordelikheid moet aanvaar vir die
verbondsonderrig (kategese) van hul gedoopte kinders sodat hulle gelei word tot ’n toe-eiening van die
heil (belydenisaflegging) wat nie aan ’n bepaalde ouderdom gekoppel kan word nie (soos tans in die
kerkorde vasgestel word)”. Met hierdie besluit het die AS BVG reeds aan “toe-eiening van heil”
gekoppel en ook erken dat daar ʼn probleem met die kerkorde is.
Om hierdie opdrag van 2011 uit te voer, het die verslag in 2013 voorgestel dat ʼn projekspan aangewys
moet word wat die verskillende aspekte van BVG moet ondersoek, nl Die verband tussen lidmaatskap
en BVG; die verband tussen sakramente en BVG; die proses van geloofsontwikkeling; die
geskiedenis van BVG tot nou toe en die benutting van deurgange as roetemerkers. Die proses wat
in 2013 deur die AS aanvaar is, is dat besinning lei tot die vestiging van bedieningshouding wat dan
weer lei tot die vestiging van bedieningstyl. Deeglike besinning moet die pad oopmaak vir verandering.
Deur hierdie verslag as ʼn “tussentydse vorderingsverslag” aan te bied, wil die projekspan die AS op die
weg van besinning saamneem. Die verslag kom nie met klaar geformuleerde voorstelle nie, maar eerder
met voorlopige besinning. Die doel is om die AS op die hoogte te bring van die omvang van die saak, die
bakens waarbinne ons die navorsing aanpak en ʼn voorstel vir die voortsetting van die opdrag. Die
swaartepunt van hierdie verslag lê in die teologiese raamwerk waarbinne daar oor BVG besin moet word.

3. INTERNASIONALE TENDENSE
Wie ook al nou in 2015 oor “belydenis van geloof nadink” is nie alleen nie. Daar is op drie kontinente
intense navorsing rakende die betekenis en bedoeling van confirmation. Osmer het met sy boek
Confirmation: Presbyterian practices in ecumenical perspective (1996) nuwe belangstelling en navorsing
oor hierdie konsep en bediening begin. In ʼn sekere sin gaan dit verder terug na sy boek A Teachable
Spirit. Recovering the teaching office in the Church (1990). Sedertdien is daar minstens twee
navorsingsprojekte waarvan kennis geneem moet word:
1. Die multi-nasionale projek in Europa (2007/2008 en weer 2012);
2. Die huidige multi-denominasionele ondersoek in die VSA, gekoppel aan Princeton Theological
Seminary met RR Osmer as mede-direkteur van die projek.
Uit die multi-nasionale projek het ʼn publikasie gevloei. Een opvallende bevinding was dat die sosiale
“feesgeleenthede” van familie en gemeente by konfirmasie vir die adolessente baie belangrik is. Die rede
hiervoor is dat dit juis so is wanneer en omdat dit “viering van ingelyfdheid/inlywing” is. Friedrich
Schweitzer, een van die leiers in die Europese projek, skryf in ʼn abstrak vir die 2015-konferensie van die
International Academy of Practical Theology so: “In 2012, the second empirical study on confirmation work
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in nine European countries has started (with a parallel study in the United States that began in 2013). The
focus of this study is on the adolescents taking part in this program offered by the Protestant churches in
the participating countries (Austria, Denmark, Finland, Germany, Hungary, Norway, Poland, Sweden,
Switzerland). With its sample size of more than 25.000 young people it is one the largest studies on youth
and religion that have become available so far. Moreover, the study also included the workers —
professionals as well as volunteers — who are active in this program. The first study was carried out in
2007/2008. The results from the two studies can be evaluated comparatively in order to identify
continuities and changes, for example, in the religious attitudes of young people or their responses to the
program offered by the Churches”.
Die huidige multi-denominasionele projek in die VSA dek die tydperk vanaf die vroeë kerk (100 nC +) tot
en met die huidige tyd (vroeë 21ste eeu). Oor hierdie projek word soos volg berig:
“Why Our Research? This research project began with a preliminary round of interviews with ministers
representing various denominations. In those interviews we identified a number of gaps, challenges, and
opportunities that this research project will seek to address: Curricular content; Shared understanding
between ministers, youth, and parents; Graduation versus Integration; Tradition versus Innovation and
Confirmation versus Becoming a Member as an adult”.
Die derde groot navorsingsprojek is die Jeugnavorsingsprojek waarop die Algemene Sinode besluit het en
verslag tydens die Algemene Sinode 2015 gelewer word.
Dit is die oortuiging van die Projekspan dat daar vir die bevindinge in die ander twee ondersoeke (waarna
hierbo verwys word) gewag moet word. Dit sou net wys wees om saam met ons eie navorsing en die
verwerking van die bevindinge van die multikerklike navorsing oor die jeug (sien verslag: Projekspan
Jeugnavorsing in hierdie agenda) ook die internasionale bevindinge in ag te neem voordat die Sinode
besluite neem oor die toekoms van BVG. Daar is net te veel op die spel om nou reeds hieroor “finale
aanbevelings” aan hierdie Algemene Sinode voor te lê.

4. DIE KERKORDELIKE GESKIEDENIS VAN BELYDENIS VAN GELOOF
Die Algemene Sinode het in 1974 besluite geneem oor die aflegging van belydenis van geloof. In 1986 het
die Algemene Sinode versoek dat dit as bepalings by sinodes se kerkordes opgeneem word. Dit het
kortliks onder andere die volgende ingesluit:
4.1 DIE KATEGESE EN VOORBEREIDING TOT AFLEGGING VAN BELYDENIS
Kategese is die onderrigtende taak van elke gemeente en staan onder die kerkraad se toesig. Die
kerkraad moet kategete keur en oor hulle toesig hou. Die ouderlinge en bedienaars van die Woord het ’n
besondere plig vir kategetiese onderrig. Die leerplan word voorgeskryf en vereis kennis van die Woord, sy
ontstaan en boodskap; die kerk se leer (veral in belydenisskrifte); algemene en vaderlandse
kerkgeskiedenis; die erediens se betekenis; kerkregering; afwykende beskouings en lidmaatskapspligte.
Daar mag net in uitsonderlike gevalle van die Algemene Sinode se leerboeke afgewyk word (Handelinge
1986, bl 387, 389–390). Lg is in 1990 gewysig (Handelinge bl 608).
Die kategese se termyn word vasgestel: juniors (6 jaar vanaf eerste skooljaar); seniors (4 jaar vanaf
sewende skooljaar) en ’n belydenisjaar by die leraar. Laasgenoemde moet verkieslik ’n ander tyd as die
res van die kategese wees sodat die leraar kan toesig hou. Vêrafgeleë buitewyke kan bekwame
belydende lidmate onder die leraar se toesig gebruik. Kinders wat vroeër skool wil verlaat, mag by die
belydenisklas inskakel indien hulle die volle leerplan deurloop. In dié tydperk moet die leraar persoonlike
gesprek(ke) met katkisante voer en probleme en vrae betyds opvolg met die oog op belydenisaflegging.
Volwassenes en buitekerklikes wat belydenis wil aflê, moet verkieslik ’n jaar klas loop. Dit kan by die
belydenisklas of in ’n buitengewone klas wees (Handelinge 1986 bl 388, 390).
4.2 TOELATING TOT AFLEGGING VAN GELOOFSBELYDENIS
Die ondersoek na en moontlike toelating tot belydenisaflegging vind normaalweg in die matriekjaar plaas
nadat die dooplidmaat die volle kategeseleerplan deurloop het. Indien dit nie volledig deurloop is nie, moet
’n dooplidmaat ten minste 16 jaar oud wees en moes die hele leerplan eers behandel word. Vóór
belydenisaflegging moet ’n doopseel ingedien word. Die ondersoek geskied deur die kerkraad óf sy
kommissie onder leiding van die leraar, konsulent of ander leraar van die kerkverband. Die ouers moet
verkieslik teenwoordig wees. ’n Mondelinge of skriftelike ondersoek moet handel oor die voorgeskrewe
leerstof, geloofsrypheid – geloofsoortuiging aangaande ʼn lewende verbintenis aan Christus as
persoonlike Saligmaker – , meelewing en wandel as katkisant. Indien die kerkraad nie tevrede met die
ondersoek is nie, kan die katkisant by die volgende nagmaalsviering weer aansoek doen. Waar die
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kommissie wel tevrede is, kan die katkisant belydenis van geloof voor die gemeente aflê (Handelinge
1986 bl 384, 390, 482).
4.3 AFLEGGING VAN GELOOFSBELYDENIS
Katkisante, wat aan die vereistes voldoen en deur die kerkraad toegelaat is om belydenis van geloof af te
lê, kry voor elke nagmaal geleentheid daartoe. Tydens belydenisaflegging kry elke katkisant tydens ’n
erediens geleentheid om individueel hardop op die formulier se vrae wat deur die leraar, konsulent of ’n
ander leraar binne die kerkverband gestel word, te antwoord. Indien daar nie bewys van doop gelewer kan
word nie, word die katkisant gedoop deur van die formulier vir volwassedoop gebruik te maak. Die
katkisant antwoord nie weer op die vrae vir die formulier vir belydenisaflegging nie. Hierna verkry ’n
katkisant toegang tot die tafel van die Here en word hy/sy ’n lidmaat van die kerk in volle regte
(Handelinge 1986 bl 391).
In 1998 verval belydenisaflegging as toelatingsvoorwaarde vir die nagmaal, maar word die praktyk van
kategese en belydenisaflegging gehandhaaf in ooreenstemming met vorige besluite van die Algemene
Sinode (Handelinge 1998, bl 515).
In 1994 beveel die Algemene Sinode by gemeentes aan (Agenda bl 142) dat hulle die aangepaste
prosedure vir die aflê van geloofsbelydenis beproef en aan die AJK kommentaar daaroor gee met die oog
op die nodige aanpassings:
a. Formele belydenisklasonderrig
Die formele onderrig vind in die graad 11-skooljaar plaas en kan aan die einde van die jaar of in die
volgende jaar afgehandel word. Voltooiing van formele kategese kan gepaard gaan met ’n funksie
waarheen die ouers en kerkraadslede uitgenooi word. By dié geleentheid kan die AJK se sertifikaat
uitgedeel word.
b. Dienslewering
In graad 12 word van katkisante verwag en kry hulle geleentheid om op eie inisiatief verdere getuienis van
hulle geloof in Jesus Christus te bely en diens in die kerk en gemeente te lewer.
c. Finale toelating
Na ’n tydperk (een kwartaal) wat deur die kerkraad bepaal word, kan katkisante wat graag belydenis wil
aflê, hulle aanmeld waarna hulle verkieslik individueel voor ’n kommissie van die kerkraad verskyn om
getuienis van hulle geloof en diensbaarheid te lewer. Indien die kommissie tevrede is, word toelating tot
belydenisaflegging gegee.
d. Kommissie van ondersoek
Die kommissie van die kerkraad moet die leraar en verkieslik die wyksouderling insluit. ’n Skriftelike
aanbeveling van die wyksouderling word aanbeveel en dit is wenslik dat die ouers teenwoordig is.
Katkisante wat nie normaalweg op skool vorder nie óf vroeë skoolverlaters is, word op ’n ad hoc-basis
hanteer.
Die Algemene Sinode het in 1986 ook aanbevelings vir die aflegging van geloofsbelydenis deur
verstandelik-gestremde kinders goedgekeur.
In die besinning oor die geskiedenis van die kerkordelike pad wat besluite rakende BVG geloop het, blyk
dit dat die besluit van 1998 dat kinders toegelaat word tot die nagmaaltafel ʼn ingrypende besluit was. Met
hierdie besluit is BVG en toegang tot die nagmaal van mekaar geskei. Hoewel die KO dit duidelik stel dat
daar in die NG Kerk nie van ʼn dubbele lidmaatskap (doop- en belydende lidmaatskap) sprake is nie, word
daar tog ʼn onderskeid gemaak in terme van verantwoordelikhede en voorregte. ʼn Dooplidmaat mag wel
die sakrament van die nagmaal gebruik, maar nie die doop nie. Die dooplidmaat mag ook nie as
kerkraadslid dien nie.
Die historiese pad dui daarop dat daar deeglik besin moet word oor die verband tussen BVG en
lidmaatskap. Daar moet verder ook besin word oor wat die rol van “amptelike” lidmaatskap in die konteks
van vandag speel. By dit alles blyk dat die praktyk van “finale afronding” aan die een kant ʼn groot
geleentheid is wat die kerk nie moet verloor nie, maar terselfdertyd belemmer dit die beginsel van
lewenslange geloofsgroei.
4.4 DIE HUIDIGE SITUASIE IN DIE NG KERK
BVG bly ʼn geleentheid om te benut. Die huidige situasie in die NG Kerk is dat dit ʼn baie “oop sisteem” is.
Lidmate is uitgelewer aan ʼn stuk independtisme waar elke gemeente haar eie praktyk aangaande BVG
ontwikkel en uitvoer. In ʼn mobiele gemeenskap waar lidmate verplaas word en ter wille van
werksgeleenthede verhuis, bevind lidmate hulle in ʼn onhoudbare situasie van aanpassing. Telkens
wanneer hulle in ʼn nuwe gemeente kom, is daar ‘n ander praktyk. In die stad veroorsaak dit ʼn
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“verbruikersmentaliteit” waar lidmate gewoon inskakel by die gemeente waar die praktyk van BVG by hulle
die beste byval vind.
Die uitdaging is om deur besinning ʼn bedieningshouding in die NG Kerk te skep wat ʼn soepel genoeg
bedieningstyl vestig wat by verskillende omstandighede aanpas, maar wat nog steeds binne dieselfde
teologiese raamwerk geskied. Hierdie feit onderstreep die waarde van ʼn deeglike teologiese besinning
wat die raamwerk vir BVG neerlê.

5. TEOLOGIESE RAAMWERK VIR DIE BESINNING VAN BVG
5.1 VERBOND
Die verbond is ons vertrekpunt waar God die inisiatief neem en mense roep om deel van sy volk/kerk te
wees en met wie Hy in ʼn verhouding tree. Op grond van hierdie roeping kry verbondsmense ʼn nuwe
identiteit en deel hulle in God se heil omdat hulle in Christus ingelyf is in sy liggaam – die kerk. Hierdie
nuwe identiteit kan net ontvang, omarm en uitgeleef word in geloof. Geloof verwys dus na die verhouding
wat daar ontstaan tussen God en sy mense.
Ons kan die verbondslewe van die volk van die Here met ʼn reis of pad vergelyk soos wat die Ou
Testament dikwels na die pad van die Here verwys. In die Nuwe Testament word volgelinge van Jesus
dissipels genoem en later staan die volgelinggemeenskap as kerk bekend. Dissipels of lidmate van die
kerk volg Jesus in leer en lewe en neem op die manier deel aan die koms van God se Koninkryk. Daarom
kan ons sê: Verbondsmense of die kerk is op ʼn lewenslange reis of geloofsreis saam met God op pad.
Hier moet pertinent opgemerk word dat hierdie reis nie ‘n reis op pad na God toe is nie, maar saam met
Hom.
Hierdie pad of weg saam met God moet geleer word. God is self die een wat sy mense op hierdie pad wil
leer. In die Ou Testament hoor ons dat Hy die wet (torah) en die wysheid (interpretasie van die wet)
gebruik het om sy volk op hierdie weg te leer. In hierdie proses van leer gebruik God mense. In die Nuwe
Testament het Hy Jesus gestuur om hierdie onderrigtaak voort te sit. Na sy kruisiging, opstanding,
hemelvaart en die uitstorting van die Heilige Gees word hierdie begeleiding en onderrigwerk deur sy
Woord en Gees en deur mense (kerk) voortgesit.
5.2 GELOOFSVORMING
Op hierdie reis van gelowiges saam met God vind geloofsvorming plaas. Geloofsvorming verwys na die
totale proses van inlywing en begeleiding van reisigers op die geloofspad wat meehelp en bydra dat ʼn
verbondsverhouding ontwikkel en dat die Godgeskenkte geloofsinsigte groei en ontwikkel op so ʼn manier
dat individue word (waartoe God hulle geroep het) wat hulle in Christus Jesus reeds is (nuwe identiteit).
Geloofsvorming is daarom ʼn intensionele proses waardeur die gelowiges begelei word om te groei in hul
verhouding met God en dit sluit die meegaande verandering in lewenstyl in. Geloofsvorming is eintlik
reisigers se deelname aan God se werk van genade in medereisigers se lewe. Hierdie pad begin by
geboorte en hou aan tot en met die dood.
Geloofsvorming gaan altyd van God uit (God neem inisiatief, Hy skenk geloof). Hy gebruik mense (ouers
en alle ander gelowiges), as medereisigers, om nuwe reisigers (kinders en volwassenes) saam te nooi en
in hierdie weg in te lyf en te begelei. Geloofsvorming is dus nie net ʼn kognitiewe proses nie. Kinders en
jongmense moet ook iets van hierdie deel-wees van of behoort aan ʼn geloofsfamilie of geloofsgemeenskap ervaar en beleef. Wanneer kinders en jongmense so deel gemaak word van die geloofsfamilie en
geloofsgemeenskap, groei hulle onderskeidingsvermoë op ʼn pad van lewenslange dissipelskap.
Die uitnodiging na, inisiasie in en begeleiding op hierdie pad saam met God vind primêr deur ouers en in
venootskap met die geloofsgemeenskap/kerk plaas.
Op hierdie geloofspad het ouers die grootste invloed (positief of negatief) op die geloofsvorming van hulle
kinders. In die inlywings- en begeleidingsproses op die geloofspad is identifisering, modellering en
navolging van uiterste belang. Nuwe reisgenote (kinders en volwassenes) se lewens word positief
aangeraak wanneer hulle in hulle huis en in die geloofsgemeenskap sien en ervaar hoe die nuwe identiteit
in Christus in die praktyk uitgeleef word.
5.3 KATEGESE
Op hierdie weg is kategese dan die formele ruimte wat deur die kerk daargestel en gebruik word om, ter
ondersteuning van die huis, geloof te ontwikkel, te ondersteun, te begelei en uit te daag tot ʼn omvattende
lewe van dissipelskap. Hier moet altyd onthou word dat onderrig alleen nie dissipels maak nie. Ook hier is
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identifisering, modellering en navolging van uiterste belang. Kategese behoort altyd afgestem te wees op
ʼn omvattende lewe van dissipelskap. In dissipelskap leer en ontdek die kinders en jongmense en die hele
geloofsgemeenskap wie God is, wat Hy vir ons gedoen het en steeds doen, wie ons in Christus is, hoe Hy
werk en wat Hy in ons en deur ons in sy wêreld doen en wil doen.
Kategese mag daarom nooit in isolasie van ander bedieninge van die geloofsgemeenskap beoefen word
nie. Kategese is dus ook nie iets wat net kinders en jongmense behoort te ondergaan om hulle in te lyf in
die geloofsgemeenskap en voor te berei vir die volwasse lewe nie. Kategese behoort ʼn lewenslange
proses van dissipelskap te wees.
5.4 ROETEMERKERS
Op hierdie reis saam met God is daar antropologiese (bv lewensoorgange), Bybelse (bv gesprekke met
kinders oor pad van geloof) en liturgie-historiese (bv geboorte, doop en eerste nagmaal, BVG, huwelik,
dood) roetemerkers of drumpelervarings. Roetemerkers of drumpelervarings is lewensoorgange waar
ouers en die geloofsgemeenskap medereisigers begelei deur middel van toepaslike simbole en rituele om
hulle veilig oor onseker tye of fases te begelei. BVG is een van die roetemerkers of drumpelervarings wat
die kerk deur die eeue, in samehang met die doop en eerste nagmaal, as eenheid gebruik het om nuwe
reisigers op die geloofspad en in die geloofsfamilie in te lyf.
5.5 SAKRAMENTE
Nuwe reisigers (kinders en volwassenes) op hierdie pad word gedoop as eenmalige teken van inlywing en
simbool van God se roeping, inlywing, heilstoesegging en insluiting in sy verbondsfamilie. Die doop is dus
ʼn viering van die nuwe identiteit in Christus en inlywing in en by die geloofsfamilie. Die doop is ʼn eerste
roetemerker of drumpelervaring op elke gelowige se geloofsreis.
ʼn Geloofsgemeenskap vier gereeld en by herhaling nagmaal saam waarin hul nuwe identiteit in Christus
en deel-wees van die liggaam van Christus (saam aan tafel, deur een doop verbind aan die een Heer) op
‘n besondere manier verbeeld word. In die nagmaal kom die liefdesmisterie van die drie-enige God as
bron van sy geloofsgemeenskap se diepste vreugde op ʼn simboliese manier tot uitdrukking. Reisigers wat
saam met God op hierdie weg reis, vier en omarm dus by herhaling hulle nuwe identiteit in Christus en
verbind hulle opnuut aan Hom wanneer hulle deelneem aan die nagmaalviering. Nagmaalviering het dus
ʼn belydeniskarakter.
5.6 LIDMAATSKAP
Alle verbondsmense vorm saam ʼn geloofsgemeenskap, of in Nuwe Testamentiese terme – kerk van
Christus. Enige verbondsmens wat gedoop is, is volledig lid van die geloofsgemeenskap en deel daarom
dus in die volle heil van Christus, maar ook in die verantwoordelikhede binne die geloofsgemeenskap. Die
hartseer vandag is dat ons steeds ʼn kultuur in ons kerke het wat oor kinders en jongmense dink en praat
asof hulle nog nie volledig deel is van die geloofsgemeenskap nie. Deel-wees word nie deur ouderdom
bepaal nie, maar deur menswees. God roep dus nie net mense op hierdie pad sodat hulle maar net saam
kan stap totdat hulle groot is om dan eers ware volgelinge te wees nie. Hy roep mense (jonk en oud) om
Hom te volg waar Hy hulle heen lei en sy werk voort te sit onder leiding van sy Gees. Reisigers op die
geloofspad (of ingelyfde lidmate van die kerk) is dus hulle lewe lank op ‘n pad van dissipelskap wat dus
insluit om as God se kerk as sy gestuurdes te lewe.
5.7 BELYDENIS VAN GELOOF
Op hierdie geloofsreis is BVG ʼn roetemerker of drumpelervaring en een van vele roetemerkers (ander
sluit onder andere in om gedoop te word, eerste nagmaal, BVG, huwelik, dood, ens). As roetemerker of
drumpelervaring is BVG die oorgang na volwassewording en dien BVG as veilige begeleiding tussen
kindwees en volwassenheid. Ons kan daarom ook sê dat persone wat belydenis van geloof aflê saam met
die geloofsfamilie hulle ingelyfdheid vier.
Met BVG as roetemerker of drumpelervaring bevestig reisigers opnuut of dalk vir die eerste keer:* dat God
deel is van hul lewensreis; * dat hulle in Christus ʼn nuwe identiteit ontvang het en dat dit vir hulle ʼn nuwe
manier van bestaan oopgesluit het en steeds doen; * dat hulle deel is van die liggaam van Christus en
daarom ook die verantwoordelikhede van lidmaatskap opneem; * dat hulle as dissipels saam reis op God
se pad en die verantwoordelikheid van dissipelskap om daagliks as dissipel te lewe opneem; * dat hulle
sal deelneem aan die koms van die koninkryk waar hulle elke dag is.

6. DIE WAARDE VAN OORGANGE EN ROETEMERKERS

Tradisioneel is die groot oorgange die volgende: geboorte; volwassewording; vind van ʼn maat en die
dood. Die kerk se aanbod van rituele op hierdie oorgange is rofweg die volgende: geboorte –
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doop(gesprek), inseëning, naamgewingseremonies; volwassewording – belydenis van geloof, (eerste)
nagmaal, kategese en kampe soos finalejaarskampe; vind van ʼn maat – verlowing, troues,
huweliksvoorbereidingsklasse en dood – begrafnis, roudiens, asplasingsdiens.
Hierdie bly kernfases, maar daar is veel meer oorgange en hierdie oorgange vra vir rituele. Om ʼn
oorgang te maak, is soos om oor ʼn brug te gaan. Dit is opwindend, maar voel ook gevaarlik. ʼn Mens voel
net beter daaroor indien daar ʼn reling is om aan vas te hou. Rituele is sulke relings. Die vraag bly hoe
BVG as “brug” of “reling van die brug” hanteer kan word. Waarvan is BVG ‘n “brug” en watter rituele
sal as “reling” kan help?
Vir ons besinning is gelet op ʼn antropologiese siening van oorgangsrituele; Nuwe Testamentiese
perspektiewe vanuit die afskeidsgesprekke in die Johannes Evangelie en ʼn liturgie-historiese besinning
oor die viering van die doop. Vir die doeleindes van hierdie verslag word slegs enkele opmerkings oor
oorgangsrituele en roetemerkers deurgegee.
6.1 OORGANGSRITUELE
In hierdie deel word veral aan die hand van die werk van Victor Turner, maar ook Arnold van Gennep,
oorgangsrituele as ʼn verskynsel baie kortliks behandel. Redelik bekend is Turner se gebruik en verdere
ontwikkeling van die konsepte “societas”, “communitas” en “liminaliteit”. Om die ratwerk van
oorgangsrituele beter in die oog te kry, is dit nodig om hierdie konsepte kortliks te verduidelik. Hierdie
konsepte het hulle oorsprong in Victor Turner se hantering van oorgangsrituele en heelwat van sy werk
oor oorgangsrituele het Turner op die werk van die Franse akademikus Arnold van Gennep gebaseer en
aangevul met waarnemings tydens veldnavorsing onder die Ndembu’s in Zambië. Alreeds so vroeg soos
1909 het Van Gennep ʼn boek gepubliseer getiteld Le Rites de Passage oftewel “Oorgangsrituele”. Dit is
nodig om by Van Gennep te begin ten einde enigsins ʼn greep op die verskynsel te verkry, of eerder ʼn
greep op oorgangsrituele soos wat dit deur Westerse akademici nie alleen ondersoek en dus beskryf is
nie, maar ook hoe dit in die proses deur hulle gefabriseer is in die loop van die twintigste eeu.
Van Gennep het in oorgangsrituele drie duidelik onderskeibare fases geïdentifiseer, te wete skeiding;
grens of limen en herintegrasie. Limen is die Latyn vir “drumpel” en dit is dan ook waar die konsep
liminaliteit vandaan kom. Volgens Van Gennep is al drie hierdie fases te vind in een oorgangsritueel,
deurdat ʼn persoon wat so ʼn oorgangsritueel ondergaan eerstens losgemaak word, daarna in ʼn soort
tussenin-staat verkeer, en ten slotte na ʼn sekere periode weer in die bepaalde groep geïntegreer word.
6.2 ROETEMERKERS
Samevattende opmerkings oor roetemerkers soos afgelei uit die antropologiese, Bybelse (die
afskeidsgesprekke in Joh 13–17) en liturgie-historiese peilings sal nou hier aangebied word. Sommige
van hierdie sogenaamde roetemerkers is meer van toepassing op sekere eras in die liturgiegeskiedenis
as op ander of in sekere kulture. Daar is desnieteenstaande ʼn poging aangewend om enkele
roetemerkers wat ook in ons eie dag kan help om rigting te behou of te verkry, uit die voorafgaande dele
te distilleer.
6.2.1 Antropologiese roetemerkers
• Die lewe van die mens is ʼn reis waarop daar voortdurend oorgange gemaak moet word.
• Oorgangsrituele help dikwels as ʼn reling of ʼn staf, ʼn soort vastigheid te midde van die oorgangstyd
wanneer sekere drumpels oorgesteek word.
• Rituele, ook oorgangsrituele, kan mettertyd verword en eintlik destruktief raak, en daarom is voortgaande
rituele kritiek belangrik.
• Oorgange in die mens se lewe en oorgangstye toon sekere kenmerke, en konsepte soos “societas”,
“communitas” en “liminaliteit” kan help om dit beter te verstaan.
• Laasgenoemde konsepte moet in ons eie dag ook nie onkrities hanteer word nie, aangesien hulle self
sterk kultureel bepaald is.
• Daar bestaan ʼn sterk korrelasie tussen lewensfases en oorgangsrituele, alhoewel lewensfases nie
staties is nie en kan verander.
• By verskillende lewensfases van die mens pas verskillende soorte rituele.
Hierdie antropologiese roetemerkers stip die breë buitelyne van ʼn pad aan. Die Bybelse en liturgiehistoriese roetemerkers wat volg, sal help om meer padtekens langs hierdie roete te kan oprig.
6.2.2 Bybelse roetemerkers
• Die teenwoordigheid van die Heilige Gees is ʼn vasstaande belofte, ten spyte daarvan dat slegte
drumpelbelewenisse mense dikwels eerder aan God se afwesigheid herinner as aan sy aanwesigheid en
betrokkenheid.
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• In ooreenstemming met die voorafgaande roetemerker is daar die belofte dat die stryd vir gelowiges
ágter hulle lê, wat hulle die lewensdrumpels anders laat aanpak.
• Die Heilige Gees is gegee vir gelowiges en geloofsgemeenskappe – die kerk – wat Christelike rituele
pneumatologies gesproke kwalitatief anders maak as sekulêre rituele.
• Gelowiges word op ʼn besondere wyse die liggaam van Christus op aarde wanneer hulle liefde uitleef
wat ook die kerk se rituele en liturgiese aanbod behoort te kenmerk.
• Die uitleef van die liefdesgebod in navolging van Christus, met ander woorde in die modus van
selfopoffering en diens, het ʼn sterk missionêre dimensie.
• Die Heilige Gees kommunikeer God se beloftes in Christus aan gelowiges wat onder andere behels om
te leer en te herinner dat Jesus vir ons vrede nalaat en dat Hy terugkeer.
• God in Christus kies ons uit genade om sy genade te vergestalt.
• Die waarheid is dinamies deurdat die Heilige Gees dit voortdurend in nuwe kontekste – geskoei op die
Woord – aan gelowiges openbaar. En die kriterium vir die waarheid is Jesus.
• Die Heilige Gees is nie té “heilig” nie, maar so aards soos die Man van Nasaret.
• Die drumpels van die lewe is deel van die weg wat gelowiges bewandel en vir wie Jesus sélf die weg is.
• Gelowiges bewandel die weg en gaan oor die drumpels in navolging van Jesus, wat onder andere
beteken ons doen dit met ʼn handdoek om die lyf.
Die liturgie-historiese deel oor die kategumenaat het aangetoon dat beide hierdie Bybelse en die
antropologiese roetemerkers tot ʼn mindere en meerdere mate in die geskiedenis van die liturgie benut is
met betrekking tot die viering van die doop. Die wyse waarop hierdie vierings geskied het, is van groot
waarde, en hier word ook ʼn seleksie van die roetemerkers wat uit daardie peiling afgelei kan word,
aangebied.
6.2.3 Liturgie-historiese roetemerkers
• Daar was ʼn kreatiewe soort spanning tussen gasvryheid en die toeganklikheid van die Christelike geloof
en liturgie, en ʼn omgee of beskerming van iets wat nie noodwendig met die nodige respek hanteer word
nie.
• Die groter geloofsgemeenskap was intiem betrokke by die hele proses, en die doop was nie ʼn
individualistiese soort handeling nie, maar juis ʼn inkorporering in ʼn gemeenskap.
• In die vroeë Patristiese tyd was doop, bevestiging en eerste nagmaal een inisiasieritueel. Ingebed in
hierdie onderlinge verbondenheid van die drie rituele is nie alleen mooi simboliek nie, maar ook teologie.
• Onderrig is doelbewus ritueel begelei, en beide lering en liturgie was deurentyd onderling verbonde. Die
een het selde sonder die ander gefunksioneer. Die liturgieë self was awe-inspiring, goed ontwerpte,
besonder taktiele handelinge wat ’n blywende indruk op mense gelaat het en dít in kombinasie met
kategetiese onderrig.
• In die woorde van Alan Kreider (1999) het hierdie proses van die kategumenaat “belief, behaviour and
belonging” gestimuleer.
• Dit blyk vanuit die prosesstruktuur van die kategumenaat asof bekering in die vroeë periode nie beskou
is as ’n eenmalige gebeure wat gekoppel was aan ’n spesifieke formule of formules wat die geloof van die
kandidaat bevestig en sodoende dus ook sy of haar paspoort na die hemel gewaarborg het nie, maar
eerder ’n lang pad wat ’n gelowiges hulle hele lewe lank stap.
• Geheimhouding is as evangelisasiemiddel ingespan, en sekere kennis is aan kandidate op sekere tye in
die inisiasieproses deurgegee, afhangende van hulle gereedheid daarvoor. So byvoorbeeld is die
betekenis van die sakramente eers in die Paasoktaaf – nadat die kandidate die sakramente ontvang het –
aan hulle uitgelê.
• Wanneer die konteks verander, behoort die vorm van die liturgie aandag te geniet en waar nodig
aangepas te word. In die Middeleeue het ons gesien hoe doopliturgieë, bedoel vir volwasse kandidate, vir
kinders gebruik is. Hoe kan ons in ons eie dag ons dooppraktyke aanpas by ons konteks sonder om uit te
verkoop aan elemente soos individualisme en verbruikerisme in ons kultuur?

7. GEVOLGTREKKING OP GROND VAN VOORLOPIGE BESINNING
Die lewe is ʼn reis saam met God. Op hierdie reis neem God die inisiatief en roep mense om deel van sy
verbondsvolk te wees met wie Hy in ʼn verhouding wil lewe. Op grond van hierdie roeping ontvang
verbondsmense ʼn nuwe identiteit en deel hulle in God se volle heil. Ingelyfde mense vorm saam ʼn
geloofsgemeenskap. Op hierdie reis van gelowiges saam met God vind geloofsvorming plaas.
Geloofsvorming gaan altyd van God uit. Hy gebruik mense (ouers en alle ander gelowiges), as
medereisigers, om nuwe reisigers (kinders en volwassenes) saam te nooi en in hierdie weg in te lyf en te
begelei. Op hierdie weg is kategese dan die formele ruimte wat deur die kerk daargestel en gebruik word
om, ter ondersteuning van die huis, geloof te ontwikkel, te ondersteun, te begelei en uit te daag tot `n
omvattende lewe van dissipelskap. Hierdie reis neem ons langs verskillende deurgange wat as
roetemerkers dien om na te dink oor 1] wie is ons? en wie s’n is ons? (identiteit) 2] waar kom ons
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vandaan? 3] waar is ons nou? en 4] waarheen is ons op pad? By elkeen van hierdie deurgange het ons
dan die geleentheid om ons geloof te bely.
Die sakramente se rol op hierdie reis is van kardinale belang. Teologies staan BVG tussen die doop en
die nagmaal.
Die doop is die eenmalige roetemerker of drumpelervaring wat die inlywing in Christus, die toesegging van
die heil en die appel wat dit op die individu se lewe het, verteenwoordig. By die nagmaalstafel beleef
individue en die geloofsgemeenskap die volle heil in Christus waarin hulle in-gedoop is. Die nagmaal bring
gereeld en by herhaling individue en die geloofsgemeenskap voor God om hulle verbondsverhouding te
vernuwe. Die viering van die sakramente is daarom ʼn feestelike verposing op die geloofsreis wat ons
gereeld herinner aan die misterie van die unieke en eenmalige genade van die inlywing in Christus (doop)
en die blywende genade van die inblywing in Christus (nagmaal). In die sakramente is God handelend,
maar die gelowige en geloofsgemeenskap vier en omarm hulle nuwe identiteit in Christus en verbind hulle
opnuut aan Hom wanneer hulle daaraan deelneem. Hierdie viering en omarming is opsig self ook
belydenishandelinge.
BVG as belydenishandeling is inhoudelik verbind aan dit wat in die Bybel en deur die sakramente gesê,
verseël en gewaarborg word – die volle heil in Christus op God se pad wat in die kragveld van die Heilige
Gees ʼn werklikheid word.
Sedert die 1998-besluit van die Algemene Sinode om ook kinders aan die nagmaalstafel toe te laat, is
daar nagelaat om ouers en kinders in hierdie proses te begelei. Sodoende het ʼn groot leemte ontstaan
waar kinders vir die eerste keer die nagmaal gebruik as ʼn “eerste belydenishandeling”. Hieroor moet daar
nog baie besin word in hoe ʼn mate ʼn “eerste gebruik van nagmaal” as ʼn roetemerker kan dien.
Die huidige gebruik van BVG skep na twee kante toe ʼn probleem. Daar word die indruk geskep dat daar
ʼn dubbele lidmaatskap in die NG Kerk is – dooplidmate en belydende lidmate. Die tweede probleem is dat
die indruk geskep word dat BVG die “eerste en enigste toeëiening van die heil” is terwyl daar reeds by
verskeie deurgange en roetemerkers belydenishandelinge was.
ʼn Verdere probleem is dat die huidige praktyk, soos wat dit ook in die vermelde wêreldwye navorsing
uitgewys is, sterk klem lê, veral by jongmense en ouers, op die viering van die ingelyfdheid en
volwassewording. Daar bestaan dus ʼn gaping in die verstaan van belydenisaflegging tussen dit wat die
kerk en predikante daaronder verstaan en dit wat ouers en jongmense daaronder verstaan.
Die vasstelling van die ouderdom waarop jongmense belydenis van geloof aflê in ʼn lewensfase waar
identiteitsvorming ʼn ontwikkelingstaak is, dra waarskynlik ook by tot die probleme wat ervaar word met die
huidige praktyk van BVG.
Daar is verder behoefte by jong volwassenes om op hulle geloofsreis erkenning te gee vir die pad wat
God en die geloofsgemeenskap met hulle tot hiertoe gestap het. Hierdie erkenning (belydenis) wil hulle in
die openbaar doen met ʼn stuk opneem van ʼn eie verantwoordelikheid vir die “liggaam van Christus”. Dit
is hierdie deurgang wat as ʼn roetemerker of deurgang erken moet word en wat op die oomblik as BVG
bekendstaan. Daar moet besin word oor die beskrywing van hierdie roetemerker aangesien ʼn belydenis
alreeds by verskeie roetemerkers plaasgevind het. “Verbintenis” sou dan ʼn beter beskrywing wees.

8. AANBEVELINGS: BELYDENIS VAN GELOOF

8.1 Die Algemene Sinode neem kennis van die besinning oor BVG soos in hierdie verslag
uiteengesit.
8.2 Die Algemene Sinode keur goed dat die bakens wat in hierdie verslag vervat is as raamwerk
kan dien vir verdere besinning wat sal lei tot die vestiging van ʼn bedieningshouding en uiteindelik
ʼn nuwe bedieningstyl.
8.3 Die Algemene Sinode besluit, in die lig van die omvang van die besinning oor die aard en die
plek van BVG, dat die opdrag aan die Projekspan BVG herhaal word om sy werk voort te sit.
8.4 Die Algemene Sinode besluit dat koördinering deur ʼn koördineringsligaam tussen
projekspanne waar daar raakpunte en oorvleueling van opdragte is, dringend noodsaaklik is sodat
die Algemene Sinode met gesamentlike bevindings en aanbevelings bedien kan word.
8.5 Ten einde die opdrag uit te voer, begroot die Algemene Sinode vir die werksaamhede van die
Projekspan.
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A.8.2 JEUGNAVORSING
KERKLIKE JEUG EN GELOOF IN SUID-AFRIKA – ʼN MULTI-KERKLIKE
NAVORSINGSPROJEK
1. AGTERGROND
In opdrag van die Algemene Sinode van die NG Kerk is ʼn projekspan uit eie geledere gevorm om
navorsing te doen oor die profiel en persepsies van die NG Kerkjeug. Die projekspan van die navorsing
het besluit om ʼn ope uitnodiging aan Christelike Kerke in Suid-Afrika te rig om aan die projek deel te
neem. Verskeie denominasies het positief gereageer. Die Fakulteit Teologie aan die Universiteit van
Pretoria is genader om die akademiese huis van die projek te word. Die projekspan is verbreed om alle
deelnemende kerke in te sluit om die navorsing te oorsien en te bestuur. Een van die eerste stappe was
om ʼn subkomitee saam te stel vir die ontwikkeling van ʼn omvangryke vraelys. Weens die omvang van die
navorsing is besluit om Business Enterprises at University of Pretoria (BE at UP) te nader om die
statistiese en rekenaarverwerkings op kontrakbasis te lewer. Onderhandelinge is met BE at UP gevoer en
ʼn kontrak is tussen die projekspan en BE at UP in 2014 aangegaan. BE at UP het twee spesialiste (prof
Chris Smit & dr Mike van der Linde) op die terrein van statistiek en rekenaarkundigheid aangestel.
Sommige van die aanvanklike deelnemers uit ander denominasies het mettertyd, hoofsaaklik weens
logistieke redes, van die navorsing onttrek. Uiteindelik het die deelnemende denominasies uit die
Nederduitse Gereformeerde Kerk, die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika, die Nederduitsch Hervormde
Kerk van Afrika en die Reformed Church in Africa bestaan. Die samewerking wat deur verteenwoordigers
van al bogenoemde denominasies gelewer is, het die uitvoering van die tegniese aspekte van die
navorsing deur BE at UP baie vergemaklik.

2. DOEL VAN DIE NAVORSING
Die doel van die navorsing is verfyn tot die bepaling van die profiel en persepsies van aktiewe kerklike
jeug tussen die ouderdomme 16 en 35 in die deelnemende kerke. Voorbeelde uit ander internasionale
navorsingsprojekte het as basis vir die konstrukte (temas) van die studie gedien. Saam met hierdie basis
is plaaslike fokusgroepe gebruik om te verseker dat die navorsing ook eg Suid-Afrikaans en in
kontekstuele taal gedoen word.
Navorsing is oor die volgende konstrukte gedoen:
1. Algemene demografiese inligting
2. Verhoudings in gesinne
3. Verhoudings in vriendekringe
4. Romantiese verhoudings en seksuele aktiwiteit
5. Geloofsvorming
6. Die Kerk
7. Jeugkultuur
8. Risikogedrag
9. Subjektiewe welstand
10. Publieke kwessies
11. Geloof
12. Moraliteit
Binne elkeen van hierdie konstrukte is die respondente gevra om spesifieke inligting oor hulself te gee
(profiel) asook hul sieninge oor die konstrukte onder ander jeug (persepsie).

3. VERSLAG VAN BUSINESS ENTERPRISES @ UNIVERSITY OF PRETORIA
Die hele projek is uiteengesit en saamgevat in die amptelike verslag wat aan die deelnemende kerke
gelewer is. Dit is opgestel deur prof Chris Smit en dr Mike van der Linde. Ons plaas hier ʼn uittreksel uit
hierdie verslag. Dit bevat al die uitgangspunte, beperkinge, oorwegings en uiteindelike resultate.
3.1 UITGANGSPUNTE (DEELNAME VAN KERKE, VERTROULIKHEID, ENS)
Alle deelnemende denominasies se bydraes is as belangrik geag en erkenning is gegee aan die eie aard
van elke denominasie wat betref beskikbare inligting wat relevant tot die studie sou wees. Van die begin af
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is besluit dat inligting van deelnemende denominasies gekombineer sou word en geen vergelykings
tussen denominasies gemaak sou word nie.
Spesiale stappe is geneem om die vertroulikheid van inligting van alle deelnemende respondente te
handhaaf en te beskerm in terme van hulle persoonlike detail en antwoorde op die vraelys. Spesifiek was
dit van die allergrootste belang dat ouerlike toestemming gegee word vir deelname van jeuglidmate onder
die ouderdom van 18 jaar op die toestemmingsvorms wat verskaf is.
Deurgaans is ʼn hoë premie geplaas op die wetenskaplike korrektheid en betroubaarheid van die ontwerp
en uitvoering van die opname en die interpretasie van die ingesamelde data. In dié verband is gesteun op
erkende statistiese beginsels van ewekansigheid, onsydigheid en betroubaarheid.
3.2 STEEKPROEFONTWERP EN DENOMINASIES SE STEEKPROEFPLANNE
Die getal respondente en die keuse van respondente is bepaal deur gegewens wat deur elke betrokke
denominasie verskaf is. Uiteraard het dié gegewens gewissel tussen denominasies en is daar vir elke
denominasie ʼn unieke steekproefplan ontwerp. Daar is besluit om op ʼn waarskynlikheidsbasis gemeentes
per denominasie te kies en dan weer op ʼn waarskynlikheidsbasis respondente uit die gekose gemeentes
te kies. Menslike voorkeure en oordeel is sover moontlik uit die keuseproses vermy ten einde ʼn werklik
onsydige en verteenwoordigende steekproef te verseker. In alle gevalle (behalwe die RCA – waar
sensusneming gebruik is weens die klein getal moontlike respondente) is die steekproewe van gemeentes
op gestratifiseerde wyse beplan en getrek. Omvattende instruksies tesame met Excel-tabelle is
elektronies aan die uitvoerders van die opname per denominasie (die sogenaamde
kerkverteenwoordigers of “jockeys”) verskaf en persoonlik verduidelik. Hiermee saam is ʼn templaat aan
die “jockeys” verskaf wat hulle in staat sou stel om die proses behoorlik en korrek uit te voer en te bestuur.
Waar daar onduidelikhede in die proses was of onverwagte haakplekke opgeduik het (byvoorbeeld
beskikbare getal respondente in gemeente was laer as verwag) is onmiddellik gesprek gevoer en die
haakplekke verwyder. Die “jockeys” was die as waarom die opnameproses gewentel het en elkeen se
verbintenis tot suksesvolle betrokkenheid was van deurslaggewende belang. Hulle belangrikste rol het die
werwing van, gereelde kontak met en persoonlike aanmoediging van die kontakpersone in elke gekose
gemeente behels. Hierdie kontakpersone in die gekose gemeentes het ʼn uiters kritieke rol gespeel om die
gekose respondente per gemeente te identifiseer, hulle samewerking te verkry, hulle e-posadresse
gereed te kry en aan die betrokke “jockey” te verskaf. Hulle moes ook verantwoordelikheid neem vir die
verkryging en bewaring van ouerlike toestemming in die geval van respondente onder die ouderdom van
18 jaar. Hierdie benadering het die ideaal gehad van ʼn hoë responskoers, waarop daar later in die
verslag kommentaar gelewer word.
.
3.3 VRAELYS: BETROKKENHEID VAN BE AT UP
Verteenwoordigers van elke deelnemende denominasie het sitting gehad op die Vraelyskomitee. Die
opdrag aan hierdie komitee was om ʼn omvattende vraelys op te stel oor ʼn baie wye spektrum van kerklikmeelewende jongmense se profiele en persepsies. Die konsultante was wel betrokke by die opstelling van
die vraelys, maar uitsluitlik by die tegniese aspekte daarvan. Dit het onder meer behels die aanpassing
van bewoording van vrae (vanuit statistiese oorwegings) en die tegniese inkleding van die vraelys (om
byvoorbeeld voorsiening te maak vir korrekte datavaslegging en die omskakeling van die vraelys in
elektroniese formaat). Veral laasgenoemde aktiwiteit het geweldige eise aan die konsultante gestel,
aangesien die goedgekeurde vrae van buitengewone omvang en kompleksiteit was. Die konsultante het
uiteindelik twee weergawes van die vraelys gereed gemaak: ʼn sogenaamde papierweergawe wat
enersyds in hardekopievorm deur respondente ingevul sou kon word en andersyds as werkskopie kon
dien vir die konsultante en die projekkomitee. Die tweede weergawe van die vraelys was in ʼn elektroniese
PDF-formaat wat deur respondente elektronies voltooi sou kon word deur met die rekenaarmuis op die
toepaslike sleutels te klik. Die voltooide vraelys moes per aanhangsel deur middel van e-pos terugbesorg
word.
3.4 UITVOERING VAN OPNAMEPROSES. RESPONDENTTERUGVOERING EN OPVOLGAKSIES
Die opstelling en tegniese voorbereiding van die vraelys asook die opstelling van die steekproefplan vir
elke denominasie, die kontak van geselekteerde gemeentes en die verkryging van e-posadresse van
respondente het ʼn geruime tyd in beslag geneem. Tydens die finalisering van die vraelys is dit aan ʼn
loodsstudie onderwerp. ʼn Aantal jongmense is gevra om die vraelys te voltooi en kommentaar te lewer op
die verstaanbaarheid van vrae. Verder is die elektroniese vraelys aan verskeie komiteelede per e-pos
gestuur om die proses uit te toets en ʼn finale kommentaar te lewer. Laastens is ʼn toets-e-pos aan elke
respondent uitgestuur met ʼn waarskuwing dat die vraelys binnekort sou volg asook die volledige stel
instruksies wat gebruik moes word met die invul daarvan. Alle e-posadresse wat nie e-pos kon ontvang
nie, is onmiddellik na die “jockeys” terugverwys vir korrigering en terugbesorging aan BE at UP. Teen die
159

middel van Oktober 2014 was alles gereed vir lansering van die opname. Op hierdie stadium was
nagenoeg 2300 e-posadresse van die vier denominasies gesamentlik gereed vir gebruik. Die elektroniese
vraelys is as aanhangsel stelselmatig na al die e-posadresse uitgestuur vanaf ʼn spesiaalgeskepte BE at
UP – adres.
Die eerste waarneming na die uitsending van die vraelys was ʼn mengsel van die volgende:
 E-posadres nie geldig nie/e-pos onaflewerbaar
 Respondente wat tegniese probleme ervaar het met die versending van die voltooide vraelys
 Korrek voltooide vraelys
Aan eersgenoemde probleem was nou weinig te doen en aangesien dit relatief min was, is die gevalle
prysgegee. Na uitvoerige ondersoek na moontlike oorsake van die tweede probleem, is daar tot die
slotsom gekom dat respondente nie die instruksies korrek uitgevoer het nie. Sulke respondente het ʼn
opvolg-e-pos ontvang met ʼn verduideliking van die fout wat gemaak is, meer omvattende instruksies en ʼn
klein tegniese wysiging aan die elektroniese dokument. Al sodanige respondente wat daarna weer
probeer het, was suksesvol met die proses. Ongelukkig het ʼn onwenslike groot aantal van sodanige
respondente net nie weer die voltooide vraelys ingestuur nie. Laastens is daar onmiddellik begin om die
data van korrek voltooide vraelyste elektronies vas te lê (vanaf PDF-weergawe oorgedra na Excel), ʼn
outomatiese proses wat foutvry werk.
Aangesien dit gaandeweg geblyk het dat die responskoers hopeloos te laag was en vraelyste te stadig
ingekom het, is daar op spesifieke tydstipte herinnerings-e-posse aan alle respondente uitgestuur. In
gevalle waar respondente vasgehaak het of ʼn vraelys in Engels verlang het, is daar onmiddellik
gereageer om sulke respondente te ondersteun. Daar is selfs aan persone wat aanvanklik tegniese
probleme ervaar het of die vraelys opnuut aangevra het, meerdere kere ʼn nuwe vraelys besorg met ʼn
vriendelike versoek tot spoedige deelname. Uiteindelik is daar na verskeie pogings om die responskoers
te verhoog, besluit om met die vraelyste wat teen einde Desember 2014 ontvang is, te volstaan. Die
uiteindelik gerealiseerde steekproefgrootte was 297 uit 2300, ʼn responskoers van 12,9%.
3.5 DATAVASLEGGING EN -SUIWERING. VOORLOPIGE VERSLAG
 Die sagteware Adobe Acrobat XI Pro is gebruik met die oordrag van data na ʼn Excel-spreiblad. Die
proses is baie deeglik uitgetoets om absolute betroubaarheid te verseker.


Die verband tussen die vraagnommer in die vraelys (byvoorbeeld Vraag 13) en die volgorde van
bespreking van die resultate hieronder (byvoorbeeld V1301 tot V1312 – die onderafdelings van vraag
13) volg uit die papierweergawe van die vraelys (kyk in die Aanhangsel). Die volgende konvensie
word deurgaans in die bespreking gebruik: Kort formulering van die vraag met vraagnommer in hakies
(byvoorbeeld Kwalifikasie (V9)).



Die meeste vrae was geslote met vaste/gespesifiseerde opsies. In een geval is antwoorde in
teksformaat verskaf en moes dit herkodeer word: Redes vir moontlike kerkverlating (V64) waar daar
benewens die geslote opsies ook die opsie Ander rede was. Verskeie respondente het hulle eie
moontlike rede geformuleer en gevolglik is V64 se inligting na NV64 getransformeer deur die skepping
van meerdere opsies om alle moontlike redes saam te vat. In heelwat gevalle is van die opsies
saamgevoeg (byvoorbeeld Verskil beslis en Stem nie saam nie is saamgevoeg as Verskil), ens. ʼn
Ander geval is Inkomste (V11), wat na NV11 getransformeer is deur van die kategorieë saam te
voeg).



Aangesien die beantwoording van vrae in die vraelys behels het dat die toepaslike opsie(s) telkens
gekies (daarop geklik) moes word, is die data outomaties vasgelê deur middel van gekodeerde syfers.
Dit het die toekenning van beskrywende etikette aan veranderlikes asook die formatering van kodes
na beskrywende antwoorde vereis. Deurgaans word in die verslag gebruik gemaak van ʼn verkorte
vraagformulering (met die betrokke vraagnommer in hakies) en die antwoord(e) in verkorte formaat
(byvoorbeeld by Likert-skaalvrae Stem saam, Stem beslis saam, ens).



Verkennende analise: Frekwensietabelle is opgestel van elk van die 481 veranderlikes om seker te
maak dat resultate leesbaar en betroubaar sou wees. Dié frekwensietabelle is aan ʼn subkomitee van
die Projekkomitee aangebied tesame met die vermelding van moontlike tweerigting-frekwensietabelle
as die Voorlopige verslag, as voorsmaak van die Finale verslag. Na aanleiding van bespreking van
eersgenoemde is sekere wysigings/toevoegings aan die formaat en omvang aangebring. Die
Aanhangsel (van die huidige verslag) bevat alle eenrigtingtabelle, gekonsolideerde eenrigtingtabelle
en ʼn klein aantal geselekteerde tweerigtingtabelle.
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3.6 RESULTATE
3.6.1 Algemeen: interpretasie-oorwegings
 By die interpretasie van persentasies moet die volgende in gedagte gehou word: Vrae wat nie deur
alle respondente beantwoord word nie, lei tot ʼn kategorie “Frekwensie ontbrekend”. Dit maak sin om
in sekere gevalle die betrokke persentasie te bereken uit die getal respondente wat wel die vraag
beantwoord het (dikwels minder as 297) en in ander gevalle uit die totale getal respondente (297). In
laasgenoemde geval moet die persentasie as die ondergrens van die werklike persentasie beskou
word.


Daar moet op gelet word dat by heelwat vrae meer as een opsie as antwoord gekies kon word
(byvoorbeeld Woon permanent saam met ... (V17), waar respondente meer as een persoon kon
aandui met wie hulle saamwoon). In sulke gevalle tel die persentasies van al die opsies natuurlik nie
op na 100% nie.



Die leser word daarop gewys dat die kort opsomming van elke vraag se antwoorde wat hieronder
volg, bloot ʼn eerste-ordebeklemtoning is van belangrike/interessante waarnemings soos gemaak deur
een/twee waarnemers. Daar is baie ander waarnemings wat ewe belangrik kan wees vir ander
waarnemers.



By die interpretasie van ʼn persentasie respondente met ʼn bepaalde eienskap (byvoorbeeld
persentasie dames in die opname), moet daarteen gewaak word dat sodanige persentasies as eksak
beskou word. Steekproefneming (soos wat in hierdie navorsing gedoen is) is onderhewig aan variasie
wat beteken dat twee verskillende steekproewe uit dieselfde populasie lei tot twee verskillende
waardes van dieselfde persentasie/gemiddeld. Dit is gebruiklik om tesame met die rapportering van ʼn
persentasie (byvoorbeeld) ook die “standaardfout” en selfs die 95% vertrouensinterval te rapporteer
wat die interpretasie meer in perspektief plaas. So byvoorbeeld sal ʼn steekproef van n=297 persone
waarvan 184 dames is, ʼn proporsie p = 184/297 en ʼn persentasie p*100% = 62% dames lewer asook
ʼn standaardfout =
=
= 2,8% = 3% (benaderd). Die 95%
vertrouensinterval van die damespersentasie volg dan as {(62 - 2 * 3)%; (62 + 2 * 3)%}, dws (56%;
65%).Dit is belangrik om hierdie tipe interpretasie in gedagte te hou by die bestudering van blote
persentasies, soos hieronder gegee.



By die lees van die opsomming van resultate hieronder kan die leser telkens na die vraelys en die
eenrigtingfrekwensietabelle in die Aanhangsel blaai om die kort opmerkings wat verskaf word te
vergelyk met die presiese formulering van die betrokke vraag en die meer uitgebreide inligting in die
frekwensietabel.

3.6.2 Respondenteprofiel
In hierdie afdeling word daar op oorsigtelike wyse ʼn opsomming gegee van die uitslag van die opname in
terme van respondente se biografiese gegewens asook hulle profiel ten opsigte van ʼn wyse spektrum van
beskrywende eienskappe.
Die formaat van die resultaataanbieding is deurgaans ʼn persentasie met die getal respondente in hakies
Biografiese gegewens
Die opname het 297 bruikbare vraelyste opgelewer.






Ouderdom (V1): Die ouderdomsgroepe is redelik homogeen verdeel, met die groep 16–19 jaar effens
minder as die ander groepe (laasgenoemde groep verteenwoordig vier jare en die ander groepe vyf
jare elk)
Denominasie (V2): Die grootste groep kom uit die NG Kerk 56% (163), die NHKA 14% (42) is
opvallend swakker verteenwoordig en die RCA 1% (2) is eintlik weglaatbaar klein
Geslag (V4): 62% (184) dames, 38% (113) mans dui op ʼn onderverteenwoordiging van
laasgenoemde
Ras (V5): Die respondente was vir alle praktiese oorwegings net uit die blanke bevolkingsgroep
Seksuele oriëntasie (V6): 96% (275) respondente is heteroseksueel
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Provinsie (V7): Al nege provinsies word verteenwoordig, met Gauteng 55% (180) die grootste,
Noordwes 18% (52) die tweede grootste en Wes-Kaap 7% (20) die derde grootste
Woonomgewing (V8): Ongeveer 60% (177) kom uit voorstedelike gemeentes en 25% (74) uit
landelike gemeentes
Kwalifikasie (V9): 64% (191) respondente beskik oor ʼn naskoolse kwalifikasie
Beroepstatus: Bykans 72% (213) is werksaam en 26% (76) dui aan “nie van toepassing” –
waarskynlik skoliere en studente
Inkomste (V11): 50% (143) respondente verdien meer as R10 000 per maand
Moedertaal: Respondente is feitlik deurgaans Afrikaanssprekend

Profiel
 Huidige romantiese verhouding (V14): 43% (127) respondente is getroud, 34% (101) enkellopend
 Getal romantiese verhoudings laaste 3 jaar (V15): 63% (186) het een en 22% (64) het geen verhouding
gehad nie
 Getal kinders vir wie verantwoordelik (V16): 67% (199) was vir geen kinders verantwoordelik nie, 24%
(71) vir een of meer kinders
 Woon permanent saam met ... (V17): 38% (113) en 32% (96) woon permanent saam met hulle biologiese
moeder en vader onderskeidelik en 42% (126) met hulle lewensmaats
 Familieposisie (V18): 41% (121) is die oudste kind, 34% (99) die jongste kind
 Verhouding met hoof van huishouding (V19): 46% (136) bestempel hulle vader en moeder as hoof van die
huishouding en 41% (120) hulle vader
 Maaltye saam eet (V20): 70% (203) eet minstens 5 keer per week saam as gesin
 Gebruik sosiale media (V22): Respondente gebruik alle bekende vorms van sosiale media, maar
hoofsaaklik WhatsApp 98% (286), Facebook 90% (265) en YouTube 78% (226)
 Tipe musiek geluister (V23): Respondente luister na ʼn wye verskeidenheid musiek tipes. Vir elk van die
volgende tipes luister meer as 50% daarna (in dalende volgorde): Pop 66% (195), Christelik 61% (182),
Rock 54% (159), Engels kontemporêr 52% (153), Afrikaans kontemporêr 51% (150)
 Belangrikste musiek geluister (V24): Die belangrikste keuses is (in dalende orde): Pop 16% (46), Rock
14% (39), Christelik 12% (34)
 Ure per dag aan vermaaklikheidsmedia bestee (V25): 71% (206) bestee hoogstens 2 uur per dag
gemiddeld aan vermaaklikheidsmedia
 Kyk graag na (TV-programme) (V27): Respondente kyk na ʼn wye verskeidenheid TV-programme. Die
tipes programme waarna deur meeste respondente gekyk word, is flieks 87% (257) en reekse 84%
(249) met sitkoms in die volgende posisie 41% (122)
 Belangrikste vermaaklikheid (TV-programme) gekyk (V27): Reekse 46% (131), flieks 19% (53)
 Frekwensie erediensbywoning (V29): 42% (124) woon eredienste elke Sondag by. Ongeveer 19% (55)
respondente woon minder as 2 keer per maand eredienste by.
 Betrokkenheid by gemeente-aktiwiteite, eredienste uitgesluit (V30): Ongeveer 48% (141) is meer betrokke
as slegs bywoning van aktiwiteite
 Finansiële ondersteuning van gemeente (V31): Die grootste kategorie bydraers dra by wat hulle kan,
wanneer hulle kan 34% (99), terwyl slegs 8% (24) nooit bydraes gee nie
 Verskeie profile-eienskappe (V33): Ongeveer 46% (136) dui aan dat hulle ʼn jeugpredikant het en 45%
(133) dat hulle ʼn jeugwerker het. 10% (31) skep oorspronklike musiek en 7% (21) was al teikens van
kuberboelies
 Trauma al persoonlik beleef (V34): Die tipes trauma wat al deur die meeste respondente aangegee word,
is “al vir lewe gevrees” 19% (56) en “al met dwelms geëksperimenteer” 11% (33). Verreweg die meeste
65% (194) het geen van ʼn verskeidenheid moontlike tipes trauma beleef nie
 Politieke betrokkenheid (V36): 82% (242) respondente stem tydens verkiesings, 53% (156) bid vir die
regering en 15% (44) is nie betrokke nie
 Beplan jy om hier te bly of die land te verlaat (3 – 4 jaar)? (V39): Slegs 4% (13) het hierop “ja” gesê.
 Ek bely dat Jesus Christus die Here en Verlosser van my lewe is (V41): Bykans 99% (291) het hierop “ja”
gesê
 Beoordeling van my bywoning van kategese (V42): 8% (22) respondente was/is nooit betrokke by
kategese nie
 Is jy gedoop (V43): Bykans 100% (294) is gedoop (5% (14) meer as een keer
 Het jy al in die openbaar jou geloof bely? (V44): 87% (255) het hierop “ja” gesê of is besig om voor te
berei
 Hoe gereeld word eredienste saam met gesin bygewoon (V45): 80% (239) het dit bevestig vir minstens 2
keer per maand
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 Met gesin betrokke by geloofsvorming (V47): 65% (194) bespreek geloofskwessies, in 43% (129) gevalle
praat ouer/voog oor my geloof en in 41% (121) gevalle word gereeld huisgodsdiens gehou
 Grootste rol gespeel in my geloofsvorming (V48): Die 3 grootste rolspelers is ma 81% (239), pa 66% (196)
en predikant 44% (131)
 Speel tans grootste rol in my geloofsvorming (V49): Die grootste frekwensies kom voor by die volgende
persone (in dalende orde, meer as 30%): Predikant 48% (141), ma (47% (138), pa 38% (114),
lewensmaat 36% (107), vriend(in) 36% (106)
 Misdade teen my mense het invloed op my (V51): Huisbraak 48% (143) en selfoon gesteel 35% (104) is
die twee mees genoemde misdade
 Misdaad met grootste impak op my mense (V52): Hier word gewapende roof 13% (35) en huisbraak 13%
(34) deur die grootste persentasies aangegee
 Effek van Sondagskool op geloofsvorming (V53): By 66% (195) het dit hulle geloof laat toeneem
 Welke gronde al teen my gediskrimineer (V54): Ras 54% (161) en taal 38% (113) is die twee grootste
gronde waarop teen die respondente gediskrimineer is
 Getal hegte vriende (V55): 78% (230) respondente het tussen 2 en 10 hegte vriende
 Invloed van druk deur portuurgroep (V56): 42% (121) meen dat druk ʼn positiewe invloed op hulle gehad
het
 Neem van besluite oor reg/verkeerd (V57): 63% (184) doen wat God en die Skrif hulle leer
 Depressie: Beste beskrywing (V58): Hoewel 74% (220) geen depressieprobleme het nie is daar 12% (37)
wat sê depressiegevoelens beïnvloed hulle gesondheid
 Liggaamskending: Beste beskrywing (V59): 92% (273) het aangedui “geen sodanige aktiwiteite” nie
 Gereelde lees van boeke (V60): 96% lees die Bybel (slegs 46% minstens een keer per dag) en meer as
80% lees (nie altyd gereeld nie) in elke geval boeke, tydskrifte en godsdienstige materiaal
 Beoordeling van openbare geloofsbelydenis (V63): Vir 88% (259) is dit belangrik
 Moontlike redes om die Kerk te verlaat (NV64): Die 3 grootste potensiële redes is “Nie van toepassing nie
– ek sal nooit die Kerk verlaat nie” 41% (119), “Indien ek nie saamstem met alles wat gepreek word nie”
saam met “Woord en Sakramente nie meer suiwer verkondig/bedien” 21% (60), “Indien nie voldoen
aan my behoeftes vir spirituele groei” 14% (40)
 Hoe gereeld bid jy, etenstye uitgesluit? (V67): 73% (218) bid minstens een keer per dag
 Het al geloofstorie met my gedeel (V68): Die volgende persone het al geloofstorie met respondente
gedeel (in dalende orde – die 4 grootste frekwensies): Vriend(in) 59% (176), ma 58% (172), pa 47%
(138), predikant 46% (136)
 Spandeer tyd en doen dinge saam met my ma (V7101): 90% (254) stem saam
 Spandeer tyd en doen dinge saam met my pa (V7103): 82% (218) stem saam
 Spandeer tyd en doen dinge saam met my voog (V7104): 69% (35) stem saam
 Ek is na aan my broer(s)/suster(s) (V7105): 86% (236) stem saam
 Woon gereeld my skool se geloofsvormingsaktiwiteite by (V7106): 70% (65) stem saam
 Na aanneming woon ek steeds gereeld geloofsvormingsaktiwiteite by (V7107): 79% (184) stem saam
 Woon ook ander geloofsvormings-aktiwiteite in my gemeente by (V7110): 65% (168) stem saam
 Gereelde betrokkenheid by nadelige aktiwiteite (V72): By elk van die volgende aktiwiteite is die
respondente ten minste somtyds betrokke (dalende orde – minstens 10% respondente):
Alkoholmisbruik 25% (73), tabakrook 18% (52), rook van waterpyp 14% (41)
 Kyk van pornografie (V73): Die respondente kyk hoofsaaklik op die volgende media daarna: internet 14%
(41) en selfoon 11% (33)
 Trauma al persoonlik beleef (V75): Die enigste trauma beleef wat bo die ander uitstaan is “selfoon
gesteel” 35% (104)
 Ernstigste gebeurtenisse al persoonlik beleef (V76): 20% (46) gee “selfoon gesteel” as ernstigste trauma
 Aktiewe betrokkenheid in gemeente (V77): Ongeveer 50% (148) is betrokke by gemeenteprogramme
 Was eksklusief getrou aan lewensmaat(s) in vorige verhouding(s) (V7811): 83% (231) ja
 Woon ongetroud saam met lewensmaat (V7812): 5% (14) ja
 Al deelgeneem aan seksuele aktiwiteit, sonder seksuele omgang, terwyl in gevestigde verhouding
(V7813): 57% (165) ja
 Al deelgeneem aan seksuele aktiwiteit, sonder seksuele omgang terwyl nie in gevestigde verhouding nie
(V7814): 29% (83) ja
 Al seksuele gemeenskap gehad terwyl in gevestigde verhouding was (V7815): 36% (104) ja
 Al seksuele gemeenskap gehad terwyl nie in gevestigde verhouding was nie (V7816): 14% (42) ja
 Al voorbehoeding gebruik tydens seksuele omgang buite gevestigde verhouding (V7817): 14% (41) ja
 Al voorbehoeding gebruik tydens seksuele omgang terwyl in gevestigde verhouding (V7818): 34% (96) ja
 Al seksueel oordraagbare siekte gehad (V7819): 1% (3) ja
163

3.6.3 Respondentpersepsies
In hierdie afdeling word daar op oorsigtelike wyse ʼn opsomming gegee van die uitslag van die peiling van
respondente se persepsies ten opsigte van ʼn wyse spektrum van stellings en aspekte.
V13:













Kerk veroordelend (V1301): 70% (208) stem saam
Belangrikheid van openbare geloofsbelydenis(V1302): 86% (256) stem saam
God deel van elke lewensaspek (V1303): 99% (295) stem saam
Jongmense toekomspositief (V1304): 72% (214) verskil
Eerlike media kerkvoorstelling (V1305): 78% (231) verskil
Openbare kerkstandpunt oor reg/verkeerd is nodig (V1306): 90% (267) stem saam
Aanvaarbaarheid onder jeug van oormatige drankgebruik (V1307): 50% (148) stem saam
Leef in gewelddadige land (V1308): 95% (282) stem saam
Goed voel oor God-geloof is wenslik (V1309): 93% (277) stem saam
Geloofsdeling skend godsdiensvryheid (V1310): 88% (261) verskil
Egskeiding soms geregverdig (V1311): 81% (241) stem saam
God het manlike/vroulike eienskappe (V1312): 68% (203) stem saam

V21:












Rasdiskriminasie is altyd onaanvaarbaar (V2101): 90% (268) stem saam
Prestasiekultuur groot impak op jeug (V2102): 92% (272) stem saam
Betrokkenheid van plaaslike Kerk by gemeenskapsake nodig (V2103): 98% (292) stem saam
God het plan met wêreldgebeure (V2104): 95% (281) stem saam
God se belangrikste rol is om my te help (V2105): 80% (239) verskil
Regering slaag goed met geregtigheid (V2106): 96% (284) verskil
Kerk is medegelowiges met wie my gesin aanbid (V2107): 92% (274) stem saam
Kerk-gemeenskap jongmense word Christus-dissipels (V2108): 90% (268) stem saam
Dwelmgebruik per geleentheid sosiaal aanvaarbaar (V2109): 76% (227) verskil
Ons gemeentejeug geraadpleeg oor besluite (V2110): 55% (164) verskil
My leefwyse het impak op ons planeet (V2111): 95% (283) stem saam

V28:











Kerk moet sosiale media in bediening gebruik (V2801): 87% (257) stem saam
Groepsdruk beïnvloed lewens van jongmense (V2802): 99% (295) stem saam
Misdaadvoorvalle neem toe in my gemeenskap (V2803): 86% (254) stem saam
Kerk is geloofsfamilie waar my gesin tuis is (V2804): 93% (275) stem saam
Tradisionele geslagsrolle het plek in verhoudings (V2805): 73% (218) stem saam
Jongmense voel meer aanvaar deur hul vriende as hul families (V2806): 60% (178) stem saam
Aanvaar jongmense as integrerende deel van gemeente (V2807): 97% (289) stem saam
Vrees vir eensaamheid een hoofrede vir vriendskapbelegging (V2808): 90% (268) stem saam
Families who eat together, stay together (V2809): 83% (246) stem saam
Gemeente moet gemeenskap wees waarheen nie-Christelike vriende geneem word (V2810): 89%
(265) stem saam

V32:











Dit is aanvaarbaar om te jok (V3201): 95% (282) verskil
God beheer alles wat in die wêreld gebeur (V3202): 79% (236) stem saam
God is aktief aan die werk in die wêreld (V3203): 97% (289) stem saam
Om my eie belange te dien (selfs ten koste van ander), is aanvaarbaar (V3204): 92% (272) verskil
Aanvaarbaar om op internet antwoorde te soek eerder as ouer(s)/voog(de) te vra (V3205): 54% (161)
stem saam
My leefwyse is my eie besigheid (V3206): 63% (186) verskil
Kinders moet verhoudings in hersaamgestelde gesinne respekteer (V3207): 92% (272) stem saam
Die kerk is gebou waarheen ons op Sondae gaan (V3208): 71% (212) verskil
Om kinders te hê is deel van Christelike gesinsbegrip (V3209): 65% (194) stem saam
Die doel van Christenskap om goeie mens te wees (V3210): 49% stem saam, 49% verskil (147 elk)
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V33:



Die Kerk moet my bedien in my huidige lewensfase (V3305): 65% (192) stem saam
Kerk slaag om my te bedien in my huidige lewensfase (V3306): 67% (200) stem saam

V35:













Enige vorm van korrupsie is verkeerd (V3501): 96% (286) stem saam
Omdat gelowe gelyk is, hoef ek nie my geloof met ander te deel nie (V3502): 94% (279) verskil
Wat persoon as moreel reg of verkeerd beskou, hang van gewete af (V3503): 57% (170) verskil
Media se invloed op jeug sterker as dié van die Kerk (V3504): 92% (274) stem saam
Outyds om huwelik te sien as iets wat mens slegs een keer doen (V3505): 92% (272) verskil
Onderrig en programme vir jongmense behoort hoog op Kerkagenda te wees (V3506): 93% (276)
stem saam
Dis soms aanvaarbaar om morele reëls te verbreek as jy daarmee kan wegkom (V3507): 97% (288)
verskil
Aanlynprofiele moet ware identiteit weergee (V3508): 87% (258) stem saam
Egskeiding het negatiewe invloed op kinders se lewe (V3509): 94% (279) stem saam
Behoort prioriteit te wees om in verhouding met God te groei (V3510): 98% (291) stem saam
Aanvaarbaar om virtueel sosiaal te verkeer eerder as fisies met mense (V3511): 89% (263) verskil
Christene is opgewonde om in hul eie geloof te groei (V3512): 79% (236) stem saam

V37:


Belangrikste uitdagings van my land (V37): Die belangrikste uitdagings wat gelys word (deur meer as
80% gekies, in dalende volgorde) is korrupsie in regering 94% (278), misdaad 91% (270), groeiende
werkloosheid 89% (265), groeiende armoede 86% (256), agteruitgang van onderwys 82% (242) en te
veel blaam op verlede 80% (238). Vir 10 uit die 14 moontlike opsies is die uitdagings deur meer as
50% respondente gelys.

V40:
Deel geloofstorie met naaste vriende (V4001): 82% (245) stem saam
Ek het selfvertroue (V4002): 84% (250) stem saam
Deel geloof gereeld met meer mense as naaste vriende en familie (V4003): 53% (158) stem saam
Ouer(s)/voog(de) het voorbeeld gestel vir geloofsdeling (V4004): 73% (218) stem saam
God het my met doel geskep (V4005): 98% (292) stem saam
Positief daaroor om met eie gesin te begin (V4006): 85% (251) stem saam
Naaste vriende betrokke by Christelike jeuggroep(e) (V4007): 76% (227) stem saam








V46:













Geen vaste reëls vir reg/verkeerd nie (V4601): 86% (254) verskil
Die Kerk is groep mense by wie sondaars veilig voel (V4602): 60% (177) verskil
Daar is kerke wat jongmense behandel asof hulle nog onbelangrik is (V4603): 69% (205) stem saam
Kompetisie in die algemeen beïnvloed die lewens van jongmense (V4604): 94% (279) stem saam
Moet siening van moreel reg/verkeerd aanpas om veranderinge te reflekteer (V4605): 69% (204)
verskil
Die kerk is groep mense waar kwesbare persoon ondersteuning kan vind (V4606): 92% (272) stem
saam
Christelike geloof moet primêre rol speel in enige romantiese verhouding (V4607): 97% (289) stem
saam
Ouers/Voogde se waardes beïnvloed kinders se gedrag (V4608): 98% (292) stem saam
Onsekerheid oor die toekoms beïnvloed jongmense se lewens (V4609): 99% (293) stem saam
In Afrika word die Christelike geloof beskou as geloof vir blankes (V4610): 67% (198) verskil
Ouers/Voogde moet kwaliteittyd met elkeen van hul kinders deurbring (V4611): 99% (294) stem saam
Mens behoort sy geloofstorie met vriende te deel (V4612): 91% (271) stem saam

V50:


Jeug in ons gemeente voel dat ouer lidmate vir hulle omgee (V5001): 73% (216) stem saam
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Kultuur van individualisme het groot impak op jongmense (V5002): 96% (284) stem saam
Politieke leiers stel goeie voorbeeld van etiese openbare leierskap (V5003): 97% (289) verskil
Mens kan gesonde verhouding met God hê sonder om deel te wees van geloofsgemeenskap
(V5004): 57% (169) verskil
Die huwelik is outydse instelling (V5005): 97% (287) verskil
Mens behoort jou godsdiensoortuigings openlik te deel met ander (V5006): 90% (267) stem saam
Jongmense swig onder groepsdruk om te voel hulle word aanvaar (V5007): 95% (282) stem saam
Jou gedrag moet beter wees by die Kerk as by ander plekke (V5008): 91% (269) verskil
Twyfel is deel van geloof in God (V5009): 52% (154) stem saam
God se bedoeling met die huwelik is lewensverrykende verhouding (V5010): 97% (287) stem saam
Manier waarop ek leef, het impak op ander mense (V5011): 97% (289) stem saam
Daar is goeie verhouding tussen Christelike Kerke in ons gemeenskap(V5012): 78% (231) stem saam

V61:













Geniet dit om met ander my geloof te deel (V6101): 80% (239) stem saam
Het al swaargekry as gevolg van my geloof (V6102): 66% (196) verskil
My verhoudings met vriende is tans op goeie plek (V6103): 90% (267) stem saam
Ouer(s)/voog(de) aanvaar my vir wie ek is (V6104): 94% (280) stem saam
Daar is aspekte in my lewe waarvoor ek kerkhulp nodig het (V6105): 74% (220) stem saam
Keuses positief beïnvloed deur ouer(s)/voog(de) se waardes (V6106): 91% (271) stem saam
Gebruik van kommunikasietegnologie het privaatheid geskend (V6107): 78% (231) verskil
Ek glo God is ʼn persoon (V6108): 56% (166) verskil
Geloof fokus hoofsaaklik op my lewe na die dood (V6109): 69% (206) verskil
In my gemeente word jongmense se behoeftes ernstig opgeneem (V6110): 72% (213) stem saam
Ek kan my beter vereenselwig met Jesus as met God die Vader (V6111): 60% (178) verskil
Ek voel toegerus om my geloof te deel (V6112): 72% (215) stem saam

V62: Huidige bedieninge van die Kerk:


















Uitreik na gemeenskap (V6201): 93% (244) nuttig
Musiek (V6202): 91% (259) nuttig
Besoek aan kerklidmate (V6203): 84% (208) nuttig
Besoek aan siekes (V6204): 96% (224) nuttig
Betrokkenheid by belydenisklasse (V6205): 93% (235) nuttig
Bywoning van Bybelstudie (V6206): 95% (245) nuttig
Bywoning van kategese-klasse (V6207): 95% (244) nuttig
Doopvoorbereiding (V6208): 95% (213) nuttig
Huweliksvoorbereiding (V6209): 96% (223) nuttig
Sterwensbegeleiding (V6210): 93% (184) nuttig
Bediening aan bedroefdes (V6211): 96% (211) nuttig
Gebedsbediening (V6212): 94% (229) nuttig
Hulp tydens bediening van Heilige Nagmaal (V6213): 89% (222) nuttig
Bywoning van kleingroep (V6214): 93% (216) nuttig
Bywoning van korttermyn-uitreikprojek (V6215): 90% (198) nuttig
Luister na preek tydens aanbiddingsdiens (V6216): 97% (266) nuttig
Om in mentor-verhouding te wees (V6217): 85% (172) nuttig

V65:











Optimisties oor my toekoms in Suid-Afrika (V6501): 67% (198) stem saam
Verstaan meestal die Bybel as ek deel daaruit lees (V6502): 85% (251) stem saam
Ek handhaaf gesonde dieet (V6503): 79% (236) stem saam
My lewenskeuses word direk deur Tien Gebooie beïnvloed (V6504): 75% (222) stem saam
Naaste vriende is van dieselfde geslag as ek (V6505): 70% (207) stem saam
Media het groter invloed op my lewe as kerk (V6506): 73% (217) verskil
My naaste vriende is nie gelowig nie (V6507): 95% (282) verskil
Geloof in God beïnvloed my besluite (V6508): 97% (287) stem saam
My gesinsituasie veroorsaak spanning by my (V6509): 80% (237) verskil
Beskou myself as ʼn persoon met Christelike waardes (V6510): 99% (294) stem saam
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Het minstens een voorbeeld van ʼn goeie huwelik in my lewe (V6511): 95% (281) stem saam
Is vry om oor my eie toekoms te besluit (V6512): 91% (269) stem saam
Ervaar God in my daaglikse lewe (V6513): 95% (282) stem saam

V66:











Ek is gelukkige mens (V6601): 94% (279) stem saam
Verhouding met God is die belangrikste verhouding in my lewe (V6602): 87% (257) stem saam
Kan my vereenselwig met God die Heilige Gees (V6603): 83% (247) stem saam
My gemeente is bekend vir hul jeugbediening (V6604): 59% (174) verskil
Naaste vriende het slegte morele invloed op my (V6605): 93% (277) verskil
Het al my geloofsoortuigings met mense van ander gelowe gedeel (V6606): 68% (201) stem saam
Staan die meeste oggende op en bekommer my oor die dag (V6607): 78% (232) verskil
My verhoudings met familie is tans op goeie plek (V6608): 91% (270) stem saam
Ouer(s)/voog(de) het my waardestelsel positief beïnvloed (V6609): 95% (281) stem saam
Het God net nodig wanneer ek probleme in my lewe het (V6610): 86% (254) verskil

V69:











Ek het genoeg wat materiële dinge betref (6901): 92% (272) stem saam
Ek en naaste vriende het soortgelyke godsdienstige oortuigings (6902): 95% (281) stem saam
My gemeente maak ʼn verskil in ons gemeenskap (6903): 79% (234) stem saam
Ek is nader aan my ma as my pa (6904): 55% (164) stem saam
Ek is nader aan my pa as my ma (6905): 74% (220) verskil
Ek werk gereeld aan my fiksheid (6906): 60% (178) stem saam
My gemeente is ʼn jeug-vriendelike geloofsgemeenskap (6907): 79% (234) stem saam
Preke by ons Kerk help my met my persoonlike geloofsvorming (6908): 87% (259) stem saam
Ek het goeie kennis van die Bybel (6909): 74% (221) stem saam
Verhouding met God gee my hoop (6910): 98% (290) stem saam

V70: Hantering van rassisme in my land












Ontwikkel vertrouensverhoudinge (V7001): 93% (276) stem saam
Verlig armoede (V7002): 76% (227) stem saam
Opvoeding oor kulture (V7003): 84% (248) stem saam
Vereniging van kerke (V7004): 54% (161) stem saam
Ontwikkel interkulturele kerke (V7005): 55% (162) stem saam
Verander politieke wette (V7006): 62% (184) stem saam
Verander politieke strukture (V7007): 79% (234) stem saam
Skrap Regstellende Aksie (V7008): 74% (220) stem saam
Skrap alle Swart Ekonomiese Bemagtingsbeleide (V7009): 69% (205) stem saam
Aanvaar dat Apartheid verby is (V7010): 94% (280) stem saam
Werk rassisme aktief tee (V7011): 90% (267) stem saam

V71:






My ouers/voogde het gelukkige huwelik (V7102): 86% (237) stem saam
Kom oor die weg met my hersaamgestelde gesin (V7108): 75% (45) stem saam
Belydenis dat Jesus my God en Verlosser is, maak ʼn verskil in my alledaagse lewe (V7109): 96%
(283) stem saam
My ouers se egskeiding het ʼn negatiewe invloed op my lewe gehad (V7111): 67% (31) stem saam
Ek beskou my doop as betekenisvol (V7112): 96% (281) stem saam

V74:







Ek glo God Drie-enig is nie van spesifieke ras nie (V7401): 92% (273) stem saam
Populêre kultuur het beeld van huwelik geskaad (V7402): 89% (264) stem saam
Verhouding tussen verskillende gelowe in ons gemeenskap is goed (V7403): 55% (163) stem saam
Kerk is groep mense waar kwesbare persoon praktiese hulp kan vind (V7404): 90% (268) stem saam
Verbruikerskultuur het ʼn groot impak op die jeug (V7405): 94% (279) stem saam
Jeug kan verandering teweegbring in ons land (V7406): 95% (281) stem saam
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Gemeentes moet spesifiek begroot vir jeugbediening (V7407): 90% (266) stem saam
Ouers/voogde moet kinders vryheid gee om hulself uit te druk (V7408): 96% (285) stem saam
Die Kerk is groep mense met wie ek en my gesin die Here dien (V7409): 98% (290) stem saam
Die Bybel speel belangrike rol in Christene se lewe (V7410): 99% (293) stem saam
Kyk van pornografie is aanvaarbaar (V7411): 94% (279) verskil
Kerk moet betrokke wees in politieke aangeleenthede (V7412): 50% (148) stem saam

V78:











Seksuele aktiwiteit sonder omgang aanvaarbaar indien nie getroud nie (V7801): 36% (108) ja (stem
saam)
Seksuele aktiwiteit sonder omgang aanvaarbaar buite gevestigde verhouding (V7802): 10% (31) ja
(stem saam)
Buitehuwelikse seksuele aktiwiteit sonder omgang aanvaarbaar (V7803): 21% (63) ja (stem saam)
Buitehuwelikse seksuele omgang aanvaarbaar (V7804): 11% (32) ja (stem saam)
Seksuele omgang buite gevestigde verhouding aanvaarbaar (V7805): 7% (20) ja (stem saam)
Seksuele omgang aanvaarbaar indien nie getroud nie (V7806): 18% (53) ja (stem saam)
Aanvaarbaar om saam met lewensmaat te bly indien nie getroud nie (V7807): 39% (116) ja (stem
saam)
Belangrik om eksklusief te wees in romantiese verhouding (V7808): 92% (272) ja (stem saam)
Alle huwelike deur God bestem (V7809): 48% (141) ja (stem saam)
Een hoofrede om te trou is om by die Christelike geloof se reëls te hou (V7810): 59% (175) ja (stem
saam)

3.6.4 Vergelykings/verwantskappe
ʼn Verdere vlak van analise van die data behels bestudering van verwantskappe en die tref van
vergelykings tussen subgroepe by biografiese/profielveranderlikes. Sodanige vergelykings moet op ʼn baie
selektiewe wyse gekies word en dit is uiters wenslik dat die vergelykings eers getref word nadat die
nodigheid daarvan deeglik oorweeg is en gemotiveer kan word. In hierdie verslag word enkele sodanige
vergelykings getref deur middel van tweerigting-frekwensietabelle en statistiese betekenistoetse,
hoofsaaklik om die omvang, betekenis en slaggate van sulke analises te illustreer. Ons beperk die aandag
tot tweerigtingtabelle van ouderdom (V1), denominasie (V2) en inkomste (V11 en NV11) as biografiese
veranderlikes en die twee persepsiestellings V1303 (“God deel van elke lewensaspek”) en V1307
(“Aanvaarbaarheid onder jeug van oormatige drankgebruik”).
a. “God deel van elke lewensaspek” (V1303) by …


… ouderdom: Uit die tweerigtingfrekwensietabel kan gesien word hoeveel respondente
saamstem/verskil uit elke ouderdomsgroep. Dit is egter baie duidelik dat ʼn ouderdomsvergelyking nie
sin maak nie weens die lae selfrekwensies. Verder, hoewel die statistiese pakket wel betekenistoetse
uitvoer (byvoorbeeld die chi-kwadraattoets), die resultate nie betroubaar is nie (let op die waarskuwing
insake die groot persentasie selle met verwagte frekwensie minder as 5).

Dit is duidelik dat hierdie vergelyking nie sinvol is nie.



… denominasie: Soortgelyk is hierdie vergelyking nie sinvol nie
… inkomste: Vergelyking nie sinvol nie

b. “Aanvaarbaarheid onder jeug van oormatige drankgebruik” (V1307) by …


… ouderdom: Vergelyking is sinvol weens die voldoende selfrekwensiewaardes. Uit die statistiese
toetse blyk dat daar ʼn betekenisvolle verskil tussen die vier ouderdomsgroepe is met die twee groepe
bo 25 jaar wat die hoogste persentasies respondente het wat saamstem met die stelling. Verdere
toetse (byvoorbeeld loglineêre toetse) moet gedoen word om presies vas te stel watter groepe
betekenisvol hoër persentasies het as die ander.



… denominasie: Vergelyking is sinvol weens die voldoende selfrekwensiewaardes. Hoewel ʼn
opvallend laer persentasie respondente uit die NHKA saamstem, is die verskil nie statisties
betekenisvol nie.
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… inkomste (saamgevoegde kategorieë, NV11): Vergelyking is sinvol weens die voldoende
selfrekwensiewaardes. Uit die statistiese toetse blyk daar ʼn betekenisvolle verskil tussen die vyf
inkomstegroepe is, met die persentasie respondente wat saamstem die laagste by die inkomstegroep
<R500 en die hoogste by die groep >R20 000. Verdere toetse (byvoorbeeld loglineêre toetse) is nodig
om presies vas te stel welke groepe betekenisvol hoër persentasies het as die ander.

3.7 BEPERKINGS IN GEBRUIK VAN HUIDIGE DATA EN VERDERE NAVORSING
3.7.1 Beperkings
Daar is verskeie beperkings by die gebruik van die resultate wat in hierdie navorsing gevind is, sommige
waarvan die volgende is:


Die relatief lae responskoers en die gepaardgaande verlies aan pro-rata verteenwoordiging van
sekere subgroepe kan die interpretasies nadelig beïnvloed. Dit moet vermeld word dat ten spyte van
ernstige/toegewyde pogings om ʼn genoegsame getal respondente vir die projek te werf en te laat
deelneem (vraelys invul), daar uiteindelik volstaan moes word met ʼn baie laer getal as wat in die
beplanning voorsien is. Die kerklike verteenwoordigers het almal die punt bereik waar hulle nie op ʼn
redelike wyse nog respondente kon werf nie. Die konsultante het ook by die punt gekom waarby geen
verdere voltooide vraelyste redelikerwys verkry kon word nie. Hierdie bevinding op sigself dui op ʼn
saak waaroor die inisieerders van die navorsing ʼn verklaring moet probeer vind.



Die aard en omvang van die huidige navorsingsprojek maak dit bykans onmoontlik om alle denkbare
aspekte van belang na te vors binne bestek van die projek.



Die data van vraag 78 moet met groot omsigtigheid geïnterpreteer word, want verskeie vrae bevat
meer as een aspek waarop ʼn enkele gesamentlike antwoord per respondent verwag word.
Byvoorbeeld V7817:
“Al voorbehoeding gebruik tydens seksuele omgang buite gevestigde verhouding?” 66% (190
respondente) kies “nee” as antwoord. Beteken dit dat al sulke respondente nie voorbehoeding tydens
seksuele omgang buite ʼn gevestigde verhouding gebruik nie? Of, beteken dit byvoorbeeld dat
sommige respondente, wat nie aan seksuele omgang buite ʼn gevestigde verhouding deelneem nie,
bloot “nee” antwoord op die vraag by gebrek aan die bestaan van ʼn “nie van toepassing” opsie. Vir
dié rede is by al die subvrae van vraag 78 slegs die ja-antwoorde gerapporteer.



Die verslag verskaf nie die data waaruit subgroepe onderling vergelyk kan word nie. Sulke
vergelykings kan alleenlik uit die rou data gemaak word, wat by die eienaar van die data aangevra
kan word.



In baie gevalle is die vrae/stellings nie onderskeidend ten opsigte van die deelnemende respondente
nie, met ander woorde die verspreiding van response oor die moontlike opsies in antwoorde is te
eensydig (bykans almal gee dieselfde respons).



Dit is onwenslik om persentasies sonder meer as eksak te aanvaar/gebruik. Die standaardfout en
95% vertrouensinterval moet aanvullend gebruik word by interpretasie van persentasies (kyk Afdeling
8, Algemeen: Interpretasie-oorwegings).



Daar moet ernstig gewaak word teen ondeurdagte analise van enige datastel. Die amper blindelingse
gebruik van statistiese sagteware deur nie-statistici kan katastrofiese gevolge hê aangesien die
onderliggende teorie van statistiese prosedures dikwels nie by sulke ondeurdagte analises en
interpretasies in ag geneem word nie

3.7.2 Verdere navorsing
Navorsing van hierdie aard bring van nature mee dat nuwe vrae gestel word wat dan lei tot verdere
navorsing. Voorbeelde van verdere navorsing is:


Opvolgstudies deur gebruikmaking van die huidige datastel, byvoorbeeld om verwantskappe tussen
veranderlikes te bestudeer en vergelykings te tref (soos reeds geïllustreer in afdeling 8.3 hierbo). Hier
is die waarskuwing ter sake wat reeds hierbo gegee is, naamlik dat sodanige vergelykings goed
gemotiveer moet word en nie net bloot moet wees om ”enige iets interessants” uit ʼn hooimied van
inligting te probeer opspoor nie. Die advies van kundiges in navorsingsfilosofie en statistiek is hier
baie belangrik.
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Nuut-gedefinieerde navorsingsprojekte volg dikwels uit navorsing soos wat hier gedoen is, aangesien
laasgenoemde in ʼn groot mate as verkennend gesien kan word. Die idee is dan om ondervinding wat
met die verkennende studie opgedoen is, toe te pas in die beplanning van nuwe navorsing. Tipies sal
die inhoud van die nuwe studie se vraelys gedoen word aan die hand van ervaring met vrae in die
verkennende studie en vrae met ʼn lae onderskeidingsvermoë sal moontlik nie weer gebruik word nie,
of gewysig word in die nuwe studie.

3.8 SLOTWOORD
 Die opstellers van hierdie verslag is van mening dat daar genoegsame inligting uit die navorsing
verkry is/kan word, ten spyte van beperkings en tekortkomings soos hierbo uitgewys is. Die eersteorde-analises en interpretasies wat in die verslag verskaf is, behoort reeds belangrike lyne te trek ten
opsigte van die breë doelstellings om die profiel en persepsies van jong meelewende lidmate van die
deelnemende denominasies te beskryf.


Die opstellers kan voorsien dat verdere navorsing op hierdie terrein sal plaasvind en wil graag
aanbeveel dat sodanige navorsing in oorleg met kundiges uit die praktiese teologie, statistiek en
dataverwerkingstegnologie op gekoördineerde wyse beplan en uitgevoer word.



Die opstellers van hierdie verslag spreek graag groot dank uit teenoor die bestuur en personeel van
Business Enterprises @ University of Pretoria wat deurgaans die proses ondersteun het deur middel
van menslike en fisiese hulpbronne.
Baie dankie aan ons eggenotes vir al hulle begrip en ondersteuning tydens ons voortdurende
afwesigheid van die huis en die oënskynlik nimmereindigende rekenaarwerk!

SOLI DEO GLORIA!
Prof Chris Smit & Dr Mike van der Linde

4. PUBLISERING EN GEBRUIK VAN DIE NAVORSINGSRSULTATE
4.1 Die publisering van die navorsingsresultate word deur die projekspan gekoördineer. Die
projekspan neem die volgende faktore in dié verband in ag:
 Die resulate is in opdrag van die Algemene Sinode van die NG Kerk gedoen. Die ander deelnemende
kerke besit saam met die NG Kerk die data en het daarom gedeelde eerstereg op die publikasie
daarvan. Die volledige terugvoer oor die navorsing sal in die vorm van ‘n verslag eerste by die
Algemene Sinode van die NG Kerk dien. Daarna sal dieselfde verslag by die volgende algemene
vergaderings van die ander kerke dien.
 Die omvang van die datastel maak dit bykans onmoontlik om oorsigtelik oor die data verslag te doen
sonder om die konteks van so ʼn interpretasie skade te doen. Die interpretasie en kontekstualisering
van die data is baie belangrik. Die projekspan moet verantwoordelik omgaan met die publisering van
die data.
 Die interpretasie van die data word dikwels statisties onverantwoordelik gedoen. Die projekspan wil
seker maak dat wanneer data gepubliseer word, dit korrek hanteer word. Ons kan slegs sê wat die
data sê.
4.2 In die lig hiervan het die projekspan besluit om die data op die volgende wyse bekend te maak:
4.2.1 In ‘n eerste voorlopige persverklaring (Junie 2015) is basiese demografiese inligting oor die
respondente en voorlopige resultate van twee van die konstrukte (geloofsvorming en die Kerk) bekend
gemaak.
4.2.2 Die amptelike verslag met die totale oorsig oor die projek dien by die Algemene Sinode van die NG
Kerk (en daarna by die ander deelnemende kerke se algemene vergaderings).
4.2.3 Saam met die verskyning van die verslag word die volledige interpretasie van die totale projek in ‘n
boek getiteld Skokkend Positief gepubliseer. Die publikasie word uitgegee deur die uitgewer Bybel-Media
in Oktober 2015. Dr Zander van der Westhuizen en prof Malan Nel is die eindredakteurs van die boek
waaraan 29 skrywers deelneem. Die boek poog om oor elkeen van die temas in die navorsing te
reflekteer. Dit word gedoen aan die hand van die resultate van die navorsing asook ander bronne. Jong
predikante wat spesialiste is in jeugbediening lewer ook hul insette vanuit die praktyk oor die insigte in
elke hoofstuk. Die boek sal die eerste van sy soort wees om die kerk te help om na te dink oor hoe om ‘n
nuwe generasie jong mense wat aktief aan die kerk se aktiwiteite deelneem, te bedien.
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5. EERSTE ALGEMENE INDRUKKE
Die skrywers van die boek was vir twee dae bymekaar op 5 en 6 Mei 2015. Die skrywers verteenwoordig
die spektrum van akademici tot jeugpredikante in plaaslike gemeentes. Die groep verteenwoordig ook
lede uit al drie die deelnemende kerke. Tydens hierdie byeenkoms kon ons vir die eerste keer die totale
resultate van die projek bespreek en eerste insigte en waarnemings met mekaar deel.
Die algemene resultaat laat ‘n baie sterker positiewe indruk as verwag. Die studie is ewekansig en
betroubaar gedoen sodat die resultate wetenskaplike gewig kon dra. Dit is verteenwoordigend van
verskeie gekose stratifikasies. Dit het ons tot die gevolgtrekking gebring dat die Afrikaanse aktiewe jeug in
die kerk, baie meer positief oor die kerk en geloof is as wat die kerk self sou verwag. Die navorsing kan
nie praat oor jeug wat nie deel is van die kerk nie – ons sou graag navorsing oor hierdie groep wou doen
maar die hulpbronne vir ‘n wetenskaplike studie van dié grootte is tans nie beskikbaar nie.
Daar is ook beduidende skuiwe waaroor die kerk sal moet besin. Onder andere is die tipe uitdagings
waarmee hierdie groep jongmense worstel ‘n belangrike bedieningsbehoefte wat die kerk sal moet
aanspreek.

6. SAMEVATTENDE BEVINDINGE EN PRAKTIESE IMPLIKASIES VIR DIE KERK
Dit is nie ʼn maklike taak om ʼn hele navorsingsprojek saam te vat nie. ʼn Mens loop die gevaar om nie aan
die totale inhoud reg te lat geskied nie. Dikwels help dit ons wel om op te som. In die boek word daar in
detail aan die einde van elke hoofstuk lyne getrek wat die kerk kan help. Lees dit gerus ter wille van
volledigheid.
Ons wil egter, volgens ons insig na ons detail-betrokkenheid by die projek, die beangrikste voorstelle vir
die kerk se jeugbediening probeer saamvat. Ons doen dit deur twintig belangrike bevindinge vanuit hierdie
navorsing uit te lig. Ons hoop is dat almal wat hierdie verslag hanteer ook die boek en in hierdie geval
veral hoofstuk 10 van die boek (Skokkend Positief: 2015) sal lees.
DIE TWINTIG BELANGRIKSTE BEVINDINGE VANUIT HIERDIE NAVORSING
1.
Verdere navorsing is dringend nodig. Dit moet plaaslik en wetenskaplik wees.
2.
Gesinne bly die belangrikste ruimte waarin jongmense in hul geloof groei. Gesinne moet verder
versterk word en nuwe gesinne moet ingesluit word. Ouers is krities in hierdie opsig – die kerk sal
ouers al meer moet ondersteun.
3.
Ondersteun huwelike.
4.
Rus mense toe! Ouers, jongmense, gesinne, jeugwerkers, predikante en gemeentes. Skep
ruimtes vir gesprekke oor elkeen van die temas in hierdie boek. Daar is selfs nie een wat ons kan
uitlaat nie!
5.
Dink krities na oor sake soos geslagsrolle, definisies van seks, Bybelse norme, die betekenis van
goeie teologie en die ontwikkeling van moraliteit wat beliggaam word.
6.
Neem jongmense ernstig op, sluit hulle in by belangrike besluitneming, die begroting en die
bediening van die hele gemeente. Dink inklusief en sensitief teenoor die jeug.
7.
Skep ʼn nuwe taal en gesprek aangaande die seksuele (in alle aspekte). Die kerk moet die
gesprek ernstig op die tafel sit. Dit beïnvloed alle verhoudings – uiteindelik ook huwelike.
8.
Dink weer oor geloofsvorming: huisgeloof, ouers se rolle, die predikant, die inhoud van kategese
en die belangrikheid van die doop en belydenisaflegging.
9.
Belê in predikante en jeugwerkers. Preke val nie op dowe ore nie! Jongmense wil meer leer en
geestelik groei.
10.
Werk saam aan die kerk se publieke beeld. Die meeste jongmense beleef die kerk as
veroordelend. Kan ons waag dat dit so bly?
11.
Word meer gasvry teenoor gemarginaliseerdes, jongmense van ander gelowe en sondaars!
12.
Doen moeite met stories, rituele, tradisies en simbole. Sien raak dat jongmense die doop en
belydenisaflegging waardeer. Verstaan dat jongmense die kerk se bedieninge as nuttig beleef –
let op watter faktore die grootste rol speel en bou dit uit.
13.
Werk aktief aan ʼn jeugkultuur wat transformeer.
14.
Moenie die media onderskat nie en gebruik tegnologie om jongmense te leer en te ontwikkel.
Gebruik hul verskillende persoonlikhede en kreatiwiteit.
15.
Raak meer betrokke by die gemarginaliseerde jongmense wat ons nie in die studie “gehoor” het
nie. Fokus op die ondersteuning van veral jongmense met risikogedrag.
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16.
17.
18.
19.
20.

Raak betrokke by onderwys deur naskoolse hulpverlening, vroeë kindontwikkeling en die
ondersteuning van onderwysers.
Moenie die minderhede in die navorsing miskyk nie – sien om na jongmense met depressie en
ander probleme.
Wees bewus van jongmense se realisme oor die land en gebruik hulle entoesiasme en
verbintenis tot Suid-Afrika om verandering mee te bring. Leer by hulle en stel die voorbeeld. Berei
jongmense voor om ‘n impak op ons land te maak.
Leer hulle hoe om hulle geloof met ander te deel.
Wees lief vir jongmense. Dit omsluit alles.

7. AANBEVELINGS: JEUGNAVORSING

7.1 Die Algemene Sinode spreek sy dank uit teenoor alle betrokkenes by hierdie projek. Die Sinode
spreek sy waardering uit teenoor al die ander deelnemende kerke wat saam met die NG Kerk aan
hierdie studie gewerk het.
7.2 Die Algemene Sinode bedank by name prof Chris Smit en dr Mike van der Linde vir hulle
buitengewone harde werk aan hierdie projek. Daarmee saam bedank die Sinode Business
Enterprises @t University of Pretoria vir hulle dienste. Ons bedank ook die ondersteuning van die
Departement Praktiese Teologie van die Universiteit van Pretoria wat die projek akademies
huisves sowel as finansieel ondersteun het.
7.3 Die Algemene Sinode gee opdrag aan alle betrokke taakspanne om kennis te neem van die
bevindinge van die studie en hul bediening aan die jeug dienooreenkomstig aan te pas.
7.4 Die Algemene Sinode gee opdrag aan die Taakspan vir Leerstellige en Aktuele Sake om die
kerk met ʼn deurdagte studiestuk te bedien en aanbevelings oor die etiese en normatiewe
uitdagings aangaande die seksuele wat die verslag op die tafel plaas, te maak.
7.5 Die Algemene Sinode versoek sinodes en gemeentes om ernstig kennis te neem van die
verslag en indringend oor die implikasies vir jeugbediening en veral kategese te besin.
7.6 Die Algemene Sinode gee opdrag aan hierdie taakspan om, in samewerking met ander kerke,
binne ʼn afsienbare tydsverloop die navorsingsprojek te herhaal of selfs uit te brei.
7.7 Die Algemene Sinode gee opdrag aan die Moderamen om ʼn proses of prosesse te fasiliteer
waar indringend oor die NG Kerk se gekoördineerde bediening aan die jeug besin word.

8. PROJEKSPAN

Dr Zander van der Westhuizen
Projekleier/NG Kerk
Prof Malan Nel
Universiteit van Pretoria/NG Kerk
Dr Thinus van Staden
Nederduitsch Hervormde Kerk
Ds Charl van Rooy
Gereformeerde Kerke
Dr Elnerine Greeff
Spesialis in Kwalitatiewe Navorsing/UNISA
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A.8.3 JEUGNETWERK
1. OPDRAG

Die Algemene Sinode van 2013 het bediening aan die Jeug (geloofsvorming, kategese, jeugontwikkeling,
ens) as een van die vlagskipprioriteite van die Algemene Sinode geïdentifiseer.

2. AGTERGROND

Die jeug kan nie langer geïgnoreer word nie. “Vandag is daar 80 state in die wêreld wat ’n
mediaanouderdom van 25 of minder het. As ’n groep het hierdie lande ’n disproporsionele impak op
wêreldgebeure. Sedert die 1970’s het nagenoeg 80% van alle gewapende burgerlike en etniese geweld
ontstaan in lande met sterk jeugpopulasies” – Moisés Naím
Die bediening van die NG Kerk aan haar jeug was vir jare in ʼn baie effektiewe netwerk georganiseer wat
op Algemene Sinodale vlak saamgetrek is in die AJK. Daar was naas die AJK egter ook sinodale-, ringsen gemeentejeugkommissies. Tydens die sinode van 2002 by Hartenbos het hierdie bediening tot ʼn einde
gekom en is die bates van die AJK aan die Algemene Sinode oorgedra. Vir ʼn tyd lank het die jeugwerk
toe onder die Algemene Diensgroepe vir Gemeente-ontwikkeling (ADGO) geressorteer en in dié bedeling
het JONK ’n prominente rol gespeel. Mettertyd het dit egter ook gesneuwel.
Uit gesprekke het dit ook duidelik geword dat groter gemeentes en sinodes wat oor ruim kapasiteit beskik
as’t ware op hul eie heel suksesvol met ’n jeugbediening kon voortgaan, maar dat dit veral in kleiner
gemeentes en meer afgeleë gebiede is waar die bediening begin swaarkry het.
Ons het verder besef dat Artikel 43 en die streng toepassing daarvan ons voor ʼn uitdaging te staan
gebring het omdat dié artikel die Algemene Sinode daarvan weerhou om direk met gemeentes te werk.
Die vraag is: Hoe gemaak as jy besef dat daar op voetsoolvlak ʼn probleem ontwikkel?
Na gesprekke tydens die Algemene Sinode en by die ASM, is daar besef dat jeugwerk skade ly en is
besluit om ’n informele JEUGNETWERK met jong verteenwoordigers uit die verskillende sinodes op die
been te bring sodat daar weer êrens strategies en op verteenwoordigende wyse oor jeugwerk binne die
NG Kerk besin kan word.

3. SAMESTELLING VAN DIE JEUGNETWERK

Die Jeugnetwerk is sinodaal saamgestel met die volgende verteenwoordigers:
Braam Hanekom – Moderamen/sameroeper
Shaun Darker – Vrystaat
Rupert de Koning – KwaZulu-Natal
Marike Els – Oos-Kaapland
Gielie Loubser – Wes- en Suid-Kaapland
Anton Badenhorst – Oostelike Sinode
Santie Nel – Noord-Kaapland
Willem Pretorius – Noordelike Sinode
Jaco Schoeman – Wes-Transvaal
Henk Theart – Wes-Transvaal
Gert van der Merwe – Hoëveld
Ester Steyn – Logistiek

4. WERKSAAMHEDE
Die volgende opmerkings en aanbevelings vloei uit die werksaamhede van die groep voort:
4.1. #IMAGINE
By die vorige sinode (2013) is die #imagine-inisiatief bekendgestel. Twee siklusse van jeugfeeste het
gevolg. Die laaste een is deur 8027 jongmense van oor die hele land en Namibië bygewoon. Hier het
ongetwyfeld ʼn klomp (geestelike) energie losgekom. Twee vrae hang in die lug: Eerstens, wat gaan ons
met die energie maak wat losgekom het, en tweedens, is ons gereed om konkreet – ook finansieel –
verdere inisiatiewe te ondersteun?
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4.2 KATEGESE
4.2.1 Die groep bevestig graag die uitgangspunt dat beide inhoud en ervaringsleer in ons kategetiese
onderrig aandag behoort te kry. Ons is dankbaar oor die aksent wat die kategesegroep wel op inhoud
plaas. Gemeentes word ook aangemoedig om nie ervaringsleer, hoe belangrik ook al, ten koste van
inhoud te ooraksentueer nie. Dit is onmoontlik om volronde volwasse lidmate daar te stel as hulle nie ook
genoegsame inhoudelike kennis het nie. Daar is ʼn gesegde wat lui “Christianity has become a vague
belief, firmly held”. Die vrees is dat ons geloofsinhoude so vaag geword het dat daar later ook nie veel
meer is om aan vas te hou nie.
4.2.2 Daar is ook in die groep ʼn verdere behoefte raakgesien. Daar kan na ons mening nie genoeg
ondersteunende onderrig aan kategete gegee word nie. Dit gaan nie net oor die inhoud nie, maar oor die
vaardige oordrag van die inhoud. Ons hoop dat die kerk steeds meer in dié verband sal doen.
4.2.3 In hierdie opsig kan die betrokkenheid van meer volwasse lidmate by die jeugbediening nie genoeg
onderstreep word nie. Ons het nie net mense nodig wat met die formele kategetiese onderrig kan help nie,
maar ook volwassenes wat as gelowige mentors kan optree.
4.3 FAMILIE- EN GESINSBEDIENING
4.3.1 Daar het die afgelope tyd ʼn nuwe gedagtegang in die NG Kerk ontwikkel, naamlik dat
familiebediening die weg vorentoe is vir jeugbediening in die kerk. Op sigself geneem het die idee groot
meriete. Die probleem ontstaan egter wanneer die voertuig wat gekies word self groot gebreke het.
Tradisionele gesinne met twee biologiese ouers en kinders raak egter ʼn rare artikel. Ons gesinne is op
dramatiese wyse aan die verbrokkel. Uitgebreide gesinsstrukture waar kinders gedurende naweke van
een na ʼn ander gesin pendel, raak die norm.
4.3.2 In ’n verslag van die SA Instituut vir Rasseverhoudinge (First steps to healing the SA Family, 2011)
word op die volgende gewys:
*Slegs 35% van kinders in SA groei op met beide biologiese ouers in hul huis.
*Die persentasie kinders met afwesige vaders het van 46% (1996) tot 52% (2009) gestyg.
*44% van kinders in stede woon by enkelouers.
*Daar is nagenoeg 1,4 miljoen vigsweeskinders in die land.
*Slegs 34% van kinders woon in ’n huishouding waar ten minste een van die ouers ’n vaste betrekking
het.
4.3.3 Daar sal dus weer holisties na die saak gekyk moet word. Ons verstaan dat huwelike onder druk is
en daarmee saam gesinne en families. Dit bly dus ʼn wesenlike vraag hoe ʼn holistiese jeugbediening in
2015 behoort te lyk.
4.4 DIE NG KERK SE JEUGBEDIENING AAN “A TOTALLY LOST GENERATION”
4.4.1 Die NG Kerk het oor jare ʼn baie effektiewe jeugbediening in wit middelklas jongmense ontwikkel.
Kyk dan ook die uiters positiewe resultate van onlangse navorsing soos vervat in die verslag
“SKOKKEND POSITIEF”. Die vraag, in die lig van resente missionale besluite, is egter wat ons strategie
is om miljoene jongmense, wat nie tradisioneel deel van die NG Kerk was nie, te bereik?
4.4.2 Die miljoene ouerlose, ongeskoolde, hooplose, bitter en aggressiewe jongmense wat witmense nie
vertrou nie, is ʼn enorme uitdaging. Diep nadenke hieroor is nodig.
4.5 JEUGWERKERS AS MAATSKAPLIKE HULPWERKERS
4.5.1 Daar het die afgelope tyd ʼn unieke geleentheid ontstaan wat die rol van jeugwerkers in skole meer
toepaslik en haalbaar gemaak het. Die moontlikheid bestaan nou dat jeugwerkers ook as maatskaplike
hulpwerkers opgelei kan word en wanneer hulle dan aangestel word om broodnodige werk in skole te
doen, ook dan deels deur die staat betaal word.
4.5.2 Gemeentes wat dink dat dit dalk in hulle konteks ʼn moontlikheid is, word versoek om met die
Hugenote Kollege op Wellington te skakel om opleidingsmoontlikhede te bespreek.
4.6 STRUWIG EKO-RESERVAAT
4.6.1 Binne die Balule-reservaat, teenaan die Krugerwildtuin, lê ’n 900 ha wildsplaas wat 4,5 km
ongerepte rivierfront met die Olifanstrivier deel. Die plaas is na ’n erflating in gesamentlik besit van die NG
Kerk, die Voortrekkers en die Rapportryers. Die vernaamste begunstigdes in die testament was die jeug.
4.6.2 Alhoewel lede van die drie organisasie (soos lidmate) teen ʼn afslagprys daar kan gaan bly, bly die
fokus daarop om die ongerepte natuur (die Groot Vyf kom op die plaas voor) aan jongmense bekend te
stel. Dit word dan plaaslik en internasionaal gedoen. Vir die doel is daar ʼn uitmuntende jeugsentrum met
ʼn boma en konferensiefasiliteite teen die rivier gebou. Daar is ook ’n “boskamp” waar daar letterlik in die
veld in tente gebly kan word.
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4.6.3 Die plaas het 11 voltydse personeellede en een deeltydse manstudent wat op die plaas is, en word
baie goed deur drie persone uit elke organisasie bestuur wat saam ’n bestuurspan vorm. Louis Lemmer,
Jurgens de Jager en Louis Pienaar verteenwoordig die NG Kerk op die bestuurspan.
4.6.4 Die volgende drie persone is as trustees aangewys en aanvaar finale verantwoordelikheid: Braam
Hanekom (voorsitter, NG Kerk); Ruurd van der Wal (Rapportryers); Danie Langner (Voortrekkers). Kyk
ook by A.4 tov positiewe verwikkelinge oor die Trust.
4.6.5 Enkele samevattende opmerkings kan oor die werksaamhede op en uitdagings van die plaas
gemaak word:
*1 ʼn Groot kontrak maak dat die plaas goed besoek word deur internasionale jongmense wat daar ekoopleiding ontvang.
*2 Dit is steeds ’n uitdaging om meer van ons eie jongmense daar te kry.
*3 Staptogte en wildbesigtigingsritte is beskikbaar, maar ’n nuwe wildbesigtigingsvoertuig word dringend
benodig. ’n Skenking in dié verband sal ongelooflik baie waardeer word.
*4 Die plaas se finansies klop tans en dit kos die drie organisasies niks nie. Ons het dus ’n bate van
ongeveer R40 miljoen vir eie gebruik wat ons niks kos nie. Groot dank aan die bestuurspan wat dit onder
meer moontlik maak.
*5 Die plaas maak ons intens bewus van die druk wat daar tans deur stropers en mynbou-aktiwiteite op
die ekologiese erfenis van ons land geplaas word. Groot koste moet aangegaan word om die plaas te
beveilig en ongelukkig het ons geen ander keuse as om jaarliks op ʼn goedgekeurde en gekontroleerde
basis enkele diere te laat jag nie. Dit dra dan die bewaringsuitgawes.
4.6.6 Persone wat graag meer oor Struwig wil weet, kan gerus die webblad besoek by www.struwig.co.za.

5. AANBEVELINGS: JEUGBEDIENING

5.1 Die Algemene Sinode besluit dat ruimer befondsing vir ’n geïntegreede jeugbediening op
Algemene Sinodale vlak daargestel moet word. Die Algemene Sinode dra dit aan die ASM op om
met die ASFB daaroor in gesprek te tree.
5.2 Die Algemene Sinode besluit dat ʼn eenvoudige, permanente, geïntegreerde struktuur vir
Jeugbediening saamgestel word wat weer holisties op jeugbediening sal fokus.
5.3 Die Algemene Sinode besluit dat die jeugstruktuur genoegsame aandag aan tradisionele
fokusareas soos kategese sal gee, maar ook nuwe moontlikhede en uitdagings, soos oa die
#Imagine beweging, sal ondersoek.
5.4 Die Algemene Sinode besluit dat die geïntegreerde jeugstruktuur ʼn strategie vir bediening aan
die jeug wat nie tradisioneel aan die NG Kerk behoort het nie, sal saamstel vir gebruik in sinodes
en gemeentes.
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A.8.4 KATEGESE
1. FOKUS
Die Taakspan Kategese is verantwoordelik om gemeentes, in hulle omvattende bediening, te ondersteun
om effektiewe kategese (onderrig in die Woord en leer van die Kerk) aan hulle kinders en jongmense
binne hulle eie konteks aan te bied. Hierdie verantwoordelikheid word uitgevoer, soos deur die Algemene
Sinode van 2013 aan ons herbevestig: deur navorsing te doen, voorligting te gee, relevante materiaal en
ander hulpmiddels binne die raamwerk van die gereformeerde teologie en belydenisskrifte van die NG
Kerk te ontwikkel.

2. SAMESTELLING
Die Taakspan Kategese bestaan uit die volgende lede:
Ds Johan Avenant (NG The Reeds – Noordelike Sinode) – Voorsitter
Ds Tienie Bosman (NG Stellastraat – Noordelike Sinode)
Ds Maartjé van der Westhuizen (NG Elarduspark – Oostelike Sinode)
Dr Charlene van der Walt (NG Maitland – Sinode Wes- en Suid-Kaapland)
Ds Wynand van Niekerk (NG Monumentpark – Noordelike Sinode)
Ds GielieLoubser ( Communitas – Sinode Wes- en Suid-Kaapland)
Ds Paul du Toit (Ampshalwe - Fasiliteerder Bybel-Media, NG Kerk)
Ds Ronnie Noemdoe (VGKSA: amptelike afgevaardigde)
Ds Willy Julies (VGKSA: amptelike afgevaardigde)
Dr Nico Simpson (Hoof: Publikasies en E-media by Bybel-Media)

3. KATEGESE BINNE DIE RAAMWERK VAN GELOOFSVORMING
3.1 GELOOFSVORMING HERONTWERP
Die Taakspan Kategese het ʼn dokument ontwikkel: Geloofsvorming herontwerp – nadenke,
uitgangspunte en ontdekkings van die Kategese Taakspan van die Algemene Sinode waarin gemeentes
gehelp word om binne die raamwerk van geloofsvorming nuut te dink oor kategese. Hieronder word die
hoofopskrifte van dié dokument weergegee.
3.2 GELOOFSVORMING EN KATEGESE
Geloofsvorming is ʼn intensionele proses waardeur die gelowiges begelei word om te groei in hul
verhouding met God en dit sluit die meegaande verandering in lewensstyl in. Dit behels ontwikkeling van
die gelowige se identiteit en roeping in Christus. Geloofsvorming is eintlik ons deelname aan God se werk
van genade in die gelowige se lewe.
Geloofsvorming by kinders en jongmense is dan ʼn uitnodiging na, inisiasie in en begeleiding op ʼn pad
saam met God en vind primêr deur ouers en in vennootskap met die geloofsgemeenskap/kerk plaas.
Op hierdie geloofspad het ouers die grootste invloed (positief of negatief) op die geloofsvorming van hulle
kinders. Kategese is op hierdie pad die formele ruimte wat deur die kerk daargestel en gebruik word om,
ter ondersteuning van die huis, geloof te ontwikkel, te ondersteun, te begelei en uit te daag tot ʼn
omvattende lewe van dissipelskap.
3.3 NOODSAAKLIKE RAAMWERK VIR ALLE KATEGESE
3.3.1 Ouers/huise dra primêr die verantwoordelikheid vir hul kinders/lede se geloofsvorming en
gemeentes ondersteun hulle in die taak.
Navorsing wys dat ouers die grootste invloed (positief en negatief) op die geloofsvorming van hulle
kinders het. Van vroeg af al word geloof die heel beste en op natuurlikste wyse deur ouers van een
generasie na die volgende generasie oorgedra. As gemeentes dus ernstig oor geloofsvorming van kinders
en jongmense is, sal hulle ernstig moet wees om ouers te ondersteun, te begelei en toe te rus vir hierdie
taak en ouers altyd insluit in jeugbediening.
3.3.2 Die primêre ruimte waarbinne geloofsvorming plaasvind, is binne verhoudings.
Verhoudings skep ʼn veilige ruimte waarbinne mense leef, ontdek, leer, modelleer en groei.
Geloofsvorming vind die beste in langtermyn- nabyverhoudings plaas. Mense sal ver ry om hulle kinders
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en jongmense by plekke te bring waar hulle behoort. Kinders en jongmense stap ook selde weg van
plekke waar hulle beleef dat hulle behoort. Hierdie behoort sluit die deur oop vir enige inlywing en
begeleiding binne ‘n geloofsfamilie of geloofsgemeenskap.
3.3.3 Gemeentes skep en benut ruimtes soos bv kategese waarbinne geloof gevorm, ondersteun
en uitgedaag word
Kategese is die formele ruimte wat die kerk skep om, in aansluiting en ondersteuning van die ouers,
geloofsvorming van kinders en jongmense te ontwikkel, ondersteun en uit te daag tot ʼn omvattende lewe
van dissipelskap. Kategese is slegs ’n onderdeel van die groter proses van geloofsvorming wat plaasvind
van die wieg tot die graf. In kategese moet altyd onthou word dat onderrig alleen nie dissipels maak nie.
3.3.4 In geloofsvorming fokus ons op dissipel-wees en dissipel-maak.
Kategese wil kinders en jongmense se geloof ontwikkel, begelei en uitdaag tot ʼn omvattende lewe van
dissipelskap. In dissipelskap leer en ontdek kinders en jongmense wie God is, wat Hy vir hulle gedoen het
en steeds doen, wie hulle in Christus is, hoe Hy werk en wat Hy in hulle en deur hulle in sy wêreld doen
en wil doen.
3.3.5 In geloofsvorming fasiliteer ons egte verhoudings met God, mekaar en die wêreld.
In kategese praat ons nie van lesse wat aangebied word nie, maar van ontmoetings wat gefasiliteer word.
Elke individu ontdek wie hy/sy voor God is, hulle ontmoet medegelowiges en beleef geloofsgemeenskap
en beleef dat hierdie ontmoeting ook implikasies op hulle lewe in die wêreld het en hoe hulle met die
skepping omgaan.
3.3.6 In geloofsvorming ontmoet ons kinders en jongmense in hul leefwêreld (fase-sensitief).
Die klaskamer vir kategese is die leefwêreld of konteks van die kinders en jongmense (soms letterlik bv in
die mall en soms met die werklike leefwêreld in gedagte). Daar moet ook altyd deeglik rekening gehou
word met die lewens- en ontwikkelingsfase van die kinders en jongmense.
3.3.7 Geloofsvorming is afhanklik van toegeruste en versorgde geloofsvolwasse begeleiers wat
geloofsgesprekke fasiliteer en deur voorbeeld lei en mentor
In geloofsvorming/kategese speel die kategeet/fasiliteerder, naas die ouer, ʼn uiters belangrike rol op
hierdie pad. Die beste materiaal in ʼn onbekwame kategeet/fasiliteerder se hand sal geen resultate lewer
nie. Swak materiaal in ʼn bekwame kategeet/fasiliteerder se hand kan steeds goeie resultate oplewer.
3.3.8 In geloofsvorming staan God se Woord sentraal en ons kies om dit kontekstueel te lees
Die Bybel staan sentraal in geloofsvorming en daarom ook in kategese. Kinders en jongmense word
begelei om beide goeie kennis van die heilshistoriese ontwikkeling van God se verlossing (God se storie
met mense) op te doen, die vermoë te ontwikkel om die Bybel kontekstueel te lees en
onderskeidingsvermoë te ontwikkel om dit in die lewe toe te pas.
3.3.9 Geloofsvorming moet altyd holisties (totale mens, totale leefwêreld, binne totale bediening)
benader word.
Die komplekse samelewing waarin ons lewe, plaas groot druk op gelowiges om dualisties te lewe. Die
manier waarop baie gemeentes hulle bediening en kategese bedryf, onderhou in ʼn groot mate hierdie
dualisme. Kinders en jongmense behoort daarom op ʼn holistiese manier begelei te word in
geloofsvorming en spesifiek kategese om in alle aspekte van hulle menswees (fisies, sosiaal, kognitief,
emosioneel en geestelik) te groei en leef as God se mense en om binne die uitdagings van die globale
wêreld (individualisme, materialisme, pluralisme, ens) as dissipels te kan leef.
3.3.10 Geloofsvorming help gemeenteleiers om sisteemmatig oor die inskakeling van kinders en
jongmense op alle vlakke van die bediening te dink.
Kategese wil kinders en jongmense begelei om kerk van Christus te wees waar hulle ook al is. Om dit te
bereik kan hulle nie net net in ʼn klassituasie dinge leer nie, maar behoort deel van hulle kategese te wees
om praktiese bediening te doen en om geïntegreer te word in die bedieninge van die gemeente. Om
hierdie rede behoort geloofsvorming nie net een bediening of silo tussen baie bedieninge of silo’s in ʼn
gemeente te wees nie, maar ʼn lens waardeur gekyk word na alle bedieninge of silo’s.
3.3.11 Geloofsvorming benut lewensdeurgange as mylpale of geloofsroetemerkers
Op die lewensreis wat kinders en jongmense onderneem, gaan hulle deur verskillende lewensoorgange,
wat op die een of ander manier as belangrike mylpale gevier word, maar wat dikwels ook gekenmerk word
deur onsekerhede. In geloofsvorming bied hierdie mylpale uitstekende geleenthede waar ouers en/of die
kerk (spesifiek kategese) kinders en jongmense kan begelei.
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3.3.12 Geloofsvorming gaan vir ons uit van die breë Gereformeerde belydenis.
Die Gereformeerde belydenisse vorm altyd ons grondslag van alle materiaal wat ons gebruik, maar deel
van hierdie tradisie is dat ons altyd sal reformeer. Daarom sal ons dit wat ons uit die tradisie ontvang het
altyd herinterpreteer vir die tyd en konteks waarbinne ons lewe.

4. NAVORSING EN VOORLIGTING
Deel van die opdrag aan die Taakspan Kategese is om navorsing te doen en voorligting te gee. Hierdie
opdrag is en word op verskeie maniere uitgevoer in en deur die Taakspan. Die resultate van die
Projekspan Jeugnavorsing (daar word elders aan die sinode hieroor gerapporteer) sal ook deeglik
bestudeer word en aanpassings sal gemaak word waar nodig.
Die Taakspan het in Maart 2013 sy Fasiliteerder Kategese (Ds Paul du Toit) opdrag gegee om gemeentes
en ringe te besoek met die doel om navorsing te doen (eerstehandse inligting in te win) oor die
omstandighede, uitdagings en behoeftes van gemeentes ten opsigte van kategese en om voorligting te
gee aangaande kategese en ons produkte waar nodig. Gemeentes en ringe is ook bewus gemaak van
Huisgeloof en die moontlikhede wat dit bied om gesinne toe te rus vir die geloofsvorming van hulle
kinders.
Sedert 2013 is met sowat 260 gemeentes kontak gemaak deur individuele of groepsgesprekke.
Gemeentes uit sewe sinodes is op hierdie manier bereik. Die inligting wat uit hierdie besoeke verkry is, is
vir ons van onskatbare waarde en word veral benut om koersaanpassings te maak by die verdere
ontwikkeling van materiaal. Die resultate van hierdie besoeke word in bogenoemd publikasie:
Geloofsvorming Herontwerp – nadenke, uitgangspunt en ontdekkings van die Kategese Taakspan van die
Algemene Sinode, onder “ontdekkings” weergegee.
Hier volg enkele terugvoerings uit hierdie besoeke waarvan die Sinode behoort kennis neem:
*Kategese is in die meeste van die gemeentes wat besoek is die enigste vorm van jeugbediening.
*Die getalle van kinders en jongmense in die betrokke gemeentes is in so ʼn mate aan die afneem dat die
meerderheid van gemeentes wat besoek is nie meer genoeg kinders en jongmense het van ’n bepaalde
ouderdom nie en dus ouderdomme moet saamvoeg vir kategese.
*Gemeentes in die platteland het enkele kinders en jongmense in die kategese (hoofsaaklik home
schoolers). Die rede is hoofsaaklik dat baie ouers van oordeel is dat skole in klein dorpies nie aan die
leerders se behoeftes voldoen of die standaard van groter skole handhaaf nie. Die gevolg is dat kinders in
die week by die koshuis is, op Saterdae deel is van sportprogramme en op Sondae (wanneer dit
tradisioneel die tyd vir kategese is) besig is om gereed te maak vir die nuwe koshuisweek, of reeds
onderweg is koshuis toe. Daar word nie by alle koshuise kategese gedurende die week aangebied nie.
*In sekere streke is die algemene voertaal by skole Engels. Engels word dus algaande die kinders se
godsdienstaal. Hulle sukkel dan ook met Afrikaanse kategesemateriaal, en selfs met die Afrikaanse Bybel.
ʼn Ander tendens wat deur gemeenteleiers genoem word, is die feit dat kinders se woordeskat en
leesvermoë verminder en dat hulle nie in staat is om die gewone Afrikaanse Bybel te lees en te verstaan
nie.
*Gemeentes kry oor die algemeen finansieel baie swaar en dit speel ’n baie groot rol wanneer dit kom by
die keuse en aankoop van kategesemateriaal.
*Wanneer gemeentegetalle afneem en minder geld beskikbaar is, ontwikkel daar soms ‘n soort “angs” wat
uitdrukking vind in ʼn spiraal van negatiewe gesprek oor die plaaslike gemeente, waarvolgens die leraar,
kategete, ouers, musiekbebediening, en noem maar op vir die situasie geblameer word.
*’n Verskeidenheid van materiaal word tans na willekeur in gemeentes gebruik met bekostigbaarheid as
die belangrikste maatstaf sonder om die filosofie en teologie agter die materiaal in ag te neem.
*Gesinne in gemeentes is onder geweldige druk (gesinstrukture, tyd, finansies, uitdagings by hul
werksplek, ens).
*Kinders en jongmense leef in ’n digitale era en lees oor die algemeen nie meer so baie nie. Kategete (en
predikante) leef dikwels in ’n ander kommunikasiewêreld as die kinders en jongmense wat hulle bedien.
*Die beskikbaarheid van bekwame kategete, veral in kleiner gemeentes, raak ’n al groter probleem.

5. WERKSAAMHEDE
Die Projekspan funksioneer in verskillende werksgroepe, wat materiaal ontwikkel vir die onderskeie
groepe.
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5.1 JUNIORS
5.1.1 Kurrikulum
Daar is in 2011 ’n nuwe kurrikulum, wat oor ses jaar strek, vir die ouderdomsgroep graad 1–6 ontwikkel.
Hierdie kurrikulum sluit aan by die LP3-benadering (kyk hieronder by 5.1.2).
Die eerste jaar se materiaal (Die Coolste Plan – Oorsig, NT Markus, OT Abraham tot Josef) is reeds in
2013 in gebruik geneem. Die tweede jaar se materiaal (Wys my die Weg – NT Lukas/Handelinge, OT
Moses en uittog/woestyn) is in 2014 en die derde jaar (Ene ore, nuwe maniere – NT Matteus, OT Intog
tot Rigters) in 2015 in gebruik geneem. Die vierde jaar se produk (Hier volg die nuus, geleef deur
myself – NT Evangelies en Handelinge aanvullend, OT Een ryk in Kanäan = Saul, Dawid, Salomo en
profete) is reeds in die proses van gereedmaking vir 2016. Daar word nou hard gewerk om die laaste twee
jare se produkte (Wow, dis waar – NT /Geloofsbelydenis, OT Verdeelde Koninkryk en profete & So is U,
en so is ek – NT Johannes-geskrifte, OT Ballingskap, Gen 1–11, Terugkeer) teen Maart 2016 af te
handel om in 2017 en 2018 in gebruik te neem.
5.1.2 Beskrywing van die LP3 benadering
Die LP3-benadering gebruik die Bybel as Handboek met lyne, panele, portrette, en prente as hulpmiddels.
Dis waar die naam LP 3 vandaan kom. Dit verwys na die Storielyn van die Bybel (L yne) en na 3 Pwoorde: P anele [Elke korpus in die Bybel word met ’n paneel voorgestel], P ortrette [wanneer by
spesifieke karakters stilgestaan word, word ʼn portret van die karakter op die paneel geplak] en P rente
[aan die onderkant van elke paneel wat drie tot vyf belangrike momente van daardie spesifieke korpus
uitbeeld]. Die kinders ontvang wel ’n werkboek wat hoofsaaklik gerig is op kreatiewe deelname en
vaslegging.
Daar is twaalf oorsigtelike panele wat verkieslik permanent in die aanbiedingslokaal vertoon moet word.
Vanaf die oertyd tot aan die einde van die Nuwe Testament is daar sewe panele. ʼn Verdere vyf panele is
bygevoeg om die die groot eras van die geskiedenis en die Kerk tot by vandag te bring. Daar is dus twaalf
panele in totaal – ses voor Christus en ses na Christus. Dit plaas die kruis in die middelpunt. Elk van die
twaalf panele beeld met prente die inhoud van die korpus van die Bybel wat dit verteenwoordig uit. Elke
paneel is ook ʼn agtergrond waarteen nog prente van karakters vasgesit word.
Volgens die LP3-benadering word daar ʼn grootgroep-byeenkoms (of erediens) gehou waartydens die
Bybelverhale en waarhede vertel en verduidelik word. Daar word sistematies deur die Bybel gewerk terwyl
die groot lyne van ontwikkeling in die Christendom getrek word. Met die panele, portrette en prente wat in
een groot geheel hanteer word, vind visuele inprenting plaas. Indien moontlik word soveel lede van die
huisgesin (of kerngroepe in die samelewing) bymekaar gehou tydens hierdie grootgroepaanbiedings/
Gesinsdiens, sodat die gesin (oftewel kerngroep) tuis saam verder daaroor kan besin.
Die benadering maak ook voorsiening daarvoor om die Kerklike Jaar te volg. Elke jaar se eerste twee
kwartale fokus hoofsaaklik op die Nuwe Testament en die tweede deel van die jaar op die Ou Testament,
behalwe die laaste ontmoetings wat handel oor Advent. Eke jaar volg ook die patroon van die kerklike jaar
en maak ’n punt daarvan om dit vir die kinders te leer en te verduidelik.
In aanbiedings word hoofsaaklik die verhalende gedeeltes uit die Bybel gebruik. Binne hierdie verhale is
daar bepaalde persone wat as my geestelike familie oftewel Portretfigure behandel word. Hulle
funksioneer as identifikasiefigure (positief en negatief!). In hierdie lewensfase is dit die belangrikste
eienskap waarby ons aansluit in ons leermetode.
Die kleingroepe wat gewoonlik volg net na die erediens of grootgroep-byeenkoms, fokus op
verhoudingsbou en kreatiewe vaslegging binne ’n spesifieke ouderdomsgroep of lewensfase (afhangend
van die gemeente se praktiese situasie). Hier word daar geleer om ook met God as ʼn Lewende Persoon
te praat. Daar word saam gesoek na toepassings vir vandag se lewe op die verstaansvlak van die groep.
5.2 SENIORS
5.2.1 Kurrikulum
Daar is in 2012 ’n nuwe kurrikulum, wat strek oor vier jaar, vir die ouderdomsgroep gr. 7–10, ontwikkel wat
bekend staan as Real lewe. Die eerste jaar se materiaal is in 2014 in gebruik geneem. Die afgelope jaar
is Real Lewe – Take 2 in gebruik geneem. Die derde jaar se materiaal (Real Lewe – Take 3) is reeds in
die proses van gereedmaking en sal in 2016 in gebruik geneem word.
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Elke jaar se materiaal bestaan uit vier afdelings, naamlik geloofsvensterontmoetings, oorsig oor die
Woordontmoetings, ontmoetings oor aktuele temas en kerkjaarontmoetings. Daar is ook ’n video
(Kategese Produk Real Lewe) in dié verband op Youtube beskikbaar.
5.2.2 Beskrywing van Real Lewe
5.2.2.1 Doel
Die doel van Real lewe kan kortliks saamgevat word in drie elemente wat ons glo deel van jongmense se
lewens behoort te wees: 1. om dit wat hulle glo te kan verwoord en daaraan vas te hou; 2. om ’n etiese
gedragskode te kan ontwikkel en daarvolgens besluite te neem en te lewe; 3. om hulle roeping te kan
ontdek en daarvolgens te lewe.
5.2.2.2 Samestelling
Om dit te bereik is daar 29 ontmoetings vir elke jaar uitgewerk. Verskillende dimensies is in die kurrikulum
ingesluit ter wille van balans. ʼn Gebalanseerde en gesonde bord kos bevat immers kos uit elke
voedselgroep, soos proteïene, koolhidrate en vette. So, glo ons, behoort kategesemateriaal vir
hoërskoolkinders ook materiaal te bevat oor leer, kwessies, verstaan van die Bybel en die kerklike jaar.
Die 29 ontmoetings is soos volg ingedeel:
12 Geloofsvensterontmoetings
5 Kwessie-ontmoetings (plus 5 ekstra as alternatiewe keuses)
4 Oorsig oor die Woordontmoetings
3 Ritme-ontmoetings
Daar is ook ’n video (Kategese-oorsig – Geestelike tools vir Real Lewe) in die verband op youtube
beskikbaar.
5.2.2.2.1 Geloofsvensterontmoetings
Ons het 12 basiese temas op grond van die belydenisskrifte en eietydse aanvullings gekies en ons
hanteer dit elke jaar vanuit verskillende hoeke. Ons reken dit is die “minimum” wat die jongmense behoort
te weet.
1. God die Vader

2. Jesus Christus

4. Die Kerk
7. Die koninkryk
van God
10. Genadetekens

3. Heilige Gees

5. Die mens

6. Gebod

8. Volhoubare lewe

9. Geloof

11. Geregtigheid

12. Gebed

5.2.2.2.2 Kwessie-ontmoetings
Met hierdie ontmoetings skep ons vir die jongmense die geleentheid om oor eietydse probleme en
kwessies te gesels. Dit help hulle om hulle probleme en uitdagings met ’n sterk waardesisteem en vanuit
hulle verhouding met God te hanteer. Daar is vyf ontmoetings wat ons aanbeveel. Ons weet egter dat
kontekste verskil. Daarom voorsien ons elke jaar vyf ekstra kwessie-ontmoetings. Die gemeente kan die
vyf ontmoetings kies wat die beste by hulle konteks pas. Dit kan egter baie sinvol wees om al 29
ontmoetings aan te bied.
AANBEVEEL

EKSTRA
BOEK 1

Waardes

Egskeidings

Tegnologie en sosiale media etiek

Oorgangsfase (veral graad sewe na
hoërskool)

Materialisme

Leierskap

Seksuele geweld

Vriendskappe

Selfbeeld

Wat is waarheid?
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BOEK 2
Gesonde romantiese verhoudings

Hersaamgestelde gesinne

Druk om te presteer

Profesie

Terneergedrukte gevoelens

Pornografie en verslawing

Afhanklikheid

Individualiteit

Labelling

Bendes
BOEK 3

Waar is God in lyding?

Verhoudings met ander godsdienste

Hantering van trauma

Verskillende dope

Diskriminasie en rassisme

Lewe as gawe (aborsie en selfmoord)

Rolle in verhoudings

Die duiwel en bose

Groepsdruk

Die eindtyd en voorspellings
BOEK 4

Media, musiek en kuns? Grense?

Geloofsgenesing

Verhouding met my ouers

Kommunikasie en konflikhantering

Prioriteite

Opsetlike selfvernietiging

Selfaanvaarding

Evolusie vs. skepping?

Ander denominasies

Seksuele oriëntering (homoseksualiteit)

5.2.2.2.3 Oorsig oor die Woordontmoetings
Ons wil die jongmense help om die Bybel te lees en te gebruik. Min jongmense weet wat in die Bybel
staan en hoe om dit te benader. Daarom wil ons met die vier Oorsig oor die Woord-ontmoetings per jaar
vir hulle ’n oorsig oor die Woord gee. Hoe lyk die Ou en Nuwe Testament? Hoe lyk die leefwêreld van die
Bybel? Hoe kan ons die Bybel verantwoordelik lees? Hierdie hele afdeling sou later (tydens of ná jaar 4)
as ’n eenheid aangebied kon word.
JAAR 1
1. Hoe lyk die Ou Testament?

2. Hoe lyk die Nuwe Testament?

3. Die drie wêrelde van die Bybel

4. Matteus
JAAR 2

1. Die wêreld voor die teks

2. Die wêreld van die teks

3. Markus

4. Die Pentateug
JAAR 3

1. Paulus se briewe aan gemeentes

2. Die wêreld agter die teks

3. Lukas en Handelinge

4. Ou-Testamentiese Geskiedskrywing
JAAR 4

1. Johannes

2. Profete

3. Paulus se pastorale briewe

4. Wysheidsliteratuur
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5.2.2.2.4 Ritme-ontmoetings
Geloofsontwikkeling behels nie dat die fasiliteerder bloot ’n klomp inligting aan die jongmense oordra nie.
Die fasiliteerder en die jongmense gaan saam op ’n reis waar hulle meer van God ontdek en sy Naam
grootmaak. Die inleiding stel die jongmense aan die tema van die materiaal voor (om te ontdek wat ʼn real
lewe saam met God is, en só nie na die wêreld se vals werklikhede te luister nie). Dit help die jongmense
om verhoudings te begin bou, na die jaar uit te sien en waarhede met hulle saam te vat. Die laaste
ontmoeting vat alles saam, terwyl die kerkjaarontmoeting die jongmense van die ritmes van die kerk
bewus maak.
5.3 BELYDENISAFLEGGING
By die Algemene Sinode van 2011 is die volgende opdrag aan die Taakspan Kategese opgedra:
“Die Algemene Sinode bevestig dat in gehoorsaamheid aan die verbondsbelofte van ouers, ouers en die
kerk verantwoordelikheid moet aanvaar vir die verbondsonderrig (kategese) van hul gedoopte kinders
sodat hulle gelei word tot ’n toe-eiening van die heil (belydenisaflegging) wat nie aan ’n bepaalde
ouderdom gekoppel kan word nie, en versoek daarom die Taakspan Kategese (nou Projekspan
Kategese) om die plek, aard en ouderdom vir belydenisaflegging te ondersoek”.
Om hierdie opdrag van 2011 uit te voer, het die verslag in 2013 voorgestel dat ʼn projekspan aangewys
word wat die verskillende aspekte van Belydenis van Geloof (BVG) moet ondersoek naamlik: Die verband
tussen lidmaatskap en BVG; die verband tussen sakramente en BVG; die proses van geloofsontwikkeling;
die geskiedenis van BVG tot nou toe en die benutting van deurgange as roetemerkers. Die proses wat in
2013 deur die AS aanvaar is, is dat besinning lei tot die vestiging van ‘n bedieningshouding wat dan
weer lei tot die vestiging van ‘n bedieningstyl. Deeglike besinning moet die pad oopmaak vir enige
moontlike verandering.
Die Projekspan: Belydenis van Geloof bied ʼn “tussentydse vorderingsverslag” aan. Hiermee wil die
Projekspan BVG die Algemene Sinode op die weg van besinning saam neem. Die verslag kom nie met
klaar geformuleerde voorstelle nie maar eerder met voorlopige besinning. Die doel is om die Algemene
Sinode op die hoogte te bring van die omvang van die saak, die bakens waarbinne ons die navorsing
aanpak en ‘n voorstel vir die voortsetting van die opdrag. Die swaartepunt van hierdie verslag lê in die
teologiese raamwerk waarbinne daar oor Belydenis van Geloof besin moet word.
Hierdie verslag verskyn in ʼn afsonderlike verslag by A.8.1 in hierdie Agenda.

5.4 HUISGELOOF

’n Belangrike nuwe fokusarea by die Taakspan is die gesin wat vandag anders lyk en deeglik mee
rekening gehou moet word. Die kategese is nie die enigste plek waar geloofsvorming kan of behoort plaas
te vind nie. Ouers behoort in hulle geloofsontwikkelingstaak ondersteun te word
Die Projekspan is deurlopend besig om materiaal te ontwikkel wat gemeentes kan ondersteun om ouers
toe te rus om verantwoordelikheid te neem as die primêre begeleiers van hulle kinders op hulle
geloofsreis. Die vertaling van Mark Holmen se boek, Kerk + Huis, wat gemeentes begelei tot ’n holistiese
implimentering van geloofsvorming tuis, is in 2013 bekendgestel. Daar is ook ’n video (Kategese, Huis en
Kerk) in die verband op Youtube beskikbaar. Daar is ook nuwe materiaal ontwikkel met die oog op
doopvoorbereiding (doopgesprek) wat in 2013 gepubliseer is. ʼn Huisgeloof-kosblik is ook saamgestel en
by Bybel-Media beskikbaar op aanvraag om gesinne te herinner en te begelei op ’n eenvoudige manier
om daagliks of so gereeld moontlik rondom die Bybel as gesin sinvol besig te wees met geloofsvorming.
Nog produkte en praktiese hulpmiddels is in ontwikkeling.
5.5 KATEGEET/GESPREKSFASILITEERDER
Die Projekspan is deurlopend besig om opleidingsmateriaal te ontwikkel vir kategete en leiers in kategese
en ander ruimtes van jeugbediening. Gerat, ’n oudio- en videogedrewe produk, is in 2011 ontwikkel en in
2012 in gebruik geneem om leiers (kategete en fasiliteerders) toe te rus om as fasiliteerders van
jongmense op te tree op hulle geloofsreis. Daar word ook elke jaar voor in die handleiding vir kategete
riglyne gegee om kategete te begelei in die aanbieding van kategese-ontmoetings. Dit blyk uit ander
gesprekke en die Jeugnetwerk se verslag dat daar ’n al groterwordende behoefte is aan
opleidingsmateriaal vir kategete en fasiliteerders.

6. JEUGBEDIENING OP ’N BREËR FRONT
Na die herstrukturing van die Algemene Sinode in 2011 het daar ’n groot leemte ontstaan in die land
aangaande die visioenering, koördinering en ondersteuning van alle jeugsake op Algemene Sinodale vlak.
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Die Taakspan Kategese het toenemend navrae begin ontvang om aan hierdie sake aandag te gee.
Alhoewel dit die Taakspan gehelp het om meer holisties te dink en te werk te gaan, was dit nie deel van
die opdrag van Taakspan Kategese nie.
Die Taakspan versoek daarom die Algemene Sinode om dit aan die ASM op te dra om verteenwoordigers
uit die verskillende groepe wat in Algemene Sinodaleprojekte deelneem (Kategese, Belydenisaflegging,
Doop, Onderwys en opleiding, # Imagine, ens) bymekaar te kry en saam te besin oor ʼn eenvoudige,
permanente, geïntegreerde struktuur wat weer holisties op jeugbediening kan fokus. Ons versoek verder
dat die sinode ruim sal begroot vir die werksaamhede van so ’n liggaam.

7. AANBEVELINGS: KATEGESE

7.1 Die Algemene Sinode besluit dat Kategese ’n kontinue werksaamheid van die Algemene
Sinode is.
7.2 Die Algemene Sinode volstaan met die samestelling van die huidige Taakspan en herbevestig
hulle opdrag: om navorsing te doen, voorligting te gee en eietydse, relevante materiaal en ander
hulpmiddels binne die raam van die gereformeerde teologie en belydenisskrifte van die NG Kerk te
ontwikkel.
7.3 Die Algemene Sinode dra dit aan die Taakspan op om na te dink oor nuwe vorme van
publikasie in ons digitale era.
7.4 Die Algemene Sinode spreek sy dank uit teenoor Bybelmedia vir die samewerkingsooreenkoms en ongelooflike ondersteuning wat hulle bied aan die Taakspan Kategese om die kerk
te dien om volhoubaar hoë kwaliteit produkte te ontwikkel, te produseer en beskikbaar te stel.
7.5 Die Algemene Sinode besluit dat alle werksaamhede van die Algemene Sinode in belang van
die Jeug in ʼn eenvoudige, permanente, geïntegreerde struktuur wat verteenwoordigend is,
gekoördineer word sodat die span holisties op jeugbediening kan fokus.
7.6 Ten einde bogenoemde opdrag uit te voer, begroot die Algemene Sinode vir die werksaamhede
van so ʼn nuwe te stigte struktuur.
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A.8.5 ONDERWYS
1. INLEIDEND

Op die gebied van die onderwys is die uitdagings enorm. ʼn Swak onderwyssisteem het verder
katastrofiese gevolge ten opsigte van die hantering van ander knelpunte soos werkloosheid en gevolglike
armoede. Dit is egter ook so dat daar vordering gemaak is met sekere van die probleemareas. Die kerk is
dankbaar dat daar rolspelers, skoolhoofde, beheerrade en onderwysers in die klaskamer is wat
uitstekende werk doen.
Van die groot uitdagings is steeds dat tweederdes van alle skoolbeginners steeds nie ’n matrieksertifikaat
behaal nie. Die 2,4%-daling in die slaagsyfer (75,8% in 2014 teenoor 78,2% in 2013) is allerweë verwag
as gevolg van die implementering van CAPS (KABV). Sedert die inwerkingstelling van die jaarlikse
nasionale assesseringstoetse (ANAs) in 2012 het die gemiddelde wiskundepunt vir gr 9 van 13% tot
10,8% gedaal. Leerders se gebrekkige begrip van wiskundige konsepte, sowel as onderwysers se
klaarblyklike gebrek aan die nodige kennis, is die redes vir die swak punte. Die feit dat 80% van leerders
nie in hul moedertaal onderrig ontvang nie speel ’n bydraende rol. Onreëlmatighede by sekere
eksamensentrums het ʼn klad veroorsaak op die 2014-uitslae.
Vanuit ʼn kerklike perspektief is die hofinterdik wat deur die Organisasie vir Godsdiensonderrig en
Demokrasie (Ogod) aangevra is van wesenlike belang. Ogod vra die beëindiging van godsdienstige
praktyke by skole en die inperking van individuele geloofsoortuigings van leerders en opvoeders. Die NG
Kerk gaan van die standpunt uit dat daar binne die raamwerk van die Grondwet ruim geleentheid in die
Skolewet voorsiening gemaak word vir godsdiensbeoefening op skole.

2. DIE NG KERK SE STANDPUNT AANGAANDE GODSDIENSBEOEFENING IN
SKOLE

Die NG Kerk het van die begin af ʼn leidende rol gespeel in die skryf van wetgewing en beleid tov
godsdiens op skole. Op 9 September 2003 het die Minister van Onderwys na ʼn dekade van
onderhandeling en raadpleging ʼn beleid oor die hantering van godsdiens in die onderwys bekend gestel.
Die beleid is op 13 September 2003 gepubliseer. Dit staan bekend as die National Policy on Religion and
Education. Dié beleid maak, in ooreenstemming met die Grondwet en die Handves vir Mensregte,
godsdiensbeoefening op skole moontlik. Regter Arthur Chaskalson van die konstitusionele hof het reeds
in die 1990’s bevind die staat moet ’n ruimte skep waar mense hul geloof vrylik kan beoefen. Dit sluit
openbare skole in.
Die NG Kerk is oortuig dat die Grondwet, Skolewet en Handves vir Menseregte baie duidelike uitsprake in
dié verband maak. Artikel 15(2) van die Grondwet en Artikel 7 van die Skolewet verduidelik presies wat in
terme van godsdiensbeoefening by skole toelaatbaar is en wat nie. Benewens Artikel 15 word godsdiens
in beginsel deur al die regte in die handves geraak. Die aanhef van die Grondwet verklaar: “Mag God ons
mense beskerm. God seën Suid-Afrika”. Dit bevat ook ander bepalings wat op godsdiensregte betrekking
het: Artikel 9(3) wat onbillike diskriminasie op verskeie gronde, waaronder godsdiens, verbied; Artikel
15(3) wat voorsiening maak vir die erkenning van godsdienstige regstelsels en huwelike; Artikel 31 wat
lede van godsdienstige gemeenskappe toelaat om hulle godsdiens gesamentlik te beoefen en
godsdienstige verenigings te vorm, en Artikels 185 en 186 wat voorsiening maak vir ’n kommissie vir die
bevordering en beskerming van die regte van kultuur-, godsdiens- en taalgemeenskappe.
Soos alle ander handvesregte geld die reg op godsdiensvryheid nie absoluut nie en daarom bepaal Artikel
36 dat wettige (geoorloofde) beperkings op die uitoefening van die reg geplaas mag word wat redelik en
regverdigbaar is in ’n oop en demokratiese samelewing gebaseer op menswaardigheid, gelykheid en
vryheid.
Gewoonlik word beperkings op godsdiensvryheid geplaas om openbare orde, sedes, veiligheid en
gesondheid te beskerm. Dit is hier waar skole, met uitsondering, soms oortree en nie in die gees van die
Grondwet optree nie. Sorg moet gedra word dat die regte van verskillende geloofsgemeenskappe en
persone wat nie noodwendig met ʼn skool se etos en beleid saamstem nie, eerbiedig word en om
daardeur verdraagsaamheid en respek vir menswaardigheid te bevorder. Die reg op godsdiensvryheid
moet in samehang met ander fundamentele regte uitgeoefen word, soos die reg op menswaardigheid
(Artikel 10), die reg op vryheid van uitdrukking (Artikel 16) en die reg op vryheid van assosiasie (Artikel
18).
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Godsdienstige oefeninge moet so gefasiliteer word dat dit nie die menswaardigheid, gelykheid van ander
godsdienstige groeperings en die vryheid van kinders wat nie daaraan wil deel hê in gedrang bring nie. Dit
is hier waar skole, met uitsondering, soms oortree en nie in die gees van die Grondwet optree nie.
Ingevolge die raamwerk van die Grondwet kan ’n skool steeds ’n Christelike of ’n Moslemskool wees. Die
Grondwet bepaal bloot jy kan nie meer alle leerlinge verplig om aan godsdiensaktiwiteite deel te neem of
mense met ander menings uitsluit nie. Skole moet begrip en verdraagsaamheid kweek eerder as om een
siening rigied af te dwing.
Dit is duidelik dat die Grondwet die reg op godsdiensvryheid beskerm. Die reg omvat twee elemente, die
reg om te glo soos ’n mens gelei word en die reg om daardie geloof uit te leef. Die Grondwet sê jy kan nie
godsdiens afdwing nie, maar jy kan ewe min die afwesigheid van godsdiens afdwing. Wat beteken hierdie
twee bepalings vir godsdiens in skole?
Dit beteken eerstens dat godsdiensoefeninge in openbare skole gehou mag word. Tweedens moet dit
dan plaasvind volgens die reëls wat deur die beheerliggaam van die skool neergelê word. Dié reëls, in
ooreenstemming met die Grondwet en Handves vir Menseregte, moet verseker dat godsdiensoefeninge
op ’n billike manier plaasvind.
Daar moet dus billike geleentheid aan gelowiges van verskillende oortuigings gegee word om hul eie
godsdiensoefeninge te reël en by te woon. Billikheid beteken nie dat kinders aan multi-godsdienstige
oefeninge blootgestel moet word nie, want dit is strydig met die reg op godsdiensvryheid. Die bywoon van
godsdiensoefeninge moet ook vrywillig wees en mag op niemand afgedwing word nie. Ouers het die reg
om namens hul minderjarige kinders hieroor te besluit. Wanneer daar dus in openbare skole
godsdiensoefeninge plaasvind wat voldoen aan die voorwaardes wat in die Grondwet gestel word, is dit
volkome wettig en geen beleid of besluit mag dit beperk of afskaf nie.
Hierdie benadering in die Grondwet weerspieël dat daar ’n veelheid van godsdienste in Suid-Afrika is. Dit
wil mense van verskillende oortuigings die geleentheid bied om in verdraagsaamheid met mekaar saam te
lewe. Daarom gee godsdiensvryheid niemand, nie godsdienstiges nie en ook nie diegene wat teen
godsdiens gekant is nie, die reg om ander hul oortuigings te misgun óf om hul oortuigings op ander af te
dwing nie. Die billikheid van Artikel 15 lê daarin dat dit juis aan almal ruimte bied om hul eie oortuigings te
huldig en oral uit te leef. Daar kan nie van die standpunt uitgegaan word dat godsdiens in skole of die
uitleef van ’n bepaalde etos op sommige se tone trap nie. Ook die argument van dat dit te moeilik is om
billikheid te verseker, en alle godsdiens in skole moet verbied word, kan nie gehandhaaf word nie. Dit sal
strydig wees met die Grondwet en op ontvlugting neerkom uit ’n situasie waaroor die Grondwet juis vir ons
die uitdaging stel om billike reëlings te tref. Die vraag kan gevra word hoe billik (en wettig!) dit sal wees
teenoor diegene wat wel die grondwetlike geleentheid wil benut om hul godsdiens in die skool uit te leef.
Dit is moontlik dat skole in ’n gees van verdraagsaamheid billike reëlings kan tref sodat godsdiensvryheid
in die skool uitgeleef kan word sonder dat mense mekaar aanstoot gee.
Omdat daar onsekerheid is oor wat die reg op godsdiensvryheid presies behels, is onder leiding van prof
Pieter Coertzen en ander kundiges, ’n Handves van Godsdiensregte- en vryhede opgestel. Hierdie
Handves is deur NG Kerk en bykans al die geloofsgroepe in SA onderteken. Dié Handves lewer ’n groot
bydrae om godsdiens se plek in die samelewing en mense se reg om hul godsdiens te beoefen in die
regte perspektief te plaas.
Mense begaan dikwels die fout om Suid-Afrikaanse openbare skole “staatskole” te noem. Terwyl
staatskole aan die staat behoort, is Suid-Afrikaanse skole wat nie private skole is nie, “openbare” skole –
dit beteken hulle behoort aan die gemeenskap en dat die gemeenskap kan besluit wat hul beleid oor
godsdiensbeoefening moet wees. In die huidige bestel is dit belangrik om te onthou dat die beheerliggaam
skole se beleid kan bepaal – solank dit in pas is met die bepalings van die Grondwet. Dit impliseer dat die
skool se godsdiensbeleid ook ruimte moet skep vir die diversiteit wat daar in die gemeenskap bestaan.
Die NG Kerk, asook ander instansies, se interpretasie van die Skolewet en beleid ten opsigte van
godsdiensbeoefening word deur die hofinterdik van Ogod uitgedaag.

3. GODSDIENSSAAK

Die hofaansoek van mnr Hans Pietersen, voorsitter van Ogod, poog om ses skole met ʼn interdik te
verbied om hulleself Christenskole te noem, leerlinge toe te laat om Christelike liedere, Christelike
waardes en norme voor te staan. Volgens Ogod word aangevoer dat dit ongrondwetlik is vir enige
openbare skool om een geloof uit te sonder en te bevoordeel as dit kom by die beoefening van godsdiens
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of om hulle te vereenselwig met ʼn geloof. Volgens mnr Pietersen word daar weens dié gebruike inbreuk
gemaak op die konstitusionele regte van leerlinge. Ogod vra die hof om ses skole se Christelike gebruike
met ’n interdik te verbied en ongrondwetlik te verklaar.
Mnr Paul Colditz, uitvoerende hoof van die Federasie van Beheerliggame van Suid-Afrikaanse Skole
(Fedsas) wat die skole in die aansoek bystaan, is van mening dat die hofaansoek die “omvangrykste en
belangrikste” is waarby hulle tot nog toe betrokke was. Dit raak nie net die ses skole nie, maar alle skole.
Die saak raak die kern van hoe Suid-Afrika in ’n grondwetlike bestel funksioneer.
Fedsas, wat die saak van Ogod teenstaan, het reeds namens die ses skole hofstukke ingelewer. Die kern
van dié stukke voer aan dat Ogod nie die grondwetlike eis dat die beste belang van kinders voorrang moet
geniet in aanmerking geneem nie. Dit is ‘n gevestigde beginsel dat alle kinders geregtig is om hulle
mening te lug in aangeleenthede wat hulle belange raak, soos vereis deur Artikel 12 van die VN se
Handves vir die Regte van die Kind en Artikel 10 van die Kinderwet. Bewerings van vergrype is meestal
sonder substansie teen skole geopper. Hofstukke wat deur Fedsas ingedien is, bevat bevindinge van ʼn
omvattende studie deur ʼn psigiatriese forensiese maatskaplike werker. Hierin word die stem van kinders
gehoor wat verontwaardig voel omdat Ogod nie gepoog het om hul stem te hoor nie.
Die beëindiging van godsdienstige praktyke by skole sal ʼn steriele, onnatuurlike skoolsamelewing skep
waar individue in hulle spoor sal moet trap om nie spontaan uiting aan hul godsdiensvryheid te gee nie.
Ogod se aansoek is ʼn inherente skending van verskeie basiese menseregte soos vervat in die Handves
vir Menseregte. Godsdiensvryheid sluit natuurlik die reg in om aan geen godsdienstige praktyke deel te
neem nie, maar dit mag nie geskied ten koste van ander se reg op godsdiensvryheid en die reg op vryheid
van uitdrukking nie. Die Grondwet maak dit duidelik dat geen reg absoluut is nie.
Die verweer van die skole wat deur Fedsas verteenwoordig word, is veelvlakkig. Die belangrikste verweer
is dat dit nie in die beste belang van leerders sal wees om met godsdienstige praktyke weg te doen nie
terwyl ʼn verskerpte poging aangewend sal word om toenemend akkommoderend op te tree teenoor
leerders wat nie deel wil hê aan sodanige praktyke nie.
Die poging van mnr Pietersen en sy organisasie moet verwelkom word sodat die Konstitusionele Hof vir
eens en vir altyd ʼn uitspraak daaroor kan maak. Mnr Pietersen en sy organisasie is gereeld in die nuus
oor hierdie saak en het in 2009 ook ʼn sterk poging aangewend om godsdienstige aktiwiteite op skole
ongrondwetlik te laat verklaar.
Die NG Kerk het alreeds sy voorneme te kenne gegee om saam met ander denominasies en
geloofsgroepe as “Vriend van die hof” op te tree. Vir hierdie belangrike saak word lidmate se voorbidding
en ondersteuning voor gevra.

4. DIE KERK SE BETROKKENHEID BY DIE ONDERWYS

In opdrag van die vorige Algemene Sinode van 2013 is die moontlikhede ondersoek hoe die NG Kerk op
voetsoolvlak betrokke by onderwys kan raak. Die moontlikhede van kerkskole is byvoorbeeld in dié
verband ondersoek. Dit blyk egter nie op hierdie staduim die beste werkbare opsie te wees nie. Na
oorweging van talle opsies is tot die gevolgtrekking gekom dat die kerk ʼn wesenlike verskil sou kon maak
indien sy by Vroeë Kindontwikkeling (VKO) betrokke kon raak. Nie net beskik die NG Kerk landwyd oor
die fasiliteite nie, maar ook oor kundige lidmate wat ‘n kosbare verskil kan maak.
Intussen het die Taakspan vir Amoede en Maatskaplike Geregtigheid ook die besluit geneem om op VKO
te fokus in ʼn poging tot armoedevoorkoming. VKO werk ʼn beter vlak van skoolgereedheid in die hand wat
weer lei tot hoër onderwys- en opleidingsvlakke, wat uiteindelik die geleentheid tot beter
werksgeleenthede en entrepeneurskappe bied. Gemeentes kan as deel van die NG Kerk se missionêre
gerigtheid, met kundigheid binne die gemeente en sonder onbekostigbare uitgawes, ʼn groot bydrae tot
beter onderwysvlakke, gevolglik vermindering van werkloosheid en gevolglik armoedevoorkoming maak.
Die Taakspan vir Amoede en Maatsakaplike Geregtigheid het dit reeds as vlagskipprojek vir
armoedevoorkoming geïdentifiseer met die handelsmerk UKUBA wat beteken: groei na jou volle
potensiaal. Meer hieroor kan gelees word in die taakspan se verslag by A.14.1 (sien veral punt 4 van die
verslag).
Die Projekspan Onderwys, in plaas daarvan om te dupliseer, sou met groot vrug by hierdie inisiatief wou
aansluit. Deur dit ook ʼn belangrike fokus te maak, kan die saak van VKO baie beter gedien word. Van die
kerk se kant af kan in dié opsig ʼn betekenisvolle bydra tot die Nasionale Ontwikkelingsplan (NOP) vir die
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heropbou van die land gelewer word. Die NOP werk met die doelwit om armoede en ongelykheid teen
2030 uit te wis.

5. AANBEVELINGS: ONDERWYS

5.1 Die Algemene Sinode ondersteun Fedsas in die saak teen Ogod.
5.2 Die Algemene Sinode moedig sinodes en gemeentes aan om betrokke te raak by die UKUBAbeweging vir Vroeë Kindontwikkeling.
5.2 Die Algemene Sinode moedig sinodes, ringe en gemeentes aan om die alle moontlike pogings
aan te wend om die onderwys te ondersteun.
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A.9 KERKLIKE MEDIA
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A.9.1 BYBEL-MEDIA
1. VENNOOT IN GELOOF EN BEDIENING

1.1 Bybel-Media (BM) kon gedurende 2014 en 2015 weer sy doel uitleef om ’n kerklike diens te lewer wat
Christelike inhoud vir geloofsvorming en bediening beskikbaar stel. Dié inhoud is teologies verantwoord
en maklik toeganklik, inklusief, oopkop, eg Suider-Afrikaans en in ʼn verskeidenheid formate beskikbaar as
kursusse, gedruk en digitaal.
1.2 Getrou aan die Woord van Jesus Christus het BM nougeset sy ses kernwaardes uitgeleef, naamlik
respek, lojaliteit, verantwoordbaarheid, integriteit, uitnemendheid en innovering.
1.3 BM se aktiwiteite word in drie hoofgroepe verdeel: Publikasies (boeke en tydskrifte) en elektroniese
media, Bedienings en Hulpdienste.
1.4 Volgens artikel 43.1.9 van die Kerkorde is die Algemene Sinode verantwoordelik vir "algemene
kerklike media". BM is die orgaan waardeur dit geskied.
1.5 BM het in die twee boekjare tot einde April 2015 byna R13 miljoen aan projekte binne die kerk en wyer
spandeer (dit sluit die omset van die meer kommersiële ondernemings soos LIG, Kerkbode en BybelMedia Handel uit).

2. PUBLIKASIES

Strategiese doelwit: Meer gebruikersgerigte gedrukte produkte
2.1 'n Totaal van 65 nuwe titels (Bybelkor en Jeugfokus) het die afgelope twee jaar verskyn, sommige ook
as e-boeke.
2.2 Publikasies was oor ʼn wye verskeidenheid onderwerpe. Bybelstudies en kategeseprodukte bly immer
topverkopers.
2.3 Publikasies se verkope onder die Bybelkor-logo (kategeseprodukte, wat steeds die topverkoper is dus
uitgesluit), het in die verslagjaar tot R2 265 000 gestyg. Twee jaar na mekaar het die jaarlikse omset nou
R1 miljoen per jaar oorskry. Dit is sedert BM sy uitgewersbedrywigheid in September 2007 ná agt jaar
weer van nuuts af moes hervat ná die ooreenkoms met Lux Verbi opgesê is.
2.4 In die oorweging van nuwe konsepte laat BM se publikasieafdeling hom steeds lei deur die prioriteite
van die Algemene Sinode, te wete missionaliteit, armoede en menswaardigheid, moraliteit en versoening.
Onder elkeen van hierdie noemers het een of meer publikasies verskyn. BM was die uitgewer van al die
produkte van die Seisoen van Luister en speel nou ’n aktiewe rol in die Seisoen van Menswaardigheid.

3. KERKBODE, LiG EN JAARBOEK

Strategiese doelwit: Kerkbode – ʼn publikasie wat vir gemeentes aantreklik is met inspirerende
nuus, sodat hulle lus is om wéér, en selfs vir méér, in te teken. Kerkbode wil persepsies oor die
kerk wat skeefgeloop het, herstel – ʼn proses wat met geduld en volharding deurgevoer moet word.
LiG – Om dié publikasie ʼn onlosmaaklike deel van gelowiges en gesinne se lewe te maak.
3.1 In Desember 2013 is die bekende godsdiensjoernalis, Neels Jackson, as redakteur en uitvoerende
joernalis van Kerkbode aangestel.
3.2 Francine van Niekerk het in September 2014 redakteur van die Christelike gesinstydskrif LiG geword.
3.3 Kerkbode en LiG is ook digitaal beskikbaar.
3.4 Kerkbode en LiG se gemeentebestellings het oor die afgelope twee jaar verminder, alhoewel die
afgaande tendens verlangsaam het.
3.5 LiG se geouditeerde ABC-syfer staan op gemiddeld 25 593. Dit sluit winkelrakverkope in.
3.6 Kerkbode se gemeentebestellings op 31 Maart 2015 was 14 607.
3.7 Jaarboek bly ʼn onontbeerlike bron vir die kerk en het van die 2015-uitgawe 1 946 harde en 130 CDkopieë verkoop.

4. ELEKTRONIESE MEDIA (MEMA-MEDIA)

Strategiese doelwit: Meer gemeentegerigte produkte en ’n geïntegreerde webnetwerk, ontwikkeling
van toepassings en ʼn nuwe e-winkel.
4.1 Mema lewer 'n belangrike ondersteunende diens tot die produktereeks van BM en verskaf 'n
belangrike diens aan verskeie ander afdelings en taakspanne van die kerk. Dit huisves en onderhou
verskeie Christelike en kerklike webtuistes.
4.2 Mema het 121 videogrepe, kortfilms en klankgrepe vervaardig. Daarvan was 19 bedieningsprodukte
(videogrepe vir gebruik in gemeentes), ses videogrepe gekoppel aan gedrukte produkte,
26 bekendstellingsvideogrepe om produkte of kerklike aksies bekend te stel, vyf produkte vir
handelsdoeleindes, vier CD's met kategesehulpmiddels, 44 radioprogramme, en 17 radioflitse.
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4.3 BM het 'n multiwerf gebou vir webkommunikasie oor sy eie dienste, asook as 'n diens aan die groter
kerk. Dié multiwerf sluit 'n geïntegreerde soekfunksie, geoutomatiseerde nuusbriewe, vereenvoudigde
bywerking en 'n eenvormige voorkoms in. Die webtuiste het reeds 61 subdomeine.
4.4 Die ontwikkeling van "apps" (toepassings) is 'n nuwe fokuspunt. Om mee te begin is vyf verskillende
toepassings gebou, te wete Gereformeerde Liedboek (Apple-tablette), NG Liedboek (Apple- en Androidtablette) en Boodskap vir Vandag (tablette en slimfone vir Apple en Android).

5. BEDIENINGS

5.1 KERKMUSIEK
Strategiese doelwit: Verantwoordelike bestuur en uitbreiding van BM se musikale intellektuele
eiendom.
Soos met Liedboek van die Kerk (waarvan die kopiereg by BM lê kragtens die feit dat NG Kerk-Uitgewers
in BM opgeneem is), is musiek binne die kerk steeds vir BM 'n hoë prioriteit. Ds Faani Engelbrecht
bestuur op kontrakbasis BM se musiekbelange. Hy verteenwoordig ook BM se belang by die
jeugbeweging #imagine. In samewerking met FLAM is 'n CD vrygestel wat ‘n lewendige opname is van
die gewildste Afrikaanse en Engelse liedere wat tydens #imagine 2015 gesing is. Hierdie vrystelling staan
bekend as #imagine live 2015.
5.1.1 FLAM
FLAM is sedert 2009 deel van BM se mediaprojekte. FLAM bestuur ʼn katalogus van meer as 487 liedere.
Die webtuiste, www.flam.co.za, ontvang baie unieke besoekers en www.fluister.co.za verkoop slegs SuidAfrikaanse mp3's.
FLAM se e-nuusbrief, Fuurhoutjie, is ook by die multiwerf-webtuiste geïntegreer. Megafoon,
www.fluister.co.za se nuusbrief, bevat hoofsaaklik resensies oor nuwe gospelmusiek en onderhoude met
kunstenaars.
Die CD's Fluistering en Folgende (lg gemik op ’n nuwe, jonger generasie) het verskyn. So ook die vier
DVD's van Brandstof (’n hulpmiddel vir gemeentes sonder begeleidingsgroepe en kleingroepe).
5.1.2 VONKK
VONKK is 'n BM-adviesnetwerk wat die klassieke kerklied bevorder. VONKK het reeds ’n totaal van
288 liedere op die webtuiste.
Die BeVONKK-nuusbrief is geïntegreer by die multiwerf.
5.1.3 Liedboek van die Kerk
BM hanteer steeds die kopiereg, druk en verspreiding van die Liedboek van die kerk. Die Christian
Copyright Licensing Institute (CCLI) behartig per kontrak die lisensiëring van 1 335 gemeentes vir die
elektroniese projeksie van dié liedere. 'n Totaal van 66 nuwe lisensiehouers is in slegs een jaar bygevoeg.
Die Hervormde Kerk sing ook toenemend VONKK-liedere.
5.2 NEHEMIA BYBELINSTITUUT
Strategiese doelwitte: Verhouding met belanghebbers, versterking van samewerking met
opleidingsvennote en inskakeling van Sokhanya-Bybelskool.
Die Nehemia Bybelinstituut (NBI) het sy eie direksie, waarvan die lede se benoeming vir goedkeuring aan
die BM-direksie voorgelê word. Die kursus word in samewerking met die Sentrum vir Kontekstuele
Bediening van die Universiteit Pretoria (UP) aangebied.
Gedurende die verslagjaar:
 het 1 043 nuwe leerders by die Wellington-kantoor vir die kursus geregistreer.
 het Wellington 1 983 aktiewe leerders gehad, uit wie 469 UP-sertifikate verwerf het.
 is altesaam 12 011 toetse gemerk en 14 965 kursusboeke uitgestuur.
 is 17 nuwe leersentrums (Bybelskole) gevestig.
Met befondsing van BM het die Sentrum vir Kontekstuele Bediening by UP die inisiatief geneem om 'n
forum tot stand te bring vir diensverskaffers wat by die opleiding van dienende kerkleiers betrokke is wat
nooit voorheen die geleentheid vir opleiding gehad het nie. Die proses van owerheidsakkreditasie vir ’n
kwalifikasie op NQF-vlak 4 het ver gevorder.
Die Sokhanya-Bybelskool, ’n aksie van die Wes-Kaapse Getuienisaksiekommissie en enkele gemeentes,
sal in 2016 by die NBI inskakel. Dit sal die NBI-aanbod verbreed ten einde ook leerders op ’n laer vlak in
te neem.
5.3 GEVANGENES
Strategiese doelwit: Versterking van samewerking met godsdienswerkers, gevangenisowerhede
en ander vennote.
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Baie getuienisse word steeds ontvang van mense in tronke oor die lengte en breedte van Suid-Afrika wat
vertel watter geweldige verskil BM se Bybelstudiekursusse in hulle lewe gemaak het.
Studentedienste het in die verslagtyd 16 208 gratis kursusse aan gevangenes, werkloses en skoolkinders
versprei. Die pastorale beraders het 1 742 persone se vrae en probleme op Afrikaans, Engels, Tswana,
Sesotho en Noord-Sotho, Zoeloe, Xhosa en Portugees hanteer.
Dit lyk of godsdienswerkers se toegang tot die gevangenisse al hoe meer beperk word en heelwat
frustrasie heers oor owerheidsamewerking. Nuwe manuskripte in Engels en Zoeloe het verskyn..
5.4 INDIË
Die werk van Pastoor Sam Salva Raj en sy span in Indië is jaarliks met 'n groot subsidie ondersteun. Dit
word gebruik vir die druk van Bybelstudies en die ondersteuning van Indië se Nehemiah Bible College wat
groot gedeeltes van die NBI-kursus ook in Tamil aanbied.
5.5 GOEIE NUUS MEDIA
Altesaam 5 419 items van dié bediening is aan nie-lesers versprei. Volgens kliënte se behoefte laai BM
die regte Bybelvertaling en eie klankmateriaal op sogenaamde Audibible-spelertjies. Dit word saam met
kleurvolle prenteboeke van Bybelstories gebruik.
5.6 KRUISGEWYS
Kruisgewys het vier maal per jaar verskyn, in samewerking met die Gemeentedienstenetwerk (GDN).
Predikante en gemeenteleiers van die NG Kerk, Afrikaanse gemeentes van die VGK SA, Gereformeerde
Kerke, Nederduitsch Hervormde Kerk en Christelike Gereformeerde Kerk kry dié blad – 'n gerespekteerde
rigtingwyser, veral oor gemeenteteologie.
5.7 BOODSKAP VIR VANDAG
Die dagstukkie, Boodskap vir Vandag, spesiaal vir BM geskryf, se daaglikse e-pos-intekenare oorskry nou
8 850.
5.8 PREKE OP DIE INTERNET
In samewerking met ’n preekgroep van Port Elizabeth word weekliks ’n preekvoorstel en voorgestelde
liturgie met ondersteunende Powerpoints gratis vir predikante se gebruik op die internet geplaas. Dit volg
die Leesrooster en model van die Luisterseisoen.
5.9 GELOOFSVORMING
Die kategesetaakspan is 'n projekspan van die Algemene Sinode. BM is volledig vir die begroting van dié
projekspan verantwoordelik. Die taakspan lewer ook 'n afsonderlike verslag aan die sinode.
Ds Paul du Toit fokus op nuwe produkontwikkeling, gemeentebesoeke, opleiding- en
toerustingsgeleenthede.
5.10 HUGENOTE-BYBELINSTITUUT
Op 31 Maart 2015 het die Hugenote-Bybelinstituut 201 studente gehad. Kursusse is in Christelike Nooden -traumaberading, Bybel- en Godsdienskunde, Jeugbediening, Sending en Etiek. Dosente van die
Hugenote Kollege en Stellenbosch Universiteit assesseer die werkstukke en die Sentrum vir Kontekstuele
Bediening aan UP reik 'n sertifikaat aan suksesvolle studente uit. Vanaf Januarie 2016 skuif hierdie
werksaamheid oor na die Hugenote Kollege.
5.11 ANDREW MURRAY- EN ANDREW MURRAY-DESMOND TUTU-PRYSFONDS
Sedert die ontstaan van die Andrew Murray-prysfonds 38 jaar gelede bied BM die administratiewe tuiste
vir hierdie prestige-pryse. Die Desmond Tutu-Gerrit Brand-prys vir debuutskrywers het in die verslagjaar
nuut bygekom.
Die derde maal sedert die hervatting van publikasies in 2007 is een van BM se boeke met die Andrew
Murray-prys vereer. Vincent Brümmer se Vroom of Regsinnig? Teologie in die NG Kerk het met dié louere
weggestap.
5.12 BYBEL-MEDIA-CORDIS TRUST-PRYS
In samewerking met die Cordis Trust van dr Fanie Marais het BM reeds twee maal die Bybel-MediaCordis Trust-prys vir kinder-, jeug- of gesinslektuur toegeken.
5.13 CHRISTIAN AIDS BUREAU (CABSA)
BM huisves hierdie organisasie wat hom beywer vir vigs-voorkoming en stry teen gender-diskriminasie en
-geweld gratis in die Ferguson-gebou op Wellington.
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6. HULPDIENSTE

Strategiese doelwit: Om die uitnemendste diens moontlik aan al die mediaprojekte van BM op die
mees koste-effektiewe wyse te lewer.
6.1 FONDSWERWING
BM het baie ongelooflik lojale donateurs wat dwarsoor die land woon sonder wie se ondersteuning al die
voorafgaande projekte eenvoudig onmoontlik sou wees. Sommige van hulle is al langer as 30 jaar
steunpilare.
Die meeste bydraes kom deur maandelikse debietorders. Dan volg kontantdonasies, spesiale projekte en
gemeente-ondersteuning met spesiale of deurkollektes. Boedels van voormalige donateurs speel ook 'n
beduidende rol.
Die begrote finansiële mikpunt kon elke jaar bereik word en groei steeds, ten spyte van baie donateurs
met wie dit ekonomies steeds moeiliker gaan. Van elke Rand wat ontvang is, het gemiddeld 82 sent direk
na BM se aktiwiteite, publikasies en bedienings toe gegaan.
6.2 BYBEL-MEDIA HANDEL
Bybel-Media Handel ('n geregistreerde nie-winsgewende maatskappy) is die verkoopsagent van al die
produkte van BM (uitgesonderd Kerkbode en LiG). Verkope geskied per telefoon, e-pos of deur die
webwinkel. Versending binne Suid-Afrika is gratis.
Jeugfokus se kategeseprodukte is steeds die grootste kategorieverkoper, gevolg deur BM se eie
boekprodukte onder die Bybelkor-druknaam. Gewone kerklike benodigdhede is ook gewild. Produkte van
ander goeie Christelike uitgewers kan egter ook by Bybel-Media Handel aangekoop word.
6.3 VERSENDING
Dié afdeling doen kleiner drukwerk en grootmaat-versending vir talle instansies.
6.4 FINANSIES EN ADMINISTRASIE
Die personeeladministrasie en finansies word in dieselfde afdeling behartig. Die afdeling ontvang jaarliks
uitstekende ouditverslae met spesiale vermelding van die effektiwiteit waarmee sake verloop.
7. DIENS AAN DIE KERK
Slegs 41 voltydse en agt deeltydse personeellede verrig by BM al die aktiwiteite soos hier bo gelys. Uit dié
aktiwiteite behoort dit baie duidelik te wees dat hulle hulle volledig toewy aan sake wat vir die Algemene
Sinode prioriteite is, en dat die organisasie in daardie sin werklik 'n "Vennoot in geloof en bediening" is.

8. AANBEVELINGS: BYBEL-MEDIA

8.1 Die Algemene Sinode spreek sy waardering uit vir die inhoud van Kerkbode wat uitmuntend
daarin slaag om die missionale werk van die kerk aan sy lidmate oor te dra.
8.2 Die Algemene Sinode neem kennis van die beperkte oplaag van Kerkbode en dra dit aan die
ASM op om alle gemeentes ernstig te versoek om vir beduidende getalle lidmate op die
kerkkoerant in te teken en aldus die voortbestaan van die koerant te verseker, en om só ook by te
dra tot beter interne kerklike kommunikasie.
8.3 Die Algemene Sinode ondersteun die rol van LiG en moedig alle gemeentes aan om dié
Christelike gesinstydskrif in Afrikaans te ondersteun, te bemark en by wyse van grootskaalse
intekening te help uitbou.
8.4 Die Algemene Sinode moedig gemeentes aan om in hulle keuse van literatuur vir gemeentelike
gebruik (onder meer Bybelstudies en geloofsvorming) verkieslik voorkeur te gee aan produkte van
die Algemene Sinode se eie uitgewer.
8.5 Die Algemene Sinode moedig gemeentes aan om in hulle uitreikaksies die NBI-kursus en
Bybel-Media se materiaal vir gevangenes en nie-lesers (GNM) te gebruik.
8.6 Die Algemene Sinode herbevestig vorige besluite dat gemeentes opgeroep word om jaarliks
die bedieningswerk van Bybel-Media by wyse van ’n donasie of spesiale kollekte te ondersteun.

9. DIREKSIELEDE

Ds DW Mouton (voorsitter), mnr AJ Basson, ds FJ Cillié, ds IA van Tonder, dr Z van der Westhuizen, mnr
JH Vosloo, me JM Kotze, dr JJ Gerber (adviserend) en dr PJA Fourie (maatskappysekretaris en
Uitvoerende Hoof).
Ds DW Mouton
Dr PJA Fourie
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A.9.2 BYBELVERTALING, -VERKLARING EN –VERSPREIDING
1. BYBELVERTALING
1.1 OPDRAG
Adviseer die Algemene Sinode in verband met die aanwysing van Bybelvertaling(s) wat amptelik gebruik
moet word (Kerkorde Artikel 43.1.2).
1.2 UITVOERING
1.2.1 Die Bybel: 'n Direkte vertaling (BDV)
Die lede van die Algemene Steunspan Bybelvertaling, -verklaring en -verspreiding (ASBV) verteenwoordig
die NG Kerk by ’n Kerklike Advieskomitee (Die Bybel in Afrikaans) (KABA) van die Bybelgenootskap van
Suid-Afrika (BSA) wat die Bybelgenootskap adviseer insake alle aspekte van Bybelvertaling in Afrikaans.
Soos reeds in 2007 aan die Sinode meegedeel, het die BSA op versoek van die Kerklike Advieskomitee
besluit dat aan die versoek van die kerke vir ʼn nuwe Afrikaanse vertaling van die Bybel voldoen word. Om
die uitgangspunt vir die vertaling te motiveer en die proses ordelik te laat verloop, is ʼn vertaalopdrag
geformuleer wat lui: "Skep 'n goed verstaanbare, bronteksgeoriënteerde Afrikaanse vertaling van die
Bybel wat geskik is vir voorlesing en gebruik in eredienste, asook vir kategese, Bybelstudie en persoonlike
gebruik." Daar is ook ’n omvattende Werkboek vir die medewerkers saamgestel.
1.2.2 Begeleidingskomitee en medewerkers
Die Begeleidingskomitee en projekleier (prof Bernard Combrink) gee leiding aan Die Bybel: 'n Direkte
vertaling (BDV) met verslag aan die BSA en KABA. Die BSA het die eksegete en brontaalkenners op
aanbeveling van die kerke aangewys. Daar is meestal van spesialiste op 'n bepaalde boek as eksegete
gebruik gemaak. Verder is daar erkende Afrikaanse skrywers/digters en opgeleide vertalers aangewys
wat by die formulering van die Bybelteks in Afrikaans betrokke is.
1.2.3 Redaksionele Komitee
Die Redaksionele Komitee (RK:1 brontaalkenner, 2 eksegete, 2 (3) letterkundiges, 1 taalkundige, 1
vertaalkundige, projekleier) is verantwoordelik vir die finalisering van die Ou Testament, Nuwe Testament
en Deuterokanonieke boeke (DKB) ná Fase 2 en 3.
1.2.4 Fases in die proses
Die projek verloop in 5 fases. Ná deeglike kruiskontrole in Fase 1 en 2 deur eksegete, brontaalkenners en
doeltaalkenners, word die teks in Fase 3 aan die benoemde kerklike lesers vir kommentaar gestuur.
Daarna volg die oorhoofse kontrole van konsekwentheid en die finalisering van die teks deur die
Begeleidingskomitee (as beleidskomitee) vir oorhandiging aan die BSA vir finale tegniese kontroles en
voorbereiding vir die drukproses.
1.2.5 Proefvertalings
Ná kontrole deur die RK word proefvertalings ook in Fase 3 op die webblad
(www.bybeldirektevertaling.co.za) aan die publiek bekend gestel. Die Nuwe Testament en Psalms: 'n
Direkte vertaling wat in 2014 gepubliseer is, is ook 'n proefvertaling waarop kommentaar gelewer kan
word.
1.2.6 Hoofletters/kleinletters in Ou-Testamentiese Messiaanse profesieë
In die loop van die afgelope paar jaar het verteenwoordigers van die BSA in gesprek getree met die
kerkleiding van vyf denominasies met bepaalde bedenkinge oor die BDV, spesifiek ten opsigte van die
gebruik van kleinletters in tekste in die Ou Testament wat Messiaans geïnterpreteer word. Aangesien die
BSA alle kerke dien en begrip het vir die oortuiging oor hierdie saak by gelowiges, is die BSA van oordeel
dat daar saam gesoek moet word na ʼn wyse waarop hierdie aangeleentheid sinvol hanteer kan word, ook
die moontlikheid van twee uitgawes. Soos die vertaling van die Ou Testament vorder, word daar met
verteenwoordigers van hierdie kerke oor hulle voorstelle in gesprek getree. Die aanvanklike beplanning
was om ʼn uitgawe met die OT en NT, asook ʼn uitgawe met die OT, NT en Deuterokanonieke boeke te
publiseer. ʼn Derde uitgawe soos versoek deur sommige lede van KABA (vgl die uiteensetting onder) is
tans ook moontlik.
1.2.7 Petisie teen die BDV
Die BSA het kennis geneem van die petisie teen die BDV wat steeds per e-pos en op die internet versprei
word. Die rede wat aangevoer word (en daar word aangehaal presies soos dit in die petisie staan), is dat
die vertaling “Jesus Christus, die Seun van God, as 'n gewone mens omskryf” asook dat die vertaling
“Beoog Om Jesus Christus Totaal En Al Uit DIE MESSIAANSE PROFESSIEë Uit Te Vertaal, Deur
KLEINLETTERS Te Gebruik Inplaas van GROOT LETTERS.” Verder word gesê: “Met Jesus Christus uit
hierdie Nuwe vertaling (2016) word die GODHEID VAN JESUS CHRISTUS Totaal en al wegvertaal, en
kan ENIGE (NEW AGE) god nou in hierdie skrifgedeelte in geredeneër word.”
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1.3 BEVINDING
1.3.1 Medewerkers aan die BDV
Dat 'n groot aantal NG Kerk lidmate in verskillende hoedanighede betrokke is by die BDV. Die BSA het 83
eksegete en brontaalkenners op aanbeveling van die kerke aangewys. Dat meestal van spesialiste op 'n
bepaalde boek as eksegete gebruik gemaak. Dat 59 erkende Afrikaanse skrywers/digters/opgeleide
vertalers by die formulering van die Bybelteks in Afrikaans betrokke is. Dat vir die eerste keer 37 vroue
aktief betrokke is, terwyl 64 kerklike lesers deur die kerke benoem is.
1.3.2 Verteenwoordiging
Dat – anders as by vorige vertalings – tans 20 van die 24 denominasies met Afrikaanse lesers van die
Bybel wat in die Kerklike Advieskomitee verteenwoordig is, by die projek betrokke is. Dit sluit onder
andere die NGK, NHK, GKSA, VGKSA, APK, AGS, PPK, VEK, Metodiste, Lutherane, Rooms-Katolieke en
Anglikane in.
1.3.3 Proefvertalings
Dat op die webblad tans reeds die hele NT en 'n hele aantal OT boeke (ná Fase 2) beskikbaar is om te
lees.
1.3.4 Die Nuwe Testament en Psalms
Dat die Nuwe Testament en Psalms: 'n Direkte vertaling op 12 Maart 2014 in die Groote Kerk, Kaapstad;
9 April in die AGS-gemeente Kaleideo, Kempton Park; en vir die eerste keer oor die landsgrense heen op
12 Mei in die St George's Cathedral, Windhoek bekendgestel is.
1.3.5 Hoofletters/kleinletters in Ou-Testamentiese profesieë wat Messiaans geïnterpreteer word
Dat die denominasies wat bepaalde bedenkinge uitgespreek het oor die gebruik van kleinletters in OuTestamentiese profesieë wat in die Nuwe Testament Messiaans geïnterpreteer word, se voorstelle vir
voorlegging aan die BSA, met die oog op 'n tweede uitgawe van die BDV, aandag geniet soos die
vertaling van die OT vorder.
1.3.6 Petisie teen die BDV
Dat die BSA (en KABA) hom ten sterkste uitgespreek het teen die pogings om die Bybelvertaling te
diskrediteer en verdag te maak in die kerklike media en petisies wat deur e-posse teen die BDV versprei
word aangesien dit van alle waarheid ontbloot is en hierdie aantygings in 'n baie ernstige lig beskou word.
Sodanige bewerings tas die integriteit en geloofsoortuiging van die BSA en die vertalers aan en word in
die sterkste taal verwerp. GEEN Bybelvertaling van die BSA ontken die Godheid van Christus of beweeg
in die “New Age”-rigting nie. Die BSA het op die BDV se webblad www.bybeldirektevertaling.co.za
voldoende en tersaaklike inligting beskikbaar gestel, asook sy amptelike verklaring aan alle kerke en
denominasies gestuur. Die korrekte inligting word aan alle ondertekenaars van die petisies (van wie die
BSA bewus is) beskikbaar gestel, en op alle navrae in hierdie verband word dadelik gereageer. Dat
inligting deur BSA-sekretarisse, van die vertalers, lede van Redaksionele Komitees en die projekleier by
verskeie byeenkomste aan belangstellendes beskikbaar gestel is. Dat met bepaalde kerklike
verteenwoordigers in gesprek getree is oor die brontekste wat (soos vir die 1983-vertaling) vir die BDV
gebruik word.
1.3.7 Fondse
Dat die BSA aanvanklik geoordeel het dat dit ’n tienjaarprojek sal wees, maar dat die projek ongelukkig
stadiger vorder as beplan, hoofsaaklik as gevolg van die groot druk waaronder akademici aan tersiêre
inrigtings verkeer. Die BSA is steeds vol vertroue is dat die nodige fondse ingesamel sal kan word, mits
die betrokke kerke mede-eienaarskap vir die projek aanvaar en hulle lidmate aanmoedig om die projek
finansieel te ondersteun. Die BSA vra nie die verskillende kerke om spesifieke ondernemings te maak nie.
Die Gereformeerde Kerke van SA het egter reeds fondse beskikbaar gestel sodat akademici doseerhulp
ontvang om meer aandag aan die vertaling te kan gee.
1.3.8 Vordering
Dat die vordering teen einde Junie 2015 daar soos volg uitsien:
Fase 1 OT: 93%; DKB: 100%; NT: 100%; Hele Bybel 95%
Fase 2 OT: 52%; DKB: 82%; NT: 100%; Hele Bybel 66%
Fase 3 OT: 0%; DKB: 0%; NT: 90%; Hele Bybel 20%
Ná die publikasie van die Nuwe Testament en Psalms in 2014 is die versending van voltooide OuTestamentiese boeke na die kerklike lesers (asook plasing op die webblad) eers opgeskort aangesien
lesers onder redelike druk geplaas is om hulle kommentaar aan die RKNT te stuur. Daar word tans
gepoog om teen die einde van 2015 met die oorweging van kommentaar op die NT in Fase 3 klaar te
wees, sodat daar met die oorweging van kommentaar op die Deuterokanonieke boeke en Ou Testament
in Fase 3 voortgegaan kan word.
Intussen word daar hard gewerk deur die RKOT om die hele OT aan die einde van Fase 2 te redigeer. Die
RK's vergader gewoonlik vir vyf dae aaneen. Gedurende 2014 het die RKOT elke twee maande vergader,
maar dit het geblyk onrealisties te wees, gesien die omvang van die OT en die feit dat daar moeilik in vyf
dae meer as 25 000–30 000 woorde gefinaliseer kan word. Tans vergader die RKOT elke derde maand
(dus vier sessies van die RKOT per jaar) en vind daar gedurende 10 maande elke maand 'n vergadering
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plaas van een van die RK's. Dit bly steeds moeilik om 'n tentatiewe publikasiedatum vas te stel. Daar word
tans baie hard gewerk aan al die fasette van die vertaling, maar ‘n publikasiedatum voor die einde van
2020 lyk nie moontlik nie.
1.3.9 Proefvertalings
Dat die eerste Proefvertalings in 2008 en 2013 gepubliseer is en dat 'n hele aantal boeke van die OT en
NT ná Fase 2 tans reeds aan kerklike lesers gestuur is en op die BDV se webblad vir kommentaar
beskikbaar is. Die oorweging van kommentaar op die gepubliseerde boeke van die NT deur die RKNT in
fase 3 sal waarskynlik reeds teen die einde van 2015 afgehandel wees.
1.3.10 Entoesiasme by kerke
Dat daar steeds by die Kerklike Advieskomitee groot entoesiasme heers vir die projek omdat daar ’n wye
behoefte aan juis so ’n Bybelvertaling is. Dit is verder belangrik dat hierdie vertaling nie in opposisie of ter
vervanging van die 1983-vertaling gesien moet word, maar om in ’n wyd gemotiveerde behoefte te
voorsien.
1.3.11 Ekumene
Dat hierdie projek baie sentraal staan ten opsigte van die prioriteit wat die netwerk van kerke (ekumene) in
die Sinode se visie behoort te beklee.
1.4 AANBEVELINGS: BYBELVERTALING
1.4.1 Vordering met die nuwe vertaalprojek (BDV)
Die Algemene Sinode neem met dank kennis van die mate van vordering met die projek vir die
bronteksgeörienteerde vertaling van die Bybel in Afrikaans.
1.4.2 Rol van NG Kerklidmate
Die Algemene Sinode neem met dank kennis van die groot aantal lidmate wat as teoloë, brontaalen doeltaalkenners as medewerkers betrokke is by die BDV.
1.4.3 Webblad www.bybeldirektevertaling.co.za en die Nuwe Testament en Psalms: 'n Direkte
vertaling.
Die Algemene Sinode moedig leraars, lidmate en gemeentes aan om op die BSA se webblad
kennis te neem van die projek en sy vordering, asook van die gepubliseerde Nuwe Testament en
Psalms: 'n Direkte vertaling.
1.4.4 Hoofletters/kleinletters in Ou-Testamentiese Messiaanse profesieë
Die Algemene Sinode aanvaar die vertalers se vertaling van die Messiaanse tekste in hulle OTverband en voor die hand liggende betekenis, en dat genoemde tekste met ʼn voetnoot gemerk
word as verwysend na Christus in die NT en dat in die NT weer na die OT verwys word. Die
Algemene Sinode neem met dank kennis van die wyse waarop die BSA besig is om op baie
verantwoordelike wyse met al die kerke wat die Afrikaanse Bybel gebruik, hierdie saak te hanteer.
1.4.5 Pogings om die Bybelvertaling te diskrediteer
Die Algemene Sinode neem met dank kennis van die wyse waarop die BSA so wyd moontlik die
korrekte inligting in verband met die vertaalprojek aan alle kerke beskikbaar gestel het, en doen 'n
beroep op lidmate om hulle nie aan onwaar bewerings oor die vertaalprojek te steur nie, maar om
op die www.bybeldirektevertaling.co.za die korrekte inligting na te gaan. Die Algemene Sinode
distansieer hom van die pogings om die BDV te diskrediteer.
1.4.6 Finansiële steun vir BDV
Die Algemene Sinode neem met dank daarvan kennis dat die BSA geen direkte bydrae vir die BDV
van onderskeie kerke vra nie, maar moedig ons eie lidmate en gemeentes aan om die projek
finansieel te ondersteun.
1.4.7 Opdrag
Die Algemene Sinode gee opdrag aan die ASBV om steeds sy volle medewerking aan die BSA te
verleen vir hierdie groot projek.

2. BYBELVERKLARING
2.1 OPDRAG
Neem inisiatief en adviseer die Algemene Sinode in verband met die publikasie van Bybelverklarings in
ooreenstemming met die behoefte van lidmate (Kerkorde Artikel 43)
2.2 UITVOERING
2.2.1 Publikasie
Sedert 2002 het die Steunspan voortgegaan om die voortbestaan van die reeks Skrifuitleg vir
Bybelstudent en gemeente (SBG) te fasiliteer.
2.2.2 Bybelmedia (BM) – Insig in die Bybelreeks (IB)
Die verantwoordelikheid vir die produksie van die SBG-reeks berus voortaan by BM. Die Insig in die
Bybel-reeks (IB) is die ou SBG-reeks wat elektronies uitgegee is.
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2.2.2.1 BM het nuwe omslae ontwerp en ’n nuwe titel vir die reeks gegee om dit meer toeganklik vir
vandag se gebruikers te maak. Die inhoud is nog presies dieselfde. Deur drukkoste uit te sny, kan die
produk ook teen ’n goedkoop prys gelewer word. Die boeke is beskikbaar in ’n ePub-formaat, wat op ’n eleser of op ’n rekenaar gelees kan word.
2.2.2.2 Titels in ePub-formaat beskikbaar: Numeri; Josua; Hosea; Nahum; Sefanja; die Evangelie volgens
Matteus; die briewe van Johannes.
2.2.2.3 Waar is die boeke beskikbaar?
Die boeke is beskikbaar by www.bybelmedia.co.za of www.mybooks.co.za of www.takelot.com.
2.2.2.4 Bemarking
Die boeke is bekendgestel in Mei 2012. BM se bemarkingsveldtog het advertensies in Kerkbode, asook enuusbriewe ingesluit.
2.2.2.5 Verkope
Tot Mei 2015 is die volgende verkoop: 2012 2013 2014 2015
TOTAAL
Numeri
8
2
2
0
12
Josua
13
2
2
0
17
Hosea
11
6
3
0
20
Nahum
7
2
3
0
12
Sefanja
8
3
3
0
14
Matteus
27
15
14
1
57
Die briewe van Johannes
16
10
5
1
32
2.2.3 ASBV en VGKSA
Die Steunspan funksioneer steeds gesamentlik met die VGKSA, wat deur twee lede van die VGKSA in die
ASBV verteenwoordig word.
2.3 BEVINDING
2.3.1. Insig In die Bybel-Reeks
Dat die Insig in die Bybel-reeks suksesvol deur Bybel-Media in elektroniese formaat bemark en verkoop
word.
2.3.2 Res van die reeks
Gedurende die verslagtermyn is drie manuskripte ingehandig vir oorweging: Jesaja (HAJ Kruger), Obadja
en Klaagliedere. Jesaja is tans in die proses van publikasie en Obadja en Klaagliedere in die proses van
keuring met die oog op publikasie. Dat die ASBV en Bybel-Media weer besin oor die voortsetting van die
reeks in die lig van die verkope en behoefte van lidmate.
2.3.3 Visie van Sinode
Dat die beskikbaarstelling van Skrifverklarings wat in die vooruitsig gestel word, van besondere hulp
behoort te wees om uitvoering te gee aan die prioriteit in die Sinode se visie van geloofsvorming en fokus
op God.
2.3.4 VGKSA
Dat die bestaande samewerking met die VGKSA op die terrein van Bybelvertaling en -verklaring steeds
verder uitgebou word.
2.4 AANBEVELING: BYBELVERKLARING
2.4.1 Insig in die Bybel-reeks
Dat die Algemene Sinode die ASBV versoek om in oorleg met Bybel-Media weer te besin oor die
bemarking en voortsetting van die reeks in die lig van die verkope en die behoefte van lidmate. Dat
die ASBV versoek word om te besin oor nuwe wyses waarop die lidmate by die lees en verstaan
van die Bybel betrokke gemaak kan word, en dat oorweeg word om Reglement 5
dienooreenkomstig te wysig.
2.4.2 Dank teenoor Bybelmedia (BM)
Dat die Algemene Sinode sy opregte dank betuig teenoor Bybel-Media (BM) vir die kreatiewe wyse
waarop die voormalige SBG-reeks tans as die Insig in die Bybel-reeks bemark word, asook vir die
moontlike voortsetting daarvan.
2.4.3 Samewerking met die VGKSA
Dat die Algemene Sinode die nouer samewerking met die VGKSA op die terrein van Bybelvertaling
en -verklaring ondersteun.

3. BYBELVERSPREIDING – BYBELGENOOTSKAP VAN SUID-AFRIKA (BSA)
3.1 MISSIONALE ROL
Die Bybelgenootskap is ʼn missionale organisasie wat deur middel van die vertaling – op versoek van
kerke – publikasie en verspreiding van die Bybel, gemeentes ondersteun in die uitleef van hulle roeping.
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Verder bestaan daar 'n baie noue verbintenis tussen die BSSA en die NG Kerk deur middel van die ASBV,
wat onder andere die kerkregtelike reëlings fasiliteer en toesig hou oor die drie bogenoemde funksies.
Sedert die vorige Algemene Sinode is verskeie projekte van stapel gestuur, in baie gevalle in
samewerking met gemeentes, wat bygedra het om die Woord in mense se hande te plaas – soms vir die
heel eerste keer!
Hoogtepunte die afgelope twee jaar was die:
*bekendstelling van die Nuwe Testament en Psalms: ʼn Direkte Vertaling;
*die aanstelling van ʼn nuwe Uitvoerende Hoof, Rev DT Gevers;
*verspreiding van meer as 2 000 000 gedrukte Bybels;
*verspreiding van meer as 860 000 gratis Selfoonbybels;
*implementering en verdere ontwikkeling van 'n Bybelgebaseerde geletterdheidsprogram;
*implementering van die Bybelluisterprogram (BLP).
3.2 VERTALING VAN DIE BYBEL
Drie vertalingsprojekte is in die interimperiode voortgesit:
3.2.1 Die Bybel: 'n Direkte Vertaling
Prof HJB Combrink, die projekleier, doen elders afsonderlik verslag oor die vordering met hierdie
vertaling.
3.2.2 'n Engelse Bybel vir Dowes
Hierdie projek, met dr RP Hough as projekleier, het in 2011 begin. Die vertaling toon bestendige vordering
en die vertaalspan hoop om die basiese vertaling teen 2016 af te handel. Die terugvoer van die dowe
kerklike lesers is baie positief. Die Evangelie van Markus kan by www.englishbibleforthedeaf.co.za gelees
word en kommentaar van dowe lesers word reeds ontvang.
3.2.3 IsiZulu-Bybel
Die vertaalspan onder leiding van die projekleier, prof JA van Rooy, het die basiese vertaling (fase een)
van al die Bybelboeke voltooi. Intussen werk die hersieningskomitee van hierdie vertaling onverpoos, en
alles word in die werk gestel om te verseker dat die publikasie van hierdie Bybel nie vertraag word nie.
3.3 BYBELVERSPREIDING – GEDRUKTE BYBELS
Meer as 2 000 000 gedrukte Bybels is die afgelope twee jaar versprei. Die Uitreikbybels in Afrikaans,
Engels, isiZulu, isiXhosa en Sepedi (Noord-Sotho), wat slegs R40 elk kos, maak ongeveer 25% van die
verspreiding uit.
Die Bybelgenootskap het die afgelope twee jaar die volgende hoeveelheid gratis Bybels voorsien: aan
gevangenes – 43 101, aan baie arm mense wat nie 'n Bybel kan bekostig nie – 49 041 en aan Graad 7leerders in skole in arm gebiede – 85 427.
'n Verskeidenheid van Bybelseleksies oor spesifieke temas kan gratis by www.bybelgenootskap.co.za
afgelaai word en gebruik word in gemeentelike bedienings.
3.4 BYBELVERSPREIDING – DIGITALE BYBELS
Om met die ontwikkelings in die digitale arena nie agter te raak nie, stel sekere uitdagings en
geleenthede. Oor die afgelope tydperk het die BSA sowat 101 nuwe Bybels en Bybelgedeeltes in verskeie
digitale formate en op verskeie digitale platforms bekendgestel. Die meeste van ons Bybels is gedurende
die jaar suksesvol via Kindle Direct Publishing in Amazon se e-winkels bekendgestel. Verskeie e-Bybels is
geskep wat onder andere kruisverwysings en addisionele navigasie bevat wat dit aansienlik meer
lesersvriendelik maak.
Meer as 860 000 Selfoonbybels in al 11 landstale is die afgelope twee jaar gratis by m.bibles.co.za of
www.youversion.com afgelaai. Ander digitale formate sluit in Bybels aanlyn op internet (en
www.bibles.co.za) en e-Bybels vir elektroniese lesers. Op die Facebook-bladsy, op Twitter, asook per epos by vers@versndag.co.za, word ook gereeld Bybelgedeeltes gedeel, en dit blyk in 'n groot behoefte te
voorsien. 'n Wye verskeidenheid gratis Bybelhulpmiddels wat interaksie met die Bybel bevorder, is
beskikbaar by www.bybelgenootskap.co.za en kan afgelaai word. Verskillende formate, onder andere pdf,
ePub-, mobi- en MP3-formaat, is beskikbaar vir aflaai.
3.5 BYBELVERSPREIDING – OUDIOBYBELS
Die Bybelluisterprogram (BLP) is in volle swang. Die program maak gebruik van enkelstemvoorlesings
van die volledige Bybel en is tans beskikbaar in Afrikaans (1933/1953- en 1983-vertaling), Engels (KJV),
isiZulu, Sepedi, isiXhosa en Setswana. Die Engelse opname van die ‘Good News’ word tans voorberei.
Die Sesotho-opname word tans gedoen en die Nuwe Testament in Xitsonga, Tshivenda en Siswati is
beskikbaar. Al 11 ons tale sal oor 'n tydperk van 'n paar jaar opgeneem word. Die Audibible van Davar
Partners International word as terugspeelmeganisme gebruik. Deur middel van die BLP word die
Audibible gratis beskikbaar gestel aan groepe, individue, ongeletterdes, siggestremdes, armes,
ensovoorts, om te verseker dat die Bybel vir almal toeganklik is.
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3.6 BYBELGEBASEERDE GELETTERDHEIDSPROGRAM
My eerste Bybel Doen en Leer Boek en die opvolger My 2de Bybel Doen en Leer Boek word gebruik om
veral kinders te help om nie net lees- en skryfvaardighede aan te leer nie, maar om hulle ook op hierdie
manier aan die Bybel voor te stel. Die program word beskikbaar gestel aan vrywilligers om die materiaal in
gepaste omgewings te implementeer. Dit is reeds in Afrikaans en Engels beskikbaar en die isiXhosaweergawe sal eersdaags voltooi wees.
3.7 INTERNASIONALE BETROKKENHEID
Die Bybelgenootskap van Suid-Afrika is een van die 146 lede van die Wêreldbond van
Bybelgenootskappe (WBG) en daarom ook betrokke by die Bybelgenootskappe van Swaziland, Lesotho,
Botswana en Namibië, asook vir Bybelvertaalwerk in Suidelike Afrika. Wêreldwyd versprei
Bybelgenootskappe ongeveer 30 miljoen Bybels per jaar. Van ons personeel dien ook op liggame van die
WBG en deel kundigheid op baie terreine.
3.8. DIE NG KERK SE GROOT ROL
Die Bybelgenootskap is ʼn verlengstuk van die kerk se missionale taak. Op die oomblik is die NG
Kerk die grootste deelnemende kerk (van 38 deelnemende kerke) by die Bybelgenootskap van SuidAfrika.
Die NG Kerk het ʼn besonderse verhouding met die Bybelgenootskap. Dit blyk onder andere uit die
Reglement van die ASBV, waarvan die Bybelgenootskap lid is, vele Algemene Sinodale besluite van die
verlede met betrekking tot die Bybelgenootskap, die finansiële bydraes van gemeentes en lidmate, die
betrokkenheid van kundige teoloë en lidmate by die vertaling van die Bybel, soos Die Bybel: 'n Direkte
Vertaling, asook die Engelse Bybel vir Dowes, inisiatiewe ten opsigte van Bybelverspreidingsprojekte, NG
Kerklidmate wat dien in die verskillende streekkomitees, die Algemene Jaarvergadering (ook die twee
direkte verteenwoordigers) en die Raad van Direkteure. Die Bybelgenootskap doen dan ook verslag
aan die Algemene Sinode van die NG Kerk, asook aan die deelnemende sinodes.
Predikante in diens van die BSA word beroep deur die ASBV. Gedurende die verslagtyd het die
Uitvoerende Hoof, ds GS Kritzinger, geëmeriteer. Tien NG Kerk-predikante is tans in diens van die BSA,
asook drie van die VG Kerk.
3.9. AANBEVELINGS: BYBELGENOOTSKAP
3.9.1 Die Bybelgenootskap van Suid-Afrika spreek sy groot en opregte dank uit teenoor die leraars,
gemeentes, lidmate en akademici van die NG Kerk vir hul besondere en volgehoue ondersteuning
van die Bybelgenootskap in gebede, in bydraes, in Bybelvertaling, in die verspreiding van die
Bybel, asook waar gedien word op die verskillende beheerliggame van die Bybelgenootskap.
3.9.2 Die Algemene Sinode versoek alle gemeentes en lidmate om deur volgehoue gebeds- en
finansiële ondersteuning aktief by die verskillende programme van die Bybelgenootskap betrokke
te wees. Elke R42 help die Bybelgenootskap om een Bybel bekostigbaar beskikbaar te stel en kan
as doelwit per lidmaat per jaar gestel word. Gemeentes word steeds aangemoedig om tydens
Pinkster en op Bybelsondag spesiale kollektes vir Bybelverspreiding op te neem.
3.9.3 Die Algemene Sinode moedig gemeentes aan om van die Bybelgebaseerde
geletterdheidsmateriaal van die Bybelgenootskap gebruik te maak in geletterdheidsprojekte wat
gemeentes plaaslik en elders aanbied.
DC Taljaard
QE Heine

4. ALGEMEEN
4.1 UITVOERING
Die ASBV is in 2013 soos volg saamgestel:
4.1.1 NG Kerk-Dosenterade
Deur die NG Kerk-Dosenterade van die drie Teologiese Fakulteite aanbeveel:
OT: Proff LC Jonker (US), DJ Human (UP), SD Snyman (UV).
NT: Proff HJB Combrink (US) (Voors), GJ Steyn (UP), HC van Zyl (UV).
4.1.2 Bybelgenootskap van Suid-Afrika
Di GS Kritzinger en DC Taljaard
4.1.3 Vakkundiges deur die ASBV aanbeveel
Proff JA Naudé en CHJ van der Merwe (Hebreeus/Vertaalkunde), JA du Rand (NT) en DF Tolmie (NT).
Met die oog op die vertalingsprojek is die steunspan enkele jare gelede uitgebrei met hierdie vakkundiges,
(maar die aantal teoloë en vakkundiges mag nie tien oorskry nie). Hierdie vakkundiges (soos ook die lede
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in 4.1.1 en 4.1.2 genoem), was en bly betrokke by die BDV, maar is tans nie meer onontbeerlik met die
oog op die ander funksies van die ASBV nie. Daar word geoordeel dat vakkundiges – wanneer nodig –
steeds op die ASBV gekoöpteer kan word.
4.1.4 Addisionele lede deur Algemene Sinode benoem
Gesien die noue betrokkenheid van lede van die ASBV by die BDV, is dit raadsaam dat die Sinode
addisionele kundige lede, wat nie deel van die vertaalspan was nie benoem, met die oog op die opdrag
aan die ASBV om die Algemene Sinode te adviseer in verband met die aanwysing van Bybelvertaling(s)
wat amptelik gebruik moet word (Kerkorde Art 43.1.2).
4.1.5 VGKSA
Die Verenigende Gereformeerde Kerk in Suidelike Afrika (VGKSA) benoem op eie koste een Ou- en een
Nuwe-Testamentikus uit die VGKSA se huidige of vorige dosentekorps met adviserende stem: Proff PJJS
Els (OT), G D Cloete (NT).
4.1.6 Ander lidkerke van die NG Kerkfamilie kan op eie koste en in adviserende hoedanigheid een Ou- en
een Nuwe-Testamentikus benoem.
4.1.7 Die huidige voorsitter en skriba tree tans uit. Die skriba het in 1985 by prof AH van Zyl oorgeneem,
en die voorsitter in 1994 by prof PA Verhoef. Die voorsitter gaan wel voort as projekleier van die BDV
aangesien dit 'n aanstelling deur die Bybelgenootskap is.
4.2 AANBEVELING: FUNKSIONERING VAN STEUNSPAN (ASBV)
4.2.1 Personeel
Die Algemene Sinode wys die volgende lede aan om vir die volgende termyn in die ASBV te dien:
4.2.1.1 Deur NG Kerk-Dosenterade van die drie Teologiese Fakulteite aanbeveel:
OT: Proff LC Jonker (US), DJ Human (UP), SD Snyman (UV)
NT: Dr MJ Nel (US), proff GJ Steyn (UP), DF Tolmie (UV)
4.2.1.2 Deur die Bybelgenootskap van Suid-Afrika aanbeveel:
Drr Q Heine en DC Taljaard
4.2.1.3 Addisionele lede deur die ASBV aanbeveel vir oorweging deur die Algemene Sinode:
OT: Dr ACV van Wyk; prof LJM Claassens
NT: Drr GPV du Plooy; C de K du Randt
4.2.1.4. Deur die VGKSA benoem:
4.2.2 Begroting
Die Algemene Sinode begroot vir die werksaamhede van die Steunspan (ASBV).

HJB COMBRINK (Voorsitter)
JA DU RAND (Skriba)

199

A.9.3 CHRISTELIKE LEKTUURFONDS (CLF)
1. HISTORIES
CLF het in 1957 as selfstandige instansie ontstaan. Dit het produkte vir die destydse NGKA gelewer, maar
mettertyd ook vir die NG Sendingkerk en ander kerke in die NG Kerkfamilie (binne- en buitelands). Toe
die NG Kerk CLF in 1968 per kontraktuele ooreenkoms “oorgeneem” het, was die duidelike
veronderstelling dat CLF “in trust” vir die NG Kerkfamilie bedryf sou word met die bedoeling om
bedieningsmateriaal vir die kerke in die NG Kerkfamilie daar te stel. CLF was dus deurgaans posisioneer
as instansie van en vir die NG Kerkfamilie.
Histories het CLF op produkte wat hierdie posisionering en doelwitte as instansie vir die NG Kerkfamilie
sou dien, gefokus:
Bedieningsmateriaal vir die susterkerke in die NG Kerkfamilie: Kategesemateriaal, gesangeboeke,
Kinderbybels, liturgieboeke, kerklike vorms soos doop- en geboortesertifikate, ens. Hierdie produkte is
swaar gesubsidieer uit die Fonds wat opgebou is. Groot oplae is oor die jare gedruk en versprei.
Gratis pamflette: Letterlik miljoene gratis pamflette (as evangelisasiemateriaal, maar ook as
toerustingsmateriaal vir gelowiges en gemeentes) in meer as 25 verskillende tale is versprei.
Toerustingsmateriaal vir kerkleiers: Die daarstel van materiaal (insluitende boeke) met die oog op die
toerusting van leiers in die NG Kerkfamilie, soos preekbundels, skolingsmateriaal, almanakke, boekies oor
die huwelik, gebed, dankoffers, die rol van ouderlinge, ens. is gemaak. Die fokus was die
bedieningskonteks van susterkerke in die NG Kerkfamilie.
Materiaal oor die kerk se missionêre roeping: Tradisioneel het CLF ook materiaal gedruk waarin besin
word oor die kerk se roeping tot diens en getuienis. Wat hierdie materiaal betref, was die NG Kerk self ook
die teikenmark.
Ten einde bogenoemde doelwitte te bereik, is daar oor die jare ʼn Fonds opgebou waaruit die gratis
pamflette befonds en die verkoopbare produkte gesubsidieer kon word. Hierdie Fonds is opgebou uit
bydraes van individue, maar ook die bydraes (kollektes en toekennings) van gemeentes van veral die NG
Kerk. Die bydraes is vir die spesifieke bedieningsdoelwitte gegee en moet dus as trustfonds beskou word.

2. HUIDIGE MISSIE
2.1 DIE BOODSKAP VAN DIE BYBEL AAN ALMAL: CLF het ten doel om in diens van God se sending
(missio Dei) na die wêreld die boodskap van die Bybel uit te dra deur die daarstelling en verspreiding van
gratis en bekostigbare Christelike lektuur. Hierdie lektuur word op geloofwaardige, professionele en
effektiewe wyse in die verskillende tale van Suider-Afrika versprei met die oog op die bediening in en deur
susterkerke in die NG Kerkfamilie (binne- sowel as buitelands). Die lektuur is sover moontlik ook gerig op
die behoeftes van ander kerke en instansies met wie CLF in vennootskapsverhouding staan en waarin
veral gefokus word op die roeping tot diens en getuienis in die Suider-Afrikaanse konteks. CLF fokus dus
op ʼn mark waarin daar nie ʼn sterk leeskultuur ontwikkel is nie en waar pamflette gratis en boeke so
bekostigbaar moontlik aangebied word.
2.2 CLF PRODUKFOKUSSE
2.2.1 Gratis pamflette:
Meer as 1,5 miljoen gratis pamflette word tans jaarliks in meer as 20 tale versprei. Die pamflette is keurig
en kleurvol ontwerp en die inhoud is deurdag; kundiges op bepaalde terreine help die inhoud skep. Die
pamfletbediening fokus op:
Evangelisasiemateriaal (Teikengroep – mense buite die kerk, nie-gelowiges)
Bondige verduidelikings van die evangelie (goeie nuus) in verskillende vorms bied die uitnodiging tot
geloof in Christus asook toerusting oor hoe die evangelie effektief uitgedra kan word.
Geestelike groei (Teikengroep – mense wat reeds glo)
Die fokus is die opbou en versterking van gelowiges (lidmate) se geloof deur middel van temas soos
geestelike groei, gebed, ʼn Bybelgids, hoop, doop, nagmaal, ens.
Gemeentetoerusting (Teikengroep – bedieningshulp in gemeentes/kleingroepe, ens)
Toerustingsmateriaal oor aktuele temas in die gemeentebediening (veral ook in gemeentes van die NG
Kerkfamilie). Die pamflette is langer as byvoorbeeld evangelisasiemateriaal en word so geskryf dat dit
bespreking uitlok. Dit gaan oor temas soos dankoffers, offerandes in tradisionele Afrika-konteks, die
wederkoms, nagmaal, doop, ens.
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Gemeenskapskwessies (Teikengroep – die hele gemeenskap, of spesifieke sektore van die
gemeenskap) Hier word gepoog om verskillende aktuele temas in die gemeenskap te hanteer – met die
oog daarop dat mense se kennis, gesindheid en gedrag sal verander. Dit gaan oor temas soos
verskillende vorme van geweld, MIV/Vigs, afhanklikheid, versoening, huwelik, tienerswangerskappe,
temas oor menswaardigheid, basiese lewensvaardighede, ens.
Die pamfletinhoud word tans al hoe meer op die webwerf beskikbaar gestel, toeganklik vir verskillende
toepassings – vgl. www.clf.co.za
2.2.2 Boeke:
Kerklike materiaal (Teikengroep – Susterkerke in die NG Kerkfamilie)
Amptelike kerklike bedieningsmateriaal soos gesangeboeke, kerklike formulierboeke, doopregisters,
kategesemateriaal, ens.
Geloofsvorming (Kategese) (Teikengroep – susterkerke, maar ook ander kerke)
Dit gaan hier oor ʼn reeks boeke wat gemik is op geloofsvorming by kinders, bv God se kinders – Verhale
uit die Bybel, Vertel, vertel! as ʼn omvattende nuwe geloofsvormingsreeks (tans word dit ook as
Sondagskoolmateriaal deur verskeie buitelandse susterkerke in die NG Kerkfamilie gebruik), die Vertel my
meer Bybel, die Ja-kleuter reeks, ens – alles in ʼn verskeidenheid tale.
Toerusting vir leiers (Teikengroep – almal wat leiding in die bediening neem, in sowel die NG
Kerkfamilie as in ander kerke)
Dit gaan in hierdie kategorie om preekbundels, nadenke oor fasette van die bediening, hulpmiddels soos
Bybelstudies, nadenke oor die kerk se missionêr-diakonale roeping binne ons konteks, ens. Hier word
doelbewus ook outeurs van buite die NG Kerkfamilie betrek. Enkele onlangse voorbeelde is Suid-Afrika,
land van baie godsdienste, Work as calling and worship, Health and wealth, en Christian Identity and
Justice.
Algemene geestelike groei (Teikengroep – die breër gemeenskap van Suider-Afrika)
In die kategorie word publikasies gemaak met die oog daarop om geestelike toerusting vir lidmate en selfs
nie-gelowiges. Dit handel oor sake wat die gemeenskap raak, soos geloofsgroei, die huwelik, waardes in
die samelewing, ens.
Sedert Januarie 2014 is daar 27 nuwe boektitels in verskeie tale ontwikkel. Daar is ook ʼn deurlopende
program om veral die amptelike kerklike materiaal, soos die Hosanna-boeke, te herdruk.
2.3 FUNKSIONERING EN STRUKTURERING
2.3.1 ʼn Publikasiekomitee – ʼn staande komitee van die Beheerraad, wat uit verteenwoordigers van al vier
die susterkerke bestaan – funksioneer as beheerinstansie verantwoordelik vir ʼn publikasiebeleid en riglyne, die produksieproses, die begroting en die bemarking van alle produkte, met verslag aan die
Beheerraad.
2.3.2 ʼn Interne publikasiespan, onder leiding van die redakteur en produksiebestuurder, gee uitvoering
aan die publikasiedoelwitte.
2.3.3 Met opbrengste uit die Fonds word veral die gratis pamflette gefinansier.
2.3.4 CLF Uitgewers is die entiteit waarbinne die verkoopbare produkte ontwikkel en versprei word. Die
handelsaktiwiteite behels die druk, stoor en verspreiding van materiaal. Vir die boekjaar, geëindig 29
Februarie 2014, het die handelsaktiwiteite 'n omset van meer as R1miljoen getoon. Daar word hard
gewerk aan die daarstel van meer effektiewe bemarkingskanale vir die produkte. Vir die besondere mark
wat geteiken word, word produkte swaar gesubsidieer. CLF Uitgewers word dus steeds gesubsidieer.
2.3.5 ʼn Handleiding waarin ʼn publikasiebeleid, ʼn reglement, strategiese doelwitte, kriteria vir produkte,
riglyne vir die publikasie- en bemarkingsproses, monitering, ens is ontwikkel en word gevolg.
2.4 STRATEGIESE DOELWITTE
Enkele strategiese doelwitte is:
2.4.1 Deurlopende fokus op ʼn groter verskeidenheid aktuele pamflette, wat ook elektronies beskikbaar
gestel word (veral produkte met ʼn korter inhoud is geskik vir digitalisering en is al hoe meer in aanvraag).
2.4.2 Meer nuwe boektitels per jaar (doelwit 20 per jaar), in verskeidenheid tale, bekostigbaar, van hoë
gehalte, aktueel en toepaslik.
2.4.3 Finansiële selfstandigheid en volhoubaarheid van CLF Uitgewers. Benewens die kwaliteit van
produkte word voortdurend gewerk aan meer effektiewe bemarkingstrategieë, evaluering en monitering.
2.4.4 Uitbou van verskillende vennootskappe en die inkoop van kundigheid (CLF werk met ʼn minimum
personeelkapasiteit).
2.4.5 Nouer samewerking met Bybel Media as strategiese vennoot.
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2.4.6 Mark-uitbreiding: Buitelandse susterkerke, ander kerke met wie ons in vennootskap saamwerk en
veral ook die ontluikende Suider-Afrikaanse mark wat Engels as voertaal verkies. ʼn Koördineringstruktuur
vir literatuurbediening in ons buitelandse susterkerke is reeds gevestig.
2.4.7 Digitalisering van produkinhoudtoeganklikheid in elektroniese formaat.
2.4.8 Die ontwikkeling van ʼn bewussyn van die belang van Christelike lektuur vir die bediening in en van
ons susterkerke.
2.4.9 Die ontwikkeling van skrywers vanuit die verskillende kontekste.
2.5 PROGRAMME
2.5.1 Een miljoen Bybels vir een miljoen kinders-projek. Fondse word ingesamel vir die gratis verspreiding
van Kinderbybels aan kinders wat dit nie kan bekostig nie (reeds meer as 52 000 Kinderbybels is dmv
hierdie projek versprei).
2.5.2 Die uitbou van die geloofsvormingreeks in verskeie tale. Dit voorsien in ʼn baie groot behoefte en
dien as belegging vir die toekoms van die kerk.
2.5.3 Skryfskole: CLF het, in samewerking met vennote soos die Cordis Trust, reeds suksesvolle
skryfskole vir jong en nuwe skrywers aangebied. Die program gaan voort.
2.5.4 CLF werk graag saam met groter kerklike programme soos die Seisoen van Menswaardigheid en
bied noodsaaklike befondsing.
2.5.5 CLF werk doelbewus aan groter en nouer samewerking met Bybel Media as strategiese vennoot.
Daar bestaan ʼn hartlike onderlinge verhouding tussen personeel van beide organisasies.
2.6 UITBOU EN BESTUUR VAN DIE FONDS
Die Fonds word op verantwoordelike wyse uitgebou deur middel van renteverdienste op ʼn
beleggingsportefeulje en bydraes van donateurs. Fondswerwing is ʼn belangrike en gespesialiseerde
funksie binne CLF. Die Fonds word deur die bedryfsbestuurder administreer, met verslag aan die
Beheerraad. ʼn Onafhanklike ouditkomitee speel ʼn onmisbare rol om enige moontlike risiko’s uit te skakel.

3. BEHEER EN BESTUUR
CLF word bekwaam bestuur deur ʼn bedryfsbestuurder, mev Charmaine Stoffberg. Die Beheerraad word
saamgestel uit verteenwoordigers van die vier susterkerke in die NG Kerkfamilie. ʼn Publikasiekomitee,
wat eweneens uit verteenwoordigers van die susterkerke in die NG kerkfamilie bestaan, bepaal die
publikasiebeleid en -doelwitte. ʼn Onafhanklike ouditkomitee moniteer die fidusiêre verantwoordelikhede
van beheer en bestuur. Die ouditkomitee behartig CLF se risikobestuur, vervul ’n oorsigfunksie ten opsigte
van die integriteit van die finansiële en inligtingstelsels, die bestuur van die beleggingsportefeulje, die
personeelprofiel en vergoedingspraktyk.

4. REGSPEROON EN BEVOEGDHEDE
Gedurende die afgelope twee jaar is daar onder leiding van die Projekspan Kerklike Maatskappye
indringend gekyk na die maatskappye/organisasies wat binne die dampkring van die Algemene Sinode
funksioneer. CLF vereenselwig hulle met die verslag en aanbevelings van die Projekspan aan die
Algemene Sinode en wil graag benewens hulle eie missie en doelwitte, ook diensbaar wees aan die
strategiese doelwitte van die Algemene Sinode en is daartoe verbind.
Die ledevergadering en bestuur van CLF is in die verlede aangewys deur die Algemene Sinodale
Sendingkommissie, later deur die Diensgroep vir Diens en Getuienis en toe deur die Verenigde
Diensgroep vir Diens en Getuienis. In die lig van die aanbevelings van die Projekspan Kerklike Media sal
CLF bly funksioneer as ’n afsonderlike regsentiteit en in die toekoms sal die ledevergadering deur die
algemene sinodes van die binnelandse familiekerke aangewys word.

5. AANBEVELINGS: CHRISTELIKE LEKTUURFONDS

5.1 Die Algemene Sinode neem met dank kennis van die werk wat deur CLF gedoen word en
versoek hulle om daarmee voort te gaan.
5.2 Die Algemene Sinode versoek sinodes om gemeentes aan te moedig om van die produkreeks
van CLF gebruik te maak.
5.3 Die konstitusie van CLF word soos volg gewysig ten opsigte van die konstituering van die
ledevergadering: "Die ledevergadering van Christelike Lektuurfonds bestaan uit nege lede, ses
aangewys deur die Algemene Sinode op aanbeveling van CLF, een aangewys deur die VGK, een
aangewys deur die NGKA en een aangewys deur die RCA."
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5.4 Die konstitusie van CLF word soos volg gewysig ten opsigte van die ontbinding van die van
CLF: "CLF kan slegs ontbind nadat die Algemene Sinode van die NG Kerk of sy regsopvolger se
instemming bekom is. Die restant van die vaste en roerende bates sal by ontbinding die Algemene
Sinode van die NG Kerk of sy regsopvolger toeval, wat dit moet aanwend vir die doel waarvoor die
bates geskep is, of vir 'n naastenby soortgelyke doel.”
5.5 Die Algemene Sinode wys die volgende persone aan as stemgeregtigde afgevaardigdes op die
ledevergadering van CLF: Dr EC Orsmond, Dr CHJ van Schalkwyk, Ds WJ Botha, Prof PGJ
Meiring, Ds FJ Cillié, Dr RB van Aarde en Ds WD Schoeman.
Ds WJ Botha
Dr EC Orsmond
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A.10 KERKHERENIGING
1. INLEIDEND
1.1 ʼN GOEIE TWEE JAAR!
1.1.1 Daar kan met vrymoedigheid gerapporteer word dat die twee jaar sedert Oktober 2013 ʼn goeie tyd
tov die kerkherenigingsgesprekke was. Die verslag sal dit uitwys.
1.1.2 Dit is belangrik om daarvan kennis te neem dat die Here mense gebruik het om die verskil mbt
verhoudings en prosesse te maak.
1.2 AARD VAN DIE VERSLAG
Die verslag hanteers eers die verhouding met die individuele kerke van die NG Kerkfamilie en dan die
verhouding tussen die vier kerke gesamentlik.

2. REFORMED CHURCH IN AFRICA
2.1 Die Sinode van KwaZulu-Natal doen besondere moeite met kontak en ondersteuning van die RCA –
en so ook in ander sinodes waar daar gemeentes van die RCA is.
2.2 Persoonlike kontak met Moderatuurslede was deurlopend op die Moderatuur se agenda.
2.3 Ds Mauritius Pienaar, skriba van KwaZulu-Natal se Moderamen, het namens die Algemene Sinode
groete oorgedra by die sinodesitting van die RCA wat op 20 Oktober 2014 en volgende dae in
Camperdown vergader het.
2.4 Die verhouding met die RCA is deurgaans goed.
2.5 AANBEVELING: RCA
2.5.1 Die Algemene Sinode is dankbaar vir die goeie verhoudinge met die RCA.
2.5.2 Die Algemene Sinode versoek sinodes waar daar gemeentes van die RCA is, om aandag te
gee aan die ondersteuning van hierdie klein en wydverspreide kerk van die NG Kerkfamilie.

3. NEDERDUITSE GEREFORMEERDE KERK IN AFRIKA
3.1 Die Moderatuur kon ʼn baie konstruktiewe bilaterale gesprek met moderatuurslede van die NGKA
voer. Dit het op 5 Mei 2015 in Kimberley plaasgevind. Die Moderatuur was diep onder die indruk van die
NGKA se bedieningsbehoeftes.
3.2 Die Moderamen het die sinodes van die Vrystaat, Noord-Kaap en Wes-Transvaal versoek om
besondere aandag aan die NGKA en hulle bedieningsbehoeftes te gee.
3.3 Verteenwoordigers van die Moderatuur het die Algemene Sinode van die NGKA op 20–23 Augustus
2015 by die Polly de la Reykampterrein buite Lichtenburg bygewoon. Ds Norma Rossouw, moderator van
Wes-Transvaal binne wie se gebied die vergadering plaasgevind het, het die groeteboodskap namens die
Moderamen van die Algemene Sinode gebring. Met die finalisering van die verslag was die uitkoms van
die NGKA se Algemene Sinode nog nie bekend nie.
3.4 Die verhouding met die NGKA is deurgaans goed.
3.5 AANBEVELINGS: NGKA
Kyk Aanvullende Agenda.

4. VERENIGENDE GEREFORMEERDE KERK IN SUIDER-AFRIKA
4.1 REAKSIE VAN DIE VGKSA OP DIE ALGEMENE SINODE SE BESLUIT TOV ARTIKEL 1
4.1.1 Die Algemene Sinodale Kommissie van die VGKSA het by hulle vergadering van 21–24 November
2013 die volgende besluit geneem:
1. The GSC acknowledges and respects the right of the DRC to formulate its own confessional basis.
2. In the light of the developments in the DRC in the recent past URCSA appreciates and respects the
growth and change that has taken place in the DRC with deep gratitude to God.
3. It is the conviction of the GSC that the proposed wording of Article 1 clause 2.2 in the confessional
basis of the DRC is not acceptable as it stands for a church order of a finally re-united church.
4. The DRC has attempted to reconcile two contradictory confessional positions and in the process
created the danger of the authority of the Confessions to be challenged.
5. The GSC supports the desire of the DRC to avoid division in the Church.
6. The GSC decides the following more adequate basis of dealing with the Confession and Church reunification.
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6.1 The Confession of Belhar is recognized as the confession with the same authority as the formularies
of unity;
6.2 The content of the Confession of Belhar, namely visible church unity, true reconciliation in Christ –
overcoming racial divisions in Southern Africa and the world and God’s preferential option for the poor – is
proposed for full subscription by every office in the new re-unified Church;
6.3 The content of the Confession of Belhar will be taught in catechism, preaching, theological education
and embodied in a transforming Church;
6.4 Every minister/office in the Church is given time of one recess after re-unification to consider and
subscribe to the confession of Belhar formally;
6.5 Ministers that have an objection against the Confession on a particular point be allowed to submit a
gravamen while they continue to be bound to their oath not to propagate their objections in any way;
6.6 Every new minister will be licensed only after subscribing to all four Confessions.
7. The GSC commits itself anew not to let go of the DRC, but to continue on the mutually critical and
mutually affirmative journey on which we have embarked together, as spelled out in the Road map to
Church Re-Unification and the Memorandum of Agreement.
4.1.2 Baie negatiewe berigte oor die NG Kerk se besluite het ook in die Desember 2013-uitgawe van
URCSA News verskyn.
4.1.3 Die sake kon deeglik uitgepraat word by die bilaterale gesprek van 17–18 Februarie 2014 (vgl
hieronder).
4.2 REAKSIE VAN DIE VGKSA OP DIE UITKOMS VAN DIE NG KERK SE ARTIKEL 1-PROSES
4.2.1 Die eerste reaksie is gekommunikeer en hanteer by die bilaterale gesprek van 23–24 April 2015 (vgl
hieronder).
4.2.2 Die VGKSA sal na afloop van die NG Kerk se Algemene Sinode meer formeel reageer – hulle ASK
sal hulle reaksie moet goedkeur.
4.3 BILATERALE GESPREKKE
4.3.1 Bilaterale gesprek 17–18 Februarie 2014
4.3.1.1 Hierdie bilaterale gesprek het by die Kantoor van die Algemene Sinode plaasgevind. Prof Jerry
Pillay was die fasiliteerder.
4.3.1.2 Die twee moderature kon reguit en eerlik praat na aanleiding van die ASK van die VGKSA se
besluite. Na die positiewe verwikkelinge sedert 2012 was dit die eerste groot struikelblok wat hanteer
moes word.
4.3.1.3 Daar is op konstruktiewe wyse gekyk na die konkrete uitpak van sake waarop in die Roetekaart tot
Kerkhereniging ooreengekom is.
4.2.1.4 Die twee moderature het ʼn kommunikasie na afloop van die gesprek aan hulle onderskeie
kerkverbande uitgereik. Dit verskyn as KERKHERENIGING BYLAAG 1 by hierdie verslag.
4.3.1.5 Die Moderamen het by sy vergadering van 17–19 Maart 2014 indringend gereflekteer oor waar die
proses is. Die Moderamen het sy verbintenis tot die Roetekaart en die WCRC se proses herbevestig
asook dat ernstig aandag gegee moet word oor hoe die NGKA en die RCA deel van die proses word.
4.3.2 Gesamentlike vergadering van die VGKSA se Algemene Sinodale Kommissie en die NG Kerk
se Uitgebreide Moderamen
4.3.2.1 Gesamentlike vergaderings van formele strukture was een van die sake wat in die Roetekaart in
die vooruitsig gestel was.
4.3.2.2 Die baie besondere byeenkoms het vanaf Woensdag 22 tot Saterdag 25 Oktober 2014 by die
Mamelodi Dienssentrum van die VGKSA plaasgevind. Die byeenkoms is ingerig met gesamentlike
toewydingsgeleenthede elke dag asook gestruktureerde sakelyste waarin elke kerk hulle eie agendas kon
hanteer asook gesamentlike vergadertye oor gemeenskaplike sake – hoofsaaklik
kerkherenigingsprosesse en die Seisoen van Menswaardigheid.
4.3.2.3 Volgens die voorsiening in die Reglement van die Moderamen het die Moderamen in uitgebreide
vorm vergader met vyf verteenwoordigers van elke sinodale gebied.
4.3.2.4 Die Moderamen het ʼn geraamde Oorkonde aan die VGKSA oorhandig met die herdenking van
haar 20ste bestaansjaar. Die bewoording van die Oorkonde is aangeheg in KERKHERENIGING
BYLAAG 2.
4.3.2.5 Die volgende besluit (pte 1–4) is gesamentlik geneem (in die teks soos ons Moderamen dit
verwoord het):
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1. The Moderamen of the DRC is extremely grateful for the opportunity to meet together as two
leaderships. We especially treasure our times together in our devotions.
2. The Moderamen once again reaffirms our commitment to our MoA and the Road Map.
3. The Moderamen endorses all the findings/recommendations of the meeting of the four Moderatures on
6-7 August 2014.
4. The Moderamen accepts the recommendations of the Steering Committee for Church Reunification with
appreciation and endorses the mandate of the Steering Committee. The Moderamen asks that the
Steering Committee spend energy on the following:
4.1 the development of different scenarios for models of organic unity in a synodical-presbyterial
denomination – members are looking for pictures to work with;
4.2 the role of the Steering Committee as institutional memory and as instrument to keep our churches
informed;
4.3 guidance regarding the unpacking of pt 5 of the MoA with regard to restorative justice and resources;
4.4 guidance regarding communication in our denominations;
4.5 working together with the task team for a “common set of rules” (tussen-orde) to get a draft on the
table as soon as possible.
5. The Moderamen wants to invite the GSC of the URCSA to enter in discussion with us regarding the
sharing of capacity in terms of infrastructure and personnel on conditions within URCSA’s frameworks for
their synodical work.
6. Die Moderamen requests the two Moderatures to determine the dates for 2015’s meeting of the
Moderamen/ GSC, the meetings of Moderatures and the meetings of the four churches as soon as
possible.
4.3.2.6 Die Moderamen het besluit om te VGKSA by te staan tov hulle logistieke behoeftes itv die
Memorandum van Ooreenkoms en aan te bied dat ons hulle sal voorsien van kantoorakkommodasie by
die Kantoor van die Algemene Sinode. Dit hou in kantore vir ʼn Algemene Sekretaris en persoonlike
assistant asook ʼn administratiewe beampte indien nodig. Die VGKSA deel ook in die infrastruktuur soos
parkering, ontvangs, vergadergeriewe, ens. Hulle het die aanbod aanvaar. Intussen het die VGKSA nog
nie die besluit opgeneem nie, en in die lig van die sensitiewe situasie tov die uitkoms van die NG Kerk se
Artikel 1-proses het die VGKSA via hulle skriba laat weet: The option of offices at Hatfield is currently also
on hold.
4.3.3 Bilaterale gesprek 23–24 April 2015
4.3.3.1 Die volgende bilaterale gesprek het op 23–24 April 2015 by die Le Chateau Gastehuis
plaasgevind. Prof Jerry Pillay was die fasiliteerder.
4.3.3.2 Feitlik die hele gesprek is gewy aan die besinning oor waar die proses nou is en waar die kerke
verder heengaan na dit duidelik geword het die NG Kerk kan nie die wysiging van Artikel 1 van haar
Kerkorde goedkeur nie. Die gesprek was stram maar reguit.
4.3.3.3 Die twee moderature het dit aan prof Jerry Pillay oorgelaat om ʼn verklaring uit te reik. Dit is
aangeheg as KERKHERENIGING BYLAAG 3.
4.3.4 Die pad vorentoe
4.3.4.1 Die bilaterale pad met die VGKSA hang af van hoe hulle ASK in November 2015 gaan reageer en
wat hulle aanbeveling aan hulle Algemene Sinode 2015 gaan wees.
4.3.4.2 Intussen is daar ook ander inisiatiewe tussen die vier kerke wat weer baie dinge makliker maak en
kan maak – kyk in die verband pt 5.
4.3.5 AANBEVELINGS: BILATERALE GESPREKKE VGKSA
4.3.5.1 Die Algemene Sinode is dankbaar oor die baie positiewe sake wat uit die bilaterale
gesprekke tussen die NG Kerk en die VGKSA gevloei het.
4.3.5.2 Die Algemene Sinode bevestig sy verbintenis tot die Memorandum van Ooreenkoms en die
Roetekaart vir Kerkhereniging.
4.3.5.3 Die Algemene Sinode dra dit aan die Moderamen op om die reaksie van die VGKSA se ASK
en Algemene Sinode te ontvang en indien nodig in bilaterale gesprekke en by ʼn Uitgebreide
Moderamen te hanteer.
4.4 LOODSKOMITEE (STEERING COMMITTEE) VIR KERKHERENIGING
4.4.1 Hierdie liggaam is deel van die besluite in die Roetekaart. Die bedoeling is aan die vorige Algemene
Sinode gerapporteer en goedgekeur:
’n Permanente Reëlingskommissie vir Kerkhereniging (Steering Committee) word geskep ten einde die
prosesse oor tyd te begelei. Die meerderheid lede kom nie uit die leierskappe van die betrokke kerke nie
206

ten einde kontinuïteit daar te stel aangesien leierskappe voortdurend wissel. Die kommissie moet met
geloofwaardigheid, objektiwiteit en oorredingskrag optree. Die Moderamen het die volgende persone
benoem om namens die NG Kerk in die kommissie te dien: drr Kobus Gerber (NG Kerk se sameroeper),
Elsje Büchner, André Bartlett, Michiel Strauss, Jan Woest, prof Fanie Snyman en ds Rethie van Niekerk.
4.4.2 Die Loodskomitee het intussen twee keer vergader mdo op advies aan die Moderamen (NG Kerk)
en ASM (VGKSA).
4.4.3 Die verslag van die Loodskomitee se vergadering van 18–19 September 2014 is deur die
Moderamen/ASK by die gesamentlike vergadering in Oktober 2014 hanteer en goedgekeur (kyk pt 4–4.5
by 4.3.2.5 hierbo.
4.4.4 Die Loodskomitee het die goedgekeurde verslag en besluite van die Moderamen/ASK tov hulle
verslag by die tweede vergadering op 5–6 Maart 2015 hanteer en prakties uitgepak. Die verslag
(September 2014) en Loodskomitee se besinning en aanbevelings vir hantering (5–6 Maart 2015) is
aangeheg as KERHERENIGING BYLAAG 4 (die verslag van 18–19 September 2014 is telkens in ʼn
raam).
4.4.5 Die Loodskomitee het by die vergadering van 5–6 Maart 2015 ook besin oor hoe om uit die
vasgeloopte situasie nav Art 1 te kom. Hulle besluite word weergegee in KERKHERENIGING BYLAAG 5.
4.4.6 Die twee moderature het nie die Loodskomitee se verslag van die vergadering van 5–6 Maart 2015
by hulle vergadering op 23–24 April 2015 hanteer nie gegewe die tyd wat ingegegaan het in gesprek oor
waar die prosesse nou is nav die NG Kerk se posisie tov Art 1. Dit is jammer dat die verslag nie deur die
moderature hanteer is nie aangesien dit die verdere prosesse sou kon help.
4.4.7 Die medevoorsitters (dr Michiel Strauss en ds Pieter Grove) en die medeskribas (drr Kobus Gerber
en Dawid Kuyler) werk aan die scenario’s soos deur die Moderamen/ASK versoek. Hulle werk aan ʼn
voorlegging aan die twee moderature ten einde prosesse aan die loop te hou. ʼn Moontlike verslag hieroor
in die Aanvullende Agenda.
4.4.8 AANBEVELING: LOODSKOMITEE VIR KERKHERENIGING
4.4.8.1 Die Algemene Sinode bevestig die bestaan en rol van die Loodskomitee in die proses van
kerkhereniging tussen die VGKSA en die NG Kerk.
4.4.8.2 Die Algemene Sinode tref pro-aktief reëlings om dieselfde struktuur mbt die
onderhandelinge tussen die vier kerke van die NG Kerkfamilie daar te stel.

5. NG KERK, VGKSA, NGKA EN RCA
Die afgelope twee jaar het besondere positiewe verwikkelinge tov die gesamentlike pad van die vier kerke
van die NG Kerkfamilie. Dit is belangrik om steeds te onthou dat al vier kerke duidelike besluite het dat ʼn
eenheidsproses van al vier kerke die diepste begeerte en bedoeling is.
5.1 VERGADERING VAN VIER MODERATURE 6–7 AUGUSTUS 2014
5.1.1 Hierdie vergadering olv prof Jerry Pillay kan tereg beskou word as van deurslaggewende belang en
ʼn positiewe draaipunt in die reis van die vier kerke van die NG Kerkfamilie met mekaar.
5.1.2 Gegewe die belang van die bespreking en die besluite wat geneem is (die besluite van die
vergadering is almal deur die Moderamen van die NG Kerk goedgekeur; die ander kerke het dit ook in
hulle eie strukture onderskryf) word die deel van die notule wat die bespreking en besluite weergee as
KERKHERENIGING BYLAAG 6 aangeheg.
5.2 VERGADERING VAN DIE VIER MODERATURE 25–26 MEI 2015
5.2.1 Hierdie vergadering was uniek in die sin dat dit sonder ʼn fasiliteerder gehou is (ds Victor Pillay van
die RCA het opgetree as voorsitter) en dat verdere rigtinggewende besluite geneem is mdo op die vier
kerke se gesamentlike pad na hereniging.
5.2.2 Die vier kerke het baie tyd spandeer om eerlik met mekaar te deel waar hulle eie prosesse is mbt
kerkhereniging, wat in die harte van die kerke hieroor leef, en hoe hulle die pad vorentoe saam met
mekaar sien. Pynlike verhale uit die verlede kon met vrymoedigheid gedeel word en het gelei tot diepere
begrip en waardering vir mekaar.
5.2.3 Die vergadering het ʼn aantal belangrike besluite geneem. Die tersake besluite word weergegee as
KERKHERENIGING BYLAAG 7.
5.2.4 Die Vier Moderature vergader weer op 9–10 November 2015.
5.3 KONSULTASIE/KONFERENSIE: INTERIMKERKORDE/ TUSSEN-ORDE
5.3.1 Voortvloeiend uit bogenoemde vergadering (vgl pt 7.2.5.2 van die notule) is daar ʼn spoedeisende
konferensie/konsultasie olv ds Nelis van Rensburg/Sinode van Wes- en Suid-Kaapland gereël om aandag
te gee aan die uiters dringende saak van ʼn tussen-orde tussen die vier kerke.
5.3.2 Die geleentheid het van 13–15 Julie 2015 by Volmoed in die Wes-Kaap plaasgevind.
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5.3.3 Die kerke was gelukkig en bevoorreg om bekwame kundiges in die persone van prof Leo Koffeman
en ds Evert Overeem van die PKN vir die geleentheid te bekom. Hulle kom met die seën van die PKN wat
ook ingestaan het vir hulle koste.
5.3.4 Wes-Kaap het ingestaan in vir die grootste deel van die koste vir die geleentheid: groot dank is aan
hulle verskuldig.
5.3.5 Die verslag van die geleentheid word weergegee in KERKHERENIGING BYLAAG 8.
5.3.6 In opvolging van die Volmoedkonsultasie het verteenwoordigers van die vier kerke op 11–13
Augustus 2015 by Zikomo byeengekom om te werk aan ʼn Tussen-orde/Interimkerkorde (vgl die verslag
oor die Volmoedkonsultasie). Die verslag van die Zikomowerkwinkel/Tussen-orde is aangeheg as
KERKHERENIGING BYLAAG 9.
5.3.7 Die Algemene Steunspan Regte en die Tydelike Steunspan Regte sal die Algemene Sinode
adviseer oor die kerkordelike hantering van die Tussen-orde.
5.4 VERENIGDE DIENSGROEP DIENS EN GETUIENIS
5.4.1 Vgl pt 6 van die notule van die Augustus 2014-vergadering (KERKHERENIGING BYLAAG 6) en pt
7.6 van die notule van die Mei 2015-vergadering (KERKHERENIGING BYLAAG 7) van die Vier
Moderature asook A.20 van hierdie Agenda. Die hele aangeleentheid kan by die behandeling van A.20
hanteer word.
5.4.2 Dit is noodsaaklik dat sekerheid verkry word oor die locus standi asook die funksie van die VDDG
gegewe die feit dat daar by die Vier Moderature self onsekerheid hieroor is.
5.5 AANBEVELINGS: NG KERK, VGKSA, NGKA EN RCA
5.5.1 Die Algemene Sinode spreek haar dank teenoor die ander drie kerke van die NG Kerkfamilie
uit oor hulle bereidwilligheid en verbintenis dat die vier kerke saam die pad na hereniging loop.
5.5.2 Die Algemene Sinode dra dit aan die Moderamen op om toe te sien dat daar kapasiteit is
sodat die onderhandelingspad van die vier kerke volhoubaar is.
5.5.3 Die Algemene Sinode is dankbaar vir die uitkoms van die Volmoedkonsultasie, en spreek sy
dank teenoor die kerke van die NG Kerkfamilie, Wes- en Suid-Kaapland asook prof Leo Koffeman
en ds Evert Overeem uit vir harde en postiewe werk.
5.5.4 Die Algemene Sinode ontvang die werk van die Zikomowerkwinkel en die voorgestelde
Tussen-orde met dank.
5.5.5 Die Algemene Sinode keur die Tussen-orde goed mdo op die kerkherenigingsreis van die
kerke van die NG Kerkfamilie.

Hiermee vertrou die Moderamen dat hy sy opdrag ten opsigte van hierdie werksaamheid uitgevoer het.
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18 Februarie 2014
KOMMUNIKASIE VAN DIE MODERATURE VAN DIE VERENIGENDE GEREFORMEERDE KERK IN
SUIDELIKE AFRIKA EN DIE NEDERDUITSE GEREFORMEERDE KERK AAN HULLE ONDERSKEIE
GEMEENSKAPPE
Die Moderature van die Verenigende Gereformeerde Kerk in Suidelike Afrika (VGKSA) en die Nederduitse
Gereformeerde Kerk (NGK) het op 17–18 Februarie 2014 in Pretoria vergader. Dr Jerry Pillay, President
van die Wêreldgemeenskap van Gereformeerde Kerke, het as fasiliteerder opgetree. Ons dank God vir ʼn
baie positiewe en konstruktiewe vergadering, en wil graag die volgende kommunikeer:
1. Ons as verteenwoordigers het met mekaar gedeel waar ons meen ons op ons reis saam met mekaar is.
Die verteenwoordigers van die NGK het kennis geneem van die besluite van die VGKSA se Algemene
Sinodale Kommissie en dat hulle nie ten volle gelukkig was met die Algemene Sinode van die NG Kerk se
besluit oor die status van die Belydenis van Belhar in die NG Kerk se belydenisgrondslag nie. Die NGK
het die verduideliking van die VGKSA aanvaar dat hulle besluit weergee hoe hulle belydenisskrifte
verstaan, en dat hulle besluite in werklikheid hulle verbintenis tot die proses herbevestig. Ons aanvaar
mekaar se besluite en sien dit nie as ʼn bedreiging vir enige van die prosesse waarin ons is nie. Ons
Memorandum van Ooreenkoms en die Roetekaart na Kerkhereniging bly die riglyne vir ons reis.
2. Ons het ook begin beplan aan sigbare en tasbare handelinge om ons reis te illustreer en om boublokke
vir ons eenwording te wees. Die twee uitgebreide leierskappe (Die NGK se Moderamen en die VGKSA se
Algemene Sinodale Kommissie) sal in Oktober 2014 gesamentlik vergader – iets om na uit te sien. ʼn
Kommunikasiestuk gaan ook na ons onderskeie sinodale gebiede gestuur word om hulle te versoek om
informele en/of formele indabas te organiseer waartydens hulle sal onderskei waar die kerke op hulle
reise saam met mekaar is.
3. Die vergadering het bedink hoe ons nader aan mekaar kan kom en van mekaar kan leer. Ons wil graag
suggereer dat die twee kerke in hulle verskillende strukture beplan dat die gemeentes in September
meedoen aan ʼn “Maand van Kanselruiling”. Ons droom dat hierdie saak ʼn vaste ontmoetingspunt op ons
kalenders sal word.
4. Ons besef dat die eenheidsprosesse in die NG Kerkfamilie onvolledig is sonder die NG Kerk in Afrika
(NGKA) en die Reformed Church in Africa (RCA). Die NGK en die VGKSA sal op ʼn kontinue wyse
voortgaan met bilaterale gesprekke en onder die leiding van dr Jerry Pillay sal die vier kerke genader word
vir ʼn konsultasie van die leierskappe.
5. Ons het die destruktiewe mag van rassisme wat so diep in al ons gemeenskappe ingebed is,
raakgesien. Ons het besluit om saam ʼn program vir ons kerke te ontwikkel en te implementeer wat ons
almal sal help om hierdie uitdaging op ʼn wyse te hanteer wat ons nader aan mekaar sal bring en die
genesing waarna ons almal so verlang, te bevorder.
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6. Die uitdagings in ons geliefde land en ons gemeenskappe is ʼn bron van diepe kommer. Ons is verbind
om saam te reis ter wille van ons land en ons kerke, en ons bid dat die eenheid waarna ons streef en wat
ons graag wil bereik tot groot genesing vir almal om ons sal wees. Ons sal mettertyd ʼn gesamentlike
verklaring mbt die komende Algemene Verkiesing uitreik.
7. Ons dank ons Genadige God vir die voorreg om op hierdie reis te wees!
Dr Kobus Gerber
Algemene Sekretaris: NG Kerk
Selfoon: 0828955680
E-pos: kobusg@ngkerk.org.za
Dr Dawid Kuyler
Skriba: Algemene Sinode van die VGKSA
Selfoon: 0832747616
E-pos: dkuyler@telkomsa.net
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OORKONDE
VAN
DIE NEDERDUITSE GEREFORMEERDE KERK
AAN
DIE VERENIGENDE GEREFORMEERDE KERK IN SUIDER-AFRIKA
MET HAAR 20STE BESTAANSJAAR
1994–2014
Die vereniging van kerke is nie vanselfsprekende gebeurtenisse nie. Trouens, elke sodanige gebeurtenis is
’n wonderwerk en ’n unieke historiese geleentheid. Meer nog: dit is ook ’n konkrete uitdrukking van
gehoorsaamheid aan die gebed van die Koning van die Kerk, ons Here Jesus Christus, in Johannes 17.
Op 14 April 1994 het die NG Sendingkerk en die NG Kerk in Afrika na jare se gesprek en onderhandelinge
een nuwe kerkverband gevorm: Die Verenigende Gereformeerde Kerk in Suider-Afrika (VGKSA). Die
VGKSA het die verenigende in haar naam gestand gedoen deur die afgelope 20 jaar onvermoeid te werk
en in prosesse te gaan om al vier kerke van die NG Kerkfamilie in een verband saam te snoer. Op die pad
was daar die hartseer oomblikke toe ’n deel van die NGKA nie verder wou meegaan nie, maar ook die blye
oomblikke toe ’n skriftelike Memorandum van Ooreenkoms met die NG Kerk aangegaan kon word. Hierdie
werk is hoog op die VGKSA se agenda.
Die Here het die VGKSA die afgelope 20 jaar geseën en gebruik as een van die sterk profetiese stemme in
die Suider-Afrikaanse samelewings. Die bediening van hierdie kerk aan dié wat die swaarste kry en haar
stem vir geregtigheid in ’n stukkende wêreld het met ons almal gepraat.
Die pad vorentoe vir enige kerk is in die hand van die Here agter Wie ons aanstap, of dit nou die wolkkolom
bedags of die vuurkolom snags is. Ons as verteenwoordigers van die NG Kerk se gebed is dat die VGKSA
nooit haar gehoorsaamheid aan Hom aan sal verloor nie, dat die Here haar met die mooiste van sy seëninge
sal oordek en dat ons saam agter Hom aan by die punt sal kom om dié een kerkverband te vorm wat Hy vir
ons in gedagte het.
Gegee tydens ’n gesamentlike vergadering van die VGKSA se Algemene Sinodale Kommissie en die NG
Kerk se Moderamen te Mamelodi, Pretoria, op 22–25 Oktober 2014.
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STATEMENT ON MEETING of MODERAMENS OF URCSA AND DRC
The Moderatures of the Uniting Reformed Church in Southern Africa (URCSA) and the Dutch Reformed
Church (DRC) met from the 23–24th April 2015 in Kempton Park. We met at a very crucial and sensitive
time when it is conclusive that the proposed new Art 1 of the DRC’s Church Order to make the Belhar
Confession part of the DRC’s confessional basis will not receive the two thirds majority that is required
from each of the 10 Synods and two thirds of the congregations. Needless to say, this posed a huge
challenge to the continued dialogue and work of the Moderatures. After much deliberation, dialogue and
prayerful discernment the meeting agreed on the following:
1. Both churches remain committed to the process of reunification believing that the vision for Christian
unity, as prayed for by Jesus in John 17, must never be lost as a vision for the church no matter what
challenges it may face.
2. Both churches remain committed to the covenant entered into in the Memorandum of Agreement and
the Road Map towards unity that has been already accepted by the two churches.
3. We accept that the necessary majority for the acceptance of the proposed new Art 1 of the DRC’s
Church Order to make the Belhar Confession part of the DRC’s confessional basis will not be reached and
presents a ‘bump’ on the road that has to be addressed seriously.
4. We recognise that the DRC will have a full report on their process at their October 2015 General Synod
and discern the way forward. The URCSA has thus availed time to the DRC Moderature to attend to this
at the next General Synod in October 2015 and, in the meantime, the URCSA Moderature would provide
pastoral accompaniment and prayer for the process.
5. Both churches agreed that all the legal agreements and projects that have been embarked upon by
both churches would still continue.
6. We will await the outcome of the DRC General Synod to discuss the journey and process further.
Issued by:
Prof. Jerry Pillay
Facilitator: World Communion of Reformed Churches
Jerry.Pillay@up.ac.za
Tell: +2712 420 4214/ +27827193531
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FIRST REPORT OF THE STEERING COMMITTEE FOR CHURCH REUNIFICATION
(18–19 SEPTEMBER 2014) TO THE JOINT GSC/MODERAMEN AND SUBSEQUENT
DECISIONS/RECOMMENDATIONS (5–6 MARCH 2015) ON THE APPROVED
REPORT
The meeting reflects as follows on the recommendations that were approved by the joint
GSC/Moderamen:
1. We realised that the language we speak creates the reality we live. Therefore we opted not to speak of
us and them but only of us being interdependent and co-responsible with one another. This is the
language we propose for the journey ahead of us, to be used by us all at all levels of engagement.
1.1 The meeting is convinced that the Article 1 process in DRC re-inforced the us-them position and noted
the pain that URCSA feels because they were not called in as a partner to help as the church where
Belhar originated.
1.2 The leaderships of URCSA and DRC meeting on 23–24 April will be asked to discuss this problematic
position.
2. The SCCR recognises the MoA point 3 as particulary important to inform our process to help realise
visible church unity as mentioned in point 3.4. In this regard we recognise the two levels of local
congregations and church communion (verband) to be attended to as mentioned in 3.3.
As SCCR we therefore take responsibility to serve and facilitate the needed process, through engagement
in pratical interaction and through needed actions on the levels indicated in the MOA points 3.3 and 3.4.
3.3 As reformed churches we believe that the local congregation is the expression of the church of Christ in a local
community, but we also believe that local congregations live in communion with one another and this communion is
expressed in various manners e.g. presbyteries, synods. The two churches undertake to indentify ways in which the
local churches can express their unity with each other inter alia forming uniting congregations, receiving ministers
across cultures, starting uniting commissions and projects, re-alining the congregations with their full consent to
incorporate wards of other cultures.
3.4 We agree that getting the church to be fully one will be a process and that it will ask of us to commit ourselves to
journey and grow together.

2.1 The meeting noted that the request of the two leaderships for scenarios addresses the execution of
this recommendation.
2.2 The two denominations must be asked to help to find practical examples of this point of departure. We
need “good news stories”.
2.3 The guidelines of an Interim Church Order is urgently needed and of the utmost importance to help
these processes and also help congregations to experiment which way is the best to go. Dr Kobus Gerber
will follow up with that Task Team.
2.4 The meeting noted with concern the lack of communication and consultation in some areas. The
example of the DRC Jacobsdal is mentioned where someone from a charismatic tradition was employed
to work on the farms with farmworkers – the DRCA and URCSA were not consulted!
2.5 The meeting is convinced that there are a lot of practical measures in pt 3.3 that can be implemented
right now. These must be identified and communicated jointly to the denominations.
2.6 These resolutions, where applicable, must be communicated on a continious basis.
3. We are thankfull to be informed that the leadership of the churches is constantly building deep and
understanding relationships with the RCA and DRCA in acting out stage 2 of the Roadmap.
We are also glad that as a result of this interaction the RCA and DRCA gave their blessing to the current
process of reunification between URCSA and DRC as well as that they declare that they are eager and
willing to participate in the season of Human Dignity through the churches in our countries.
We would be even more glad and thankfull if these brothers and sisters will be fully participating in the
focused process of reunification to which the Lord calls us and this Steering Committee in particular.
Therefore we would like to urge and support the leadership of our churches to carry on the building of this
relationship and we would like to ensure them of our prayers.
3.1 The meeting noted the contents of the minutes of the meeting between the four Moderatures and the
recommendations that were approved by die leaderships of URCSA and DRC.
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3.2 The meeting is also grateful that a new MoU will be drafted for the journey of the four churches: this
will be a solid basis for future contact and cooperation.
4. We clarified our mandate and committed ourselves to this mandate: The Steering Committee must be
composed to ensure continuity and credibility, to maintain objectivity and to dispose of persuasiveness.
We understand, as was agreed in the bilateral talks between the two Moderatures that we will serve in the
Steering Committee as long as possible to take the processes to the point where synods take the final
decisions on one denomination.
This resolution was covered in the discussion in pt 4 of these minutes.
5. We realise the importance of the availability of the interim church order (ICO) for the rolling out of the
practical implications of the roadmap and we urge those responsible to deliver the ICO in due course, at
the latest at the end of Feb 2015.
5.1 Dr Kobus Gerber did remind the ICO Task Team about their task.
5.2 Dr Kobus Gerber will write a letter to the two leaderships to ask when can we expect something. This
will also be conveyed personally at the meeting of 23–24 April 2015.
5.3 The meeting noted the offer of the PKN that they are willing to assist at no cost (Prof Leo Koffeman).
The suggestion will be conveyed to the two leaderships to organise a conference about the church order
aspects as soon as possible.
6. We urge the leadership to set dates when they envisage the Joint General Synod will take place as well
as the General Ministers Conference.
The meeting noted that these issues will be on the agenda of the coming meeting 23–24 April 2015.
7. We support the Season of Human Dignity at all levels and request that it should be rolled out together,
because we regard this season as a pivotal tool for relationship and trust building. We recognise the
importance for these processes to take place on all levels, especially on congregational level.
7.1 The Steering Committee will stay in close contact with the Management Team of the Season of
Human Dignity.
7.2 The following sensitive and painful issues came to the fore in the discussion and must be
communicated to the chairperson Rev Nelis van Rensburg and the two leaderships:
7.2.1 The members of the DRC on the SoHD must be urged not to move too fast and leave people
behind. The perception is that the DRC is not enabling the other partners to journey jointly. The other
partners sometimes feel estranged.
7.2.2 URCSA feels that they are being colonialised by things like money, personnel, capacity, etc. The
DRC has good intentions and ideas, but URCSA experiences that they are being taken over.
7.2.3 We must all acknowledge the big gap between the churches regarding money, capacity and
personnel.
7.2.4 There must be some changes in the way we approach our way of working together. The
circumstances of people being elected as co-drivers must be taken into account: we cannot nominate
before a deep consultation beforehand.
8. From our discussions we realise that all the resources that we have been given, we have been given
stewardship of and that all of these belong to the church family, because it belongs to God.
55. Q. What do you understand by the communion of saints?
A. First, that believers, all and everyone, as members of Christ have communion with Him and share in all
His treasures and gifts.[1] Second, that everyone is duty-bound to use his gifts readily and cheerfully for
the benefit and well-being of the other members.[2]
Therefore we urge the church leadership to provide joint capacities (resources and personnel) as
needed for the process of visible re-unification.
8.1 The meeting notes that the URCSA is struggling to get capacity to appoint a general secretary on
national level. They will put it on the agenda for the meeting of 23–24 April 2015. The leaderships will be
asked to report back regarding this resolution they have approved.
8.2 The task given to the Steering Committee regarding the unpacking of pt 5 of the MoA (see pt 5 *4.3 of
this minutes) has not been finalised.
8.3 The meeting noted that the issue of the sharing of resources will become a serious problem if not
addressed adequately. A process with integrity must be developed.
8.4 A very specific need is money for theological studies (Bloemfontein was mentioned as an example).
8.5 The Steering Committee urgently wants to state:
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*1 The Steering Committee needs capacity to do its work: they need a driver/researcher/jockey for the
processes, the writing up and publishing of practical successes and good news stories, how uniting
congregations can work, communication, liaison work, etc.
*2 The Steering Committee wants to approach ecumenical partners for other capacity we jointly need.
*3 A specific recommendation for the leaderships will be formulated and approved electronically.
9. We realise in our discussions that deep and serious transformation is directly related to efficient
communication and therefore we need a comprehensive creative and joint communication strategy.
We envisage that a task team for communication needs to be established and will need to work in close
co-operation with the SCCR. The leadership will have to create the capacity to establish the taskteam we
envisage, with a comprehensive communication strategy. Part of this communication strategy will be a
continuous and serious listening to God´s Word.
9.1 This goes with the previous point on the agenda.
9.2 Communication must be plain and simple and communicate in easy accessable ways for all kinds of
communties and reach them wherever they are and whatever technology they have available.
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EXTRACT FROM MINUTES: STEERING COMMITTEE FOR CHURCH UNIFICATION
5–6 MARCH 2015
8. THE ROLE OF THE SCCR IN GETTING UNITY PROCESSES ON TRACK
8.1 The SCCR confirms that it understands its role also to get the processes on track in the event of it
getting stuck at some point in time – as it may be at this stage. This point of being stuck must be
unpacked:
-What are the facts (not the current general comments based on perceptions)?
-How do the churches move forward given the fact that it will be very difficult to change the DRC’s Church
Order Art 44?
-What are the church order options available given the fact that the two churches differ with regard to
crucial church order articles? We need the assistance of knowledgeable persons. This point also
illustrates the need for the “interim order” (see pt 6 (5)).
-Scenarios are urgently needed – that was also the request from the two leaderships. The SCCR decides
that the two co-chairs and co-secretaries will form a task team to develop a set of scenarios.
-How far will the leaderships allow us to think out of the box? Should we not start and engage in formal
unity structures where presbyteries/ synods are ready for it?
-There are scores of best practices available: document them and use them.
-In the time of the conventi a lot happened: we must revisit these energy points.
8.2 The SCCR also confirms that the URCSA and DRC are still in a process based on the Memorandum
of Agreement. The question that the leaderships need to ask, and which the SCCR will help to unpack, is
what are the key elements of the process now that it is evident that the DRC as denomination will not be
able to approve that Belhar becomes part of the confessional basis.
8.3 The Season of Human Dignity (and the program to address racism embedded in it) is regarded as a
key element of our journey. Energy and resources must be put in this.
8.4 The SCCR senses that it has the responsibility to address the emotions surrounding the current
situation:
-how do we embrace those who are tired of the journey and are saying: “we do not want to go into unity
with the DRC”?
-how do we convey that we are encouraged by those in the DRC saying “yes” and not discouraged by the
“no”?
-how do we embrace and accept everyone in the denominations whatever their stance may be? The
danger to marginalise or ostracise or demonisise people will not serve the process and the journey.
8.5 The SCCR decides to ask the leaderships to give it a chance to go to the drawing board again.
9. ENGAGING EXPERTS IN THE PROCESS
9.1 With regard to the Interim Church Order the SCCR has indicated that it will seek the assistance of the
PKN/Prof Leo Koffeman.
9.2 The SCCR also decides to engage experts from time to time on an ad hoc basis: we need the input
from wise persons. The names of Dr Coenie Burger and Dr Johan Botha are mentioned as examples of
the type of persons the SCCR will engage.
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UITTREKSEL UIT DIE NOTULE VAN DIE VIER MODERATURE VAN DIE NG
KERKFAMILIE 6–7 AUGUSTUS 2014
5. MATTERS TO BE ADDRESSED IN THE LIGHT OF THE PREVIOUS MEETING
The Statement of the previous meeting (Addendum 1) was distributed by the four churches. The RCA
says that the meeting need to register that structural unity is not really a significant discussion point at
grass root level.
The DRCA tables “A request/prayer from the DRCA”
Dear brothers and sisters
We want to express our thanks to Dr Pillay for calling us all together. We all know the promise of the Lord
that where two or three come together He will be present in a special way. We also remember Paul’s
prayers for the Ephesians that as believers TOGETHER they will grow in the knowledge of the hope of
their calling, the power of Christ’s resurrection and the depth of His immeasurable love.
We pray that we will be very patient with one another and listen prayerfully to one another and the Lord.
We have been separated for a very long time, living almost in separate worlds with different experiences.
All those experiences we want to leave behind in a spirit of forgiveness and reconciliation. Yet we know
that all those different experiences are still there. They play a role in the way we understand things.
Sometimes it just needs one word to stir them up. And sometimes others need to know them so that we
can understand one another better. Part of the different experiences is the different meetings from which
we come with their decisions. What makes things tricky is that we all believe that also at those meetings
Christ were present – yet some of the decisions of those meetings differ from one another!
It is true what Prof Willie Jonker wrote, that no meeting has the guarantee that its decisions will be in line
with the Lord’s will. They can only humbly pray that He will grant it to them in His mercy. It is our prayer for
our meeting these two days that the Lord in His mercy will grant us that ability to together hear what He
wants to say to us. We believe that as we are drawn nearer to Christ, we will of necessity also be drawn
nearer to one another. Our recent Synod of North and South Transvaal met under a banner with the
words: Let us restore the holiness of the Lord in the church. May the Lord grant us the two things He
Himself prayed for in John 17: may He sanctify us through His Word and Spirit (17:17) and make us one
at His feet (17:21).
The meeting receives the prayer with thanks and appreciation.
5.1 Memorandum of Understanding
Rev Collin Goeiman, Dr Kobus Gerber, Dr Andries Hoffman and Rev Kovilan Moodley will serve as a
drafting team for a possible draft document for a MoU.
5.2 Comments from the DRCA and RCA on the Memorandum of Agreement and Road Map to
Church Unification between URCSA and the DRCA
5.2.1 The two documents were attached as Addendum 2 and Addendum 3.
5.2.2 The DRCA gives the following comments in writing:
1. CONCERNING THE MOA BETWEEN THE DRC AND URCSA AS WELL AS THEIR ROAD MAP TO
UNIFICATION
1.1 As we indicated at our previous meeting we respect this MoA and road map as documents negotiated
between the two parties over a long time with the mediation of the WCRC and with approval of their
synods.
1.2 If the other three churches are willing to accept the DRCA in a process of unification in line with the
decisions of our synod, we believe that the MoA with the DRCA and its road map to unification can be
linked to the two documents above without changing them. At some points it will overlap and at other
points it will differ.
Dr Hoffman explains point 1.2: the DRCA wants at first to retain their regional synods and presbyteries
and together discover the way forward. They want to know if the other churches understand where DRCA
stands and if they can accommodate them? They do not want a federal system but a process in this
journey with one another. The DRCA respects the journey of URCSA and DRC – they also want to be part
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of the process from the beginning where DRCA’s view is accommodated to retain both their identity AND
work together in one denomination.
5.2.3 The RCA states their position as at Achterbergh. They cannot go for organic unity as others
understand it for a couple of reasons already stated at Achterbergh: their specific spirituality and
evangelical zeal; the ethos of the RCA regarding certain ethical issues; the possible too close link with the
DRC Family given their context of ministry; etc.
5.2.4 After a constructive discussion the four delegations agree on the following:
*1 We are called by God into unity and to be one church. In accordance with our decisions at Achterbergh
in 2006/7 we as the four Executive Committees once again commit ourselves to covenant for the
reunification of the Dutch Reformed Family. We use the term “covenanting” because we want to bring
ourselves and the reunification process under the authority of the word of God and the will of Christ. We
covenant together, not from our own will or under pressure from social and political processes, but
because we believe that the Lord, who graciously committed Himself to us, requires this of us. We engage
in a pilgrimage looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith.
*2 The DRCA and RCA acknowledge the agreement between the DRC and URCSA, and although they
have challenges with it, they accept it as part of the journey;
*3 The DRC and URCSA acknowledges the request from the DRCA and RCA to create space for them to
be part of the conversation, the journey and one process;
*4 A model is needed that will facilitate something on the ground/grass root level for people to experience
unity;
*5 We need more frequent and deeper discussions of where we are and how we see the best way to
move forward;
*6 We need to deal with the fact of different journeys:
*6.1 We recognise that in this pilgrimage there are, and possibly will be, churches who are on different
journeys with one another, for example the URCSA and DRC with their Memorandum of Agreement. We
are willing to give such processes our blessing with the prayer that no one in the Family will eventually be
left behind.
*6.2 We also recognise the specific journeys in this pilgrimage the DRCA and the RCA see themselves in
because of the specific ministry and identity challenges of their constituencies.
5.2.5 Prof Jerry Pillay asks the delegations that if they look at the road map for unity, what would the
issues be that prevent them to become one church. The following stumbling blocks are identified:
*The position of the Confession of Belhar
*The model of church unity
*Different stances on certain theological issues (ordination of women, homosexuality, lifestyle, etc)
*Historical perspectives on ourselves and the processes we are in (our different backgrounds and that
things that were shaped by apartheid; restorative justice; different ways of doing things in our churches;
theological training; our publications and entities; etc.)
*Uncertainty of our people on the “why” of our possible unity
5.2.6 The question is then tabled: Why one? What are the deepest reasons for our processes and
pilgrimage? The meeting agrees on the following:
We do this
*in obedience to God’s will and the prayer of Jesus in John 17
*to keep the unity of the Spirit in the bond of peace (Ephesians 4), believing in the transformative power of
the Spirit
*to make visible the unity we already have as a gift from Christ through his life, death and resurrection
*to reveal the presence of Christ in us (John 17) so that the world may believe
*to embody our understanding of what Christ did for us that we are unable to leave our sisters and
brothers alone: the Lord gave us as family to one another
*as God’s gift to our country to show that reconciliation, and everything that goes with it (truth, restoration,
justice, etc), is possible
*to proclaim the liberating and transformative Gospel of Jesus Christ against the suffering of our people
because of destructive social forces like poverty, violence, etc.
5.2.7 Flowing from the above the meeting agrees on the following values for their pilgrimage with one
another:
We want to
*create safes spaces on the journey and in our unity to accommodate one another
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*be patient with one another
*be humble
*be open and teachable: we need to learn to really know one another
*acknowledge and be sensitive that we are at different points on this journey
*accept our different needs for ministry to diverse communities
*celebrate our diversities regarding ethos, culture and language
*address the stumbling blocks on this pilgrimage in a process of discernment through Word and Spirit
*engage one another in the spirit of the Season of Human Dignity: to have respect, to listen, to embrace
and to exemplify Jesus’ example of kenosis.
5.2.8 URCSA and DRC describe their model of organic unity: pt 3 page 2 of the MoA is read. The
following discussion follows:
=DRCA asks if it is implied that everyone will really care for every other one: the DRCA wants to see this
happen. An organisation that does not really care is not the way for the body of Christ. Organic unity
cannot only be between structures … it is about people. How serious are we about one another at grass
roots level?
=”Organic” does not mean the demise of identities and diversities. There will be tensions – but it is normal
and OK, and we must manage it.
=We need to ask the question how we redefine a “congregation”. Is it not possible that a town may be a
“congregation” where all faith communities in our family of churches take mutual responsibility for the
ministry to the whole town?
=Church is a body of interdependent parts… mutual responsibility for one another is a sine qua non.
=RCA’s understanding of the model is that everything will be dismantled and they will not be RCA
anymore and will lose their name – they will then also lose their witness in the communities where they
work.
=Organic and accommodating diversities do not stand against one another. Unity also means embracing
one another in our diversities. We need to sit down and unpack how we do this and how we communicate
this to our constituencies.
=The end ideal is a fully organic church: we know it will take a journey to get there (using the metaphor of
a body to address the one and the parts).
=How can we establish a unity while at the same time caring for certain ministries and needs of churches
in the family? For the DRCA it is important that this question is not against an organic model, but about
decision making that can ignore minority needs and sink every part of the ministry.
=RCA says that they cannot promise anything from their synod – there are people who will say we do not
trust them (the DRC). They want to be part of the family – and ask how the rest can accommodate them,
and give assurance of accommodation. They do not want to stop the processes – they see the
URCSA/DRC process as a gift from the Lord. They still want to journey with the rest of the family. Kobus
informs the meeting of the way the PKN dealt with the issues raised in the discussions.
=The meeting are convinced that on the journey and on this pilgrimage we will learn to know one another
= The meeting asks how we can help that the RCA structures are more involved in processes. We must
make provisions for specific ministries like that of the RCA.
=There is also consensus to make provisions for and create safe spaces for all – and we must develop
values for living in these spaces.
5.2.9 The meeting wants to say to one another:
As we have decided at previous meetings we are still convinced that we envisage a new organically united
reformed church, organised according to synodical-presbyterial principles, and which lives as a missional
community.
We are sensitive that the RCA and the DRCA, who are the smaller churches, are afraid of being
swallowed and that their specific needs for ministry and struggles regarding identity issues will be ignored.
We agree that we will endeavour to construct possible models in such a way that, without sacrificing the
principles in par 1 above, we make it possible to leave no one of the family behind.
5.2.10 The four delegations see it as an important and non-negotiable task for the four churches to create
more constructive options for bilateral contact and formal encounters between all four partners. The
meeting agrees:
1. We are convinced that we must broaden the basis of dialogue between the churches and will endeavor
to bring people together on different levels.
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2. We agree to form an Interim United Synodical Commission consisting of the Executives (Moderatures)
of the 4 Churches meeting not less than 2 times a year. The tasks and mandates of this body need to be
developed as we journey, but should include the following:
-to keep contact and communication open and on a regular basis
-to draft a concept for a memorandum of understanding between the four churches to define our position
with one another
-to develop a draft road map for our pilgrimage as four churches
-to be instrumental in the broadening of the basis of dialogue between all levels and structures.
5.3 Comments of the URCSA, DRC and RCA on the DRCA’s document distributed at the meeting
between the four churches and the WCRC
The DRCA requests that the other three churches kindly state how they see the DRCA’s stance.
(The document was attached as Addendum 4). The meeting is content that the other churches’ stances
have been dealt with in the rest of the discussions as reflected in this minutes.
5.4 Conference of all the pastors of the four Churches
5.4.1 The DRC and URCSA have approved such a conference in principle.
5.4.2 The DRCA asks why only ministers and not also elders? Is one big meeting the best way or should
we consider regional meetings? Because there is no memorandum of understanding it may be that people
feel unsafe in such a big space.
5.4.3 The RCA has not addressed the issue yet.
5.4.4 The general feeling of the meeting is that we must first broaden the basis of dialogue (see pt 5.2.10
above) before we venture into this kind of event.
5.5 Season of Human Dignity
5.5.1 The meeting receives the report of the Steering Committee (Addendum 5) as tabled by Rev Nelis
van Rensburg. The meeting unanimously confirms their participation.
5.5.2 Addendum 6 (Programme: Churches addressing Racism) is tabled. Dr Kobus Gerber gives the
background and information of this important programme developed by Dr Dawid Kuyler. The meeting
decides to embrace this important aspect of our journey regarding human dignity and refer it to the
Steering Committee for the Season of Human Dignity.
6. UNITING MINISTRY FOR SERVICE AND WITNESS
6.1 The management of the UMSW requested that the leaderships create opportunity for a submission on
their behalf: at the time of the meeting it was not received.
6.2 Dr Kobus Gerber gives a report about a visit to him by Prof Piet Meiring in which he raised the concern
of the UMSW that they experience that the churches do not take them seriously and use them in the
whole quest for unity. They want to bring the work of the UMSW under attention of the churches and ask
their support and commitment.
6.3 An intensive discussion follows in which the following is raised:
*1 The delegations feel they are not informed about the work of the UMSW – they work on their own.
*2 There are some underlying tensions about the above.
*3 How does the work of the UMSW benefit the churches in broader context? And the unity processes?
*4 It seems as if the same work is being done all over the place and in different committees: are we
duplicating?
*5 Questions are asked about the real need for an instrument like the UMSW. What are their mandates?
Are they functioning optimally?
*6 Who evaluates the work of the UMSW? To whom are they accountable?
6.4 The meeting decides that Rev Collin Goeiman, Dr Kobus Gerber, Rev Victor Pillay and Dr Andries
Hoffman must meet the Executive of the UMSW and supply the four Moderatures with a report.
7. THE FOUR CHURCHES AND ECUMENICAL FORUMS IN SA
7.1 The request is made that all four churches participate in the South African and African ecumenical
bodies: we have something to contribute together as a family, to learn and to take responsibility for.
7.2 The meeting tasks Dr Kobus Gerber to write on behalf of the meeting to the DRCA and RCA to ask
them to consider applying for membership of the SACC, TEASA and the AACC; and to write to the
URCSA to ask them to consider applying for membership of the Conventus of Reformational Churches.
8. DEALING WITH CONFLICTS BETWEEN CHURCHES (eg the court cases)
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8.1 There are still tensions. In the Free State nearly all disputes have been addressed and settled. There
are still a number of problems in Phororo.
8.2 The DRC offers that they will ask their Northern Cape Synod to help facilitate the challenges on the
basis of the successes of the Free State.
9. ISSUES TOO BE ADDRESSED BILATERALLY BETWEEN CHURCHES
The four delegations commit themselves to talk to one another on whatever tension may arise and not let
it linger and develop in a deconstructive way.
10. CHURCHES AND THE CONFESSION OF BELHAR
10.1 Prof Jerry Pillay asks why this is a stumbling block and how we can help/accommodate one another.
10.2 The DRCA tables the following in a document:
2.1 The proposals and requests from our synod, initially for a continuation of the discussions between us
and URCSA on Belhar Confession, and later for a multilateral discussion of the four churches concerning
Belhar Confession, were not accepted by the URCSA or the DRC with the result that we were not part of
that discussions.
2.2 All that we can say therefore is that
(a) we respect any agreements between DRC and URCSA concerning the Belhar Confession as
agreements between them
(b) Belhar Confession, however, is not a confession of the DRCA
(c) It is for the other churches to indicate how we will be accommodated in one church without the Belhar
Confession.
The DRCA feels that they were not part of the drafting of Belhar – it is not fair to expect them to accept. It
is not “our” confession. It was also written from the background of negative experiences. Will it really
address the grass root pains and needs of churches? The DRCA is fully willing to continue discussion.
10.3 The RCA tables the following:
*1 there was no consultation with them in the drafting of Belhar
*2 they rejected the notion that the acceptance of Belhar is a precondition for reunification
*3 they remind the meeting of what Achterbergh decided in April 2007:
1. CONFESSIONAL BASIS
The following were accepted as the first points of consensus between the four churches:
1. Belhar should not be a precondition for church unity.
2. That we continue discussions between all four churches with the purpose of agreeing to the Biblical
content of Belhar and writing a joint commentary on it. That will make it possible that in a new kerkverband
the Biblical content of Belhar can be preached, taught and used in ministry.
3. In the forming of a new kerkverband the doctrinal basis must accomodate all four churches, synods and
congregations without forcing anybody to accept or to abandon Belhar.
4. We respect the value that Belhar as a confession has for URCSA.
The following points reflect consensus between URCSA and the DRC. The RCA and DRCA will be willing
to consider it after taking part in the process agreed to in point 2:
5. In a new kerkverband Belhar will be included in the confessional basis as a fourth confession, but it will
not be expected of members and ministers who are not ready or willing to underwrite [accept] it as a
confession.
6. The growing towards full acceptance of Belhar is an integral part of the processes of the new
kerkverband.
*4 Belhar is not in conflict with Bible, but they see it as a declaration
*5 their wish was for a discussion and a commentary on the Belhar Confession.
10.4 The DRC states the following:
*1 from early 1990’s they said Belhar is in accordance with Scripture and other creeds and confessions of
the Reformation
*2 the DRC clearly aligned themselves with the major themes of Belhar
*3 the DRC’s journey is because “we” want to have Belhar because they are convinced of the content and
the message for our time
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*4 they are now taking their proposed new Art 1 to synods and local churches:
1. The Dutch Reformed Church is based on the Bible as the holy and infallible Word of God.
2.1 The doctrine which the Church confesses in agreement with the Word of God, is expressed in the
ecumenical creeds, namely the Apostles' Creed, the Nicene Creed and the Creed of Athanasius; and the
Three Forms of Unity, namely the Belgic Confession, the Heidelberg Catechism and the Canons of Dordt.
2.2 The Belhar Confession is part of the confessional basis of the Church, in a way that allow members,
office bearers and assemblies of the church to confess it as in agreement with the Word of God, as well as
members, office bearers and assemblies of the church that do not subscribe to it as a confession.
3. The Church accepts her calling to always confess her faith and that the expansion of her confessional
basis should occur without force.
10.5 From URCSA’s side the following is mentioned:
*1 they appreciate the openness of the other three churches on their positions regarding the Confession of
Belhar, and they respect the three denominations’ positions
*2 they interpret the Achterbergh comment as not for now but eventually in the new reunited church
*3 they share the decision of their GSC of Nov 2013 (pt 7 and 8):
7. The GSC decides the following more adequate basis of dealing with the Confession and Church reunification.
7.1 The Confession of Belhar is recognised as the confession with the same authority as the formularies
of unity;
7.2 The content of the Confession of Belhar, namely visible church unity, true reconciliation in Christ –
overcoming racial divisions in Southern Africa and the world and God’s preferential option for the poor – is
proposed for full subscription by every office in the new re-unified Church;
7.3 The content of the Confession of Belhar will be taught in catechism, preaching, and theological
education and embodied in a transforming Church;
7.4 Every minister/office in the Church is given time of one recess after re-unification to consider and
subscribe to the confession of Belhar formally;
7.5 Ministers that have an objection against the Confession on a particular point be allowed to submit a
gravamen while they continue to be bound to their oath not to propagate their objections in any way;
7.6 Every new minister will be licensed only after subscribing to all four Confessions.
8. The GSC commits itself anew not to let go of the DRC, but to continue on the mutually critical and
mutually affirmative journey on which we have embarked together, as spelled out in the Road map to
Church Re-Unification and the Memorandum of Agreement.
*4 Prof Mary Anne Plaatjies van Huffel gives a historical perspective of the acceptance of Belhar, and also
the dealing with it in earlier years in the DRCA and RCA. She refers to an article by Prof Klippies
Kritzinger which will be distributed to the churches.
10.6 Prof Jerry Pillay asks whether there is resistance because we are family and were not part of the
process?
10.6.1 The DRCA says it can’t be prescribed and be a precondition to them, but must come from their
hearts. Resistance can only be cleared in good discussions around it. URCSA must please make all
documents available for study. It is a struggle for them to take URCSA seriously given the problems
between them. They experience that URCSA took churches overseas more serious than the DRCA. For
the DRCA it is also important to talk in the context of Belhar about the destitute and poor who are
prophets, kings and priests to witness against the suppressors and exploiters – this is missing in Belhar.
The meeting indicated that they sense that the DRCA experience hurt … they were not part of discussions
and we must open a door for them.
10.6.2 The RCA also asks why can’t there be the same interaction with them as with churches abroad.
Preconditions and unmoveable stances will create resistance. The way in which Belhar was previously
brought to them created resistance and tension.
10.6.3 The RCA and DRCA both indicate that they are willing for a further journey and engagement on
Belhar. URCSA admits that they have neglected opportunities and must open up bilateral talks because
the issues between URCSA and RCA/DRCA on Bellhar are different than that with the DRC.
10.6.4 The meeting decides:
*1 The meeting hears and acknowledges an openness from URCSA, DRCA and RCA on talks about
Belhar. They also admit that all must take responsibility for and deal with the hurts.
*2 The meeting asks all churches to make all material on Belhar available to all.
*3 The DRCA and RCA to provide opportunities for discussion with URCSA and DRC who have journeyed
with Belhar – they can be resource people.
*4 The DRC must provide all their decisions on Belhar to the DRCA and RCA to help them in their journey.
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10.7 Prof Jerry Pillay asks URCSA about the “precondition” of Belhar for unity. URCSA’s representatives
respond as follows:
*1 URCSA’s dream is a church where Belhar is part of the confessional basis. URCSA see themselves as
a confessional church – and have strong convictions on it. Other churches like PKN must perhaps help
our family of churches in the pilgrimage regarding this matter.
*2 This strong view is URCSA’s view – it is what they put on the table as proposal for a reunited church.
They are open to discuss other proposals. Their stance is what they want to contribute to the negotiations.
Other things that have been raised are issues that also need to be negotiated.
10.8 The DRCA asks: Will there be space or possibility that we find one another on content but some
regional synods have different stances on Belhar as a confession? Is there a possibility of subscribing to
content and not to confession per se?
10.9 The meeting
*1 acknowledges with gratitude the clarity regarding URCSA’s stance on Belhar and their willingness to
engage with the DRCA and RCA
*2 undertakes that all churches take steps to share and discuss Belhar with one another
*3 agrees that we leave all doors open in our journey and constructively walk together
*4 agrees that we accommodate what is precious to each church regarding Belhar and other confessions.
11. OTHER MATTERS
11.1 Refugees/foreigners in our midst
11.1.1 The DRC raised the issue. They will send their synod’s resolution for comments to the other
churches.
11.1.2 The meeting recognises that a lot of foreigners are members of our family of churches in
neighbouring countries.
11.2 Accra Declaration 10 years (2004–2014)
The meeting agrees that we will make a constructive effort to put the Accra Declaration on the tables of
our different structures for study and discussion.
11.3 Possible consultation on land/agriculture
11.3.1 The DRC’s Moderamen has the issue of land reform/restitution/agriculture and food security on
their table. The Moderamen has decided that they do not want to jump into the deep waters of these
complex issues without consulting with our family of churches. They want to know if the other churches
are willing to be part of such a consultation.
11.3.2 The churches in the meeting express their willingness but request that the DRC spells out the
objectives/ the structure of such a meeting, and that the scribes assist in determining the plan of such a
consultation.
11.4 Missional nature of the Church
The DRC shares their policy document on the missional nature of the church (Addendum 7) with the
meeting and asks for their comments/ interaction on it as part of the identity of a new church (see the
Esselen Park declaration).
11.5 Broader body (forum) of reformed-presbyterian churches in the SADEC Region
The meeting agrees that we must also communicate with/consult with our family in Africa regarding our
processes. It must form part of the discussion at our next meeting.
12. PLANNING FOR FUTURE ENGAGEMENTS
The four scribes with Prof Jerry Pillay will circulate a planning document in due course.
13. COMMUNICATION FROM THIS MEETING
The meeting decides not to issue a statement but a prayer:.
O Lord, we thank You for the gift of unity You gave us through your death and resurrection and the
outpouring of the your Holy Spirit. We thank you that in spite of all that happened between us you still
enable us to joyfully experience one another's love and the commitment not to let go of one another. We
thank you for wherever members of our four churches already realizes this love and unity in congregations
and throughout the church.
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We are sad and ask forgiveness for wherever divisions and bitterness and distrust continue to prevail
between us preventing us from together proclaiming the wonderful Gospel of Jesus Christ and taking His
love to all those who are destitute in this world.
We long for and plead that in your immeasurable love You will grant all our members to experience the
process of unification as a gift from God.
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KERKHERENIGING BYLAAG 7

UITTREKSEL UIT DIE NOTULE VAN DIE VIER MODERATURE VAN DIE NG
KERKFAMILIE 25–26 MEI 2015
7.2.5 Common set of rules/interim order/“tussenorde”
7.2.5.1 The meeting noted the plans of the DRC’s Western Cape Synod to approach the DRC General
Synod with specific and concrete proposals – and one of them is on a common order/“tussenorde”. They
envisage to try and understand what a common order can be like and want to get together people from the
family and other churches/experts like the PCN around the table to formulate a picture or model for a
process to move forward. This suggestion is received positively by the meeting, and the following notes for
consideration added to the suggestion:
*1 We must consider involving legal experts.
*2 The journey of the four churches with a common set of rules will be a journey over a couple of years.
The churches are asked to keep some of their experts who will be retiring or not being up for re-election to
be kept on board as part of the team for the sale of continuity.
*3 The interim order will help us in an orderly and constructive way to do our joint work. It will provide the
very important information on the question that while we are clear on the end we have in mind, we do not
have a clear picture of what an interim structure for our unity would look like.
*4 The previous meeting agreed on a lot of important aspects that must be considered in this process.
*5 The interim order must make it possible for all churches to be comfortable within a framework that will
even allow room for opposing positions. We must keep on asking how are we going to accommodate one
another.
*6 Grass root practicalities must be kept in mind when drafting an interim order and must make local
processes and agreements legal.
*7 The interim order must be a first important pillar to keep away any court actions and cases.
7.2.5.2 The meeting resolves:
7.2.5.2.1 Rev Nelis van Rensburg is tasked to take leadership with regard to a consultation/ workshop on
an interim order/ common set of rules/“tussenorde”. He will liaise with the four churches. The offer of the
Western Cape to take care of the logistics is accepted with gratitude
7.2.5.2.2 Church order people of all four churches must be kept in the loop on a continuous basis.
7.2.5.2.3 This work is of an urgent nature and must be completed in time for the General Synods of the
DRC and DRCA.
7.2.6 Dialogue on the theology of Belhar and our Reformed confessions
7.2.6.1 On the basis of what was asked at Achterbergh, dr Andries Hoffman once again asked for some
kind of commentary (“uitklaring”) on the theology of Belhar while also those without Belhar should make
clear what they believe e.g. concerning reconciliation, unity and justice. This may take the discussion on
Belhar and our confession to a deeper level and bring us to a joint understanding of our faith in the Triune
God and the theology we have to do today.
7.2.6.2 A dialogue on Belhar in the presence of the people from whom it originated is important. We must
ask one another as family about the theology we want to do and how does Belhar inform our theology.
7.6.2.3 URCSA is willing and glad about this suggestion because they do not see themselves as the sole
guardians of Belhar. Globally they went into dialogue with other churches who also embraced Belhar.
7.6.2.4 The meeting resolves to organise a theological conference/dialogue on Belhar and our
confession/theology, and tasks Dr Andries Hoffman and Dr Dawid Kuyler to advise the four churches in
this regard.
7.2.7 Memorandum of Understanding between the four churches
7.2.7.1 The meeting is unanimously about the fact that we must have a MoU as an agreement between
the four churches to journey appropriately together.
7.2.7.2 The minutes of the previous meeting contain a lot a material that can be used in a MoU.
7.2.7.3 The Season of Human Dignity must be part of the MoU.
7.2.7.4 The four moderators and four scribes are tasked to write a draft. It must be ready by 15 July 2015.
7.2.8 Things we can do together in the interim
The meeting decides on the following practical things that can be implemented without problems (besides
the other aspects covered in this minutes):
*1 A communication strategy for and between the four churches.
*2 Regional dialogues must receive priority attention.
*3 The pastor’s conference that is on the agenda for such a long time must get priority attention.
225

*4 The decisions on regular pulpit exchange must be executed – and elders/members must accompany
the pastor.
*5 Local presbyteries and congregations will be encouraged to look at options to form/function as joint
presbyteries. The stories of the Church Unity Commission in forming “united churches” will be shared.
*6 There must be more exposure of pastors to one another – possibly having a meal every second
month?
*7 Caring for one another on local level: pastors visiting one another on birthdays, congregations really
being interested in the well-being of their neighbours, etc.
*8 Joint Week of Prayer and Pentecost Services.
*9 Local, regional and national conference on the “giants” that the four churches must challenge.
*10 Identify members in synods that have energy, time and skills to assist with the above and the other
processes.
7.2.9 Guiding questions
The meeting accepts the proposal of Prof Leepo Modise on the questions we need to keep on asking in
our processes:
The questions that we need to answer to move forward with unity talks:
1. If church unity is a given, a fruit of the redemption wrought on the cross, is it not true that the people of
God should accept one another unconditionally?
2. Is this not what God does, not justifying the righteous, but the godless?
3. Is agreement on the articles of faith or cross of Christ the basis for unity? Should churches (re-)unite
because they agree with each other or should they (re-)unite because they are one in Christ, and
afterwards grow closer to each other in their faith while they live in mutual fellowship?
4. What is the best situation for agreement: living at a distance and bargaining in a negotiation process, or
living in fellowship in which we share something of our life experience?
7.2.10 Capacity
7.2.10.1 The meeting agrees that there is an urgent need for capacity to administer and organise the
processes between the churches as well as the sine qua non of good communication (newspaper,
website, Facebook, etc).
7.2.10.2 The meeting asks the Moderators to advise them in this regard.
7.2.10.3 Prof Nelus Niemandt will be the coordinator.
7.6 Uniting Ministry for Service and Witness
7.6.1 The report of the meeting of representatives of the four churches with the UMSW is presented by
Prof Piet Meiring and Dr Botha van Aarde. They present it by way of the minutes of the meeting of the 19 th
February 2015.
7.6.2 An extensive and in-depth discussion follows on questions from the churches about the structure,
reports, line functions, locus standi, etc. of the UMSW.
7.6.3 The meeting decides:
=to ask the Executive Committee of the UMSW to go back to the drawing board and to bring a new vision,
structure and possible constitution to the leaderships
=to ask the CCSS and SADAP to report to their legal principles and not to the UMSW
=to urge the UMSW to report as soon as possible to the four moderators/ scribes so that reports can be
ready for upcoming General Synods.
7.7 Refugees/foreigners/xenophobia
7.7.1 URCSA and DRC have issued press releases in this regard.
7.7.2 Andries expresses his appreciation for the press release of URCSA on xenophobia and suggests
that any of the four churches must be free to make such statements if they are in the position to do so. If
we make a joint statement it must from the beginning be based on a joint discussion.
7.7.3 Kobus raises the issue about the way government is conducting Operation Fiela and the
dehumanising manner in which humans are being treated. The President is talking about the “other”
without naming people. The Zulu king is speaking without being reprimanded.
7.7.4 The meeting decides:
*1 The development of for example Bible studies in this regard (and other issues) must be discussed with
Bible Media and CLF.
*2 Xenophobia must stay on our agenda. It is one of the issues that we must dialogue about … it will stay
with us for a long time. The Season of Human Dignity is asked to facilitate this dialogue. The underlying
issues like scarcity of jobs and food, fear of foreigners, ethnicity, lack of social cohesion, etc. must also be
addressed.
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*3 Practical suggestions how to embrace the stranger in congregations must be communicated, for
example to invite them to hear their stories. The Jesuit Refugee Services has great and practical ideas to
assist foreigners.
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KERKHERENIGING BYLAAG 8

REPORT OF A MEETING BETWEEN DELEGATES OF THE FOUR
CHURCHES OF THE DRC FAMILY IN SOUTH AFRICA
VOLMOED, HERMANUS
13–15 JULY 2015

1. INTRODUCTION

Background to the meeting
The four moderatures of the Dutch Reformed Family met in Pretoria on 25 and 26 May 2015 and decided
to have a special meeting on the prospects of a provisional church order or common set of rules. They
also decided to invite representatives of the Protestant Church in the Netherlands (PCN) to this meeting. A
mandate was given to the DRC Southern and Western Cape to organize this meeting. Eventually
delegates of the four churches met from 13 to 15 July 2015 at the Volmoed Retreat and Conference
Centre near Hermanus.
The churches were represented by: Mary-Ann Plaatjies van Huffel, Godfrey Betha and Leepo Modise from
URCSA, Tladi Pheko and Andries Hoffman from NGKA, Victor Pillay of the RCA, and Johann Ernst,
Kobus Gerber and Gustav Claassen of the DRC represented their respective churches. The DRC Western
and Southern Cape as host was represented by Nelis Janse van Rensburg, Quintus Heine and Charl
Stander. They also invited representatives of the URCSA Cape. Pieter Grove, Barnabas Ngqozela and DP
Carelse were their representatives. Nelus Niemandt, chairperson of the DRC, had to withdraw from the
delegation of the DRC General Synod due to health issues. Gustav Claassen substituted him. Jerry Pillay,
designated by the World Communion of Reformed Churches to facilitate the unification process, also had
to withdraw due to a full diary. He was substituted by Peter Langerman, like Jerry Pillay a minister of the
Uniting Presbyterian Church in Southern Africa (UPCSA). Peter is very knowledgeable about ecumenical
and church polity matters.
Leo Koffeman and Evert Overeem of the PCN never hesitated when they were invited to come and share
with us their vast knowledge of interim church orders. The PCN financed their traveling fare to South
Africa.
Also present was Nico Simpson from Bible Media. He acted as summariser of the discussions and will
eventually assist with the communication of the outcomes of the process to the respective church
structures.
During 2012 the General Synods of URCSA and the DRC agreed on a Memorandum of Agreement on
Church Unity. They also agreed on a road map to church unity. The drafting of a common set of rules is
indicated in Stage 4 of the Road Map:
Stage 4: General Synods of the churches mandate the following commissions to act on their behalf ad
interim: (a) The Leadership of the Churches (Executive, Moderamen and/or General Synodical
Commission) to take preliminary or in principle decisions on behalf of the Church and report back to
General Synod; (b) The Steering Committee for Church Reunification constituted by a majority of
members not acting in the Leadership. The Steering Committee must be composed to ensure continuity
and credibility, to maintain objectivity and to dispose of persuasiveness; (c) The Task Teams, among a
Church Order Commission responsible for the drafting of an Common Set of Rules (Tussenorde) for the
Churches1, the Concept Church Order for a Reunited Church and the obtaining of legal advice from a

1

COMMON SET OF RULES
1. The Common Set of Rules is provided to serve the process of reunification and represents an important phase
in the process of the churches to know each other, while experiencing and growing together in unity,
reconciliation and justice.
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Panel of Legal Advisors. The principles already agreed on in the Memorandum of Agreement must be
contained in the Concept Church Order (organic synodical-presbyterial structure, missional structure,
diversity of language and culture, unification of congregations, presbyteries and synods, the autonomy of
the local congregation combined with the authority of the presbytery, synod and General Synod and the
confessional basis with the inclusion of the Belhar Confession).

2. DISCERNMENT: SCRIPTURE

The meeting spent some time in a reflection, discernment and Word-dwelling exercise on Phil 1:27–2:18,
and that gave shape to the discussions that followed and formed the background to the decisions that
were reached.

3. REV EVERT OVEREEM’S REPORT (PG)

Evert shared the story of the formation of the Protestantse Kerk in Nederland (PKN/PCN) from the two
previous biggest Reformed churches and the small Lutheran Church in the Netherlands.
He pointed out that many members and leaders could not explain any longer what the differences
between the churches were about. A grassroots movement of congregations therefore developed in
the 1970s resulting in a large congress in 1973. This congress requested the Synods to take steps
towards cooperation/unification. Many of the congregations involved were new, without much previous
history. The people worked together reclaiming new land for settlement through dyke-building. This
process fostered new perceptions of adherents to the different churches.
The pressure towards unification clearly came from the grassroots and the context played an important
role. The southern part of the country is Catholic dominated. The newly reclaimed areas had no separate
church buildings and the people decided to use buildings jointly.
The social cooperation led to church councils’ meeting together and reflecting on their understanding
of the Bible. This was followed by pulpit exchange, interpreting the confessions together and what it mean
to confess Christ today.
The official churches could react variously to the growing cooperation. They could allow congregations
to do their own thing (benevolent indifference) or congratulate them. They could also continue to live in
their own reservations. A grouping, the Reformed Alliance, took the stance that they could not agree and
they would not leave. They became an obstructing minority, acting as victim.
After WWII the Hervormde Kerk changed into a confessing church. The Gereformeerde Kerk also
changed due to a split. The two main churches subsequently converged. They both agreed to the
Leuenberg Concord that emphasised ‘reconciled diversity’. They realised that the differences
between them were not so big. They treated the confessions as binding.
In 1986 an important milestone was reached when the churches found consensus on their
understanding of the church. The Lutherans also joined them at this point. They agreed to have joint
worship services, joint catechism and the deacons will initiate joint projects. The cooperation of the
congregations through federal structures deepened towards full union. This development confirmed
the need for an interim church order that will regulate the growing together.
The people from the Reformed Alliance began to argue that a church order expresses your ecclesiology.
A new church order was therefore needed. They thought the task too arduous and would therefore fail but
was ultimately shocked by the progress. The road to the new church order was a conflictual process
and the supporters could not afford any mistakes. But despite their best efforts to keep everyone together,
a large part of the Nederlands Hervormde Kerk (NHK) decided to stay outside the unification. They
realised that it was impossible to keep everyone on board.
On the 1 May 2004, the PKN was founded.
2.

The Common Set of Rules is a set of church orderly provisions which gives a legal base to cooperation between
the churches on the road to reunification.
The Common Set of Rules does not remove/abrogate the articles, regulations or rules of the churches. The
articles, regulations or rules stated in the church order are applicable as they stand, except in case where the
common set of rules specifically makes room for exceptions.
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All local congregations were allowed to keep their own identity. The congregations had to gather in
the Ringe/Klassis. PKN congregations experienced growth while the separate churches were declining.
The issues of mission and reaching the youth returned to the agenda.
The character of the church order:
It should be practical.
Evert quoted the writer Klaas Schilder that the church order can become a “cookbook for cannibals,
sacrificing people for principles”.
Measures were included in the PKN church order to uphold the identity of the Lutherans to safeguard
their tradition. A Lutheran Synod was formed but this was abused as if the Lutherans could continue as
the old independent church. A better way might have been to talk about a Lutheran committee.
There was no talk of a new church – to avoid the conservatives grabbing the original church. The
Reformed Alliance minority was not accommodated as a distinct formation but their members integrated
into the PKN.
It was left up to the congregations to decide if they wanted to allow women in office. This also
applied to children at communion. These issues had to be consulted with the congregations.

4. PROF LEO KOFFEMAN’S REPORT AND PRESENTATION

Leo Koffeman made a presentation on the process of the role that the “Tussenorde” played in the uniting
of the PCN. This PowerPoint presentation is available on request from the General Secretary.

5. SOUTHERN AFRICAN EXAMPLES

Following the presentations by Evert and Leo, Peter Langerman shared on some Southern African
examples of co-operation between some of the English-speaking churches.
1. The Church Unity Commission’s (CUC) establishment of some 30 United Congregations in anticipation
of union between the Anglicans, Congregationalists, the Methodists and the Presbyterians.
2. The CUC’s Mutual Acceptance of Ministries Agreement and the process that the CUC has identified
towards unity among the churches that are members of the CUC, namely Mutual Acceptance of Ministries,
Full Recognition of Ministries, Full Communion and then Organic Union.
3. The agreement between the UPCSA and UCCSA, in anticipation of union in the 1980’s that all new
congregations that were established should be united congregations.
4. The decision of when the union decisions were being made between PCSA, which accepted the 24
Articles of the Faith and the RPCSA, which accepted the Westminster Confession, to accept both until the
UPCSA’s own Confession of Faith could be completed.

6. IDENTITY AND CULTURE

The group spent a long time in discussion about the identity and culture of their own denomination. In
presenting the outcome of this discussion, it must be emphasised that the reflections here were the
personal reflections of the persons present and, as such, tentative and provisional. They are, therefore,
open for on-going refinement, consideration and debate
Participants were asked to reflect on the following issues:
• What is your denomination’s core identity?
• How would you describe it?
• What do you think makes your denomination different from the rest in this family?
• What gift(s) do you bring to the family?
• Describe the culture of your church.
6.1 THE DRC/NGK
In describing themselves, the DRC/NGK members present described their denomination as a totally
diverse church with a broad spectrum of modalities in the structure and function of their congregations,
their worship styles and in the functioning of the Presbyteries. They are a denomination where people take
seriously what happens on a Sunday morning and, generally, there are good and solid worship services
that take place in congregations as they meet for worship. It is difficult to present a picture of a typical
member (in terms of how people dress for worship, for instance) or, indeed of a typical pastor (either in
terms of ministerial style or clerical dress). In other words, there is wide diversity between congregations,
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even between those in the same regions. The denomination does not have any associations anymore, but
these have been transformed into various ministries that have been incorporated into the ministry of local
congregations.
In many cases, congregations have changed their attitude towards traditional concepts of pastoral home
visitation and broader pastoral care. It continues to be a denomination that places great emphasis on
theological training both in terms of the effort of ensuring that people are trained correctly and in budgeting
to make sure that happens.
In many cases, it is a declining denomination, which is getting smaller and older and poorer, so that, in
many congregations their income isn’t keeping pace with inflation.
Whether the congregations are small or large, they are a denomination where the family feel of a local
church is important. In the larger churches this family feel is facilitated through the small groups. In
addition, the language of worship remains important and that while other languages may be used,
Afrikaans is still important. They are, at the same time both extremely reformed AND extremely
evangelical and these two values are seen as very important as people sought to cling to the principles
that came through at the time of the ministry of Andrew Murray. The denomination, however, is an African
church that sees itself in Southern Africa to stay and that was committed to Africa.
The denomination has seen a shift towards becoming a missional church as a major policy shift. This was
demonstrated in the 2013 document of the General Synod and was instrumental in shaping the culture of
the denomination to reflect on what it meant to take the world seriously. There had been buy in from the
structures of the denomination in this regard.
It is a denomination that has always been very active on a social level in its ministries of compassion.
These have been, and continue to be, very important, in the life of the denomination and comprise ministry
to the poor and others on the margins. They often take hands with others like URCSA (in Badisa for
instance) and are responsible for delivering service to all in need. Accordingly, they are seen as a gift to
the broader society.
The denomination has embraced a new discernment process in which they have continued to explore, at
congregational, Presbytery and Synodical level, new methods of discerning God’s will. This has led to a
Season of Listening in which there is a commitment to listen to the Spirit and to one another in order to
hear other voices and to learn to listen across boundaries.
Along with most mainline denominations, they were struggling to retain youth. Their biggest decline had
been at this level where almost 50% of their younger members had left the denomination. This decline
was attributed to young people who might have joined other churches, some who had left the country to
work overseas and also due to a drop in population growth through a declining birth rate.
As a denomination that was out in the cold for so long, they had come to value renewed ecumenical
contact.
They were a denomination experiencing a profound identity crisis in which there was, among different
sections of the denomination, a paradoxical understanding of the essential nature of the church:
1. There was a missionary stream that came from the Scottish Presbyterian influence in the mid-19th
century which could be described as evangelical ecumenism and sustained the denomination by
encouraging people to remain true to the gospel at work in a time of struggle for the Afrikaner people and
also the birth of the annual Pentecost services in most congregations to the present day;
2. There was a Calvinistic stream that prioritised social engagement, involvement with the broader world,
membership of the WCC and other structures, which might be defined as ecclesiastical ecumenism
3. The third stream might be defined as ecumenical ecumenism and was the current stream in which the
denomination was being welcomed back into the structures from which it had been excluded,
understanding that it could learn from its involvement with and connection to other denominations.
The denomination saw the gift that it wished to offer as its missional spirit and its missional compassion.
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6.2 THE DRC IN AFRICA/NGKA
The denomination felt that it was very important that in the process of unification, each denomination
should retain its own structure up to synodical level, that unification should not destroy/swallow the DRCA.
Their desire was that unity should positively impact the ministry of all members, and they were thinking
particularly of the ministry of elders who played an important role in their congregations. They stressed
that unity should include all four churches in DRC Family, but that unity would only have a value if it
impacted people and congregations on a local level.
They saw their core identity as Reformed particularly among previous generations and there were those
who tried continually to reclaim this identity over against a newer generation that don’t feel that it is that
important.
The denomination, in its liturgical life is experiential and expressive since the denomination is a 99% black
church. In line with this, they value ubuntu and saw this as one of the gifts they could offer to others.
They identified the need to direct their activities outwards, the development of an external focus, a
missional focus in which they would emphasise the need to reach out with the gospel.
In the denomination, deeds of compassion important, which they identified as a form of corporate
compassion in which stress was placed on the need to love the neighbour and in which people would
provide mutual support to each other.
For them church unification and church unity were a social justice issue undergirded by the on-going need
to care for one another. Unity meant taking responsibility for one another and breaking down
individualism.
The denomination has inherited some features from the culture in which they are present in the form of the
associations/movements in the denomination: 2 Women’s Formations; 2 Youth Formations and a Men’s
Formation that were all very structured and in which members wore distinctive uniforms.
They identified their ecumenical spirit – in the shared life of the communities in which they were present
where people would join with others at funerals and worship would often be shared among congregations
of various denominations.
6.3 THE URCSA/VGKSA
The denomination saw itself as the Church of Belhar and saw this as the core identifying mark of the
denomination and its primary gift to others.
They are a Reformed church in Africa by which they mean that they are a denomination in which Scripture
and Confession continually inform their church life. In the denomination, proclamation of the Word was
linked with Koinonia sharing life in the associations, service to the marginalized and witness to Christ.
Being African, ubuntu in the sense of mutual responsibility together with love and care for each other was
emphasised.
In addition, their African identity was demonstrated in a commitment to ujamaa: which they defined as
togetherness embedded in their church order (eg Art 4.3, 4.4 – Art 4 of the Belhar Confession: the need to
minister to people on the margins.
The see themselves as a Confessing denomination that is both united and uniting. They are a diverse
denomination, in which they had come to embrace the need for organic unity from local congregations to
General Synod level.
They are an ecumenical denomination that is trans-cultural. In their denomination, one culture did not
dominate another, but was affirming of all cultures. They adopted an open system of symbols with other
cultures; they encouraged individuals to embrace the many cultures represented in the denomination and
were multi-lingual.
The Associations – were scenes of missional activity and the members wore distinctive uniforms.
The denomination valued service in the sense of Art 5 of the Belhar Confession, the five Key Performance
Areas identified there: worship, teaching, service, witness, and mission
232

As a denomination, they choose to respect local custom and see this as one of the gifts they could offer to
others.
They try to make no distinction between their confession and public life, they attempt at all times to
integrate prayer and care for the needy and poor.
They are a Reformed denomination in that they hold strongly to the Synod of Dort and the role of pastor in
the congregation as defined there. They see their role to share the gospel of God.
As a denomination, they are pleased with the decisions made by the Western and Southern Cape Synod
of DRC to accept the Belhar Confession and to work closely with the Cape Synod of the URCSA.
Their desire is to walk in faith and hope, they see themselves as bearers of hope in this new church
coming together (cf Zech 8:23). Their desire is to walk the road of unity with other members of the DRC
Family.
They identify a strong pietistic current in their denomination, in their evangelistic approach. This is a
dominant stream in their denominational life and influences debate on issues such as the treatment of the
gay issue.
They are mostly a working class denomination and this informs and impacts much of what the
denomination does. As a consequence, the denomination works differently and at a different pace to
others.
They have a strong prophetic ministry which manifests in a critique of the status quo coming from the
1980’s and 1990’s and continues to the present day.
6.4 THE RCA
The denomination is small, but not insignificant even in the Indian community. In SA, people of Asian
descent are the smallest of the racial groups and are mostly made up of people converted from other
faiths. They see this as a tribute to the missional awareness and activity of the DRC.
Liturgically, their worship style is participatory worship and because people are looking for a more
expressive style of worship, many have left their denomination to join the Pentecostal and Charismatic
churches.
Their primary challenge had been to take the gospel to the almost two million people from Asian descent,
but that is changing and becoming broader now and including people of other ethnic backgrounds.
They are a Mission church in that they were birthed by the missionary activity of the DRC and they are a
missional church in that they are committed to spreading the gospel.
They are a Reformed denomination and, as a result, the Word of God is primary and the Confessions play
a vital role.
In 1990 the denomination produced the Laudium declaration, which was modelled on the Barmen
declaration. In this, the RCA is defined as an evangelical church with the challenge and task to reach
people of Asian descent, especially people from Hindu and Muslim backgrounds.
The denomination is a conservative church and, as such, finds itself challenged by liberal trends around
the gay question and alternative lifestyles.
Most of the congregations are predominately Indian and this affects the questions of denominational
identity. In this context, Belhar helps to address the sufferings of the past.
They are open to talks about unity but have endured much humiliation, suffering and splits in this process
of talking about reunification. The unity process, because it calls for personnel to be involved in various
structures, puts pressure on the leaders of the RCA.
The denomination works in predominantly non-Christian settings.
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They have lost congregations, members, students because of the way in which the politics of the day were
dealt with. As a denomination, they supported the suspension of the DRC by the WARC and the
consequences that came from that decision, including a loss of financial support from the DRC. They
never fully recovered from that and are still dealing with some of the pain, suffering and trauma that came
from those experiences.
Amongst some of their members, unity was not universally endorsed but the leadership had agreed to
continue the journey. As they undertook the journey, they wanted the other denominations to understand
that they came from a different context: they were a small denomination with an intense focus.
They faced distinct economic pressures – and many of their ministers don’t earn what others do
There was considerable concern that deeper ecumenical involvement might dilute their missional focus
and their leadership would be spread too thin.
Because of their strong evangelical focus, the synodical decision about Belhar was generally supported,
but some people did query the Belhar statement that God is especially on the side of the poor and
oppressed. They would plea for understanding and patience in the continuing journey.

7. COMMONALITIES AND ASYMMETRIES

The group, after this frank and open discussion of their identities, culture and gifts discussed their
asymmetries (areas of difference) and their commonalities (areas in which they generally were aligned).
Again, it must be emphasised that these reflections are tentative and personal and may be open to further
debate and refinement.
The following asymmetries and commonalties were identified:
Commonalities
*Changes in the DRC-spirituality, belonging
*Embrace diversity + understand the need for each other – church order that allows us to do this
*Structure of theological education
*Ministries of compassion and caring for the poor
*Equal theological training in spite of economic differences
*Care for one another – financially
*Ministries to Muslims
Asymmetries
*DRC General Synod vs General Synod of other members of the family
*Cycles in the life of the church: societas (structure) vs communitas (relationship)
*Resources, pace of meetings
*Individualistic vs communal
*Worship – quietist vs celebratory
*Task orientation vs relational orientation
*Federation vs Union
*Middle class church vs survivalist church
*Social, geographic, economic differences – history
*The reality of different thinking systems – possibility of misunderstanding one another
*Dealing with the gay issue and same gender relationships – people being licensed to minister = how will
we maintain relationships if one member of the family takes decisions that are in conflict with others?
*Geographical issues – synodical boundaries = impact on resources
*Status of the pastor: DRC – closely linked to LRA vs URCSA – called by God, not a labour relations issue
*Combined theological training but not always relevant training
*Not free our ministers to serve in other churches
*Economic disparities between ministers
*Imbalances between churches – finance, structures, administration, resource base
*Retirement benefits
*Salary scales
Commonalities/Asymmetries
*Family – common doctrine, common structure BUT not a family that cares for each other.
*Generational differences – plan for the future, the generations that will follow.
*Relationships and our task in the world – projects that bring people together.
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Evert suggested that the group should consider a preamble to an Interim/Provisional Order that would
identify the following three issues:
History: where have we come from?
Justice: how do we deal with one another?
Confessional base: what will our common confession be?
After that, the preamble should identify three or so main issues that should be addressed in the Interim /
Provisional Order.

8. BEGIN WITH THE END IN MIND

The group was then encouraged to begin thinking about what they would like the process to yield.
The questions were:
• Where do we want to go to?
• Where does this journey take us?
Peter alluded to the work of Otto Scharmer2 in which he speaks about the concept of leading from the
future as it appears. In this regard, he recommends prototyping as a means of affecting organisational
change in which small groups within an organization begin to model the intended behaviour and become
catalysts for others.
In addition, Peter spoke about research that indicated that profound organisational change can take place
when a relatively small number of units within an organization embrace the new paradigm. Accordingly,
the research suggests that only a relatively small percentage of an organization/society/community need
to embrace something new in order to create a critical mass that moves the organisation in the new
intended direction3.
In line with this, the denominations should identify congregations, Presbyteries and Synods that are open
to going in a new direction and begin to work with them in order to shape a new, untied culture before the
union actually takes place.
Peter also alluded to the notion of the kingdom (rule and reign) of God as the future from which we lead
and used the following articles from the UPCSA’s Confession of Faith 4:
14.2 Jesus thus heralded God’s imminent coming to triumph over all the powers of evil and rule
victoriously in a transformed world. In a radically new order of righteousness, justice, mercy and peace
God would save the lost, welcome the outcasts, liberate the oppressed, bless the poor, comfort the
weeping, fill the hungry, end Satan’s power and bring eternal life in a world freed of all want, sickness,
suffering and death.
14.3 The God who is to come was already present in Christ. God’s victorious rule broke into history in
advance in the person and ministry of Jesus himself. By his exorcisms, healings, miracles, teaching,
preaching, eating with sinners and outcasts, forgiveness of sins, and above all by his death, resurrection,
exaltation and outpouring of the Spirit, Christ inaugurated God’s rule in anticipation of its final victory.
God’s rule is thus identified not with the reign of Caesar but with the person whom Caesar’s agents
scourged, mocked and crucified.
14.5 Those who by faith in Christ receive the Spirit and are born from above are heirs of God’s rule.
Indeed through the gospel the Holy Spirit makes the coming rule of God a present reality in the world. In
believing the gospel and experiencing the Spirit we already taste the powers of the age to come, and are
transferred from the domain of darkness to be under the rule of God’s beloved Son.
14.6 Christ calls us to live in the world already now in eager anticipation of God’s final victory and its
triumph over evil. We do that by repentance and faith in Christ, by praying for that rule to come, by calling
others to repentance, faith and hope and by obeying Christ’s commands.

2

Otto C. Scharmer. 2009. Theory U: Leading from the Future as it Emerges. San Francisco: Berrett-Koehler.
Todd A Ward, Greg Smith & Romona Houmanfar. 2011. Leadership and Communication: Lessons forn the
Tipping Point. Campbridge: Cambridge Center for Behavioral Studies.
4
The Confession of Faith of the UPCSA, 2012
235
3

The group identified the following that should be included in a Provisional Order or a Common Set
of Rules
1. The four denominations would set up an Advisory Board/Steering Committee and a Drafting
Committee.
2. All denominations would co-operate to set their own structures free to experiment.
3. The Provisional Order/Common Set of Rules should create different configurations on all levels to
provide a sense of safety and not coercion.
4. The four denominations should contract together to some sort of a moratorium in which they
would agree to suspend some of their former regulations which each would retain its own
separate juridical identity until unity is achieved.
5. This should be a structured and continuous process.
6. The denominations should aim to create prototypes in congregations, Presbyteries and Synods.
7. This is in line with the Common Set of Rules or Stipulations as laid out in the Road Map in the
Memorandum of Agreement drawn up between the DRC and URCSA.
8. This Common Set of Rules or Stipulations/Provisional Order should function for a limited time
after which it should be re-assessed and extended if required until a "final" order is written.
9. This Common Set of Rules or Stipulations/Provisional Order should provide a valid legal basis
for the ordering of church life in the liminal space.
10. The final, united church order may refer to this Provisional Order, but should not be bound by it.

9. THE MAIN POINTS OF AN INTERIM/PROVISIONAL ORDER

The discussion then turned to examine the following issues:
 What are the main points on which we need to agree in this provisional order?
 What are the things we don’t want in this provisional order?
 Are there any deal breakers?
It was suggested that the Provisional Order might provide for members of one denomination to take up a
form of dual membership, so that a member of one denomination may be received as a member by one of
the other denominations.
There should be a provision for ministers of one denomination to serve in any of the others without the
need for further training or licensing and ministers of one denomination should be able to act as custodial
ministers in any of the other denominations in a time of vacancy.
Discipline should be consistent across the denominations.
There should be room to experiment with different configurations across congregations/Presbyteries/
Synods, all these councils should be free to experiment with no “one size fits all” mentality.
The Provisional Order should regulate the legal basis for the functioning of structures at Synodical level as
well as NGO’s/NPO’s that operate between the denominations.
The Provisional Order should regulate the legal base for the appointment of teaching staff at tertiary
training institutions.
The Synods should have the freedom to widen their confessional base and determine their own
confessional standards.
The Presbyteries should be able to cross synodical borders
The combined Moderatures should be able to meet and make binding decisions between sittings of the
General Synods – the General Synod should empower the Moderature to make binding decisions on
certain issues so as not to prolong the process.
The Memorandum of Understanding (MOA), currently between the DRC and URCSA, should be widened
to include the DRCA and the RCA, and it should be unpacked with a view to establishing a way forward,
based on the current road map. In terms of the MOA a Steering Committee or a Drafting Committee
should be established to draft this Provisional Order.
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The Drafting committee would have to decide whether or not to sketch a minimal framework or a more
detailed Provisional Order, but either way, the Committee would need to appreciate that the Provisional
Order would stand on two legs and these must be in balance: a full and detailed ecclesiology on one side
and the practical experience of congregations on the other.
The Provisional Order should not, however, create new divisions.
There should be a specific time frame for the drafting of the Provisional Order and the length of time it
would operate.
The question was left open whether the denominations (through their synods) or the Drafting Team would
determine the priorities for the provisional Order.
It was further agreed that the Provisional Order should include a Preamble that would deal with the main
items of History, Justice and the Confessional base (including the Belhar Confession and the Laudium
Declaration) and would further highlight the three or so main issues that should be addressed in the
Interim Order.
It was stressed that the purpose of the Provisional Order would be to open up the doors for
experimentation to those structures – congregations, Presbyteries or Synods – that wished to try a new
way of working together.

10. FOUNDATIONS

The group then looked at laying some foundation stones for a provisional church order. It was agreed
1. That a task group would draw up the rough draft of a report to the denominations based on the main
points; and
2. That the plenary would formulate the co-ordinates of the preamble.
After a thorough discussion, the following was agreed as the Preamble to the Provisional Order:

11. PROVISIONAL ORDER
INTRODUCTION
The Moderatures of the four churches of the DRC Family at their meeting of 25–26 of May 2015 at
Hatfield, Pretoria envisaged together the prospect of a provisional order which will present us with an
opportunity to proceed towards church unity and establish a final church order. This provisional order will
be based on the confessional basis of the four churches.
PREAMBLE
We as the four churches have decided to journey together called by the Triune God to participate in His
mission to the world, so that the world may believe that God has sent Jesus as Saviour to the world.
We therefore, envisage a new reunited church in the DRC Family, which is missional, committed to the
Biblical demands of love, reconciliation, justice and peace.
We realize this process will present many challenges and issues to contend with, but we accept the
challenges in being obedient to our Lord and His Word.
We are called to a life, ministry and ecclesiology of obedience and sacrifice.
Knowing that walking this road will ask us to put all selfish ambition aside and to give ourselves as Christ
did, we do this in active response to the gospel that Christ in His mercy poured out on us. We respond to
Christ’s love and Spirit who unites us to Christ in a deep and eternal fellowship. We acknowledge that
Christ already gained the victory over all opposing forces so that we can look forward in hope to that day
when all knees shall bow and every tongue confess that Jesus Christ is Lord (Phil 1:27 – 2:18).
We are committed to accept all the gifts brought by the four churches to the reconciliation, restoration and
reunification process.
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STATEMENT OF INTENT
We intend to become a faith community that will express the new humanity and identity in Christ in
Southern Africa.
We recognise that we are part of one holy catholic and apostolic Church sustained by the Holy Spirit,
hearing and proclaiming the message of Jesus Christ and glorifying God our Father.
The intention of this provisional order is to facilitate and encourage in practical ways our churches' visible
reunification at all levels while being constantly informed primarily by the following issues:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

the broadening confessional basis
the socio-historical challenges
the historical pain and suffering
our divided and unreconciled past
injustices
racism

After discussion in the report writing task team, it was suggested that 1 and 2 above should be referred to
the Unity Committee and the 3, 4, 5 and 6 should be referred to the team working on the Season of
Human Dignity. However, it was stressed that these six principles must underline every aspect of the
reunification process and must be borne in mind whenever there is talk of reunification.
It was also noted that there was a united commission working on Mission and Witness and that had
produced a full list of actions and projects that could be undertaken together. That list should be made
available so that the churches can work with that.
BUILDING ON THE FOUNDATIONS
It was agreed
1. That a Task Team would be appointed that would comprise 2 persons per denomination with power to
co-opt and consult to begin writing the Provisional Order in the 2nd week of August 2015 hosted by the
Synod of the Southern and Western Cape (DRC) and the Synod of the Cape (URCSA) Western Cape.
Leo Koffeman would act as advisor to begin producing a picture of where the process is heading
Leo raised the possibility of the Provisional Order containing a coat-hook article which would allow the
individual church orders to include the stipulations of the Provisional Order into their own if they chose to
do so.
In order to facilitate their work, this drafting team would require access to all documents and would engage
in broad consultation with others. They might need to arrange regional workshops, but, when doing so,
should always consider the differences in budget and capacity in different regions so as to provide an
equal playing field. At all times the asymmetries between the denominations should be borne in mind, and
that a rhythm of developing the provisional Order should be found that suited all parties.
2. That a task team consisting of Nelis Janse Van Rensberg, Pieter Grove and Peter Langerman would
present a report on the Volmoed meeting. The draft report would be sent to all participants and would
include the proposed process forward, all notes taken at the meeting, all presentations made, some of the
photos taken.
It was stressed that there might be resistance to the decisions taken at this meeting, but that all would
need to be prepared to face this and strive to include people in the process.
It was noted that an external convener might need to be appointed who would be responsible to call the
team together.

12. PROCESS AHEAD

The following process was proposed and agreed:
That all previous joint decisions about work to be done, about developing capacity, giving responsibility,
ensuring representation and linking with the Steering Committee should be taken seriously. It was agreed
that a team of 3 persons would be appointed to take this on of which one would act as Convener, another
as Clerk/note taker and the third as Facilitator or Moderator. The team might alternate these functions
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between the three of them at different times. Kobus Gerber (DRC) was proposed with other names to be
put forward at a later date once there had been further consultation where denominations would consult
their own constituencies to appoint personnel and set time frames.
It was noted that the existing joint teams were as follows:
*Steering Committee for Church Unity
*Task Team: Human Dignity
*Task Team: Ministers’ Conference
New teams appointed at this meeting:
*Steering Committee: Provisional Order
*Drafting Team: Provisional Order
It was agreed that the Drafting Team: Provisional Order would consists of
DRC: Johann Ernst and Quintus Heine
URCSA: DP Carelse and Leepo Modise
NGKA: Tlali Pheko or Tsepo Dibane or Andries Hoffman + one other.
RCA: Wessels Cronje + one other
Advisor: Leo Koffeman
They would meet from the 11–13 August 2015 at a venue to be decided to begin their work.

Rev Peter Langerman
Facilitator
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KERKHERENIGING BYLAAG 9

TUSSEN-ORDE
MET BETREKKING TOT DIE HERENIGING VAN DIE KERKE IN DIE NG
KERKFAMILIE
Die Moderature van die vier kerke van die NG Kerkfamilie het tydens hulle vergadering op 25–26 Mei
2015 te Hatfield, Pretoria, gesamentlik die vooruitsig van ʼn tussen-orde voorsien wat ons ʼn geleentheid
bied om na kerkeenheid te vorder en ʼn finale kerkorde daar te stel. Hierdie tussen-orde sal gebaseer
wees op die belydenisgrondslag van die vier kerke.
By die Volmoed-vergadering op 13–15 Julie 2015 (kyk die volledige verslag by Kerkhereniging A.10) is
besluit om ʼn Formuleringspan vir ʼn Tussentydse Orde aan te wys. Daar is ook besluit om prof Leo
Koffeman van die PKN te versoek om die beraadslagings te fasiliteer. Hy het nie gehuiwer om na SuidAfrika terug te keer vir hierdie ietwat moeilike opdrag nie. Die NG Kerk in Wes- en Suid-Kaapland het die
mandaat ontvang om die vergadering te organiseer en as gasheer op te tree.
Dié taakspan het vanaf 11–13 Augustus 2015 by Zikomo in die Strand byeengekom en ʼn tussen-orde
opgestel wat nou aan die onderskeie kerke voorgelê sal word. Prof Koffeman het dié groep skitterend
gelei. Die volgende persone is deur hulle onderskeie kerke afgevaardig: Leepo Modise en DP Carelse van
die VGKSA, Tladi Pheko, Sarel Corrie en Andries Hoffman van die NGKA, Wessel Cronje van die RCA,
en Johann Ernst en Quintus Heine van die NG Kerk. Al die beraadslagings het in die beste gees denkbaar
plaasgevind. Aanvanklik het sommige afgevaardigdes party van die ander as teenstanders gesien. Hulle
het as broers in Christus vertrek. Die gevolglike konsep-tussen-orde wat geskryf kon word, getuig van die
wonderlike invloed van die Heilige Gees wat ʼn begrip vir die kairos-oomblik geskep het, maar ook respek
vir mekaar. Ons ervaar inderdaad die aanbreek van ʼn nuwe dag!
Die konsep-tussen-orde word hier weergegee. Die onderskeie kerke sal nou met die dokument werk en
amendemente voorstel. Dit sal later by ʼn gesamentlike vergadering van die Vier Moderature gefinaliseer
word voor dit vir finale goedkeuring aan die vier kerke en hulle onderskeie toepaslike strukture voorgelê
word. Hierdie tussentydse kerkorde neem ook die VGKSA en die NG Kerk ʼn hele ent vorentoe in die
uitvoering van Fase 4 van die Roetekaart vir Kerkeenheid.
AANHEF
(soos aanvaar tydens die Volmoed-byeenkoms)
Ons as die vier kerke het besluit om saam te reis – geroep deur die Drie-enige God om deel te neem aan
sy sending na die wêreld sodat die wêreld kan glo dat God Jesus as Verlosser na die wêreld gestuur het.
Ons voorsien daarom ʼn nuwe herenigde kerk in die NG Kerkfamilie wat missionaal en verbind is aan die
Bybelse eise van liefde, versoening, geregtigheid en vrede.
Ons besef hierdie proses sal baie uitdagings en geskilpunte oplewer waarmee ons moet handel, maar ons
aanvaar die uitdagings in gehoorsaamheid aan ons Here en sy Woord.
Ons is geroep tot ʼn lewe, bediening en ekklesiologie van gehoorsaamheid en opoffering.
Terwyl ons weet dat die stap van hierdie pad van ons sal vra om alle selfsugtige ambisies eenkant te sit
en onsself te gee soos Christus, doen ons dit in aktiewe reaksie op die evangelie wat Christus in sy
genade op ons uitgestort het. Ons reageer op Christus se liefde en Gees wat ons met Christus verenig in
ʼn diepe en ewige gemeenskap. Ons erken dat Christus alreeds die oorwinning oor al die opponerende
kragte behaal het sodat ons in hoop vorentoe kan kyk na daardie dag wanneer elke knie sal buig en elke
tong sal erken dat Jesus Christus Here is (Fil 1:27–2:18).
Ons is daartoe verbind om al die gawes te ontvang wat die vier kerke na die versoenings-, herstel- en
herenigingsproses bring.
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VERKLARING VAN VOORNEME
(soos aanvaar tydens die Volmoed-byeenkoms)
Ons beoog om ʼn geloofsgemeenskap te word wat in Suid-Afrika uitdrukking gee aan die nuwe mensheid
en identiteit in Christus.
Ons erken dat ons deel is van die een heilige, algemene en apostoliese kerk, onderhou deur die Heilige
Gees, wat die boodskap van Jesus Christus hoor en verkondig, en God ons Vader verheerlik.
Die bedoeling van hierdie tussen-orde is om ons kerke se sigbare hereniging op praktiese maniere en op
alle vlakke te fasiliteer en aanmoedig terwyl ons deurentyd deur hoofsaaklik die volgende sake gerig word:
1. die uitbreidende belydenisgrondslag
2. die sosio-historiese uitdagings
3. die historiese pyn en lyding
4. ons verdeelde en onversoende verlede
5. ongeregtighede
6. rassisme
TEKS VAN DIE KONSEP-TUSSEN-ORDE
Die teks soos opgestel deur die formuleringspan word in die volgende bladsye weergegee:
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TUSSEN-ORDE
INLEIDING
Hierdie Tussen-orde handel hoofsaaklik met daardie gesamentlike aksies wat besondere reëlings
benodig. Baie ander dinge wat tussen lidmate van ons kerke, gemeentes, ringe en sinodes kan en
behoort te gebeur, word nie hier genoem nie. Gelowiges moet saam in hulle verskillende kontekste ontdek
wat die Here wil hê hulle moet doen. Die bedoeling is dat in hierdie nuwe fase van ons reis saam op pad
na hereniging, die deur oop is vir elke lidmaat en elke vergadering vir dit wat die Here vir hulle moontlik
maak.
AFDELING I. GEMEENTES
Saamgevoegde gemeentes
1. Die ooreenkoms
1.1 Wanneer twee of meer gemeentes, wat aan ten minste twee verskillende kerke in die die NG
Kerkfamilie behoort, ʼn saamgevoegde gemeente wil vorm, moet elkeen van die gevolmagtigde kerkrade
afsonderlik ʼn besluit te dien effekte neem. Hierdie besluite sowel as die verbandhoudende bepalings word
in ʼn skriftelike ooreenkoms opgeneem.
1.2 ʼn Saamgevoegde gemeente kan ook ʼn wyk van ʼn gemeente van een van die kerke in die NG
Kerkfamilie insluit. In daardie geval word die besluit waarna hierbo verwys is, geneem deur die kerkraad
van die gemeente waarvan die wyk deel is. Die regte en verpligtinge – beide in hulle oorspronklike
gemeente en in die saamgevoegde gemeente – van die lidmate van die genoemde gemeente, wat deel
vorm van die saamgevoegde gemeente, word in die bogenoemde ooreenkoms opgeneem. Enige bepaling
in hierdie Tussen-orde is dienooreenkomstig op hulle van toepassing. Sulke lidmate kan slegs verkiesbaar
wees as ouderling of diaken in een van die gemeentes soos van toepassing in die ooreenkoms.
1.3 ʼn Besluit soos hierbo bedoel, vereis dat die approbasie van die lidmate van die gemeente, sowel as
die goedkeuring van die ring of sy gevolmagtigde, verkry moet word volgends die reëlings van die
betrokke kerkorde.
1.4 Die ooreenkoms sluit onder andere bepalings in oor:
 eredienste,
 die bediening van die Woord en sakramente,
 die beroeping van leraars,
 die verkiesing van ouderlinge en diakens,
 die funksionering van die saamgevoegde kerkraad,
 eiendomme en finansies,
 registrasie van lidmaatskap.
1.5 Die ooreenkoms word vir óf ʼn beperkte óf ʼn onbeperkte tydperk aangegaan. Indien die ooreenkoms
vir ʼn beperkte tydperk aangegaan word en nie een van die gemeentes betrokke beëindig dit by wyse van
terminering nie, word dit stilswyend vir ʼn soortgelyke termyn verleng.
1.6 Die ooreenkoms eindig by terminering. Terminering tree slegs in werking een jaar na die besluit
geneem is om te termineer, tensy die meerderheid van die lede van die saamgevoegde kerkraad, sowel
as die meerderheid van die kerkraadslede van elkeen van die samestellende gemeentes, afsonderlik
ooreenkom op ʼn korter termyn.
1.7 Die ooreenkoms kan na die tyd slegs verander word met die approbasie van die lidmate van die
saamgevoegde gemeente.
1.8 In die amptelike benaming van die saamgevoegde gemeente moet die amptelike name van die
samestellende gemeentes ingesluit word.
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2. Die saamgevoegde kerkraad
2.1 In elke saamgevoegde gemeente is daar ʼn saamgevoegde kerkraad saamgestel uit die leraars,
ouderlinge en diakens – in soverre hulle lede is van die kerkraad – van die samevoegende gemeentes.
Wanneer daar ten tyde van die samevoeging ander lede van ʼn kerkraad dien, voltooi hulle hulle
kerkordelike termyn in die saamgevoegde kerkraad.
2.2 In die geval van vakatures verkies die saamgevoegde kerkraad nuwe ampsdraers. Die lidmate van die
saamgevoegde gemeentes sal die geleentheid kry om persone vir verkiesing te nomineer. Slegs daardie
lidmate van die gemeente wat kwalifiseer in terme van die kerkorde en bepalings van die gemeente
waaraan hulle oorspronklik behoort het, is verkiesbaar.
2.3 Die approbasie van die verkiesing en die bevestiging van die verkose ouderlinge en/of diakens vind
plaas volgens die bepalings en met die gebruikmaking van die formulier van enige van die kerke betrokke.
2.4 Die saamgevoegde kerkraad besluit oor die dienstermyn van sy ouderlinge en diakens, en oor die
moontlikheid van herverkiesing. Die maksimum dienstermyn van ʼn ouderling of diaken, wat herverkiesing
insluit, is vier jaar. ʼn Langer termyn is slegs moontlik met die toestemming van die bevoegde ring.
2.5 Die ooreenkoms bevat bepalings oor die prosedure vir die beroeping van predikante. Hierdie
bepalings kan nie in konflik wees met die kerkorde en bepalings van enige van die samestellende kerke
nie.
2.6 Die beroeping, approbasie en bevestiging van ʼn predikant vind plaas in ooreenstemming met die
kerkorde en bepalings van die kerk waaraan die predikant behoort.
2.7 ʼn Konsulent vir ʼn saamgevoegde gemeente word deur die saamgevoegde ring aangewys of, indien
die gemeente nie deel is van ʼn saamgevoegde ring nie, deur een van die gevolmagtigde ringe soos
tussen hierdie ringe ooreengekom. Die konsulent is verkieslik nie ʼn predikant van dieselfde kerk waaraan
die predikant van die saamgevoegde gemeente behoort nie.
3. Verantwoordelikhede en opdragte
3.1 Die lewe en werk van ʼn saamgevoegde gemeente is ten volle geïntegreerd, behalwe waar dit in die
ooreenkoms uitgesluit is, waar dit nie moontlik is nie of waar die saamgevoegde kerkraad anders besluit.
In sulke gevalle is die spesifieke kerkordebepalings van toepassing.
3.2 Die saamgevoegde kerkraad handel met die gesag en verantwoordelikheid van die kerkraad van elk
van die gemeentes betrokke.
3.3 Die ooreenkoms kan impliseer, of die saamgevoegde kerkraad kan besluit, dat sake rakende kerklike
tug en dissipline en sake wat regstreeks verband hou met die regspersoon van een van die gemeentes,
deur die kerkraadslede van daardie betrokke gemeente hanteer word en wat – slegs in daardie geval of
soos ooreengekom deur die saamgevoegde kerkraad – optree as die kerkraad van daardie gemeente in
ooreenstemming met die kerkorde en bepalings van daardie kerk.
3.4 Indien dit ooreengekom word dat sake rakende kerklike tug en dissipline deur die (hele)
saamgevoegde kerkraad hanteer sal word, sal hierdie kerkraad hou by die prosedurele voorskrifte van die
kerk aan wie die lidmaat onder tug en dissipline behoort, insluitende die voorskrifte vir appèl. Geen
dissiplinêre handeling kan geneem word sonder die goedkeuring van die meerderheid van die
kerkraadslede van daardie betrokke kerk nie.
3.5 Die saamgevoegde kerkraad vergader ten minste vier keer per jaar.
3.6 Een van die leraars tree op as voorsitter van die vergadering. In die geval van ʼn vakature tree die
konsulent/interimleraar op as voorsitter. ʼn Ouderling kan slegs met die goedkeuring van die
gevolmagtigde ringe aangewys word as voorsitter van die saamgevoegde kerkraad.
4. Die bediening
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4.1 Ten einde die Woord en/of sakramente te bedien, kan die kerkraad enige persoon uitnooi wat bevoeg
is om dit in een van die kerke te doen wat deel is van die saamgevoegde gemeente, tensy anders
ooreengekom. Geen persoon kan uitgenooi word wat nie bevoegdheid in enige van die kerke het nie.
4.2 Binne die moontlikhede wat die kerkordes en besluite van die gevolmagtigde kerke bied, besluit die
kerkraad oor die liturgiese orde, liturgiese formuliere, liedboeke, Bybelvertalings en ander aspekte van
aanbidding vir gebruik in die eredienste van die gemeente.
4.3 ʼn Gemeenskaplike beleid vir toelating tot die Nagmaal sal deel wees van die ooreenkoms waarop die
saamgevoegde gemeente berus.
4.4 Sake aangaande die bediening van die predikante sal hanteer word volgens die kerkordebepalings
van die kerk waaraan hy/sy behoort. Besluite in hierdie verband kan slegs geneem word met die
toestemming van die meerderheid van die lede van die saamgevoegde kerkraad wat aan dieselfde kerk
as die predikant behoort. Indien ʼn meerderheid nie verkry word nie, word die saak na die gevolmagtigde
ring verwys vir besluitneming.
5. Registrasie van lidmaatskap
5.1 Die saamgevoegde gemeente behou die bestaande registrasie van lidmaatskap van die
samestellende gemeentes. Die registrasie van lidmaatskap van die saamgevoegde gemeente sluit vir elke
lidmaat ʼn verwysing in na die samestellende gemeente waaraan hy/sy behoort.
5.2 Nuwe lidmate van die saamgevoegde gemeente kies een van die samestellende gemeentes vir
registrasie as lidmaat.
5.3 Gedoopte kinders word as lidmate van die samestellende gemeente van hulle moeder geregistreer,
tensy beide ouers anders besluit.
AFDELING II. RINGE
Saamgevoegde ringe
1. Die ooreenkoms
1.1 Wanneer twee of meer ringe, wat aan ten minste twee verskillende kerke in die NG Kerkfamilie
behoort, ʼn saamgevoegde ring wil vorm, moet elkeen van die gevolmagtigde ringe afsonderlik ʼn besluit te
dien effekte neem. Hierdie besluite sowel as die verbandhoudende bepalings word in ʼn skriftelike
ooreenkoms opgeneem.
1.2 Voordat ʼn besluit soos hierbo bedoel, geneem word, gee die ring al die gemeentes in sy gebied die
geleentheid om hulle menings skriftelik te gee. So ʼn besluit vereis dat die toestemming van die
(streek)sinode(s) of sy gevolmagtigde verkry word volgens die reëlings van die betrokke kerkorde.
1.3 Die ooreenkoms sluit onder andere bepalings in oor:
 die funksionering van die saamgevoegde ring,
 die spesifieke funksies van die ring,
 eiendomme en finansies.
1.4 ʼn Saamgevoegde ring sluit al die gemeentes in wat deel is van die onderskeie afsonderlike ringe. Na
konsultasie met die gevolmagtigde ringe kan die gevolmagtigde (streek)sinode(s) of sy gevolmagtigde ʼn
gemeente toelaat om, op versoek, deel te word van ʼn ander ring.
1.5 Die ooreenkoms word óf vir ʼn beperkte óf vir ʼn onbeperkte tyd aangegaan. Indien die ooreenkoms vir
ʼn beperkte tyd aangegaan word en nie een van die ringe betrokke beëindig dit by wyse van terminering
nie, word dit stilswyend vir ʼn soortgelyke aantal jare verleng.
1.6 Die ooreenkoms eindig by terminering. Terminering tree slegs in werking een jaar na die besluit
geneem is om te termineer, tensy die meerderheid van die lede van die saamgevoegde ring sowel as die
meerderheid van sy lede van elk van die samestellende ringe afsonderlik, ooreenkom op ʼn korter termyn.
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1.7 Die ooreenkoms kan na die tyd slegs verander word met die goedkeuring van die (streek)sinode(s).
1.8 In die amptelike benaming van die saamgevoegde ring moet die amptelike name van die
samestellende ringe ingesluit word.
2. Verantwoordelikhede en opdragte
2.1 Die verantwoordelikhede van ʼn saamgevoegde ring sluit al die verantwoordelikhede en opdragte in
wat ʼn ring het volgens die kerkordes en bepalings van die samestellende kerke. Waar van toepassing
handel die saamgevoegde ring – in die uitvoering van sy verantwoordelikhede en opdragte met betrekking
tot gemeentes en ampsdraers – volgens die reëlings soos neergelê in die kerkorde en bepalings van die
kerk waartoe die gemeente of ampsdraer behoort.
2.2 Die lewe en werk van ʼn saamgestelde ring is ten volle geïntegreerd, behalwe waar dit in die
ooreenkoms uitgesluit is, waar dit nie moontlik is nie of waar die saamgevoegde ring anders besluit. In
sulke gevalle is die spesifieke kerkordebepalings van toepassing.
2.3 Die saamgevoegde ring handel met die gesag en verantwoordelikheid van elk van die ringe betrokke.
2.4 Indien ʼn saamgevoegde ring deel is van twee (streek)sinodes wat nog nie self ʼn saamgevoegde
(streek)sinode gevorm het nie, stuur die ring afgevaardigdes na beide (streek)sinodes. Dié
afgevaardigdes het slegs stemreg in die (streek)sinode indien hulle lidmate is van die spesifieke kerk
waarvan die (streek)sinode deel is. Afgevaardigdes wat nie aan hierdie vereiste voldoen nie, het slegs ʼn
adviserende rol of tree op as waarnemers in ooreenstemming met die reëlings van daardie spesifieke
(streek)sinode.
2.5 Die ooreenkoms kan impliseer, of die saamgevoegde ring kan besluit, dat sake rakende kerklike tug
en dissipline, appèlle en sake wat direk verband hou met die regspersoon van een van die gemeentes of
ringe – insluitende eiendomsaangeleenthede – hanteer sal word deur lede van die ring van daardie
betrokke kerk. Slegs in dié geval, of soos besluit deur die saamgevoegde ring, kan laasgenoemde optree
as die ring van daardie betrokke kerk en in ooreenstemming met die kerkorde en bepalings van daardie
kerk.
2.6 Indien dit ooreengekom word dat sake rakende kerklike tug en dissipline deur die (hele)
saamgevoegde ring hanteer word, sal hierdie ring hou by die prosedurele reëlings – insluitende die
voorskrifte vir appèl – soos weergegee in die kerkorde van die kerk aan wie die ampsdraer onder tug en
dissipline behoort. Geen dissiplinêre optrede kan plaasvind sonder die goedkeuring van die meerderheid
van die lede van die ring van daardie betrokke kerk nie.
2.7 Indien dit ooreengekom word dat appèlle en sake wat direk verband hou met die regspersoon van een
van die gemeentes of ringe – insluitende eiendomsaangeleenthede – hanteer word deur die (hele)
saamgevoegde ring, moet hierdie ring hou by die prosedurele reëlings soos vervat in die kerkorde van die
betrokke kerk.
2.8 Die saamgevoegde ring vergader ten minste eenkeer in twee jaar.
2.9 Indien ʼn saamgevoegde ring deel is van twee (streek)sinodes wat nog nie self besluit het om nou
saam te werk of om ʼn saamgevoegde (streek)sinode te vorm nie – soos hieronder uitgespel – moet
appèlle teen besluite van daardie ring by beide die (streek)sinodes aanhangig gemaak word en hierdie
sinodes of hulle gevolmagtigdes besluit saam daaroor.
AFDELING III. (STREEK)SINODES
1. Die ooreenkoms
1.1 In die lig van die eenwording van die kerke van die NG Kerkfamilie, en met inagneming van die
huidige wetlike status en bevoegdhede van die (streek)sinodes van hierdie kerke, word hierdie sinodes
uitgedaag om na die beste van hulle vermoë saam te werk.
1.2 Wanneer twee of meer (streek)sinodes wat aan ten minste twee verskillende kerke in die NG
Kerkfamilie behoort, intensief wil saamwerk, moet elkeen van die bevoegde (streek)sinodes ʼn besluit te
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dien effekte neem. Hierdie besluite sowel as die verbandhoudende bepalings word opgeneem in ʼn
skriftelike ooreenkoms.
1.3 Indien twee (streek)sinodes wat aan twee verskillende kerke in die NG Kerkfamilie behoort dieselfde
geografiese grense deel, kan hulle besluit om ʼn saamgevoegde (streek)sinode te vorm. In die geval neem
elkeen van die bevoegde (streek)sinodes afsonderlik ʼn besluit te dien effekte. Hierdie besluite sowel as
die verbandhoudende bepalings word opgeneem in ʼn skriftelike ooreenkoms.
1.4 Voordat ʼn besluit soos hierbo bedoel (paragraaf 1.2 and 1.3) geneem word, gee die (streek)sinode al
die gemeentes en ringe in sy gebied die geleentheid om hulle menings skriftelik te gee. So ʼn besluit
vereis dat die goedkeuring van die algemene sinode(s) of sy gevolmagtigde volgens die reëlings van die
tersaaklike kerkorde verkry word.
1.5 Die ooreenkoms sluit onder andere bepalings in oor:
 die funksionering van die samewerkende (streek)sinodes/saamgevoegde (streek)sinode,
 die spesifieke opdragte van die samewerkende (streek)sinodes/saamgevoegde
(streek)sinode,
 eiendomme en finansies.
1.6 Samewerkende (streek)sinodes sowel as saamgevoegde (streek)sinodes sluit alle ringe in wat deel is
van die onderskeie afsonderlike (streek)sinodes.
1.7 Die bevoegde (streek)sinode(s) of sy gevolmagtigde kan ʼn (saamgevoegde) gemeente of ʼn
(saamgevoegde) ring toelaat, op versoek, om deel van ʼn ander (streek)sinode te word indien ten minste
ʼn tweederde meerderheid van die kerkrade van die gemeentes in daardie (saamgevoegde) ring hulle
toestemming gee.
1.8 Die ooreenkoms word óf vir ʼn beperkte óf vir ʼn onbeperkte tyd gemaak. Indien die ooreenkoms vir ʼn
beperkte tyd gemaak is en nie een van die samewerkende (streek)sinodes of saamgevoegde
(streek)sinodes betrokke dit getermineer het nie, word dit stilswyend vir ʼn soortgelyke aantal jare verleng.
1.9 Die ooreenkoms eindig by terminering. Terminering tree slegs in werking een jaar na die besluit
geneem is om te termineer, tensy die meerderheid van die lede van elkeen van die samewerkende
(streek)sinodes of saamgevoegde (streek)sinodes op ʼn korter termyn ooreenkom.
1.10 Die ooreenkoms kan slegs na die tyd verander word met die goedkeuring van die bevoegde
algemene sinodes.
1.11 Die samewerkende (streek)sinodes of saamgevoegde (streek)sinode spesifiseer in die bogenoemde
ooreenkoms watter van die verantwoordelikhede en opdragte wat hulle het, volgens die kerkordes en
bepalings van die onderskeie kerke, saam uitgevoer gaan word.
1.12 Appèlle teen die (geratifiseerde) besluite van samewerkende (streek)sinodes of saamgevoegde
(streek)sinodes sal by beide algemene sinodes ingedien word en hierdie sinodes of hulle gevolmagtigdes
sal saam daaroor besluit.
III/1 SAMEWERKENDE (STREEK)SINODES
1. Verantwoordelikhede en opdragte
1.1 Samewerkende (streek)sinodes vergader so dikwels as wat vereis word gesamentlik vanuit die
perspektief van die verantwoordelikhede en opdragte wat hulle gesamentlik uitvoer.
1.2 Besluite wat in ʼn gesamentlike vergadering van samewerkende (streek)sinodes geneem word, is
slegs van krag indien dit na die tyd in afsonderlike vergaderings van al die bevoegde (streek)sinodes
geratifiseer word.
1.3 Die moderatuur/dagbestuur en/of die moderamen/sinodale kommissie van die samewerkende
(streek)sinodes vergader gesamentlik. Hulle hanteer slegs ʼn afsonderlike agenda indien dit noodsaaklik is
vir redes tov wetlike verantwoordelikhede.
1.4 Die kommissies van die samewerkende (streek)sinodes vergader gesamentlik. Hulle hanteer slegs ʼn
afsonderlike agenda indien dit noodsaaklik is vir redes tov wetlike verantwoordelikhede.
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1.5 Die gesamentlike vergadering van moderature/dagbesture berei die gesamentlike vergadering van die
samewerkende (streek)sinodes voor. Die moderature/dagbesture neem saam verantwoordelikheid vir die
implementering van besluite soos geneem in ʼn gesamentlike vergadering van samewerkende
(streek)sinodes.
1.6 Indien dit ooreengekom word dat appèlle en sake wat in direkte verband staan met die
regspersoonlikheid van een van die gemeentes of ringe – insluitende eiendomskwessies – hanteer word
in ʼn gesamentlike vergadering van die samewerkende (streek)sinodes, sal hierdie gesamentlike
vergadering hou by die prosedurele reëlings soos uiteengesit in die kerkorde van die betrokke kerk.
III/2 SAAMGEVOEGDE (STREEK)SINODES
1. Verantwoordelikhede en opdragte
1.1 In die amptelike benaming van die saamgevoegde (streek)sinode moet die amptelike name van die
samestellende (streek)sinodes ingesluit word.
1.2 Die verantwoordelikhede en opdragte van ʼn saamgevoegde (streek)sinode sluit alle
verantwoordelikhede en opdragte in wat ʼn (streek)sinode volgens die kerkordes en bepalinge van die
samestellende kerke het. Waar van toepassing handel die saamgevoegde (streek)sinode – in die
uitvoering van sy verantwoordelikhede en opdragte met betrekking tot gemeentes en ringe – volgens die
reëlings soos vervat in die kerkorde en bepalings van die kerk waaraan die gemeente of ring behoort.
1.3 Die lewe en werk van ʼn saamgevoegde (streek)sinode is ten volle geïntegreerd behalwe waar dit in
die ooreenkoms uitgesluit word, waar dit nie moontlik is nie of waar die saamgevoegde (streek)sinode
anders besluit. In sulke gevalle geld die spesifieke kerkordebepalings.
1.4 Die saamgevoegde (streek)sinode handel met die gesag en aanspreeklikheid van elkeen van die ringe
betrokke.
1.5 Die saamgevoegde (streek)sinode kies sy moderatuur/dagbestuur en sy moderamen/sinodale
kommissie volgens die bepalings soos vervat in die bogenoemde ooreenkoms. Dit het saamgevoegde
kommissies en wys die lede van sulke kommissies aan.
1.6 Die saamgevoegde (streek)sinode stuur afgevaardigdes na beide bevoegde algemene sinodes. Sulke
afgevaardigdes het slegs stemreg in die algemene sinode indien hulle lidmate van daardie betrokke kerk
is. Afgevaardigdes wat nie aan hierdie vereiste voldoen nie, het slegs ʼn adviserende rol of tree op as
waarnemer in ooreenstemming met die reëlings van daardie spesifieke algemene sinode.
1.7 Die ooreenkoms kan impliseer, of die saamgevoegde (streek)sinode kan besluit, dat sake rakende
kerklike tug en dissipline, appèlle en sake wat direk verband hou met die regspersoon van een van die
gemeentes of ringe – insluitend eiendomsaangeleenthede – hanteer sal word deur lede van die
saamgevoegde (streek)sinode van daardie betrokke kerk. Slegs in die geval, of soos besluit deur die
saamgevoegde (streek)sinode, kan laasgenoemde optree as die (streek)sinode van daardie betrokke kerk
en in ooreenstemming met die kerkorde en bepalings van daardie kerk.
1.8 Indien dit ooreengekom word dat sake rakende kerklike tug en dissipline deur die (hele)
saamgevoegde (streek)sinode of sy gevolmagtigde hanteer word, sal hierdie saamgevoegde
(streek)sinode hou by die prosedurele reëlings – insluitende die voorskrifte vir appèl – soos weergegee in
die kerkorde van die kerk aan wie die ampsdraer onder tug en dissipline behoort. Geen dissiplinêre
optrede kan plaasvind sonder die goedkeuring van die meerderheid van die lede van die saamgevoegde
(streek)sinode of sy gevolmagtigde wat aan daardie betrokke kerk behoort nie.
1.9 Indien dit ooreengekom word dat appèlle en sake wat direk verband hou met die regspersoon van een
van die gemeentes of ringe – insluitende eiendomsaangeleenthede – hanteer word deur die (hele)
saamgevoegde (streek)sinode of sy gevolmagtigde, moet hierdie (streek)sinode hou by die prosedurele
reëlings soos vervat in die kerkorde van die betrokke kerk.
1.10 Die saamgevoegde (streek)sinode vergader ten minste eenkeer in vier jaar.
2. Provinsiale konventus
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2.1 Indien al die (streek)sinodes van twee of meer kerke van die NG Kerkfamilie binne die grense van ʼn
provinsie van die Republiek van Suid-Afrika of in ʼn naburige staat ooreenkom, kan hulle in ʼn provinsiale
konventus byeenkom ten einde te getuig van die voortgaande eenwording van die kerke in die politieke en
sosiale konteks van daardie besondere provinsie/land, dit te vier en uit te bou, en ons gemeenskaplike
diens en getuienis te bevorder.
2.2 Die konventus kies sy eie leierskap.
AFDELING IV. ALGEMENE SINODES
1. Die moderature/dagbesture en/of die moderamens/sinodale kommissies van die algemene sinodes van
twee of meer kerke van die NG Kerkfamilie kan saam vergader en saam besluite neem.
2. Hierdie gesamentlike besluite het slegs gesag indien dit na die tyd in afsonderlike vergaderings van die
gevolmagtigde moderature/dagbesture en/of moderamens/sinodale kommissies geratifiseer is.
AFDELING V. SAAMGEVOEGDE BEDIENINGE
1. Saamgevoegde bedieninge moet in ooreenstemming met die bestaande ooreenkomste tussen die
kerke in die NG Kerkfamilie aangemoedig word.
2. Nuwe bedieninge moet slegs onderneem word na konsultasie met die ander kerke in die NG
Kerkfamilie en met die eksplisiete doel om dit so ver as moontlik saam te doen.
3. Gemeentes, ringe, (streek)sinodes en algemene sinodes kan gesamentlike projekte of gesamentlike
regsentiteite daarstel (maatskappye, NOW’s, ens), solank as wat alle relevante kerklike vergaderings
saamstem, ten einde die saamgevoegde bedieninge uit te bou.
AFDELING VI. BESONDERE BEPALINGS
1. ʼn Gemeente van ʼn kerk in die NG Kerkfamilie wat deel is van ʼn ring wie se grense oorvleuel met die
geografiese grense van een van die (streek)sinodes van die ander kerke in die NG Kerkfamilie, kan
aansoek doen om deelname as assosiaat-lid in die ring en/of die (streek)sinode in sy geografiese area. So
ʼn aansoek kan slegs toegestaan word met die toestemming van die ring, die (streek)sinode
(respektiewelik die algemene sinode) van die kerk waaraan die gemeente behoort. So ʼn gemeente sit ook
haar deelname in haar eie kerklike strukture voort.
2. Met betrekking tot die RCA kan die RCA op haar versoek ʼn besondere soort deelname toegeken word
in enige van die algemene sinodes van die ander kerke in die NG Kerkfamilie volgens die kerkorde en
bepalings van elke besondere kerk.
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A.11 KERKVERBAND
Die verslag verskyn in die AANVULLENDE AGENDA aangesien die Moderamen die verslag eers op 9–10
September 2015 hanteer.
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A.12 LEERSTELLIGE EN AKTUELE SAKE
1. SAMESTELLING
1.1 Hierdie taakspan/steunspan is na die sinode van 2011 as kontinuering van ATLAS (Algemene Sinode
Taakspan vir Leer en Aktuele Sake) saamgestel uit die tien sinodes van die NG Kerkverband. Die lede is
aangewys deur die onderskeie sinodes, plus Ben du Toit as sameroeper en skriba van die taakspan. Hy
het dit behartig as deel van sy verpligtinge teenoor die Algemene Sinode as ʼn 50% PSD-pos in
ooreenkoms met die Sinode Wes- en Suid-Kaapland. Dit taakspan is met hierdie aangewese persone na
die Sinode van 2013 gekontinueer.
1.2 Taakspanlede soos deur die sinodes aangewys, was:
Andries Kritzinger (Wes-Transvaal)
Auke Compaan (Oostelike Sinode)
Jan Woest (Namibië Sinode)
Danie Malan (Hoëveld Sinode)
Dawie Oosthuysen (KwaZulu-Natal Sinode)
Fanie Cronje (Noordelike Sinode)
Piet Otto (Noord-Kaapland Sinode)
Heerden van Niekerk (Wes- en Suid-Kaapland Sinode)
Jan Cloete (Oos-Kaapland Sinode)
Riaan van Zyl (Vrystaat Sinode)
Ben du Toit (Algemene Sinode – sameroeper)
1.3 Jan Lubbe van die Vrystaat was aanvanklik, saam met Andries Kritzinger, Fanie Cronjé en Danie
Malan (plus Ben du Toit as sameroeper) na die Algemene Sinode van 2011 deur die Moderamen as ʼn
kleiner taakspan aangewys (wat later op versoek van die taakspan uitgebrei is na sinodale
verteenwoordiging), maar hy (Jan) het uit die taakspan bedank na sy verkiesing as moderator van die
Vrystaat se sinode. Intussen is Riaan van Zyl as verteenwoordiger van daardie sinode benoem.
1.4 Dagbestuur van ATLAS:
Die volgende lede is verkies/aangewys as dagbestuur van ATLAS:
Heerden van Niekerk (voorsitter)
Danie Malan (ondervoorsitter)
Ben du Toit (skriba)

2. OPDRAGTE VAN ALGEMENE SINODE 2013
2.1 GEREFORMEERDE HERMENEUTIEK
1. In die lig van al die onderwerpe wat gedien het by Leerstellige- en Aktuele Sake by die Algemene
Sinode van 2013 is die behoefte baie duidelik identifiseer aan ʼn indringende gereformeerde hermeneutiek
wat verantwoordbaar en prakties toepaslik is.
2. In die lig van ons luisterproses besluit die Algemene Sinode dat die Algemene Taakspan vir Leerstellige
en Aktuele Sake bruikbare materiaal (Bybelstudiemateriaal) uitbring met praktiese voorbeelde aangaande
die lees, verstaan en vertolking van Skrif en belydenisskrifte ten opsigte van leer- en etiese sake.
3. Die bestaande besluite van die kerk oor Skrifgesag en Skrifgebruik en vertolking van belydenisskrifte
moet daarin gereflekteer word.
4. Dit moet aan elke sinode beskikbaar gestel word vir bespreking en gesprekvoering.
Hierin is ons ook verbind aan die waardes van die Seisoen van Menswaardigheid.
2.2. BEDIENING VAN BEVRYDING
Die Algemene Sinode verwys B.10 (Bediening van Bevryding: Vryheid-Wes) na die Algemene Taakspan
vir Leerstellige en Aktuele Sake vir hantering.
2.3. ABORSIE
1. Die Moderamen het, omdat die vorige sinode (2011) nie weer ’n ATLAS daargestel het nie, hierdie
opdrag laat oorstaan in die verwagting dat die Sinode van Wes- en Suid-Kaapland in hulle besinning oor
menswaardigheid ook aan die aspek sou aandag gee. Dit kon nie gebeur nie.
2. Hierdie opdrag verdien steeds aandag en moet kontinueer word:
Die Algemene Sinode (2013) verwys die opdrag van 2011 oor aborsie na die ATLAS vir aandag.
2.4 WETENSKAP EN TEOLOGIE (GELOOF)
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1. Die Algemene Sinode (2013) besluit om die dokument oor geloof en die wetenskap (afsonderlike
publikasie voor die vergadering) as gespreksdokument binne die NG Kerk te ondersteun en moedig
kerkrade en gemeentes aan om daarmee openhartige gesprek oor hierdie aktuele saak in hulle eie
konteks te stimuleer.
2. Die Algemene Sinode sal enige kommentaar op hierdie dokument met die oog op 'n verbetering
daarvan verwelkom. Kommentaar en voorstelle kan gestuur word aan die skriba van die Taakspan vir
Leerstellige en Aktuele Sake (kommunikasie@kaapkerk.co.za).
3. Die Algemene Sinode ondersteun die druk van ʼn verbeterde weergawe (indien aanvaarbare wysigings
ingedien word) en sal ʼn versoek aan Bybel-Media in hierdie verband ondersteun met die oog op
beskikbaarstelling aan gemeentes.

3. ANDER OPDRAGTE/PROJEKTE/STUDIESTUKKE
3.1 XENOFOBIE
3.1.1 Die versoek het via die Algemene Sekretaris gekom dat 'n standpuntdokument oor hierdie saak
voorberei word. Kyk aangehegte BYLAAG 1.
3.1.2 AANBEVELING: XENOFOBIE
Die Algemene Sinode spreek sy dank uit vir hierdie meningsdokument en beveel dit aan vir
gebruik in sinodes en gemeentes – maar ook as belangrike openbare getuienis in ons samelewing
en teenoor die regering/staat.
3.2 GENADEDOOD:
3.2.1 In antisipasie van nuwe wetgewing (in Suid-Afrika) oor hierdie onderwerp, word tans gesprek gevoer
met spesialiste in hierdie veld met die oog op kontinuïteit na die Algemene Sinode van hierdie opdrag vir
die volgende ALTAS met die oog op ʼn formulering van ʼn Christelik-etiese bydrae tot konsepwetskrywing.
3.2.2 AANBEVELING: GENADEDOOD
Die Algemene Sinode spreek sy dank uit vir hierdie inisiatief en ondersteun die kontinuering van
hierdie studie.
3.3 DOOP EN DOOPVIERING
3.3.1 Die Algemene Sinode van 2011 het onder meer soos volg besluit:
1. Die Algemene Sinode bevestig ons gereformeerde oortuiging dat die Verbondsdoop uitdrukking gee
aan die grondwaarheid van die Evangelie dat God se genade en trou te alle tye ons gelowige aanvaarding
daarvan voorafgaan en selfs omsluit.
2. Die Algemene Sinode vra daarom kerkrade en predikante om die gereformeerde verstaan van die
Verbondsdoop met oortuiging en deernis te verduidelik en te bevestig, ook aan lidmate wat ander
oortuigings oor die doop huldig.
3.3.2 Vanuit hierdie opdrag het volgende ontwikkelinge gekom:
1. Die vertaling van die ekumeniese dokument Baptism Eucharist and Ministry (BEM) in Afrikaans
(beskikbaar by www.kaapkerk.co.za onder Toerusting en kies dan STLAS) is direk elektronies
verkrygbaar by http://www.kaapkerk.co.za/wp/index.php/wat-doen-ons/toerusting/leer-en-aktuele-sake/
2. Die maak van ʼn reeks DVD’s wat die vyf temas van BEM aanbied in die formaat van bepaalde
metafore (skakel by STLAS op webblad www.kaapkerk.co.za ).
3. Die begeleidende publikasie (Ontvang wat vir jou gegee is) deur Tinus van Zyl wat ook as hulpmiddel
saam met die DVD gebruik kan word.
4. Die meer uitgebreide publikasie deur Coenie Burger en Andries Cilliers (gelykluidende titel: Ontvang
wat vir jou gegee is) wat die BEM dokument verder toelig, maar ook meer uitbrei oor die doop aan kinders
en ander temas. (Punte 2–4 is alles as ʼn pakket te kry by Communitas of Bybel-Media).
3.3.3 Intussen het daar voor die Algemene Sinode van 2013 twee dokumente verskyn wat aanbeveel
word vir gebruik in gemeentes oor doopviering en samehang van sakramente (Agenda Algemene Sinode
2013 bl 93–119).
3.3.4 AANBEVELING: DOOP EN DOOPVIERING
Die Algemene Sinode neem kennis van die ontwikkelinge oor die doop soos hierbo uiteengesit en,
in herbevestiging van sy besluite van 2013 oor die sakramente, versoek die Sinode gemeentes om
hierdie gesprek te kontinueer, ook aan die hand van die twee genoemde dokumente in die Agenda
van die Algemene Sinode van 2013 (bl 93–119) oor doopviering en die samehang van sakramente.
3.4 APOSTOLICUM:
3.4.1 Hierdie projek is deur ʼn gesamentlike taakspan uit die NG Kerkfamilie se dogmatici oor ʼn tydperk
van ses jaar voltooi. Dit het voor die vorige sinode gedien vir bespreking en aanbeveling. Dit is verwys na
sinodes vir kommentaar. Intussen is ʼn Engelse weergawe ook voltooi en is beskikbaar met die oog op
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teologiese opleiding en vir gebruik in ekumeniese verband. Van drie sinodes is kommentaar hieroor
ontvang wat gewissel het van baie positief (Hoëveld) tot minder positief (Vrystaat).
3.4.2 AANBEVELING: APOSTOLICUM
3.4.2.1 Die Algemene Sinode herbevestig sy vorige besluit om hierdie eietydse uitleg van die
Apostoliese Geloofsbelydenis as kontoer-dokument te aanvaar wat as riglyn vir gesprek in die
Kerk oor ons eietydse geloof kan geld.
3.4.2.2 Die Algemene Sinode neem kennis daarvan dat daar ook ʼn verskil van mening is (verwys
na Vrystaat in besonder) oor hierdie dokument en versoek ATLAS om in gesprek te bly, asook
beskikbaar te wees, vir verdere gesprek met diegene met besware.
3.4.2.3 Die Algemene Sinode versoek Sinodes om die dokument in behandeling te neem by hulle
volgende Sinodes en daaroor in diepte te besin, aangesien dit die hart van ons geloof raak vir
vandag. Reaksie en kommentaar is steeds welkom en kan aan ATLAS (adres van Algemene
Sekretaris) gerig word.
3.4.2.4 Die Algemene Sinode neem met dankbaarheid kennis van die Engelse weergawe van die
Apostolicum en vertrou dat beide weergawes deur BM beskikbaar gestel sal word.
3.4.2.5 Die Algemene Sinode neem ook met dank kennis van die publikasie “Om nuut te glo (en
leef) op een lyn met die geloof van eeue”. Dit is die sewe-week saamreis-gids oor die Apostolicum
wat by BM verskyn het en op lidmate gerig is.
3.5 HOMOSEKSUALITEIT
3.5.1 Die Taakspan vir Menswaardigheid is gevra om ATLAS te ken in ʼn formulering oor hierdie saak.
ATLAS het toe die volgende as bydrae (suggestie) tot hierdie gesprek aan hierdie taakspan op hulle
navraag gemaak:
ATLAS versoek die Taakspan oor Homoseksualiteit om die volgende punte uit die 2007-AS-besluit in ag
te neem met die formulering van ʼn standpunt hieroor:
1. Die Bybel is ons uitgangspunt en in ons nadenke oor etiese sake, soos homoseksualiteit, soek ons
eerlik na maniere om die Christelike norme betekenisvol binne die konteks te interpreteer.
2. Ons aanvaar die liefde van Christus as die enigste geldige grondhouding waarop verhoudinge binne die
geloofsgemeenskap gebaseer word. Alle mense is geskep na die beeld van God; die verlossing in
Christus is vir alle mense en die Gees is uitgestort op alle gelowiges. Daarom aanvaar ons die
menswaardigheid van alle mense.
3. Alle mense, ongeag hulle geslag, ras, kultuur, sosiale stand, seksuele oriëntasie, of enige moontlike
kategorie, is ingesluit in God se liefde en hulle word op grond van hulle doop en geloof as lidmate van die
kerk van Christus aanvaar. Onder lidmaatskap word verstaan toegang tot die sakramente, toegang tot die
ampte en onderworpenheid aan die kerklike tug.
4. Die Algemene Sinode herbevestig dat, volgens die Christelike tradisie se verstaan van die Bybelse
gegewens, die verbintenis tussen een man en een vrou as ʼn huwelik beskou word.
5. Ons wens die Taakspan van die AS sterkte, wysheid en insig toe met hulle verdere opdrag om na te
dink oor die status van selfdegeslagverhoudinge.
3.6 GRAVAMEN OOR BELYDENISSKRIFTE
3.6.1 ATLAS het kennis geneem van die gravamen van dr Rocco Hough.
3.6.2 AANBEVELING: GRAVAMEN BELYDENISSKRIFTE
3.6.2.1 Die Algemene Sinode versoek die Tydelike Taakspan vir Leerstellige en Aktuele Sake om
die Sinode ter sitting te bedien met aanbevelings en voorstelle in hierdie verband.
3.6.2.2 Die Algemene Sinode beveel by die taakspan aan om in ooreenstemming met die voorstelle
van ATLAS oor die hermeneutiek van tekste, leiding te gee oor die herskryf/verbetering, sowel as
die status, van historiese dokumente.

4. UITVOERING VAN OPDRAGTE:
4.1 GEREFORMEERDE HERMENEUTIEK/BEDIENING VAN BEVRYDING/GELOOF EN WETENSKAP
4.1.1 In 'n reeks van verskeie vergaderings deur ATLAS is besluit om hierdie drie opdragte (kyk punt 2.1;
2.2; 2.4 hierbo) in een projek aan die Algemene Sinode aan te bied. Dit was ʼn logiese voorvloeiing uit die
aard van hierdie opdragte omdat ons verstaan van ons Christelike geloof en die moderne wetenskap direk
te doen het met die hermeneutiek, die lees, hantering en uitleg van tekste – ook van die Belydenisskrifte –
asook ons beskouing oor die gesag van die Bybel.
4.1.2 Die taakspan het ook besef dat daar ʼn behoefte kan wees om die konteks waarbinne ons in ons
huidige tydsgewrig hierdie gesprek voer, te karteer met die doel om ʼn kontekstuele oriëntering vir die
gesprek oor ons Christelike geloof en die wetenskap daar te stel. ʼn Dokument om in hierdie behoefte te
voorsien, word afsonderlik as BYLAAG 2 aangeheg. Hierdie dokument kan afsonderlik funksioneer (die
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een oor ons geloof en die wetenskap is juis bedoel as ʼn praktiese hulpmiddel met vrae vir
groepsbespreking), maar hierdie oriëntering mag dalk belangrik wees om die onderwerp van geloof en
wetenskap beter te benut en te beoordeel.
4.1.3 In die taakspan se aanbod aan die sinode stel ons graag die volgende:
4.1.3.1 Die dokument (BYLAAG 3) is bedoel om die NG Kerk se perspektief op die verhouding tussen ons
Christelike geloof en die wetenskap te verwoord. Terwyl dit poog om ’n eenvoudige en praktiese
werksdokument te wees, stel dit ook kollegas en gemeentes voor aan jare se besluite van die Algemene
Sinode ten opsigte van hermeneutiek, Skrifgebruik en Skrifgesag.
4.1.3.2 As sodanig is dit nie ’n apologie nie, maar wil dit die noodsaaklikheid van ʼn ondersoekende
hermeneutiese bewussyn herken, terwyl die eiesoortige aard van Skrif en kerklike belydenisse erken
word. Die kerk bely dat die Skrif ’n dimensie (Goddelike kant/verligting van die Gees) het wat buite die
sfeer van die moderne, Westerse empiriese wetenskap lê. Beide kerk en wetenskap behoort dit te erken
en te honoreer.
4.1.3.3 Juis omrede ons as kerk laasgenoemde ernstig neem, het ons eerder te min as te veel gesê. Op
die manier poog ons ook om eerder inklusief as eksklusief in ons formulering te wees. Sodoende, meen
ons, laat ons ruimte ten opsigte van die verskeidenheid van perspektiewe binne die NG Kerk.
4.1.3.4 Die dokument is bedoel as gespreksdokument en nie ’n "finale" besluit/mening/uitspraak van die
Algemene Sinode nie. Van kollegas en gemeentes word verwag om daarmee te werk en ook terugvoer
aan die Algemene Sinode te gee met oog op moontlike verbeterings.
4.1.3.5 Ons besef terdeë dat daar kollegas is wat die verhouding geloof en wetenskap en die vraag na ’n
verantwoordelike hermeneutiek anders sou benader en/of wou verwoord, maar ons vertrou dat die
dokument intussen ten minste vir sommige van waarde en seën sal wees.
4.1.4 AANBEVELINGS: GEREFORMEERDE HERMENEUTIEK/ BEDIENING VAN BEVRYDING/
GELOOF EN WETENSKAP
4.1.4.1 Die Algemene Sinode neem die dokument (Ons Christelike Geloof en die Wetenskap)
BYLAAG 3 ter tafel.
4.1.4.2 Die Algemene Sinode moedig sinodes, ringe en gemeentes aan om hierdie dokument
prakties aan te wend in gesprek met lidmate.
4.1.4.3 Die Algemene Sinode ondersteun die inisiatief van ALTAS in die volgende jare om in
samewerking met die onderskeie sinodes, geleenthede met predikante van daardie sinodes te
skep, om na aanleiding van hierdie hermeneutiese benadering onderskeidend tekste te lees.
4.1.4.4 Die Algemene Sinode aanvaar dat daar diegene is wat nie saamstem met hierdie
hermeneutiese benadering nie en nooi juis daarom almal, van watter oortuiging ook, om hierdie
inisiatief te ondersteun en hulle benaderings met mekaar te toets.
4.1.4.5 Die Algemene Sinode versoek sinodes om hierdie inisiatief prakties te ondersteun met die
nodige finansiële en logistiese hulp.
4.2 VRYHEID-WES
4.2.1 Die suggestie is gemaak dat die vorige besluit van die sinode (asook moontlik hierdie verslag) nie
die beskrywingspunt van Vryheid-Wes in alle opsigte hanteer het nie.
Die volledige besluit van die Sinode van 2013 is soos volg:
1. Die AS aanvaar die werklikheid dat daar ʼ n wye diversiteit van interpretasies en toepassing van die
Bybelse boodskap oor die bose en demone binne die NG Kerk is. Daar is lidmate wat die persoonlike aard
van die duiwel en demone aanvaar, en daar is lidmate wat die nie-persoonlike aard van die duiwel en
demone aanvaar. Albei standpunte erken die realiteit van die bose.
2. Die Algemene Sinode neem die besware wat oor hierdie saak handel (punt 7 van die besluit oor die
Bediening van Bevryding) baie ernstig op en verseker lidmate en gemeentes dat die Sinode hierdie saak
op geen manier wil ontduik nie.
3. Die Sinode oordeel dat die bewering in die beskrywingspunt van Vryheid-Wes nie reg is dat daar in die
besluite van die Sinode afgewyk word van ons Gereformeerde geloof in die krag van God se Woord wat
mense bevry nie. Die standpunt van die Sinode propageer nie allerlei slagspreuke of formules vir
bevryding nie.
4.2.2 ATLAS beveel aan dat die Sinode sy besluit soos hierbo aangedui sal handhaaf. ATLAS verwys die
kerkraad van Vryheid-Wes ook na die gespreksdokument Ons Christelike Geloof en die Wetenskap
(BYLAAG 3) waarin die kommissie ʼn histories-, literêre- en sakramentele verstaan van die teks van die
Bybel asook die Belydenisskrifte aanbied. Ook ʼn meer konvensioneel-dogmatiese lees van Artikel 12
word aan die einde aanbied (BYLAAG 4), alhoewel dit nie die styl en inhoud van ATLAS se dokument oor
die hermeneutiek reflekteer nie. In beide lesings word egter die teologiese bedoeling van die NGB,
naamlik dat God as Skepper en Onderhouer oppergesag het oor die bose, bely en gehandhaaf. Die
gemeente van Vryheid-Wes word uitgenooi om die dokumente te bestudeer en deel te word van die
kreatiewe gesprek wat tans in die NG Kerk aan die gang is.
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4.3 ABORSIE
4.3.1 Opdrag 2011: “In die lig van die toenemende aantal tienerswangerskappe en groot getal aborsies
wat jaarliks in SA plaasvind, gee die AS opdrag aan ATLAS om ’n ondersoek te doen oor die hele
aangeleentheid.”
4.3.2 ATLAS rapporteer tans soos volg:
a. Die aangeleentheid van aborsie in SA is ’n uiters belangrike en sensitiewe saak wat in die lig van die
jongste ontwikkelinge soos onder meer die aanvaarding en toepassing van die jongste wette daaroor
indringende en omvattende aandag van die kerk vra.
b. Die NG Kerk het in 1982 die volgende beginselstandpunt ingeneem mbt tot aborsie: “Die Sinode bevind
in die lig van die Skrifgegewens en die stand van wetenskaplike gegewens, dat aborsie ontoelaatbaar is.
In die hoogs uitsonderlike gevalle van volkome onafwendbaarheid, bly dit nog steeds ’n saak wat nie
volgens God se geopenbaarde wil is nie en daarom slegs met diepe worsteling, skuldbelydenis, pyn en
onder felle protes aanvaar kan word.”
c. 33 jaar het verloop sedert hierdie standpuntinname. Die praktyke waarna in die opdrag verwys word,
die nuwe wetgewing in SA en die voortgaande etiese gesprek aangaande aborsie het verskeie wendinge
en ontwikkelinge ondergaan wat dit vir die kerk belangrik maak om opnuut bestek op te neem en haar
posisie te definieer.
d. As gevolg van beperkte tyd, ander opdragte, tekort aan kapasiteit en die oorweldigende omvang van
resente relevante literatuur en gegewens oor aborsie, het die ATLAS ’n kleiner taakspan uit hulle geledere
aangewys om die ondersoek oor die aangeleentheid te doen.
e. Die aangewese taakspan het begin om literatuur te bestudeer en gegewens in te samel, maar is tans
nog nie gereed om ’n verslag met aanbevelings na die sinode te bring nie. Derhalwe gee ATLAS kennis
dat hulle voortgaan om die opdrag te hanteer en vertrou dat hulle ’n voorlegging aan die AS van 2017 sal
maak.
4.3.3 AANBEVELING: ABORSIE
Tot tyd en wyl hierdie saak voor die volgende Algemene Sinode dien, beveel ATLAS aan dat die
Algemene Sinode die beginselstandpunt van 1982 (sien b hierbo) weer herbevestig en aan
gemeentes kommunikeer om in die lig daarvan gemeentelede in te lig en te begelei.
Hiermee vertrou ons dat ons ons opdrag uitgevoer het.
Ds Heerden van Niekerk (voorsitter)
Dr Ben du Toit (skriba)

254

LEERSTELLIGE SAKE BYLAAG 1

XENOFOBIE IN SUID-AFRIKA
Die verskynsel van “Xenofobie” in Suid-Afrika is ʼn besondere komplekse een. Om enigsins daaroor
teologies (of vanuit ʼn Christelike perspektief) te dink, is die heel eerste ding waarskynlik om die term
Xenofobie semanties te beskou – om alle misverstande uit die staanspoor uit die weg te rym.

ANTIEKE AGTERGROND

Hierdie Griekse woord beteken nie die haat van vreemdelinge nie. Die koppeling van fobie aan
vreemdeling dui duidelik eerder op vrees as op haat. Onderliggend aan die verskynsel van Xenofobie is
dus 'n vrees-emosie: die vrees vir die andersheid; die vrees vir verdringing; die vrees vir ontneming; die
vrees vir fisiese leed. In der waarheid gaan dit dus hier oor die bedreiging van die eie kultuur/gebruike;
persoonlike ruimte; die ongevraagde indringing/verdringing in iemand se lewe; die indruising teen iemand
se regte.
Soos in ons tyd, sou ʼn mens in die sosio-kulturele wêreld van die Bybel (veral die Ou Testament) die
posisie van die vreemdeling nie sonder die belangrike antieke waarde van gasvryheid kon bedink nie.
Alhoewel Bybelse Hebreeus nie ’n spesifieke term het om dié Afrikaanse woord te beskryf nie, is die Ou
Testamentiese geskrifte deurspek met die waarde van gasvryheid. Wat die Nuwe Testament betref word
die Griekse woord φιλοξενία "vreemdelingliefde" meermale met "gasvryheid" vertaal.
Anders as in ons Westerse kultuur waar gasvryheid in die reël teenoor jou vriende beoefen word, was
gasvryheid in die Bybelse wêreld iets wat jy teenoor vreemdelinge beoefen het. Jy het jou naaste
(ingroep) liefgehad en aan die vreemdeling (uitgroep) het jy gasvryheid betoon. Dit was vir die volk van die
Here belangrik om beide gasvryheid en liefde uit te leef en hulle word deur die "Wet en die Profete" en die
Nuwe Testament opgeroep om dit te doen. Dit, so getuig die Bybel, is deel van God se wil vir mense.
Byna reg deur die Ou Testament vind ons verwysings na die vreemdeling en dan ook dikwels saam met
verwysings na die weduwee en wese, om op ʼn besondere manier te kon aanspraak maak op die sorg van
die geloofsgemeenskap. En in terme van die sosio-kulturele konteks van die antieke wêreld, was daar ʼn
bepaalde protokol ter sprake. Dit sou as 'n besondere eer beskou kon word as ʼn vreemdeling deur die
gasheer/familiehoof in terme van sy verhouding tot die persoon, behandel/verklaar word as gas – wat dan
onder bepaalde omstandighede en aan die hand van bepaalde protokol verblyfreg kon bekom.
Om dit te laat gebeur was daar in die destydse wêreld waardes wat deur onderskeidelik die gasheer en
vreemdeling eerbiedig moes word.
’n Gasheer is ’n familiehoof in sy eie dorp/op sy eie stuk grond. ʼn Vreemdeling wat in “sy poorte” beland
(by sy woning se ingang aankom), word deur hom ingenooi om binne te kom en/of oor te bly. Die
uitnodiging sou herhaal word. Die vreemdeling se voete sou gewas word om aan te dui dat hy nou ʼn gas
is. Hy sou die vreemdeling kos en beskerming verleen en hom nie uitvra nie.
Aan die ander kant is van ’n vreemdeling verwag om altyd ’n eerste uitnodiging van die hand te wys, maar
om wel die tweede uitnodiging te aanvaar. ’n Vreemdeling mag slegs vir die ooreengekome tyd bly en die
onus was op hom om sy vertrek aan te kondig wanneer die dae verstryk het. Sy verblyf sou by wyse van
uitnodiging deur die gasheer verleng kon word. Wanneer die vreemdeling vertrek moes hy die betrokke
huishouding seën.
In die reël het ’n vreemdeling vir nie langer as vier dae vertoef nie. Indien ’n vreemdeling met die verstrek
van sy tyd/dae egter nie sy vertrek aankondig nie, is dit as ’n daad van konfrontasie (selfs oorlog) gesien
en het so ’n vreemdeling sy regte as gas verbeur en is hy as ’n "gevaarlike vreemdeling" geag. In so ’n
geval was ’n vreemdeling volledig uitgelewer aan die gasheer – selfs om doodgemaak te word.
Hier is dus meer as een “reg” ter sprake. Beide die vreemdeling en die gasheer het regte waarop hulle
aanspraak kan maak. Nêrens is daar egter ʼn geval van ʼn eensydige onooreengekome reg wat die
vreemdeling “in die poorte” van die gasheer het nie. Dit is iets wat beding moet word, wat nie-permanent
is en wat wedersyds onderhandelbaar is binne die raamwerk van elkeen se reg.
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IN ONS HUIDIGE TYD EN KONTEKS

In ons land is ons die afgelope tyd toenemend blootgestel aan gewelddadige aanvalle op nie-SuidAfrikaanse burgers. Dié optrede word in die volksmond xenofobie genoem en verwys na "vreemdelinghaat". Hierbo het ons reeds aangetoon dat dit ʼn foutiewe hantering/persepsie van die begrip is wat eerder
(behoort) te dui op die vrees vir vreemdelinge.
Daar word verskeie redes asook oorsake vir die xenofobiese aanvalle deur sommige Suid-Afrikaanse
burgers op sommige nie-Suid-Afrikaanse burgers aangevoer. Alhoewel die meeste mense aandui dat
daar inderdaad meer as een oorsaak vir dié ongelukkige toedrag van sake is, kan die rol van armoede en
werkloosheid onder ’n (te) groot deel van die Suid-Afrikaanse bevolking, asook ons regering se
oënskynlike onvermoë om migrasie in belang van alle betrokkenes te bestuur, in die verband nie
misgekyk word nie.
1. DIE OPWEEG VAN DIE REGTE VAN VERSKEIE GROEPE VAN MENSE IS HIER TER SPRAKE.
1.1 Die regte van die Suid-Afrikaanse burgers
In hierdie geval om nie verdring te word nie, dat hulle nie ten koste van buitelanders hulle werk moet/mag
verloor nie. Hier is die regering waarskynlik die sterkste te blameer omdat, veral ten opsigte van
Zimbabwiërs, weinig of selfs geen instromingsbeheer toegepas is sedert die ineenstorting van ons
buurland se ekonomie onder die huidige president nie.
1.2 Die regte (regverdige behandeling) van buitelanders
Talle meningsvormers en analiste wys ook op ’n algemene gebrek aan werketiek, lae produktiwiteit en
hoë of onrealistiese looneise onder baie Suid-Afrikaners. Die Engelse woord "entitlement" word dikwels
gebruik om hierdie ongesonde gesindheid (reg) uit te druk. Argumente met die strekking dat vreemdelinge
in die reël meer hardwerkend, meer produktief en minder gierig is, kom in talle ontledings van die huidige
vlaag van vreemdelingehaat ter sprake. Ook die “vreemdelinge” het dus regte.
1.3 Die regte van werkgewers
Om “ander mense” (buitelanders) in die plek van Suid-Afrikaanse burgers in diens te neem ten einde
produktiwiteit te handhaaf en die land se ekonomiese groei te stimuleer, is ter sprake.
1.4 Die regte van Suid-Afrikaanse burgers
… wat ter wille van beter lone en werksomstandighede protes aanteken terwyl werkgewers goedkoper
buitelandse werknemers in diens neem – selfs ten koste van werksekuriteite van SA-burgers.
1.5 Suid-Afrikaners se reg tot sosiale ondersteuningsdienste
Die probleme ten opsigte van die druk wat dit plaas op Suid-Afrika se sosiale stelsels waartoe sy burgers
reg het, soos onder andere hospitale, skole, behuising, water en elektrisiteit en die werkloosheidversekeringfonds, behoort ook verreken te word.
2. ʼN GESONDE WERKSETIEK AS CHRISTELIKE DEUG
In die lig van ’n sterk afwysing van luiheid wat ons in die Bybel vind, behoort ons as Suid-Afrikaanse
gemeenskap, veral as Christene, mekaar aan te moedig om ’n gesonde werksetiek en vlak van
produktiwiteit te handhaaf terwyl ons as kerke en regering gierigheid onder ons mense konsekwent moet
uitwys en teenstaan.
Maatskappye/werkgewers moet op meer as net winsgrense ingestel wees, terwyl werknemers op meer as
net hoër salarisse ingestel behoort te wees. ’n Gesonde werksetiek sluit ’n balans tussen arbeidstrots en
vergoeding in. ’n Gesonde ekonomiese stelsel skep ruimte vir ’n balans tussen wins en sosiale
verantwoordelikheid.
3. OOK ONS IS/WAS VREEMDELINGE
In Suid-Afrika het die meeste van ons al in ons land se geskiedenis tot ’n mindere of meerdere mate
vervreemding beleef en was ons aan die genade van ander uitgelewer. As gelowiges en
geloofsgemeenskappe behoort ons nie te vergeet dat ons en alles wat ons het (ook ons land) ’n gawe uit
God se hand is nie.
Die burgerlike samelewing, met inbegrip van geloofsgemeenskappe, het die sosiaal-etiese
verantwoordelikheid om sigself te weerhou van enige vorm van haatspraak, stereotipering van enige
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groep en geweld teen enige persoon. Hierdie boodskap moet sonder huiwering en met oortuiging
verkondig én konkreet geleef word.
4. TOEPASSING VAN KONTROLE (WETTE) IS REGERING/OWERHEID SE ONVERVREEMBARE
PLIG
Dit is ons regering se konstitusionele verantwoordelikheid om ’n verantwoordbare, menslike en duidelik
omskryfde beleid tov nie-burgers se beweging oor ons land se grense en die uitoefening van hulle regte in
ons land te hê – én om hierdie beleid nougeset en ondubbelsinnig toe te pas. Hierdie wet/beleid moet die
belang van ons land en sy mense dien, sonder om enige burger of besoeker se regte en/of
menswaardigheid aan te tas.
Ook hierdie boodskap moet met oortuiging aan die staat deurgegee word as 'n openbare getuienis van
ons geloof as Christene.
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LEERSTELLIGE SAKE BYLAAG 2

VERKENNENDE ORIËNTERING VIR DIE VOORLEGGING VAN DIE
HUIDIGE GESPREK
ATLAS het gedurende die afgelope twee jaar tydens die hantering van die opdragte wat die Algemene
Sinode aan hulle gegee het, op verskillende maniere besef dat die NG Kerk tans nodig het om indringend
te besin en gesprek te voer oor waar sy haar teologies en eties bevind. Die kerk kan nie anders as om
deurlopend te bly vra wat na binne en buite besig is om met haar te gebeur en waarheen sy op pad is nie.
Die volgende verslag wil probeer om deur die gekombineerde behandeling van verskeie opdragte ’n
bondige en oorsigtelike perspektief te gee op die huidige situasie waarbinne die kerk haar bevind.
Daarmee wil dit die kerk probeer help en dien om hierdie gesprek so spoedig en omvattend moontlik aan
die gang te kry en te hou.

1 DIE TYD EN OMSTANDIGHEDE WAARIN ONS BESIG IS OM GESPREK TE VOER
Tans beleef samelewings, waarvan ook die NG Kerk in Suidelike Afrika deel is, omstandighede wat
dringende uitdagings aan die mensdom stel. Ons dag en tyd word beskryf as ’n tyd waarin veral drie
tendense posvat. Daar is radikale pluralisme in samelewings wat mense uitdaag om ruimer en dinamies
te dink; die risiko’s vir lewe op aarde neem toe vanweë ekologiese, sosiale, ekonomiese en religieuse
spanning en konflik; dis ’n tyd waarin die mens as individuele persoon, en ook in groepsverband,
deurlopend gedring word en inderdaad besig is met rekonstruksie van identiteit. Pluralisme, risiko en
rekonstruksie is dringende dryfkragte op vele vlakke en maniere in die wêreld vandag. Die kerk as
geloofsgemeenskap behoort ernstig aan die voorkoms en effekte van hierdie tendense aandag te gee. Vir
die agtergrond van die huidige gesprek oor die verstaan van die Bybel en die belydenisskrifte word slegs
gefokus op die eerste tendens, naamlik die erkenning en wisselwerking van pluralisme as
samelewingsvormende tendens.
Pluralisme word herken as die wesenlike dinamika wat op ’n onstuitbare manier onderliggend is aan en
dikwels onbewustelik uitspeel in die vorming en afwisseling van allerlei gestaltes, vorme, prosesse,
patrone en sisteme waarin en waardeur menslike samelewings beslag kry. As sodanig is dit ’n sosiale
dinamika wat ’n beklemmende las vir baie mense, groepe, assosiasies en bewegings veroorsaak. Ook in
Suidelike Afrika met sy intense dinamika van wisselwerkende kulture en sisteme is dit die geval. Daar is
sommige wat gedwonge voel om onwillekeurig te moet leef met aanhoudende botsings van belange,
stygende spanning tussen hulle normatiewe oortuigings en verbintenisse en die toenemende komplisering
van hulle persoonlike en kollektiewe identiteitsverstaan.
Hierdie beklemmende situasies en ervarings kan nie verhelp word met simplistiese oplossings nie.
Allermins nie deur die blote afkondiging en/of implementering van een of ander globale perspektief of
strategie vir samewerking nie. Inteendeel, die soort druk wat die ondervinding van pluralisme op mense
plaas, vra eerder vir substansiële, omvattende en gedifferensieerde hulp. Dit is hulp wat daartoe moet
bydra om mense opnuut te bring tot ’n lewensbevestigende oriëntasie van hulleself en die sisteme
waarbinne hulle hulself bevind en uitleef. So ’n oriëntasie behoort in staat te wees om oortuigend en
toepaslik tot die baie sisteme en kontekste waarbinne mense hulle bevind, te spreek.
Immers ondervind ons dat gesinne in hulle daaglikse lewens ’n patroon van interaksies, verwagtinge,
ervarings, benaderings en denke het wat heeltemal verskil van die sienings en oortuigings wat
byvoorbeeld politici huldig in die ontwikkeling en bedryf van hulle breër en ook enger beleide, strategieë
en diplomasie in die samelewing waarbinne gesinne leef. So is dit ook dat gekoördineerde opvoedingsisteme en instellings soos skole, kolleges en universiteite ander uitgangspunte, behoeftes, funksies en
oogmerke het as die ekonomiese rolspelers wat lokaal en globaal die stelsels en meganismes van die
veelheid van markte probeer stimuleer en balanseer. Eweneens het regstelsels wat beginsels, regsreëls
en wette probeer vestig en handhaaf, ander waardes, verwagtinge en voorstellings as wat die media in sy
uiters kompeterende en uiteenlopende gestaltes en funksies van dag tot dag huldig en op allerlei maniere
probeer bevorder.
So kan ’n mens aangaan om talle uiteenlopende en dikwels konflikterende verwagtinge, benaderings,
waardes, funksies, patrone en sieninge te onderskei binne groter pluralistiese kontekste. Dis ook die geval
wat betref die globale konteks wat deur middel van kommunikasienetwerke, die internet en die hoë
mobiliteit van mense vandag in ’n klein wêreld verander het.
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2 DIE SPEKTRUM VAN UITDAGINGS EN WERKLIKHEDE WAARMEE DIE NG KERK
IN DIE AFGELOPE TWEE DEKADES AL HOE MEER GEKONFRONTEER WORD
Die NG Kerk as instituut en ook in haar lokale geografiese gemeentes bevind haarself midde-in hierdie
pluralistiese globale en lokale kontekste met die baie risiko’s daaraan verbonde en die
rekonstruksieprosesse wat daarbinne aan die gang is. Daar het op spesifieke maniere gedurende die
afgelope twintig jaar ’n hele klomp uitdagings vir en in die kerk na vore gekom. Sonder om hoegenaamd te
hoop om volledig te wees, kan net op die volgende klompie voorbeelde gewys word:
2.1 Sosiale en politieke transformasies lokaal, nasionaal en ook globaal het op so ʼn skaal en tempo
plaasgevind dat met reg erken kan word dat baie lidmate, gemeentes en leraars van die kerk ’n soort
lewensontwrigting of disoriëntasie beleef.
2.2 Etiese en morele verskuiwings vind op ongekende skaal op alle terreine van lidmate se lewens
plaas. Dit raak waarde-oriëntasie tov sake soos aborsie, genadedood, menseregte, seksualiteit, huwelik
en gesin, doodstraftoepassing, dwelmmisbruik, kinderregte, pornografie, korrupsie en burgerlike
ongehoorsaamheid om enkeles te noem.
2.3 Ekonomiese omwentelings en herposisionering as gevolg van globale finansiële krisisse,
wisselkoerse, inflasionêre tendense en kommoditeitprysskommelings plaas deurlopend druk op mense.
Daarmee saam word reklame, kredietverlening en materialistiese waardes aangewend om al hoe meer
mense in Suider-Afrika tot groeiende skuldlaste te bind.
2.4 Natuurwetenskaplike ontdekkings en ontwikkelings op onder meer die terreine van kwantumfisika,
paleontologie, genetiese manipulasie, ruimtenavorsing en kosmologie bring op lopende band nuwe en
onvermoede inligting op die tafel waarmee mense moet reken wat betref die relevansie en effekte daarvan
vir hulle geloofsoriëntasie en daaglikse lewenskwaliteit.
2.5 Tegnologiese ontwikkelings net byvoorbeeld in die formaat, spoed en vermoëns van rekenaars,
tablette, selfone, plasmatelevisies en virtuele geheues se snelle opvolging verras, oorrompel en fassineer
mense en ook lidmate van die kerk in so mate dat baie van hulle nie meer kan tred hou daarmee nie.
2.6 Informasie- en kommunikasie-ontploffings wat voortspruit uit die kapasiteit van tegnologiese
instrumente het so ’n omvang aangeneem dat geen enkele mens regtig meer vir hom of haarself ’n
oorsigtelike begrip of steekhoudende perspektief daarop kan ontwikkel nie. Derhalwe voel mense hulleself
al hoe meer uitgelewer aan kragte en tendense buite enige beheer.
2.7 Lewensbeskoulike herdefiniëring vind op lopende hand plaas soos wat mense daagliks op letterlik
duisende maniere blootgestel word aan nuwe, ongekende, vreemde en onverwagse moontlikhede,
alternatiewe en perspektiewe oor die lewe, menswees en die werklikheid. Mense vra al meer oor die sin
van die lewe, die betekenis van menswees en die uiteindelike afloop van die geskiedenis.
2.8 Interne kerklike onsekerhede, onverdraagsaamheid en konflikte neem op plaaslike, sinodale en
algemeen sinodale vlakke toe op dieselfde wyses en teen dieselfde tempo as wat lidmate in die
samelewing ondervind dat omstandighede, situasies en uitgangspunte hulle konfronteer met onbekende,
ongemaklike, onaangename en selfs onverstaanbare moontlikhede, keuses en alternatiewe.
2.9 Spirituele differensiasie en segmentering in die kerk en samelewing is vanweë die blootstelling wat
lidmate aan ’n veelheid en toenemende verskeidenheid van benaderings, ingesteldhede en praktyke
ondervind, ’n gegewe. Dit dra dikwels by tot verwarring, onsekerheid en bevraagtekening van die
tradisioneel bekende en aanvaarde oortuigings, sienings en geloofsinhoude.
2.10 Voortgaande internasionale teologiese besinning en navorsing wat via die akademie en
opleiding plaaslik weerklank vind, dra by tot die verryking van die kerk se denke en gesprek, maar ook
tot die verwydering tussen teoloë, opleidingsinstellings, jonger afgestudeerde predikante en die deursnee
lidmate van die kerk en gemeentes wat nie genoegsaam ingelig word en bybly by gesprekke en denke oor
en in die teologie nie.

3 DIE UITDAGINGS EN PROSESSE WAARAAN DIE KERK IN ’N PLURALISTIESE
KONTEKS BLOOTGESTEL IS EN WORD, STIMULEER BEPAALDE
UITEENLOPENDE VERWAGTINGE BY LIDMATE EN VOORGANGERS IN DIE KERK
Wanneer mense beleef dat hulle in die raaswaters is, koester sommige van hulle die verwagtinge dat hulle
daardeur gehelp sal en ook moet word. Meestal is hierdie soort verwagtinge nie duidelik-geartikuleerde
vrae of versoeke nie, maar onderliggende behoeftes wat vanuit ’n wye spektrum van motiverings inspeel
op die kerk se bevinding, gesindhede, artikulasie en uitlewing van haarself. Hierdie soort onderliggende
verwagtinge kan ook herken word as dat sommige daarvan direk teenoorgesteld aan mekaar is. Hierin
word iets van die pluraliteit van dinamika en perspektiewe binne die NG Kerk self sigbaar.
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Dit is ATLAS se vermoede en ook waarneming dat daar onder meer van die volgende soorte verwagtinge
in die gemoedere van baie lidmate leef:
3.1 Uitklaring van kontroversiële vraagstukke en opponerende standpunte binne die kerk en ook wat
vanuit die samelewing aan die adres van die kerk gerig word. Kontroverse, teenstellende perspektiewe en
opponerende posisies aangaande sake wat vir die lewenswyses en oortuigings van mense belangrik is,
veroorsaak spanning en stimuleer konflik en onverdraagsaamheid in hulle gemoedere en hulle wil dit
graag opgehef hê.
3.2 Duidelike en navolgenswaardige etiese begeleiding word gevra en versoek. Die keuses, gedrag,
gewoontes, voorstellings, menings en optredes van vele rolspelers en beïnvloedende figure in ’n sekulêre
staat, samelewing en wêreld speel op baie maniere in op mense se lewens. Deur onder meer die
elektroniese en sosiale media word bekende en vertroude waardes, sienings en praktyke van lidmate
bevraagteken of gerelativeer. Dit veroorsaak onsekerheid en verwarring en mense soek leiding.
3.3 Helder standpuntinname tov kontensieuse sosiale aangeleenthede – die samelewing en politiek
bring op lopende band onverwagse, nuwe, vreemde en soms selfs weersinwekkende sake en gebeure na
die tafel en krap mense se gemoedere om. Daar word van hulle verwag om daarmee vrede te maak en
hulle weet nie hoekom en hoe nie. Derhalwe verwag hulle dat die kerk ’n helder en gesaghebbende woord
of woorde sal spreek.
3.4 Dinamiese en integriteitvolle modellering van positiewe en hoopskeppende leierskap en
rigtingaanduiding in tye en omstandighede waarin mense voel dat hulle al meer gedomineer,
gemanipuleer en gestimuleer word tot beskouings en leefstyle wat hulle vermoed nie die toets van
evangeliese en Bybelse waardes slaag nie. Leiding en leierskap in die samelewing en ook die kerk is een
van die aangeleenthede wat tans die meeste in die brandpunt is.
3.5 Eenvoudige, maar gefundeerde verduideliking van teologiese perspektiewe en oortuigings –
omdat die rykdom en veelheid van perspektiewe, kennis en inligting oor omtrent elke faset van die
christelike geloof net uitbrei en meer word sodat mense voel alles in en om die geloof, Bybel, God en kerk
word amper daagliks vir hulle net meer ingewikkeld, deurmekaar en onbegryplik.
3.6 Aanbieding en beoefening van direktiewe en vaste reëls vir die hantering van komplekse sake
en uitsprake in Bybeltekste – sodat dit nie nodig is om met die veelheid en verskeidenheid van
vertolkings en perspektiewe rekening te hou en dit telkens in die spel te bring in die uitlewing van hulle
geloof en christenskap nie. Mense hoop daarop dat hulle maklike, duidelike en direkte antwoorde op hulle
eie en ander se baie vrae kan vind.
3.7 Kragdadige demonstrasie en proklamering van geloofsoortuigings en Bybelse riglyne – ten
aansien en ondervinding van allerlei optredes en uitsprake van radikale groepe en figure op sosiale,
kulturele en politieke terreine word mense se frustrasievlakke en ongeduld toenemend gestimuleer.
Derhalwe word verwag die kerk moet ook ter wille van en in die naam van reg en geregtigheid
daadwerklik en uitdagend begin praat en optree.
3.8 Openheid, aanvaarding en inklusiwiteit tov ander mense, sienings en style – omdat baie lidmate
oortuig is dat die kerk bedoel is om draer en uitdeler van genade, sorg en liefde teenoor alle mense en in
alle omstandighede te wees, verwag baie van hulle ’n praktiese wegdoen met enige eksklusiwiteit,
geslotenheid en tradisionaliteit in of deur die kerk.
3.9 Handhawing van tradisionele Bybelse sienings en opvattings oor sake – die omvang en tempo
van veranderinge en veelhede van verskeidenheid in die wêreld en samelewings noop soms mense om
ter wille van behoud van of verlange na gemoedsrus onversetlik en onoortuigbaar te wees. Dit laat hulle
teruggryp na en vashou aan perspektiewe en oortuigings van gister en eergister asof dit die skarniere van
die ewigheid self is.
3.10 Afwysende, veroordelende en kritiese teenoorstelling tot die kultuur en samelewingstendense
– omdat die kloof tussen die laat-moderne lewenstoestande en vroeëre idealisties-voorgestelde, vrome en
Bybelse lewenstoestande so ontsettend groot bedink en beleef word, kan daar soms nie meer anders as
net negatief na die huidige samelewings gekyk word nie. Daarom word soms ook van die georganiseerde
kerk verwag om afwysend en krities stelling in te neem teenoor die samelewing.

4 OOR MANIERE WAAROP DEUR DIE KERK EN TEOLOGIE GESPREKKE MET DIE
PLURALISTIESE KONTEKS GEVOER SOU KON WORD.
4.1 Respek vir die teks
Die Bybel as die kanonieke teks van die kerk is ’n teks met uitsonderlike kwaliteite en wonderlike
kapasiteite. Die Bybel is van die vroegste tye af deur gelowiges ontdek, ontmoet en gehoor as
openbarende getuienis van en oor die enigste lewende en sprekende God. Vir die christelike teologie en
kerk is dit tans noodsaaklik om opnuut weer, soos tydens die 16de eeuse Reformasie, die seggende krag
van die Bybel te ontdek en te proklameer. Die kerk kan, mag en moet met oortuiging die multikontekstuele en pluralistiese samestelling van die Bybelse teks as haar kanon vir geloof en lewe,
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waardeer en ter sprake bring. Vanweë die dinamiese aard daarvan is die Bybel op unieke maniere in staat
om op genuanseerde, indringende en gedifferensieerde maniere te respondeer op en gesprek te voer met
uiteenlopende kontekste, denkbenaderings, ervarings en tematiese groeperinge ook van ons dag en tyd.
Terselfdertyd maak die rykdom van kanoniese verwysingsraamwerke in die Bybel dit ook vir die kerk
moontlik om verskeie subtiele oorgange en skakels tussen hedendaagse kontekste en dinamikas agter te
kom en uit te wys. Wanneer ’n spesifieke, sistematiese en oortuigende verband – hetsy of dit strukturele
ooreenstemming is in die manier waarop vrae gevra en ondersoek ingestel is en of dit sistematiese
kontraste of alternatiewe visies tussen kontemporêre kontekste en Bybelse kontekste is – ontdek en
uitgewys word, het dit tot gevolg dat sinvolle, kreatiewe en verhelderende interdissiplinêre gesprekke kan
ontstaan en gedeelde insigte begin posvat tussen gespreksgenote.
4.2 Sensitiewe geduld
Hierdie benadering vra van die kerk ’n baie geduldige, sensitiewe en wedersyds-respekterende inset en
omgang met die Bybelse teks en met mekaar as gespreksgenote. Daar kan nie maar slegs probeer word
om ’n enkele en finale godsdienstige formule of standpunt te vind wat dan of op ’n outoritêre manier
afgedwing word of deur allerlei liberale strategieë van integrasie aangebied en gehandhaaf word nie.
Eintlik vra hierdie soort benadering van die kerk nie meer geduld of ’n ander soort geduld, sensitiwiteit en
respek as wat in elke geval van pastorale begeleiding en kreatiwiteit teenwoordig is of behoort te wees
nie. Ongeag waar die Bybel, of dit deur prediking, pastorale versorging of lering is, ter sprake gebring
word in spesifieke hedendaagse situasies en kontekste, is dit nodig om dit met geduld en luisterende
respek te doen. Ook wanneer ’n gegewe gebeure of spesifieke situasie gelees en geïnterpreteer word in
die lig van ooreenstemmende, verbeeldingryke kanonieke kontekste wat in die Bybel beskryf word, moet
met groot sensitiwiteit te werk gegaan word en nie sommer op klank of eerste indrukke af aannames
gemaak word nie.
4.3 Die belangrike opgawe vir kerklike en akademiese teologie
Dis na ons mening tans nodig om spesifieke modelle te ontwikkel en aan te bied wat opbouende
verhoudings en sinvolle gesprekke kan moontlik maak tussen die rykdom van pluralistiese tradisies in die
Bybelse teks aan die een kant en die oriëntasieprofiele en diepgaande menslike behoeftes vir oriëntering
in kontemporêre samelewings- en kulturele pluralisme aan die ander kant. In onlangse jare het verskeie
publikasies wat handel oor bemoedigende ondervindings van hierdie aard tussen rolspelers in
uiteenlopende kontekste, die lig gesien. Heelwat sinvolle dialoë tussen die christelike teologie en die
natuurwetenskappe, waarby eksegete en spesialiste in ander kulturele dissiplines ingesluit is, het reeds
internasionaal plaasgevind. Dis juis in die lig van hierdie verwikkelinge waartydens die christelike geloof
en teologie se stem relevant gemaak is in gesprekke met sogenaamde sekulêre wetenskappe, dat ATLAS
aan hierdie dokument gewerk het om daarmee die NG Kerk se gesprek in die konteks van Suidelike Afrika
te probeer dien.
Ook het daar reeds gesprekke begin plaasvind tussen religie en regspleging asook teologie en ekonomie.
Onder meer is ’n multinasionale navorsingsprojek deur die Amerikaanse Centre for Theological Inquiry
geloods onder die algemene tema van Property and Possession. Tydens die gesprekke hieroor is
byvoorbeeld gefokus op die simbole, denkwyses en praktyke van bekoming, verkryging, besit, herstel en
verlies in ekonomiese en Bybelse kontekste. Dis vir die NG Kerk in Suidelike Afrika tans ’n noodsaaklike
opgawe om soortgelyke gesprekke in ons konteks op gang te kry ter wille van geloofwaardige getuienis
asook substansiële begeleiding en heroriëntasie van lidmate en ander rolspelers in die plaaslike
kontekste. Soms kry ’n mens die indruk dat daar ongelukkig wedersyds in die kerk en samelewing egter
ook rolspelers, belanghebbers, tendense en praktyke is wat weier om aan hierdie soort dialogiese
interaksie deel te neem. Daar is oënskynlik mense wat hulle daarvoor beywer om op allerlei maniere dit
wat die Bybelse tradisies werklik te sê het, aan te pas en voorstellings daaromtrent aan te bied wat eerder
aan dominante ideologiese oortuigings en veronderstellings dienstig is as aan dit wat die Bybel self ter
sprake bring.
Die deurslaggewende vraag vir die christelike kerk om te probeer beantwoord, bly egter onvermydelik,
naamlik: Wat behels ’n eerlike, egte, spesifieke, sistematiese en verstanende gesprek en verhouding
tussen die rykdom van kanonieke tradisies in die Bybel en die kontekste van die huidige pluralistiese
samelewings regtig?
4.4 Nuwe oriëntasie?
Om laasgenoemde vraag te probeer antwoord, wil dit voorkom of daar tans ’n diepgaande hermeneutiese,
kulturele en ook opvoedkundige heroriëntasie nodig is. Daar is nood aan ’n nuwe oriëntasie waarin
weggedoen word met die vrees vir verskille en vir poli-kontekstuele en multi-sistemiese verskynsels,
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konstellasies en werklikhede. Ons het ’n grondig nuwe ingesteldheid nodig waarin daar nie meer geglo
word aan of gehoop word op ’n soort enkele meesterskakelaar of ’n “een mate pas almal”-formule as die
ideale en finale oplossing vir die soeke na ’n sinmakende oriëntasie in die lewe vandag nie. Ons moet
eerder leer om sistemiese verskille in verhouding tot ander sistemiese verskille te bring, te ondersoek, te
beluister en hulle met vertroue in die aktiewe medewerking van die Gees wat die kanon begelei, te
probeer verstaan.
4.5 Maar wat beteken dit inhoudelik en op ’n manier selfs prakties?
Die blote waarneming en aanduiding van tematiese analogieë, soortgelyke vraagstukke en veronderstelde
ooreenstemmende denkinhoude in kanonieke, historiese, kontemporêre en lokale kontekste is egter nog
nie voldoende om aan die teologiese opgawe van ons tyd te voldoen nie. Indien gereformeerde kerke en
teoloë vandag grondig verder wil beweeg as naïewe biblisisme, wat op ’n eiesoortige manier ook in staat
is om ’n hoë mate van arbitrêre vergelykings en analogieë aan te bied en te verdra, moet daarna gestreef
word om analogiese en/of kontrasterende sistemiese verskille te rekonstrueer wat betref kanonieke,
historiese en kontemporêre kontekste. Dit beteken dat ’n tema, denkinhoud, verwysingsraamwerk,
denkbenadering of ’n teoretiese of praktiese problematiek onderskei word in ten minste twee verskillende
kanonieke kontekste of destydse historiese kontekste wat in verhouding tot die kanon staan. Die soort
vrae wat dan in ’n hermeneutiese gesprek gevra kan word, is:
4.5.1 Waarom word die saak anders in konteks A hanteer, voorgestel of meegedeel as in konteks B?
4.5.2 Hoe evalueer ons hierdie verskil(le)?
4.5.3 Wat leer ons alles daarvan, daaruit en daardeur?
4.5.4 Wat help die Gees ons om agter te kom omtrent God se doel, verwagtinge en betrokkenheid in
hierdie situasies, kontekste en dinamika?
Na eerlike en kritiese nadenke en gesprek oor hierdie soort vrae word die verskil(le) wat agtergekom word
in verhouding gebring met ’n analogiese soort verskil wat in ten minste twee kontemporêre kontekste
onderskei kan word. Op so ’n manier kan dit moontlik wees om verbande te lê tussen waargenome,
afgeleide of veronderstelde prosesse van ontwikkeling of verval, wat mekaar wedersyds informeer en
toelig en die gelowige lesers help om iets te begin verstaan van God se werking in en deur die gange van
die menslike geskiedenis.

5 OOR DIE GESAG VAN DIE SKRIF
Enige noulettende Bybelleser erken dat daar in die Bybelse teks ’n pluraliteit van dinamiese tradisies is
wat nie net soms in onderlinge spanning met mekaar verkeer nie, maar wat ook op velerlei maniere in
spanning is met die huidige laat-moderne en pluralistiese leef- en ervaringswerklikheid waarin lidmate wat
met die Bybel omgaan daagliks leef. Hierdie interne en eksterne spanninge word nie opgehef deur vanuit
die een of ander enkelvoudige dogmatiese, geestelike of teologiese beginsel, soos byvoorbeeld
heilsgeskiedenis, verbond, verlossing of versoening die Bybeltekste te benader, te lees en te hanteer nie.
Alhoewel so benadering aanloklik mag voorkom, is dit in werklikheid ’n redusering van die ryke inhoud en
genuanseerde dinamika van die veelheid van Bybelse tekstradisies. So soort benadering verg ook
aanhoudend interpretatiewe konstruksies en raamwerke wat van buite-af op die Bybel toegepas moet
word sodat die teks uiteindelik slegs kan sê wat sodanige leser graag wil hoor.
Toenemend word vrae rondom inhoudelike meedelings in die Bybel in die lig van vandag se
samelewingstoestande en lewensbeskoulike posisies ook al hoe meer en moeiliker om te antwoord.
Immers, ontdek ons nie in die Bybel talle aanduidings van historiese posisies en benaderings soos onder
meer patriargie, slawerny, poligamie, etnosentrisme, nasionalisme en die sosiale en kulturele regverdiging
van geweld en oorlog nie? Hierdie is voorbeelde van sake wat ons as christene liefs agter ons sal wil laat,
eerder as om dit te probeer verantwoord, om nie te sê verdedig, nie. In die lig van teësprake en selfs
konflikte tussen verskeie tekste in die Bybel, hoe behoort oor die waarheidsaansprake van hierdie tekste
gedink te word? As die kerk met eerlikheid en integriteit oor geloof en etiese aangeleenthede wil dink,
praat en optree, is dit nie tans nodig om ook saam met die Bybel respek te hê vir en reg te laat geskied
aan die geldigheid van ander sosiale teorieë, wêreldbeskouinge, filosofieë, historiese, wetenskaplike en
morele denkwyses en perspektiewe waarvan mense kennis neem en waardering voor het nie? Hierdie en
soortgelyke vrae maak dit hoe langer hoe meer moeilik om op ’n geslote, verdedigende en eksklusiewe
manier bloot die Bybel as finale en onbevraagtekenbare gesag te poneer en te probeer handhaaf.
Daarom het dit gedurende die afgelope drie eeue duidelik begin word, veral na aanleiding van diepgaande
studie van die Bybelteks self vanuit ’n wye spektrum van benaderings, dat om vandag nog oor die
gesaghebbendheid van die Bybel te praat met die verwagting dat die christelike geloof se perspektief
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daarop oortuigend is, integriteit het en sin maak, die kerk nie maar slegs kan bly vassteek by die blote
herhaling en handhawing van vroeëre tye se standpunte en formulerings nie. In teologiese en
hermeneutiese besinning het die volgende perspektiewe oor en dimensies van ’n verantwoordelike
verstaan en verduideliking van die gesag van die Bybel vir en in die christelike geloofsgemeenskap
toenemend begin uitkristalliseer. Die toonaangewende gereformeerde teoloog Michael Welker beskryf dit
as die gesaghebbende gewigtigheid van die Bybel in die tyd en samelewing waarin ons tans leef.
Martin Luther se oorspronklike reformatoriese vertrekpunt van “sola scriptura regnare” is geldig, maar is
primêr bedoel om te sê: “Die Skrif is alleen koningin, maar sy is glad nie God nie”. Die Bybelteks as boek,
is nie ’n gesag in sigself, wat outomaties, foutloos en onfeilbaar in elke woord daarvan opgesluit is nie. Die
reformatore het met passie gelowiges gewaarsku om nie die geskrewe Bybelteks tot ’n papierpous te
verhef nie. Die Skrif is getuienis aangaande God onder leiding van die Gees van God. Daarom is die
gesag van die Bybel ’n afgeleide en sekondêre gesag in verhouding tot die enigste ware en finale
gesag, naamlik die gesag van die Lewende Drie-enige God self. Die Bybel is nie God nie. God alleen het
gesag. Die geskrewe Bybel is inderdaad en inderwaarheid God se Woord in menslike taal en in mense se
manier van sien, dink en sê. Dit is ’n getuienis aangaande die lewende werklikheid van God self vanuit en
as gevolg van vele perspektiewe. Die Bybel bied ’n wolk van getuies (Heb 12:1) of eerder, ’n landskap van
getuienis aan. Dit is die uitnemendste versameling van menslik geskrewe getuienis aangaande God en sy
wil waaroor die christelike kerk beskik. Daarom het die Bybel primêr vir die kerk toegekende of verleende
gesag in haar denke en lewe voor die Aangesig van God self.
Verder het die tekste en getuienis van die verskeidenheid van Bybelse tradisies ’n onmiskenbare
historiese werkingsgeskiedenis wat daaraan ook ’n soort intrinsieke, eiendomlike en seggende
gesag verleen. Oor ’n periode van duisend tot duisend vyfhonderd jaar is die getuienistradisies in die
Bybel voorberei, versamel, met mekaar vergelyk, aangepas en uitgebrei in die uniekheid van elkeen se
geskakeerde bydraes as openbarende getuienis aangaande God. Dis ’n seggende teks wat inderdaad
gegroei het en leef oor die verloop van eeue in die soeke na en uitspreek van die kennis aangaande God
en die lewe voor en met God. Die Bybel bevat, behou, betuig, verkondig en beskryf die mees oortuigende
en indrukwekkende geskiedenis van die getuienis van God en die mense waaroor die mensdom beskik.
Daar is onmiskenbaar ’n groot kloof van verbygegane tyd tussen die historiese vorming en ontstaan van
die Bybelse tradisies met hulle eiesoortige rasionaliteite, moraliteite en wêreldbeskouinge wat destyds in
die verwoording daarvan ’n rol gespeel het en die laat-moderne, pluralistiese en historiese omstandighede
van vandag. Nogtans is dit in beide tye nog steeds die mens met die veelvuldigheid van sy/haar vrae,
hoop, behoeftes, node en ervarings van geloof wat voor die lewende God self leef. Verseker verskil die
kleure en kontoere van menslike lewe voor God waaroor die Bybel berig en getuig. Tog oor en oor, te
midde van afstande en vreemdheid van tyd en omstandighede, is daar altyd weer van dag tot dag
verrassende ontdekkings van nabyheid en gelyksoortigheid met betrekking tot bepaalde persone,
situasies, gebeure en omstandighede in die Bybel. Die historiese, werkende en aansprekende
gesaghebbendheid van die Bybel maak dit self aanhoudend kenbaar aan die mens met intense
eksistensiële rykdom. Dit is hierdie innerlike, werkende dinamika van die Bybel wat gelowiges dikwels
ondervind en bely as die aktiewe spreke van die Gees van God wat die Bybel vir hulle tot Woord van God
laat teregkom.
Benewens ’n gesaghebbendheid wat opkom vanuit die historiese werkingsgeskiedenis van die Bybel oor
millennia, is dit ook duidelik dat die Bybel en die getuienis wat daarvan uitgaan ’n onmiskenbare en
selfs deurslaggewende kulturele gewig en gesag dra. Dis ook die geval in die huidige komplekse en
snel veranderende pluralistieses bestaan van die mensdom van die 21ste eeu. Nie slegs kommunikeer
die Bybelse tekstradisies ’n ryke verskeidenheid van kritiese, ondersteunende, bevrydende, vermanende,
visionêre, inspirerende, korrigerende, hoopvolle en toekomstige perspektiewe oor die individuele, sosiale,
opvoedkundige, juridiese, kulturele en morele lewe van die mense in samelewingtoestande van destyds
nie. Daar is bykans geen kultuurkonstellasie tans op die aarde waarin daar nie ook spore en kenmerke
van die Bybel se invloede, insprake en wisselwerking opmerkbaar en teenwoordig is nie. In sommige
gevalle is die Bybelse kulturele teenwoordigheid en gewig, om nie te sê gesag nie, slegs herkenbaar as
die ontlokker van reaksie, protes en verset. Dis veral die geval omdat mense vanweë allerlei motiewe en
alternatiewe oortuigings probeer om die werklikheid van die Bybelse getuienis teë te gaan en af te weer.
Nietemin is dit daar en onmiskenbaar.
Selfs die religieus mees teenoorstaande en of vrysinnige en moreel-dekadente samelewings is op allerlei
maniere deursuur met die kulturele en morele substans van die Bybel. Dit is opmerklik in hierdie
samelewings se opvoedkundige benaderings en mensbeskouinge, hulle gebruike, gewoontes,
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spreekwyses, jaarlikse ritmes, kunswerke, musikale en literêre uitdrukkings en ook algemene lewensetos.
Onmiskenbaar het die Bybel steeds gesaghebbende kulturele gewig in die lewe en samelewings van die
21ste eeu.
Bo en behalwe die herkenbare historiese en kulturele gesaghebbendheid van die Bybel, is daar ook die
kanonieke gesag van die Skrifte wat die christelike kerk erken, bely, handhaaf, verkondig en
verdedig. Hierdie kanonieke gesag is veral onderskeibaar vanweë die interne gesprek binne die
Christelike tradisie. In en deur hierdie gesprek word daarna gestreef om samehangende en oortuigende
verduidelikings rondom God, sy handelinge en die menslike deelname daaraan, te probeer gee. Soos wat
tye verloop en situasies verander binne die kerk en die wêreld rondom haar, getuig en verkondig die kerk:
5.1 na binne en buite met verwysing na vroeëre uitgangspunte en sienings waarin sy haar op die Bybel
beroep het;
5.2 deur steeds weer opnuut te luister na en te leer van mekaar in die lig van nuwe en vars lesings van die
Bybel;
5.3 deur mekaar vanuit die Bybelse tradisies te bevraagteken, aan te spreek en indien nodig te kritiseer;
5.4 deur mekaar met Bybelse perspektiewe te ondersteun, aan te moedig en in tye van nood te bemoedig.
Die Bybel funksioneer inderdaad deurlopend as norm, reël en riglyn vir die christelike gesprek met mekaar
en die wêreld rondom die kerk oor die teenwoordigheid, werking en aanspraak van die Lewende God self.
Die kanonieke dialoog binne die geloofsgemeenskap in die kleine en ook in die breë verband help
grootliks om die “sekerheid van die geloof” vir die kerk te bevestig en te handhaaf. Dit gebeur juis deur
hierdie “sekerheid” voortdurend aan eerlike, gesonde en indringende bevraagtekening te onderwerp.
Hierin bly die kerk getrou aan die Bybel se eie interne dinamika self. Deur die innerlike dialoog van die
Bybelse tradisies en tekste met mekaar as norm vir haar eie onderlinge en wyer gesprekke te handhaaf,
word die kerk gehelp om te beweeg van blote, strakke, proposisionele “sekerhede” na ’n toenemende en
omvattende onderskeiding en kennis van waarheid. Die kanonieke gesag van die Bybel is dus nie ’n
afgehandelde, geslote en beskermende afkondiging van finale, logiese of rasionele sekerhede of
geloofsfeite nie. Eerder is dit ’n navolging van en deelname aan die Gees se begeleiding van die
voortgaande, waarheid-ontsluitende en gesagvolle gesprek van en in die Bybel as Lewende Woord van
die Lewende God.
Die afgeleide, historiese, kulturele en kanonieke gesag van die Bybel is wesenlik gegrond op en rus
uiteindelik op die teologiese gesag daarvan. Immers die Bybel is ’n ryk geskakeerde, komplekse,
veelvuldige en dinamiese getuienis aangaande God en van God self. Dis ’n samestelling van
genuanseerde getuienisse en verkondigings aangaande die aktiewe werklikheid van die Lewende God en
sy handelinge in die skepping, geskiedenis en mense se lewens. Vanuit en deur die veelvuldigheid van sy
inhoud begelei die Bybel die mens om God self, sy teenwoordigheid en sy optredes as die
gesaghebbende teologiese swaartepunt van die Bybel te ontdek. Dis juis hierdie swaartepunt wat ten
grondslag lê van baie historiese formules en beginsel-standpunte rondom Skrifgesag.
Om die teologiese gesag van die Bybel met integriteit ernstig te neem, beteken om die Bybel se rykdom
van getuienis aangaande die lewende God van Abram, Isak en Jakob se meedelings aan en omgang met
mense, wat in Jesus van Nasaret se lewe, kruisdood en opstanding uit die dood ’n deurslaggewende
hoogtepunt bereik, deur die bemiddeling van die Heilige Gees te verneem vir wat dit in waarheid is. Die
Bybel is naamlik sprekende, getuiende en verkondigende openbaring van die Drie-enige God self. Die
steeds sprekende en voortgaande openbarende teenwoordigheid van die Opgestane Christus deur sy
Gees by die mense wanneer hulle die rykdom van getuienisse van en in die Bybel lees, dit oordink en
gelowig daarop antwoord, is die basiese teologiese gesag daarvan.

6 SAMEVATTING VAN HERMENEUTIESE UITGANGSPUNTE WAT DIE NG KERK
REEDS NAV VROEËRE ALGEMEME SINODALE BESLUITE HANDHAAF IN HAAR
BESINNING OOR DIE BYBEL EN DIE VOORTGAANDE GESPREK MET DIE
UITDAGINGS VAN ONS DAG EN TYD
Die NG Kerk is vanaf die tagtigerjare van die vorige eeu, dws bykans 35 jaar reeds, besig om op
verskillende maniere en deur ’n hele aantal teoloë en predikante se deelname, gesprek te voer oor die
Bybel se gesag en interpretasie. Verskeie belangrike en betekenisvolle studiestukke, lesings, artikels en
publikasies met perspektiewe oor die lees en verstaan van die Bybel het vanuit die kerk se geledere
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gedurende hierdie tyd die lig gesien. Ter wille van kontinuïteit van die kerk se gedagtegang en in gesprek
met die huidige konteks en uitdagings, soos hierbo genoem, word vervolgens die geredigeerde en effe
uitgebreide keuses van die Algemene Sinode van 2004, waarin ook die perspektiewe van 1983 en 2002
verdiskonteer word, weergegee.
Alhoewel die styl en woordkeuses van hierdie deel van die dokument effe anders mag klink en oorkom, is
dit die siening van ATLAS dat paragraaf 5 waarin ’n moontlike benadering vir die kerk tot sinvolle gesprek
tussen geloof en wetenskap aangedui word, op ’n manier ’n praktiese implementering van hierdie
onderliggende perspektiewe en oortuigings is. Alreeds het die NG Kerk se Algemene Sinode dus besluit:
1. Die Nederduitse Gereformeerde Kerk bely, as ’n kerk wat in die Gereformeerde tradisie staan, dat die
Bybel die Woord van God is en dat die Bybel daarom:
1.1 Gesag het oor ons hele lewe, omdat dit aan ons betuig en ons daarvan verseker dat ons nie aan
onsself behoort nie, maar aan die Here, sodat ons geroep word om in vertroue op Hom en in
gehoorsaamheid aan Hom te lewe;
1.2 Betroubaar is, omdat ons van harte oortuig is en vas glo dat God werklik is soos wat Hy Homself in
die Skrif aan ons bekend maak, naamlik as Vader, Seun en Gees wat uit genade en in liefde ons mense
se God is;
1.3 Duidelik is, omdat die kerk hierin die helderheid van die evangelie van God se liefde en genade hoor;
1.4 Voldoende is, omdat die Heilige Gees ons deur die Bybel alles leer wat ons mense nodig het en hoef
te weet om in die Lewende God te glo en om sy wil te gehoorsaam (vgl NGB Art 7).
Daarom bely ons steeds gelowig dat hierdie waarheid omtrent die Skrif alleen, as God se openbarende
Woord, vir ons bo alles is.
2. Soos nog altyd vir die Gereformeerde tradisie, beteken hierdie belydenis vir ons nié:
2.1 Dat die Bybel vereis dat ons ons menslike denkvermoë, wat ’n wonderlike gawe van God is
waarmee ons Hom dien, moet opoffer, ophef of nie gebruik nie;
2.2 Dat die Bybel gesien en hanteer kan word as ’n eksakte handboek vir historiese, etiese of
wetenskaplike kennis in die moderne sin en opvatting van hierdie begrippe nie;
2.3 Dat die Bybel so direk en maklik is om met die verstand alleen te verstaan dat sommer enige
mens op sy of haar eie, onmiddellik sonder enige deelname aan die groter christelike gesprek en ook die
leiding van die Heilige Gees alles daarin volledig kan begryp en eiesinnig kan verklaar nie;
2.4 Dat die Bybel vir ons mense die volledige, feitelike en finale kennis oor alle aspekte van die lewe en
werklikheid gee, sodat enige verdere menslike ondersoek, nadenke, gesprek of wetenskaplike
navorsing nie nodig is nie.
3 Ons bely verder ook dat God deur die Heilige Gees die kerk deur die eeue in die waarheid van
hierdie Woord lei. Dit beteken vir ons dat ons die Skrif as die lewende Woord van God hoor, ontvang en
daarmee omgaan in gemeenskap met die Heilige Gees en met mekaar in die verwagting dat ons in en
deur die lees en interpreteer van die Skrif God se openbaring van Homself en sy wil vir die lewe ontdek.
Daarom was die kerke in die Gereformeerde tradisie nog altyd oortuig van die belangrikheid van ’n
verantwoordelike luister na en interpretasie van die Skrif waardeur die kerk as geloofsgemeenskap,
onder die leiding van die Heilige Gees, soek na die waarheid, geregtigheid en barmhartigheid wat God
deur die werking van sy Woord in ons tot stand bring. Hierdie oortuiging dat die kerk die Skrif moet
interpreteer, blyk onder meer uit:
3.1 Die klem wat van die begin af gelê is en nog steeds word, op ’n grondige kennis van die oorspronklike
tale (Hebreeus, Grieks en Aramees) waarin die Bybeltekste aanvanklik geskryf is, asook die voortgaande
soeke na die beste benaderings en maniere vir verantwoordelike Bybelvertaling en Skrifuitleg;
3.2 Die beklemtoning dat die hele Skrif gelees moet word in die lig van die kontekste waarin die
onderskeie tekste ontstaan het, sodat die tyd- en kultuurbetrokkenheid daarvan verreken kan word in die
interpretasie en uitleg;
3.3 Die onafgehandelde soeke na en gesprekke oor uitgangspunte, riglyne en reëls vir gesonde,
geloofwaardige en helder eksegetisering en uitleg van die Skrif. Voorbeelde van sulke eksegetiese riglyne
uit ons tradisie behels onder andere:
3.3.1 Dat die Skrif as totaliteit gelees moet word en nie slegs as enkele uitsprake of tekste buite verband
verabsoluteer word nie;
3.3.2 Dat Skrif met Skrif vergelyk moet word omdat die Skrif op ’n eienaardige manier ook as sy eie
uitlegger funksioneer;
3.3.3 Dat die moeiliker dele in die lig van die makliker dele vertolk moet word en
3.3.4 Dat die Skrif vanuit die hart daarvan, naamlik die evangelieboodskap van Jesus Christus, beluister,
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verduidelik en uitgelê moet word.
3.4 Die onderskeid wat in die uitleg van die Skrif gemaak is tussen verskillende dele van die Skrif wat ’n
verskillende soort gesag en gewig dra (byvoorbeeld die onderskeid tussen die historiese en normatiewe
dele van die Skrif, asook die onderskeid tussen die kultiese en morele wetgewing in die Skrif).
3.5 Die dankbare, maar ook kritiese luister na die (baie) manier(e) waarop die Skrif in die geskiedenis van
die kerk uitgelê is en steeds in ons eie tyd deur medegelowiges in ons eie tradisie en kerk asook in ander
tradisies en kerke uitgelê word;
3.6 Die vestiging en handhawing van kerklike praktyke vir die lees, interpretasie en verduideliking van die
Skrif, soos veral die prediking, maar ook kategese, Bybelstudie, teologiese studie en andere;
3.7 En veral ook in die daarstel van belydenisskrifte waarin die kerk streef om die hart van die Skrifboodskap duidelik te vertolk, te verwoord en gehoorsaam te aanvaar.
4 Hoewel die kerk in elke tyd anders mag oordeel oor wat die beste benaderings, riglyne, reëls en
metodes vir verantwoordelike Skrifuitleg is, bly dit vir die NG Kerk ’n basiese oortuiging dat die belydenis
van die Skrif as Woord van God, nooit teenoor verantwoordelike Skrifuitleg staan nie. Die belydenis roep
ons juis op om onsself, in gemeenskap met mekaar en met al die gawes wat God vir sy kerk gegee het,
toe te lê op die soeke na die waarheid.
5 In die lig van hierdie belydenis glo ons dat God ook in die uitdagende pluralistiese tye waarin ons
vandag leef, sy kerk deur sy Woord en Gees in die waarheid sal lei. As Gereformeerdes verbind ons ons
daartoe om, ook wat die ingewikkelde leerstellige sake en etiese kwessies van ons tyd betref, in hierdie
oortuiging saam te soek na waarheid, geregtigheid en barmhartigheid. Ons glo dat hierdie soeke ’n
ekumeniese strewe is, in verbondenheid met die kerk van alle eeue en die kerk regoor die wêreld. Waar
ons van mekaar verskil, glo ons dat ons in gesprek met mekaar moet bly, in die gebed dat God ons liefde
al meer sal laat toeneem in begrip en fyn aanvoeling, sodat ons die dinge sal kan onderskei waarop dit
werklik aankom (Fil 1:9–10).
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LEERSTELLIGE SAKE BYLAAG 3

ONS CHRISTELIKE GELOOF EN DIE WETENSKAP
INLEIDING
Ons het hier duidelik met twee sake te doen wat in verband met mekaar staan, of wat ons in verband met
mekaar wil beskou. Aan die een kant het ons “Ons Christelike Geloof” en aan die ander kant “die
Wetenskap.” Voordat ons saam dink oor hoedat hierdie twee met mekaar in verband staan, sal dit
verhelderend wees om eers Christelike Geloof en Wetenskap afsonderlik duideliker te definieer – of te
omskryf – anders praat mense maklik by mekaar verby. Dit kan maklik gebeur dat terwyl ons dink,
aanvaar, of aanneem dat almal met hierdie begrippe dieselfde verstaan, dit heel dikwels nie so is nie. Wat
dan hierdie andersins interessante gesprek onnodig kompliseer.
Die volgende onderwerpe gaan nou hier hanteer word:
1. Ons Christelike Geloof.
2. Die (moderne) Wetenskap.
3. Die Bybel
4. Die Ou Testament: Genesis 1–2 as voorbeeld
5. Die Nuwe Testament: Markus 5:1–21 as voorbeeld
6. Belydenisskrifte: Artikel 12 van die NGB as voorbeeld
Blaai om vir lekker lees!

1 ONS CHRISTELIKE GELOOF
ONS
Die “Ons” is ʼn persoonlike aanduiding. Dit gaan duidelik hier nie om ʼn algemene beskouing of oortuiging
van alle mense oor wat hulle glo nie, maar ʼn spesifieke groep mense wat in ʼn spesifieke tyd en plek
woon. In hierdie geval is dit NG Kerklidmate wat aan die begin van die 21ste eeu hoofsaaklik in Suidelike
Afrika woon – maar natuurlik ook elders in die wêreld, waar ook al ons lidmate hulleself bevind.
CHRISTELIKE GELOOF
Ons “Christelike Geloof” het ʼn bepaalde oorsprong (geskiedenis) en inhoud (tradisie) wat ʼn mens sou
kon terugvoer na die heel oudste Christelike geloofsbelydenisse, soos die Apostoliese Geloofsbelydenis
(Apostolicum), die geloofsbelydenis van Nicea en Athanasius. Ons verwys na hierdie belydenisse as die
ekumeniese geloofsbelydenisse, wat vroeg na die ontstaan van die Christelike geloof (na die tyd van
Jesus) geleidelik tot stand gekom het – sommige selfs nog voor die Bybel as geskrif soos ons dit vandag
ken, finale beslag gekry het. Dit is ekumenies omdat alle hoofstroom Christelike tradisies (byvoorbeeld die
Rooms-Katolieke Kerk, die Protestantse Kerke, Grieks-Ortodokse Kerke) op die een of ander manier hulle
Christelike oortuiging hierheen terugvoer.
ʼn Mens sou kon sê dat die Christelike geloof in hierdie geskrifte hulle beskouing oor God baie spesifiek
aandui as 'n geloof in 'n Drie-Enige God. Ons Christelike beskouing oor God is dus onderskeidend en
baie spesifiek 'n geloof in 'n Drie-Enige God wat sigself as Vader, Seun en Heilige Gees in die
geskiedenis bekendstel. Ons word dus daartoe opgeroep om nuwelinge (bekeerlinge tot hierdie geloof) te
doop in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees (Matteus 28:19). Hoewel hierdie DrieEnige God vir ons onbegryplik is en dit dus moeilik is om ‘n duidelike konsep/begrip van Hom te hê, is dit
ons oortuiging dat Hy Homself aan ons openbaar het as God die Vader, die Skepper van alle dinge; as
God die Seun, in Jesus van Nasaret as ons Verlosser; en as God die Heilige Gees, wat in ons as
individue, maar veral ook gesamentlik in ons as gemeente/kerk woon – die gemeenskap van die
gelowiges.
GEREFORMEERDE GELOOF
Ons sou ons beskouing oor God selfs nog meer spesifiek kon beskryf wanneer ons onsself
Gereformeerde Christene noem. In die loop van die 16de en 17de eeu het met die Protestantse Beweging
(Hervorming) ʼn nuwe groepering van die Christelike Kerk in Europa tot stand gekom. ʼn Deel daarvan het
ontwikkel en gegroei in wat uitgeloop het op die aanvaarding van die Drie Formuliere van Enigheid (die
Heidelbergse Kategismus, Nederlandse Geloofsbelydenis en Dordtse Leerreëls) by die eerste
Gereformeerde sinode in 1618/19 in Dordrecht, Nederland. Teenoor die Rooms-Katolieke Kerk van
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destyds is met die aanvaarding van hierdie belydenisskrifte klem gelê op die vyf sogenaamde solas, te
wete: sola gratia (alleen deur genade), sola fidei (alleen deur geloof), solus Christus (slegs deur Christus),
sola scriptura (die Bybel alleen), soli Deo Gloria (aan God alleen die eer). Dit was verstaan as ʼn troosEvangelie. Ons kan onsself nie red nie. Nie deur ons werke of enige verdienste nie. Alleen God kan dit
doen deur ons in Christus Jesus te verlos. Die ellende waaruit ons verlos moet word, was nie eng gesien
as slegs persoonlike sonde(s) nie, maar ʼn bevryding uit die ellende (misère) van die lewe self – om dan ʼn
dankbare lewe te kan lei tot eer van God. Die diepste troos is dat ons nie aan onsself behoort nie, maar
aan ons getroue Verlosser en Saligmaker, Jesus Christus.
As ons dus vandag as Gereformeerde Christene verwys na Ons Christelike Geloof, sou ʼn mens in die
beskrywing hierbo iets kon verstaan van die identiteit van ons geloof, ons godsdiens. Ons verstaan ook
dat, omdat ons ʼn dinamiese geloofsgemeenskap is wat onsself telkens in ʼn volgende tydvak bevind
waarin ons weereens uitdaag word tot ʼn volgende relevante verstaan van ons geloof, die omskrywing
daarvan nie staties is nie.
Intussen, egter, as ons praat van “Ons Christelike Geloof” is dit hierdie verstaan van God, skepping en
mens wat ons na die tafel bring in ons verhouding tot die wetenskap.

2 DIE (MODERNE) WETENSKAP
Dit is eie en uniek aan ons spesie (die mens) dat ons na maniere soek om ons omgewing te beheer – om
ons lewenskwaliteit te verbeter, om voortdurend tot ʼn nuwe wete te kom van die lewe en die potensiaal
wat die lewe op toenemend meer gebiede bied. Ook uniek aan die mens is die vermoë om te verbeel, om
esteties en kreatief te dink. Daarom ontdek die mens deur die eeue nuwe dinge; ontwikkel die mens
vindingryke vermoëns om van die omgewing 'n beter plek te maak om in te lewe.
Dink maar net aan die ingrypende invloed wat die ontdekking van die maak van vuur teweeg gebring het.
Veral die beheer daarvan het op die lewe van mense ‘n groot invloed gehad. Nie net kon hulle toe hulle
dieet verander nie, maar hulle kon ook snags aktiwiteite beoefen, selfs in spelonke en in grotte, wat
voorheen nie moontlik was nie.
As ʼn mens verder dink aan die ontdekking van die wiel: Dit het gepaard gegaan met revolusionêre
gevolge van die beweeglikheid van mense en goedere. Die ontwikkelings van wapens en implemente het
die mens telkens in ʼn beter posisie geplaas om sigself te handhaaf in ʼn spesifieke bewoonde omgewing.
Daar was dus altyd ʼn groei aan inligting en kennis, sodat mens kan sê dat die wetenskap altyd op ʼn
manier deel was van die mens se geskiedenis. Niks het egter die wêreld voorberei vir so ʼn ontploffing van
kennis en inligting as die ontwikkeling van die moderne wetenskap nie. Sedert die ontdekkings van
Copernicus ('n Poolse priester) en Galileo (vriend van die Pous van destyds) in die 15–16 eeu, met hulle
teorieë van ʼn ronde, wentelende aarde om die son, het die moderne wetenskap sy beslag gekry. Dit het
onmiddellik weerstand uit kerklike geledere ontlok omdat dit die wêreldbeeld wat van die kerk op grond
van die interpretasie van die Bybel uitgedaag het. Aanvanklik is hierdie bevindinge doeltreffend onderdruk
deur die kerklike strukture en Galileo se bevindinge is eers in 1632 bekend gemaak. Dit was vreemd om
te hoor dat die aarde nie net rond is nie, maar ook om sy eie as draai. Nou “kom die son nie meer op” nie
en “gaan nie meer onder” nie. Boonop is die aarde nie die middelpunt van die heelal nie, maar draai in ʼn
wentelbaan om die son. Daar is nie meer 'n “bo” en “onder” nie. Plekke soos “die hemel” en “die hel” het
uitermate problematies geword.
Hierdie ontwikkeling van kennis (om te weet: wetenskap) was nie net tot die astronomie beperk nie. Vyf
jaar ná Galileo sou die Franse denker René Descartes sy bekende frase (cogito ergo sum – “Ek dink,
daarom ís ek”) die lig laat sien. Dit het die mens op ’n nuwe pad van selfstandigheid, selfwaarde en
selfvertroue geplaas. Descartes het gesê dat dit juis die feit is dat ’n mens kan dink wat jou as mens van
alle ander spesies onderskei. Vir hom sou die klem voortaan val op die kognitiewe, die logiese verstaan
van dinge. Iets is eers waar en eg as dit logies verstaanbaar is. Hierdie siening sou ontwikkel tot die
standpunt dat slegs dít wat ’n mens eksperimenteel kan bewys, seker/vaste kennis is en geglo kan word.
In 1687 verskyn Isaac Newton se indrukwekkende werk, Philosophiae Naturalis Principia Mathematica,
wat die basis sou vorm vir moderne fisika. Daarin publiseer Newton sy teorie oor hoe die hemelliggame in
ruimte en tyd beweeg en hoe universele swaartekrag hierdie hele stelsel aanmekaar én uitmekaar hou.
Met hierdie nuutgevonde kennis van die heelal, sterre- en sonnestelsels, van die invloed van swaartekrag,
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wat meetbaar ondersteun word deur die moderne fisika en meetkunde, is die denkende mens stadigaan
bevry van die voor-Aufklärung denke en wêreldbeeld.
Heelwat later, in 1929, sou Edwin Hubbel weer ʼn volgende fase in die verstaan van die heelal inlei met sy
teorie van die uitdyende heelal. Volgens hom het dit logies beteken dat die hemelliggame dus vroeër
nader aan mekaar moes gewees het; trouens, dat daar ’n tyd (’n oomblik) lank gelede (ongeveer 20 000
miljoen jaar gelede!) was toe alles op presies dieselfde plek en die digtheid van die heelal oneindig was.
Maar nie alleen moes die digtheid van die universum oneindig gewees het nie, dit moes absoluut
ongelooflik en oneindig klein gewees het. Dit was die “oomblik” van die sogenaamde oerknal (“big bang”),
die begin van die heelal.
Intussen het die ontwikkeling in die filosofie ook die standpunte van die kerk al feller uitgedaag. In 1781
formuleer Immanuel Kant sy bekende onderskeiding tussen Geschichte en Historie waarmee hy wou
aantoon dat daar twee “lyne” van denkprosesse is. Die een word deur die “praktiese rede” geken
(Geschichte) en het te doen met dinge soos morele standpunte, etiese norme (reg en verkeerd), die vraag
na wat fatsoenlik is en wat nie – die dinge wat noodsaaklik is vir die funksionering en behoud van ’n
gemeenskap. Die ander “lyn van kennis” (Historie) is kenbaar deur die “suiwer rede”. Hier het ons dan
volgens Kant te doen met die egte waarheid. Dit is die waarheid wat ’n mens deur eksperimente en
rasionele argumentasie as waar en feitlik kan beskou. Dit was vir hom die enigste betroubare kennis.
Hierdie denkkonstruksie van Kant word deur baie beskou as die geboorte van die moderne filosofie en
sou in die jare wat volg die filosofiese basis lê vir die konflik tussen rede en geloof, wetenskap en
teologie/kerk.
Nuwe kennis in die veld van die biologie en die mediese wetenskap sou verder druk plaas op “Bybelse
waarhede”. So publiseer Charles Darwin in 1859 sy werk The Origins of the Species. Met dié
evolusieteorie word die letterlike interpretasie van die Bybelse beskrywing van die skepping van die eerste
mense as hoogs onwaarskynlik uitgedaag.
Op mediese gebied ontwikkel Louis Pasteur in 1885 die eerste middel teen bakteriële infeksies en met
hierdie ontdekking sou die oorsake, asook die behandeling, van siektes op ’n nuwe (verstaanbare en
behandelbare/beheerbare) manier gesien word. Later sou Alexander Fleming se ontdekking van
penisillien hiermee saam die behandeling van vele siektes moontlik maak. Van toe af was dit duidelik dat
die mensdom nie uitgelewer is aan allerhande bose magte of geeste wat hulle siek maak, en wat dan net
op ʼn kontra-manier deur hierdie geesteswêreld aangespreek kan word nie. Sedert daardie tyd was daar
nou suksesvolle geneesmiddels wat aangewend kan word om lyding en siekte te beheer. Hermann
Dressen se ontdekking van aspirien (1893) maak ’n verdere dramatiese bydrae tot die welslae van die
mediese wetenskap om pyn te beheer. En sedert Wilhelm Röntgen se ontdekking van X-strale (1895) kan
die liggaam se innerlike toestand wetenskaplik (fisiek en empiries) waargeneem word terwyl die persoon
nog lewe.
Intussen het Albert Einstein (1905) se relatiwiteitsteorie opslae in die wetenskaplike wêreld gemaak en ’n
wetenskaplike revolusie tot gevolg gehad. Sy relatiwiteitsteorie het mense se destydse denke oor
verskynsels soos materie en energie asook tyd en ruimte, heeltemal herskryf. Waar tyd en materie
voorheen beskou is as onveranderlike, absolute entiteite, het Einstein se teorie dit gestel dat ook tyd en
materie slegs gemeet (bepaal) kan word in verhouding tot hulle beweging en in verhouding tot die een wat
die meting doen. Met Einstein breek die ontstaan van die atoomeeu aan.
In die laaste deel van die 19de eeu het daar in Europa op die vlak van filosofiese denke talle prominente
denkers (Ludwig Feuerbach; Karl Marx; Friedrich Nietzsche) na vore getree wat onomwonde verklaar het
dat die mens van die moderne tyd geen ander keuse het as om op rasionele gronde die kerk en die geloof
in God te bevraagteken nie. Dit is geen wonder dat die persepsie ontstaan het dat die moderne
wetenskap vyandig staan teenoor godsdiens nie.
Ook op die gebied van die psigologie (byvoorbeeld Sigmund Freud en Carl Jung) word daar teen die
einde van die 19de eeu ingrypende teorieë ontwikkel wat verklarings aanbied vir bepaalde menslike
gedrag. Voorheen is die oorsaak van menslike gedrag nog dikwels toegedig aan die geesteswêreld – as
iets wat onbeheers en onverklaarbaar “oor die mens kom”. Sedert Jung word gedragspatrone egter in so
’n mate verstaan (en juis dáárom soms ook gemanipuleer) dat die psigologie binne die
geesteswetenskaplike dissiplines al meer gevestig geraak het as ’n geloofwaardige wetenskap om mee
rekening te hou.
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Nog dissiplines in die moderne wetenskap wat ons denke onherroeplik verander het, was die argeologie
en die historiografie. Ook die literêre wetenskap (letterkunde) wat handel oor die lees en verstaan van
tekste en die onderskeiding van literêre soorte (genres) laat ons nuut kyk na antieke tekste en hulle
vertalings, maar ook hulle interpretasies/verklarings. Die verdere ontwikkeling van hermeneutiek binne die
besinning van die wetenskap is prominent hierin.
Op die gebied van mikrobiologie het stamselnavorsing en genetika in die laaste tyd oënskynlik aan die
mens nuwe mag en beheer oor biologiese prosesse gebied.
Voeg dan hierby die astronomiese ontwikkelinge in die inligtingstegnologie, wat al hierdie kennis – asook
ons verbinding aan mekaar en kommunikasie met mekaar oor die hele wêreld te enige tyd oombliklik
maak – en mens besef dat ons in ʼn tyd lewe wat onvergelykbaar is met enige vorige tydvak.
As ons dus hier praat van “die Wetenskap” verwys ons na die moderne wetenskap in al sy subdissiplines
wat ons totale menswees vandag ingrypend ander inhoud gee as slegs 200 jaar gelede – wat nog van
2000 en meer jaar gelede, as ons oor die Bybelse tydperk praat.1

3 DIE BYBEL
DIE VERBINDING TUSSEN TOE EN NOU
In die verhouding tussen “Ons Christelike Geloof” en “die Moderne Wetenskap” neem die Bybel nou as’t
ware ʼn tussen-posisie in. Naas ons Christelike geloof en die moderne wetenskap is dit nou die derde
saak waaroor ons helderheid moet kry in ons bespreking van die verhouding tussen geloof en wetenskap.
In rekenaartaal praat ons van ʼn interface: die koppelstuk of stuk toerusting wat twee of meer komponente
aan mekaar verbind. Dit is die funksie van die Bybel tussen ons Christelike geloof en die wetenskap.
Die Bybel (ook die Heilige Skrif genoem) is ʼn bundel van dokumente met ʼn interessante en
gekompliseerde geskiedenis. Dit het binne verskillende tradisies as mondelinge oorvertellings begin, selfs
lank voor die ontwikkeling van ‘n skriftelike neerslag – dus voordat dit geskrewe dokumente geword het.
Heelwat van die “boeke” van die Bybel is dus lank na die gebeure wat hulle beskryf, neergeskryf.
Byvoorbeeld, die oudste Evangelie, Markus s’n, wat kronologies die naaste aan die lewensverhaal van
Jesus geskryf is, is ten minste meer as twee dekades na die kruisiging opgeteken.
Dit het ook verder deur ewe ingewikkelde wisselwerkende prosesse van kreatiewe resepsie en gebruik
ontwikkel. Hierdie Boek(e) is dus ou historiese artifakte wat ontleed, bestudeer en vergelyk kan word met
soortgelyke (buite-Bybelse) antieke tekste. Ons doen dit deur gebruik te maak van allerlei kritiese
wetenskaplike metodes en tegnieke, om so goed as moontlik die bedoeling en betekenis van die teks te
verstaan.
DIE WETENSKAP HELP ONS MET DIE BYBEL
Die Bybel vra daarna om histories en literêr gelees en verstaan te word. Met die duiselingwekkende
ontwikkeling van die wetenskap in die algemeen, het Bybelwetenskaplikes baie beter “gereedskap” tot
hulle beskikking as mense van byvoorbeeld tweehonderd jaar gelede. Ons kan meer van die Bybel weet
as hulle omdat die toenemende/versamelde kennis wat steeds astronomies groei, tot ons beskikking is.
Een van die historiese dimensies rakende die Skrif, is dat dit die Boek van die kerk is 2. Dit beteken dat die
geloofsgemeenskap en die Boek mekaar wedersyds “gemaak” het. Binne die geloofsgemeenskap word
die Skrif as die “oorkonde” (neerslag) van die geloof gelees, uitgelê en verkondig sodat die spore van die
oorgelewerde Woord weer kraakvars voor ons lê ... en ons inhaal as die komende Woord van God. In ’n
definitiewe sin van die (W)woord is Jesus van Nasaret die Woord van God (Hebreërs 1 en Johannes 1).
Dis waarvan die Bybelse teks ons in die finale instansie wil oortuig. So is hierdie Woord in Sy koms na
ons, die koms van God na ons.

1
Wanneer ons vervolgens in hierdie dokument praat van, of verwys na "geloof" en "wetenskap", moet dit in die konteks van die
voorafgaande omskrywing en verduideliking verstaan word.
2
Dit geld van die OT en die NT. Die NT is in ʼn groot mate die neerslag van die geaktualiseerde herlees van die OT in die lig van die
Paasgebeure.
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Hierdie band tussen Skrif en Woord is alles behalwe vanselfsprekend – terwyl ons met allerlei
wetenskaplike metodes die Skrif kan bemeester, bly die koms van Gods Woord na ons, Sy vrye gawe uit
goedheid en guns alleen, wat ons te beurt val in en deur die werking van die Heilige Gees. In hierdie sin
verstaan ons dan ook die werking van die Heilige Gees in die ontstaan en verstaan van die Bybel (later
meer hieroor).
Dat die Woord van God en die Bybel saamhang, só saamhang dat die kerk dit verwoord in ʼn belydenis
dat die Bybel die Woord van God is, beteken dat hierdie beskouing oor die Bybel nie net ’n “rasionele”
saak is of kan wees nie, maar wel ʼn belydeniskarakter dra.
DIE SAMEHANG TUSSEN WEET EN BELY
Uit bogaande weet ons dus dat die woord Bybel verwys na ’n bepaalde versameling antieke geskrifte (so
weet ons), waarvan Christene bely dat dit die Woord van God is. Dit is belangrik dat ons sal onthou dat
weet en bely twee verskillende kategorieë verteenwoordig. Ons weet dit is antieke dokumente, want ons
kan dit vanuit die kategorie van die wetenskap en dan inderdaad vanuit verskillende wetenskaplike
dissiplines, soos byvoorbeeld geskiedenis en argeologie aantoon.
Ons belydenis dat die Bybel die Woord van God is, val op sy beurt onder die kategorie van ons Christelike
geloof (sien hierbo). Dié belydenis is nie wetenskaplik (in die moderne sin van die woord soos hierbo)
toetsbaar nie. Die belydenis dat die Bybel die Woord van God is, kan alleenlik as geloofsoortuiging
aanvaar, gerespekteer of verwerp word.
Wanneer hedendaagse Westerlinge en/of diegene wat die Westerse wetenskap- en wêreldbeskouing
daarop nahou, as gelowiges binne die Christelike tradisie die Bybel lees sal dit baat om beide hierdie
aspekte (weet en bely) van ons verhouding met die Bybel te erken en onderskeidend te handhaaf.
DIE BYBEL IS MEER AS DIE LETTERS EN WOORDE
Hoe sal ons dit regkry om aan beide hierdie aspekte van ons verhouding met die Bybel reg te laat
geskied, sodat dit met integriteit kan funksioneer in die verhouding tussen ons geloof en die wetenskap?
Die antwoord is om konsekwent en met die nodige eerbied ruimte te maak vir die lees van die Bybel as
historiese geskrifte en as ‘n literêre versameling .
Maar, daar is meer aan die teks van die Bybel.
Dit is so: Die Bybel is aan ons oorgelewer as antieke geskrifte. Terwyl ons dit as Woord van God bely,
is dit ʼn onbetwisbare feit dat dit uit ʼn tyd lank-lank gelede kom, uit ʼn wêreld dramaties anders as ons s’n
vandag. Maar ons lees dit ook literêr, want dit kom in die vorm van taal, van letterkunde, van geskrifte na
ons toe.
Nou kom daar ʼn derde aspek by: Ons lees die Bybel as gelowiges ook "sakramenteel", want ons bely
dat dit meer is as die woorde en sinne wat daar staan. Op 'n baie definitiewe manier is dit die Woord van
God in en vir ons lewe. En dis hier waar woord “sakramenteel” ons help. Net soos wat die water, brood en
wyn in die doop en nagmaal (sakramente) van meer getuig as blote water, brood en wyn, omdat dit iets
goddeliks bemiddel, is die Bybel se woorde en sinne vir ons meer as maar net antieke, historiese, literêre
konstruksies. Ons kyk in meer besonderhede hierna in die volgende punte:
3.1 HISTORIESE LEES VAN DIE BYBEL:
Ons lees die Bybel histories. Die Bybel het ʼn heel spesifieke historiese, geografiese en sosio-kulturele
bedding. Dit het in tyd en oor tyd, tussen mense van bepaalde geografiese gebiede en teen die
agtergrond van bepaalde sosio-kulturele agtergronde ontstaan. As ʼn historiese geskrif, is die Bybel as
sodanig ʼn literêre werk en getuig dit, wat die Christelike geloof betref, van die waarheid van God.
In sy getuienis oor die Waarheid, is die Bybel kontekstueel en kultureel bepaald. Hierdie terme word
ongelukkig en onnodig binne Christelike kringe meestal negatief verstaan. "Kontekstueel" beteken nie dat
ons die Bybel maar kan lees en interpreteer soos ons lus het nie. "Kontekstueel" beteken "in verhouding
tot/in verband met". Die Bybel staan in verhouding tot en hou verband met die tyd, plek en omstandighede
van die Bybelskrywers.
Wanneer ons sê dat die Bybel "kultureel bepaald" is, bedoel ons daarmee dat die Bybelskrywers in terme
van die tale, waardes en mens- en wêreldbeeld van hul kulture praat wanneer hulle oor die lewe en oor
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God skryf. Wanneer ons die Bybel lees moet ons sensitief wees vir die verhouding waarin dit staan tot die
historiese, geografiese en kulturele omstandighede waarbinne dit ontstaan het.
Om die Bybel histories te lees is om te erken dat die Bybel 'n historiese konteks én ʼn historiese betekenis
het. Ons behoort dus nie sommer net enige betekenis daaraan toe te dig nie. Verantwoordelike en
verantwoordbare eksegese en hermeneutiek is onontbeerlik vir ʼn eerlike interpretasieproses wat getuig
van integriteit; terwyl ons met respek na die teks luister.
Wanneer ons die Bybel histories lees, moet ons altyd onthou dat ons self ook histories bepaald is. In
ons lees van die Bybel kan ons nooit aan ons eie historiese en hedendaagse kontekstuele plasing
ontsnap nie. Dit geld beide op ʼn individuele sowel as ʼn kollektiewe vlak. Hierdie eie historiese konteks en
bepaaldheid sluit onder meer ook my ras, kultuur, geslag, ouderdom, geskooldheid, sosio-ekonomiese
posisie, politieke oortuigings, gesondheid en so meer in.
Waarskynlik een van die moeilikste uitdagings vir ons is die feit dat dit onmoontlik vir ons is om al die
kennis en inligting wat die wetenskaplike tyd in ons geheue vasgelê het, op te hef wanneer ons na die
Bybelse teks gaan en dit lees. In ʼn sekere sin lei die kennis wat ons opgedoen het en steeds opdoen deur
die voortgaande navorsing van die multi-dissiplinêre wetenskap ons daartoe om te besef dat ons nooit
werklik in staat sal kan wees om onsself volledig in die konteks van hierdie klassieke tekste verplaas nie.
'n Verantwoordelike lees van die Bybel sal hierdie gegewe altyd erken en verdiskonteer.
3.2 LITERÊRE LEES VAN DIE BYBEL:
Ons lees die Bybel literêr: Die skrywers en mense van die geloofsgemeenskappe waarin die geskrifte
ontstaan en uiteindelik tot kanon ontwikkel het, het hulle belewenisse van hulself, hul omgewing, die lewe
en God uiteindelik ook in literêre vorme en met behulp van literêre konvensies verpak.
Wanneer ons die Bybel as literêre werke/dokumente lees, dan gee ons erkenning aan die feit dat ons hier
met literêre werke uit antieke tye te doen het. Alhoewel hierdie literêre werke verskillend van aard is, maar
ook verskil van die tipiese literêre soorte (genres) van ons dag, help ons hedendaagse wetenskaplikeliterêre kennis ons om die Bybelse literêre aard beter te verstaan. Ons herken/identifiseer in die Bybel
byvoorbeeld gedigte (Psalms), fabels (Rigters 9), novelles (Rut), voorbeeldvertellings (Jona),
geskiedskrywings (Kronieke) en briewe (Efesiërs), om maar enkele voorbeelde te noem.
Elkeen van die hierdie literatuursoorte moet verstaan en gelees word binne die spesifieke spelreëls van
daardie genre. Gedigte word anders gelees as geskiedenis. Dit gebeur amper outomaties dat mens die
verskillende literatuursoorte herken en die toepaslike reëls gebruik. Mens lees eenvoudig nie jou koerant
(of 'n nuusberig) op dieselfde wyse as wat jy poësie sal lees nie. Beeldspraak en metafore sou
waarskynlik in laasgenoemde geval aan die orde van die dag wees, terwyl 'n mens met beriggewing feite
en logika kan verwag.
Hierdie literêre werke in die Bybel maak ook van stylfigure soos byvoorbeeld rym, alliterasie, paradoks,
ironie, sarkasme, hiperbole en metafore gebruik. Om die Bybel vanuit ’n literêre perspektief te lees,
beteken dus om dit in meer as sy letterlike betekenis te verstaan. So was dit klaarblyklik vroeër. Dit is eers
later, toe die historiese konteks van hierdie literêre werke (Bybelboeke) vervaag het, dat mense die Bybel
letterlik begin verstaan en dit op elke vlak feitelik (histories)-letterlik begin interpreteer het – ʼn manier
waarop dit nooit bedoel was om gelees te word nie en verseker ook nie deur die eerste hoorders verstaan
is nie. Deur hierdie histories-letterlike interpretasies is ons interpretasie en verstaan van die Bybel
uitermate verskraal.
Die bedoeling met hierdie letterlike beskouing van die Bybelse teks was om die betroubaarheid en gesag
van die Bybel te beklemtoon. Onderliggend hieraan het ʼn meganiese inspirasieleer gefunksioneer,
naamlik dat elke woord en leesteken in die Bybel oorspronklik direk so deur God in die skrywers ingegee
is en daarom as sodanig letterlik verstaan moet word. Ongelukkig het dit net mooi die teenoorgestelde
effek. Om die fokus alleen maar op die letterlike en feitelike van die Bybelse tekste te laat val, is om die
bedoelinge, betekenisse, waarde en boodskap van die Bybel te verskraal. Om die Bybel letterlik te
interpreteer, is om by halwe waarhede uit te kom en selfs vals indrukke of persepsies te vorm.
3.3 SAKRAMENTELE LEES VAN DIE BYBEL:
Ons lees die Bybel "sakramenteel": ʼn Sakrament is ʼn tydgebonde, fisiese, tasbare bemiddeling van
wat as heilig bely word. ʼn Sakrament is onder meer ʼn manier waarop dit wat as goddelik bely word, vir
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ons mense sigbaar, tasbaar teenwoordig word in die hier en nou. ’n Sakrament kan gesien word as ’n
voertuig waardeur God teenwoordig word/is – ’n middel waardeur die Gees beleef word.
Dink in die verband byvoorbeeld aan ons kerk se twee sakramente, te wete die heilige doop en die heilige
nagmaal. Met die doop was die water uit die doopvont tog nie letterlik ons sonde af nie. Dit is egter
kragtens ons Gereformeerde tradisie onder meer ʼn tasbare simbool van die afwassing van die sonde en
'n bevestiging van ons inlywing in die liggaam van Christus.
Net so bely ons met die nagmaal dat die brood wat ons eet en die wyn wat ons drink die liggaam en bloed
van die gekruisigde Jesus en die opgestane Christus is. Daarmee bedoel ons egter geensins dat
gelowiges met die nagmaal letterlik vlees en bloed eet en drink nie. Die gebruik van brood en wyn met die
nagmaal bevestig aan gelowiges ons deel in die dood en opstanding van ons Here, Jesus Christus.
Ons Gereformeerde verstaan van die doop en die nagmaal kan ons help om ons belydenis van die Bybel
as die Woord van God beter te verstaan. Na analogie van die verstaan van ons kerk se twee sakramente,
kan ons die Bybel bely as God se hoorbare, leesbare en tasbare woord in ons hier en nou. As sodanig
dien die Bybel rigtinggewend (in die mees omvattende sin van die woord) in Christene se lewe.
Met ander woorde: die betekenis van die Bybelse teks is vir ʼn Christen méér as die woorde wat daar
staan; méér as die konsepte wat beskryf word; méér as die geskiedenis wat aangebied word; méér as die
klaagliedere wat geskryf is; méér as die psalms wat gesing is. Binne die breëre en dieper betekenis van
die Christelike geloofsbelydenisse, die geloofstradisie waarbinne ons staan, lees ons die historiese en
literêre tekste (van die Bybel) en hoor daarin hoedat God geken en gehoor word as 'n genadige,
liefdevolle God, betroubaar in Sy genade oor ons – juis ook in ons konteks vandag.
OPSOMMEND
Wat hier aan gebied word is nie ʼn nuwe metode nie, maar is bedoel as ʼn metodologies-inklusiewe
leesbenadering. Ons besef dat die benadering wat hier aan die hand gedoen word verder gaan as die
leesgebruike wat oor die algemeen in die kerk geld. Die benadering wat hier aangebied word, berus op
dekades, indien nie meer as ʼn eeu se navorsing binne die veld van beide antieke tale én Ou- en Nuwe
Testamentiese wetenskap. Tog, soos elke ander leesbenadering, het ook hierdie benadering sy
beperkinge. Ons is egter vol vertroue dat hierdie leesbenadering wel geskik is om, binne die konteks van
die gesprek Ons Chritelike geloof en die Wetenskap, die kerk aan ʼn volgende fase van haar reis met
die Bybel en ons Christelike geloof in ons tyd kan voorstel.
Deur die Bybel histories, literêr en sakramenteel te lees, kan Christene vandag verantwoordelik, ingelig en
met oorgawe as gelowiges lewe.
3.4 VERSKILLENDE GEBRUIKE/LEES VAN DIE BYBEL IN DIE KERK:
Die kontekste waarbinne en die wyse waarop die teks van die Bybel gelees word en funksioneer, is nie
altyd dieselfde nie. Dit word enersyds in (geografiese) plekke en deur mense van kulture gelees waar die
Westerse wetenskapsdenke nie die dominante denkwyse is nie. Andersyds word dit op plekke en deur
mense gelees wat empiriese (natuur) wetenskaplike modelle verhef tot absolute norm. Verder lê
lees/eksegetiese modelle op ’n kontinuum tussen 'n naïewe lees van die teks en ʼn radikale wetenskaplike
lees van die teks.
Ter illustrasie van wat hier bedoel word, kan ons verskeie maniere van of benaderings tot die lees en
interpretasie van die Bybel onderskei sonder om daarmee voor te gee dat hierdie illustrasie alles
omvattend of volledig is.
3.4.1 Voor-wetenskaplike lees van die teks: Waar daar byvoorbeeld in die Ooste, Asië, Afrika en SuidAmerika nog miljoene mense leef wat duidelik hulleself binne ʼn voorwetenskaplike kulturele konteks
bevind, is ʼn voorwetenskaplike lees van die teks uiteraard nie net moontlik nie, maar waarskynlik
vanselfsprekend. Waar mense se wêreld en lewensbeskouing (nog) nie deur Westerse wetenskapsdenke
gevorm is nie, maak dit sin dat hierdie mense, wat hulle byvoorbeeld nog steeds bevind in die bedreiging
en aanvegtinge van bose en onreine geeste/figure/wesens, hulleself vereenselwig met die voorwetenskaplike teks van die Bybel en belydenisskrifte – en as sodanig die evangelie as bevrydend daarvan
kan beleef.
3.4.2 ʼn Ongekompliseerde lees van die teks: Dit is moontlik (en vele kan oor alle tye sedert die
ontstaan van die Bybelse teks daarvan getuig) dat iemand vir die heel eerste maal, sonder enige kennis
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van die Christelike leer, sonder om in die tradisie van die Christelike geloof geskool te wees, of as
Christen groot te word, op ʼn dag ʼn gedeelte van die Bybel te lese kry en daarin hoor dat God met
hom/haar praat op so 'n wyse dat dit die persoon se lewe ingrypend ten goede verander. Dit kan gebeur
dat ʼn enkele teks iemand tot bekering kan bring, sonder enige kritiese ingesteldheid ten opsigte van die
teks. Op so ʼn wyse kan God die Bybel gebruik om direk tot iemand te praat dat diegene sou getuig dat
hulle God as’t ware self met hulle hoor praat het.
3.4.3 'n Amptelike voorlesing van die teks: Dit gebeur gereeld dat daar by geleentheid met Skriflesing
en gebed geopen word by byvoorbeeld ʼn skoolsamekoms of staatsgeleentheid. Die sinvolheid daarvan
word op geen manier bevraagteken nie. Vir so ʼn geleentheid word ʼn bepaalde gedeelte uit die Bybel met
groot sorg gekies om God as’t ware toepaslik te laat praat in daardie situasie. Daar is natuurlik groot
gevare hieraan verbonde. Dominees word gereeld gevra om dit te doen. Dan word daar gewoon op die
hoor-waarde van die teks gereken om ʼn bepaalde boodskap oor te dra. Geen kritiese hantering van die
teks word erken nie. Dit is dikwels met Psalms die geval. So ʼn gebruik van die Bybelse teks behoort met
groot omsigtigheid gedoen word.
3.4.4 ʼn Meditatiewe gebruik van die teks: Met so ʼn gebruik van die Bybel is dit in besonder die
sakramentele lees van die teks wat na die voorgrond skuif. Hier vervul gedeeltes uit die Bybel op ʼn
besondere wyse ʼn liturgiese funksie en dan veral soos dit oor eeue heen deur die kerklike tradisies
ontwikkel het en in besonder in liturgieë en die kerklike jaar gestalte (ge)kry (het). In meditatiewe en
kontemplatiewe momente bemiddel die Bybel op ʼn besondere wyse die goddelike (woord). Hier is nie juis
ruimte van kritiese refleksie op die teks nie.
3.4.5 ʼn Homiletiese gebruik van die teks: Met “homileties” word hier na die prediking in ʼn erediens
verwys. Skrifgefundeerde prediking vorm ʼn integrale deel van eredienste binne die Gereformeerde kerke.
Daar word uit die Bybel gelees, 'n uitleg word voorgehou gegrond op deeglike studie/eksegese en as
gesagvol aangebied, en die gemeente behoort op grond van hierdie kerklike gesag (gelegitimeerde
predikers) toepaslik te reageer. Hier kan weereens ʼn sakramentele lees van die teks (kyk punt 3.3 hierbo)
ter sprake kom, wanneer ons glo dat die Bybel meer as die geskrewe woord(e) op papier word – en in der
waarheid as die Woord van God gehoor, geglo en as gesagvol aanvaar word.
3.4.6 ʼn Teologiese gebruik van die teks: Hier funksioneer die teks binne die konteks van die
multidissiplinêre vakdissiplines van die wetenskap. Veral as historiese en literêre tekste, maar dan ook juis
omdat dit teologie is, word óók die sakramentele aspekte van die teks ondersoek en bestudeer. Hier word
kritiese vrae gevra en daar is ʼn doelbewuste poging aan ʼn wye blootstelling aan godsdienstige,
filosofiese en ander wetenskaplik beskouings. Ook die eie geloofstradisie kan kritiese ondervraging hier
verwag ten einde uiteindelik te help om die bes moontlike lesing en interpretasie van die teks te bekom.
Natuurlik speel logika en die rasionele argumentatiewe aanslag hier ʼn prominente rol – soos wat dit moet
binne die konteks van die wetenskaplike eeu waarin ons leef.
Die voorafgaande is ’n onderskeidende aanbieding van die gebruike van die teks. In die praktyk is dit nie
altyd moontlik om dit so van mekaar te skei nie. Dit kan gebeur dat al hierdie gebruike van die teks by een
en dieselfde geleentheid aangebied en/of beleef sal word deur gelowiges op grond van hulle eie
ingesteldheid, persoonlikheidstipe, lewensomstandighede en geloofspad – en moet daarom as kategorieë
verstaan word wat nie altyd so netjies van mekaar geskei kan word nie.
Ons sal ook eerlik moet erken dat selfs ’n wetenskaplike omgaan met tekste geen waarborg is dat daar in
die kerk by ’n eenduidige interpretasie van tekste uitgekom sal word nie. Behalwe die verskillende
plekke/geleenthede waar die teks moontlik kan funksioneer, die verskillende maniere van lees van tekste
én die verskil ten opsigte van hermeneutiese uitgangspunte, sit ons in die kerk met ’n verdere uitdaging.
Dit behels die feit dat daar in die geloofsgemeenskap ook diegene is waar Westerse wetenskaplike denke
(bewustelik en/of onbewustelik) reeds ʼn bepalende rol in hulle lewens speel – selfs tot op die punt van ’n
emansipering van hulle wêreld en lewensbeskouing. Wanneer hulle wel oor hulle belydenis en geloof dink,
is hulle heel gemaklik daarmee om in voor-wetenskaplike konstrukte veilig en getroos te voel.
Tog is dit vir ons belangrik dat ons nie ons Christelike geloof en belydenis teenoor die werk van die
wetenskap sal opstel nie. Die wetenskap is nie per se teen ons Christelike geloof nie en ons moet nie die
resultate van die moderne wetenskap as vyand van die geloof beskou nie. Dit is jammer dat daar somtyds
vanuit wetenskaplike hoek ’n aktivistiese aanval op ons Christelike oortuigings is wat hierdie spanning en
selfs vyandskap skep. Die teenoorgestelde is ook ongelukkig vanuit kerklike geledere waar, wanneer die
wetenskap voorgehou word as die vyand van God en geloof in Hom.
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Gesprek met mekaar is dus van uiterste belang vir behoud van beide geloof en wetenskap.
Indien ons ernstig is met ons belydenis van God as die Skepper van die heelal met al sy wonderbaarlike,
komplekse inhoude, moet ons dit ook ernstig opneem dat Hy betrokke is by die ontluikende wetenskap
wat ons aan hierdie werklikheid meer en meer blootstel. God is per slot van rekening ook die God van die
intellek en kennis. Hier wil ons graag hierdie perspektief duidelik onderstreep.
Wanneer ons nou in die volgende hoofstukke na die Ou Testament, die Nuwe Testament en die
Belydenisskrifte gaan kyk om te sien hoedat ons Christelike geloof in verhouding tot die wetenskap
funksioneer, sal die uitgangspunt hoofsaaklik berus op 'n teologiese lees van die teks. Dan is ons nie
besig met die voorbereiding van ʼn meditatiewe geleentheid of vir ʼn voorlesing by ʼn byeenkoms nie, maar
is ons wetenskaplik teologies besig met die bepaling van die betekenis van 'n spesifieke teks uit die
Bybel/belydenisskrifte vir ons vandag, deur van verskeie subdissiplines wat ons tyd ons bied gebruik te
maak.
In elke geval (Ou Testament, Nuwe Testament en Belydenisskrifte) sal ʼn bepaalde teksgedeelte gebruik
word ter illustrasie.
3.5 OOR DIE BYBEL AS GESAGVOL EN GEÏNSPIREERDE WOORD
In die geskiedenis van ons geloofstradisie het die begrip testimonium spiritus sancti (getuienis deur die
Heilige Gees) ʼn baie sentrale rol gespeel as dit by die Bybel, die ontstaan en die interpretasie van hierdie
geskrifte, kom.
As belangrike aspek van ʼn organiese inspirasieleer binne die gereformeerde kerkleer, wil dit dui op die
aktiewe betrokkenheid van die Gees van God in die ontstaan van die Bybel, maar ook in die funksionering
van die Bybelse teks in die kerk. Weliswaar is dit geformuleer teenoor 'n meganiese inspirasieleer, wat
sou suggereer dat die skrywers van die Bybelse geskrifte soos willose marionette was deur wie Hy direk
gewerk het met die totstandkoming van die Bybel.
Met organiese inspirasie word egter bedoel dat die skrywers binne ʼn bepaalde historiese konteks, onder
spesifieke omstandighede, met behoud van hulle persoonlikhede, met 'n spesifieke gehoor in die oog,
meegewerk het aan die literêre neerslag van die teks. Deur en in dit alles is God (die Heilige Gees)
betrokke om die waarheid van ons Christelike geloof aan gelowiges te kommunikeer. Die inspirasie van
die Bybel verwys dus na die beweging van die Gees in die lewens van die mense wat die Bybelse tekste
geskryf en saamgestel het. Die fokus is dus nie soseer op woorde wat deur God ingegee sou wees nie,
maar op mense, te wete die antieke gemeenskappe en hul skrywers, wat op grond van hulle belewenis
van die Gees van God, beweeg is. Daardie selfde Gees leef ook in ons en bring ook ons in beweging –
onder meer deur die Bybel. Die inspirasie van die Bybel bevestig onder ander die kontinuïteit tussen ons
en die skrywers van die Bybel.
En dit is presies wat bedoel word daarmee dat ons die teks van die Bybel histories, literêr en
sakramenteel lees. Die Gees van God is nie met die een wyse van lees meer teenwoordig en werksaam
as met die ander nie. Dit is ook waar van ons vyf onderskeidings van die funksionering van die teks: of
ons die teks wetenskaplik analiseer en of ons dit meditatief lees, God is teenwoordig in die totaliteit van
ons intellektuele en emosionele funksies. Hierdie lees van die Bybel ontken nóg ons belydenis ten opsigte
van die gesag van die Bybel nóg ons belydenis ten opsigte van die inspirasie daarvan, inteendeel.
Wanneer ons die Bybel histories, as literatuur en sakramenteel lees, hou ons in gedagte dat ons alleen
maar ’n punt op ’n millennia oue interpretasietradisie verteenwoordig. Ons is nie die eerstes wat die
Bybel ("korrek") interpreteer nie en ons is beslis ook die laastes nie. Met die leesbenadering hier
aangebied probeer ons erns maak met die winspunte van die meeste eksegetiese (interpretasie)
metodes, terwyl ons maar al te bewus bly van interpretatiewe slaggate in ons onderskeie eksegetiese
metode(s).

4 OU TESTAMENT – GEN 1–2 AS VOORBEELD
(IN DIE BEGIN ...)
4.1 AS HISTORIESE TEKS
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Die keuse vir Gen 1–2 is belangrik om te verreken. Eintlik behoort ʼn mens hoofstuk 3 ook hierby te lees,
aangesien dit ʼn eenheid met hoofstuk 2 vorm, maar vir ons doeleindes bepaal ons onsself by die
skeppingsgebeure.
Navorsing uit verskeie wetenskaplike dissiplines wat met mekaar in verband gebring word, het
onteenseglik bevind dat Genesis 1–2 sy huidige vorm as ons Ou Testament gedurende die laat Persiese
tyd gekry het. Tog blyk dit uit die aard van die teks/geskrif dat die sterkste beïnvloeding vanuit die
Babiloniese denkraamwerk kom. Ons moet dit dus teen dié agtergrond lees. Wat beteken dit?
Om Genesis 1–2 histories te lees, beteken dat ons dit behoort te lees teen die agtergrond van ’n groep
mense (ballinge in 'n vreemde land) wat, na die trauma van verlies van geliefdes, weg van hulle kulturele
en teologiese raamwerk (koning, stad en tempel) en hulle erfdeel (die land en hulle stukkie grond), poog
om hulleself en hul gemeenskap weer op te bou. Hulle het onder die nuwe wêreldheersers (Persië)
geleentheid gekry om terug te keer na hulle vaderland met die kans om hulle gemeenskap, maar nie die
koningshuis nie, te herstel.
Navorsing het egter ook aangetoon dat hoewel die Judese gemeenskap waarskynlik in die tyd voor hulle
ballingskap (in die sogenaamde pre-eksiliese, of voor-ballingskaptyd) nie oor ’n omvattende
skeppingsliteratuur (waarin hulle beskouing/geloof in die ontstaan van alles tot uitdrukking kom) beskik het
nie, was daar alreeds verwysings na die skepping in hulle liedere en literatuurskat teenwoordig. Dié is op
hulle beurt veral deur Egiptiese en Ugaritiese perspektiewe beïnvloed. Ook dit moet in ’n historiese lees
van die teks in berekening gebring word.
Om ’n teks met respek te lees, beteken dus dat ek dit teen die historiese agtergrond daarvan sal lees.
Daarteenoor, om Genesis 1–2 alleen teen die agtergrond van die (ons) Westerse empiriese wetenskaplike
tyd, veral soos dit sedert die Verligting (Aufklärung) ontwikkel het, te lees, is nie alleen ’n teken van
disrespek vir die teks nie, maar dit is ook oneerlik. Dit is oneerlik omdat ʼn mens dan twee historiese tye
wat letterlik meer as ’n millennium uitmekaar lê, hanteer asof dit dieselfde intellektuele raamwerk en
wêreldbeeld deel.
Eweneens, mense van ons (wetenskaplike) tyd, wat hedendaagse kennis uit die wetenskap van
byvoorbeeld die fisika, geologie en biologie gebruik om die Bybel en/of geloof as leuen en/of verkeerd
en/of vals af te maak, openbaar gebrekkige historiese aanvoeling en (ironies genoeg) gebrekkige kennis
van wetenskaplike metodiek en/of epistomologie, sou hulle hulself daaraan skuldig maak. Dieselfde geld
vir gelowiges wat die Bybel teenoor die hedendaagse wetenskap opstel en/of verdedig. Beide kampe
maak hulleself skuldig aan oneerlikheid deur die effek van historiese afstand te negeer.
Maar, terug by Genesis 1–2: So het dit dan gebeur dat hierdie na-ballingskap Judese gemeenskap hulle
hede en verlede deur hierdie invloede vanuit ’n meer universele raamwerk, hulle geloof in die Here
(JHWH = Jahwe), die God van hulle voorvaders, as die enigste God erken. Hy is die Here van sy volk,
maar ook die God van die hele skepping. Daarom is Hy ook die universele Skepper van hemel en aarde.
Hierdie beskouing was in lyn met die na-eksiliese profete, soos byvoorbeeld (Deutero)Jesaja, wat in
hierdie terme oor die God van Israel getuig. Die beskrywing van die skepping in Genesis 1–3 soos ons dit
vandag het, is die finale produk van hierdie proses as skeppingsgeloof van hierdie gemeenskappe.
4.2 AS LITERÊRE TEKS
Om ’n teks met respek te lees, vra dat ons dit na sy eie literêre aard sal lees. Hetsy dit nou ʼn gedig is, of
geskiedenis, of ʼn lied, of watter soort literatuur ookal, elke literatuursoort bied vanuit die aard daarvan sy
eie verstaansreëls aan die leser/hoorder. Eintlik gebeur dit sommer outomaties dat ʼn mens ʼn koerant
anders (met ander reëls) lees as ʼn brief. Wanneer ons in ʼn gedig lees van die wind wat deur die blare
van die bome fluister, weet ons onmiddellik dat ons dit nie fisies/letterlik moet verstaan asof die wind ʼn
stem het en lippe wat kan praat nie. Dis ʼn poëtiese teks wat van beeldende taal en/of metafore gebruik
maak. As ons egter die koerant oopmaak, verwag ons geredelik dat ons met feitelike beriggewing
gekonfronteer sal word. Dan tel elke woord met ʼn letterlike betekenis.
Terug nou by Genesis 1–2: Dit beteken dat ons behoort te bepaal met watter literêre soort (genre) ons in
Genesis 1–2 te doen het en dit dan as sodanig lees om in die proses by die betekenis(se) van die teks uit
te kom. Maar, hoe weet 'n mens dit? Hoe kan mens agterkom met watter soort literatuur het ons hier te
make?

276

Kom ons probeer die volgende metode: Gaan ʼn mens oorsigtelik met jou oë oor die teks van Genesis 1,
dan sien jy dat die benaming wat vir die Skepper gebruik word deurgaans, sonder uitsondering, “God”
(Elohim) is. Doen 'n mens dieselfde met Genesis 2, sien mens dat die benaming vir die Skepper
deurgaans “Here God” (Jahwe Elohim) is. Dit alreeds behoort vir ons aan te dui dat ons dit moet oorweeg
om hier van twee weergawes (uit twee verskillende gemeenskappe, uit twee verskillende tydperke) van
die skeppingsgebeure te praat.
Kyk ʼn mens in nog meer detail na hierdie twee weergawes, is dit opvallend dat hier baie duidelike
verskille is. In die eerste weergawe word alles in wonder-oomblikke trapsgewys gemaak deurdat die
Skepper net elke keer as’t ware ʼn bevel daarvoor gee – en dit gebeur in ses dae.
In die geval van die tweede weergawe is die Skepper aktief besig om die verskillende komponente van die
skepping te maak. Hy laat dit reën, omdat dit droog is (in die eerste weergawe is dit nat – baie waters) en
dan maak hy ʼn man uit modder en blaas sy asem in die pop in (in die eerste weergawe word die mens as
man en vrou aan die einde gemaak). Daarna plant die Skepper 'n tuin vir die mens. Dan sê Hy: dit is nie
goed dat die mens alleen is nie. Toe maak Hy die diere en bring hulle na die mens om daaraan name te
gee en dit op te pas. God sien dan (steeds) dat dit nie goed dat die man alleen is nie. Dan maak hy ʼn
vrou vir die man uit een van sy ribbes. En so kan ons die verskille uitlig. Die punt is egter: Die Here God
(God) is die Skepper in dit alles.
Duidelik het ons dus hier (as genre) met verhale, of stories te doen en moet ʼn mens dit as sodanig lees.
Dis dus nie ʼn eksakte wetenskaplike beskrywing van hoe alle dinge tot stand gekom het nie. Dit is wel ʼn
tipe van verhalende geloofsbelydenis dat alles deur (die Here) God gemaak is, dat dit goed gemaak was,
maar dat die kwaad en die ellende daarin gekom het deurdat die mens die verkeerde keuses gemaak het
(Gen 3).
Dit sou dus oneerbiedig wees teenoor die teks om daaraan allerhande wetenskaplike, eksakte vrae te vra
soos: waar het die eerste mense se kinders hulle vroue vandaan gekry? Of, hoe kon die eerste drie dae,
dae gewees het (met 24 uur elk) as die son en die maan eers die vierde dag geskep is?
Wanneer hedendaagse natuurwetenskaplikes én/of gelowiges/Bybellesers, bekend met die
navorsingsresultate van byvoorbeeld die fisika, geologie of biologie, hierdie getuienis van Israel soos
opgeteken in byvoorbeeld Genesis 1–2, of teenoor mekaar stel, of met mekaar probeer versoen,
openbaar beide ʼn gebrekkige literêre onderskeidingsvermoë. Beide kampe maak hulleself skuldig aan
oneerlikheid deur die invloed van die genre van tekste ten opsigte van die interpretasie daarvan te negeer.
Om Genesis 1 te gebruik om dit wat in ’n biologiehandboek staan as leuens af te maak, is net so absurd
as wat dit is om die Bybelse riglyne te volg om van swamme teen jou huis se muur ontslae te raak (Num
14). Om Genesis 2 nou met dieselfde interpretasiemodel as byvoorbeeld Stephen Hawking se Brief
History of Time te lees, is so goed mens lees Marieta van der Vyver se novelle Die dinge van ’n kind aan
die hand van dieselfde interpretasiemodel as Herman Giliomee se geskiedenisboek Die Afrikaner.
Om nou nog meer literêr-wetenskaplik te raak: Wat die genre van Genesis 1 betref kan ons dit die
beste beskryf as gestruktureerde prosa met mitologiese en etiologiese elemente daarin. Dit is belangrik
om te onthou dat “mite” ʼn literêre kategorie en nie gelyk is aan ’n leuen of ’n onwaarheid nie. Mites help
mense nog altyd om te praat oor dit wat "voor die geskiedenis van die mens" lê. ’n Etiologie poog om ’n
huidige verskynsel vanuit die verre verlede te verklaar.
Genesis 2 (en 3) is op sy beurt duidelik ’n verhalende teks. Eintlik is Genesis 2–3 meer as ’n
skeppingsverhaal. Sommige verwys daarna as ʼn "Tuinverhaal". Dié verhaal vertel nie alleen hoe alles tot
stand gekom het nie, maar wil ook die teenwoordigheid van die kwaad en mense se gevoel van
verwydering van God verklaar. Ook hierin vind ons mitologiese trekke en etiologie.
In albei gevalle vertel dit van 'n gebeurtenis ver, ver terug in die verlede, nog voor die bestaan van
skryfkuns, wat oor en oor vertel is deur die gemeenskappe, van ʼn tyd waarvan daar geen ooggetuies was
nie, maar slegs wonderbaarlike voorstellings om uiteindelik hulle geloof in die God van die skepping tot
uitdrukking te bring.
Verder, indien ons die onderskeie berigte of verhale oor die skepping goed wil verstaan, is dit belangrik
dat ons ook sal kennis dra van ander skeppings- of oorsprongsverhale uit die destydse wêreld. In dié
verband dink ons aan Egiptiese, Ugaritiese, Mesopotamiese en Persiese literatuur. Baie van die motiewe
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wat ons in die Bybelse verhale teëkom, word duidelik wanneer ons kennis neem van die inhoud van
hierdie literatuur wat uit dieselfde tyd dateer.
4.3 AS SAKRAMENTELE TEKS
Die Bybel is as geheel ʼn geloofsboek. Daarom – en daarby ingeslote al die redes hierbo aangegee – lees
ons dit as meer as slegs 'n historiese en literêre teks. Hou hierby rekening met die feit dat ons hier nou
doelbewus besig is met ʼn wetenskaplike hantering van die teks en nie ʼn naïewe, op-die-klank-af-lees van
die teks nie. Dan is die Bybel vir ons tog meer as die historiese konteks, meer as die literêre aard van die
woorde en sinne.
Net soos wat die water met die doop méér beteken wanneer die sakrament bedien word – en die brood en
die wyn meer beteken as brood en wyn wanneer die nagmaal bedien word – so is die Bybelse teks ook
meer as die somtotaal van sy historiese en literêre betekenisse (kyk 3.1 hierbo waar ons alreeds hiervan
gepraat het).
Alreeds deur die Bybelse tekste in hulle onderskeie historiese beddings en na hulle eie literêre aard te
lees, maar dan óók kragtens hulle historiese en literêre afstand ten opsigte van vandag se lesers,
bevorder ʼn diep eerlike en respekvolle lees van die Bybel as ʼn versameling tekste van verskillende
geloofsgemeenskappe oor millennia heen.
As Christen-gelowiges word/is dit daarom selfs nog meer, juis vanweë ons geloofsverhouding daarmee –
en kan ons dit tipeer as 'n sakramentele ervaring. Wanneer ons as gelowiges die Bybel as historiese en
literêre teks lees, spreek dit my daar aan waar ek bewus raak van die teenwoordigheid van God wat die
Lewe self is. Hierin vind ons die sakramentele aard van die Bybelse teks, omdat dit vir ons meer sê as die
woorde wat daar staan, omdat dit vir ons bring by ʼn belydenis van God agter die woorde oor God, selfs
God agter die woord “god”. Tot die mate wat dié misterie van die sakramentele betekenis mens
oorrompel, vervaag die spanning tussen "geloof en wetenskap".
Wanneer 'n mens Genesis 1–2 sakramenteel lees dan beweeg dit mens tot die belydenis dat die
oorsprong van lewe in JHWH, die God van Israel, lê; dat die skepping/lewe inherent goed is; dat die grens
tussen Skepper en skepsel paradoksaal duidelik maar ook vaag is en dat die mens geskep is om die
goeie te bly kies.
BESPREKING
(Vir Groepgesprek – teksstudie)
Voorbereiding:
1. Maak fotostate van die teks van Genesis 1–2.
2. Sorg dat elkeen ʼn pen of potlood het.
3. Beklemtoon weer die feit dat ons die teks literêr en histories gaan benader.
4. Onthou ook dat in die ontstaan van die teks, sowel as in die lees en bestudering daarvan, die Gees van
God in elke betrokkene “gewerk” het – of aanwesig was/is. Ons benader dus die teks vanuit ʼn
geloofshoek, dat dit die Woord van God is.
Die gesprek:
1. Laat die deelnemers hulle oë oor die teks van Genesis 1 en 2 gaan en omkring elke keer die woord vir
“die Skepper”.
2. Wat is nou opvallend aan hierdie oefening? (die konsekwente verskil in die naam van “die Skepper”).
3. Bespreek onder mekaar die implikasies hiervan: As daar van Genesis 1:1–2:4 konsekwent dieselfde
benaming vir die Skepper is, terwyl die res van hoofstuk twee konsekwent weer anders is, wat sê dit vir
ons?
4. Gestel ons sou aanneem (aanvaar) dat hier twee verhale is, laat die groep soveel verskille as moontlik
aandui en bespreek die betekenis hiervan onder mekaar (byvoorbeeld die wyse waarop die mens/e
gemaak is).
5. Wat is die implikasies vir ons dat die son en maan (en ander hemelliggame) eers op die vierde “dag”
gemaak is (hoe was die eerste drie dae wel dae sonder hierdie hemelligame)?
6. Histories en literêr gesproke, wat is die betekenis hiervan?
7. Bespreek onder mekaar: Wat sou die sakramentele (spirituele/teologiese) betekenis van Gen 1–3 vir
ons vandag wees?

278

5 NUWE TESTAMENT – MARKUS 5:1–21 AS VOORBEELD
(BOSE GEESTE IN DIE VARKE)
5.1 AS HISTORIESE TEKS
Die Markus-evangelie word tweede van die vier evangelies aan die begin van die Nuwe Testament
geplaas. Evangelie beteken “goeie nuus” of “blye tyding” en is so genoem omdat die verhaal van Jesus vir
Christene op goeie nuus gedui het.
Johannes Markus is die waarskynlike skrywer van die Markusgeskrif. Die evangelie is heel moontlik
tussen die jare 65 en 69 nC geskryf. Hierdie datering maak dit die enigste evangelie van die vier in die
Bybel wat geskryf is voordat die tempel in Jerusalem deur die Romeine vernietig is.
Hoewel die evangelie volgens Markus na alle waarskynlikheid in Rome sy ontstaan gehad het, is die
geografiese plasing van die inhoud daarvan in Palestina – dus ʼn terugblik na die geskiedenis van Jesus
van Nasaret wie se lewe op aarde bietjie meer as twee dekades tevore met sy kruisdood tot ʼn einde
gekom het.
Ons herinner onsself weer daaraan dat ons in hierdie deel van ons hantering van die verhouding tussen
ons Christelike geloof en die moderne wetenskap, die Bybelse teks doelbewus met behulp van die
wetenskaplike dissiplines wat ons daarmee help, lees. Soos die eerste paragrawe hierbo vir ons vanuit die
historiografie en ontleding van die grondteks die teks as historiese teks dateer, speel die ander dissiplines
van die wetenskap ook hulle bepaalde rol. Nie alleen help ʼn sensitiwiteit vir die sosio-kulturele
omstandighede waarin die teks ontstaan het nie, maar die mediese wetenskap en psigiatrie het in hierdie
spesifieke teks ʼn belangrike rol om te speel.
Die inhoud van hierdie gedeelte van die teks gaan oor ʼn man wat tussen grafte gebly het en wat beskou
is as iemand met (vir ons vanuit ons kenniswêreld) baie duidelike afwykende gedragspatrone – iemand
wat as gevaarlik beskou was en wie se onbeteuelde krag bekend was in die gemeenskap.
Later sal ons die vraag vra of hierdie klem op ʼn wetenskaplike diagnose van hierdie grafbewoner (die
Besetene van Gadara soos hy in Bybelse taal bekend geword het) regtig die regte fokus is in die soeke na
die eintlike bedoeling van die teks, destyds, maar ook vir ons vandag. Kom ons dink egter ter wille van die
argument verder hieroor na:
Indien ʼn mens vanuit die bevindinge van die betrokke dissiplines van die moderne wetenskap na hierdie
beskrywing van ʼn persoon kyk, met analise van sy gedragspatrone, sou ʼn diagnose daarvan waarskynlik
dui op een of ander psigiatriese toestand. Iemand met ʼn waan, of komplekse psigotiese toestand. Aan die
hand van so ʼn diagnose sou mens dan bepaalde behandeling voorskryf wat voorgeskrewe medikasie
en/of die opname in ʼn psigiatriese hospitaal vir waarneming en toepaslike behandeling (onder meer
chemiese toediening, medikasie en/of terapie) insluit.
In die tyd van Markus was hierdie soort kennis en behandeling egter nog nie beskikbaar nie. Eers met die
ontwikkeling van die moderne mediese wetenskap, psigiatrie en verwante dissiplines kan hierdie
toestande deur observasie waargeneem en geïdentifiseer word en so ʼn diagnose en behandeling sou dan
op ʼn bepaalde prognose (verwagte uitkoms) kan dui.
In die voorwetenskaplike konteks van die Bybelse geskrifte is vreemde, ongewone en selfs onhanteerbare
gedragsverskynsels op ander maniere verklaar. Siekte en vreemde gedragspatrone is in die NuweTestamentiese tyd toegedig aan ʼn stryd tussen of met geeste in so ʼn persoon. Daar was goeie geeste
(gewoonlik in verband gebring met verskillende gode, selfs engele of God) en slegte/bose geeste
(gewoonlik in verband gebring met die duiwel/Satan). Oor die hele historiese spanwydte van die
ontstaansgeskiedenis van die Bybelse geskrifte (van ongeveer 1,500 jaar) is daar nie altyd op dieselfde
manier hieroor gedink nie.
In die grootste gedeelte van die Ou Testament, byvoorbeeld, lees ons nooit van bose geeste, bose gode
of die duiwel/Satan nie. Die stryd was eerder om Israel se ontrou aan die Here, deur agter "ander gode
aan te loop". Hierdie gode was in sommige gevalle pure illusie, terwyl mense in ander gevalle geglo het
dat hulle werklik was. Dit is alom bekend dat die Nuwe Testament ʼn ander siening oor die geesteswêreld
het, sterk beïnvloed vanuit die kontak wat die ballinge gehad het gedurende die ballingskaptydperk in
Babilonië/Persië. Die punt is egter dat hierdie geestelike stryd (om beheer en besit van die mens) sigself
voltrek het binne-in ʼn individu, of groep van individue.
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Maar eintlik is al hierdie opmerkings en verduidelikings vanuit die moderne wetenskap in ʼn sekere
sin minder relevant vir ons verstaan van die bedoeling van hierdie teks, omdat dit (moderne
wetenskaplike) vrae wil vra aan ’n teks wat hierdie soort vrae en hierdie benadering nie ondersteun
nie. Waaroor gaan dit dan hier?
Die hele eerste helfte van Markus speel af in Galilea in die noorde van Palestina. Die See van Galilea is
sentraal. Drie keer gaan Jesus en sy dissipels per boot oor na die ander kant van die See, en een keer te
voet. Die “ander kant” was heidense gebied – die mense se kultuur en politiek was anders as die van die
Jode. Die Jode het “die ander kant” sover as moontlik vermy, maar Jesus steek hier vreesloos grense
van vermyding en verbod oor. Hy betree die land van die Gadaréners (aan die ander kant van die See),
wat ook die oostelike grens van die Romeinse ryk was. Baie veterane van die weermag het hulself daar
gevestig – hulle het die verowerde land ontvang as betaling vir hul diensplig.
Jesus word met sy aankoms onmiddellik gekonfronteer deur ʼn man met ʼn onrein gees (Iets wat uit sy
plek is, is in die destydse wêreld as "onrein/vuil" geklassifiseer. Die teks beduie dat die man ’n "vuil/onrein
gees/asem/wind" in hom gehad het. In die eerste eeuse Mediterreense wêreld waarvan die Judeërs en
Galdeërs ook deel was, is geglo dat mense wat nie ’n onmiddellike of behoorlike begrafnis ontvang het
nie, se gees met hulle dood nie tot rus kom nie. Dink byvoorbeeld aan ’n soldaat wat op ’n slagveld sterf,
of iemand wat verdrink. ’n Onrein gees" kon ook met ’n soen op die mond oorgedra word. Alhoewel die
Griekse teks praat van “onrein gees”, is dit belangrik om deurgaans die historiese konteks te respekteer.
“Onrein” was in die Nuwe Testamentiese wêreldbeeld nie net iets wat vuil was nie. Dit was veel meer as
fisiese “vuilheid”. Dit was eerder gelyk aan “boos”). Vir Joodse lesers, soos ook Jesus se volgelinge wat
saam met hom gereis het, was hierdie konteks in vele opsigte verskriklik onrein: 'n (heidense)
begraafplaas sowel as varke was buite perke volgens die reinheidskode van die Jode (vergelyk Jesaja
65:4). Jesus tree nie net vreesloos in die storm op nie; hy is ook hier vreesloos in die
teenwoordigheid van onreinheid.
Markus beskryf die besetenheid as ʼn toestand wat van die man ʼn gevangene maak, ʼn toestand van
geïnternaliseerde onderdrukking: hy leef tussen die dooies, hy roep uit en hy doen mee aan
selfdestruktiewe gedrag. Die besetene wat deur niemand meer gebind kan word nie, kom nou te staan
voor die “sterker een” (sien 1:7) wat verklaar het dat hy die “sterk man sal bind” (3:27). Net soos met die
uitdrywing van die demoon in die sinagoge in Kapernaum (Markus 1), protesteer die onrein gees hier met
verontwaardiging en vrees: “Wat doen jy hier!” (5:7). Tog is dit opvallend dat Jesus nie met sy Joodse titel
aangespreek word nie (“Heilige Een van God”), maar met die Hellenistiese titel “Seun van die allerhoogste
God”.
Jesus verhang die bordjies en vra die onrein gees na sý naam, en die antwoord wat hy kry is
merkwaardig: “My naam is Legioen, want ons is baie” (“Legioen” beteken letterlik “duisende”). In die
wêreld van Markus het hierdie Latynse term sonder uitsondering verwys na ʼn afdeling van Romeinse
soldate. Vier van hierdie legioene was in Sirië gestasioneer om die oostelike grens, Palestina inkluis, te
beheer. En nou, in die teenwoordigheid van Jesus, smeek die intimiderende militêre mag (Legio/Legioen)
– in werklikheid so magtig dat niemand hulle kan tem nie – vir Jesus om hulle asseblief tog nie uit die land
uit te verban nie (5:10). Jesus neem Legioen se versoek in ag, verban hom/hulle nie uit die land uit nie,
(maar wel uit die man!) deur hulle in die trop varke in te stuur. Wat egter nou gebeur is eintlik
skreeusnaaks – die varke storm soos ʼn troep waansinnige soldate gereed vir die oorlog by die krans af en
in die see in, hulle eie dood tegemoet.
Uit die aard van die saak was die dorp se inwoners nie opgewonde oor die verlies aan hulle varke nie.
Toe hulle ook nog die besetene geklee en rustig en kalm aan Jesus se voete sien sit, was hulle baie
verward en onseker. Hulle het Jesus toe gevra om hulle gebied te verlaat omrede hulle bang was hy gaan
hulle nog skade berokken.
Jesus en sy dissipels klim in die skuit om weg te vaar, maar die man wil saam. Jesus stuur hom egter
terug na sy mense toe. Waar Jesus aan die Israelitiese kant en in Judea mense opdrag gee om stil te bly
oor wie hy is, beveel hy hierdie man om in die hele gebied van Dekapolis te gaan vertel wat met hom
gebeur het.
5.2 AS LITERÊRE TEKS
Dit is opvallend dat Markus, wat gewoonlik kort en op die punt af skryf, hier uitermate omslagtig is met sy
vertelling. Om die een of ander rede kies hy om baie deeglik te wees wanneer hy hierdie gebeurtenis
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boekstaaf. ʼn Mens kan die styl van die teks tipeer as 'n verslaggewerstyl. Die verhaal is vol aksie met
vertellings in die teenwoordige tyd. Dit betrek die hoorders in die gebeure om hulle te lei tot identifikasie
met verskillende persoonlikhede in die verhaal. Sommige dalk met Jesus se dissipels, of ander met die
man met die onrein gees, of met die dorpenaars wat veroordelend toekyk … Uiteindelik gaan dit egter
om die versterking van hulle vertroue in Jesus as die vreeslose een, die een wat oor die mag
beskik om selfs storms en onrein (bose) geeste te tem en mense te genees.
Ons sien dit juis in die vertelling wat hierdie gedeelte voorafgaan. Dit vertel van die storm op die see wat
lewensbedreigend was vir Jesus en diegene saam met hom in die skuit. Die kontras tussen Jesus wat
slaap te midde van die storm (hulle moes hom wakker maak) is opvallend. Eers bestraf hy die wind, en
dan sê hy vir die see om te bedaar. Op die stilte wat volg lees ons: “Hulle is met groot ontsag vervul en
het vir mekaar gesê: “Wie kan Hy tog wees dat selfs die wind en die see Hom gehoorsaam?” (Markus
4:35–41). Beide die verhale (die storm op die see en die besetene aan die ander kant van die see) wil die
lesers en/of hoorders tot geloof beweeg.
Dit is dus duidelik dat hierdie gebeurtenis nie sommer maar net ʼn vertelling is om van kennis te neem nie.
Dit is ʼn vertelling wat verandering in die lesers/hoorders teweeg wil bring. Dit is ʼn teks wat wil
konfronteer en oortuig.
Die teks is beskrywend van aard. Met Markus se uitvoerige beskrywing van die voorkoms en gedrag van
die besetene (sien historiese teks), wil hy aantoon in watter mate die man ʼn uitgeworpene was. Destyds
is iemand as ’n persoon met ’n onrein gees gebrandmerk indien hy enige van die volgende
gedragskenmerke geopenbaar het: as ’n mens in ’n graf geslaap het; as ’n mens voortdurend jou klere
geskeur het; as ’n mens snags rondgedwaal het; en as ’n mens goed wat jy ontvang, gebreek het. Hierdie
man vertoon al hierdie eienskappe.
Die teks is vol van verrassende elemente wat die lesers/hoorders laat wonder. Die eerste is dat Jesus
die konvensionele grense tussen Joods en nie-Joods (heidens), asook tussen rein en onrein doelbewus
oorsteek. Die volgende verrassingselement is dat die man met die onrein gees heeltemal buite sy aard
reageer wanneer Jesus daar aankom. Hy val Jesus nie aan nie, maar val voor hom neer. In plaas daarvan
om Jesus uit te daag, onderwerp hy hom aan Jesus en roep uit "Wat het ek met jou te doen, Jesus, Seun
van die allerhoogste God?"
Destyds se mense was oortuig dat die wêreld hiërargies gestruktureer is. Heel bo was (G)god, dan die
mindere gode, dan allerlei geeste, daarna heilige manne en heel onder die gewone mense. Binne hierdie
hiërargiese struktuur weet die "onrein gees" wat in die man is, dat hy in Jesus met sy meerdere te doen
het – hy besef dat hy in Jesus met die Allerhoogste self te doen het (Soos vantevore erken die onrein
gees Jesus se gesag nog voordat die mense weet wie (Wie) en wat hulle in Jesus het).
Ons kry ook elemente van personifikasie in die teks. Die onrein gees kry ʼn naam en Jesus gaan met
hom/hulle in gesprek asof met ʼn persoon. Die gees identifiseer homself dan as Legioen, “want ons is
baie”. Die feit dat hy Jesus dadelik antwoord, bevestig dat Jesus meer is as net een van die heilige
manne. Destyds was geeste as verhewe bo heilige manne beskou. Heilige manne moes eers allerlei
"toertjies" uitvoer om geeste se naam te bekom. Jesus is egter verhewe bo hierdie gees. Die feit dat
Jesus net vra en die onrein gees antwoord dadelik, bevestig Jesus se posisie bo die geeste.
Wanneer die gees homself by name “Legioen” noem, sou hierdie naam vir die lesers/hoorders van
destyds onmiddellik gelaai wees met betekenis. Hy sê soveel meer as net sy naam. Hy roep die hele
militêre konteks van daardie tyd en plek op. Die gemeente in Rome aan wie Markus skryf, sou dadelik in
Grieks die verband met die Romeinse soldate in Rome gehoor het. Die Romeinse legioene was voorwaar
baie en teen hulle het onder meer die Christene geen verweer gehad nie. Nadat keiser Nero ’n deel van
die stad Rome aan die brand gesteek het, het hy die vinger na die navolgers van Jesus gewys. Hulle is
gevolglik dikwels gejaag, gevang en moes deel uitmaak van die lewensgevaarlike barbaarse spele en
vertonings in die Colosseum. Hier het honderde van hulle gesterf. Onder hierdie skrikwekkende
omstandighede hoor gelowiges hoe Legioen in die teenwoordigheid van Jesus reageer.
Ons tel dus hier ʼn baie belangrike subversiewe lyn in die storie op – as’t ware die storie agter die
storie, die onderliggende boodskap aan die vertelling. En die leidraad daartoe is in die eerste plek
opgesluit in die naam van die onrein gees, “Legioen”. G’n wonder dat die verhaal van hier af verder
deurspek is van militêre beelde en taal nie.
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Die onrein gees (van nou af kan ons maar met vrymoedigheid praat van “Legioen” – ons ken mos nou die
naam van die gees) vra Jesus om hom asseblief nie uit die streek weg te jaag nie, maar eerder in die
varke in te stuur. Onrein geeste wou nie rondswerf nie. Hulle wil in mense of diere wees, solank hulle net
iewers ’n tuiste kan hê. Anders as die Jode, wat nie met varke geboer het nie (omdat hulle as onrein diere
beskou was) het die “mense van die ander kant” waar Jesus en sy dissipels hulle nou bevind, wel met
varke geboer. Legioen hoort tuis in onrein diere en daarom laat Jesus toe dat hy/hulle in die varke invaar.
Die sarkasme en humor in die vertelling is aansteeklik: Legioen pleit om in ʼn “trop” varke ingestuur te
word – die Griekse woord vir “trop” verwys gewoonlik na ʼn groep soldate. Nou storm die varke (met die
legioen binne-in hulle) by die heuwel af soos troepe wat in ʼn geveg in storm (5:13). Die humoristiese is
dat Legioen dieselfde oorkom as Farao se weermag – hulle word deur die see ingesluk. In ʼn sekere sin
sou mens dalk selfs kon sê deur hul versoek aan Jesus om hulle in die varke in te stuur, ʼn vorm van
selfmoord is (al het hulle dit dalk nie eens geweet nie – die ironie word net nog groter)! Die gebeurtenis
beeld dus die stryd uit tussen God se heerskappy en die Romeinse ryk – baie duidelik ʼn boodskap aan
die Christene in die aangesig van vervolging deur Nero en sy Legioen soldate van die Romeinse ryk.
Dat die dorpelinge ten aanskoue of aanhore van wat gebeur het, vir Jesus vra om hulle omgewing te
verlaat, dui op hulle onbegrip oor die gebeurtenis wat homself afgespeel het. Alhoewel hulle nie verstaan
het nie, is hulle met groot ontsag vervul toe hulle sien dat die man gesond is. Dié reaksie toon dat hulle
aanvoel dat hulle hier met Iemand met bomenslike (en, binne hulle verstaansraamwerk van die
geestewêreld, selfs bo-goddelike) mag te doen het.
Soos die vorige verhaal (4:35–41) eindig ook hierdie verhaal met mense se verwondering oor Jesus. Die
verhaal lei as’t ware sy lesers/hoorders tot verwondering. Soos in baie ander vertellings in Markus, word
die wonder gebruik om te beklemtoon dat Jesus die Messias, die Seun van God is wat heers oor alle
dinge. Alle magte is aan Hom onderwerp, die natuur en ook die wêreld van die geeste. Hy is nie alleen
vreesloos in die storm op die see nie, maar stap ook vreesloos die land van die “ander mense” binne
(waar hulle met varke boer) en openbaar sy mag oor die onreine/bose gees/vuil asem, deur hulle binne
die varke te vernietig.
Van die begin af word die lesers dus begelei om te sien wie Jesus is, al verstaan die dissipels en ander
mense dit nie. Die vraag is: Sal hulle inderdaad sien? Kan hulle die keuse maak waarvoor die teks hulle
stel?
Want dit is wat die teks ten diepste doen – Dit is nie bloot ʼn verslaggewing ter wille van
verslaglewering nie. Hierdie verslag, en die manier waarop dit gelewer word, noop die
lesers/hoorders om elkeen self ʼn daadwerklike keuse te maak met betrekking tot hulle verstaan
van Jesus, en dan ook sekondêr hieraan – hulle verstaan (of gebrek daaraan) van die relatiewe
mag van die bose wat in ander sisteme opgesluit lê. Die teks het ʼn baie sterk konfronterende styl.
5.3 AS SAKRAMENTELE TEKS
Wat is die betekenis van hierdie teks vir ons wat in so ʼn totaal ander tyd en wêreld lewe as in die tyd van
Jesus (en Markus)? Wat leer ons hieruit wat meer as die woorde van die beskrywing van hierdie ervaring
is?
Ons weet dat hierdie teks sy ontstaan gehad het in die tyd toe die Romeinse ryk allesoorheersend was.
Indien ons aanvaar dat die teks sy oorsprong in Rome gehad het, dan kan ons ook aanvaar dat die vroeë
Christene, die eerste lesers van hierdie geskrif, ook bekend was met die vele gode van die Romeine en al
die mitiese verhale wat met hierdie godsdiens gepaard gegaan het. Ook die Griekse mitologiese
wêreldbeeld, waarin daar vele gode soos Zeus, Thor (god van die donder), Neptunis (god van die
see/waters) met hulle onderskeie “lewensverhale” was – en wat die Romeine in hulle geloof in die
veelgodedom geïntegreer het – was aan hulle bekend. Die skouspelagtige tempels en boukonstruksies
van die Romeins-Griekse wêreld was deurspek met simboliek van die veel-godedom van die Hellenistiese
tydperk. Die Grieke en Romeine het geglo dat hierdie gode die wel en wee van die mense beïnvloed het.
Teenoor hierdie sterk gode was verhale soos hierdie uit die geskiedenis van die Joods-Christelike wêreld
belangrik om mense se geloof in Jesus (en die God van Jesus, met wie Hy volgens sy eie getuienis een
was) te versterk.
Die dieper betekenis van hierdie teks, die verhaal van die bose geeste (onrein geeste) wat in die varke
ingevaar het, was ʼn duidelike demonstrasie van die mag wat Jesus gehad het (so het hulle geglo) om nie
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alleen die respek van hierdie (ander) geeste af te dwing nie, maar om hulle dan in die mees veragtelike
onrein diere van almal, die varke te laat ingaan – en hulle dan nog boonop die see-in te laat storm, hulle
dood tegemoet. Die onmiddellike skriftelike konteks van hierdie vertelling is die uitdaging tot geloof in
Jesus wat as Seun van God die mag oor alle magte in die natuur en in mense het. Ook dat Jesus
vreesloos heers oor die magte (storm en onreine gees) en hierdeur grense oorsteek na selfs die “mense
van die ander kant”.
Hierdie vertelling herinner sterk aan die woorde van Paulus aan die gemeente in Rome: “Hiervan is ek
oortuig: geen dood of lewe of engele of bose magte of teenswoordige of toekomstige dinge of kragte of
hoogte of diepte of enigiets anders in die skepping kan ons van die liefde van God skei nie, die liefde wat
daar is in Christus Jesus ons Here” (Romeine 8: 38–39).
Dit sou ʼn baie belangrike en bepalende boodskap wees vir die Christene wat alreeds op die mees brutale
manier deur Nero gemartel en gedood is, naamlik dat Christus inderdaad kurios (Here) is en nie keiser
Nero nie – dat niks wat ons in ons lewe kan ervaar ons ooit die liefde van God kan laat kwytraak nie.
Hierin moet die volgelinge van Jesus glo.
Vir ons wat leef in ʼn tyd waarin ons wêreldbeeld in besonder ook deur die heersende (Westerse)
wetenskaplike dissiplines geïnformeer word, geld hierdie boodskap van bemoediging en troos steeds. Ook
ons weet dat ons geloof in God, die Vader van ons Here Jesus Christus gedra word deur die oortuiging
dat niks met ons kan gebeur waarin ons aan die liefde van God vir ons hoef te twyfel nie. En al dink almal
binne die Christelike geloofstradisie vandag nie presies dieselfde oor die bose (geeste) nie, is ons dit met
mekaar eens dat ons onsself met oorgawe beywer vir die oorwinning van die lig oor die duisternis. Dit
gebeur ook in ons elkeen se eie persoonlike lewe, omrede ons glo dat die Bron van lig ons telkens onder
nuwe omstandighede met ons is en deur die Heilige Gees verlig.
BESPREKING
(Vir Groepgesprek – teksstudie)
Voorbereiding:
1. Maak fotostate van die teks van Markus 5:1–20 uit die nuwe Direkte vertaling.
2. Sorg dat elkeen ʼn pen of potlood het.
3. Beklemtoon weer die feit dat ons die teks literêr en histories gaan benader.
4. Onthou ook dat in die ontstaan van die teks, sowel as in die lees en bestudering daarvan, die Gees van
God in elke betrokkene “gewerk” het – of aanwesig was/is. Ons benader dus die teks vanuit ʼn
geloofshoek, dat dit die Woord van God is.
Die gesprek:
1. Laat die deelnemers hulle oë oor die teks van Markus 5 gaan en omkring elke keer die woord “onrein
gees(te)" en "legioen".
2. Teken die gedrag wat die "besetene" getoon het aan, maw maak ’n lysie van die dinge wat oor sy
gedrag gesê word.
3. Bespreek onder mekaar hoe ons vandag oor sulke tipe gedrag dink/oordeel. Sou ons dit ook vandag ’n
naam/name gee/benoem en indien wel, hoe sou ons dit benoem of watter naam/name sal ons dit gee?
4. Bespreek nou die volgende paragraaf in die teks: “Maar eintlik is al hierdie opmerkings en
verduidelikings vanuit die moderne wetenskap in ʼn sekere sin minder relevant vir ons verstaan van die
bedoeling van hierdie teks, omdat dit (moderne wetenskaplike) vrae wil vra aan ’n teks wat hierdie soort
vrae en hierdie benadering nie ondersteun nie. Waaroor gaan dit dan hier? “
5. Deel met mekaar wat die boodskap in die lig van die historiese en literêre konteks van die gedeelte
moontlik vir die mense van destyds kon beteken het – die breër konteks van Jesus wat groter is as “die
magte” van die natuur?
7. Bespreek onder mekaar: Wat sou die sakramentele (spirituele/teologiese) betekenis van Markus 5:1–20
vir ons vandag wees, met veral verwysing na die oorsteek van grense?

6 BELYDENISSKRIFTE – ARTIKEL 12 VAN DIE NGB AS VOORBEELD
Ons het nou ʼn bepaalde hermeneutiese benadering ten opsigte van die Bybelse teks hanteer. Om nou
hierdie leesbenadering ook op die Belydenisskrifte toe te pas, is gekies om Artikel 12 op dieselfde manier
aan te bied (kyk ook belangrike opmerking aan einde van hier dokument met verwysing na BYLAAG 4).
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Artikel 12, as deel van die Nederlandse Geloofsbelydenis, het in ʼn baie besondere historiese konteks
ontstaan – 'n datering wat veral belangrik is vir die onderwerp van Ons Christelike Geloof en die
Wetenskap. Dit het ontstaan gedurende die 16de eeu in Wes-Europa (by name Nederland, Frankryk en
Engeland). Hierdie geskrif het tot gewelddadige vervolging gelei, as deel van die protes (Protestante) teen
die Rooms-Katolieke Kerk. As sodanig verteenwoordig dit deel van die skriftelike neerslag van die
Hervormings-gesinde Christene. In sy huidige formaat (as 36 Artikels) is dit uiteindelik by die eerste
Gereformeerde Sinode van 1618–1619 in Dordrecht, Nederland saam met die Heidelbergse Kategismus
en die Dordtse Leerreëls as die Drie Formuliere van Eenheid aanvaar.
6.1 AS HISTORIESE TEKS
Die geskiedenis van die Nederlandse Geloofsbelydenis is ʼn aangrypende verhaal. Wat hier volg is ʼn kort
oorsigtelike weergawe daarvan om ʼn idee te gee van ʼn verhaal van ontdekking en stryd, hoop en
vervolging, geseënde bediening en erge marteling – ʼn verhaal van geloof tot die dood toe.
Guido de Bres, die oorspronklike opsteller van die belydenisskrif, is in Bergen in die suide van Nederland
in 1522 gebore. Sy ma was 'n toegewyde Rooms-Katolieke Christen. Op 18 kom hy in besit van ʼn Bybel,
wat met die lees daarvan, hom bewus maak van die dwalinge in die Rooms-Katolieke Kerk. Hy kom ook in
aanraking met die denke van Luther en Calvyn en word diep beïndruk deur die Bybelse leer van volle
evangelie van vrye genade.
Jaartalle (datums) is hier van belang. In 1517 (voor De Bres se geboorte al) slaan Luther sy 95 Stellinge
teen die leer van die Rooms-Katolieke Kerk op die deure van die kerkgebou in Wittenberg vas. Een van
die eerste dinge wat Luther gedoen het, was om die Bybel in Duits te vertaal. Die Bybel was dus alreeds
meer geredelik tot beskikking van gewone mense en die protesaksie teen die kerk was in volle gang.
Dit is belangrik om te onthou dat diegene wat in daardie tyd teen die Rooms-Katolieke Kerk in protes
gekom het (Protestante genoem), nie wou wegbreek van die Kerk nie, maar gehoop het op ʼn hervorming
van die RKK. In sy 25ste jaar skaar De Bres hy hom dan openlik by die Hervorming. Dit sou hom die res
van sy lewe duur te staan kom.
Kort daarna moes hy vir sy lewe vlug na Engeland toe die vervolging teen die Hervorminggesindes ook in
sy tuisdorp, Bergen, losbars. Dit sou die begin wees van ʼn lewe van vlug en wegkruip, maar ook van ʼn
geseënde bediening van prediking, met skryf tussendeur. Uiteindelik het hy ook onder Calvyn studeer.
In 1552 keer hy terug na sy tuisdorp, trou en begin met ʼn gesin, maar sou voortdurend gedwing word om
voor die inkwisisie te vlug. Die meeste van sy geskrifte word in die proses vernietig en uiteindelik bevind
hy homself in die tronk waar hy ʼn gewelddadige marteldood in 1567 sterf. Tog is van die mees
aangrypende evangeliese troosboodskappe deur hom uit die tronk aan sy vrou en medegelowiges – ook
mede gevangenes – geskryf om hulle te bemoedig en as Christengelowiges tot ʼn lewe van blydskap aan
te spoor.
Alreeds in 1561 word sy belydenisskrif, wat later (hoewel gewysig) bekend sou staan as die Nederlandse
Geloofsbelydenis, deur die gemeente van Antwerpen aanvaar. Dit was in dieselfde jaar, in die nag van 1–
2 November, dat hierdie belydenis in ʼn pakkie oor die muur van die kasteel in Doornik in België, gegooi
is, as ʼn daad van hoop dat die vervolging teen die Hervorminggesindes gestaak sou word. Daar was ʼn
brief by met ʼn aangrypende pleidooi om hierdie nuwe godsdienstige beweging goedgesind te wees. By
die Sinode van Emden in 1571 word hierdie belydenis, na verskeie wysigings daaraan gedoen is, aanvaar
– juis ook as 'n uitdrukking van eenheid tussen die Nederlandse en Franse (Hervormde) Kerke.
As sodanig aanvaar die eerste Gereformeerde Sinode in Dordrecht (1618–1619) hierdie belydenis as die
Nederlandse Geloofsbelydenis, saam met die Heidelbergse Kategismus en die Dortse Leerreëls, as hulle
belydenisgrondslag.
Die Nederlandse geloofsbelydenis is dus gebore uit ʼn geskiedenis van stryd en vervolging – maar het
paradoksaal uiteindelik gedien as ʼn instrument van samebinding, vrede, eenheid en versoening tussen
die Hervormers van Nederlandse en Franse afkoms.
As historiese teks dateer dit uit die tyd van die ontwaking van die moderne wetenskap. Kopernicus was
ook ʼn Rooms-Katolieke priester in Pole. Galileo was ʼn goeie vriend van die destydse pous, maar hulle
bevindinge is aanvanklik doeltreffend deur die kerk se strukture onderdruk. Eers in 1632 is Galileo se
bevindinge in Nederland gepubliseer.
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Maar, ten spyte van die feit dat die teks van die NGB uit dieselfde tydperk as die ontwakende
moderne Westerse wetenskap dateer, is dit betekenisvol dat daar geen beïnvloeding was van die
opkomende moderne Westerse wetenskap op die belydenisskrifte uit die 16de en 17de eeue van
die Hervorming nie. As sodanig is die Nederlandse Geloofsbelydenis (Artikel 12) ʼn voorwetenskaplike teks wat vir ons onderwerp van die verhouding tussen ons Christelike geloof en die
wetenskap bepalend is.
'n Meer duideliker “bewys” dat die opkomende moderne Westerse wetenskap nie die teks van die NGB
geïnformeer het nie, is Artikel 4 waar oor die boeke van die Bybel gepraat word en byvoorbeeld die eerste
vyf boeke (geskrifte) aan Moses toegedig word. Ook dat Dawid die Psalms geskryf het en Paulus die
Hebreërbrief. Selfs in die eerste Afrikaanse vertaling van 1953 word dit nog so aangedui. Navorsing deur
literêre dissiplines op die Bybelse teks het intussen aangetoon dat hierdie beskouing oor die skrywers van
die Bybelboeke nie akkuraat is nie.
Daar word egter nie (meer in ons tyd) oorweging daaraan gegee om hierdie onjuisthede reg te maak nie,
omdat die behoud daarvan juis dui op eerbied en respek vir die teks binne sy eie historiese
ontstaansgeskiedenis. Dan besef ʼn mens dat dit nie “foute” is nie, nee. Die skrywer(s) van die teks het
hulle kennis en konsepte ontleen van die bestaande kennis en beskouinge van daardie betrokke tydvak.
Hulle het/kon nog nie met die kennis van die moderne wetenskap skryf nie – omdat dit nog nie bestaan
het nie. Hierdie is ʼn baie belangrike insig om aan vas te hou in die vertolking van geskrifte uit die
voor-wetenskaplike tyd in ons tyd, vir ons tyd.
Teen hierdie agtergrond het die NG Kerk byvoorbeeld oor Artikel 36, wat die ideale verhouding tussen die
kerk en die staat uitspel, bepaalde besluite in 2002 geneem om dit te vertolk in ons tyd. ʼn Letterlike
verstaan van hierdie artikel, waarin die staat opgeroep word om teen die anti-Christelike magte te stry en
die wederdopers teen te staan, kon waarskynlik van toepassing gewees het op die 16de eeuse Europa
tydens die geweld wat die Protestantse beweging tot gevolg gehad het. Terwyl in ons Suid-Afrikaanse
situasie, waar ons met ʼn moderne, sekulêre, konstitusionele demokrasie te doen het, die kerk in ʼn ander
verhouding tot die staat staan – en inderdaad ook teenoor ander groepe wat van die kerk verskil – in ʼn
multi-kulturele, multi-godsdienstige land.
Dat ons in Artikel 12 eweneens te doen het met ʼn voor-wetenskaplike teks in die beskrywing van
die ontstaan van die skepping en die onderskeie (hemelse) wesens, engele en geeste, moet dus as
'n gegewe vanselfsprekend aanvaar word. Daarom behoort die kerk, soos wat die geval was met
Artikel 36 (soos in die vorige paragraaf as voorbeeld verduidelik), dit in ons tyd histories en literêr
lees om uiteindelik ook by die bedoeling (boodskap) van die artikel uit te kom.
6.2 AS LITERÊRE TEKS
As literêre teks is die Nederlandse Geloofsbelydenis ʼn belydenisskrif. Dit sien ons duidelik met die
eerste twee woorde “Ons glo” wat deurgaans die draer is van hierdie genre deur die teks heen. Dit is ʼn
baie spesifieke soort teks (genre) met eie karakter en moet as sodanig gelees en verstaan word. Kom ons
kyk na Artikel 12:
Artikel 12: Ons glo dat die Vader, toe Hy dit goedgedink het, deur sy Woord, dit wil sê deur sy Seun, die
hemel en die aarde en alle skepsels uit niks geskep het. Hy het aan elke skepsel ’n eie wese, gestalte en
voorkoms en onderskeie take gegee om sy Skepper te dien. Hy onderhou en regeer hulle almal nou nog
deur sy ewige voorsienigheid en oneindige krag om die mens te dien, sodat die mens sy God kan dien; en
Hy het ook die engele goed geskep om sy boodskappers te wees en sy uitverkorenes te dien. Sommige
van die engele het uit die verhewenheid waarin God hulle geskep het, in die ewige verderf geval, maar die
ander het deur die genade van God in hulle oorspronklike toestand volhard en staande gebly. Die duiwels
en bose geeste het so ontaard dat hulle vyande van God is sowel as van alles wat goed is. Soos
moordenaars loer hulle op die kerk – ook op elke lidmaat – om dit met alle mag in die verderf te stort en
om alles deur hulle bedrieëry te verwoes. Daarom staan hulle deur hulle eie boosheid veroordeel tot die
ewige verdoemenis en verwag hulle daagliks hulle verskriklike pyniging. Daarom verfoei ons ook die
dwaling van die Sadduseërs, wat ontken dat daar geeste en engele is; ook verwerp ons die dwaling van
die Manigeërs, wat sê dat die duiwels hulle oorsprong uit hulleself het en reeds van nature sleg is en nie
sleg geword het nie.
Die aard van ʼn geloofsbelydenis is om ʼn bepaalde geloof in God, of ʼn konsepsuele werklikheid, te
verwoord, op so ʼn manier dat dit mense van dieselfde oortuiging saambind en ander wat nie daarmee
saamstem nie, uitsluit. Alhoewel dit dus op ʼn bepaalde rasionaliteit aanspraak maak en dus ʼn waarheid
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stel en verdedig – ter wille van oortuiging – is dit nie op dieselfde vlak as ʼn empiriese wetenskaplike teorie
waar nie. Juis omdat dit ten diepste oor God gaan – en daarom oor geloof. Dit gaan ten diepste oor die
onsienlike dinge. En die Een wat buite ruimte en tyd is.
Wat ons dus hier het, is nie ʼn wetenskaplike (in die moderne Westerse wetenskaplike sin van die woord)
teks nie, maar ʼn geloofsbelydenis. Dit wil ook nie allerhande vrae oor die skepping of die ontstaan van
buitengewone wesens vanuit ʼn heersende (Westerse) wetenskaplike vertrekpunt behandel en
beantwoord nie. As uitdrukking van bepaalde geloofsoortuigings, het die teks van ʼn belydenisskrif wat
oor God en die dade van God gaan, ʼn baie spesifieke karakter. Dit is geloofstaal, ja belydenistaal en
nie ’n Westerse, wetenskaplike uitspraak nie.
Dit beteken nie dat die belydenisskrifte en die heersende (Westerse) wetenskap absoluut uitsluitend is en
nie kreatief op mekaar betrek kan word nie. So hoef die perspektief op engele wat in die Bybel en Artikel
12 veronderstel word nie uitgeskuif/afgewys te word as/na die sfeer van die "onwetenskaplike", blote
fantasie of verbeeldingsvlug(te) nie.
Oor die bestaan van bose geeste en engele is daar duidelik vir die Bybelskrywers en die skrywers van die
NGB geen kwessie nie. Ons erken dus dat die NGB bely dat die bose geeste en engele ʼn rol speel in die
wêreldgeskiedenis, maar hoe dit presies gebeur, daaroor is daar baie ruimte vir gesprek, verskil en debat.
Hulle sien dit as werklikhede en skryf bose gebeure direk toe aan hulle invloed, sonder om die mens se
eie skuld of verantwoordelikheid vir keuses te misken.
Teenoor byvoorbeeld die verskrikking en vrees (selfs angs) vir die duiwel en sy hele ryk van bose geeste
wat deur die geskiedenis heen en vandag soms nog in sommige se boodskap sentraal staan, wil hierdie
artikel dit duidelik maak en bely dat God alles gemaak het. Teenoor die siening dat die bose ʼn oermag is
wat los van God bestaan, word die belydenis dat alles uit, deur en tot God is, en dat alle sienlike en
onsienlike dinge deur Hom geskape is, ronduit bely . Vir gelowiges is dit ʼn geweldige troos.
Verder, engele is in ons taal nie natuurlike verskynsels wat aan die hand van moderne, Westerse
empiriese, wetenskaplike meetinstrumente bestudeer kan word nie, maar eksistensiële figure wat nie
gemeet kan word nie. Ons konsepsies van rasionaliteit en realiteit, en van wetenskap word deurlopend
bedink met onder meer die gevolg dat daar ten minste in sommige kringe vandag ʼn groter toleransie is
vir vorme van ervarings wat nie korrespondeer met die dominante natuurwetenskaplike wyses van
kennisverwerwing nie.
Net soos wat dit ʼn fout sou wees om vir die teks oor die besetene van Gadara allerhande vrae uit
die psigiatrie, mediese wetenskap en verwante dissiplines van die laat-moderne tyd te vra, is dit ʼn
onreg wat die teks van die NGB aangedoen word as ʼn mens rasionele en empiriese kategorieë wil
aanlê in die vertolking van die inhoud daarvan.
Met ander woorde, om dit eenvoudig en duidelik te stel: die teks van die NGB kan nie as rasionele bewys
(in die wetenskaplik sin van die woord) dien vir die bestaan van allerhande geestelike en hemelse wesens
nie. Dit is ook nie die bedoeling van die teks om dit te doen nie. Die bedoeling van die teks is om die
geloof in die werklikheid en destruktiewe aard van die boosheid op aarde sonder twyfel te bely.
Juis omrede dit ʼn belydenisskrif en nie ʼn wetenskaplike handboek is nie, hoef ons die geskrif nie te
herskryf of oor te giet in ons eie 21-eeuse geloofstaal nie. Dit sal die dood van die Belydenisskrifte
beteken wat ons voorgangers se lewe gekos het. Dit sal ʼn daad van oneerbiedigheid wees – ʼn gebrek
aan respek vir die eeue-oue teks, maar ook ʼn gebrek aan respek vir die opstellers daarvan. Wat ons wel
kan en móét doen, is om hierdie teks met verantwoordelikheid te lees – inaggenome al die faktore wat
nodig is om die teks binne konteks te verstaan.
En om dan hermeneuties met die teks om te gaan (presies soos wanneer ons Bybeltekste, soos bv
Genesis 1–2 of Markus 5 lees), en die vrae te stel: In die lig van waarom die teks destyds geskryf is, en in
die lig van wat die teks vir sy eerste hoorders/lesers beteken het, hoe lees ons dit vandag, wat beteken dit
vandag vir ons, wat doen dit aan ons, hoe word ons lewens (600 jaar later!) daardeur verander en gerig?
6.3 AS SAKRAMENTELE TEKS
Soos in die tyd van Guido de Bres Artikel 12 die geloof in God as skepper van alle dinge wil bely, beaam
ons hierdie belydenis met oortuiging ook in ons tyd. Net soos wat met Genesis 1–2 nie die bedoeling is
om ʼn ooggetuie verslag in die moderne sin van die woord van die ontstaan van die hemel en die aarde
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weer te gee nie, maar ʼn geloof in die Skepper-god deur wie alle dinge ontstaan het, so wil Artikel 12
dieselfde oortuiging stel en bely. En net soos wat Gen 3 die werklikheid van die ongehoorsaamheid en
sonde en die ontstaan van die ellende in die wêreld wil verwoord, wil Artikel 12 dieselfde doen in terme
van die kennis en taal van die tyd van die 16de/17de eeu.
Om dus hierdie artikel as sakramentele teks te lees, beteken om verder te gaan as die beperkinge van
taal: daar is meer in die belydenis as maar net die woorde wat daar staan. Agter hierdie belydenis is ʼn
geloofsoortuiging wat die beperkinge van woorde en sinne oorstyg en aan ons die seker wete bely van
God wat groter as alles is en uiteindelik ook die mag en destruktiewe aard van die bose wil bestry.
Die kerk het vandag steeds die opdrag en verantwoordelikheid om teen alle vorme van boosheid en dit
wel in al sy gestaltes in opstand kom en die kwaad daadwerklik aan die kaak stel. Dit is kragtens Artikel
12 ons roeping: Die duiwels en bose geeste het so ontaard dat hulle vyande van God is sowel as van
alles wat goed is. Soos moordenaars loer hulle op die kerk – ook op elke lidmaat – om dit met alle mag in
die verderf te stort en om alles deur hulle bedrieëry te verwoes.
Hierteenoor is God tot beskikking van die gelowiges wat hierdie oortuigings bely en daarvolgens lewe: Hy
onderhou en regeer hulle almal nou nog deur sy ewige voorsienigheid en oneindige krag om die mens te
dien, sodat die mens sy God kan dien; en Hy het ook die engele goed geskep om sy boodskappers te
wees en sy uitverkorenes te dien.
BESPREKINGSVRAE
Belangrik: Met verwysing na die openingsin van hierdie hoofstuk oor die Belydenisskrifte, word hier ook
ʼn ander voorbeeld (wel nie inhoudelik met volle instemming van ATLAS nie) van ʼn vertolking van Artikel
12, as ʼn meer tradsioneel-konvensionele benadering aangebied in BYLAAG 4.
Voorbereiding:
1. Maak fotostate van die teks van Artikel 12 van NGB.
2. Sorg dat elkeen ʼn pen of potlood het.
3. Beklemtoon weer die feit dat ons die teks literêr en histories gaan benader.
4. Onthou ook dat in die ontstaan van die teks, sowel as in die lees en bestudering daarvan, die Gees van
God in elke betrokkene “gewerk” het – of aanwesig was/is, soos hy vandag ook in ons wat die teks lees
en in ons tyd ooreenkomstig sy Woord (wil) lewe teenwoordig is en ons lei. Ons benader dus die teks
vanuit ʼn geloofshoek, dat dit die deel is van die kerk se getuienis van haar "ontwyfelbare Christelike
geloof".
Die gesprek:
1. Laat die deelnemers hulle oë oor die teks van Artikel 12 gaan. Maak ʼn lysie van wat die teks
onderskeidelik oor God, oor die mens, oor engele en oor die bose sê.
2. Laat die groep kyk of bespreek hoeveel van die dinge wat in hierdie artikel oor engele en die bose gesê
word, inderdaad so in die Bybel gevind kan word.
3. Bespreek onderling met mekaar: Wanneer ons met ons hedendaagse (wetenskaplike) kennis rondom
ons kyk, hoe help Artikel 12 ons om steeds met vaste oortuiging ons geloof te bely in die God wat: die
wêreld geskep het, steeds onderhou en regeer.
4. Deel met mekaar wat die boodskap in die lig van die historiese en literêre konteks van die gedeelte
moontlik vir die mense van destyds kon beteken het?
5. Bespreek onder mekaar: Wat sou die sakramentele (spirituele/teologiese) betekenis van Artikel 12 vir
ons wat dit as deel van ons belydenisgrondslag aanvaar, vandag wees?
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LEERSTELLIGE SAKE BYLAAG 4

NGB ART 12: GOD SE TROOS VIR MIDDELEEUSE MENSE – EN VIR
ONS VANDAG. ʼN ALTERNATIEWE LESING
KONTEKS EN MOTIEF VAN ARTIKEL
Die historiese konteks van hierdie artikel was die intense stryd en vervolging deur die Rooms-Katolieke
Inkwisisie en die doel van hierdie geskrif was om die koning van Spanje en sy Nederlandse regent te
oortuig van die Gereformeerdes se regsinnigheid.
Dit is onmoontlik om enige geskrif los van sy kulturele en historiese konteks te verstaan. Daarom wil ons
ook moeite doen om dit te begryp alvorens ons die boodskap daarvan vir ons eie tyd sal probeer verstaan.
Die onafwendbaarheid van die hermeneutiese sirkel geld ook hier: niemand lees ʼn teks met ‘n skoon lei
nie. Elkeen kom met ʼn sekere voorverstaan, anders is nuwe verstaan nie moontlik nie. Hermeneutiese
lees word altyd deur twee gevare bedreig: die beklemtoning van die vreemdheid of oudheid van die teks
op so ʼn wyse dat dit geen invloed op ons verstaan uitoefen behalwe om dalk nuwe inligting toe te voeg tot
ons reeds bestaande kennis nie; die ander gevaar is dat ons voorverstaan so oorheersend is dat ons die
ander teks slegs absorbeer in ons eie verstaan. Ons moet ons afvra of die hermeneutiese model
voldoende is om te beskryf wat plaasvind in ons ontmoeting vanuit ons eie kultuur met die Skrif en
geloofsbelydenisse van die kerk.
Die Skrif self getuig veelvuldige kere hoe onpeilbaar en onverstaanbaar hierdie boodskap is en hoe
onmoontlik dit vir die wysheid van hierdie wereld is om dit te aanvaar; die radikale diskontinuïteit van alle
menslike wysheid, selfs die mees insiggewende kennis, en die openbaring van God in sy Woord. Jesus
se harde woorde is hier van toepassing: indien God nie aan ʼn mens insig in sy Woord gee nie, sal dit in
hom of haar slegs blindheid en hardheid van hart veroorsaak (Mark 4:11,12). Sonder die verligting van die
Gees is die prediking van die evangelie vir die ongelowiges ʼn struikelblok of dwaasheid – ondraaglik of
onbegryplik (1 Kor 1:5,26). Volgens Lesslie Newbigin beteken dit dat die hermeneutiese sirkel
onvoldoende is om hierdie verstaan te verklaar: dit is ʼn kloof wat oorbrug moet word. Daar is nie totale
diskontinuïteit nie.
In Einstein se fisika het Newtoniaanse wette steeds geldingskrag vir groter liggame wat stadig beweeg.
Newton se fisika geld steeds vir meganika. Om diskontinuïteit tussen oud en nuut raak te sien, is nie
oorgawe aan irrasionaliteit nie. Van een kant is daar net ʼn kloof, van die ander kant sien mens ʼn brug.
Thomas Kuhn se The Structure of Scientific Revolution maak volgens Newbigin duidelik dat wetenskaplike
ontdekkings nie plaasvind deur stap vir stap ontdekkings binne voormalige voorveronderstellings nie. Dit
ontspring vanuit ʼn nuwe visie wat dikwels bekering vra om die nuwe paradigma te aanvaar.
So kan Paulus die Fariseër Jesus slegs sien as saboteur van die wet. Paulus die Christen sien die wet as
leermeester wat hom na Christus bring, en Christus as die vervulling van die wet (Newbigin: 51–53).
Hierdie hermeneutiese beginsels geld ook vir die lees van ons belydenisskrifte: ons moet oop wees vir die
volgende sake:
1. Die NGB is ʼn Renaissance-geskrif wat soos Luther teruggryp na die oorsponklike dokumente verby
1500 jaar se tradisie, en word daarin ʼn model vir latere wetenskaplike maniere van omgang met
historiese dokumente en die lees en verstaan van literatuur in die algemeen.
2. Ons moet oop wees dat hierdie belydenis ons voorverstaan ingrypend kan vernuwe en verander –
ook in terme van ons verstaan van God se skepping en instandhouding van die engelewêreld en sy
oorwinning oor die mag van die bose geeste.
3. Ons moet ons vooropgestelde uitgangspunte op die tafel sit. Die rede waarom baie teoloë die
waarheid en werklikheid van engele ontken, ook van bose geeste, is hulle uitgangspunt dat dit die
oorblyfsel is van ʼn bygelowige en voorwetenskaplike gedagtewêreld (Plantinga. A Place to stand: A study
of ecumenical creeds and reformed confessions, p 60).
Die ooreenstemmende sake uit die NGB met die Katolieke leer (al is daar ook aksentverskille) is die leer
van die Skrif en die natuur (God se openbaring deur Skrif en natuur), die leer van die Drie-eenheid, die
leer oor God die Vader se skepping en voorsieningheid en die leer oor Christus as Middelaar en sy
verlossingswerk en die Heilige Gees as Gees van Vader en Seun.
288

Die groot verskil is volgens Jonker die siening hoe die heil van God ontvang word. Die grondmotief van
die Katolieke teologie is dat die heil verkry word deur die sakramentele verheffing van die mens tot
bonatuurlike volkomenheid waardeur die mens dan in sigself die ewige heil waardig word. Die kerk as
sakramentele heilsinstituut bemiddel die heil deurdat die ingestorte genade wat deur die sakramente
meegedeel word, die mens innerlik vernuwe, mits hy daarvan gebruik wil maak en daarmee saamwerk.
Daarin sit die element van verdienstelikheid (Bevrydende waarheid, p 26,27).
Die groot ontdekking van die Reformasie was die Woordkarakter van die heil. ʼn Mens adem ʼn totaal
ander atmosfeer as jy uit hiedie religieuse denkwêreld oorstap na die reformatoriese verstaan van die heil
as ʼn vrye genadegawe van God wat Hy aan die sondaar skenk, sonder enige verdienste aan sy kant. Die
Woord kom na die mens met die belofte van God. Nie die sakramente nie, maar die gepredikte woord
word vir de Reformasie die eintlike heilsmiddel. Dit is die geval omdat die Woord en die Gees ten nouste
aan mekaar verbonde is. Dit is ʼn dogma-historiese novum.
Die sola Scriptura wys daarop dat die tradisie nie gelyke gesag met die Skrif dra nie; dit relativeer die
gesag van die kerk en die pous, en wys daarop dat die Woord die enigste heilsmiddel is. Daarmee het die
kerk van die reformasie hulle losgemaak van die natuurlike religieusiteit en hulle in die lig van God se heil
in die Skrif gestel. ʼn Aangrypende bevryding het hiermee plaasgevind. Die hele karakter van die kerk het
verander. Die kultiese gewaad van die kerk het afgeval. Die altaar het plek gemaak vir die preekstoel en
die nagmaalstafel. Die priester is vervang met die bedienaar van die Woord. Die rituele het plek gemaak
vir die prediking en die lofsang van die gemeente. Die kerkgebou het die karakter van ‘n skemerige en
bewierookte tempel verloor om die vergaderplek vir die vrolike gemeente van God te word (Jonker, ibid p
28, 29).
Hierdie bevryding vind ook plaas tov die bevryding van die Middeleeuse vrees vir die mag van die duiwel
en sy engele. HK Sondag 1 getuig van die troos wat ons verseker dat ons uit alle heerskappy van die
duiwel bevry is.
In Artikel 12 word daar weereens ooreenstemming gevind met die algemene katolieke geloof in God se
skeppingsmag uit niks, en sy getroue sorg en voorsiening vir sy skepping. Die geloof in engele, goed
en sleg, was ook ʼn algemene katolieke oortuiging tussen Rooms-Katolieke en Protestante.
In hierdie Artikel egter, loop die paaie weereens skerp uiteen. Teenoor die verskrikking en vrees (selfs
angs) vir die duiwel en sy hele ryk van bose geeste wat in die prediking van die Middeleeuse Katolieke
Kerk sentraal gestaan het, wil hierdie Artikel dit duidelik maak en bely dat God alles gemaak het. Die
engele is aan die mens ondergeskik. Engele is God se dienaars wat Hy afgesonder het om die mens te
dien sodat die mens sy God kan dien.
Die kerngedagte van Artikel 12 is diens. In ons tyd het hierdie woord negatiewe gewig gekry, maar Artikel
12 bely God het mense gemaak om Hom te dien, en sy krag is op sy beurt daar om die mensheid te dien,
sodat ons God met oorgawe kan dien. Ook engele is daar om die uitverkore mense van God te dien sodat
ons God as Skepper beter kan dien.
Die heerskappy van die mens oor God se skepping (vgl Ps 8) word dus ook hierin bely. God het mens
geword, nie om die mens te vergoddelik nie, maar sodat die mens weer mens kan word (Anselmus van
Canterbury).
Die kwaad kan ook nie as oermag gesien word los van God nie. Die bose magte word beskryf – na
aanleiding van twee tekste, nl 2 Petrus 2:4 en Judas 6, as gevalle engele. Dit wys op hulle ondergeskikte
gesag en beperkte mag. Teenoor die Manicheërs se siening dat die bose ʼn oermag is wat los van God
bestaan, word die belydenis dat alles uit, deur en tot God is, en dat alle sienlike en onsienlike dinge deur
Hom geskape is, ronduit bely (Kol 1 en Rom 8).
Vir gelowiges is dit ʼn geweldige troos. Die Bose is nie ʼn anti-goddelike mag wat op dieselfde vlak as God
is en wat maak dat die uitslag van die stryd tussen God en die Duiwel onseker is nie. Teenoor die
Sadduseërs, wat al in Jesus se tyd ontken dat daar ʼn opstanding uit die dood sal plaasvind, of dat daar
engele of bose geeste bestaan (bv Hand 23:8), praat Jesus dikwels oor die engele en beleef Hy engele se
troosryke teenwoordigheid.
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Engele is op die voorgrond by sy geboorte, Jesus word versterk in Getsemane deur ʼn engel, na sy
opstanding word sy oorwinning aangekondig deur engele, en sy hemelvaart en wederkoms word met
engele verbind. Die skare van engele voor God se troon is verseker ook nie maar net beeldende taal of
metafore nie, maar is ʼn feestelike samekoms waarin hierdie besondere wesens God prys en eer en dien
(Heb 1, 12:22; Op 4, 5, 7 en elders).
Jesus praat ook dikwels oor die duiwel en sy magte en beskryf die Bose op baie verskillende maniere, bv
as owerste van die wêreld. Dit is duidelik dat Jesus en die mense van die vroeë kerk die bose geeste,
maar ook die goeie geeste, sien as werklikhede – as vyande of as helpers. Latere apokaliptiese boeke
soos Daniël beskryf die mag van engele en bose geeste of grafiese wyse, en die stryd waarin hulle
gewikkel is.
Stephan Joubert skrywe oor Ef 1 dat Christus hoog bo alle mag en gesag gestel word. Dit beteken dat alle
magte wat teenoor God staan, reeds onderworpe is aan Christus se gesag. “Die magte wat teenoor God
staan, sluit Satan en sy bose magte in. Vroeër was gelowiges in hulle doodsgreep. Deur sy onbeskryflike
goedheid het God gelowiges egter uit die greep van hierdie magte losgeruk” (Ontsluit die Nuwe
Testament, p 375).
Engele speel wel ʼn baie groot rol van die vroegste tye af en tree deurlopend op in die Ou Testament
sodat al die kerkvaders en gereformeerde vaders daaroor geskrywe het, en Thomas Aquinas ʼn hele
angelologie ontwikkel. Volgens hom is engele suiwer geeste sonder liggame.
Calvyn het geleer dat die engele besondere diensknegte van God is wat mense beskerm, God se krag
verklaar en sy gawes uitdeel (Inst 1/xiv, 11). Hy was versigtig om te veel oor engele te spekuleer, bv oor
individuele beskermengele. Hy spreek hom skerp uit oor ʼn beroemde boek oor engele wat toe
gepubliseer is, as “niks behalwe praatjies”. Nuuskierigheid hieroor was vir hom onaanvaarbaar, want ons
moet hou by die gegewens wat God in sy Woord aan ons bekendgemaak het.
Die vrees waarmee iemand soos Martin Luther vir die duiwel en sy magte grootgeword het, word deur
Artikel 12 van die Nederlandse Geloofsbelydenis baie beperk. God is die Almagtige. Uiteindelik word die
bose se lot verseël deurdat Christus net ʼn woord spreek, en die Satan word in die poel van vuur gegooi.
(Vgl Jan Du Randt. Die A-Z van Openbaring).
Indien mense die Ou Testament, soos die Jode, sien as die Bybel en die Nuwe Testament net as ʼn
aanhangsel, kan sulke idees vir hulle sinneloos klink. Luther het egter die hele Bybel vanuit Christus
gelees en die boeke van die Nuwe Testament geoordeel in die lig van wass Christum treibet. Die
algemene kerklike siening het ook vir hom ʼn groot rol gespeel, verstaan as die siening van die wêreldwye
protestantse kerk oor die Bybel en die verstaan daarvan vir elke nuwe tyd.
Baie dele van die Ou Testament is geskrywe in die intertestamentêre tyd waarin daar baie kontak tussen
Israel en die omringende lande was. Alhoewel daar ooreenstemming is tussen sommige godsdienstige
geskrifte en die Bybel, bv oor die skeppingsverhale, die bestaan van bose geeste, ens is dit duidelik dat
dit in die lig van die God van die Bybel as Vader, Seun en Gees heel anders gesien en beoordeel word.
Ook die Jode het aan demone geglo en in hulle apokaliptiese literatuur is dit baie duidelik. Die vraag is of
die Babiloniese en ander groepe nie hulle siening van die duiwel en demone van die Joodse apokalitiek
oorgeneem het nie?
En ja, Jesus was mens van sy tyd, maar ook tegelyk, Seun van God wat kom van die boesem van die
Vader en Hy kom die Vader se heilsplan aan ons openbaar. Jesus maak egter ook meer dinge aan ons
bekend, soos die werklikheid van engele en bose geeste. Hy sien die bose as realiteit en ons sien hulle
uitwerking in die lewe van iemand soos Legio. Maar ons sien ook die werklikheid van hierdie bose geeste
in die varke wat in die see stort en verdrink. Daar is baie moontlike betekenisduidinge, ook oor die
bedreiging van die onrein Romeine en hulle magte, maar dit bly steeds waar dat hierdie varke nie maar
toevallig besluit om hulleself te verdrink nie, maar dat hierdie bose geeste oor die mag beskik om selfs
hierdie varke na hulle dood te stuur (binne Jesus se toelating).
Die troos van die NGB is tasbaar en voelbaar, net soos die Skrif se verhale oor Jesus wat die duiwel se
versoekinge weerstaan en sy valse skrifgebruik weerlê deur die Skrif in konteks aan te haal – net soos
ons troos vind uit al die verhale van duiweluitdrywing en ons vandag as gelowiges mag weet dat Jesus
elke siekte en kwaal kan genees.
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Plantinga vra ʼn krities-belangrike vraag: “Het die Bybelse mense engele as vanselfsprekend aanvaar?
Het hulle ontmoetings met hemelse wesens van aangesig tot aangesig verwag?” Sy antwoord is
eenvoudig en duidelik: “Nee. Hulle het net so gereageer op engele wat hulle besoek het as wat ons sou.
Hulle was bang. Hulle het gebewe. Hulle was verwonderd tegelyk. Vir hulle, nes vir ons, was engele
vreemde en onbekende figure. Dit is nie omdat hulle naïef of primitief was dat hulle vertel oor die
ontmoeting met engele nie. Dit is omdat die ontmoetings werklik plaasgevind het” (p 61).
Vir die Middeleeuse mense was bose geeste en engele alledaagse werklikhede wat hulle as werklik
ervaar het omdat die Skrif daarvan getuig. Die werklikheid van kwaad, van vyandskap, vervolging, haat en
moord was vir hulle nie net te wyte aan mense se sondige natuur en selfsug nie, maar hierdie neiging van
die mens word aangehits deur bose magte wat oral in die skepping werksaam is. Vir geen oomblik
ontneem dit egter, volgens die belydenisskrifte, mense se eie verantwoordelikheid nie.
Hierdie magte kan alleen in die Naam van Christus oorkom en bestry word, maar dit verklaar ook die
ontsettende lyding en ontstellende gebeurtenisse wat mense se lewe in onbeskryflike lyding dompel. Vir
geen oomblik dra God die skuld vir hierdie booshede nie, want Hy is die Teenstander van alles wat boos
en sleg is.
Hoe moet ons dan as moderne mense dink oor duiwel en demone, bose geeste en magte?
As gereformeerdes, verklaar prof C Plantinga, kan ons vandag steeds in Calvyn se voetspore loop deur
die bestaan van engele en bose geeste te erken, maar deur versigtig daaroor te praat.
Plantinga skryf dat sedert die sestigerjare die hoofstroomkerke al hulle geur en kleur verloor het. In
krimpende kerke kom mense byeen om te aanbid en God te dien, maar hulle gevoel vir aanbidding het
soos mis voor die son verdwyn. Wat mense aangetrek het, het verdwyn. Baie liturge het hulle mense
voorgegaan met: “Heilig, heilig, heilig is die Here, die God van die leërskare, die hele aarde is vol van sy
heerlikheid”, maar hulle het dit nie meer geglo nie. Geïntimideer deur sekularisme, lamgelê deur ʼn
identiteitskrisis, in ʼn gat omdat hul eer weggeneem is, het baie christenpredikante geleef met die
sinkende gevoel: “Ons is alleen”.
God sonder sy leërskare magtige engele .... asof Johannes se visioene van die hemelse leërskare maar
net ʼn droom was.
Teenoor die dwaling van die Sadduseers wat die bestaan van die onsienlike wêreld loën, en die
Manicheërs wat dit oorskat, is die middeweg ook vir denkende mense ʼn reële moontlikheid vandag: ons
hoef nie te spekuleer oor engele of bose geeste nie. Ons kan net die Skrif se getuienis daaroor aanvaar
en leef uit die troos van Christus se oorwinning oor die magte van die Bose.
Ons sien die effek van die Bose in soveel aaklige dinge wat vandag gebeur, veral in bose ideologieë en
haat en verwydering tussen mense, verkragting en oorloë en die hernude opbou van atoomwapens. Dit is
net asof mense nie kan omgee vir die vernietiging van die skepping of die toekoms van ons planeet nie,
maar net dink aan eie gewin, mag en heerskappy. Hoe dinge ook verander en ons tegnologies
vooruitgaan, die mag van die eie ek word net eenvoudig nie gebreek nie. Inteendeel.
Oor die bestaan van bose geeste en engele is daar vir die Bybelskrywers en die skrywers van die NGB
1561 geen kwessie nie. Hulle sien dit as werklikhede en skryf bose gebeure direk toe aan hulle invloed
sonder om die mens se eie skuld of verantwoordelikheid vir keuses te misken.
En ons? Baie christene vandag kies vir die opsie van die Sadduseërs deur die bestaan van bose geeste
te sien as voor-wetenskaplike verklarings van mense se bose gesindhede, keuses, woorde en handelinge.
Bose magte is eintlik slegs geïnstitusionaliseerde boosheid, bv bose media, wetgewing, ideologieë,
houdings ....
Eietydse gereformeerde christene glo nie dat boosheid slegs te make het met die individu en sy optrede
nie. Gebeure soos die vervolging van Jode, apartheid, rassissme en haat vir vreemdelinge kan sulke
golwe veroorsaak dat mense besef dat dit buite beheer begin raak.
Om dit daarom as demonies af te maak, of te maak asof mense willose instrumente van die Bose is, is nie
die bedoeling van hierdie artikel nie. Ons glo dat die bose geeste en engele ʼn rol speel in die
wêreldgeskiedenis, maar hoe dit presies gebeur, daaroor is daar baie ruimte vir gesprek, verskil en debat.
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Jakobus praat selfs van selfsug as demoniese wysheid en kontrasteer dit teen die wysheid van Bo (Jak
3).
Om bose geeste egter in elke spieël of vreemde kledingstuk of afgodsbeelde te sien en te dink dat die
bose hulle intrek in objekte kan neem, is nie Bybels verantwoordbaar nie.
Aanbidding van afgode is volgens Paulus wel aanbidding van bose geeste en daarom glad nie onskuldig
nie (1 Kor 10). Gelowiges word daarom ernstig gewaarsku om nie daaraan deel te neem nie.
Die manier waarop God sy kinders beskerm, is nie deur gebede wat elke demoon op aarde probeer bind
nie (Jesus het nooit eers sulke gebede gebid nie!), maar deur die wapenrusting van die Gees wat ons elke
dag moet aantrek. Die interessante is: Ef 6 gaan nie oor maniere om eksorsisme te beoefen of tegnieke
om die bose uit te ken of sataniste se rituele lam te lê of bloedvloeke te keer nie. Nee: die volle
wapenrusting is die aantrek van God se beloftes: vergifnis, waarheid, bereidheid om die evangelie van
vrede aan boosaards te bring, en kennis en die gebruik van die Woord van God. Dit is die swaard, die
gordel en harnas, asook die helm en borsharnas ... volgens Paulus meer as genoeg!
En Jesus: Hy waarsku sy dissipels dat hulle nie moet bly wees dat die bose geeste hulle aan hulle
onderwerp nie, maar dat hulle name in die hemel opgeskrywe is (Luk 10:20).
Die eintlike vraag is: as ons die Bybel as “wetenskaplike mense” lees na 1630 – na Galileo – en by
voorbaat dink dat die duiwel en bose geeste nie bestaan nie, waarom behou ons nog vir God? Waarom
glo ons nog in God as Iemand as Vader, as Vriend, as Verlosser, as Persoon (hoe ons Persoon ookal
beskryf: as Bo-persoonlik, as meer as persoonlik, as oneindig groter as wat ons ooit kan besef, want God
woon in ontoeganklike lig – of duister lig volgens Ruusbroeck – verblindende lig wat tog die suiwerste van
alle lig is...)? Hoe sal ons ʼn Ding of Mag (The Force be with You - van Star Wars) of Iets kan liefhê met
ons hele hart en siel en al ons krag? Wie sal dan kan sê of die Jode se idee van een God nie dalk van
Plato se godsdienskritiek op die Griekse panteon van gode afkomstig is, of van Aristoteles nie? Hoe ver
vat die sg “wetenskap” ons van hier af verder?
En as die kriterium dan is wat reeds in die Ou Testament dikwels voorkom, beteken dit dat Jesus, ook
maar net as mens van sy tyd, spekuleer oor die ewige lewe? Of oor God se oordeel?
Volgens Jan Du Rand verloën Christene die Christendom deur die grondwaarhede te bevraagteken – as
hulle bv Christus se opstanding nie meer as uitroepteken nie, maar as vraagteken sien (ibid 435).
Die vorige Algemene Sinode het toestemming gegee vir die versorging en behandeling van mense wat
van demone besete is – met baie goeie riglyne en voorbehoude. Dit moet deel wees van ons algemene
getuienis en bediening as Christengelowiges. In die Ons Vader-gebed bid ons immers om bewaar te word
van die Bose, soos Jesus ons geleer het.
Die kernsaak wat iemand Christen maak, is ons geloof in Jesus Christus as die weg, die waarheid en die
lewe. Om te twyfel aan die bestaan van bose geeste maak nie van ʼn persoon ʼn ongelowige nie.
Daarvoor het die vorige Algemene Sinode ruimte geskep. Die belydenis trek egter ook grense en het
duidelik die grens getrek vir gereformeerde gelowiges om in die vreugde van Christus se oorwinning te
leef, maar om ook nie die mag van ons geestelike vyande te onderskat nie. “Ons stryd is immers nie teen
vlees en bloed nie, maar teen die regeerders (tas archas), teen die gesag (exousiais), wêreldmagte
(kosmokratoras) – dalk die magte van politiek, militêre mag en geldmag soos Rome? Maar ook teen die
(ta pneumatika tes ponerias) die slegte geeste van die hemelse wêreld (en tois ouraniois) (The spiritual
forces of evil in the heavenly places). Die hoofdiskoers in die NG Kerk is dat engele en bose geeste
werklikhede is en dat ruimte vir twyfelaars gegee word wat aan Christus vashou en die bose anders
verstaan, maar die indruk moenie gewek word asof die oorgrote meederheid van gelowiges of leraars
hierdie standpunte onderskryf nie. Daarmee saam kan ons vir mekaar verseker van ons strewe om in
liefde na mekaar te bly luister en saam vir God, die Almagtige Vader, met oorgawe te dien met die krag
wat Christus ons deur sy Gees verleen.
Soli Deo gloria
Dr D J Malan
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A.13 MENSWAARDIGHEID
1. INLEIDING

Die Seisoen van Menswaardigheid is ʼn gesamentlike inisiatief van die vier moderature van die NG
Kerkfamilie. Hierdie inisiatief was die resultaat van ʼn onderskeidingsproses wat onderneem is om te bepaal
op watter wyse die kerk ʼn rol kan speel in die herstel van die waardes van ons samelewing. Dit was van
die begin af alle betrokkenes se gemeenskaplike oortuiging dat daar basiese aannames oor mense in ons
land bestaan wat nie versoenbaar is met die Bybel en die leer van die kerk nie.
Die vier kerke se moderature het vervolgens besluit op ʼn Seisoen van Menswaardigheid waartydens daar
veral vier waardes bevorder en versterk sal word nl respekteer, luister, omarm en liefhê.
Die oortuiging van die Seisoen is dat God aan alle mense gelyke waarde toeken, ongeag hulle
funksionaliteit, bydrae tot die samelewing, nuttigheid, omstandighede, sosiale status, ekonomiese posisie,
geslag, oortuigings, ras of enigiets anders wat hulle in die oë van mense diskwalifiseer om as gelykwaardig
geag te word.
Tydens die Seisoen van Menswaardigheid word spesiale klem geplaas op die wyse waarop Jesus met
mense omgaan, aan hulle liefde betoon, hulle versorg, vergeef, en ag. Tydens die Seisoen word gelowiges
aangemoedig tot dissipelskap of navolging van Jesus in sy onvermoeide beliggaming van respek, luister,
omarming en liefde vir alle mense.
Die missionaliteit van ʼn gemeente ontspring daar waar daar diepsinnige onderskeidingsprosesse vanuit die
Woord plaasvind. Wanneer dit aangevul word met ʼn baie spesifieke fokus, in navolging van Jesus, op die
waarde van alle mense, word missionaliteit ʼn onkeerbare werklikheid. God stuur geïnspireerde mense na
ander, veral diegene wat nie deur die wêreld geag word nie.

2. STRUKTURE

ʼn Bestuurspan vir die Seisoen is deur die vier moderature saamgestel bestaande uit verteenwoordigers
van die vier kerke. Die volgende persone dien tans in die Bestuurspan: Collin Goeiman, Leepo Modise,
Tladi Pheko, Andries Hoffman, Victor Pillay, Elize Morkel, Winnifred Moime, Tsidi Masiki, Freddie Schoeman
en Nelis Janse van Rensburg (voorsitter).
Daar is ook ʼn Taakspan bestaande uit ʼn verteenwoordiger van elk van die 21 sinodes van die vier kerke
saamgestel. Hierdie Taakspan vergader een keer per jaar. Die funksie van die Taakspan is om met die
onderskeie sinodale strukture en gemeentes te skakel, sinodale projekte te loods en te besin oor
voorgestelde produkte.

3. FINANSIERING

Die Seisoen se werksaamhede is tot op hede gefinansier uit fondse wat deur Mnr Patrice Motsepe aan die
NG Kerk geskenk is vir projekte. Die Moderamen van die NG Kerk het ʼn gedeelte van hierdie fondse aan
die Seisoen van Menswaardigheid beskikbaar gestel.

4. PRODUKONTWIKKELING

Die Bestuurspan het besluit om in vennootskap met die twee kerklike instansies, Bybel-Media en CLF,
produkontwikkeling vir die Seisoen te doen. Beide instansies is uit die staanspoor betrek by die
konseptualisering van produkte en lewer tans ʼn reuse bydrae tot die ontwikkeling, uitgee, bemarking en
verspreiding van die Seisoen se produkte. Beide instansies bestee tans ook beduidende bedrae geld aan
die produksie van die Seisoen se materiaal.

5. TAAL

Die produkte van die Seisoen word hoofsaaklik in vier tale, Xhosa, Sotho, Afrikaans en Engels, versprei,
maar soms word Tswana as vyfde taal ook gebruik. Wanneer versoeke ontvang word om produkte ook in
ander tale te versprei, word die meriete en die koste daaraan verbonde oorweeg. Alles moontlik word
gedoen om die produkte van die Seisoen so toeganklik moontlik te maak.

6. FOKUSAREAS

Die Taakspan het na diepgaande besinning ooreengekom dat daar veral sewe terreine is waarop die
Seisoen van Menswaardigheid behoort te fokus, nl rassisme en xenofobie, geslagsdiskriminasie,
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seksualiteit, armoede, gestremdheid, gesondheid en ekologie. Tydens die Seisoen moet die bewussyn ten
aansien van hierdie sake en die implikasies vir mense se menswaardigheid verhoog word en aktief gewerk
word om praktyke wat mense se menswaaardigheid aantas, bloot te lê en teen te staan.

7. PROJEKTE EN PRODUKTE

Die volgende produkte word tans deur die Bestuurspan uitgegee en ontwikkel:
7.1 GEBEDSBOEKIE
ʼn Boekie wat in eredienste en ander kerklike byeenkomste gebruik kan word ter verryking van die liturgie
en spiritualiteit van die byeenkoms, en wat spesifiek die fokus plaas op die menswaardigheid van mense
voor God is beskikbaar. ʼn Baie groot oplaag van hierdie produk is reeds in vyf tale versprei.
7.2 PLAKKATE
Die Bestuurspan beplan om ʼn paar reekse kleurvolle A1-grootte plakkate in stelle van vyf te versprei na
elke gemeente in die land. Elke plakkaatreeks beeld vyf Nuwe Testamentiese gebeurtenisse uit waarin
Jesus mense se waardigheid erken word. Die eerste reeks plakkate is reeds in vyf tale versprei. Dit beeld,
na aanleiding van Skrifgedeeltes, Jesus uit waar hy gestalte gee aan die vier waardes van die Seisoen.
Elke plakkaat het ʼn aantal vrae wat deur kerkrade, kommissies en kleingroepe bespreek kan word nadat
die betrokke Skrifgedeelte gelees is.
7.3 STAP SAAM
Hierdie produk is daarop afgestem om gemeentegroepe en geloofsgroepe uit verskillende kerke van die
familie saam op ʼn reis te plaas. Dit gee riglyne aan ʼn groep om oor ʼn periode van 15 weke saam te reis
en mekaar te leer ken en saam God se wil te onderskei. ʼn Kleingroepbyeenkoms word telkens die volgende
week afgewissel met ʼn groepsaktiwiteit. Blootstelling aan mekaar se kontekste, aannames en oortuigings
word benut om beter begrip te ontwikkel en versoening te bewerk.
7.4 MUSIEK
Die Bestuurspan is ook besig met die ontwikkeling van ʼn bundel (CD) met musiek wat die teologie van
menswaardigheid verklank en verwoord. Liedere uit die liedereskat van die onderskeie kerke, asook nuwe
liedere, word oorweeg vir verspreiding na alle gemeentes van die vier kerke. Die bedoeling is ook dat die
vier kerke ʼn gesamentlike liedereskat ontwikkel wat benut kan word wanneer kerke oor grense heen saam
is.
7.5 FOKUSAREAS (BILJETTE)
CLF het die Bestuurspan genooi om vir elke fokusarea van die Seisoen biljette te ontwikkel wat lidmate
bewus kan maak van die menswaardigheidsuitdaging op daardie spesifieke terrein. ʼn Rakkie met biljette
sal uiteindelik aan gemeentes beskikbaar gestel word waarop die biljette uitgestal kan word en beskikbaar
sal wees vir almal om te lees.

8. PREEKMATERIAAL EN LEESSTOF

Die Bestuurspan plaas gereeld preekmaterial op die webblad van die Seisoen asook ander artikels en
leesstof oor die waardes en fokusareas van die Seisoen. Die webadres is www.menswaardigheid.co.za.

9. KONFERENSIES EN SEMINARE

Verskeie konferensies wat volledig of gedeeltelik aan die Seisoen van Menswaardigheid gewy is, is reeds
in verskillende sinodale gebiede gehou. So byvoorbeeld het die Lentekonferensie in Pretoria by meer as
een geleentheid al verskeie menswaardigheidstemas aan die orde gestel. Die Winterskool te Stellenbosch
het in 2015 groot ruimte gebied vir die Taakspan van die Seisoen van Menswaardigheid in die Kaap om ʼn
verskeidenheid van besprekings en sessies aan te bied. In Bloemfontein is ʼn seminaar aangebied
waartydens sprekers uit ʼn verskeidenheid van akademiese dissiplines perspektiewe gebied het op die tema
van menswaardigheid. Kerkrade, ringe, moderature/diensrade, teologiese fakulteite en ander kerklike
instellings word ten sterkste aangemoedig om temas te kies vir konferensies wat verband hou en aansluit
by die oogmerke van die Seisoen van Menswaardigheid.

10. BEMARKINGSMATERIAAL

Die Bestuurspan het ʼn verskeidenheid hang- en optrekbaniere ontwikkel om by sinodes, konferensies of
ander byeenkomste ʼn bewustheid te kweek van die Seisoen van Menswaardigheid. Die plakkate en ander
produkte van die Seisoen skep uiteraard ook ʼn bewustheid van die ruimte wat deur die Seisoen geskep
word.
294

11. AANBEVELINGS: SEISOEN VAN MENSWAARDIGHEID

11.1 Die Algemene Sinode versoek die onderskeie samestellende sinodes om:
11.1.1 elk ʼn Sinodale Taakspan vir die Seisoen van Menswaardigheid aan te wys met die oog
op die bevordering van die Seisoen se oogmerke in die sinodale gebied;
11.1.2 samewerking waar en soos moontlik met die ander familiekerke te bevorder en ʼn
gesamentlike taakspan tot stand te bring;
11.1.3 ʼn begroting te verskaf aan die Sinodale Taakspan vir Menswaardigheid met die oog op die
finansiering van die aktiwiteite van die Taakspan;
11.1.4 tydens sinodale vergaderings die produkte van die Seisoen van Menswaardigheid te benut
en te bevorder met die oog op groter deelname aan die Seisoen.
11.2 Die Algemene Sinode besluit om tydens die sinode die plakkate van die Seisoen as bron van
bespreking en onderskeiding te benut.

NELIS JANSE VAN RENSBURG (VOORSITTER)
NAMENS DIE BESTUURSPAN

295

A.14 MISSIONALE DIAKONAAT
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A.14.1 ARMOEDE EN MAATSKAPLIKE GEREGTIGHEID
1. AGTERGROND

Die NG Kerk worstel die afgelope twee dekades sedert die begin van die 21ste eeu met vrae oor armoede
en maatskaplike geregtigheid. Daarom het die Algemene Sinode telkens armoede en sosiale geregtigheid
in sy roepingsverklaring as ʼn prioriteit vir die kerk se betrokkenheid in die wêreld gesien.

2. DIE OPDRAG

2.1 Die Algemene Sinode van 2013 het die volgende besluite oor armoede en sosiale ongeregtigheid
geneem:
RIGLYNE VIR DIE STRYD TEEN ARMOEDE EN SOSIALE ONGEREGTIGHEID
1 Die Algemene Sinode bevestig opnuut dat die volgehoue stryd teen armoede en ongeregtigheid ’n hoë
prioriteit op die kerk se agenda moet wees. Derhalwe versoek die Algemene Sinode die KMDR en VDDG
om:
1.1 verder navorsing te doen oor die impak van kerklike programme op armoede en ongeregtigheid;
1.2 navorsing te doen oor die verhouding en samewerking tussen gemeentes en kerklike maatskaplike
diensorganisasies ten opsigte van die stryd teen armoede, werkloosheid en ongeregtigheid;
1.3 die riglyne in die verslag verder te ontwikkel in strategieë wat deur gemeentes geïmplementeer kan
word;
1.4 Hugenote Kollege te betrek om gepaste kursusse te ontwikkel wat gemeentes in die uitvoering van
hulle diakonale roeping kan ondersteun.
2.2 Om hierdie opdragte uit te voer, het die KMDR se Uitvoerende Komitee teen die einde van 2013 soos
volg besluit:
Armoede:
Die UK versoek die Uitvoerende Beampte om vroeg volgende jaar ʼn gesprek tussen die VDDG, KMDR en
Hugenote Kollege te reël oor die opdragte van die Algemene Sinode oor armoede. By hierdie gesprek
moet senior maatskaplike werkers ook betrek word.
2.3 Intussen het die Moderamen ook besluite oor die saak geneem:
ARMOEDE
Die vergadering bespreek die uitvoering van die besluite van die Algemene Sinode en besluit op die
volgende:
1. Wys ʼn klein Taakspan aan met opdrag:
1.1 Som die verslag aan die Algemene Sinode in populêre formaat op om dit bekend te stel.
1.2 Versoek Hugenote Kollege om toerustingsmateriaal vir sinodes en gemeentes asook strukture soos
(KMDR) oor armoedevoorkoming en gemeenskapsopleiding saam te stel.
1.3 Fasiliteer die bou van verhoudings en netwerke tussen die kerk en maatskaplike strukture (KMDR).
1.4 Versoek die KMDR om pro-aktief aan armoedeverligting, met spesifieke verwysing na die onderwys
(ECD) en die welsynsbeleid, te werk.
1.5 Betrek ekumeniese vennote deur samewerking binne die VDDG.
2.4 Die Moderamen het na sy besluite hierbo me Elize Bezuidenhout en dr Botha van Aarde versoek om
as sameroepers van die Taakspan vir Armoede en Maatskaplike Geregtigheid op te tree. In terme van die
sinodebesluite is die Uitvoerende Komitee van die KMDR en die rektor van Hugenote Kollege ook betrek.
Die Taakspan het voorts besluit om uit te brei met dr Attie van Niekerk (UP – Nova) en een of twee senior
maatskaplike werkers as kundige lede.
2.5 In die Suider-Afrikaanse konteks raak armoede, sosiale ongeregtigheid en alle ander vorme van
maatskaplike nood alle gemeenskappe en kultuurgroepe. Daarom word deurlopend aanvaar dat die
bediening van ʼn Missionale Diakonaat in samewerking met die Familie van NG Kerke in die eerste plek,
sowel as die breë Christelike gemeenskap, moet gebeur. Deur die lidorganisasies van die KMDR en
verteenwoordigers van die Verenigde Diensgroep vir Diens en Getuienis (VDDG) is die NG Kerkfamilie en
die breër Christelike gemeenskap betrek.
2.6 Omdat armoede so ʼn hoë prioriteit vir die Kerk is, word hierdie verslag as ʼn afsonderlike verslag
aangebied, alhoewel dit in der waarheid ook as ʼn bylaag tot die verslag van die KMDR sou kon dien.
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3. OMSKRYWING VAN DIE OPDRAG

3.1 Onder voorsitterskap van me Elize Bezuidenhout het die Taakspan vir Armoede en Maatskaplike
Geregtigheid kennis geneem van al die besluite van die Algemene Sinode, die ASM en die KMDR in
verband met Armoede en Maatskaplike Geregtigheid (kyk punt 2 hierbo).

3.2 Die opdragte is soos volg verstaan en uitgelig:
Gemeentes en ander strukture binne die NG Kerkverband sowel as die Familie van NG Kerke se
missionaal-diakonale roeping oor armoede en maatskaplike geregtigheid moet ondersteun, begelei en
energeer word deur te fokus op :
- Navorsing
- Strategie-ontwikkeling
- Toerusting.
3.3 Die volgende besluite oor die bogenoemde drie prioriteite het die Taakspan se werksaamhede verder
gerig:
3.3.1 Hugenote Kollege is versoek om navorsing te doen (kyk Algemene Sinode besluite 1.1 & 1.2
hierbo.)
1) In opdrag van die Algemene Sinode moet die verhouding en samewerking tussen gemeentes en die
kerklike maatskaplike diensorganisasies ten opsigte van die stryd teen armoede en maatskaplike
ongeregtigheid nagevors word.
2) In ʼn opvolgstudie op die navorsing van Hugenote Kollege in 2013 moet die werklike impak van kerklike
programme en projekte ook nagevors word.
3.3.2 In terme van strategie-ontwikkeling het die Taakspan soos volg besluit: (kyk Algemene Sinode
besluit 1.3 hierbo). As ʼn praktiese vlagskipprojek sal gemeentes aangemoedig word om programme vir
VKO – Vroeë Kindontwikkeling (ECDs – Early Childhood Development) te vestig.
3.3.3 Die prioriteit oor toerusting word op twee vlakke hanteer (kyk besluit 1.4 van die Algemene Sinode
hierbo):
*1 Hugenote Kollege ontwikkel deurlopend gepaste toerustingskursusse om gemeentes in die uitvoering
van hul diakonale roeping te ondersteun.
*2 Drr Willie van der Merwe en Botha van Aarde is versoek om ʼn Basisdokument vir die Teologie van
Missionale Diakonaat te ontwikkel.
3.3.4 Die Taakspan het met dank kennis geneem van me Elize Bezuidenhout se gebruikersvriendelike
samevoeging en opsomming van die verslae oor Armoede en Maatskaplike Geregtigheid wat voor die
Algemene Sinode van 2013 gedien het (kyk ARMOEDE BYLAAG 1). Die dokument is na al die KMDRlidorganisasies en sinodale nuusbriewe uitgestuur.

4. UKUBA – VROEË KINDONTWIKKELING
Vlagskip vir Armoedevoorkoming
4.1 AGTERGROND
In ʼn navorsingsverslag aan die Algemene Sinode in 2013 bevind Hugenote Kollege dat baie gemeentes
in die Familie van NG Kerke die een of ander armoedeprojek het. Meer as 90% van hierdie projekte is
egter gerig op armoedeverligting (sopkombuise, handwerkprojekte, groentetuine, ens) en nie soseer op
armoedevoorkoming nie. Die vraag wat die Algemene Sinode dus vra, is watter bydrae gemeentes kan
maak om armoede op die lang termyn te bestry, met ander woorde armoedevoorkoming (kyk die besluite
in 2.1 hierbo).
Na ʼn deeglike ondersoek met insette van verskeie kante het die Taakspan vir Armoede en Maatskaplike
Geregtigheid tot die oortuiging gekom dat een van die mees koste-effektiewe maniere om
armoedevoorkoming te doen, is om by Vroeë Kindontwikkeling (ECD-programme) betrokke te raak. Die
beste manier om armoede te beveg, is hoër onderwys- en opleidingsvlakke wat aan mense uiteindelik die
geleentheid tot beter werksgeleenthede en entrepeneurskappe bied. Om dit reg te kry, moet kinders
aanvanklik op ʼn hoër skoolgereedheidsvlak die onderwyssisteem betree. En dit is presies hier waar
gemeentes, met kundigheid binne die gemeente en sonder onbekostigbare uitgawes, ʼn groot bydrae tot
armoedevoorkoming kan maak.
4.2 ʼN VLAGSKIP
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Alhoewel daar baie ander koste-effektiewe projekte is wat armoede bestry, het die Taakspan besluit om
met ʼn vlagskipprogram te begin waarmee ʼn “golf” of “beweging” in die familiekerke geskep sal word om
mense se verbeelding aan te gryp. Vroeë kindontwikkeling/VKO (early childhood development; ECD)
is ʼn inisiatief wat plaaslike gemeentes effektief kan gebruik in die stryd teen armoede en sosiale
ongeregtigheid.
Hierdie programme sal ook die kerk se grootste bydrae tot die Nasionale Ontwikkelingsplan vir die
heropbou van die land kan wees. “Research shows well planned and targeted early childhood
development initiatives to be a cost-effective way of ensuring that all children have a childhood that is free
of factors that impede their physical and cognitive development … The benefits of investing in early
intervention programmes include improvements in school enrolment rates, retention and academic
performance, decline in antisocial behaviour and higher rates of high school completion” (2011:274).
Die Taakspan het ook bevind dat baie gemeentes in die Familie reeds sulke vroeë
kindontwikkelingsprogramme (ECDs) met sukses bedryf. Elke gemeente binne die Familie kan dus self
met ʼn VKO-program begin, of aanhaak waar daar reeds een bedryf word.
4.3 OMSKRYWING VAN VROEË KINDONTWIKKELING
Vroeë kindontwikkeling gaan oor versorgers wat vir babas, kleuters en jong kinders omgee en hulle
vertroetel. Hierdie versorgers verstaan dat jong kinders onskuldig en kwesbaar is en weet dat daar
landswette en staatsbeleid bestaan wat ’n veilige en gesonde omgewing wil skep waarin hierdie kinders
beskerm kan word en tot hul volle potensiaal kan ontwikkel. Versorgers wat omgee plant van kleins af ʼn
liefde vir leer en moedig jong kinders aan om deel te neem aan ouderdomsgeskikte en lekker aktiwiteite.
Aktiwiteite word gemik op die ontwikkeling van die kinders se intellektuele, fisiese, emosionele, geestelike
en morele vaardighede, maar ook vaardighede wat hulle eendag in staat sal stel om ’n positiewe rol te
speel in hulle gesinne, die gemeenskap en die wêreld.
Versorgers in vroeë kindontwikkelingsprogramme sluit vennootskappe met ouers in en moedig hulle aan
om deel te neem in aktiwiteite met hulle kinders om sodoende die gesinsbande te versterk en belangrike
ondersteuningsstelsels in die gemeenskap te word. Betrokke ouers wys dat deur kinders van kleins af
liefdevol te hanteer, aggressiewe gedrag voorkom kan word, verslawende en self-vernietigende gedrag
ontmoedig word en belangrike sosiale vaardigheid versterk word. Die uitkoms hiervan is volwassenes wat
emosioneel intelligent, selfstandig en produktief is, wat goeie vooruitsigte het om ekonomies produktief te
wees en in gesonde verhoudinge met ander mense leef.
4.4 RIGLYNE WAT GEMEENTES KAN HELP
Uit die bogenoemde is dit duidelik dat daar verskeie belangrike beginsels en riglyne is wat gemeentes kan
help in ʼn VKO program. Die volgende riglyne is die basis vir gemeentes waarop ʼn VKO-program
ontwikkel kan word:
* Gemeentes kan op verskillende vlakke begin om sulke programme in en om die gemeente te ontwikkel.
Soms is daar in ʼn gemeenskap die behoefte aan ʼn formele geregistreerde kleuterskool waarvoor die
staat selfs subsidies gee. Op ander plekke is die behoefte dalk eerder ʼn speelgoepie, ouerbegeleiding of
ander vorm van ontwikkeling. Die behoefte is so groot en die meeste gemeentes het lokale wat nie deur
die week gebruik word nie.
* Die ou manier waar ons verwaarloosde kinders uit die omstandighede verwyder het na pleegsorg en
kinderhuise raak al meer onbekostigbaar en kinders moet verkieslik in die gemeenskap na hul volle
potensiaal groei.
* Geleerdes sê daar is ʼn duidelike verband tussen die stimulasie en fisiese breinontwikkeling van ʼn
voorskoolse kind (Greenough & Black, 1992; Handbook of Early Childhood Intervention).
* Kinders wat in die eerste 2000 dae (tot op 5 jaar) geen stimulasie ontvang nie, haal bykans nooit weer
hul maats in nie en val gewoonlik uit die normale skoolsisteem. Dit veroorsaak weer verdere werkloosheid
en armoede.
* Vroeë Kindontwikkeling kan nie sonder die betrokkenheid van die ouers of voog gedoen word nie. Die
uitdaging is om ouers betrokke te kry.
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* As ʼn kind geen ander ontwikkelingstimulasie kry nie, is die tweede beste ʼn boom om in te klim en te
klouter en allerlei spiere en breinselle te ontwikkel. Selfs die
redenasievermoë van ʼn kind word ontwikkel in ʼn boom waar hy/sy moet
oordeel of die tak my gewig sal dra, en of ek die volgende tak sal bereik,
ens. En om met ʼn bal te speel, is ook nodig en goed.
4.5 UKUBA-HANDELSMERK
Om hierdie nuwe beweging in die Familie van NG Kerke te loots, het die
Taakspan besluit om enkele werkswinkels te hou. Die afskopgeleentheid
was op 22 April 2015 in Kemptonpark met Tutela van die Hoëveld Sinode
as gasheer. Gemeentes en maatskaplike diensorganisasies van die kerk
het kom deelneem.
Op die werkswinkel word die nuwe beweging in die kerk bekend gestel as
Ukuba. Die woord UKUBA dra die konsep van groei na jou volle potensiaal.
Dit is presies die droom vir alle kinders in Suid-Afrika. In terme van
armoedevoorkoming word dan ook gefokus op voorskoolse arm en
verwaarloosde kinders wat nie die geleentheid kry om tot ʼn
skoolgereedheidsvlak te ontwikkel nie.
UKUBA is dus ʼn inisiatief van die familie van NG Kerke in Suider-Afrika om vroeë kindontwikkeling te
bevorder as deel van hierdie kerke se strategie in die stryd teen armoede en maatskaplike ongeregtigheid.
Die Ukuba-logo is ʼn boom of ʼn helpende hand of ʼn boom in die vorm van ʼn hand. Die droom is ʼn vroeë
kindontwikkelingsprogram in elke gemeente. Die ideaal is natuurlik ʼn Ukuba-logo by elke gemeente of
dalk ʼn boom op elke kerkerf waarin kinders kan klim en klouter met ʼn Ukuba-logo op die stam!
UKUBA het ook ʼn lewendige webblad (www.ukuba.org) waarop inligting oor vroeë kindontwikkeling en
hulpmiddels vir gemeentes deurlopend geplaas word.
4.6 UITROL NA ANDER SINODES
Sinodes word gevra om deel te word van die UKUBA-beweging. Die UKUBA-beweging is in der waarheid
reeds aan die gang omdat die meeste maatskaplike diensleweringsorganisasies en baie gemeentes in die
NG Kerkfamilie reeds by ʼn VKO-program betrokke is. Verskeie sinodale gebiede het ook reeds met nuwe
inisiatiewe of met bestaande programme ingeval by die beweging. Sommige KMDR-lidorganisasies het
selfs ʼn maatskaplike werkpos daaraan toegewys om gemeentes en diensleweringsorganisasies te
ondersteun.
4.7 AANBEVELING: VROEË KINDONTWIKKELING
Die Algemene Sinode moedig sinodes en kerklike maatskaplike diensorganisasies aan om
gesamentlik betrokke te raak by die UKUBA-beweging vir Vroeë Kindontwikkeling.

5. NAVORSING

5.1 Hugenote Kollege is in die proses om navorsing te doen oor die volgende vrae:
Wat is die impak van kerklike programme op armoede en ongeregtigheid? en
Wat is die verhouding en samewerking tussen gemeentes en kerklike maatskaplike diensorganisasies ten
opsigte van die stryd teen armoede, werkloosheid en ongeregtigheid?
5.2 Die navorsing word gelyklopend by gemeentes en maatskaplike diensorganisasies as kwalitatiewe
navorsing gedoen.
5.3 Die lid-organisasies van die KMDR is versoek om persone aan te wys wat as data-insamelaars, saam
met Hugenote Kollege, die navorsingsprojek se data kan insamel. Alle kerklike maatskaplike
diensleweringsorganisasies het ’n senior persoon aangewys en opleiding is op 21 April 2015 met 15
persone gedoen. Die projek sal ongelukkig nog nie met die Algemene Sinode afgehandel wees nie, maar
‘n vorderingsverslag sal beskikbaar wees (kyk ARMOEDE BYLAAG 2)
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6. TOERUSTING
6.1 Hugenote Kollege is deurgaans besig om toerustingsprogramme te ontwikkel en as kort kursusse op
verskillende vlakke aan te bied. Werkswinkels, studiestukke en konferensies vorm ook deel van die
toerustingstrategie van die KMDR en sy lidorganisasies.
6.2 In September bied die KMDR in samewerking met Hugenote Kollege en die Sinode van die WesKaap, ‘n internasionale konferensie oor Diakonaat aan (kyk die KMDR-verslag). Die uitkomste van die
konferensie sal gebruik word om die vertrekpunte van die nuwe Basisdokument vir Missionale Diakonaat
te informeer.

7. SLOTOPMERKINGS
In die uitvoering van die opdragte en teen die agtergrond van nuwe ontwikkelinge op die kerk se
bedieningsterrein van die missionale diakonaat, het dit vir die Taakspan en die KMDR duidelik geword
dat die voortgang van die werk in ʼn permanente struktuur binne Algemene sinodale verband gevestig sal
moet word. Om hierdie werk op die mees koste-effektiewe manier te doen, behoort die KMDR daarby
betrek te word (kyk hieroor ook die verslag en betrokke aanbeveling van die KMDR).
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ARMOEDE BYLAAG 1

RIGLYNE VIR DIE BETROKKENHEID VAN GEMEENTES, RINGE EN
SINODES IN DIE STRYD TEEN ARMOEDE EN SOSIALE ONGEREGTIGHEID
1. AGTERGROND

Die Algemene Sinode van 2011 het oa besluit dat die stryd teen armoede en sosiale ongeregtigheid ʼn
hoë prioriteit op die kerk se agenda moet wees en dat die Moderamen dringend riglyne moet gee oor hoe
gemeentes, ringe en sinodes verder by hierdie stryd betrokke kan wees. ʼn Projekspan is aangestel om
die opdrag uit te voer en om die riglyne te ontwikkel.

2. PROSES

Voordat riglyne vir die stryd teen armoede ontwikkel kon word, het die projekspan besin oor wat reeds in
die kerklike opset in die verband plaasvind. Die vraag moes uit twee hoeke beantwoord word, naamlik:
- Wat gebeur reeds in die sinodaal-georganiseerde professionele maatskaplike dienste van die kerk?
- Wat gebeur op plaaslike gemeentelike vlak?
2.1 Inligting oor wat op eersgenoemde vlak gebeur, kon uit die werk en inligtingsbronne van die Kerklike
Maatskaplike Diensteraad (KMDR) bekom word, maar oor armoedeverligtingsinisiatiewe en -programme
op gemeente en ringsvlakke, is daar min oorsigtelike bronne. Hugenote Kollege is dus genader om
navorsing oor wat tans in gemeentes gebeur, te doen. Die finale resultate van die projekspan se werk is in
die volgende drie aparte maar samehorende verslae aan die Algemene Sinode in 2013 voorgelê:
2.1.1 Die verslag van die KMDR – bl 65–70 van die Agenda van die Vyftiende Vergadering van die
Algemene Sinode van die NG Kerk (2013).
2.1.2 Die navorsingsverslag van Hugenote Kollege – “Die betrokkenheid van die NG Kerk by die stryd
teen armoede, werkloosheid en maatskaplike ongeregtigheid” – Julie 2013.
2.1.3 Riglyne vir die stryd teen armoede en sosiale ongeregtigheid – Verslag A12 bl 185–190 van die
Agenda van die Vyftiende Vergadering van die Algemene Sinode van die NG Kerk (2013).
2.2 Tydens ʼn vergadering van die Sinodale Diensraad van die Oostelike Sinode (14 November 2013) is
versoek dat ʼn korter, eenvoudiger, geïntegreerde dokument opgestel word met riglyne wat aan
gemeentes gestuur kon word. Tydens die vergadering van die Moderamen (Desember 2013) is onder
andere besluit dat so ʼn samevattende dokument aan alle sinodes beskikbaar gestel word vir verdere
verspreiding aan gemeentes.

3. BENADERING TOT DIE OMVATTENDE VERSLAG
3.1 Die projekspan het gevoel dat die riglyne wat in die verslag aan die Algemene Sinode van 2013 vervat
is, in ʼn groot mate op die ondervinding van die KMDR-lidorganisasies en die resultate van Hugenote
Kollege se navorsing berus. Hierdie verslag verwys dus kortliks na daardie twee verslae voordat riglyne
gegee word (kyk par 4 hierna).
3.2 Verskeie vroeëre verslae is ook as brondokumente gebruik, bv die “Executive summary” van die
Nasionale Ontwikkelingsplan en die memorandum insake die kerk se betrokkenheid by laasgenoemde.
Derdens is die verslag “Werksdefinisie oor armoede” ook geraadpleeg. Al hierdie verlae is deur dr Willie
van der Merwe opgestel en is beskikbaar by die kantoor van die KMDR.
3.3 Dit was van die begin af duidelik, beide uit navorsingsresultate en ondervinding, dat die kerk se
betrokkenheid by die stryd teen armoede en sosiale ongeregtigheid op drie pilare rus:
3.3.1 Armoedeverligting (versorging)
3.3.2 Armoedebestryding (ontwikkeling, kapasiteitsbou)
3.3.3 Die kerk se publieke getuienis (profetiese stem)
Die drie verslae wat hierin saamgevat word, onderskei in mindere of meerdere mate aktiwiteite en
projekte/programme wat op een of meer van die pilare fokus.

4. BEVINDINGE
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4.1 Sinodaal-georganiseerde professionele maatskaplike dienste (KMDR)
Alhoewel die omvang van armoede, werkloosheid en sosiale ongeregtigheid vra dat beide staat en kerk
veel meer doen, is dit duidelik dat die verskillende diensarms binne die netwerk van die KMDR in ʼn groot
mate vir die armoedeverligting nasionaal verantwoordelik is. As mens aanvaar dat begunstigdes van
barmhartigheidsdienste van die KMDR gemiddeld vier (4) afhanklikes het, word bereken dat die KMDRdienste in die 2012- boekjaar op 4,9 miljoen persone ʼn impak gehad het (direkte begunstigdes was 1 215
659). Vir dieselfde boekjaar was die gesamentlike omset van die KMDR se lidorganisasies R829 210 650.
ʼn Wye verskeidenheid versorgings- en ontwikkelingsdienste word uit sg Sentrums van Hoop gelewer. In
die genoemde boekjaar is, behalwe vir die armoedeverligting, ook R248 279 aan ontwikkeling en
armoedebestryding bestee.
4.2 Gemeentelike aksies
Hugenote Kollege se navorsing het bevind dat 98% van die gemeentes in die streekproef op die een of
ander manier betrokke is by die nood van lidmate en nie-lidmate; meestal by persone en gesinne in
finansiële nood. ʼn Groot aantal gemeentes (69,4%) is betrokke om die onmiddellike nood van mense te
verlig deur voedselvoorsiening. ʼn Beduidende getal het ook projekte om komberse, klere, skuiling en
ander nooddienste aan mense in nood te voorsien. Die projekte is meestal ad hoc en kort termyn van
aard. Die fokus in armoedeprojekte is lang termyn van aard en die doel is om volhoubaarheid van
verandering te bewerkstellig. Hugenote Kollege se navorsing het bevind dat gemeentes baie moeiliker by
sulke aktiwiteite betrokke raak. So is bv slegs 5,7% van die gemeentes betrokke by probleemoplossende
programme soos gespreksforums wat gefasiliteer word om langtermynoplossings vir voortslepende
maatskaplike probleme te vind. In die evaluering van die impak van projekte het gemeentes tydens die
opname hulle besorgheid oor die moontlikheid dat projekte ʼn afhanklikheidskultuur kan bevorder, genoem
en meen dat daar doelbewus teen gewaak moet word. Ontvangers moet meer in die dienslewerings
betrek word en ook gehelp word om groter eienaarskap te aanvaar.

5. RIGLYNE
5.1 Riglyne rakende gemeentes se betrokkenheid
Gebaseer op die bevindinge van die navorsing (en die KMDR se ondervinding) word die volgende
belangrikste riglyne gegee :
5.1.1 Alhoewel noodlening en die voorsiening in die onmiddellike lewensbehoeftes van mense ʼn
noodsaaklike komponent in die stryd teen armoede is, is ontwikkelingsprogramme en prosesse vir die
langtermyn net so nodig. Ad hoc-aksies vir die kort termyn moet dus met langtermynstrategieë
geïntegreer word ten einde groter effektiewe en volhoubare verandering te verseker.
5.1.2 Voortspruitend uit die doelwit om volhoubare impak te bewerkstellig, moet daar veel groter
integrasie wees tussen gemeentelike aksies en projekte, en die dienste van die lidorganisasies van die
KMDR. Saam vorm dit die kerk se betrokkenheid in die stryd teen armoede, werkloosheid en
ongeregtigheid.
5.1.3 Gemeentes kan ʼn groot rol speel in die psigo-sosiale en geestelike ontwikkeling van mense – ʼn
baie belangrike aspek in die stryd teen armoede. In die implementering van projekte behoort die
waardigheid en selfbeskikkingsreg van diensontvangers gerespekteer te word. Die een uitganspunt wat
voorop moet staan, is dat, om by mense betrokke te raak, altyd ʼn verhouding impliseer.
5.1.4 In die beplanning van programme/projekte moet die konteks waarbinne hulle geïmplementeer gaan
word eers deeglik ondersoek word. Drywers van armoede, werkloosheid en maatskaplike ongeregtigheid
moet geïdentifiseer word en voorkeur moet aan inisiatiewe wat daarop fokus om die impak van die
drywers teen te werk, gegee word.
5.1.5 Terselfdertyd behoort alle gemeentelike projekte in samewerking met die diensontvangers en ander
gemeenskapbetrokkenes beplan en geïmplementeer word. Die Seisoen van Menswaardigheid wat in
2014 in die NG Kerkfamilie afskop, behoort die onderbou en vertrekpunt van sulke gesamentlike
inisiatiewe te vorm.
5.1.6 Deelname aan ekonomiese vennootskappe en gemeenskapsnetwerke kan gemeentes se
betrokkenheid in die stryd teen armoede, werkloosheid en ongeregtigheid verhoog. Menslike kapitaal
word sodoende versterk deurdat dit ʼn verskeidenheid van kennis, ervaring, vaardigheid en hulpbronne
vrystel.
5.2 Publieke Getuienis
In die genoemde drie verslae is die meeste aandag aan die kerk se betrokkenheid by verligting en
bestryding van armoede en sosiale ongeregtigheid gegee aangesien die publieke getuienisinisiatiewe
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gesien is as iets wat gewoontlik meer op die terrein van die verband lê. Nogtans is die volgende riglyne vir
die kerk as geheel geformuleer:
5.2.1 Gemeentes en kerkverbande moet sorg dat hulle goed ingelig is oor sowel die problematiek as die
kerk se betrokkenheid in die genoemde stryd.
5.2.2 Aktiewe gesprekvoering met die staat op al drie vlakke van regering is nodig om die aard van die
vennootskap tussen kerk en staat te konseptualiseer in terme van die unieke aard en bydrae van elk van
die partye. In hierdie gesprekke moet die staat as medevennoot bewus gemaak word van die kerk se
huidige rol en die omvang van die kerk se betrokkenheid in armoedeverligting en -bestryding op alle
vlakke, ongeag die kerkaffiliasie van mense in nood.
5.2.3 Ten slotte, die sinvolle uitleef van die kerk se publieke getuienisrol wat betref armoede en sosiale
geregtigheid is ten nouste verweef met die kerk se vermoë om haarself werklik te vereenselwig met die
belewenisse van arm en werklose mense en diegene wat die slagoffers van ongeregtigheid is.
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ARMOEDE BYLAAG 2

VORDERINGSVERSLAG OOR NAVORSING VAN DIE HUGENOTE
KOLLEGE
1. OPDRAG
Die Kerklike Maatskaplike Diensteraad (KMDR) het in samewerking met die Verenigde Diensgroep Diens
en Getuienis (VDDG) Hugenote Kollege versoek om die opdrag van die Algemene Sinode (2013) rakende
verdere navorsing oor die impak van kerklike programme en die verhouding en samewerking tussen
gemeentes en kerklike maatskaplike diensorganisasies uit te voer.

2. NAVORSINGSONTWERP
2.1 Hugenote Kollege het besluit om ʼn kwalitatiewe navorsingsontwerp vir hierdie navorsing te gebruik.
Hierdie besluit is deur twee faktore beïnvloed: eerstens die swak terugvoering van gemeentes in vorige
studies waarin die kwantitatiewe metode gebruik is, en tweedens agv die hoë koste indien veldwerkers
gebruik sou word om die data te versamel.
2.2 Die steekproef vir hierdie studie is twintig (20) gemeentes en twintig (20) programme van die
onderskeie sinodes se maatskaplikediensorganisasies. Al tien (10) sinodes van die NG Kerk word betrek.
2.3 Aangesien die steekproef slegs twee (2) gemeentes en twee (2) maatskaplikediensprogramme per
sinode behels, is dit meer bekostigbaar. Die onderskeie sinodale maatskaplikediensorganisasies is
versoek om iemand aan te wys as veldwerker.
2.4 Al die voorbereidende werk vir die navorsing is reeds afgehandel en die veldwerkers is reeds besig
met die data-insameling.

3. TYDRAAMWERK
In die lig daarvan dat die finale voorstel en begroting eers aan die begin van 2015 deur die Taakspan vir
die bekamping van armoede en maatskaplike ongeregtigheid goedgekeur is, is besluit dat Hugenote
Kollege die finale verslag in eerste helfte van 2016 sal lewer. Sodoende kan die finansiering van die
navorsingsprojek oor twee finansiële jare versprei word
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A.14.2 KERKLIKE MAATSKAPLIKE DIENSTERAAD (KMDR)

1. AGTERGROND
Die NG Kerk se barmhartigheidbediening is om twee redes vanjaar in die kollig. Dit is vanjaar ʼn honderd
jaar gelede dat die kerklike barmhartigheidsbediening sodanig gegroei het dat die eerste Armsorgraad
(1915) gestig is. Dit het teen daardie tyd duidelik geword dat gemeentes, en selfs ringe, nie afsonderlik en
onafhanklik van mekaar die maatskaplike nood van die dag koste-effektief kan hanteer nie. Daarom is
begin om die werk binne sinodale verband te organiseer.
Die NG Kerk worstel reeds sedert die vorige eeu met die groeiende armoede en maatskaplike nood in ons
land. Dit is die tweede rede waarom die barmhartigheidsbediening vir die kerk in al sy verbande vanjaar
so belangrik is. Hierdie groeiende nood word dikwels informeel deur individuele lidmate op ʼn persoonlike
vlak hanteer. Gemeentes het baie programme en projekte waarmee die nood ook hanteer word. Aan die
ander kant het die kerk ook formele vakkundige programme wat deur geregistreerde Nie-Winsgewende
Organisasies bedryf word. Dit word alles verstaan as die kerk se missionale diakonaat.

2. KERKLIKE MAATSKAPLIKE DIENSTERAAD
Die Kerklike Maatskaplike Diensteraad (KMDR) is die netwerkorganisasie in Nasionale verband wat al die
sinodale organisasies van die Familie van NG Kerke verteenwoordig. Kerklike maatskaplike dienste is die
sambreelterm wat verwys na al die vakkundige maatskaplike welsynsprogramme van die kerk. Hierdie
programme fokus daarop om die maatskaplike funksionering van individue, gesinne en gemeenskappe te
verbeter.
Die KMDR is geregistreer as ’n Nie-Winsgewende Organisasie (Non Profit Organisation – NPO) in terme
van die betrokke wetgewing, en funksioneer as ’n Nie-Regeringsorganisasie (Non Governmental
Organisation - NGO). Die KMDR verstaan homself voorts as ’n Geloofsgebaseerde Organisasie (Faith
Based Organisation - FBO).
In die NG Kerk is daar ’n geregistreerde NPO binne elke sinodale gebied wat die dienslewering in daardie
Sinode koördineer. Kerklike maatskaplike dienste het egter nie in dieselfde mate in die ander drie kerke
van die NG Kerkfamilie ontwikkel nie. In die VGKSA word kerklike maatskaplike dienste hoofsaaklik deur
Badisa, wat ’n lidorganisasie van die KMDR is, gelewer. Usizo in KZN word in ’n mate deur KZN CMD by
die KMDR verteenwoordig.
Die lidorganisasies van die KMDR is almal geregistreerde NWO’s met eie beheerrade. Hierdie beheerrade
word saamgestel uit verteenwoordigers van plaaslike diensleweringsorganisasies, deelnemende kerke en
kliënte.
Die sinodale/provinsiale organisasies wat onder die sambreel van die KMDR funksioneer, is:
- TUTELA, Sinode Hoëveld – Gauteng & Mpumalanga
- NG Welsyn Noord-Wes, Sinode van Wes-Transvaal – Noord-Wes & Gauteng
- SKDBM, Noordelike Sinode – Gauteng & Limpopo
- CMR Noord, Noordelike Sinode – Gauteng, Limpopo, Mpumalanga
- KZN CMD, Sinode van KZN – KwaZulu-Natal
- BADISA, Sinode van die Wes- en Suid-Kaapland – Wes-Kaap
- ENGO, Sinode van die Vrystaat – Vrystaat
- CMR Oos-Kaap, Sinode van die Oos-Kaapland – Oos-Kaap
- CARITAS, Sinode van Noord-Kaapland – Noord-Kaap
- CMR Mpumalanga, Oostelike Sinode – Mpumalanga
- CMR Gauteng-Oos, Oostelike Sinode – Gauteng
- HUGENOTE KOLLEGE – Opleidingsinstansie
As nasionale netwerkorganisasie stel die KMDR homself ten doel om ʼn instaatstellende omgewing op
nasionale, provinsiale en plaaslike vlak te skep vir die dienslewering van lidorganisasies.
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3. INTEGRASIE VAN DIE BEDIENING VAN MISSIONALE DIAKONAAT
Die KMDR se Jaarvergadering het in 2014 die Uitvoerende Komitee versoek om die bedieningswerk op
die terrein van die missionale diakonaat onder een sambreel tuis te bring. Die KMDR is oortuig dat dit ʼn
kundigheidspoel saamtrek wat inderdaad die Familie van NG Kerke sal kan bedien en begelei in alle
vertakkings van die missionale diakonaat.
Die bediening van missionale diakonaat is daarmee in Algemene Sinodale verband soos volg
gestruktureer:
Die KMDR netwerk van 10 sinodes se kerklike maatskaplike dienste
(Organisasiestruktuur)
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Programme (produkte) van die Bediening van Missionale diakonaat
Die res van die verslag word in terme van die onderstaande skets gestruktureer.

Steunspan vir
Missionale
Diakonaat
(KMDR)

UKUBA:
Vroeë Kindontwikkeling

Praxis van
Diakonaat
(Navorsing en
toerusting)

Professionele
Kerklike
Maatskaplike
Dienste

Noodleniging
(Krisisse)

3.1 AANBEVELING: KMDR EN MISSIONALE DIAKONAAT
Die Algemene Sinode besluit om die KMDR as sy permanente Steunspan vir Missionale Diakonaat
aan te wys om:
3.1.1 met die navorsing en toerusting oor missionale diakonaat voort te gaan;
3.1.2 die bedieningsadministrasie van die UKUBA-beweging voort te sit; en
3.1.3 die integrasie van missionale diakonaat binne die kerk te koördineer.

4. UKUBA: VROEË KINDONTWIKKELING
Die onstaan en ontwikkeling van hierdie beweging word volledig in die verslag van die Taakspan vir
Armoede en Maatskaplike Geregtigheid geskets. Die KMDR-kantoor beskik oor die nodige infrastruktuur
om met die administrasie van die beweging voort te gaan. Die KMDR-kantoor het reeds
verantwoordelikheid geneem om die webblad te onderhou en verdere stukrag aan die UKUBA-beweging
te gee.

5. PRAXIS VAN DIAKONAAT
5.1 Navorsing en toerusting
Met behulp van Hugenote Kollege word doelgerigte navorsing gedoen oor die impak van kerklike
programme op armoede en ongeregtigheid, en oor die verhouding tussen gemeentes en kerklike
maatskaplike diensorganisasies (kyk die verslag van die Taakspan vir Armoede en Maatskaplike
Geregtigheid).
5.2 Internasionale konferensie oor diakonaat
Vanjaar (2015) is dit ʼn eeu gelede dat die barmhartigheidsbediening van die NG Kerk vir die eerste keer
sinodaal georganiseer is binne die eerste Armsorgraad. Om eerstens hierdie eeufees van sinodaalgeorganiseerde diens van barmhartigheid in die NG Kerk te vier en tweedens om die roeping van die kerk
tot die diakonale bediening van die gemeenskap met die liefde en sorg van God Drie-enig opnuut te
bevestig, is ʼn Internasionale Konferensie oor Diakonaat in September 2015 gereël. Die konferensie gaan
dus oor viering en visionering.
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KMDR, Hugenote Kollege en die Sinode van Wes-Kaapland bied die konferensie as ʼn gesamentlike
projek aan. Prof Johannes Eurich van Duitsland en prof Herman Noordegraaf van Nederland, albei leiers
in navorsing op die gebied van die diakonaat, tree onder andere as sprekers op. In Europa reël die
International Association for Research in Diaconia and Christian Social Practice (ReDi) ʼn tweejaarlikse
konferensie oor diakonaat en maatskaplike dienslewering. Die konferensievennote ondersoek tans die
moontlikheid om die konferensie in Wellington op gereëlde basis te herhaal en as ʼn Afrika-vennoot van
ReDi in Europa te vestig. Die konferensie is dus onder die handelsmerk DiacAfric bemark.
Gemeenteleiers, lidorganisasies van die KMDR en ander belangstellendes is uitgenooi om die konferensie
in Wellington by te woon. Die KMDR het besluit om sy jaarvergadering aan die konferensie te koppel wat
beteken dat daar twee persone vanuit elke sinodale gebied op koste van die KMDR geborg is.
Die beplande uitkoms van die konferensie is om gemeentes, asook die onderskeie sinodes se
maatskaplike diensorganisasies, opnuut te laat verstaan dat die diakonaat ʼn integrale deel van God se
missie in die wêreld is en dat hulle as instellings, maar ook hulle projekte en programme, instrumente in
die koms van God se koninkryk is. Die konferensie sal ook bydra tot die ontwikkeling van ʼn
Basisdokument vir ʼn Teologie van Missionale Diakonaat.
Omdat die Konferensie slegs vier weke voor die sitting van die Algemene Sinode plaasvind, sal meer
inligting oor die uitkomste van die konferensie by die vergadering beskikbaar wees.

6. KERKLIKE MAATSKAPLIKE DIENSTE
6.1 Netwerk
Die KMDR het as Geloofsgebasseerde Nie-winsgewende Organisasie die funksie om as nasionale
netwerk vir die sinodale lidorganisasies op te tree. Daarmee is die hoofdoel om ʼn instaatstellende
omgewing te skep waarin lidorganisasies gemaklik kerklike maatskaplike dienste kan lewer. Behalwe die
organisasiebestuur van die KMDR, fokus die kantoor op drie belangrike verhoudings wat kan bydra tot ʼn
instaatstellende omgewing.
In die diensleweringsorganisasies se verhouding na binne, met die kerk en kerklike strukture, is dit
belangrik om te verstaan dat kerklike maatskaplike dienste ʼn integrale deel van die kerk se diakonale
roeping vorm. Waar die verhouding in gedrang kom omdat die diensleweringsorganisasie en die plaaslike
gemeente se dienste uitmekaar beweeg het, word hard daaraan gewerk om die dienslewering te
integreer. Die navorsingsresultate van Hugenote Kollege oor die samewerking tussen gemeentes en
kerklike maatskaplike diensorganisasies sal groter lig werp op die saak en daartoe bydra om die
bediening verder te integreer.
Die verhouding met ander welsynsorganisasies op nasionale vlak is goed en die KMDR werk nou
saam met NACOSS (National Coalision for Social Services) en NAWONGO (Nasionale Assosiasie vir
Welsynsorganisasies en NGOs) om die genoemde instaatstellende omgewing te bou.
Die verhouding met die staat word by die Nasionale Departement van Maatskaplike Ontwikkeling gebou.
Aan die begin van die jaar is die KMDR uitgenooi na twee geleenthede waar die Nasionale Departement
van Maatskaplike Ontwikkeling konsultasiegeprekke gevoer het met die nie-regeringsorganisasies (NPOsektor) oor die hersiening van die Wet op Bejaardes en die ontwikkeling van ʼn vennootskapsooreenkoms
met die NPO-sektor. Elke provinsiaal-gestruktureerde lidorganisasie en plaaslike kantoor werk hard om
die verhouding met die betrokke staatsdepartemente op daardie vlak te verbeter. Die KMDR is saam met
ander nasionale organisasies ook betrokke by die proses van die Ministeriële Komitee wat die Witskrif op
Welsyn hersien.
Onlangs is kontak gemaak met verteenwoordigers van Kerk in Actie, die diensleweringsorganisasie van
die PKN in Nederland. Die moontlikheid vir die twee organisasies om in ʼn vennootskap met mekaar te
tree, en so meer doeltreffende dienste te lewer, word tans ondersoek.
6.2 Dienslewering van Lidorganisasies
Die basiese vertrekpunt van kerklike maatskaplike dienste is ʼn holistiese versorgings- en
ontwikkelingsmodel, gerig op individue, gesinne en gemeenskappe. Maatskaplike genesing beteken dat
individue in gesins- en gemeenskapsverband goed moet funksioneer. Die verskillende kategorieë van
dienste en die getal persone wat jaarliks deur die kerklike dienslewering bereik word, is soos volg:
* Jeugsorgsentrums: 3 542
* Kinder- & Gesinsorgdienste: 1 031 477
309

* Bejaardesorg: 106 840
* Armoedeverligting: 297 796
* Spesialisdienste: 18 832
* Ander: 14 197
Totale aantal persone bereik: 1 472 684
Die bogenoemde dienste is vanuit verskillende fasiliteite, wat oor baie jare ontwikkel is, gelewer. Vanuit
maatskaplike werkkantore in plaaslike gemeenskappe word kinder- en gesinsorgdienste gelewer. Hierdie
dienskantore is wyd versprei en kom in die meeste gemeenskappe in Suid-Afrika, selfs tot in diep
landelike gebiede, voor. Vanuit kinderhuise, tuistes vir bejaardes, residensiële fasiliteite vir persone met
gestremdhede, spesiale opleidingsplekke, ens, word ʼn wye verskeidenheid versorgings- en
ontwikkelingsdienste in al die provinsies en streke van Suid-Afrika gelewer. In ooreenstemming met die
visie van die KMDR word hierdie diensleweringspunte as Sentrums van Hoop gesien.
6.3 Impak
Wanneer die impak van dienste in maatskaplike dienslewering gemeet word, word die getal direkte
begunstigdes dikwels met vier (4) vermenigvuldig. Dit word bereken dat ʼn diens wat aan een persoon
gelewer word op die lewens van ten minste nog drie persone positief impakteer. Die meeste kerngesinne
wat deur die dienste aan ʼn gesinslid geraak word, is selfs groter as vier lede.
Indien hierdie kriterium toegepas word, kan bereken word dat die maatskaplike dienste van die KMDR se
lede op 5 890 736 persone impakteer. Dan impakteer die dienste op ongeveer 10% van die bevolking van
die RSA.
6.4 Deelname van begunstigdes
Begunstigdes is waar moontlik betrokke by die beplanning, implementering en uitkoms van dienste wat
gelewer word. Gemeenskapsontwikkelingsprogramme word beplan in samewerking met
gemeenskapsleiers. Die programme word gewoonlik deur gemeenskapslede gedryf en die betrokke
lidorganisasie gee ondersteuning. Selfs in dienste aan individue neem die individu volledig deel aan die
ontwikkeling van ʼn behandelingsprogram. Die maatskaplike werker en individu “kontrakteer” dan met
mekaar daaroor en die persoon is volledig betrokke by die implementering, monitering en evaluering van
die program.
6.5 Befondsing
Die gesamentlike omset van die lidorganisasies van die KMDR was in die 2013/14 boekjaar R1 035 223
025,53. Bereken op die direkte teikengroep van 1 472 684, was die per kapita-uitgawe R702,90. Die
bronne vir befondsing verskil van streek tot streek en van diens tot diens. Dit is daarom nie moontlik om ’n
gedetailleerde afbreek van inkomstebronne te doen nie. ʼn Generiese afbreek wat wel op nasionale vlak
aanvaar kan word, is soos volg: ongeveer 40% van die fondse is staatsubsidies en betaalde dienste is
nog 10–20%. Die res van die inkomste, 40–50%, kom van donasies van individue en deelnemende kerke.
Fondsinsamelings word ook by besighede, NLDTF (nasionale lotery), trustfondse en andere gedoen.
Die KMDR verstaan dat die huidige vlakke van dienslewering nie volhoubaar sal wees sonder ’n
verbetering in staatsubsidies nie. Lidorganisasies het wel volhoubaarheidsplanne, maar weet ook om in
geloofsvertroue te doen wat ons kan met wat ons het. In hierdie opsig is die uitspraak van moeder Teresa
rigtinggewend, “If you can’t feed a hundred, then feed one.”
Om volledige verantwoordbaarheid en deursigtigheid te verkry, word die administrasie van die KMDR
en lidorganisasies binne die riglyne van King III gedoen. Alle boekhouding word gedoen in terme van die
erkende boekhoupraktyke en geouditeer deur geregistreerde ouditeure.
6.6 ’n Instaatstellende omgewing vir dienslewering
Die nasionale doelwitte van die KMDR kan saamgevat word in die doelstelling om ’n instaatstellende
omgewing te skep waarbinne lidorganisasies hulle kerklike maatskaplike dienslewering kan doen. Die drie
sisteme waarbinne, en waartussen kerklike maatskaplike werk moet funksioneer, veroorsaak amper iets
soos die spreekwoordelike “perfekte storm” vir kerklike maatskaplike dienslewering.
1) Die politieke konteks is tans nie hoopgewend nie en ’n algemene gebrek aan strategiese leierskap in
die maatskaplike opheffing van gemeenskappe in Suider-Afrika is ’n probleem.
2) Wêreldwyd is maatskaplike dienslewering ’n uitdaging omdat welsyn dikwels die stiefkind van
ontwikkeling bly. Die toelaesisteme blyk wêreldwyd, en in die besonder in Suid-Afrika, nie meer
volhoubaar te wees nie.
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3) Die kerklike sisteme gaan ook deur moeilike tye om ’n nuwe identiteit en staanplek in die
(post)moderne samelewing te kry. Kerklike maatskaplike dienste se identiteit lê juis in sy verhouding met
die kerk.
Die groot uitdaging is hoe om die maalkolke tussen hierdie drie sisteme te verstaan en hoe om die golwe
te ry. Die KMDR het besluit om homself in die volgende jare met hierdie vrae besig te hou as hy ’n
instaatstellende omgewing vir die lidorganisasies wil skep. Die groot uitdaging is die vraag hoe
dienslewering vir die toekoms verseker kan word.
6.7 Global Fund Program
Via ’n gesamentlike ekumeniese aansoek van die NRASD (National Religious Assosiation for Social
Development) by die Global Fund, ontvang KMDR ’n donasie vir die tuisversorging van MIV/VIGS
pasiënte en kwesbare kinders (OVC – Orphans & Vulnerable Children). Verskeie lidorganisasies neem
aan die program deel. Die NRASD het sekere areas in die binnelandse provinsies geïdentifiseer waarop
gefokus word. Tussen 1900 en 2000 persone word deurlopend op ’n weeklikse basis deur ongeveer 70
versorgers bedien. Die KMDR lewer self nie hierdie dienste op plaaslike vlak nie, maar die lidorganisasies
word daarvoor gekontrakteer. Die ooreenkoms loop aan die einde van die huidige finansiële jaar ten
einde.
Verdere besonderhede van die kerklike maatskaplike dienslewering word in die KMDR-Jaarverslag
hanteer.
6.8 AANBEVELING: KERKLIKE MAATSKAPLIKE DIENSLEWERING
Die Algemene Sinode versoek sinodes en ander kerklike strukture om die kerklike maatskaplike
dienslewering as deel van die kerk se diakonale bediening te integreer.

7. NOODLENIGING
In die NG Kerkfamilie gaan al meer stemme op vir ʼn noodlenigingstruktuur wat, soos Gift of the Givers of
Dokters sonder Grense, vinnig kan reageer op rampe en krisisse in die Suider-Afrikaanse gemeenskap.
Omdat die KMDR-lidorganisasies reeds in die meeste gemeenskappe dienskantore het, sal daar
waarskynlik minder koste aan die skep van ʼn infrastruktuur wees en kan fondse en ander hulp meer vir
direkte noodleniging aangewend word. Hierdie saak sal verder deur die KMDR ondersoek word.
7.1 AANBEVELING: NOODLENIGING
Die Algemene Sinode versoek die KMDR om die moontlikheid van vinnige noodleniging ten tye
van rampe en ander krisisgebeure te ondersoek.

8. SLOT
Die bediening van die Missionale Diakonaat in al sy gestaltes sal in die afsienbare toekoms steeds as een
van die kerk se belangrikste prioriteite gesien moet word as die kerk steeds ʼn verskil in die SuiderAfrikaanse samelewing wil maak. ʼn Missionale diakonaat is die bedieningsmodus van ʼn missionale
ekklesiologie (kyk die verslag oor Missionale Ekklesiologie).
In terme van die Nasionale Ontwikkelingsplan van die regering is die missionale diakonaat met sy kerklike
maatskaplike diensleweringstrukture ook een van die mees koste-effektiewe maniere waarop die kerk
ondersteuning kan bied aan die opbou van ons land en sy mense.
Hiermee vertrou die KMDR dat hy sy opdrag uitgevoer het.
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A.15 MODERAMEN
1. INLEIDING
1.1 AARD VAN VERSLAG
Die verslag se indeling is gedoen volgens die sake wat met Artikel 43 verband hou, dit wat die
belangrikste prioriteite van die Algemene Sinode 2013 was en bepaalde werksaamhede van die verband.
Van die werksaamhede word in hierdie deel van die verslag net vermeld en in afsonderlike afdelings van
die Agenda breedvoerig uiteengesit.
1.2 SAMESTELLING VAN DIE MODERAMEN
Met die skryf van hierdie verslag het die Moderamen uit die volgende lede bestaan:
*1 Moderatuurslede verkies by Algemene Sinode: prof CJP (Nelus) Niemandt, dr AR (Braam) Hanekom
en dr JH (Johann) Ernst.
*2 Algemene Sekretaris: dr JJ (Kobus) Gerber.
*3 Verteenwoordigers van sinodes:
Wes- en Suid-Kaap: ds C (Nelis) Janse van Rensburg (ds MP Sahd).
Oos-Kaap: dr ACV (Chris) van Wyk (ds JJ Louw).
Noord-Kaap: dr JB (Barend) Vos (ds GJ Duursema).
KwaZulu-Natal: ds FJ (Frikkie) van der Merwe (dr BJ (Barry) Tolmay).
Vrystaat: ds HM (Helgard) Janse van Rensburg (prof J Janse van Rensburg).
Wes-Transvaal: ds NWJ (Nico) van Rensburg (ds JPA Brink).
Noordelike Sinode: dr GF (Gustav) Claassen (dr L Ungerer).
Hoëveld Sinode: dr HH (Hugo) van der Linde (dr AL Bartlett).
Oostelike Sinode: ds DE (Dirkie) van der Spuy (dr LL Bosman).
Namibië: ds JJ (Pine) Pienaar (dr JC Woest).
*4 Addisionele lede verkies by Algemene Sinode:
Ds N (Norma) Rossouw.
Dr E (Elize) Morkel.
Me EJ (Elize) Bezuidenhout.
Dr JA (Andries) Kritzinger.
*5 Verteenwoordigers van Steunspanne op uitnodiging:
Predikantesake: ds M (Marius) Cornelissen.
Teologiese Opleiding: dr PR (Flip) du Toit.
Fondse en Bates: dr AS (Bertus Koorts).
Diakonaat: dr RB (Botha) van Aarde.
Leerstellige en Aktuele Sake: dr JA (Andries) Kritzinger.
*6 Redakteur Kerkbode op uitnodiging: mnr Neels Jackson.
*7 Administratiewe Assistent vir Moderamen – me Malinda Lazenby.
1.3 MODERATUUR
Die verkose Moderatuur (drie lede verkies ter vergadering en die Algemene Sekretaris) is by ʼn
vergadering van die Moderamen op die laaste sittingsdag uitgebrei met twee lede: me Elize Bezuidenhout
en ds Nelis J van Rensburg (vgl Reglement 1 pt 5.1).
1.4 VERGADERINGS
Die Moderamen het sewe keer vergader waarvan een in uitgebreide vorm was (vgl Reglement 1 pt 4.2).
Die Moderatuur het vergader soos nodig met volledige verslag aan die Moderamen.

2. SAKE WAT MET DIE TAAK VAN DIE ALGEMENE SINODE (ART 43) VERBAND
HOU
2.1 GEMEENSKAPLIKE IDENTITEIT IN TERME VAN WOORD, BELYDENIS, KERKORDE, ROEPING
EN BELEID
2.1.1 Eietydse uitleg van Apostolicum as gespreksdokument
2.1.1.1 Die Algemene Sinode het die dokument Die Apostoliese Geloofsbelydenis – ʼn eietydse uitleg na
die sinodes verwys vir bespreking en terugvoering.
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2.1.1.2 Min terugvoering is ontvang. Een van die redes wat aangegee is, is dat die besluit nie uitvoerbaar
is nie omdat die dokument te omvattend is en mense nie kans sien om kommentaar te lewer nie.
Kommentaar is van Sinode Hoëveld, Oostelike Sinode en Sinode Vrystaat ontvang.
2.1.1.3 Bybel-Media het ʼn publikasie, Geloof van Eeue, ’n sewe-week-saamreisgids vir persoonlike
nadenke en groepsgesprek, nav die 2013-dokument uitgegee.
2.1.1.4 Die 2013-dokument is op aanvraag uit verskeie oorde ook in Engels vertaal en sal uitgegee word
vir gebruik in teologiese opleiding en die ekumeniese gemeenskap.
2.1.1.5 Kyk ook die verslag van Leerstellige en Aktuele Sake by A.12 in hierdie Agenda.
2.1.1.6 AANBEVELING: APOSTOLICUM
Die Algemene Sinode besluit dat die dokument Die Apostoliese Geloofsbelydenis – ʼn eietydse
uitleg die status van ʼn gespreksdokument in die NG Kerk sal hê.
2.1.2 Ondersoek na selfdegeslagverhoudings
2.1.2.1 Die Algemene Sinode het dit aan die Moderamen opgedra om die besluit van die Sinode uit te
voer.
2.1.2.2 Die Moderamen het ʼn Projekspan aangewys om die opdrag uit te voer (drr Elize Morkel, Andries
Kritzinger en André van Niekerk met reg van koöpsie). Hulle het wyd gekonsulteer en nagedink. Hulle kon
nie hulle verslag betyds vir die Moderamenvergadering van Junie 2015 voltooi nie as gevolg van dr
Kritzinger se siekte en die Moderamen het besluit dat die saak so belangrik is dat die saak nie via e-pos
afgehandel moet word nie, maar by ʼn vergadering wat op 9–10 September 2015 plaasvind.
2.1.2.3 Die verslag en aanbevelings word as deel van die Aanvullende Agenda aan afgevaardigdes
gestuur en behandel by A.19 van die Agenda.
2.2 NASIONALE EN INTERNASIONALE EKUMENIESE BETREKKINGE
Die verslag oor hierdie werksaamheid verskyn by A.5 in hierdie Agenda.
2.3 PUBLIEKE GETUIENIS OP NASIONALE EN INTERNASIONALE GEBIED
Die verslag oor hierdie werksaamheid verskyn by A.17 in hierdie Agenda.
2.4 ONDERLINGE VERBONDENHEID
2.4.1 Skakeling met sinodes
2.4.1.1 Die lede van die Moderatuur het gesorg dat daar ʼn verteenwoordiger(s) by elke vergadering van
sinodes is. Die skakeling is onontbeerlik.
2.4.1.2 Die Moderamen het by elke vergadering ruim tyd afgestaan om te hoor hoe dit by sinodes gaan en
om mekaar te bemoedig.
2.4.2 Algemene Predikantekonferensie
2.4.2.1 Die Moderamen is oortuig dat ons weer soos in 2005 ʼn Algemene Predikantekonferensie moet
hou, maar by die geleentheid word dan al die predikante in die NG Kerkfamilie ingesluit.
2.4.2.2 Die vergadering van die Vier Moderature van die NG Kerkfamilie het besluit dat al vier kerke
hieraan deelneem en dat die saak prioriteit sal geniet.
2.4.2.3 AANBEVELINGS: ALGEMENE PREDIKANTEKONFERENSIE
2.4.2.3.1 Die Algemene Sinode dra dit aan die Moderamen op om so gou moontlik ʼn Algemene
Predikantekonferensie vir die NG Kerkfamilie se leraars te reël.
2.4.2.3.2 Die Algemene Sinode versoek lidmate en hulle sakeondernemings wat daartoe in staat is
om op te tree as borge vir hierdie unieke geleentheid.
2.4.3 Kerkverband
2.4.3.1 Die vorige Moderamen het ʼn besluit geneem oor ʼn taakspan om hom te adviseer tov die
funksionering van die verband, stelsels en strategieë. Een van die sake wat hoog op die agenda moet
wees, is die ondersoek na die samestelling van die verband aangesien die huidige vier vlakke bepaalde
probleme meebring. Die Algemene Sinode 2013 het besluit dat die Moderamen prosesse in plek moet
plaas waar sinodes ondersteun kan word met die bemagtiging van ringe.
2.4.3.2 Die Moderamen het ruim tyd bestee aan die bespreking oor die plek en rol van die kerkverband.
Die noodsaaklikheid daarvan word allerweë aanvaar, maar die wyse waarop daar konkreet aan
kerkverband in veranderende tye uitdrukking gegee behoort te word, verdien verdere omvattende
besinning – ook in die lig van die belewenis dat die verband op plekke bevraagteken word en onder druk
is.
2.4.3.3 Die Moderamen het in die lig van die belangrikheid van die saak ʼn Projekspan Kerkverband
aangewys wat bestaan uit ʼn verteenwoordiger van elke sinode soos deur die sinode aangewys.
2.4.3.4 Die verslag en aanbevelings word as deel van die Aanvullende Agenda aan afgevaardigdes
gestuur aangesien die Moderamen die verslag eers op 9–10 September 2015 kan hanteer.
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2.4.4 Die NG Kerk op die platteland
Die Moderamen het tyd afgestaan om te praat oor die kerk op die platteland. ʼn Kundige is gekry om die
gesprek te lei en die sinodes se verteenwoordigers is versoek om die gesprek in hulle eie sinodes verder
te voer.
2.5 BYBELVERTALINGS
2.5.1 Die Moderamen het die verantwoordelikheid tov Art 43.1.5 baie ernstig geneem en besin oor die
projek tov die Die Bybel – ʼn direkte vertaling (BDV) wat nou ʼn einde nader en die NG Kerk se
verantwoordelikheid tov die toesien dat die Bybelvertaling beantwoord aan die vereistes wat die Kerk
moet stel. Die Moderamen het in gesprek hieroor met die Vertalingskommissie, die Steunspan
Bybelvertaling, -verklaring en verspreiding asook die Bybelgenootskap getree en bepaalde kommer oor ʼn
kritiese afstand tussen die vertalingsproses en die kerk geboekstaaf. Dit is nie in die gees van wantroue
gedoen nie, maar in die lig van die kerk se verantwoordelikheid tov ʼn vertaling waarmee sy haar amptelik
vereenselwig.
2.5.2 Die Moderamen het in Junie 2015 nav bogenoemde besluit:
*1 Die Moderamen besluit om by die Algemene Sinode aan te beveel dat die Reglement vir die Algemene
Steunspan Bybelvertaling, -verklaring en -verspreiding aangevul word by punt 3 “Opdrag” met ’n punt 3.5,
naamlik “Adviseer die Algemene Sinode met die oog op die goedkeuring van Bybelvertalings wat in
opdrag van die Algemene Sinode deur die Bybelgenootskap vertaal is.”
*2 Die Moderamen versoek die Algemene Sinode om ’n substeunspan vir die ASBV saam te stel wat
bestaan uit NG Kerk teoloë wat deeglik onderlê is in die grondtale en vertalingskundig is, asook dogmatici
wat perspektiewe kan aanvul oor die teologiese betekenis van vertalingsopsies.
*3 Die substeunspan sal bestaan uit persone wat nie betrokke is by die BDV nie, of ten minste nie
aangewend sal word om vertalings te beoordeel waarby hulle self reeds betrokke was nie.
*4 Die substeunspan tree met die Bybelgenootskap in gesprek oor die benadering en uitgangspunte wat
gevolg is ten aansien van die direkte vertaling.
*5 Die substeunspan nooi akademici, leraars en lidmate uit om die proefvertalings, wat op die
Bybelvertalingswebwerf verskyn, te beoordeel en voorleggings te maak aan die substeunspan met die
oog op verbeterings van die vertaling.
*6 Die substeunspan maak voorleggings aan en tree in gesprek met die Bybelvertalers oor
vertalingskwessies waaroor hulle besorg is, wat problematies is of wat verdere toeligting vereis.
*7 Die substeunspan doen aan die ASBV verslag en die ASBV aan die ASM oor die vordering met die
beoordeling van die BDV.
*8 Die substeunspan tree in gesprek met vertalers wat in die vertalingskommissie van die
Bybelgenootskap dien met die versoek dat laasgenoemde self aandui watter kwessies in die
vertalingsproses vir hulle problematies was en verdere besinning van die kerk vereis.
*9 Die substeunspan beoordeel die genoemde kwessies in ’n verdere besinning en gee terugvoer aan die
vertalingskommissie daaroor.
*10 Die ASBV doen verslag aan die Moderamen oor die vordering en uitkomste van hierdie proses.
2.5.3 Die Moderamen het gesorg dat daar verteenwoordigers benoem word op die Jaarvergadering van
die Bybelgenootskap. Die benoemdes is dr Paul du Plessis (sek: dr Heinrich Theunissen) en dr Bertus
Koorts (sek: me Elna Schoeman).
2.5.4 AANBEVELING: ASBV EN BDV
Die Algemene Sinode keur die aanbevelings van die Moderamen in pt 2.5.2 goed en dra dit aan die
Tydelike Taakspan vir Steun- en Taakspanne op om ʼn aanbeveling tov die voorgestelde
substeunspan te maak.
2.6 BELYDENISSKRIFTE, KERKORDE EN EREDIENS
Die NG Kerk neem as deel van die TKR deel aan ʼn proses vir die hervertaling van die Belydenisskrifte –
ʼn saak wat al lankal uitstaande is. Die NG Kerk se deelnemers aan die projek sal in die verslag van die
Tydelike Taakspan vir Steun- en Taakspanne verskyn.
2.7 OPLEIDING VAN BEDIENAARS VAN DIE WOORD
2.7.1 In die lig van die feit dat die Algemene Sinode 2013 besluit het dat name van werksaamhede
verander en dat Algemene Kuratorium voortaan as Algemene Steunspan Teologiese Opleiding bekend
sal staan, het daar van laasgenoemde ʼn versoek na die Moderamen gekom om nog steeds as Algemene
Kuratorium bekend te staan. Die Moderamen het besluit om te volstaan soos die Algemene Sinode besluit
het. In die praktyk het die Steunspan steeds bekend bly staan en funksioneer as Algemene Kuratorium.
2.7.2 Die Moderamen het fondse beskikbaar gestel vir ʼn omvattende Waarderende Ondersoek/gesprek
oor teologiese opleiding. Volledige verslag hieroor by A. 16.1 in hierdie Agenda.
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2.7.3 Die Moderamen het op die hoogte probeer bly oor die tendense tov beroepe van proponente.
Sinodes is ook versoek om in hulle gebiede ʼn beroep op jongmense te doen om teologie te studeer.
2.8 EIENDOMME EN FONDSE
2.8.1 Kerklike maatskappye
Die Moderamen het die besluite hieroor na die Bedryfspan verwys en verslag ontvang oor die uitvoering
daarvan. Volledige verslag hieroor by A.4 in hierdie Agenda.
2.8.2 Struwig-Bosveldtrust
Gegewe die wetlike handelinge oor die saak het die Bedryfspan die Moderamen op die hoogte gehou van
verwikkelinge en het die Moderamen ook bepaalde besluite oor die eiendom geneem. Volledige verslag
hieroor by die Bedryfspan in A.4 in hierdie Agenda.
2.8.3 Begroting en finansiële state
Die Moderamen het jaarliks die begroting met ʼn verduidelikende narratief asook die geouditeerde state
hanteer en goedgekeur.
2.8.4 Steunspan Fondse en Bates
Die Moderamen het enkele sake hanteer wat die ASFB na hom verwys het.
2.9 KERKLIKE MEDIA
2.9.1 Kerkbode/Woordfees
2.9.1.1 Die Moderatuur het binne twee weke na die Algemene Sinode aan dié saak en die voorstel wat nie
goedgekeur is nie, maar na die Moderamen verwys is, aandag gegee. Die voorstel lui: Die Algemene
Sinode word versoek om ’n klein kommissie aan te wys wat met alle betrokkenes by die
Kerkbode/Woordfees-kwessie sal praat, en wat dan die kerk met die waarheid aangaande dié saak kan
bedien.
2.9.1.2 ʼn Gesprek is op 18 Oktober 2013 met dr Barend Vos, indiener van die voorstel, gevoer.
2.9.1.3 ʼn “Versoenende gesprek” het op 19 November 2013 in Pretoria plaasgevind. Die gespreksgenote
was prof Nelus Niemandt, dr Kobus Gerber, dr Johann Ernst, ds Danie Mouton, dr Pieter Fourie, dr
Zander van der Westhuizen, me Adri-Louise van Renen-Fourie, dr Barend Vos en dr Danie Nel. Dr Vos
het in die gesprek met hom versoek dat me Adri-Louise van Renen-Fourie ook betrokke sal wees, en dr
Danie Nel het deelgeneem aan die betrokke gesprek nadat die ander deelnemers kennis geneem het dat
hy me Adri-Louise van Renen-Fourie en dr Barend Vos pastoraal bystaan. Die gespreksgenote het besluit
om ʼn verklaring oor die gesprek uit te reik nadat almal hulle tevredenheid daarmee geboekstaaf het. Dit
het op 28 November 2013 gebeur (na die Ledevergadering van die BM-Groep en die vergadering van die
Moderamen – vgl hieronder). Die verklaring verskyn as MODERAMEN BYLAAG 1 by hierdie verslag.
2.9.1.4 Die Ledevergadering van die BM-Groep (die lede van die Moderamen konstitueer en vergader
afsonderlik as ledevergadering) het die hele situasie deeglik onder oë geneem en bespreek by hulle
vergadering op 27 November 2013. Die Ledevergadering het besluit:
*1 Die Ledevergadering neem neem kennis van en onderskryf die optrede van die
Moderatuur/Moderamen ten einde die onverkwiklike situasie op ʼn kerklike manier en binne die
bevoegdheid van die Moderamen te hanteer.
*2 Die Ledevergadering oordeel dit is nie binne sy mandaat om ʼn ondersoek te gelas nie: dit is die
mandaat van die direksie.
*3 Die Ledevergadering oordeel verder dat ʼn versoenende en pastorale weg, soos reeds aan die gang olv
die Moderatuur/Moderamen, die gepaste weg is om die saak te hanteer. Die Ledevergadering versoek die
Moderamen om voort te gaan met die hantering daarvan.
*4 Indien die saak nie op ʼn versoenende en pastorale wyse afgehandel kan word nie, besluit die
Ledevergadering met instemming van die lede van die direksie teenwoordig om die Moderamen te
versoek om leiding te neem en ʼn kerklike ondersoek te doen.
*5 In die lig van die feit dat die meeste van die lede van die gespreksgenote by die versoenende gesprek
teenwoordig is en gemaklik is met die voorgestelde gewysigde verklaring, en dat die lede van die direksie
teenwoordig daarmee gelukkig is, versoek die Ledevergadering die Moderamen om dit met die lede nie
teenwoordig nie uit te klaar en vry te stel indien almal gelukkig is. Indien nie, moet die voorgestelde
verdere versoenende en pastorale proses in werking kom.
*6 Die Ledevergadering versoek die skriba van die Moderamen om die tydlyn-dokument wat deur me AdriLouise van Renen-Fourie opgestel is (vgl pt 2.3.2.2), aan die Ledevergadering en die Moderamen
beskikbaar te stel.
2.9.1.5 Die Moderamen het op 27 November 2013 die volgende besluit geneem:
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*1 Die Moderamen neem met dank kennis van die goeie afloop van die gesprek oor die saak tydens die
ledevergadering waar verteenwoordigers van die direksie teenwoordig was.
*2 Die Moderamen onderskryf die besluite van die ledevergadering.
*3 Die Moderamen besluit dat indien die saak nie op ʼn pastorale wyse afgehandel kan word nie, die ATR
opdrag kry om, nadat die ATR gesuiwer is, die saak in behandeling te neem en die Moderamen te
adviseer oor:
*3.1 die kerkregtelike en juridiese moontlikheid en wenslikheid van ʼn kerklike ondersoek na die gebeure
rondom die Woordfees;
*3.2 die opdrag en omvang tov so ʼn ondersoek;
*3.3 die feit dat TM ʼn maatskappy is wat aan bepaalde wetgewing moet voldoen en bepaalde regte en
verantwoordelikhede binne die maatskappyewetgewing het wat buite die jurisdiksie van kerklike
vergaderings val.
2.9.1.6 Die Moderatuur het die saak verder geneem en by hulle vergadering van 11 Desember 2013 die
volgende besluite geneem:
*1 Die Moderatuur nooi mnre Jean Oosthuizen, Danny Fourie, ds Danie Mouton en dr Pieter Fourie, as
deel van die versoeningsproses wat reeds deur die Moderamen begin is en goeie vordering gemaak het,
na ’n verdere versoeningsgesprek in die gees en bedoeling van die verklaring van die Moderamen en
ander rolspelers oor die versoenende gesprek tov Kerkbode se onttrekking by die Woordfees 2013.
*2 Die Moderatuur wys prof Piet Meiring en prof Nelus Niemandt, voorsitter van die Moderamen, aan om
die gesprek te lei.
*3 Die Moderatuur wys daarop dat die gesprek sonder benadeling van regte sal plaasvind asook dat dit ’n
kerklike gesprek is wat op ’n kerklike wyse hanteer word.
*4 Die Moderatuur dra dit aan die Algemene Sekretaris op om die uitnodigings in die verband te rig en die
gesprek, indien moontlik, voor die einde van Februarie 2014 te skeduleer.
2.9.1.7 Al die persone behalwe dr Pieter Fourie was bereid om aan die gesprek deel te neem. Dr Fourie
se rede is geldig, naamlik dat hy as gewese werkgewer in ʼn bepaalde arbeidsregtelike dilemma is in so ʼn
gesprek. Daar is gepoog om verwagtinge en voorwaardes met gespreksgenote dmv korrespondensie uit
te klaar. Van die rolspelers het gevra dat die gespreksgenote van die vorige gesprek ook by die tweede
betrek moet word. Die Moderatuur het dit so goedgekeur.
2.9.1.8 Die Moderamen het die hele situasie weer indringend by die vergadering van Maart 2014
bespreek. Die Moderamen se besluit vir die verdere pad het die volgende behels:
*1 Die Moderamen sien gesprek as ʼn “pastorale kerklike gesprek”.
*2 Daar sal ’n versoenende gesprek “sonder benadeling van regte” gevoer word. Dit is slegs ’n gesprek en
nie ’n “ondersoek” nie.
*3 Die gesprek is nie daar om “bevindinge” te maak nie.
*4 Mnr Leon Wessels sal genader word om die gesprek saam met prof Piet Meiring te fasiliteer.
*5 Alle inligting rakende die saak word vertroulik hanteer.
2.9.1.9 By die Moderamenvergadering van Junie 2014 het ʼn skrywe van mnr Danny Fourie en me AdriLouise van Renen-Fourie gedien dat hulle nie kans sien om verder met die gesprekke voort te gaan nie –
ook in die lig van die verslegtende gesondheidstoestand van me Van Renen Fourie. Sy is ook pas voor
die betrokke Moderamenvergadering oorlede. Mnr Jean Oosthuizen het sy bereidwilligheid tot gesprek
bevestig. In die lig van twee belangrike rolspelers se onttrekking/ dood het die Moderamen prof Nelus
Niemandt versoek om wanneer hy weer in die Kaap is ʼn helende gesprek met mnr Jean Oosthuizen te
voer. Die saak is verder na die Moderatuur verwys.
2.9.1.10 Prof Niemandt het rapporteer dat ʼn lang gesprek met mnr Oosthuizen aan die einde 2014 kon
plaasvind en dat ʼn opvolggesprek nodig is. Mnr Oosthuizen het in korrespondensie aangedui dat hy nie
gelukkig is met die wyse van hantering nie en dat hy ʼn meer omvattende hantering sou verkies in
ooreenstemming met wat aanvanklik beplan is. Hy het ook sy ongelukkigheid geboekstaaf omdat die saak
so tydsaam deur die Moderatuur/Moderamen hanteer word.
2.9.1.11 Die Moderamen het by die vergadering van Junie 2015 weer na die opsies vir die hantering van
die ongelukkigheid van mnr Oosthuizen gekyk en besluit: Die Moderamen besluit dat die Moderatuur en
een of meer verteenwoordigers van Bybel-Media die volgende gesprek met mnr Jean Oosthuizen voer.
Die Moderatuur is in gesprek met Bybel-Media hieroor.
2.9.1.12 Teen die tyd van die finalisering van hierdie verslag kon bogenoemde gesprek nog nie plaasvind
nie.
2.9.1.13 AANBEVELINGS: KERKBODE/ WOORDFEES
*1 Die Algemene Sinode besluit dat die Moderamen gedoen het wat moontlik was om die saak wat
na hom verwys is, te hanteer en in die reine te bring.
*2 Die Algemene Sinode versoek die Moderamen om voort te gaan met sy pastorale helende
gesprek met mnr Jean Oosthuizen.
2.9.2 Kerkbode
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2.9.2.1 Die Moderatuur was betrokke by die aanstelling van die nuwe redakteur van Kerkbode, mnr Neels
Jackson.
2.9.2.2 Dit is vir die Moderamen goed om te kan berig dat die samewerking met mnr Jackson uitstekend is
en dat hy hard werk om die positiewe verhale van hoop en verskil-maak deur die NG Kerk te vertel.
2.9.2.3 Gegewe die lae intekental van Kerkbode is gesprekke met mnr Jackson asook die direksie van
Bybel-Media aan die gang oor die formaat van die koerant vir die pad vorentoe.
2.9.2.4 Die Moderamen het sinodes versoek om alles in hulle vermoë te doen om te sorg dat elke leraar,
ouderling en diaken ’n kopie van elke uitgawe van Kerkbode ontvang.
2.9.3 Verhouding Bybel-Media en Christelike Lektuurfonds
Die verhoudinge en samewerking is uitstekend en dien die roeping van die NG Kerkfamilie (kyk ook by
A.4 en A.9 in hierdie Agenda).
2.9.4 Me Adri-Louise van Renen-Fourie
2.9.4.1 Me Van Renen-Fourie, redakteur van LiG en Departementshoof: Tydskriftemaatskappy, is op 15
Junie 2014 oorlede na ʼn lang siekbed en dapper en positiewe stryd teen kanker.
2.9.4.2 Om reg aan haar werk en nalatenskap aan die NG Kerk te laat geskied, word die volledige
huldeblyk van die Moderamen soos opgestel deur dr Barend Vos aangeheg as MODERAMEN BYLAAG
2.
2.9.4.3 AANBEVELING: ME ADRI-LOUISE VAN RENEN-FOURIE
Die Algemene Sinode vereenselwig sigself met die huldeblyk van die Moderamen oor me AdriLouise van Renen-Fourie. Die Sinode huldig hiermee een van Here se besondere gawes aan die
NG Kerk.
2.10 APPÈLSAKE
ʼn Appèl teen besluite van die Sinode van Wes- en Suid-Kaapland (2015) is deur die Moderamen na die
ASR verwys vir advies tov die hantering daarvan.

3. PRIORITEITE SOOS DEUR DIE ALGEMENE SINODE BEPAAL
3.1 JEUG
3.1.1 Die Moderamen het by sy eerste vergadering in November 2013 enkele riglyne identifiseer wat aan
die Jeugnetwerk deurgegee is vir hantering.
3.1.2 Verslag van die Jeugnetwerk verskyn as A.8.3 in hierdie Agenda.
3.2 ARMOEDE
3.2.1 Teen die agtergrond van die besluite van die Algemene Sinode oor armoede (en sosiale
ongeregtigheid) het die Moderamen by sy eerste vergadering die volgende besluit ten einde die prosesse
te help:
*1 ʼn Klein taakspan word aangewys met die opdrag om die verslag aan die Algemene Sinode in populêre
formaat op te som en dit bekend te stel. Die taakspan het bestaan uit me Elize Bezuidenhout
(sameroeper) en verteenwoordigers van NOVA en BM. Drr Botha van Aarde en Willie van der Merwe was
ook deel, gegewe die opdragte van die Algemene Sinode aan die KMDR en die VDDG.
*2 Hugenote Kollege is versoek om toerustingsmateriaal vir sinodes en gemeentes asook strukture soos
(KMDR) oor armoedevoorkoming en gemeenskapsopleiding saam te stel.
*3 Die bogenoemde taakspan moet ook aandag gee aan die fasilitering van die bou van verhoudings en
netwerke tussen die kerk en maatskaplike strukture (KMDR).
*4 Die KMDR is versoek om pro-aktief aan armoedeverligting, met spesifieke verwysing na die onderwys
(ECD) en die welsynsbeleid, te werk.
*5 Ekumeniese vennote moet betrek word deur samewerking binne die VDDG.
3.2.2 Die Moderamen het besef die opdragte oor armoede lê op verskillende tafels en dit gaan die
uitvoering belemmer. Die Moderamen het ʼn Projekspan Armoede en Maatskaplike Geregtigheid
daargestel olv me Elize Bezuidenhout en dr Botha van Aarde met die meewerking van die Hugenote
Kollege, KMDR, NOVA en kundige lede uit die maatskaplikewerkprofessie. Volledige verslag oor hulle
werk verskyn as A.14.1 in hierdie Agenda.
3.2.3 In gesprekke tussen die Bedryfspan, die KMDR en die Projekspan Armoede is besef dat die huidige
skeiding tussen die gemeentelike diakonaat/diens van barmhartigheid en die professionele maatskaplike
dienste nie ʼn gesonde situasie is vir die konteks waarin ons is nie. Die Moderamen het besluit om ʼn
staande Steunspan vir Diakonaat daar te stel bestaande uit me Elize Bezuidenhout, di Averell Rust,
Anton Mocke, drr Botha van Aarde, Willie vd Merwe en ds Willem Botha. Verslag oor hulle werk verskyn
as A.14.2 in hierdie Agenda.
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3.3 WYSIGING VAN ARTIKEL 1
Die verslag oor hierdie werksaamheid verskyn in die Aanvullende Agenda aangesien die laaste sinode
eers op 26 Augustus 2015 vergader en die Moderamen die verslag by ʼn vergadering op 9–10 September
2015 finaliseer. Dit word hanteer by A.3 van hierdie Agenda.
3.4 KERKHERENIGING
Die verslag oor hierdie werksaamheid verskyn by A.10 in hierdie Agenda.
3.5 MENSWAARDIGHEID/SEISOEN VAN MENSWAARDIGHEID
Die verslag oor hierdie werksaamheid verskyn by A.13 in hierdie Agenda.
3.6 MISSIONALE KERKWEES
3.6.1 Die Moderamen het ʼn Projekspan Missionale Ekklesiologie aangewys wat bestaan het uit een
verteenwoordiger van elke sinodale gebied.
3.6.2 Die verslag van die Projekspan verskyn by A.7.4 in hierdie Agenda.

4. KOMMUNIKASIE
4.1 KOERANTE, RADIO EN TELEVISIE
Die Moderamen het deur die kantoor van die Algemene Sekretaris goeie toegang tot en dekking deur die
media gehad. Die Moderamen oordeel ook dat die NG Kerk baie billik behandel is.
4.2 SOSIALE MEDIA
4.2.1 Die Algemene Sinode se Facebookblad word op ʼn positiewe en konstruktiewe wyse deur ds Cobus
van Wyngaard bestuur. Die blad dien werklik die NG Kerk se kommunikasie. Soos by vorige Algemene
Sinodes word alle vorme van die sosiale media weer ingespan om lidmate en die publiek op die hoogte
van die 16de Algemene Sinode te hou.
4.2.2 Die Moderatuur het aandag gegee aan die wyse waarop oa die hele saak aangaande die Woordfees
in die sosiale media deur leraars hanteer is, die beledigende en inkriminerende trant daarvan, die feit dat
mense en die kerkverband daardeur in diskrediet gebring is asook dat dit ʼn ruimte word vir die beslegting
van persoonlike geskille. Op aanbeveling van die Moderatuur het die Moderamen besluit:
*1 Die optrede van leraars en ander werkgewers van die NG Kerk in die sosiale media wat die
kerkverband benadeel en in diskrediet bring, word in ʼn baie ernstige lig beskou. Die advies van die
Moderamen is dat dit deur die betrokke ring/werkgewer hanteer moet word.
*2 Die Moderamen bekragtig die Moderatuur se besluit om opdrag te gee dat ʼn beleidstuk opgestel word
wat die sake ondervang en wat aan werkgewers/sinodes/ringe/kerkrade deurgegee kan word as
oorweging vir hulle personeelbeleid. Daar moet gekyk word na ander werkgewers se beleidstukke hieroor.
Di Cobus van Wyngaard en Immanuel van Tonder word hiermee getaak.
4.2.3 Bogenoemde opdrag vorm deel van die Gedragskode vir Bedienaars van die Woord waaroor die
ASP verslag lewer (kyk A.16.3 van hierdie Agenda).
4.3 ELEKTRONIESE NUUSBRIEWE
4.3.1 Die weeklikse elektroniese nuusbriewe van die 10 sinodes is iets wat eie aan die NG Kerk is en wat
kommunikasie binne die kerkverband maklik en professioneel maak. Die tien redakteurs saam met die
betrokke personeel van die kantoor van die Algemene Sinode verdien ’n pluimpie.
4.3.2 Die redakteurs en ander personeel betrokke by kommunikasie hou jaarliks ʼn werkwinkel waarin
hulle mekaar help, toegerus word en ook saam beplan.
4.4 WEBBLAD
Die webblad www.ngkerk.org.za funksioneer goed. Die kantoor van die Algemene Sinode is tans besig
om dit te vereenvoudig en meer gebruikersvriendelik te maak.
4.5 OPDRAG VAN DIE ALGEMENE SINODE TOV DIE MEDIA-POLEMIEK IN 2013
Die Moderamen oordeel dat hy met die aandag aan die verdere verloop van die Woordfeesaangeleentheid asook die positiewe gesprekke met die pers en die gebruik van die sosiale media hierdie
opdrag uitgevoer het.
4.6 KOMMUNIKASIE VAN DIE MODERAMEN NA DIE KERKVERBAND
Die Moderamen het via Kerkbode berig gedoen van die belangrikste werksaamhede/ besluite van die
Moderamen.
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4.7 JAARLIKSE NEGATIEWE KOERANTBERIGTE OOR LIDMAATTALLE
Die Moderamen het met Tydskriftemaatskappy ooreengekom dat prof Kobus Schoeman ʼn demografiese
perspektief in die voorwoord van die Jaarboek gee. Die Moderamen oordeel dit help met die korrekte
kommunikasie van die statistiese gegewens.
4.8 PERSBERIGTE OOR DS SOLLY OZROVECH EN VERSOEKE OM REAKSIE
4.8.1 Die Moderatuur/moderatuurslede kon nie niks sê toe hulle om kommentaar genader is nie, gegewe
die aard van die saak en die profiel van die persoon betrokke. Alle kommentaar is eers onderling
uitgeklaar.
4.8.2 Die Moderatuur se standpunt was deurgaans dat daar nie op die klagtes gereageer kan word nie
aangesien die opsig oor leraars by die plaaslike ring lê.
4.8.3 Die Moderamen het nie hierdie saak op sy tafel geneem nie omdat dit nie daar hoort nie.
4.9 PERSVRYSTELLINGS
Die Moderatuur/Moderamen het van tyd tot tyd persvrystellings uitgereik soos wat nodig was. Van die
sake wat daarin aangeraak was, was onder andere die dood van oud-president Nelson Mandela, die dood
van prof Russel Botman, hidrobreking, optrede van ekstremistiese groepe soos Boko Haram en ISIS, die
Stand van die Nasie, vreemdelingehaat, Transnet-pensioenarisse, plaasmoorde, die Israel-Palestynse
kwessie, die vandalisering van dr Andrew Murray se beeld, die misbruik deur die regering van
godsdienstige taal wat vir Christene heilig is, ens.

5. STRUKTURERING VAN WERKSAAMHEDE
5.1 IMPLIKASIES VAN DIE BESLUITE VAN DIE ALGEMENE SINODE 2013
Die Moderamen het die Bedryfspan versoek om leiding te gee tov die implementering van die besluite. Die
Bedryfspan was op verskeie geleenthede met die Moderamen, Steunspanne, Projekspanne en Netwerke
hieroor in gesprek.
5.2 HERSTRUKTURERING EN KAPASITEITSVOORSIENING BY DIE KANTOOR VAN DIE
ALGEMENE SINODE
5.2.1 Kantoor van die Algemene Sinode
Kyk die verslag van die Bedryfspan by A.4 in die verband.
5.2.2 Kapasiteit tov senior personeel
Kyk die verslag van die Bedryfspan by A.4 in die verband.
5.3 AANSTELLING VAN ʼN NUWE ALGEMENE SEKRETARIS
5.3.1 Die Moderamen het ʼn projekspan aangewys om die hele proses tov die aanstelling van die opvolger
vir dr Kobus Gerber te hanteer. Die Projekspan het van die dienste van ʼn professionele
menslikehulpbronnekonsultant, mnr Pieter van Rooyen, gebruik gemaak. Die Bedryfspan het die proses
met die Taakspan Diensverhoudinge begelei tov die posomskrywing, advertensie en
onderhoudsprosesse.
5.3.2 Die Projekspan se verslag is aan die sesde vergadering van die Moderamen op 22–24 Junie 2015
deur mnr Van Rooyen voorgelê en die Moderamen het besluit om dr Gustav Claasen, Predikant vir
Kerkeie Opleiding by die Universiteit van Pretoria, aan te stel. Dr Claassen aanvaar diens op 1 Oktober
2015.

6. STEUN- EN PROJEKSPANNE

Die Moderamen het aandag gegee aan sake wat na hom verwys is. Die volgende is hanteer:
6.1 BEDRYFSPAN
6.1.1 Die verslag van die Bedryfspan verskyn by A.4 in hierdie Agenda.
6.1.2 Die Bedryfspan het sy werk in noue samewerking en gesprek met die Moderamen gedoen – soos
ook in hierdie verslag blyk.
6.2 STEUNSPAN PREDIKANTESAKE
6.2.1 Beswaar van Noord-Kaap oor die ABR en die ABR se begroting
6.2.1.1 Die ASP het die Moderamen se advies ingewin oor die hantering van die saak. Die Uitgebreide
Moderamen het in Oktober 2014 besluit om die Moderatuur te versoek om verder in gesprek te tree met ’n
verteenwoordigende afvaardiging uit die Sinode van Noord-Kaapland oor die hantering van die Sinode se
beskrywingspunt aan die Algemene Sinode van 2013 rakende die Algemene Bevoegdheidsraad (nou die
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Algemene Steunspan Predikantesake) en die befondsing van die ABR se werksaamhede. Verteenwoordigers van die Moderatuur, drr Kobus Gerber en Johann Ernst, het verteenwoordigers van Noord-Kaap op
29 Januarie 2015 ontmoet ten einde die saak op ʼn sinvolle manier te hanteer. Noord-Kaap se probleem
was tweërlei: (1) dat die registrasiegeld vir meer gebruik word as net blote “ABR”-registrasie en
verbandhoudende sake, en (2) dat daar bepaalde prinsipiële vrae is waaroor hulle duidelikheid wil hê:
*1 Kan die Algemene Sinode van bedienaars van die Woord in diens van gemeentes en die kerkverband
vereis om jaarliks aan te meld met die oog op die behoud van bevoegdheid en om daarvoor ’n jaarlikse
registrasiefooi te betaal?
*2 Kan die Algemene Sinode besluite neem wat bedienaars van die Woord in diens van die gemeentes
verplig om jaarliks aan te meld en jaarliks ’n registrasiefooi te betaal met die oog op die behoud van
legitimasie, sonder om sinodes en/of diegene wat daardeur geraak word, vooraf daarin te ken?
*3 Kan die Algemene Sinode besluite neem oor die befondsing van ’n liggaam/steunspan deur bydraes
van predikante in diens van gemeentes of die kerkverband en/of deur bydraes van gemeentes, sonder om
sinodes en/of diegene wat daardeur geraak word, vooraf daarin te ken?
*4 Was die aanvanklike bedoeling met die Algemene Bevoegdheidsraad nie die skeiding van bevoegdheid
en diensverhoudinge nie en word die twee sake nie met mekaar vermeng in die funksies waaroor die
Steunspan Predikantesake nou beskik nie?
6.2.1.2 Dr Johann Ernst (Aktuarius) en ds Gert Duursema (voorsitter van die Sinodale Kerkordekommissie
van Noord-Kaapland) is op grond van die ooreenkomste waartoe op bogenoemde ontmoeting gekom is,
getaak om ʼn gesamentlike advies oor bogenoemde en verbandhoudende sake voor te berei. Die advies
is aangeheg as MODERAMEN BYLAAG 3, ʼn voorgestelde Reglement vir Bevoegdheid saamgestel as
uitvloeisel van die gesprek as MODERAMEN BYLAAG 4 asook ʼn voorstel tov wysiginge aan Reglement
8 (Steunspan Predikantesake) (MODERAMEN BYLAAG 5) wat uit die gesprek gevloei het. Daar is nog
verskil van mening oor pt 7.5 in die advies, maar dit sal uitsorteer kan word.
6.2.1.3 Die Moderamen het kennis geneem van die gesamentlike advies en dit na die Steunspan Regte,
die Steunspan Predikantesake en die Steunspan Teologiese Opleiding verwys om die inhoud daarvan
sorgvuldig te oorweeg en in die lig daarvan die nodige kerkordelike wysigings by die eerskomende
Algemene Sinode aan te beveel. Kyk in hierdie verband A.16.3 en A.18 in hierdie Agenda.
6.2.2 Beswaar van Noord-Kaap tov die korrektheid van die notule van die Algemene Sinode 2013
oor die hantering van hulle beskrywingspunt (B.1)
6.2.2.1 Die Moderamen het drr Kobus Gerber en Johann Ernst afgevaardig om die saak te ondersoek en
met Noord-Kaap hieroor in persoonlike gesprek te tree. Dit is gedoen. Op grond van die gesprek en die
oorspronklike handgeskrewe notulering is Noord-Kaap gelyk gegee. By die nagaan van die proefnotule
wat dr Kobus Gerber tydens die sitting van die Algemene Sinode 2013 gehou het, het dit geblyk dat slegs
punt 2 van Beskrywingspunt B.1 deur die Algemene Sinode hanteer en onderskryf is. Weens gebrek aan
eenstemmigheid oor die taakomskrywing van die ABR/Steunspan Predikantesake in die Reglement vir die
Steunspan Predikantesake soos dit aanvanklik voor die vergadering gedien het en die pogings om tydens
die sitting eenstemmigheid daaroor te probeer verkry, is die gewysigde Reglement wel vir goedkeuring
aan die vergadering voorgelê, maar is die res van Noord-Kaapland se beskrywingspunt en die Tydelike
Taakspan Regte se aanbevelings daaroor ongelukkig nie hanteer nie.
6.2.2.2 Die Moderamen het besluit om die Notule van Algemene Sinode 2013 reg te stel sodat aangetoon
word dat nóg die res van Noord-Kaapland se beskrywingspunt (B.1) nóg die Tydelike Taakspan Regte se
aanbevelings daaroor (T.14.4 punte 2.1.6, 3.1.2, 4.1.2 en 5.1.3) deur die Algemene Sinode in 2013 finaal
hanteer is en dus oorstaan vir hantering tydens die Algemene Sinode 2015.
6.2.2.3 AANBEVELING: NOTULE ALGEMENE SINODE 2013 EN BESKRYWINGSPUNT B.1
Die Algemene Sinode bekragtig die bevinding en handeling van die Moderamen en hanteer die
onafgehandelde dele van die beskrywingspunt B.1 2013 as deel van die beskrywingspunte by
hierdie vergadering.
6.2.3 Hantering van nie-betalers/uitstaande registrasiegeld tov bevoegdheid
6.2.3.1 Die Moderamen is oor die saak gekonsulteer.
6.2.3.2 Kyk die verslag van die ASP (A.16.3) en die Bedryfspan (A.4) in hierdie verband.
6.2.4 Standplaasverwisseling
Die Moderamen het op versoek van die ASP die voorgestelde Proses van Standplaasverwisseling vir
implementering goedgekeur en het sinodes versoek om hieraan mee te werk. Kyk verder in hierdie
verband by A.16.3 in hierdie Agenda.
6.3 STEUNSPAN REGTE
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Die ASR het aan die Moderamen kennis gegee dat hulle aandag gegee het aan die besluit van die
Algemene Sinode tov advies oor landswette van toepassing op die kerkverband. Die verslag daaroor
verskyn by A.18 in hierdie Agenda.
6.4 STEUNSPAN TEOLOGIESE OPLEIDING
Kyk pt 2.7
6.5 VERTEENWOORDIGERS OP VERSKEIE LIGGAME
Die Modermen het by sy eerste vergadering verteenwoordigers op verskeie liggame/werksaamhede
(hoofsaaklik ekumenies) namens die NG Kerk aangewys. Dit word in die Jaarboek weerspieël.

7. REGLEMENTE
7.1 REGLEMENT VAN DIE MODERAMEN
Die Moderamen het twee wysiginge van sy reglement (Reglement 1) aan die Algemene Steunspan Regte
deurgegee mdo op die hersiening van die Kerkorde en voorlegging aan die Algemene Sinode 2015 vir
goedkeuring (vgl ook A.18):
7.1.1 Teenwoordigheid van verteenwoordigers van Steunspanne by Moderamenvergaderings
7.1.1.1 Die motivering hiervoor is geleë in die feit dat daar soms gebrekkige kommunikasie tussen die
Moderamen en werksaamhede van die Algemene Sinode is, die koördinering en belyning van
werksaamhede, die advies van kundiges aan die Moderamen, ens.
7.1.1.2 By die samestelling van die Moderamen moet ʼn punt ingevoeg word wat lui: “een lid van elke
steunspan wat nie reeds deur ʼn lid van die Moderamen verteenwoordig word nie kan met adviserende
stem deur die steunspan aangewys word”.
7.1.2 Aanstelling van senior personeel
Op advies van die Bedryfspan moet daar in die opdrag van die Moderamen ingevoeg word: “stel die
senior personeel in die kantoor van die Algemene Sinode in ooreenstemming met die personeelbeleid aan
na oorleg met die Bedryfspan en Steunspan Fondse en Bates”.
7.2 REGLEMENT VAN DIE BEDRYFSPAN
In die lig van pt 7.1.2 het die Bedryfspan die Moderamen ook adviseer dat die Bedryfspan se reglement
(Reglement 2) dienooreenkomstig gewysig word met die wysiging van pt 3.11 om te lees: “die aanstelling
van junior personeel in die kantoor van die Algemene Sinode in ooreenstemming met die personeelbeleid
na oorleg met die Steunspan Fondse en Bates” (vgl ook A.18).

8. ALGEMENE SINODE

8.1 ALGEMENE SINODE 2013
8.1.1 Die Moderamen het die notule van die vierde en vyfde sittingsdag goedgekeur en die notule en
besluiteregister op die NG Kerk se webtuiste gepubliseer.
8.1.2 Die publikasie van die omvattende Handelinge, wat alle bykomende stukke, tydelike verslae, notule,
ens bevat, is vertraag weens ernstige kapasiteitsprobleme by die kantoor van die Algemene Sinode asook
ʼn dispuut oor die korrektheid van ʼn belangrike besluit van die Algemene Sinode. Die Moderamen het die
betrokke sinode gelyk gegee en die notule en besluiteregister is dienooreenkomstig gewysig.
8.2 ALGEMENE SINODE 2015
8.2.1 Die Moderamen het ʼn Ontwerpspan aangewys om die Algemene Sinode 2015 te beplan.
8.2.2 Die Noordelike Sinode tree op as gasheersinode vir die sestiende vergadering van die Algemene
Sinode.

Prof CJP Niemandt (Voorsitter)
Dr JJ Gerber (Algemene Sekretaris)
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MODERAMEN BYLAAG 1

VERKLARING: VERSOENENDE GESPREK OOR KERKBODE SE
ONTTREKKING BY WOORDFEES 2013
28 November 2013
VERKLARING: VERSOENENDE GESPREK OOR KERKBODE SE ONTTREKKING BY WOORDFEES
2013
1. ʼn Gesprek oor Kerkbode se onttrekking van sy borgskap aan Woordfees 2013 en die onverkwiklike
verwikkelinge daarna het op uitnodiging van die Moderatuur van die Algemene Sinode op 19 November
2013 in Pretoria plaasgevind. Die doel van die ontmoeting was om in ʼn veilige ruimte na mekaar te luister,
die oorsake vir die probleem in die oog te kyk en versoening na te streef. Prof Nelus Niemandt, dr Kobus
Gerber, dr Johann Ernst, ds Danie Mouton, dr Pieter Fourie, dr Zander van der Westhuizen, me AdriLouise van Renen-Fourie, dr Barend Vos en dr Danie Nel was die gespreksgenote.
2. Die gesprek is deur almal as openhartig, opbouend, konstruktief en veilig beleef.
3. Dit is vir ons duidelik dat daar verskillende interpretasies was oor sake soos die Tydskriftemaatskappydireksie se verklaring oor die onttrekking van die borgskap van die Woordfees, prosedures, die rol wat
Kerkbode moet speel en die teologie wat dit wil nastreef. Ons is jammer oor die manier waarop die
onderskeie interpretasies hanteer is en die pyn wat dit op talle terreine en vir talle individue veroorsaak
het. Ons bevestig dat geeneen van die gespreksgenote die bedoeling gehad het om die goeie naam van
die maatskappy te skaad of enige persoon te benadeel nie.
4. Ons is intens bewus van die leed wat talle mense ervaar het en dra ons innige spyt en meegevoel oor
aan elkeen wat pyn ervaar en skade gely het. Ons wil graag met hulle in gesprek tree om te kyk hoe daar
tot hulle heling bygedra kan word. Daardeur wil ons enige misverstande help opklaar en verdere
vervreemding teenwerk.
5. Ons het met diepe ontsteltenis kennis geneem van die venyn in die bespreking van die saak in die
sosiale media en is besorg oor die leed wat dit veroorsaak. Ons versoek dat die venyn gestaak word
omdat dit die misverstande wat die leed veroorsaak, bly voed en nie tot eer van Christus en sy kerk is nie.
6. Aangesien voldoende konsensus betreffende die primêre oorsake van die konflik bereik is, meen die
gespreksgenote dat verdere ondersoeke in hierdie verband nie nodig is nie.
7. Ons het saam aan die voete van die Here gaan sit en sy aanraking beleef. Ons gebed is dat die vrug
van die gesprek sal uitkring en ’n proses van heling en versoening teweeg sal bring. Ons diens aan ons
Here is te kosbaar om deur insidente soos hierdie verhinder te word.
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MODERAMEN BYLAAG 2

ADRI-LOUISE VAN RENEN-FOURIE
8 DESEMBER 1964 – 15 JUNIE 2014

Adri-Louise van Renen-Fourie was 25 jaar lank, haar hele beroepsloopbaan, gemoeid met Christelike
publikasies – eers as joernalis en later as redakteur. As joernalis kon sy die hart van ’n storie voel klop, en
dit só aan haar lesers oordra. Wie sal haar artikel oor die bestuurders van langafstand-vragmotors vergeet
– toe sy in ’n trok se passasiersitplek geklim het en die hele rit, van die Kaap tot in die verre Noorde,
meegemaak het?
Dit was as redakteur dat sy haar diepste spore in die professionele en kerklike lewe getrap het.
Na ’n hele aantal jare waarin sy Kerkbode se leisels help vashou het, het sy uiteindelik die erkenning
daarvoor gekry en is sy in 2011 aangewys as dié blad se redakteur – die eerste vrou en slegs die tweede
nie-predikant wat dit kon vermag.
Toe die uitvoerende raad van die Andrew Murray-prysfonds heel onlangs aan haar ’n spesiale toekenning
gemaak het, is daar gesê dat sy ’n mensliker gesig aan Kerkbode gegee het. Dat sy tussen die
onvermydelike polemieke en strydgesprekke deur, baie ruimte gegee het aan – só is dit gestel – die
sagter kant van kerkwees.
Oor ’n heelwat langer tydperk was sy die hartklop van haar geliefde LiG. Reeds in 1992 word sy assistentredakteur van die destydse Die Voorligter. Rondom die eeuwisseling is Die Voorligter se voorkoms
drasties aangepas en het dié kerklike tydskrif ook ’n naamsverandering ondergaan en LIG geword. Die
uitgesproke klem was nou op gesinsake.
Dit was Adri-Louise se ideaal om die nuutgeposisioneerde tydskrif – toe nog net by NG-gemeentes en aan
individuele intekenaars beskikbaar – op winkelrakke landwyd te kry. In Oktober 2004 is dié ideaal
verwesenlik. En presies ’n jaar later het sy die erkenning hiervoor ontvang deur as LIG se redakteur
aangewys te word. Sy sou ook die dryfkrag agter ’n tweede groot herposisionering wees en in April
verlede jaar kon sy die vrug hiervan beleef – met onder meer ’n nuwe mashoof: LiG. Vandag is haar
tydskrif ’n markleier, en in die huidige onseker wêreld van die gedrukte media gee LiG in baie opsigte die
toon aan.
In Augustus 2013 het Adri-Louise ’n vervroegde uittrede aanvaar. Sy en haar man, Danny Fourie, het
daarna enkele reise onderneem en heelwat meer beplan, toe haar gesondheidstoestand onverwags skerp
verswak het. Sy is op Sondag 15 Junie oorlede. Sy laat haar eggenoot, haar pa en drie susters agter.
Adri-Louise was ’n fyn mens – ’n kunsliefhebber, ’n teater- en musiekmens. Iemand met ’n oog en ’n hart
vir mooigoed.
Sy was ’n bobaas kok (sy het immers ’n graad in huishoudkunde); sy was ’n fynproewer, ’n onthaler van
formaat.
Haar kennisse en medewerkers, en seker veral haar vriende, sal haar onthou as ’n géwer. Sy het nooit
met leë hande by jou opgedaag nie; daar was altyd ’n nommerpas geskenk, spesiaal uitgesoek vir jou, en
keurig toegedraai of verpak. En só was dit dikwels ook wanneer jy by háár besoek afgelê het; jy is met iets
moois en goeds daar weg.
Maar sy was nie net ’n gewer van verjaardag-, afskeids-, en dankiesê-geskenke nie. Sy was bo alles ’n
gewer –’n meedeler, ’n uitdeler – van haarself. Hoewel sy in baie opsigte ’n hoë premie op haar
privaatheid geplaas het, was sy gul en onbevange in haar uitgee van die kennis en vaardighede waaroor
sy in so ’n ruim mate beskik het. Hoeveel jong joernaliste en bladuitleggers is nie onder haar noukeurige,
besliste hande deur nie – om uiteindelik te weet hoe werk ’n behoorlik-geskryfde stuk kopie, hoe klink en
lyk Afrikaans régtig, en presiés hoe lyk ’n voorblad.
Haar onverwagse ernstige siekte was ’n enorme skok vir haar familie, vriende en kollegas. Sy het toe
boonop op trou gestaan. Die wyse waarop sy die ongelyke geveg teen gevorderde kanker aangeknoop en
in die loop van twee jaar met mening gevoer het, het landwyd mense se verbeelding aangegryp. Vir
sóvele het sy moed gegee en inspirasie gebring. ’n Voorbeeld gestel. Haar onwrikbare geloof in haar
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hemelse Vader se wil en doel vir haar lewe was ’n merkwaardige getuienis. Ons was geseënd om dit te
beleef.






Ja, geseënd ook is die derduisende lesers van die publikasies wat vanuit haar redakteurshand na
hulle toe gekom het. Hulle het Christelike joernalistiek van die hoogste orde beleef – keurig,
vriendelik, uitdagend, en met onbesproke integriteit.
Geseënd is die redaksielede en vryskut-medewerkers wat haar oor jare heen as spanleier kon hê
– streng, presies, stiptelik, en gesteld op detail soos sy was. Kompromieloos wat gehalte betref. ’n
Werk-etiek sonder weerga. Perfeksionisties by die persklaarmaak van haar publikasies. Maar met
’n deernis en ’n opregte belangstelling in hulle, haar span, en hulle mense se wel en wee. En
onwrikbaar lojaal aan hulle, dikwels tot haar eie nadeel.
Geseënd is die NG Kerk, wat Adri-Louise van Renen- Fourie vir so lank, en op die kruin van ’n
merkwaardige loopbaan, aan die stuur van sy publikasies kon hê.
Geseënd is almal wat bevoorreg genoeg was om haar pad te kruis, want hulle het ’n formidabele
vrou geken.

Ons dank die Here, haar hemelse Vader, vir só ’n lewe wat hier tussen ons geleef is.
Moderamen van die Algemene Sinode
Pretoria
Dinsdag 17 Junie 2014
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MODERAMEN BYLAAG 3

BESKRYWINGSPUNT NOORD-KAAPLAND ALGEMENE SINODE 2013
EN DIE BETALING VAN JAARLIKSE REGISTRASIEGELD AAN DIE
ALGEMENE BEVOEGDHEIDSRAAD (ABR) DEUR BEDIENAARS VAN
DIE WOORD
1. Die Uitgebreide Moderamen het in Oktober 2014 besluit om die Moderatuur te versoek om verder in
gesprek te tree met ’n verteenwoordigende afvaardiging uit die Sinode van Noord-Kaapland oor die
hantering van die Sinode se beskrywingspunt aan die Algemene Sinode van 2013 rakende die Algemene
Bevoegdheidsraad (nou die Algemene Steunspan Predikantesake) en die befondsing van die ABR se
werksaamhede.
2. Die gesprek het op 29 Januarie 2015 in Kimberley plaasgevind.
3. By die nagaan van die proefnotule wat die Algemene Sekretaris as skriba tydens die sitting gehou het,
het dit geblyk dat slegs punt 2 van Beskrywingspunt B.1 deur die Algemene Sinode hanteer (en onderskryf)
is. Weens gebrek aan eenstemmigheid oor die taakomskrywing van die ABR/Steunspan Predikantesake in
die Reglement vir die Algemene Taakspan Predikantesake (Agenda 2013, bl 53-55) wat voor die vergadering gedien het en die pogings om tydens die sitting eenstemmigheid daaroor te probeer verkry, is die
voorgestelde Reglement met wysigings wel vir goedkeuring aan die vergadering voorgelê, maar is die res
van Noord-Kaapland se beskrywingspunt en die Tydelike Taakspan Regte se aanbevelings daaroor
ongelukkig nie hanteer nie. Die Moderatuur is versoek om by die Moderamen aan te beveel dat die Notule
van die Algemene Sinode 2013 reggestel word, sodat aangetoon word dat nóg die res van Noord-Kaapland
se Beskrywingspunt (B.1) nóg die Tydelike Taakspan Regte se aanbevelings daaroor (T.14.4: 2.1.6, 3.1.2,
4.1.2 en 5.1.3) deur die Algemene Sinode in 2013 hanteer is en dus oorstaan vir hantering tydens die
volgende Algemene Sinode, sou die Sinode van Noord-Kaapland steeds daarop aandring.
4. Die verteenwoordigers van Noord-Kaapland is tevrede dat
4.1 bevoegdheid om as bedienaar van die Woord beroep te word (legitimasie), deur die Algemene Sinode
verleen of ontneem kan word slegs op aanbeveling van kuratoria en ringe (vgl Artikel 7 van die Kerkorde);
4.2 ’n register van gelegitimeerdes deur ’n gevolmagtigde liggaam namens die Algemene Sinode
geadministreer word, in oorleg met sinodes, ringe en kerkrade;
4.3 die Algemene Sinode sekere take of funksies vir die kerkverband verrig met betrekking tot die
beroepbaarheid van gelegitimeerdes, omrede die ander kerkvergaderinge dit nie self kan doen nie. Tot dié
take of funksies hoort:
4.3.1 die hou van ’n behoorlike register van gelegitimeerdes;
4.3.2 sertifisering van legitimasie, in oorleg met sinodes, ringe en kerkrade, waar dit verlang word;
4.3.3 formulering van beleid oor die verlening, behoud, opskorting en beëindiging van legitimasie;
4.3.4 behartiging van legitimasiegeleenthede;
4.3.5 verskaffing van die korrekte inligting vir die samestelling van die Jaarboek betreffende gelegitimeerdes
wat nie as bedienaars van die Woord in diens van gemeentes of die kerkverband staan nie;
4.3.6 verskaffing van die verlangde advies by aansoeke om herstel van legitimasie;
4.3.7 die toestaan van die behoud van legitimasie, op aanbeveling van die ring en die kerkraad, aan persone
wat ingevolge Artikel 11, óf ingevolge Artikel 12.7.2 en 12.7.3 óf ingevolge die Reglement vir Vaste
Termynposte óf ingevolge die verplasing van eggenote demissie wil ontvang;
4.3.8 administrasie van die bevinding van tug- en appèlsake wanneer dit die behoud, opskorting of
beëindiging van legitimasie raak;
4.3.9 administrasie van VBO-krediete van gelegitimeerdes wat nie as bedienaars van die Woord in diens
van gemeentes of die kerkverband is nie en waarvan die administrasie nie deur een van die kuratoria
behartig kan word nie;
4.3.10 dien as professionele liggaam vir pastorale beraders.
5. Tydens die gesprek het die volgende prinsipiële sake aan die orde gekom en die Aktuarius van die
Algemene Sinode en die Aktuarius van Noord-Kaapland is versoek om saam ’n advies daaroor aan die
Moderamen en die Kerkordekommissie van Noord-Kaapland te voorsien:
5.1 Kan die Algemene Sinode van bedienaars van die Woord in diens van gemeentes en die kerkverband
vereis om jaarliks aan te meld met die oog op die behoud van bevoegdheid en om daarvoor ‘n jaarlikse
registrasiefooi te betaal?
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5.2 Kan die Algemene Sinode besluite neem wat bedienaars van die Woord in diens van die gemeentes
verplig om jaarliks aan te meld en jaarliks ’n registrasiefooi te betaal met die oog op die behoud van
legitimasie, sonder om sinodes en/of diegene wat daardeur geraak word, vooraf daarin te ken?
5.3 Kan die Algemene Sinode besluite neem oor die befondsing van ’n liggaam/steunspan deur bydraes
van predikante in diens van gemeentes of die kerkverband en/of deur bydraes van gemeentes, sonder om
sinodes en/of diegene wat daardeur geraak word, vooraf daarin te ken?
5.4 Was die aanvanklike bedoeling met die Algemene Bevoegdheidsraad nie die skeiding van bevoegdheid
en diensverhoudinge nie en word die twee sake nie met mekaar vermeng in die funksies waaroor die
Steunspan Predikantesake nou beskik nie?
6. Kan die Algemene Sinode van bedienaars van die Woord in diens van gemeentes en die
kerkverband vereis om jaarliks aan te meld met die oog op die behoud van bevoegdheid en om
daarvoor ʼn jaarlikse registrasiefooi te betaal?
6.1 Artikel 7 van die Kerkorde reël slegs die verlening en beëindiging van die bevoegdheid om as bedienaar
van die Woord beroep te word. Bevoegdheid om beroep te word (legitimasie) en ampsbevoegdheid
wat deur bevestiging in die amp van bedienaar van die Woord verkry word, is twee onderskeibare
sake. Eersgenoemde is die gevolg van ’n handeling (legitimasie) verrig deur die Algemene Sinode of sy
gevolmagtigde (vgl Artikel 7 en 11) en laasgenoemde is die gevolg van ’n handeling (bevestiging in die amp)
verrig deur die kerkraad van ’n gemeente (vgl Artikel 5, 8, 9 en 12).
6.1.1 Die verkryging van die ampsbevoegdheid van ʼn bedienaar van die Woord geskied deur beroeping,
approbasie en bevestiging in die amp (vgl Artikel 5). Dit word deur die kerkraad (vir volle ampsbevoegdheid)
of ander kerkvergadering (vir beperkte ampsbevoegdheid) verrig (vgl Artikel 8). Die bedienaar van die
Woord word vir die uitvoering van die amp of bediening deur ’n kerkraad of ander kerkvergadering in diens
gestel (vgl Artikel 12.1) en die bedienaar van die Woord is aan die Here én aan die betrokke kerkvergadering
in wie se diens hy/sy staan verantwoording verskuldig (vgl Artikel 12.2). Indiensneming en diens-beëindiging
geskied deur die betrokke kerkvergadering (vgl Artikel 12.4) en slegs persone wat die nodige 1
ampsbevoegdheid het (vgl Artikel 7), kan in ‘n gemeente of in die kerkverband as bedienaar van die Woord
dien (vgl Artikel 12.5). Die bedienaar van die Woord se dienste word met onmiddellike effek beëindig by
verlies van bevoegdheid2 ingevolge die betrokke Reglement vir die Bevoegdheid van Bedienaars van die
Woord, Proponente en Emeriti (vgl Artikel 12.6).
6.1.2 Terwyl ’n gelegitimeerde van die Kerk dus met volle ampsbevoegdheid in die amp van bedienaar van
die Woord in diens van die gemeente staan of met beperkte3 ampsbevoegdheid diens aan die kerkverband
verrig, en terwyl ampsbevoegdheid hom/haar nie op een of ander wyse of om die een of ander rede ontneem
is nie, het die Algemene Sinode of sy gevolmagtigde nie jurisdiksie oor die behoud van ampsbevoegdheid
nie, enersyds omrede die Algemene Sinode nie ampsbevoegdheid verleen nie en andersyds omrede die
Algemene Sinode slegs die bevoegdheid om beroep te word, reël.
6.1.3 Die behoud van ampsbevoegdheid word geadministreer deur die kerkvergadering (kerkraad) deur wie
se handeling ampsbevoegdheid verkry is, terwyl die behoud van die bevoegdheid om beroep te word
(legitimasie) geadministreer word deur die Algemene Sinode of sy gevolmagtigde deur wie die bevoegdheid
om beroep te word (legitimasie), verleen word.
6.1.4 Die bevoegdheid om beroep te word (legitimasie) en die ontvang van ampsbevoegdheid by
bevestiging, staan egter nie los van mekaar nie. Sodra ’n bedienaar van die Woord sy bevoegdheid verloor
om beroep te word (sy legitimasie opgeskort of beëindig word), beskik hy/sy nie meer oor ampsbevoegdheid
nie. Dit beteken dat hy/sy met onmiddellike effek uit die amp ontslaan word. Terwyl ’n bedienaar van die
Woord oor ampsbevoegdheid beskik, is hy/sy beroepbaar en word hierdie beroepbaarheid (legitimasie)
behou vir solank hy/sy in die amp van bedienaar van die Woord en met volle ampsbevoegdheid diens aan
die gemeente of met beperkte ampsbevoegdheid diens aan die kerkverband verleen.
6.2 Die Reglement vir die Bevoegdheid van Bedienaars van die Woord, Proponente en Emeriti (2013) het
as algemene uitgangspunt dat ampsbevoegdheid nie aan die persoon kleef en aan sodanige persoon
sekere regte en bevoegdhede verleen sonder dat die betrokkene die amp binne gemeentelike
verband beklee nie (vgl Bepaling 1.2 van die Reglement). In ooreenstemming met die bovermelde artikels
van die Kerkorde word in genoemde Reglement gekonstateer dat ’n persoon bedienaar van die Woord kan
wees indien die persoon op wettige wyse beroep is, die nodige approbasie verkry het en in die gemeente
1
2

3

By die hersiening van Kerkorde 2013 behoort die woorde “die nodige” by Artikel 12.5 geskrap te word, sowel as die verwysing na
Artikel 7. Ampsbevoegdheid en bevoegdheid om beroep te word, is nie dieselfde nie.
Waarskynlik handel dit hier oor die opskorting of beëindiging van ’n persoon se legitimasie en behoort Artikel 12.6 te lees” “…
ingevolge Artikel 64.5.4.3 en 64.5.4.4 van die Kerkorde.” Artikel 64.5.4.3 behoort gewysig te word om te lees: “opskorting van die
betrokke persoon se legitimasie vir ’n vasgestelde tyd deur die Algemene Sinode of sy gevolmagtigde, op aanbeveling van die ring
of sy gevolmagtigde.” Artikel 64.5.4.4 moet dan lees: “beëindiging van die betrokke persoon se legitimasie met onmiddellike effek
deur die Algemene Sinode of sy gevolmagtigde, op aanbeveling van die ring of sy gevolmagtigde” Sien 4.1 hierbo.
Die onderskeiding wat in die Reglement vir die Bevoegdheid van Bedienaars van die Woord, Proponente en Emeriti gemaak word
tussen volle en beperkte ampsbevoegdheid, sal herbesoek moet word, omrede ampsbevoegdheid nie losgedink kan word van
bekleding van die amp nie.
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bevestig is (vgl Bepaling 1.3 van die Reglement). Persone in diens van die kerkverband het beperkte4
ampsbevoegdheid, tensy daardie persoon óók as bedienaar van die Woord in ’n gemeente bevestig is. Die
bedienaar van die Woord wat in die amp staan, het volle ampsbevoegdheid. Volgens die betrokke
Reglement het ampsbevoegdheid met die volle of beperkte uitoefening van die verantwoordelikhede soos
uitgespel in Artikel 9 van die Kerkorde te doen. Ampsbevoegdheid kan dus nie gelisensieer word nie, want
dan word die vergunning wat gegee word om bepaalde verantwoordelikhede uit te oefen, aan die persoon
van die “lisensiehouer” gekoppel en nie aan die amp wat deur die persoon beklee word nie. Die persoon
kom daarom nie met sy/haar reeds verkreë bevoegdheid en vul die amp nie, maar verkry die
ampsbevoegdheid wanneer hy/sy in die amp is en behou dit vir solank hy/sy die amp beklee. Daar kan dus
nie so iets wees dat ’n bedienaar van die Woord, terwyl hy/sy in die amp staan en as gevolg daarvan
bepaalde ampsverantwoordelikhede uitoefen, moet aanmeld met die oog op die behoud van daardie
ampsbevoegdheid nie. Bevoegdheid kleef nie, soos reeds gesê, aan die persoon nie, maar aan die amp.
6.3 Die Kerkorde en die Reglement wil nie en kan ook nie die hernuwing van ampsbevoegdheid reël
nie. Hernuwing kan slegs op die bevoegdheid om beroep te word (legitimasie) van toepassing gemaak
word. Die huidige Bepaling 3.5 van die Reglement stel dit heel korrek dat proponente jaarliks by die
Algemene Sinode se gevolmagtigde moet aanmeld “ten einde aan te dui of hulle steeds beskikbaar is
vir beroeping.” Dit gaan dus hier om die bevoegdheid om beroep te word (legitimasie) – dit waaroor die
Algemene Sinode inderdaad die jurisdiksie het. Proponente beskik nie oor die ampsbevoegdheid van
bedienaar van die Woord nie en vir solank ’n proponent beroepbaar wil wees, dus oor die bevoegdheid wil
beskik om as bedienaar van die Woord beroep te word, moet hy/sy daarvoor by die Algemene Sinode of sy
gevolmagtigde aanmeld en kan die Algemene Sinode daarvoor vereistes stel, waaronder die betaal van ’n
registrasiefooi.
6.4 Persone wat beskik oor die bevoegdheid om beroep te word (legitimasie) én in die amp van bedienaar
van die Woord in ’n gemeente bevestig word, beskik na bevestiging oor die ampsbevoegdheid van
bedienaar van die Woord. Benewens die behoud van die bevoegdheid om beroep te word, kan die
Algemene Sinode geen bykomende vereistes stel vir die behoud van ampsbevoegdheid nie. Dus kan
die Algemene Sinode nie die jaarlikse aanmelding en die jaarlikse betaling van ’n registrasiefooi as
bykomende vereistes stel vir die behoud van ampsbevoegdheid nie.
6.5 Aanmelding met die oog op die behoud van beroepbaarheid (legitimasie) kan ook nie sonder
meer vereis word nie, omrede die persoon oor daardie verleende bevoegdheid beskik het toe hy/sy beroep
is en op grond van daardie verleende bevoegdheid in die amp bevestig is en ampsbevoegdheid ontvang
het. Sou beroeping nie weer ter sprake kom nie, is verlening of behoud van die bevoegdheid om beroep te
word, dus nie meer nodig nie. Die bevoegdheid om beroep te word, kom slegs weer ter sprake wanneer ’n
ander gemeente iemand wat reeds oor ampsbevoegdheid beskik, wil beroep, of wanneer ’n persoon self
die amp wil of moet verlaat en graag vorentoe weer ’n beroep na ’n gemeente sal wil oorweeg.
6.6 Daar sal opnuut besin moet word oor die formulering van Bepaling 2.4 tot 2.6 van die Reglement
vir die Bevoegdheid van Bedienaars van die Woord, Proponente en Emeriti (2013), omrede die
verwysing na “bevoegdheid van bedienaar van die Woord” hier verwar kan word met
“ampsbevoegdheid” soos in Bepaling 2.1 tot 2.3 uitgespel. Waarskynlik is die bedoeling hier dat
persone wat demissie ontvang ingevolge verplasing, ingevolge Artikel 12.7.2 en 12.7.3 en ingevolge die
Reglement vir Vaste Termynposte nie onder die benaming proponent beskik oor die behoud van
bevoegdheid om weer as bedienaar van die Woord beroep te word nie, maar onder die benaming bedienaar
van die Woord (predikant). Hierdie bedienaars van die Woord verkry as gelegitimeerdes die vergunning5
om bepaalde verantwoordelikhede soos uitgespel in Artikel 9 op uitnodiging in ’n gemeente te verrig, maar
dit verskil van dié van proponente omrede hulle ook die sakramente kan bedien. Omdat hulle dus nie oor
ampsbevoegdheid beskik nie, en waarskynlik beroepbaar wil bly, kan daar inderdaad van diegene vereis
word om van tyd tot tyd by die Algemene Sinode of sy gevolmagtigde aan te meld en, indien regtig nodig,
’n registrasiefooi te betaal met die oog op die behoud van bevoegdheid om beroep te word (legitimasie).
Hierdie persone moet by ’n gemeente inskakel en staan as sodanig onder die opsig van die ring waar hulle
hul bevind. Die aanmelding moet vergesel wees van ’n aanbeveling deur die kerkraad oor die persoon se
gemeentelike meelewing.
6.7 Beroepbaarheid (om gelegitimeer te wees) en ampsbevoegdheid (om in die amp bevestig te wees) moet
nie met mekaar verwar of vermeng word nie. Streng gesproke kan daar nie iets soos die bevoegdheid
van proponent, die bevoegdheid van bedienaar van die Woord en die bevoegdheid van emeritus
wees nie. Eintlik behoort daar met betrekking tot gelegitimeerdes wat nie oor ampsbevoegdheid beskik nie,
net van proponent, predikant en emeritus gepraat te word met vermelding van die verantwoordelikhede wat
die onderskeie kategorieë van gelegitimeerdes op uitnodiging van kerkrade in gemeentes kan vervul, in
Die gebruik van die term “beperkte bevoegdheid” in die gemelde Reglement kan kerkregtelik nie verantwoord word nie. Dit gaan hier
meer om die beperking van verantwoordelikhede wat met die amp van bedienaar van die Woord saamgaan soos omskryf in Artikel
9 van die Kerkorde. Persone in diens van die kerkverband staan nie in die amp nie, tensy hulle ook as bedienaars van die Woord in
gemeentes bevestig is. Miskien kan “beperkte bevoegdheid” vervang word met die “uitoefening van beperkte verantwoordelikhede.”
5
Dieselfde beginsel wat geld as daar aan teologiese student preekvergunning gegee word.
4
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soverre hulle nie in die amp van bedienaar van die Woord bevestig is nie, en in soverre hulle nie oor die
ampsbevoegdheid van bedienaar van die Woord beskik nie. Benaminge soos proponent, predikant en
emeritus kan goedskiks persoonsbeskrywinge of selfs titels wees, sonder dat ampsbevoegdheid enigsins
daarmee in verband gebring word. Die verantwoordelikhede uitgespel in Artikel 9 van die Kerkorde is nie
almal beperk en hoef ook nie almal beperk te wees tot die uitoefening daarvan in die amp van bedienaar
van die Woord nie. Proponente, predikante en emeriti wat preek, staan nie noodwendig in die amp van
bedienaar van die Woord nie. Dit sal dus vir die Algemene Sinode of sy gevolmagtigde beter wees om
slegs register te hou van beroepbare proponente (gelegitimeerdes wat nog nie georden is nie),
beroepbare predikante (gelegitimeerdes wat reeds in die amp gestaan het, maar tans geen
ampsbetrekking met ampsbevoegdheid beklee nie) en beroepbare emeriti (gelegitimeerdes wat
reeds weens ouderdom uit die amp in gemeentediens getree het, maar nog (tans tot op ouderdom
70) vir beroeping beskikbaar is), dus van al diegene wat steeds beskikbaar is om beroep te word en om
in die amp van bedienaar van die Woord bevestig te word.
6.8 Die Reglement vir die Bevoegdheid van Bedienaars van die Woord, Proponente en Emeriti vermeld nie
dieselfde rede waarom daar jaarliks by die Algemene Sinode of sy gevolmagtigde aangemeld moet word
nie. Proponente moet net sê of hulle nog beroepbaar is (vgl Bepaling 3.3). Artikel 12-predikante, persone
wat in terme van die Reglement vir Termynposte demissie ontvang het, en diegene wie se eggenoot
verplaas is, moet redes verstrek waarom die bevoegdheid van bedienaar van die Woord (moet
beroepbaarheid of legitimasie wees) behou moet word (vgl Bepaling 2.6). En almal (of die res?) moet dit
doen om bevoegdheid (moet wees beroepbaarheid of legitimasie) te behou (vgl Bepaling 13.1).
6.9 Aanmelding by en die betaling van ’n registrasiefooi aan die Algemene Sinode of sy
gevolmagtigde deur bedienaars van die Woord in diens van ’n gemeente, kan dus slegs vereis word
van diegene wat verkies om dit te doen met die oog op die behoud van bevoegdheid om beroep te
word (legitimasie) en nié met die oog op die behoud van ampsbevoegdheid nie. Die bevoegdheidsregister
(register van gelegitimeerdes) wat in die Kantoor van die Algemene Sinode gehou word, behoort dus net ‘n
register te wees van diegene wat oor die bevoegdheid beskik om as bedienaar van die Woord beroep te
word (legitimasie).
7. Kan die Algemene Sinode besluite neem wat bedienaars van die Woord in diens van die
gemeentes verplig om jaarliks aan te meld en jaarliks ’n registrasiefooi te betaal met die oog op die
behoud van legitimasie, sonder om sinodes en/of diegene wat daardeur geraak word, vooraf daarin
te ken?
7.1 Die Algemene Sinode is een van die vier kerkvergaderinge in die NG Kerk (vgl Artikel 18) en die
vergaderinge het, elkeen na sy eie aard en funksie, ’n kerklike gesag deur Christus aan hulle toevertrou (vgl
Artikel 20.1). Die gesag van die ring, na aanleiding van sy aard en funksie, oor die kerkraad is dieselfde as
dié van die sinode en die Algemene Sinode, na aanleiding van elkeen se eie aard en funksie, oor die
kerkverband (vgl Artikel 20.2). Die besluite wat die Algemene Sinode met gesag kan neem, word dus
direk bepaal deur die eie aard en funksie van die Algemene Sinode.
7.2 Oor die aard van die Algemene Sinode kan die volgende in terme van die Kerkorde gekonstateer word:
7.2.1 Die Algemene Sinode is ’n kerkvergadering wat saamgestel word uit afgevaardigdes van die sinodes
bestaande uit ’n gelyke aantal bedienaars van die Woord en ouderlinge/diakens van die sinodes (vgl Artikel
38.1). Hierdie afgevaardigde ampsdraers verteenwoordig die sinodes waaruit hulle gestuur is en as bewys
dat dié afgevaardigdes bevoeg is en wettig aangewys is om hulle sinode by die Algemene Sinode te
verteenwoordig, word elke afvaardiging van ’n geloofsbrief voorsien (vgl Artikel 38.3). Die afgevaardigdes
van ’n sinode is geregtig om by die Algemene Sinode die mening of standpunt van die sinode te stel, maar
kan ook uit eie oortuiging aan die bespreking en stemming deelneem. Wat sy samestelling betref, is die
Algemene Sinode ’n sinode van sinodes. Wat sy funksionering betref, is die Algemene Sinode ’n
kerkvergadering in eie reg en kan die Algemene Sinode sy eie regsgeldige besluite neem.
7.2.2 Afgevaardigdes na die Algemene Sinode neem nie sitting om die standpunt van ’n sinode oor ’n
bepaalde saak by die Algemene Sinode te verdedig of om in ooreenstemming met die vooraf ingenome
standpunt van die eie sinode oor ’n saak te stem nie. Inteendeel, die sake wat by die Algemene Sinode ter
tafel geneem word, dien juis daar omrede dit alleen daar tuishoort of daarheen verwys is deur die mindere
vergadering (vgl Artikel 22.1).
7.2.3 Die Algemene Sinode organiseer sy werksaamhede na behoefte en mag reglemente opstel met die
oog op die uitvoering van hierdie werksaamhede (vgl Artikel 46 en 47).
7.2.4 In terme van die Reglement van Orde is die Algemene Sinode bevoeg om die Kerk in haar geheel aan
te spreek, dit wil sê mindere vergaderings, ampsdraers en lidmate (vgl Bepaling 10.1 van die Reglement).
Indien die beleidsbesluite wat die Algemene Sinode neem opgevolg of in die praktyk uitgevoer moet word,
werk die Algemene Sinode deur die samestellende sinodes (vgl Bepaling 10.2 van die Reglement).
7.3 Oor die funksie (taak) van die Algemene Sinode kan die volgende in terme van die Kerkorde
gekonstateer word:
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7.3.1 Dit wat tot die taak van die Algemene Sinode hoort, word in Artikel 43 van die Kerkorde uitgespel.
Volgens Artikel 43.1.1 hoort tot die taak van die Algemene Sinode dit wat uitdrukking gee aan die Kerk se
gemeenskaplike identiteit in terme van Woord, Belydenis, Kerkorde, roeping en beleid.
7.3.2 Aangesien die verlening van bevoegdheid om as bedienaar van die Woord beroep te word, óf die
beëindiging daarvan in terme van Artikel 7 van die Kerkorde ’n werksaamheid van die Algemene Sinode is,
en slegs deur die Algemene Sinode gedoen kan word, mag die Algemene Sinode ’n reglement(e) opstel
met die oog op die uitvoering van hierdie werksaamheid en/of mag die Algemene Sinode beleid oor
bevoegdheid om beroep te word, formuleer vir nakoming deur die ander drie kerkvergaderinge .
7.4 Ten einde ’n antwoord op die betrokke vraag te kan gee, moet daar na die formulering van Bepaling
13.1 van die Reglement vir die Bevoegdheid van Bedienaars van die Woord, Proponente en Emeriti gekyk
word, naamlik: “Benewens alle ander bepalings, moet elke persoon wat oor bevoegdheid beskik 6 en dit wil
behou, jaarliks vóór 31 Maart op die verlangde wyse by die Algemene Steunspan Predikantesake aanmeld.
Elke aanmelding moet vergesel wees van die betaling van die voorgeskrewe registrasiefooi soos deur die
Bedryfspan van die Algemene Sinode jaarliks vasgestel.”
7.4.1 Eerstens moet bepaal word of bedienaars van die Woord wat met ampsbevoegdheid in diens van
gemeentes staan, deur die Bepaling aangespreek word. Dit blyk inderdaad die geval te wees.
7.4.2 Tweedens moet bepaal word of dit om ’n beleidsbesluit gaan wat opgevolg of in die praktyk uitgevoer
moet word, waarop ook instemmend geantwoord moet word.
7.4.3 Derdens moet bepaal word of daar in die opvolg of uitvoer van die beleidsbesluit deur die
samestellende sinodes gewerk moet word. Die antwoord hierop is ook “ja”.
7.4.4 Vierdens moet bepaal word of die Algemene Sinode ’n verpligting op ’n bedienaar van die Woord met
ampsbevoegdheid in ’n gemeente kan plaas sonder om vooraf die ampsdraer of die gemeente in wie se
diens hy/sy staan daarin te ken. Die antwoord moet hier ’n gekwalifiseerde “ja” wees, naamlik
7.4.4.1 die beleidsbesluit wat vir opvolg of uitvoering via die sinodes na gemeentes of bedienaars van die
Woord in diens van gemeentes deurgestuur word, moet met die nodige gesag in terme van die Algemene
Sinode se eie aard geneem word; en
7.4.4.2 die beleidsbesluit wat vir opvolg of uitvoering via die sinodes na gemeentes of bedienaars van die
Woord in diens van gemeentes deurgestuur word, moet met die nodige gesag in ooreenstemming met die
Algemene Sinode se taak of funksie geneem word.
7.5 Artikel 7 van die Kerkorde maak die verkryging of ontneming van bevoegdheid om beroep te word
(legitimasie) tot werksaamheid van die Algemene Sinode. Terwyl bedienaars van die Woord met
ampsbevoegdheid in diens van gemeentes staan, kan aanmelding met die oog op die behoud van
bevoegdheid om beroep te word (legitimasie) nie sonder meer van diegene vereis word nie, tensy die
Algemene Sinode bepaalde vereistes vir die behoud van bevoegdheid om beroep te word (legitimasie) stel,
en daaraan voldoen moet word terwyl die bedienaar van die Woord in ampsdiens in die gemeente staan.
Word daar nie binne ’n redelike tyd aan hierdie vereistes voldoen nie, kan die persoon se legitimasie op
aanbeveling van die ring deur die Algemene Sinode of sy gevolmagtigde opgeskort word na tug- en/of
dissiplinêre handeling, wat ook ontslag uit die amp/diens van die gemeente sal beteken.7
7.6 Die Reglement vir die Bevoegdheid van Bedienaars van die Woord, Proponente en Emeriti brei Artikel
7 van die Kerkorde uit om ook voorsiening te maak vir behoud en verlies van bevoegdheid. Daar word egter
nie duidelik gesê of dit hier gaan om ampsbevoegdheid of die bevoegdheid om beroep te word. Daar word
aanvaar dat dit om laasgenoemde gaan. Jaarlikse aanmelding en die jaarlikse betaling van die
voorgeskrewe registrasiegeld kan nie tot die voorwaardes gemaak word vir die behoud van die
bevoegdheid om beroep te word (legitimasie) nie. Daarvoor is ander voorwaardes (soos die vereiste
verdere bedieningsontwikkeling, goeie gesondheid, ens) nodig. By nakoming dáárvan of by voldoening
dááraan, behoort die behoud van bevoegdheid om beroep te word, nie in gedrang te wees nie, en behoort
daar ook nie dáárvoor by die Algemene Sinode of sy gevolmagtigde aangemeld te word nie. Oor die
nakoming van dáárdie voorwaardes, kan die mindere vergadering (waarskynlik die ring) besluit. Slegs by
die nie-nakoming daarvan, en nadat alles moontlik gedoen is om dit te probeer voorkom, kan die mindere
vergadering by die Algemene Sinode of sy gevolmagtigde aanbeveel dat die persoon se bevoegdheid om
beroep te word (legitimasie) hom/haar ontneem word. In terme van die Kerkorde kan die bevoegdheid om
beroep te word as bedienaar van die Woord (legitimasie), hom/haar slegs ontneem word deur die
toepassing van tug- en/of dissiplinêre maatreëls na behoorlike ondersoek deur ’n mindere vergadering of
sy gevolmagtigde (opskorting van legitimasie ingevolge Artikel 64.5.4.3 en beëindiging van legitimasie
ingevolge Artikel 64.5.4.4), óf in terme van Bepaling 7.1 tot 7.2.4 van die Reglement vir die Bevoegdheid
van Bedienaars van die Woord, Proponente en Emeriti. Aangesien dit die geval blyk te wees, ontstaan die
vraag waarom aanmelding by die Algemene Sinode of sy gevolmagtigde met die oog op behoud van die
6
7

Dit kan slegs wees die bevoegdheid om as bedienaar van die Woord beroep te word, en nie ampsbevoegdheid nie.
Dit is wat Artikel 12.6 probeer sê: “Die bedienaar van die Woord se dienste word met onmiddellike effek beëindig by verlies van
bevoegdheid ingevolge die Reglement vir die Bevoegdheid van Bedienaars van die Woord, Proponente en Emeriti.” Ongelukkig
word nie gesê in terme van watter bepalings van die Reglement nie. Dit sluit sekerlik Bepaling 7.1.1 tot 7.1.6 in, maar hoef nie
daartoe beperk te wees nie.
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bevoegdheid om beroep te word, nog enigsins vereis moet word. Kan dit inderdaad geag word ’n
aanmelding te wees met die oog op die behoud van die bevoegdheid om beroep te word (legitimasie)? Of
word dit om ander redes vereis, waaronder die bywerking van persoonlike gegewens, die verkryging van ’n
inkomste vir die Algemene Sinode, of om statistiese redes?
7.7 Waar dit om ’n werksaamheid van die Algemene Sinode gaan wat in terme van die Kerkorde op die
terrein van die Algemene Sinode lê, kan daar wel beleidsbesluite geneem word wat gemeentes en
ampsdraers raak, sonder dat hulle vooraf daarin geken is. Om deur die samestellende sinodes te werk,
beteken nie dat die sinodes eers die besluit moet goedkeur alvorens dit opgevolg of in die praktyk uitgevoer
kan word nie. Tree die Algemene Sinode egter buite sy aard en funksie op, is sodanige beleidsbesluite ultra
vires en dus nie afdwingbaar nie.
8. Kan die Algemene Sinode besluite neem oor die befondsing van ’n liggaam/steunspan deur
bydraes van predikante in diens van gemeentes of die kerkverband en/of deur bydraes van
gemeentes, sonder om sinodes en/of diegene wat daardeur geraak word, vooraf daarin te ken?
8.1 Die antwoord op hierdie vraag word bepaal deur die antwoord op die vraag of bedienaars van die Woord
in diens van gemeentes verplig kan of moet word om by die Algemene Sinode of sy gevolmagtigde aan te
meld met die die oog op die behoud van die bevoegdheid om beroep te word.
8.2 Die jaarlikse aanmelding en betaling van registrasiegeld deur persone wat nie in diens van gemeentes
of die kerkverband is nie met die oog op die behoud van die bevoegdheid om beroep te word, word nie hier
bevraagteken nie. Dus word erkenning verleen aan die feit dat jaarlikse aanmelding “ten einde aan te dui of
die persoon steeds beskikbaar is vir beroeping” en die jaarlikse betaling van registrasiegeld daarvoor, wel
om administratiewe redes deur die Algemene Sinode, dus nie met die oog op behoud van bevoegdheid,
vereis kan word én dat die gelde wat so geïn word, wel vir die befondsing van die werksaamheid gebruik
kan word.
8.3 Sinodes dra by tot die inkomste van die Algemene Sinode volgens ’n formule waarop die Algemene
Sinode besluit. Sinodes word daarvoor aangeslaan en sinodes is verplig om die aanslag aan die Algemene
Sinode te betaal. Gemeentes dra nie direk tot die inkomste van die Algemene Sinode by nie. Gemeentes
kan daarom ook nie verplig word om gelde met die oog op die behoud van bevoegdheid om as bedienaar
van die Woord beroep te word namens of ten bate van ’n bedienaar van die Woord in diens van die
gemeente te betaal nie. Doen die gemeente dit, geskied dit uit vrye oorweging.
8.4 Oor die ken van bedienaars van die Woord in diens van gemeentes of die kerkverband by die neem van
beleidsbesluite deur die Algemene Sinode, is reeds onder punt 7 hierbo gehandel. In kort kom dit daarop
neer dat sodanige “konsultasie” nie nodig sal wees as die Algemene Sinode op grond van sy eie aard en
funksie beleidsbesluite neem wat gemeentes en ampsdraers raak.
8.5 Indien die bestuur en administrasie van bevoegdheid om beroep te word, in terme van Artikel 7 van die
Kerkorde ’n integrale deel van die werksaamhede van die Algemene Sinode uitmaak, behoort die
ABR/Steunspan Predikantesake soos enige ander steunspan befonds te word. Die primêre inkomstebronne
vir al die werksaamhede van die Algemene Sinode is die sinodes se bydraes en die Algemene Sinode se
beleggingsopbrengs.
9. Was die aanvanklike bedoeling met die Algemene Bevoegdheidsraad nie die skeiding van
bevoegdheid en diensverhoudinge nie en word die twee sake nie met mekaar vermeng in die
funksies waaroor die Steunspan Predikantesake nou beskik nie?
9.1 Dit is inderdaad die geval dat Bevoegdheidsaangeleenthede slegs een van die werksaamhede is
waaroor die Algemene Steunspan Predikantesake tans beskik. Bevoegdheidsaangeleenthede word deur ’n
substeunspan verrig, terwyl daar ook substeunspanne vir Diensverhoudinge, Arbeidsregtelike Dienste,
Standplaasverwisseling, Predikantebegeleiding en Opleiding en VBO is.
9.2 Registrasiegeld ontvang, ongeag van wie, is vir werksaamheid wat onder die substeunspan
Bevoegdheidsaangeleenthede ressorteer. Dit kan nie gebruik word om uitgawes te dek van die
werksaamhede wat deur die ander steunspanne verrig word nie (vgl Bepaling 3.4.2 van die Reglement vir
die Algemene Steunspan Predikantesake).
9.3 Die werksaamhede wat deur die ander steunspanne verrig word, het grotendeels met diensverhoudinge
te doen en kan moeilik geag op die terrein van die Algemene Sinode te wees (vgl Artikel 43).
Arbeidsregtelike adviese, vergoedingspakkette van bedienaars van die Woord, standplaasruiling, verdere
bedieningsontwikkeling (VBO), ens hoort by die taak of funksie van die sinodes en by die gemeentes as
werkgewers. Dit beteken egter nie dat die Algemene Sinode nié beleidsbesluite oor hierdie sake kan neem
nie. Maar daarvoor is ’n steunspan (met of sonder substeunspanne) nie noodwendig nodig nie.
9.4 Dit is betekenisvol dat die aanvanklike Reglement vir die Algemene Bevoegdheidsraad, soos in 2011
deur die Algemene Sinode goedgekeur, onder die belangrikste funksies van die bestuurder in die Kantoor
van die Algemene Bevoegdheidsraad bepaal (1) die gereelde instandhouding van die
bevoegdheidsregister; (2) die hantering van alle korrespondensie rakende die bevoegdheidsregister; (3)
gee van leiding aan die Algemene Bevoegdheidsraad oor bevoegdheidsake; (4) die instandhouding van die
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ondersoekregister van alle tug-, dissiplinêre en appèlsake; en (5) die hantering van die skribaat van die
Algemene Bevoegdheidsraad. Met die moontlike uitsondering van (4), was die funksies van die bestuurder
beperk tot bevoegdheidsaangeleenthede.
9.5 Die uitbreiding van die funksies van die ABR om ook predikantesake in te sluit, en die verandering van
die naam na Steunspan Predikantesake, het die verskuiwing van suiwer bevoegdheidsaangeleenthede na
diensverhoudinge en predikantesake verder bevorder. Dit het ongelukkig ook tot onrustigheid en
onsekerheid oor die moontlike aanwending van die registrasiegeld aanleiding gegee. Daarvan is die
beskrywingspunt van Noord-Kaapland aan die Algemene Sinode 2013 genoegsame bevestiging.
9.6 Die Algemene Sinode sal indringend moet besin oor die take of funksies van die Algemene Steunspan
Predikantesake in die lig van Artikel 7, 20, 22, 43, 57 en 64 van die Kerkorde.
Die vertroue word uitgespreek dat hierdie advies van waarde sal wees en tot die regte besluitneming
aanleiding sal gee.
Julle broers in Christus
Johann H Ernst (Dr)
AKTUARIUS : ALGEMENE SINODE

Gert J Duursema (ds)
VOORSITTER : SINODALE KOMMISSIE
VIR DIE KERKORDE : NOORD-KAAPLAND
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MODERAMEN BYLAAG 4

REGLEMENT 11
REGLEMENT VIR DIE BEVOEGDHEID OM AS BEDIENAAR VAN DIE
WOORD BEROEP TE WORD
1.

ALGEMENE UITGANGSPUNTE

1.1

Die verlening van bevoegdheid om as bedienaar van die Woord beroep te word, die behoud daarvan
én die beëindiging daarvan, geskied deur die Algemene Sinode of sy gevolmagtigde (vergelyk Artikel
7 van die Kerkorde), op aanbeveling van ’n kuratorium of ring of sy gevolmagtigde.
1.2 Die bevoegdheid om as bedienaar van die Woord beroep te word (verkry deur legitimasie) en
ampsbevoegdheid (verkry deur bevestiging in die amp van bedienaar van die Woord) word van
mekaar onderskei, maar nooit geskei nie. Christus regeer sy kerk deur sy Woord en die Heilige Gees
en Hy dit doen deur persone wat Hy daartoe roep, toerus en in sy diens stel.
1.3 Ampsbevoegdheid is nie geleë in bepaalde vermoëns of besondere kwaliteite, of ’n aparte geestelike
stand wat beklee word met ’n blywende eer of mag en wat deur ordening of bevestiging in die amp
van bedienaar van die Woord verkry word nie. Daar bestaan nie so iets soos ’n ampsbevoegdheid
wat aan die persoon kleef en aan sodanige persoon sekere regte en bevoegdhede verleen sonder
dat die betrokkene die amp binne gemeentelike verband beklee nie.
1.4 ’n Persoon kan slegs oor ampsbevoegdheid beskik indien die persoon op wettige wyse beroep is, die
nodige approbasie verkry het, en in ’n gemeente bevestig is (vergelyk Artikel 5 en 8 van die Kerkorde).
Die amp van bedienaar van die Woord funksioneer dus binne gemeentelike verband met dien
verstande dat persone in 2.1.4.1 hieronder genoem, naamlik diegene wat deur die kerkverband
benoem is vir diens aan die kerkverband, deur ’n gemeente beroep en in ’n gemeente in die amp
bevestig kan word. Verlies van die bevoegdheid om beroep te word (opskorting of beëindiging van
legitimasie) het sonder meer die verlies van ampsbevoegdheid tot gevolg.
1.5 Gelegitimeerdes wat nie in ’n gemeente in die amp van bedienaar van die Woord bevestig is nie, kan
die bediening van Woord, die bediening van die sakramente en die diens van die gebede op
uitnodiging van ’n kerkraad behartig. Hierdie persone is:
1.5.1 proponente of predikante wat deur die kerkverband benoem is as dosente aan die kerklikgoedgekeurde teologiese opleidingsentra van die Nederduitse Gereformeerde Kerk;
1.5.2 proponente of predikante wat deur die kerkverband benoem is vir diens aan die ring, sinode of die
Algemene Sinode; en
1.5.3 proponente en predikante wat deur die kerkverband benoem is vir diens aan die Bybelgenootskap,
die kapelaansdienste of ander instansies wat deur die Algemene Sinode of sy gevolmagtigde as
diens aan die kerkverband goedgekeur is.
1.6 Daar bestaan drie kategorieë van gelegitimeerdes wat oor die bevoegdheid beskik om as bedienaars
van die Woord beroep te word, naamlik proponente, predikante en emeriti.

2.

PROPONENTE

2.1

Proponente is persone wat die vereiste teologiese opleiding deurloop het, gelegitimeer is en nog nie
georden of in die amp van bedienaar van die Woord bevestig is nie.
Proponente kan op uitnodiging van ’n kerkraad die bediening van Woord, die bediening van die
sakramente en die diens van die gebede tydens eredienste en ander kerklike geleenthede behartig.
Proponente wat nie voor ouderdom 70 beroep is nie, hou op ouderdom 70 op om proponent te wees.
Proponente moet hulle jaarliks vóór 31 Maart by die Algemene Sinode of sy gevolmagtigde aanmeld.
Hierdie aanmelding moet vergesel wees van
’n bevestiging dat die persoon beskikbaar is vir beroeping;
’n getuigskrif van die kerkraad oor die persoon se gemeentelike meelewing;
’n verslag van die ring oor die stand van die proponent se verdere bedieningsontwikkeling; en
die betaling van die voorgeskrewe registrasiefooi.
Proponente staan onder die opsig van die kerkraad en ring binne wie se grens hulle woonagtig is of
waarbinne hulle lidmaatskap val.

2.2
2.3
2.4
2.4.1
2.4.2
2.4.3
2.4.4
2.5
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2.6
2.7

3.

Proponente neem met adviserende stem sitting in die vergadering van die ring en is verplig om die
ringsittings by te woon.
Proponente kan by die sinodale kantoor aansoek doen om deur die Staat as huweliksbevestigers
aangestel te word.

PREDIKANTE

3.1

Predikante is persone wat die vereiste teologiese opleiding deurloop het, gelegitimeer is, verdere
bedieningsontwikkeling ondergaan, reeds georden is en wat
3.1.1 in ’n gemeente in die amp van bedienaar van die Woord beroep en bevestig is;
3.1.2 deur ’n gemeente beroep, bevestig en uitgestuur is;
3.1.3 vir diens aan die kerkverband benoem en bevestig is;
3.1.4 na demissie nie meer in die amp van bedienaar van die Woord staan nie, maar die bevoegdheid
om beroep te word, behou het
3.1.4.1 met die oog op diens aan die kerkverband (vergelyk ook 1.3 hierbo);
3.1.4.2 ingevolge Artikel 11 van die Kerkorde om ’n betrekking te aanvaar wat ’n geestelike karakter dra,
regstreeks met die verkondiging van die Woord in verband staan en ten bate van die Nederduitse
Gereformeerde Kerk geag word;
3.1.4.3 ingevolge Artikel 12 van die Kerkorde, na tughandeling met behoud van beroepbaarheid, weens
ongeskiktheid of op grond van onvermoë;
3.1.4.4 weens die verplasing van die predikant se eggenote;
3.1.4.5 vir verdere teologiese of aanverwante studie.
3.2 Predikante wat na demissie nie meer in die amp van bedienaar van die Woord staan nie, kan op
uitnodiging van ’n kerkraad die bediening van Woord, die bediening van die sakramente en die diens
van die gebede tydens eredienste en ander kerklike geleenthede behartig.
3.3 Predikante emeriteer wanneer die normale aftree-ouderdom bereik word (tans 65 jaar) of op
ouderdom 70, indien na ouderdom 65 in ’n gemeente in die amp van bedienaar van die Woord
bevestig.
3.4 Predikante wat nie in die amp van bedienaar van die Woord in ’n gemeente bevestig is of nie in diens
van die kerkverband staan nie, moet hulle jaarliks vóór 31 Maart by die Algemene Steunspan
Predikantesake aanmeld. Hierdie aanmelding moet vergesel wees van
3.4.1 ’n bevestiging dat die persoon beskikbaar is vir beroeping;
3.4.2 ’n getuigskrif van die kerkraad oor die persoon se gemeentelike meelewing;
3.4.3 ’n verslag van die ring oor die stand van die predikant se verdere bedieningsontwikkeling; en
3.4.4 die betaling van die voorgeskrewe registrasiefooi.
3.5 Predikante wat in ’n gemeente van die Nederduitse Gereformeerde Kerk in die amp van bedienaar
van die Woord bevestig is, moet jaarliks vóór 31 Maart by die Algemene Sinode of sy gevolmagtigde
aanmeld. Hierdie aanmelding geskied deur die betrokke sinodale kantoor en moet vergesel wees van
’n verslag van die ring oor die stand van die predikant se verdere bedieningsontwikkeling. Die
voorgeskrewe registrasiefooi word op een van die volgende wyses betaal:
3.5.1 die sinode betaal die registrasiefooi uit eie fondse aan die Algemene Sinode oor;
3.5.2 die sinode of sy gevolmagtigde besluit dat die registrasiefooi gedeeltelik of ten volle deur die
gemeentes aan die sinodale kantoor betaal word, óf per sinodale aanslag óf andersins, en die
sinode betaal die gelde ontvang aan die Algemene Sinode oor;
3.5.3 die sinode of sy gevolmagtigde besluit dat die registrasiefooi gedeeltelik of ten volle deur die
predikant aan die sinodale kantoor betaal word en die sinode betaal die gelde ontvang aan die
Algemene Sinode oor.
3.6 Predikante kan by die sinodale kantoor aansoek doen om deur die Staat as huweliksbevestigers
aangestel te word.

4.

EMERITI

4.1

Emeriti is gelegitimeerdes wat weens ouderdom uit die amp van bedienaar van die Woord getree het,
maar nog vir beroeping beskikbaar is.
Emeriti kan op uitnodiging van ’n kerkraad die bediening van Woord, die bediening van die
sakramente en die diens van die gebede tydens eredienste en ander kerklike geleenthede behartig.

4.2
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4.3

4.4
4.5
4.6

Emeriti wat voor ouderdom 70 vir beroeping beskikbaar wil wees, moet jaarliks vóór 31 Maart by die
Algemene Sinode of sy gevolmagtigde aanmeld. Hierdie aanmelding moet vergesel wees van die
voorgeskrewe registrasiefooi, ’n verslag van die ring oor die stand van die emeritus se verdere
bedieningsontwikkeling en ’n mediese sertifikaat wat getuig van goeie gesondheid.
Emeriti wat voor ouderdom 70 beroep in die amp van bedienaar van die Woord bevestig is, word
weer predikante.
Emeriti wat reeds die ouderdom van 70 jaar bereik het, is nie meer vir beroeping beskikbaar nie, maar
mag steeds as emeritus die bediening van Woord, die bediening van die sakramente en die diens
van die gebede op uitnodiging van ’n kerkraad behartig.
Emeriti kan voortgaan om as huweliksbevestigers op te tree, op voorwaarde dat die sinodale kantoor
daarvan kennis gegee word.

5.

BEHOUD VAN BEVOEGDHEID

5.1

Geskiktheid en beskikbaarheid vir beroeping/benoeming is en bly die voorwaarde vir die behoud van
die bevoegdheid om beroep te word.
Geskiktheid vir beroeping behels
roepingsbewustheid;
goeie mediese, psigiese en emosionele gesondheid;
voortgesette bedieningsontwikkeling, waaronder die gereelde bywoning van kursusse, modules en
programme deur die kerklik-goedgekeurde teologiese opleidingsentra en die Nederduitse
Gereformeerde Kerk se sentra vir bedieningsontwikkeling aangebied, asook deelname aan die Kerk
se mentorprogram;
spiritualiteitsvorming
en
persoonsontwikkeling,
soos
onder
meer
deur
gereelde
persoonlikheidsevaluering bepaal;
goeie getuienis oor die gelegitimeerde se leer en lewe;
gemeentelike en kerklike meelewing; en
gesonde huweliks- en gesinslewe, soos van toepassing.
Beskikbaarheid vir beroeping/benoeming behels die beginsel dat legitimasie met die oog op
beroeping geskied en dat ’n gelegitimeerde van die Nederduitse Gereformeerde Kerk te alle tye en
onder alle omstandighede beskikbaar moet wees om beroep/benoem te word vir voltydse of
deeltydse diens aan ’n gemeente of die kerkverband.
Proponente, predikante en emeriti kan deur jaarlikse aanmelding en deur voldoening aan die
vereistes daarvoor gestel, verseker dat hulle legitimasie en die gevolglike bevoegdheid om beroep
te word, in stand gehou word.
Wanneer ’n predikant die gemeentelike diens wil verlaat met die oog op diens aan die kerkverband,
of ingevolge Artikel 11 van die Kerkorde om ’n betrekking te aanvaar wat ’n geestelike karakter dra,
regstreeks met die verkondiging van die Woord in verband staan en ten bate van die Nederduitse
Gereformeerde Kerk geag word, of weens die verplasing van die predikant se eggenote, of vir verdere
teologiese of aanverwante studie, word daar aan die volgende voldoen met die oog op die behoud
van die bevoegdheid om beroep te word:
’n geskrewe aansoek met die nodige dokumentasie en ’n behoorlike motivering, vergesel van die
voorgeskrewe aansoekfooi, word vóóraf aan die Algemene Steunspan Predikantesake gerig;
’n aanbeveling van die kerkraad en ’n aanbeveling van die ring word skriftelik, en indien nodig,
vertroulik voorsien;
’n akte van demissie kan slegs verleen word indien die kerkraad en ring se aanbeveling positief is
en die Steunspan Predikantesake die aansoek toegestaan het.
Proponente, predikante en emeriti wat ’n bedienaar van die Woord wil word in ’n ander denominasie
van gereformeerde belydenis, kan vóóraf by die Algemene Steunspan Predikantesake aansoek doen
om beroepbaar te bly na die Nederduitse Gereformeerde Kerk. Die aansoek word vergesel van die
voorgeskrewe aansoekfooi. Persone wat in diens van ander denominasies van gereformeerde
belydenis tree, maar steeds beroepbaar wil bly na die Nederduitse Gereformeerde Kerk, moet jaarliks
vóór 31 Maart by die Algemene Sinode of sy gevolmagtigde aanmeld met betaling van die
voorgeskrewe registrasiefooi.
Proponente, predikante en emeriti wat in diens tree van die ander lidkerke van die NG Kerkfamilie
behou die bevoegdheid om na die Nederduitse Gereformeerde Kerk beroep te word, op voorwaarde
dat dié bevoegdheid nie in die ander lidkerk opgeskort of beëindig is nie.

5.2
5.2.1
5.2.2
5.2.3

5.2.4
5.2.5
5.2.6
5.2.7
5.3

5.4
5.5

5.5.1
5.5.2
5.5.3
5.6

5.7
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6.

VERLIES VAN BEVOEGDHEID

6.1 Proponente, predikante en emeriti verloor die bevoegdheid om beroep te word, indien die persoon:
6.1.1 skriftelik as lidmaat en/of gelegitimeerde van die Nederduitse Gereformeerde Kerk bedank en die
kerkraad, ring en sinode daarvan kennis gegee/geneem het;
6.1.2 hom/haar deur woord of daad van ’n gemeente van die Nederduitse Gereformeerde Kerk afskei;
6.1.3 in ’n party-politieke bestuursliggaam dien of as party-politieke kandidaat in ’n verkiesing vir enige
vlak van regering beskikbaar stel;
6.1.4 se legitimasie deur tug- en/of dissiplinêre handeling, ook weens gebrekkige bedieningsontwikkeling,
beëindig word; of
6.1.5 nie die goedkeuring van die Algemene Sinode of sy gevolmagtigde verkry het om weens
verandering van lewensstaat of kerkverband of andersins beroepbaar in die Nederduitse
Gereformeerde Kerk te bly nie.
6.2 Wanneer ’n persoon se bevoegdheid om beroep te word, beëindig word, stel die ring die sinode én
die Algemene Sinode daarvan in kennis. Die betrokke persoon word versoek om sy Akte van
Legitimasie aan die Algemene Sinode terug te besorg. Die Algemene Steunspan Predikantesake gee
in die Kerkbode kennis van die verlies van die bevoegdheid om beroep te word.
6.3 ’n Persoon wat verontreg voel deur ’n beslissing van die Algemene Steunspan Predikantesake
rakende die bevoegdheid om beroep te word, kan met voorlegging van nuwe gegewens ’n beroep
doen op ’n volgende vergadering van die Algemene Steunspan Predikantesake.
6.4 ’n Persoon wat nog steeds verontreg voel ten opsigte van die Steunspan Predikantesake se
beslissing, kan ’n verdere beroep doen op die Algemene Sinode of sy gevolmagtigde.
6.5 ’n Persoon wie se bevoegdheid geraak word deur die beslissing van ’n ondersoekliggaam in ’n tugen/of dissiplinêre ondersoek (vergelyk Artikel 64.5.4.3 en 65.5.4.4 van die Kerkorde), kan skriftelike
vertoë aan die Algemene Steunspan Predikantesake rig, voordat die Algemene Steunspan
Predikantesake daaraan uitvoering gee.

7.

HERSTEL VAN BEVOEGDHEID

7.1

Eertydse proponente, predikante of emeriti kan slegs langs die volgende weg weer gelegitimeer en
beroepbaar gestel word:
7.1.1 Die persoon doen skriftelik aansoek by die Algemene Steunspan Predikantesake. Die aansoek
word vergesel van
7.1.1.1 ’n behoorlike motivering waarom bevoegdheid om beroep te word, verlang word;
7.1.1.2 ’n bewys van lidmaatskap;
7.1.1.3 ’n volledige opgaaf van wanneer en waarom die bevoegdheid om beroep te word, verloor is;
7.1.1.4 ’n bevestiging dat daar geen uitstaande tug- en of dissiplinêre handelinge teen die persoon is, ook
wat die omstandighede aangaande en/of aanleidende oorsaak tot die verlies van bevoegdheid
behels;
7.1.1.5 ’n lys met kontakbesonderhede van al die gemeentes (ook moontlike ander denominasie) waarvan
die persoon lidmaat was sedert hy/sy die bevoegdheid om beroep te word, verloor het;
7.1.1.6 ’n getuigskrif tydens vergadering goedgekeur deur die kerkraad van die gemeente waarvan die
persoon lidmaat is, waarin die aansoek om herstel van bevoegdheid ondersteun en aanbeveel
word. Hierdie getuigskrif moet ook inligting bevat oor die persoon se leer en lewe, gemeentelike
meelewing, huwelik en gesin.
7.2 Die Algemene Steunspan Predikantesake verwys die aansoek met die nodige dokumentasie na die
ring binne wie se gebied die aansoeker lidmaat is.
7.3 Die ring of sy gevolmagtigde win die geskrewe getuienis in van al die kerkrade en ringe binne wie se
gebied die persoon woonagtig was tydens en sedert die bevoegdheid om beroep te word, verloor is.
Die getuienis van individue is nie voldoende nie. Die betrokke kerkvergadering se getuienis word
verlang en moet deur die kerkvergadering goedgekeur wees.
7.4 Die ring of sy gevolmagtigde kan ook die getuienis inwin van die kerkrade van gemeentes waarvan
die persoon lidmaat was en van die ringe onder wie se opsig die persoon gestaan het vóórdat die
bevoegdheid om beroep te word, verloor is.
7.5 Nadat ál die getuienisse ingewin is en in orde bevind is, oorweeg die ring tydens ’n ringsitting die
aansoek. Die aansoeker kan ook gevra word om persoonlik voor die ring te verskyn. Slegs indien al
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die getuienisse positief is, besluit die ring om die aansoek by die sinode of sy gevolmagtigde aan te
beveel.
7.6 Indien die ring besluit het om die aansoek by die sinode of sy gevolmagtigde aan te beveel, word die
sinode voorsien van al die dokumentasie, ’n verslag oor die hantering van die aansoek en die
volledige aanbeveling.
7.7 Die sinode stuur daarop die dokumentasie, verslag en aanbeveling aan die Algemene Steunspan
Predikantesake met die oog op advies oor die verdere hantering van die aansoek.
7.8 Indien alles in orde blyk, neem die sinode of sy gevolmagtigde die aansoek tydens ’n vergadering in
behandeling en word die aansoeker ter vergadering ingevolge 7.2 van die Reglement vir die Opleiding
van Bedienaars van die Woord ondersoek, met inagneming van Artikel 66.4.4 en 66.4.5 van die
Kerkorde. Indien hierdie uitslag ook positief is, word die persoon na ’n proponentskommissie vir
colloquium doctum verwys. Indien Artikel 66.4.5 van die Kerkorde van toepassing is, word die
aansoek na die Algemene Sinode of sy gevolmagtigde vir beslissing verwys, alvorens vir colloquium
doctum aangemeld kan word.
7.9 Indien die sinode se gevolmagtigde die aansoek weier, word dit skriftelik met opgawe van rede(s)
aan die applikant bekendgemaak. Teen die beslissing van die sinode se gevolmagtigde kan die
aansoeker die sinode appèl aanteken, of die persoon kan later by die Algemene Steunspan
Predikantesake ’n nuwe aansoek indien.
7.10 Wanneer ’n eertydse proponent, predikant of emeritus in terme van Artikel 66.4.5 van die Kerkorde
aansoek doen om herstel van bevoegdheid om te beroep te word, gee die kerkvergaderinge
bykomend aan die volgende aandag:
7.10.1 daar moet duidelike getuienis van berou en bekering wees;
7.10.2 daar moet voldoende getuienis wees dat die kerklike tug en/of dissipline tot sy reg gekom het;
7.10.3 daar moet genoegsame getuienis wees dat die hertoelating tot die bediening sonder skade vir die
Nederduitse Gereformeerde Kerk gedoen kan word;
7.10.4 die tydsverloop, rugbaarheid, omvang van die skade, restitusie, herstel van verhoudinge,
geskiktheid vir die bediening, doelbewuste weerhouding van die ampspligte van bedienaar van die
Woord en die nie-herhaling van die oortreding moet ook in oorweging geneem word.
7.11 ’n Eertydse proponent, predikant of emeritus wat na ’n ander kerk of godsdienstige groep oorgegaan
het, sedertdien weer lidmaat van ’n Nederduitse Gereformeerde gemeente geword het en begeer om
weer beroepbaar te wees in die Nederduitse Gereformeerde Kerk, moet dieselfde prosedure volg
soos in 7.1 tot 7.9 hierbo vermeld. Die colloquium doctum word afgeneem in terme van 7.1 tot 7.3 en
7.7 tot 7.9 van die Reglement vir die Opleiding en Legitimasie vir Bedienaars van die Woord.
7.12 Na suksesvolle colloquium doctum by die proponentskommissie word die aansoeker deur die
kuratorium by die Algemene Steunspan Predikantesake vir legitimasie as proponent aanbeveel.
Persone wie se bevoegdheid om beroep te word, herstel is, word na aanvaarding van ’n beroep na
’n gemeente weer met handoplegging bevestig/georden.

8.

BEVOEGDHEIDSREGISTER EN -SERTIFIKAAT

8.1

Die Algemene Sinode hou ’n register van alle proponente, predikante en emeriti wat oor die
bevoegdheid om beroep te word, beskik.
Die basiese inligting soos vervat in die Bevoegdheidsregister word in die Jaarboek gepubliseer.
Regstellings verskyn in die Kerkbode.
Alvorens ’n kerkraad ’n beroep uitbring of ’n kerkvergadering ’n benoeming maak, kan daar by die
kantoor van die Algemene Steunspan Predikantesake seker gemaak word of die persone op die
groslys wel oor die bevoegdhed beskik om beroep te word.
Ringe en ander kerkvergaderinge kan, wanneer ’n beroep uitgebring is/benoeming gemaak is, en
voordat die beroep/benoeming goedgekeur is, by die kantoor van die Algemene Steunspan
Predikantesake seker maak dat die beroepene/benoemde wel oor die bevoegdheid beskik om beroep
te word.
Proponente, predikante en emeriti wat ’n bedienaar van die Woord wil word in ’n ander denominasie
van gereformeerde belydenis, kan vóóraf by die Algemene Steunspan Predikantesake aansoek doen
om ’n bevoegdheidsertifikaat, in terme waarvan bevestiging aan die ander denominasie gegee kan
word dat die persoon óf ’n gelegitimeerde proponent, óf ’n geordende predikant óf ’n afgetrede
bedienaar van die Woord van die Nederduitse Gereformeerde Kerk is.

8.2
8.3
8.4

8.5

9.

REGISTRASIE- EN AANSOEKFOOIE
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9.1
9.2
9.3

Die Bedryfspan van die Algemene Sinode stel jaarliks op aanbeveling van die Steunspan
Predikantesake, en na oorleg met die Steunspan Fondse en Bates, die registrasie- en aansoekfooie
vas.
Die vasgestelde fooie word in die Kerkbode gepubliseer en aan die sinodes, kerkrade en
gelegitimeerdes deurgegee.
Die betaling van registrasiegeld is verpligtend en wanbetaling van registrasiegeld kan tot dissiplinêre
optrede deur die ring lei.
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MODERAMEN BYLAAG 5

REGLEMENT 8
REGLEMENT VIR DIE ALGEMENE STEUNSPAN PREDIKANTESAKE
1.

NAAM

2.

SAMESTELLING

2.1

Die Algemene Steunspan Predikantesake (ASP).

2.10

Die Steunspan word deur die Algemene Sinode of die Moderamen aangewys en bestaan uit tien
permanente lede (vergelyk 2.3.1 tot 2.3.5 hieronder) wat gesamentlik oor kundigheid en ervaring
beskik op die terreine van begeleiding en versorging van bedienaars van die Woord, voortgesette
bedieningsontwikkeling van bedienaars van die Woord, bestuur van diensverhoudinge, kerkreg en
statutere reg.
Minstens twee lede van die Steunspan moet afgevaardigdes na die Algemene Sinode wees.
Die Steunspan word saamgestel uit:
die verteenwoordiger van die Algemene Steunspan Regte, met sekundus;
die bestuurder van die Kantoor vir Predikantesake;
twee verteenwoordigers van teologiese opleiding (een uit die Algemene Steunspan Teologiese
Opleiding een van die Forum vir Voortgesette Bediendingsontwikkeling), met sekundi;
twee verteenwoordigers van predikantebegeleiding, met sekundi; en
vier kundiges, waarvan minstens twee nie-gelegitimeerdes moet wees, met sekundi.
Die Steunspan word, wanneer nodig, bygestaan deur een lid uit elke sinode, deur die betrokke
sinode of sy gevolmagtigde aangewys, met sekundus. Wanneer die Steunspan ’n
bevoegdheidsaangeleentheid hanteer, geskied dit waar moontlik in oorleg met die lid deur die
betrokke sinode aangewys.
Die Steunspan kan twee addisionele lede koopteer.
Die voorsitter en ondervoorsitter word deur die Steunspan uit eie geledere aangewys.
Die bestuurder bevoegdheidsaangeleenthede hanteer die skribaat van die Steunspan.
Vakatures in die Steunspan word op aanbeveling van die Steunspan deur die Moderamen aangevul.
Die voorsitter, bestuurder en nog ’n lid deur die Steunspan aangewys, tree as dagbestuur op.
Die Steunspan kan substeunspanne aanwys.
Die dagbestuur hanteer, in terme van die Steunspan se opdrag, alle administratiewe en
spoedeisende sake met verslag aan die Steunspan.
Die Steunspan lewer verslag aan die Bedryfspan, Moderamen en die Algemene Sinode.

3.

OPDRAG

2.2
2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.3.4
2.3.5
2.3.6

2.3.7
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9

3.1 Die Steunspan se opdrag is die
3.1.1 hou van ’n behoorlike register van gelegitimeerde proponente, predikante en emeriti;
3.1.2 sertifisering van legitimasie, ordening en aftrede, in oorleg met sinodes, ringe en kerkrade, waar dit
verlang word;
3.1.3 formulering van beleid oor die verlening, behoud, opskorting en beëindiging van die bevoegdheid
om beroep te word;
3.1.4 behartiging van legitimasiegeleenthede;
3.1.5 verskaffing van die korrekte inligting vir die samestelling van die Jaarboek betreffende
gelegitimeerde proponente, predikante en emeriti in oorleg met die sinodale kantore;
3.1.6 verskaffing van die verlangde advies by aansoeke om herstel van die bevoegdheid om beroep te
word;
3.1.7 die toestaan van die behoud van die bevoegdheid om beroep te word, op aanbeveling van die ring
en die kerkraad, aan persone wat ingevolge Artikel 11, óf ingevolge Artikel 12.7.2 en 12.7.3 óf
ingevolge die Reglement vir Vastetermynposte óf ingevolge die verplasing van eggenote óf verdere
studie demissie wil ontvang;
3.1.8 administrasie van die bevinding van tug- en appèlsake wanneer dit die behoud, opskorting of
beëindiging van die bevoegdheid om beroep te word, raak;
3.1.9 beoordeling van VBO-krediete van gelegitimeerde proponente, predikante en beroepbare emeriti
met terugvoering aan die sinodes en ringe, waar nodig;
3.1.10 samestelling en bywerk van die Bestuurshandleiding vir Diensverhoudinge;
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3.1.11 formulering van beleid rakende voortgesette bedieningsontwikkeling, predikantebegeleiding en versorging, mentorprogram en standplaasverwisseling;
3.1.12 dien as professionele liggaam vir pastorale beraders.

4.

BESTUURDER

5.

BEGROTING EN BEFONDSING

4.1 Die bestuurder bevoegdheidsaangeleenthede verrig die volgende funksies:
4.1.1 die gereelde instandhouding van die bevoegdheidsregister;
4.1.2 die hantering van alle korrespondensie rakende die bevoegdheidsregister; en
4.1.3 die hantering van die skribaat van die Steunspan.
5.1
5.2

5.3

6.

6.1

Die begroting vir die Kantoor en werksaamhede van die Steunspan word deur die Algemene
Steunspan Fondse en Bates en die Bedryfspan in samewerking met die Steunspan hanteer.
Die werksaamhede van die Kantoor, Steunspan en die moontlike substeunspan wat
bevoegdheidsaangeleenthede hanteer, word befonds uit die registrasie- en aansoekfooie, wat slegs
hiervoor aangewend mag word. Die jaarlikse registrasiefooi word deur die Bedryfspan op aanbeveling
van die Steunspan en die Algemene Steunspan Fondse en Bates vasgestel.
Die Algemene Sinode begroot vir werksaamhede van die Steunspan wat op die terrein van die
Algemene Sinode tuishoort.

VERGADERINGS

6.2

Die Steunspan vergader minstens kwartaalliks waarvan een vergadering per jaar uitgebrei word met
een verteenwoordiger uit elke sinode op koste van die sinode.
Substeunspanne, indien aangewys, vergader soos nodig.

7.

KANTOOR VIR DIE STEUNSPAN

7.1 Die Steunspan:
7.1.1 neem ’n bestuurder in diens wat die Kantoor bestuur en die werksaamhede koördineer; en
7.1.2 skep ’n ondersteunde infrastruktuur vir die werksaamhede.
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A.16 PREDIKANTESAKE
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A.16.1 ALGEMENE KURATORIUM
1. BELANG VAN TEOLOGIESE OPLEIDING
1.1 Teologiese opleiding bly baie belangrik. Dit bepaal immers die kerk van die toekoms. Die Algemene
Kuratorium is dankbaar dat teologiese opleiding die afgelope jare baie aandag gekry het op Algemene
Sinodale vlak. Die samestelling van die Algemene Kuratorium het juis ook die inspraak van die onderskeie
sinodes positief beïnvloed.
1.2 By hierdie positiewe ontwikkeling en sinvolle besluite wat geneem is, is daar egter een groot leemte:
die nodige fondse om die opdragte te kan uitvoer. Dit is vir die Algemene Kuratorium derhalwe baie
belangrik om hierdie aspek onder die aandag van die Algemene Sinode te bring. Daar moet begroot word
vir die nodige kapasiteit sodat al die besluite en werksaamhede betekenisvol uitgevoer kan word.
1.3 Die administratiewe onderbou moet meehelp dat die stategiese besluite wat geneem is, effektief ten
uitvoer gebring kan word.
1.4 AANBEVELING: BEGROTING ALGEMENE KURATORIUM
Die Algemene Sinode begroot vir die administratiewe werksaamhede van die Algemene
Kuratorium.

2 WAARDERENDE GESPREK
2.1 AGTERGROND
Op versoek van die Algemene Kuratorium het die ASM bepaalde fondse voorsien om hierdie gesprek
moontlik te maak. Die Algemene Kuratorium was teenwoordig asook verskeie ander persone wat op
aanbeveling van die Algemene Sinode op 13 en 14 April 2015 in Pretoria bymekaar gekom het vir ʼn
waarderende gesprek oor die teologiese opleiding in die NG Kerk. Dr Frederick Marais het as fasiliteerder
die gesprek gelei. Die uitkomste van die gesprek word hier kursories weergegee met die oog op verdere
besinning. Hier is bloot grondliggende werk gedoen wat volgehoue en deeglike aandag vereis.
2.2 KENMERKE VAN DIE KONTEKS
 Die tyd van verandering word beleef as ’n radikale paradigmaskuif wat indringende besinning en selfs
radikale aanpassings vra.
 Die effek van die wêreldwye proses van sekularisasie werk tans ook in ons samewlewing deur en die
kerk/geloof word verder gemarginaliseer.
 Die opkoms van ’n postmoderne kultuur wat al die groot verhale (metanarratiewe) van die verlede,
waaronder die Bybelse verhale, bevraagteken, lei tot ’n gefragmenteerde samelewing en pluralistiese
samelewing.
 Die toenemende individualisme beteken:
’n Selfgesentreerde lewensinstelling en ’n soeke na eie lewensvervulling.
’n Onvermoë om sinvolle verhoudings te sluit en in stand te hou.
’n Toenemende verbruikersmentaliteit.
’n Behoefte om te “behoort” aan ’n eie groep.
 Krisis in leierskap:
Daar is ʼn suspisie oor leiers en afkeur in mag.
Hiërargiese burokratiese strukture word verwerp.
 Daar is ʼn verskuiwende identiteit met diverse spiritualiteite: tradisionele, moderne en postmoderne
waardes en lewensoriëntasie is ook in gemeentes teenwoordig.
 Veranderde siening van die kerk:
Ineenstorting van die tradisionele kerklike kultuur.
Afname in lidmaatgetalle en inkomste.
Diverse gemeentes en bedieningstyle.
Verandering in die verstaan van die rol van die kerkverband.
Postdenominasioneel: Kerklike lidmaatskap is nie belangrik nie.
Postkonfessioneel: Skuif van proposisies na narratiewe/metafore en verhoudinge.
Mense neem deel in ruimtes waar hulle voel hulle kan tuiskom.
Minder rasioneel en ’n groter erkenning van die rol van ervaring.
Groeiende missionale bewussyn: Eienaarskap van die konteks en die fokus op die gemeenskap.
Die ekumene word belangriker en kerke werk makliker oor grense saam.
 Getraumatiseerde samelewing:
Onverwerkte trauma en aggressie
Geweld, misdaad, xenofobie en korrupsie.
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Moegheid en uitbranding.
Kultuur van afbreek en agteruitgang.
Verandering in magbalans:
Sommige mense trek terug en ander is tuis in die nuwe hiërargie van mag.
Sosio-ekonomiese en politieke veranderinge vind plaas en word deur mense (groepe) verskillend
beleef.
Demografiese verandering in die land raak veral die NG Kerk as wit, middelklas Afrikaanse kerk:
Lidmate word ouer en minder.
Die bediening word versplinter tussen die verskillende generasies.
Die platteland plof in en voorstede groei.
Kennisontploffing en beskikbaarheid van tegnologie:
Opkoms van die digitale era.
Kennis is onmiddellik beskikbaar en mense is bemagtig.
Mense is minder afhanklik van ander persone en instansies van opleiding.

2.3 UITDAGINGS EN VERWAGTINGS
 Lei predikante en kerklike werkers op wat die uitdagings van die toekoms sal kan hanteer:
Ontwikkel die vermoë om die konteks te lees en die Evangelie op ’n toepaslike wyse te bring.
Leer om kreatief om te gaan met die beperkte hulpbonne.
Toerusting om in kruiskulturele omstandighede te funksioneer.
Inisiatief om netwerke te vorm en daarbinne te funksioneer.
Vaardighede om verandering te bestuur en konflik te hanteer.
Voornemende predikante moet voorbereid wees op diversiteit in die bediening (platteland, stad,
voorstedelik, kerkplanting, gemeenskapsontwikkeling).
Toepaslike opleiding vir spesifieke bedieninge is nodig.
 Meer moeite moet gedoen word om gemeentes as werkgewers en voornemende werknemers te
begelei in die keuses en aanstellings wat gemaak word.
 Aanpassings in teologiese opleiding om die diversiteit van behoeftes te kan hanteer:
Om op ’n innoverende en kreatiewe wyse die beste teologiese opleiding daar te stel.
Duidelike kriteria vir akkreditasie van kerklike opleiding by akademiese instellings.
Ander instellings, naas die drie bestaande opleidingsentra, kan ook waarde toevoeg tot teologiese
opleiding.
In die lig van die inligtingsontploffing moet die kerk die beste gebruik maak van die moderne
tegnologie en die beste onderrigmetodes (open learning).
Die moontlikhede vir opleiding van deeltydse en tweedeloopbaanstudente moet verder ondersoek en
uitgebou word.
Die nodige kapasiteit moet ontwikkel word om voltydse en deeltydse studente en tweedeloopbaanstudente te ondersteun.
Modules moet ontwikkel word vir kerklike werkers, verdere bedieningsontwikkeling en die toerusting
vir ouderlinge wat as leiers in gemeentes optree.
Daar is ’n behoefte aan spesialisasie met die oog op die diens aan die kerk en in akademiese
instellings. Studente moet aangemoedig word om die geleenthede te gebruik.
Daar moet gestrewe word na ’n meer bekostigbare teologiese opleiding met die steun van die kerk en
gemeentes.
’n Meer soepel benadering van verskillende moontlikhede van toe- en uittrede vir die teologiese
opleiding.
Studente moet die geleentheid hê om hulleself met ander vaardighede toe te rus om as entrepreneurs
hulle bediening te ondersteun.
Gemeentes wat as opleidingsgemeentes betrokke is by die vorming in die gemeentejaar moet gekeur
en begelei word.
 Persoonlikheidsontwikkeling en geestelike groei:
Alle kerklike dienswerkers moet leef vanuit ’n duidelike roepingsbewustheid.
Geloofsvorming deur die inoefening van die gepaste geloofsgewoontes. Begeleiding in ’n
mentorskapverhouding.
Die ontwikkeling van die nodige leierskapvaardighede om as leiers te dien.
Daar is nuwe moontlikhede vir opleiding en ontwikkeling.
2.4 KERNASPEKTE
 ’n Nuwe wêreldbeeld stel besondere uitdagings aan die teologie en die geloof. Die nodige
vaardighede moet ontwikkel om die teks en konteks te lees en met mekaar in verband te bring. Sterk
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klem moet gelê word op die geloofsvorming en persoonlikheidsontwikkeling van voornemende
predikante en kerklike dienswerkers.
Die radikale veranderings in die wêreld en in die samelewing raak die kerk en sy lidmate direk en kan
nie geïgnoreer word nie.
Leiers van die toekoms moet aanpasbaar wees en gemaklik met die diversiteit kan omgaan. Daar
moet kreatief en innoverend met die omstandighede omgegaan word.
Die kerk moet die moderne tegnologie aangryp en op alle vlakke in diens van teologiese opleiding
gebruik. Nuwe opleidingsgeleenthede moet ontwikkel en gebruik word.

2.5 AANBEVELING: IMPLIKASIES VAN WAARDERENDE GESPREK
Die Algemene Kuratorium word versoek om verdere uitvoering te gee aan die besinning oor en
implikasies van die tersaaklike aspekte wat uit die Waarderende Gesprek blyk.

3. EKKLESIOLOGIESE VERTREKPUNTE VIR TEOLOGIESE OPLEIDING EN
KERKLIKE DIENSWERK
Die kerklike bediening en teologiese opleiding asook die opleiding van kerklike dienswerkers moet
rekening hou met die missionale ekklesiologie soos deur die Algemene Sinode aanvaar is én die twaalf
indikatore vir ’n missionale kerk.
3.1 DIE WAARDES VAN ’N MISSIONALE KERK
Die waardes van die gemeenskap bepaal die karakter van die gemeenskap, die strukture en die orde wat
binne die gemeenskap geld. Die volgende waardes bepaal die karakter en funksionering van ’n
missionale kerk:
 ’n Missionale kerk fokus op die Drie-enige God. Die wese van ’n missionale kerk is om God te
aanbid, vir mekaar om te gee en as voorbeeld vir die wêreld te dien waardeur God nuwe lidmate tot
die gemeente voeg (Hand. 2:41–47).
 ’n Missionale kerk inkarneer die evangelie (verslag van ADGO Algemene Sinode 2007, bl 44–56).
Inkarnasie beteken dat die evangelie in die wêreld tuiskom. Die vleeswording van Jesus Christus
verduidelik op ’n besondere manier God se sending en die manier waarop God met sy wêreld
omgaan. Jesus het deur sy menswording ’n voorbeeld kom stel van hoe sy volgelinge in sulke
omstandighede moet optree. Hy het homself ontledig (kenosis) van sy Goddelike heerlikheid en aan
die mense gelyk geword deur die gestalte van ’n dienskneg aan te neem (Fil. 2:5–11). So ’n
inkarnasie-leefstyl in navolging van Christus illustreer iets van die kwesbaarheid van die kerk in die
wêreld.
 ‘n Missionale kerk is diensbaar. ’n Missionale kerk is ’n kerk wat deur God geroep is om in hierdie
wêreld diensknegte van God se missio Dei te wees met die oog op die omvattende nood in die
wêreld. Hierdie dienswerk van die kerk is gegrond in God se transformerende liefde, barmhartigheid,
geregtigheid, versoening en vrede om reg en geregtigheid te laat geskied.
 ’n Missionale kerk bring verandering. Deur die krag van die Heilige Gees en die Evangelie word die
gemeenskap verander, maar word die kerk ook deur die gemeenskap verander.
 ’n Missionale kerk maak dissipels. Gewone lidmate is die operasionele basis vanwaar die missio Dei
begin. Die klem op die belangrikheid van die gewone lidmaat sluit aan by die herontdekking van die
amp van gelowige in die tyd van die Hervorming (Algemene Sinode 2002). Alle gelowiges het gawes
ontvang met die oog op hulle dienswerk binne en buite die gemeente.
 ’n Missionale kerk koester verhoudings. ’n Missionale kerk is gasvry en liefdevol en nooi buitestanders in om deel van die gemeenskap van gelowiges te word. Deur die vestiging van netwerke brei
’n missionale kerk haar grense uit om ander in te sluit.
 ’n Missionale kerk vermenigvuldig. Hierdie vermenigvuldiging geskied hoofsaaklik deur kerkplanting.
Deur kerkplanting kom nuwe geloofsgemeenskappe tot stand as deel van God se sending in die
wêreld. Sulke geloofsgemeenskappe is nuwe uitdrukkings (fresh expressions) van God se koninkryk
in die gemeenskap. Met hierdie gemengde benadering (mixed economy) funksioneer gemeentes
binne die bekende raamwerk van gemeentelik grense, maar tegelyk ook binne ander netwerke.
Hierdie nuwe gemeentes is nie ’n kloning van die bestaande gemeente nie. Dit is ’n andersoortige
gemeente as ’n uitdrukking van die inkarnasie van die Evangelie in ’n nuwe konteks.
 ’n Missionale kerk is plaaslik verbind tot ’n verbondenheid aan die skepping in die geheel en
aanvaar sy verantwoordelikheid vir die ekologie as deel van sy missionale roeping.
3.2 TWAALF EMPIRIESE INDIKATORE VIR ʼN MISSIONALE KERK (The Gospel and Our Culture
Network)
1 ʼn Kerk wat die Evangelie verkondig.
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2 ’n Gemeenskap waarin alle lede betrokke is by die vorming om dissipels te wees.
3 Die Bybel is normatief vir die lewe van die kerk.
4 Die kerk verstaan haarself anders as die wêreld op grond van hulle deelwees van die lewe, dood en
opstanding van Jesus Christus.
5 Die kerk strewe daarna om haar spesifieke missionale roeping vir die gemeenskap en vir almal wat deel
daarvan is, te onderskei.
6 Christene tree soos Christene teenoor mekaar op.
7 Die kerk is ’n gemeenskap wat versoening uitleef.
8 Mense in die gemeenskap voel hulleself verantwoordelik om in liefde mekaar te ondersteun.
9 Die kerk beoefen gasvryheid teenoor alle mense.
10 Aanbidding staan sentraal waar die gemeente met lof en danksegging God se teenwoordigheid en
beloofde toekoms vier.
11 Die kerk het ’n belangrike publieke getuienis.
12 Daar is ’n wye erkening dat die kerk, hoewel onvolledig, ’n uitdrukking van die heerskappy van God is.

4. TEOLOGIESE OPLEIDING MET DIE OOG OP DIE KERKLIKE BEDIENING
Daar is vier moontlikhede met die oog op die kerklike bediening wat die geleentheid bied om van die een
“baan” na die volgende baan te artikuleer. Daar is vier bane vir teologiese opleiding vir diens in die NG
Kerk: Eersteloopbaan- of voltydse studente, tweedeloopbaanstudente, kerklike werkers en ouderlinge met
preekvergunning.
4.1 SKEMATIESE VOORSTELLING
Kyk BYLAAG 1
4.2 VERDERE VERFYNING – SKEMATIES
Verdere verfyning van die skematiese voorstelling vir teologiese opleiding soos deur die Algemene Sinode
goedgekeur: kyk BYLAAG 2

5. AKADEMIESE EN KERKEIE OPLEIDING
Vanuit die samegestelde aanbod van die drie fakulteite is die opleiding soos volg: kyk BYLAAG 3 (Nota:
Die profielfokussse is in volgorde van belangrikheid ten opsigte van die aanbod aangebring. Die ( )
beteken dat dit nie oral aangebied word nie).
5.1 ONDERLINGE OOREENKOMS TUSSEN DRIE SENTRA
Die drie sentra se instellings verantwoordelik vir die kerkeie opleidingsaspek het onderling soos volg
ooreengekom:
5.1.1 Toelating tot MDiv met die oog op legitimasie behels ʼn BDiv of ander kwalifikasie wat gelykstaande
is aan die vierjarige BDiv program insluitende die grondtale (Grieks 2 en Hebreeus 2). Behaling van die
mylpale van die program in Bedieningsvorming/ KEO (Jaar 1–4).
5.1.2 Die vyfde jaar bestaan uit ’n MDiv en die behaling van mylpaal 5 van die
Bedieningsvormingsprogram.
5.1.3 Die sesde jaar as ’n Gemeentejaar (Internskapjaar) bestaan uit ’n akademiese kwalifikasie wat
verwerf word in ʼn aktiewe vennootskap tussen die fakulteite en die kuratoria. Hierdie progam fokus op:
* Die blootstelling aan bedieningspraktyk binne opleidingsgemeentes.
* Die begeleiding van mentors.
* Die inoefening en bemeestering van bedienings- en leierskapvaardighede.
5.1.4 Die Algemene Kuratorium ontwikkel vaardigheidsuitkomste vir assessering. Die assessering fokus
op die formatiewe (deurlopende en deelnemende assessering in die vennootskap tussen kerk en
fakulteit) eerder as bloot summatiewe (kognitiewe assessering). Die kuratoria onderhandel met die
akademiese vennote oor die inhoud van die Gemeentejaar.
5.1.5 Na die verwerwing van die voorgeskrewe akademiese kwalifikasies (BDiv, MDiv, NGD), asook die
kerklike program in Bedieningsvorming, word ’n student aanbeveel vir legitimasie.
5.2 KERKLIKE OPLEIDING
5.2.1 Program in Bedieningsvorming:
Die kerk neem verantwoordelikheid vir hierdie program en word in vennootskap met opleidingsgemeentes
en mentors aangebied. Die program sluit die volgende in:
 Spiritualiteitsvorming
 Persoonsontwikkeling
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 Roepingsontwikkeling
 Ontwikkeling van ’n gereformeerde identiteit
 Bedieningsvaardighede (insluitend missionale praktyke)
 Leierskapsontwikkeling
Die drie kuratoria kom ooreen ten op sigte van die verpakking van die goedgekeurde raamwerk vir die
eerste tot die sesde jaar.
5.2.2 Die aanvullende opleidingsprogramme tot die akademiese aanbod soos onderhandel tussen die
Fakulteit en die Kuratorium, hanteer die kerklike behoeftes sonder dat daar oorvleueling is.
5.2.3 Daar is in bogenoemde programme verskillende keuringsgeleenthede soos onder andere in die A–Z
program beskryf.
5.2.4 Die drie kuratoria skenk oorweging daaraan om dieselfde entiteit te vestig aan die drie fakulteite om
die kerklike opleiding in opdrag van die kuratoria te behartig.
5.2.5 VBO-programme word ontwikkel vir die eerste drie jaar na legitimasie.

6. AANBOD VAN PREDIKANTE EN TEOLOGIESE OPLEIDING
6.1 Aanbod en aanvraag: As daar breedweg kennis geneem word van die persone wat gaan aftree in die
volgende 10–15 jaar en die voorsiening uit die huidige studente, die beskikbaarheid van proponente wat
nog nie in ’n voltydse bediening staan nie, die moontlike hulp van emeriti in kontrakposte en vakatures wat
nie gevul sal word weens ekonomiese redes nie, blyk dit of daar genoegsame voorsiening is vir die
afsienbare toekoms om aan die behoeftes van gemeentes soos dit tans daar uitsien, te voldoen.
6.2 Verhoogde bedieningskapasiteit (vier bane): Die kapasiteit vir die bediening word verhoog deur die
toetrede van opgeleide kerklike werkers, die moontlikheid van tweedeloopbaanstudente en die gebruik
van opgeleide ouderlinge. Sekere funksies wat tradisioneel deur ’n voltydse leraar vervul sou word, word
deur dié persone oorgeneem. Dit stel meer werkkragte beskikbaar vir gefokusde bedieninge in die
gemeentes, die planting van nuwe gemeentes en voorsien in die bedieningbehoeftes van gemeentes wat
nie meer ’n voltydse leraar kan beskostig nie. Die vraag waaraan dringende aandag gegee moet word, is
die vraag na die spesifieke funksies wat slegs deur ‘n voltydse leraar, wat voldoen aan al die vereistes van
teologiese opleiding van die NG Kerk (BDiv, MDiv en Nagraadse Diploma in Teologie), vervul kan word.
6.3 Naas die bediening en instandhouding van huidige gemeentes, sal daar toenemend gekyk moet word
na die opleiding van leraars wat nuwe bedieninge kan ontwikkel en gemeentes kan plant. Nuwe “soorte”
predikante sal moet opgelei word.
6.4 In die huidige opleidingstruktuur is daar nie ruimte vir ander kursusse wat persone in staat sal stel om
as predikante in gemeentes diens te doen terwyl hulle op ander maniere vir hulleself ’n inkomste genereer
nie (tentmakers, enterpeneurs).

7. PROFIEL VAN DIE AFGESTUDEERDE TEOLOGIESE STUDENT
7.1 HUIDIGE OPDRAG
7.1.1 Die aard van Teologiese Opleiding.
7.1.1.1 In die lig van die profiel van die afgestudeerde student word teologiese opleiding verstaan as ʼn
organiese sinergie van:
*1 Akademiese vorming: Dit vind primêr plaas in ʼn klassituasie aan ʼn akademiese instelling.
*2 Persoonsvorming: Dit vind primêr plaas deur middel van die begeleiding van mentors en in
groepsverband.
*3 Inoefening van bedieningsvaardighede: Dit vind primêr plaas in die praktyk van die gemeentelewe.
*4 Kontekstuele en missionale vorming: Dit vind primêr plaas in blootstelling aan die gemeenskaps- en
publieke lewe.
*5 Geloofs- en roepingsvorming: Dit is primêr ʼn kerklike/gemeentelike proses wat in die lig van
bogenoemde binne die konteks van kerklike opleiding gebeur.
7.1.1.2 Met ʼn organiese sinergie word bedoel dat daar verskillende gestaltes van opleiding of pedagogieë
is wat in balans en in sinergie met mekaar behoort plaas te vind om studente te kan lewer wat aan die
vereistes van die vereiste profiel voldoen. Ons is van oordeel dat daar in die huidige bedeling nie
genoegsame balans en sinergie is nie. Dit behoort aangespreek te word, onder andere deur die
ontwikkeling van ʼn meer uitgebreide program van kerklike bedieningsvorming. Die kerklike
bedieningsvorming is die opleiding waarvoor die kerk self verantwoordelikheid aanvaar en wat deur die
studente suksesvol voltooi moet word naas die akademiese opleiding om gelegitimeer te word.
7.1.1.3 AANBEVELING: PROFIEL VAN AFGESTUDEERDE STUDENT
Die NG Kerk herbesoek die goedgekeurde profiel van die afgestudeerde student en formuleer
duidelike uitkomste/bevoegdhede vir die opleiding van leraars (eerste- en tweedeloopbaanstudente) en kerklike dienswerkers.
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7.2 UITGANGSPUNTE VIR HERFORMULERING
7.2.1 In die herformulering van die profiel vir die afgestudeerde student (eerste- en tweedeloopbaanstudente) moet daar aandag aan die volgende sake gegee word:
 Die profiel vir die opleiding van leraars vir die NG Kerk moet rekening hou met die missionaalekklesiologiese vertrekpunte soos goedgekeur deur die Algemene Sinode.
 Die persepsie moenie bestaan dat die profiel ’n saak is wat bereik word en wat afgehandel is nie. Die
profiel stel ’n ideaalbeeld wat help met die identifisering van belangrike eienskappe wat lewenslank
ontwikkel moet word met die oog op ʼn gelukkige en vrugbare bediening.
 Die eienskappe van die afgestudeerde teologiese student (proponent/leraar) is ook van toepassing op
alle kerklike dienswerkers en ouderlinge met bevoegheid (al vier bane). Die algemene profiel moet ’n
eie toespitsing vir elkeen van die vier bane van opleiding bevat.
 Die omvattende profiel van die student met die oog op die bediening in die NG Kerk sluit in:
spiritualiteitsvorming, persoonsontwikkeling, roepingsontwikkeling, ontwikkeling van ʼn gereformeerde
identiteit en bedieningsvaardighede (insluitend missionale praktyke) en leierskapsontwikkeling.
 Met die oog op die ontwikkeling van die persoon van die teologiese student moet daar spesifieke
verwagte uitkomste vir elke aspek van die profiel geformuleer word.
 Daar moet aangedui word op watter wyse die vordering in die ontwikkeling van die student
geassesseer kan word.
 In die ontwikkeling van student met die oog op kerklike dienswerk moet daar in die teologiese
opleiding aandag gegee word aan die spesifieke aard van missionale leierskap
7.2.2 Missionale leierskap en teologiese opleiding:
Eddie Gibbs beskryf missionale leiers as leiers wat ʼn passie het vir die Groot Opdrag van Jesus Christus.
’n Missionale leier is in staat om die gemeente te begelei om met toewyding deel te word van God se
sending in die wêreld op pad na die toekoms. Leierskapsontwikkeling moet leiers toerus met vaardighede
om transformasie te verstaan en te begelei. Hulle moet mense en instellings kan help om in gesprek te
tree met die eietydse omstandighede en om dit op so ’n wyse te kan beïnvloed dat die kontemporêre
kultuur getransformeer kan word na wat God dit bedoel het om te wees. Die studente moet deur hulle
teologiese opleiding gevorm word om op ’n wetenskaplik-verantwoorde wyse met geloofsonderskeiding
die Skrif te verstaan en te verklaar en in verband te bring met die konteks om dit te begelei na die
toekoms wat God vir die kerk in gedagte het. In ’n missionale hermeneutiek moet kennis en vaardighede
ontwikkel word oor die aard van kultuurverandering, die vorming van netwerke en die dinamika en sinergie
van spanwerk. Daar moet geleer word om vernuwend en kreatief met die (beperkte) middele tot jou
beskikking om te gaan.

8. BESINNING OOR DIE AMPTE
8.1 AMPSBESKOUING
Die nadenke oor Teologiese Opleiding behoort nie net bepaal te word vanuit nadenke oor die
ekklesiologie nie, maar ook vanuit nadenke oor die amp. In gesprekke oor die leemtes en behoeftes tov
teologiese opleiding was dit vir die Taakspan duidelik dat verdere besinning oor ons ampsbeskouing
dringend noodsaaklik is. Nuwere studies oor die bediening en die amp bevestig dat daar nie eenvoudige
Bybelse bloudrukke vir die amp is nie. Kontekstuele faktore het reeds in die Bybelse tye ʼn sterk rol
gespeel in die wyse waarop beslag gegee is aan die amp. Dit word ook duidelik dat ons huidige
ampsbeskouing ʼn komplekser geskiedenis het en dalk meer histories bepaald is as wat ons besef, en
daarom vra vir ʼn dieper nadenke hieroor in die lig van die behoefte aan groter soepelheid (Kritzinger
2007). Daar moet in die lig van ʼn missionale ekklesiologie gekyk word na die kontinuïteit en diskontinuïteit
van die Kerk se huidige ampsbeskouing en Kerkordebepalings, en die integrering daarvan met ons
gereformeerde tradisie.
8.2 AANBEVELING SOOS GOEDGEKEUR DEUR 2013-ALGEMENE SINODE:
Die Algemene Sinode gee opdrag aan die Algemene Kuratorium om ’n studie oor die ampte en die
bediening te kontinueer en die Algemene Sinode met aanbevelings daaroor te dien. In die studie moet
erns gemaak word met die Bybelse getuienis oor die amp, daar moet gekyk word na die beklemtonings
van die Reformasie en gevra word hoe ’n gereformeerde amps- en bedieningsteologie vir ons tyd en
konteks daar moet uitsien. In die studie moet aangesluit word by die ekumeniese gesprek oor die amp.
8.3 VOORLOPIGE GEVOLGTREKKINGS
Uit die bespreking van ʼn voorlopige verslag oor die ampte wat voor die Algemene Kuratorium gedien het,
is tot die volgende gevolgtrekkings gekom:
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8.3.1 Daar is eenstemmigheid dat daar ruimte is vir ’n verbreding van die kerk se siening van die ampte
en die funksies wat aan ampsdraers toegeken word. ’n Voortgaande teologiese en kontekstuele refleksie
oor die ampte is daarom noodsaaklik. In die besinning moet ook aandag gegee word aan die aard en
funksie van leierskap en die moontlikhede van ’n opsieners- of biskopamp.
8.3.2 In die voortgaande besinning sal daar veral op twee sake bedag moet wees:
Eerstens: Die opleiding en voortgaande toerusting van ampsdraers vir al vier die bane is
ononderhandelaar en moet van hoogstaande gehalte ten opsigte van kennis én vaardighede wees.
Tweedens: Die sisteme vir verantwoordbaarheid moet in plek wees en effektief funksioneer.
8.3.3 Bestaande studiestukke oor die ampte in die kerk moet herbesoek word met die oog die
voortgaande navorsing oor die ampte.

9. KONTAK MET DIE FAMILIE VAN NG KERKE
Die onderskeie kerke is telkens uitgenooi na die vergaderings. Hierop was daar wisselende welslae. Die
VGKSA het die 2014-vergadering bygewoon en die NGKA het in 2015 verskoning aangebied aangesien
hulle net vir ʼn kort rukkie dit kon bywoon.
DJ Dreyer (voorsitter)
PR du Toit (skriba)

347

ALGEMENE KURATORIUM BYLAAG 1

Skematiese voorstelling
Verskillende bane van Teologiese Opleiding met die oog op dienswerk in die kerk:
Opleiding van
gelegitimeerde
predikante

Opleiding van
gelegitimeerde
predikante

(Eersteloopbaan)
– 10 (a)

(Tweedeloopbaan)
– 10 (b)

Opleiding van
gelegitimeerde
kerklike
dienswerkers –
10 (c)

Opleiding van
ouderlinge met
preekbevoegdheid

Aard van
opleiding/vorming

Akademiese opleiding en kerklike bedieningsvorming

Kerklike vaardigheidsopleiding met
akademiese
akkreditasie, met
artikulasie moontlikhede na ander
akademiese bane

Keuring

Keuring deur kuratoria met bevestiging as “teologiese kandidaat”

Keuring deur die
ring

Kerklike
opleiding/vorming

Kerklike opleiding
in
bedieningsvorming
olv kuratoria

Kerklike opleiding
in
bedieningsvorming
olv kuratoria in
samewerking met
gemeentes en ringe

Kerklike opleiding
in
bedieningsvorming
olv kuratoria

Opleiding onder
toesig van die
ring/streeksinode
met materiaal wat
goedgekeur is deur
Algemene
Kuratorium

Akademiese
opleiding –
voorgraads

BDiv (4 jaar met
vereiste grondtale)

BDiv of gelykstaande
kwalifikasie soos
verduidelik onder
8.3.4. Die
bedoeling is dat
hierdie studie
deeltyds of op basis
van afstandsonderrig moet kan
geskied

Minimum van 3jarige graad in
Teologie by
goedgekeurde
instansies (bv BTh
van jeugwerkers)

Akademiese
opleiding

Nota: studente in
hierdie baan sou
ook in aanmerking
kom vir legitimasie
as kerklike dienswerkers

Akademiese
opleiding –
nagraads

MDiv

MDiv (residensieel)

Nota: studente in
hierdie baan sou
met nodig aanvulling kon artikuleer na die baan vir
predikantsopleiding

(aanbeveling is dat
die studente ʼn
minimum van een
jaar residensiële
opleiding kry)
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Nagraadse
Diploma in
Teologie
Gemeentejaar as
kerklike opleiding
onder toesig van
die kuratoria/
akademiese kursus
Kerklike
bevoegdheid:
Legitimasie/
bevestiging

Legitimasie as
predikant deur
kuratoria met die
oog op ordening na
voldoening aan die
akademiese en
kerklike vereistes

Nagraadse Diploma
in Teologie
Gemeentejaar as
kerklike opleiding
onder toesig van
die kuratoria/
akademiese kursus

Legitimasie as
predikant deur
kuratoria met die
oog op ordening na
voldoening aan die
akademiese en
kerklike vereistes

349

Legitimasie as
kerklike werker
deur kuratoria en
bevestiging deur
kerkraad as
ouderling of diaken

Bevestiging as
ouderlinge met
preekbevoegdheid
onder toesig van die
ring

ALGEMENE KURATORIUM BYLAAG 2

Jaar
1

BDiv
kennis en raamwerke
ensiklopediese benadering

2

Deeltyds
voorgraaads of
tweedeloopbaan

3

4
MDiv
Teologiese integrasie

5
Nagraadse Diploma

6

Gemeentejaar

VBO 1

7
VBO 2

8
VBO 3

9

Praktykafronding en -inoefening
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ALGEMENE KURATORIUM BYLAAG 3

AKADEMIESE EN KERKEIE OPLEIDING
Vanuit die samegestelde aanbod van die drie fakulteite is die opleiding soos volg:
Keuring as Teologiese kandidaat

Jaar
1

BDiv 1

2
3

BDiv 2
BDiv 3

4

BDiv 4

5

MDiv)

6

NGD
Bedieningspraktyk
(gemeentejaar)

7
8
9

Fokusse in
akademiese
aanbod

Bedieningsvorming
KEO
Diploma in
Kerklike
Bediening
1&3

BDiv ontwikkel teologiese
kennis en raamwerke.
Benadering is hoofsaaklik
ensiklopedies

2

Akademiese spesialisasie in
vakgebied van keuse
Teologiese/ekklesiologiese
integrasie 180 krediete (120 &
60)
Praktykafronding en -inoefening van vaardighede

2&5&4&3

1&3
1 & 2 Geref
identiteit &
(4)
1&4&3

4&5

1&5&4

4&5&2

1&4&5

Legitimasie
VBO 1 100 krediete/uur Verwerwing van krediete mdo
verder studie
VBO 2 100 krediete/uur Verwerwing van krediete mdo
verder studie
VBO 3 100 krediete/uur Verwerwing van krediete mdo
verder studie

2 & (4)
2 & 5 & 4 & (3)

1&3&4
1&3&4&5
2&5

Nota: Die profielfokusse is in volgorde van belangrikheid ten opsigte van die aanbod aangebring. Die ( )
beteken dat dit nie oral aangebied word nie.
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A.16.2 HUGENOTE KOLLEGE
1. INLEIDING

Die Here het Hugenote Kollege die afgelope twee jaar op vele terreine ryklik geseën en in hierdie verslag
vertel ons graag hiervan. Soos reeds in die vorige verslag vermeld, is die Kollege sedert 2013 besig met ʼn
herposisioneringstrategie. Hierdie strategie het nodig geraak nadat Unisa die jarelange akademiese
vennootskap met die Kollege aan die einde van 2012 getermineer het.

2. DIE HERPOSISIONERINGSTRATEGIE

2.1 Die kern van hierdie strategie is dat Hugenote Kollege geposisioneer word as ʼn privaat, Christelike
opleidingsinstelling wat naskoolse opleiding in teologie en kerklike bediening asook maatskaplike
welsynsdienslewering aanbied. ʼn Verdere aspek hiervan is dat Hugenote Kollege ʼn diensverskaffer aan
die ekumeniese kerk wil wees deur kursusse aan te bied wat geloofsgemeenskappe se bediening in die
samelewing ondersteun.
2.2 Die implementering van genoemde strategie geskied in ʼn aantal fases. Aanvanklik is daar gefokus op
naskoolse, beroepsgerigte en vaardigheidsopleiding. Hiervoor is ʼn aantal sertifikaatkursusse by toepaslike
SETAS (Skills Education Training Authority in South Africa) geakkrediteer. Die tweede fase van die
herposisioneringstrategie behels die ontwikkeling en akkreditering van hoër sertifikaat- en graadkursusse
by die Raad op Hoër Onderwys.
2.3 Dit is verder vir die Kollege belangrik dat die opleiding so toeganklik moontlik moet wees. In die verlede
was Hugenote Kollege se kursusaanbod uitsluitlik residensieel van aard. ʼn Doelgerigte projek is nou begin
om die kursusse gedesentraliseerd aan te bied. Met die oog hierop is streekkantore in Kimberley en
Newcastle gevestig. ʼn Aantal leersentrums is ook elders in die land geopen. Die kursusse wat nou ontwikkel
word, sal hopelik mettertyd ook deur middel van telematiese onderrig aangebied kan word.

3. OPLEIDING IN MAATSKAPLIKE DIENSLEWERING

3.1 Hugenote Kollege bied tans vier (4) verskillende sertifikaatprogramme aan: Maatskaplike Hulpwerk
(HWSETA), Kinder- en Jeugsorg (HWESETA), Gemeenskapsontwikkeling (ETDPSETA) en Vroeë
Kindontwikkeling (ETDP). Die akkreditasie van ʼn Diplomakursus in Vroeë Kindontwikkeling deur die
ETDPSETA word tans afgewag.
3.2 Die Kollege is verder besig om ʼn BSW (Maatskaplikewerk) graad gereed te maak vir akkreditasie deur
die Raad op Hoër Onderwys.

4. TEOLOGIESE OPLEIDING

4.1 Alhoewel teologiese opleiding vroeër ʼn integrale deel van die Kollege was, byvoorbeeld die BDiac graad
in Jeugwerk, en daar ook ʼn teologiekomponent in die opleiding van maatskaplike werkers was, het hierdie
kundigheid die afgelope jare gekwyn.
4.2 Die terugplaas van teologie in die kursusaanbod van Hugenote Kollege is ʼn belangrike prioriteit in die
herposisioneringstrategie. Die besluit van die vorige vergadering van die Algemene Sinode om aan
Hugenote Kollege waarnemerstatus in die Algemene Kuratorium te verleen, het die Kollege grootliks in staat
gestel om kennis te neem van die nuutste verwikkelinge ten opsigte van teologiese opleiding in die NG Kerk
en deel van hierdie gesprekke te word. Hugenote Kollege het intussen gesprekke met die NG Kerk Wesen Suid-Kaapland begin met die oog daarop dat hierdie sinode mettertyd ʼn kuratorium vir die Kollege sal
aanwys.
4.3 As ʼn eerste fase is ʼn Sertifikaatkursus in Teologie en Bediening by die HWSETA geakkrediteer. Die
ontwikkeling van ʼn Hoër Sertifikaat in Teologie asook ʼn BTh graad vir akkreditasie deur die Raad op Hoër
Onderwys as tweede fase vorder goed.
4.4 Die volgende kriteria is vooraf vir hierdie kursusse gestel:
4.4.1 Vaardigheidsontwikkeling is ʼn integrale deel van die kursusse.
4.4.2 Die kursusse sluit nou aan by die uitgangspunte en waardes van die missionale teologie.
4.4.3 Die kursusse sluit ook nou aan by die empiriese indikatore van ʼn missionale kerk.
4.4.4 Die fokus van die kursusse is die omvattende heling en ontwikkeling van die Suider-Afrikaanse
samelewing.
4.4.5 Die kursusse fokus onder meer op spesifieke behoeftes van die kerke, byvoorbeeld die opleiding van
ouderlinge en kerklike hulpwerkers.
4.5 Benewens genoemde kursusse is Hugenote Kollege ook besig met die ontwikkeling van kursusse in
kerkplanting en interkulturele vaardighede vir multikulturele bediening. Dit word in die vooruitsig gestel dat
hierdie kursusse óf deel sal uitmaak van die BTh graad, óf as selfstandige kursusse geneem kan word.
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5. STUDENTESTATISTIEK

Die groei in studente van 2013 na 2014 is 95,5%. Hieronder volg ʼn uiteensetting van die studente per
kursus:
2013

2014

Jan

Jul

Jan

Jul

Sertifikaat in Kinder- en Jeugsorg (NKR vlak 4)

34

11

29

4

Sertifikaat in Maatskaplike Hulpwerk (NKR vlak 4)

114

154

152

Sertifikaat in Gemeenskapsontwikkeling (NKR vlak 4)

27

28

4

23

5

Sertifikaat in Vroeë Kindontwikkeling (NKR vlak 4)
TOTAAL

204

18

399

6. NAVORSING

6.1 ʼn Verdere faset van die herprioritiseringstrategie is om kerke te bedien met toegespitse (aksie-)
navorsing oor temas rakende die kerk se diakonale funksie in die wêreld.
6.2 Ten opsigte van die voortgaande hoë voorkoms van armoede en maatskaplike ongeregtigheid is die
Kollege daarvan oortuig dat Vroeë Kindontwikkeling ʼn doeltreffende en koste-effektiewe strategie kan wees
in die stryd hierteen. Daarom het die Kollege die kursusaanbod ten opsigte van Vroeë Kindontwikkeling
verder uitgebrei deur ʼn Diploma in Vroeë Kindontwikkeling (vlak 5) te ontwikkel en gereed te maak vir
akkreditasie.
6.3 ʼn Verdere tema waarby Hugenote Kollege op verskillende wyses betrokke is, is die diversiteit van die
Suid-Afrikaanse samelewing. Die Kollege is reeds sedert 2012 saam met die Evangelische Fachhochschule
Rheinland-Westfalen-Lippe in Bocchum, Duitsland by ʼn navorsingsprojek betrokke wat fokus op die
ontwikkeling van kommunikasievaardighede en -tegnieke wat gebruik kan word om kommunikasie tussen
groepe te verbeter en sodoende die potensiaal van konflik te verminder. Die veldwerk vir hierdie navorsing
is in 2014 voltooi en die navorsers is nou besig met die verwerking van die ingesamelde data.
6.4 Hugenote Kollege was in 2014 saam met die Kommissie vir Getuienisaksie (KGA) van die NG
Kerkfamilie in die Wes- en Suid-Kaapland asook die Oos-Kaap betrokke by navorsing en ʼn konferensie oor
Multikulturele gemeentes met interkulturele vaardighede.
6.5 Die hoë voorkoms van alkohol- en dwelmisbruik in Suid-Afrika is nog ʼn tema waarby die Kollege intens
betrokke is. In die verslagjaar is ʼn kort kursus ontwikkel wat daarom gemik is om gemeentes en
maatskaplike werkers toe te rus met vaardighede om deur gemeenskapsprojekte betrokke te raak by die
bekamping hiervan.
6.6 Die Kollege is tans ook, in samewerking met die Kerklike Maatskaplike Diensteraad (KMDR), besig met
navorsing vir die Algemene Sinode van die NG Kerk oor die impak van gemeentelike projekte op armoede
en maatskaplike ongeregtigheid asook die verhouding en samewerking tussen gemeentes en kerklike
maatskaplike diensorganisasies in die stryd teen armoede, werkloosheid en maatskaplike ongeregtigheid.

7. SPIRITUALITEITSONTWIKKELING EN MISSIONÊRE VORMING VAN STUDENTE

Voortdurende aandag aan die studente se roepingsbesef en spiritualiteit staan sentraal in al die kursusse,
maar ook die weekprogram van die Kollege. Die Kollege probeer verder om studente sover moontlike
pastoraal by te staan. Vanweë die skerp styging in studentegetalle is ʼn deeltydse studentekapelaan
aangestel. Dr Jacques Beukes, ʼn leraar van die VGKSA, verrig tans hierdie funksie.

8. SLOT

Die visie van Hugenote Kollege is ʼn groot korps opgeleide werkers wat daagliks, onder leiding van die
Heilige Gees, besig is om hoop te bring en God te verheerlik. Die personeel en studente van Hugenote
Kollege is baie dankbaar dat die Here ons geroep het om as deel van sy kerk in die koms van Sy koninkryk
betrokke te mag wees. Soli Deo Gloria.

9. AANBEVELING: HUGENOTE KOLLEGE

Die Algemene Sinode besluit om die waarnemerstatus van Hugenote Kollege by die Algemene
Kuratorium tot die volgende sitting van die Algemene Sinode te verleng.
Dr WC van der Merwe
Rektor
353

A.16.3 PREDIKANTESAKE
1. INLEIDING
Die ASM het in Maart 2012 die wyse besluit geneem om alle aangeleenthede wat predikante, proponente
en emeriti raak saam te groepeer onder een Steunspan, naamlik die Algemene Steunspan
Predikantesake (ASP). Dit het meegebring dat alle sake wat betref beleid, begeleiding, advies en
bevoegdheidsaangeleenthede nie meer fragmentaries hanteer word nie, maar deur een span kundige
lede van die Algemene Sinode wat nou na alle fasette van ʼn gelegitimeerde se lewe omsien. Daardeur
verseker die ASP dat daar kontinuïteit is in die opleiding, toekenning van bevoegdheid, behoud daarvan
en bedieningsvreugde van alle gelegitimeerdes sodat die predikantekorps van die Ned Geref Kerk
optimaal benut en versorg kan word
Die vertrekpunt waaraan die Algemene Steunspan Predikantesake sy opdrag meet, vind sy oorsprong in
drie konsentriese sirkels naamlik die verlening van bevoegdheid, die behoud van bevoegdheid en die
verlies van bevoegdheid. Skematies kan dit as volg voorgestel word:

Verlening

Behoud

Verlies

Verlening: nadat die onderskeie kuratoria die kandidate akademies en bedieningsgereed verklaar het, het
die ASP die voorreg om hierdie kandidate te legitimeer en bekend te stel aan die Kerk vir beroeping en
diens in breëre verband. Die ASP hanteer ook die adviese rakende kandidate wat weer aansoek doen om
hertoelating tot die bediening en maak aanbevelings ten opsigte van die aflê van colloquium doctum.
Behoud: ten opsigte van die behoud van bevoegdheid gee die ASP leiding en advies aan sinodes om die
A–Z Beleid vir Predikante op die mees praktiese wyse uit te voer. Dit hou in dat predikante versorg word
in alle fasette van die bediening. Hier word aandag gegee aan predikantebegeleiding; standplaasverwisseling; verdere bedieningsontwikkeling; die finansiële versorging van predikante (onder andere die
riglyne aan sinodes vir die jaarlikse vergoedingspakkette).
Verlies: wanneer gelegitimeerdes op die een of ander wyse hul bevoegdheid verloor, hanteer die ASP die
administrasie en liassering daarvan. Dit vind plaas wanneer ʼn gelegitimeerde uit die bediening bedank of
wanneer daar ʼn aanbeveling deur ʼn ring gemaak word vir die verlies van bevoegdheid na tugondersoek.
Befondsing: Die ASP word befonds deur die Algemene Sinode asook die jaarlikse registrasiefooi wat
alle gelegitimeerdes moet betaal. Die sake wat verband hou met die advies en leiding ten opsigte van die
uitvoering van die A–Z Beleid deur sinodes, soos byvoorbeeld predikantebegeleiding, VBO,
standplaasverwisseling en die administrasie van die ASP, word deur die Algemene Sinode befonds en
geen registrasiefooie word daarvoor aangewend nie. Al die sake wat verband hou met bevoegdheid – te
wete die legitimasie, bestuur en administrasie en advies rakende bevoegdheidsaangeleenthede en sekere
uitgawes verbonde aan die VBO – word deur die jaarlikse registrasiefooie befonds.

2. PERSONEEL
Primarii: drr Johann Ernst, Flip du Toit, Dewyk Ungerer, Pierre Goosen, Theo Swart, Gerhard Botha, di
Marius Cornelissen, Elize Klut en twee regskundiges: adv Fanie Visser en mnr Len Dekker (prokureur).
Sekundi: drr Jannie le Roux, Neels du Randt en Deon Oelofse.
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3. BESLUITE VAN DIE ALGEMENE SINODE
3.1 BESLUITE VAN DIE ALGEMENE SINODE 2011
Die Algemene Sinode het tydens sy vergadering in Oktober 2011 die volgende besluite geneem ten
opsigte van die ASP (Agenda, A.12 Regte, bl 279, pt. 2.8.5; Notule punt 32, bl 88)
Die Algemene Sinode
1 besluit om ʼn Algemene Bevoegdheidsraad (ASP) daar stel om alle sake rakende
bedieningsbevoegdheid namens die Algemene Sinode te hanteer;
2 versoek die Bestuurspan van die ASM om so gou moontlik kantoorfasiliteite tot beskikking van die ASP
te stel;
3 keur die Reglement vir die Algemene Bevoegdheidsraad (ASP) goed (punt 2.8.4 hierbo);
4 gee opdrag aan die ATR om te kontroleer watter wysigings aan die reglemente deur die instelling van
die ASP nodig sal wees en die voorgestelde wysigings aan die Moderamen vir goedkeuring voor te lê;
5 Die Algemene Sinode besluit verder
5.1 dat alle proponente, bedienaars van die Woord in diens van gemeentes en die kerkverband, ander
persone met die bevoegdheid van bedienaar van die Woord en emeriti by die ASP registreer en dat ’n
jaarlikse registrasiefooi betaalbaar word.
5.2 om werkgewers te versoek om minstens 50% van die registrasiefooi vir ‘n bedienaar van die
Woord/proponent/emeritus in diens van ʼn gemeente/kerkverband te betaal;
5.3 dat die jaarlikse registrasiefooi deur die Bestuurspan van die Moderamen op aanbeveling van die ASP
en die ATF vasgestel word;
5.4 om op aanbeveling van die Tydelike ATR die eerste lede van die ASP aan stel.
6 Die Algemene Sinode gee opdrag aan die Moderamen om, nadat advies van die ASP en die ATF
ontvang is, die koördineerder/uitvoerende amptenaar aan te stel.
Die Algemene Sinode het ook die volgende besluit geneem insake die kantoor van die ASP (vgl Agenda
A.3 bl 45 pt 7.3; T.12.2 pt 2.3.1; Notule punt 32, bl 88).
Die Algemene Sinode skep ’n sentrale Kantoor vir Bevoegdheid soos verwoord in pt 5.1 (pt 6.5) en pt 7
van hierdie verslag.
3.2 BESLUITE VAN DIE ALGEMENE SINODE 2013
Die Algemene Sinode het ook die volgende besluit geneem insake die Algemene Bevoegdheidsraad
(ASP) (vgl Agenda A.3 bl 45 pt 7.3; T.12.2 pt 2.3.1; Notule punt 32, bl 88).
SAMESTELLING VAN DIE ASP

Die Algemene Sinode besluit om die samestelling van die ASP soos volg te wysig:
4.1.3.1 Verander Regl 8 pt 2.3.3 “die verteenwoordiger van die Algemene Kuratorium, met sekundus” om
te lees “twee verteenwoordigers van teologiese opleiding (een uit die Algemene Kuratorium en een van
die VBO Forum), met sekundi”.
4.1.3.2 Verander Regl 8 pt 2.3.4 “die verteenwoordiger van predikantebegeleiding, met sekundus” om te
lees “twee verteenwoordigers van predikantebegeleiding, met sekundi”.
BENAMING VAN DIE ASP (A.3 bl 53 pt 4.2.2) – goedgekeur soos gewysig in Reglement:

Die Algemene Sinode besluit om die naam van die Algemene Bevoegdheidsraad te wysig na
Algemene Steunspan vir Predikantesake.
3.3 BENOEMING VAN DIE AMPTENAAR
3.3.1 Dr Dewyk Ungerer is benoem as Bestuurder: ASP met ingang vanaf 1 Maart 2012. Die pos is tot en
met die sinodesitting in Oktober 2013 op ʼn 50% basis gevul en die 50% dienste is by die NG Gemeente
Raslouw ingekoop. Sedert die vorige sinodesitting (Oktober 2013) is die Algemene Steunspan
Predikantesake versoek om die pos nie verder met ʼn 50% inkoop van tyd te vul nie in die lig van die
herstrukturering en die vul van die Algemene Sekretaris se pos aan die einde van 2015. Hierdie versoek
het veroorsaak dat daar slegs 10% tyd ingekoop is van dr Dewyk Ungerer (bestuurder) om die basiese
administratiewe werksaamhede in stand te hou.
3.3.2 AANBEVELINGS: KAPASITEIT ASP-KANTOOR
Die Algemene Sinode:
355

3.3.2.1 neem kennis van die huidige situasie in die ASP kantoor (10% inkoop van tyd).
3.3.2.2 gee opdrag aan die ASP om in oorleg met die Bedryfspan die ondersoek na kapasiteitbehoeftes af te handel en die nodige aanstelling in die ASP kantoor te doen.
3.4 DIE REGLEMENT VAN DIE ASP
Die ASP funksioneer volledig aan die hand van Reglement 8 soos goedgekeur deur die Algemene Sinode
in 2013.

4. WERKSAAMHEDE VAN DIE ALGEMENE STEUNSPAN PREDIKANTESAKE (ASP)
4.1 SAKE WAT DEUR DIE ALGEMENE STEUNSPAN PREDIKANTESAKE HANTEER WORD
4.1.1 Verantwoordelikhede
Die primêre verantwoordelikhede van die ASP word hier onder gelys. Vir die volledige beskrywing van die
verantwoordelikhede word verwys na:
*1 REGLEMENT 8: ALGEMENE STEUNSPAN PREDIKANTESAKE (2013)
*2 BESTUURSHANDLEIDING VIR DIENSVERHOUDINGE (2010)
*3 HANDLEIDING VAN DIE ALGEMENE BEVOEGDHEIDSRAAD (2013)
4.1.2 Inwin van biografiese data en die finalisering van die databasis
Die Kantoor het met behulp van die onderskeie sinodes asook die gegewens wat uit die Jaarboek verkry
is ʼn databasis saamgestel van al die persone wat deur die NG Kerk gelegitimeer is. Hierdie databasis
bevat onder meer die biografiese gegewens van (getalle tussen hakies):
- Predikante met volle ampsbevoegdheid (1576)
- Proponente (319)
- Emeriti (1261)
- Uitgetrede persone sonder bevoegdheid (710).
Die Kantoor het op 1 Maart 2012 begin om aan elke gelegitimeerde sy/haar eie biografiese datablad te
stuur sodat persone wat oor bevoegdheid beskik jaarliks by die ASP kan registreer. Begin April 2013 het
elke geregistreerde persoon ook ʼn rekeningstaat ontvang vir die betaling van die jaarlikse betaling van
registrasiefooie. Sedert die begin van 2015 is die sisteem ook so opgegradeer dat gelegitimeerdes self op
die datablad veranderinge kan doen en dit terugstuur aan die ASP Kantoor.
4.1.3 Hantering van bevoegdheidsaansoeke
Die ASP het ook ʼn aantal aansoeke hanteer waar persone aansoek gedoen het om behoud van
bevoegdheid aan die hand van die proses soos beskryf in Artikel 11 van die Kerkorde. Meer as drie
honderd bevoegdheidsnavrae (van sinodale kommissies/diensrade, ringe, leraars en kerkrade) is in
hierdie periode hanteer. Dit sluit in: advies ten opsigte van aansoeke vir die hertoelating tot die bediening,
die behoud van en verlies van bevoegdheid (na bedanking of tugmaatreëls) asook diensverhoudings en
arbeidsregtelike navrae.
Lede van die ASP het ook in November 2013 en 2014 die legitimasie hanteer op aanbeveling van die
kuratoria van die Teologiese Fakulteite aan die Universiteite van Pretoria, Bloemfontein en Stellenbosch.
4.1.4 Predikantebegeleiding
4.1.4.1 Die ASP het in hierdie periode leiding aan sinodes gegee ten opsigte van predikantebegeleiding.
Daar is ook twee werkswinkels aangebied met al die sinodale verteenwoordigers wat vir predikantebegeleiding in hulle streke verantwoordelik is. Tydens hierdie geleenthede het die verteenwoordigers
gedeel wat in hulle streke aan die gang is en so by mekaar geleer.
4.1.4.2 AANBEVELINGS: PREDIKANTEBEGELEIDING.
Die Algemene Sinode:
4.1.4.2.1 neem met dank kennis van die riglyne oor predikantebegeleiding (Predikantesake Bylaag
1).
4.1.4.2.2 neem met dank kennis van die groot werk wat die verskillende predikantebegeleiers in die
onderskeie sinodale gebiede reeds gedoen het en steeds mee besig is.
4.1.4.2.3 versoek sinodes om hierdie riglyne te gebruik met die oog op predikantebegeleiding
sodat leraars gehelp en ondersteun kan word ten opsigte van bedieningsvernuwing en -vreugde.
34.1.4.2.4 neem punt 3 van Bylaag 1, wat handel oor brugbediening en versorging van emeriti in
behandeling en neem die nodige besluite.
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4.2 STATUTÊRE REGISTRASIE AS PASTORALE VERSORGERS
4.2.1 Dit het onder die ASP se aandag gekom dat bedienaars van die Woord wat dikwels berading doen
en lidmate pastoraal versorg, gevaar loop om statutêre wetgewing te oortree. Dit kan daartoe lei dat
bedienaars van die Woord vervolg kan word asook die risiko loop van groot eise teen hulle.
Die ASP het leiding geneem in die ondersoek om die bedienaars van die Woord as pastorale versorgers
statutêr te registreer om sodoende die nodige beskerming aan hulle te verleen. Tans is die ASP nog in
onderhandelingsfase met die betrokke staatsdepartemente.
4.2.2 AANBEVELING: STATUTÊRE REGISTRASIE
Die Algemene Sinode neem kennis van die onderhandelinge wat steeds in proses is om
bedienaars van die Woord statutêr as pastorale versorgers te laat registreer.
4.3 BEDIENINGSBEOORDELINGSISTEEM
4.3.1 In verskeie werkskringe word daar prestasiebeoordeling gedoen en vele stemme het in die kerk
opgegaan vir ʼn sisteem om bedienaars van die Woord en amptenare te kan beoordeel in terme van
werksuitsette. Die ASP is van oordeel dat hulle nie op dieselfde manier as persone wat vir sekulêre
instansies werk, beoordeel kan word nie, maar dat daar eerder na ‘n eiesoortige sisteem gekyk moet
word.
Nadat verskeie modelle ondersoek is, is ʼn eiesoortige konsepmodel ontwikkel. Die voorgestelde
konsepmodel berus op ʼn bedieningsbeoordelingsisteem (bedienaars van die Woord) en
werksbeoordelingsisteem (amptenare).
Die ASP versoek kerklike vergaderings om van die konsepmodel gebruik te maak en insette te lewer
sodat dit verder ontwikkel kan word. Die konsepmodel is beskikbaar in die Handleiding van die ABR of by
die Bestuurder ASP.
4.3.2 AANBEVELINGS: BEDIENINGSBEOORDELINGSISTEEM
Die Algemene Sinode
4.3.2.1 neem kennis van die konsepmodel wat ontwikkel is om kerklike vergaderings te help om
bedienaars van die Woord se bediening en amptenare se werk te evalueer en te ondersteun.
4.3.2.2 moedig kerklike vergaderings aan om die konsepmodel te gebruik en kommentaar aan die
ASP deur te stuur nie later as 31 Maart 2016 nie.
4.4 HANDLEIDING VIR GEBRUIK IN DIE BREË KERKVERBAND
4.4.1 Na aanleiding van verskeie navrae, onduidelikhede en onsekerhede oor die versorging, begeleiding
en bevoegdheid van bedienaars van die Woord het lede van die ASP saamgewerk met die skep van ʼn
handleiding wat die breë kerkverband wil dien met die verskillende dienste wat die ASP aanbied.
Die handleiding is tans nog ʼn werksdokument en sal gedurende die nuwe jaar opgegradeer en bygewerk
word. Daarna sal die ASP dit elektronies publiseer vir gebruik in breë kerklike verband. Kerklike
vergaderinge word versoek om die handleiding te gebruik en kommentaar aan die ASP deur te stuur met
die oog op die finalisering van die Handleiding.
4.4.2 AANBEVELINGS: ASP-HANDLEIDING
Die Algemene Sinode
4.4.2.1 neem kennis van die ASP-Handleiding wat ontwikkel is;
4.4.2.2 moedig kerklike vergaderinge aan om van die Handleiding gebruik te maak;
4.4.2.3 versoek kerklike vergaderinge om enige verdere kommentaar aan die ASP deur te stuur
teen 31 Maart 2016 met die oog op die opgradering van die Handleiding.
4.5. VBO- EN SELFSORGKREDIETE
4.5.1 VBO-Sisteem
4.5.1.1 AANBEVELING: VBO-KREDIETSTELSEL
Die Algemene Sinode
4.5.1.1.1 bevestig dat die VBO-kredietstelsel, soos voorheen goedgekeur, onveranderend hanteer
sal word.
4.5.1.1.2 versoek ringe om jaarliks na aanleiding van bogenoemde, die VBO-krediete te kontroleer
en toe te sien dat dit op datum is.
4.5.1.1.3 bevestig dat die kurrikulum vir VBO deur die Algemene Kuratorium hanteer word.
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4.5.1.1.4 versoek ringe en leraars om behoeftes vir verdere bedieningsontwikkeling aan die
onderskeie Sentrums en Kuratoria deur te gee.
4.5.2 Selfsorgkredietsisteem
4.5.2.1 In aanvulling tot die bestaande VBO-kredietstelsel, wat ʼn selfstandige en eie proses is, wil die
ASP die selfsorgkredietstelsel daarnaas (en in kombinasie) implementeer ten einde ook leraars aan te
moedig en erkenning te gee vir selfsorg, eie ontwikkeling en blootstelling. Die VBO-sisteem gaan voort
soos voorheen goedgekeur terwyl die nuwe voorgestelde selfsorgsisteem daarnaas en in aanvulling
bestuur word.
Bedienaars van die Woord se toerusting tot voortgesette bekwaamheid word dus in die toekoms gemeet
aan beide die VBO-kredietstelsel (opleiding) en eie selfsorgsisteem.
4.5.2.2 AANBEVELINGS: SELFSORGKREDIETSISTEEM
Die Algemene Sinode
4.5.2.2.1 bevestig dat die selfsorgkredietsisteem, soos voorheen goedgekeur, onveranderend
hanteer word.
4.5.2.2.2 versoek ringe om gemeentes en leraars ter wille van leraars se eie versorging hierin te
begelei.
4.6 STANDPLAASVERWISSELING
4.6.1 Die ASP het veral na aanleiding van terugvoer via Predikantebegeleiding en Kerkspieël terdeë
bewus geword van die groter behoefte aan mobiliteit in die Kerk as wat daar tans plaasvind. Die ASP is
ook bewus dat daar bepaalde voordele vir beide leraars en gemeentes is in groter blootstelling van leraars
aan meer gemeentes en dat daar met ʼn nuwe beroep bepaalde nuwe energie in beide leraar en
gemeente loskom.
Die ASP wil daarom graag meewerk dat daar groter mobiliteit in die breë kerk sal kom. Wanneer leraars
en kerkrade meer openlik oor die stelsel van standplaasverwisseling is, sal die leraar sowel as die
kerkraad daarby baat vind. Vir die gemeente kan dit ʼn nuwe impetus bring en vir die leraar nuwe
blootstelling en uitdagings bring sodat hy in sy persoon en bediening verder kan ontwikkel.
Die ASP wil poog om standplaasverwisseling meer deursigtig te maak en help om dit gekoördineerd met
behulp van ringe en sinodes deur die hele land heen te bestuur. Derhalwe wil die ASP versoek dat die
Algemene Sinode die nodige hulpbronne beskikbaar stel sodat die proses in werking gestel kan word.
Die ASP bring dit weer onder die aandag van leraars, gemeentes en ringe dat die ASM in 2014 die riglyne
vir die proses van standplaasverwisseling onderskryf het. Hierdie riglyne bepaal dat waar ʼn leraar langer
as tien jaar in dieselfde gemeente is, daar ʼn gesprek tussen leraar, kerkraad en ring gevoer moet word.
Tydens hierdie gesprek moet daar onder andere geëvalueer word of die leraar nog steeds effektief en met
bedieningsvreugde in sy/haar werkkring kan voortgaan en of standplaasverwisseling oorweeg kan word.
Die volledige proses wat die hantering van standplaasverwisseling verduidelik, word uiteengesit in die
riglyne in Predikantesake Bylaag 2.
4.6.2 AANBEVELINGS: STANDPLAASVERWERWISSELING
Die Algemene Sinode:
4.6.2.1 neem met dank kennis van die riglyne oor standplaasverwisseling (Bylaag 2).
4.6.2.2 versoek sinodes om aktief mee te werk aan die bedieningsvernuwing en -vreugde van
leraars deur middel van standplaasverwisseling.
4.6.2.3 herbevestig sy besluit dat daar met leraars wat langer as 10 jaar in een werkkring/
gemeente ʼn gesprek gevoer moet word ten opsigte van bedieningsvreugde/standplaasverwisseling.
4.7 DIE ROL VAN RINGE
4.7.1 Geen werksaamheid van die ASP kan effektief funksioneer as die ring nie tot sy volle reg kom nie.
Die ASP het weereens onder die indruk gekom van die geweldige groot rol wat ringe speel en die groot
taak wat ringe verrig aan die hand van die kerkordelike artikels (vgl Kerkorde Artikels 29–31).
Die ASP versoek dat ringe optimaal sal funksioneer sodat die ondersteuning wat die ASP kan bied tot
volle potensiaal ontwikkel en benut kan word. Sake soos predikantebegeleiding en -versorging, monitering
van die kredietstelsel, standplaasverwisseling en finansiële begeleiding is van kardinale belang vir die
358

ondersteuning aan leraars en gemeentes. Daarsonder kan die kerk nie sy leraars na behore versorg en
begelei nie.
4.7.2 AANBEVELINGS: ROL VAN DIE RING
Die Algemene Sinode
4.7.2.1 bevestig weer die rol en taak van die ring soos omskryf in die Kerkorde Artikels 29–31;
4.7.2.2 versoek sinodale kommissies/diensrade om prosesse in plek te plaas om ringe te bemagtig
ten einde hulle rol in die begeleiding van leraars effektief uit te voer.
4.8 JAARLIKSE REGISTRASIEFOOI
4.8.1 Met die totstandkoming van die ASP (toe ABR) in Maart 2012 het die ASM die jaarlikse registrasiefooi bepaal vir alle gelegitimeerdes. Jaarliks word die registrasiefooie deur die Bedryfspan hersien. Met
die suiwering van die verantwoordelikhede van die ASP tussen suiwer bevoegdheidsaangeleenthede en
predikantebegeleiding asook die afskaling van die bestuurder se pos (50%) was dit nog nie nodig om die
fooie te verhoog nie. Dit mag wel in die toekoms aangepas word.
Die ASP-uitgawes word hanteer binne die Algemene Sinode se goedgekeurde begroting van fondse. Die
ASP se inkomste om hierdie begroting te dek, is afkomstig van die registrasiefooie en fondse van die
Algemene Sinode.
Die afgelope drie jaar het 80% van alle gelegitimeerdes hulle verantwoordelikheid nagekom deur betyds
aan te meld en hulle registrasiefooie oor te betaal. Daar is sinodes wat gehelp het om hierdie fooie in te
samel en oor te betaal. Daar is egter nog leraars wat nie jaarliks aanmeld asook hulle registrasiefooie
oorbetaal nie en sommiges is reeds vir meer jare agterstallig.
4.8.2 AANBEVELINGS: REGISTRASIEFOOI
Die Algemene Sinode
1. spreek sy dank uit teenoor leraars wat getrou jaarliks aanmeld asook die verlangde
registrasiefooie oorbetaal.
2. spreek sy dank uit teenoor sinodes wat behulpsaam is met die jaarlikse opdatering van leraars
se data asook die insameling en oorbetaling van die registrasiefooie.
3. bevestig sy besluit van 2011 naamlik: dat alle proponente, bedienaars van die Woord in diens
van gemeentes en die kerkverband, ander persone met bevoegdheid van bedienaar van die Woord
en emeriti by die ABR (nou ASP) registreer en dat ʼn jaarlikse registrasiefooi betaal word.
4. spreek hom uit oor gelegitimeerdes wat nie uitvoering gee aan Algemene Sinodebesluite ten
opsigte van jaarlikse aanmeldings en oorbetaling van jaarlikse registrasiefooi nie.

5. WYSIGINGS
5.1 ARTIKEL 7
5.1.1 In die lig van die besluite van die Algemene Sinode in 2013 ten opsigte van die ASP moet Artikel 7
van die Kerkorde wat tans as volg lui: Die verlening van bevoegdheid om as bedienaar van die Woord
beroep te word, óf die beëindiging daarvan, geskied deur die Algemene Steunspan Predikantesake
namens die Algemene Sinode” dienooreenkomstig gewysig word.
5.1.2 AANBEVELINGS: WYSIGING VAN ARTIKEL 7
Die Algemene Sinode
5.1.2.1 Besluit om met ʼn tweederde meerderheid Artikel 7 as volg te wysig
Die verlening van bevoegdheid om as Predikant (bedienaar van die Woord) beroep te word, die behoud
daarvan en die beëindiging daarvan, geskied deur die Algemene Steunspan Predikantesake namens die
Algemene Sinode
5.1.2.2 Besluit om voortaan die woord “predikant” te gebruik in plaas van die omskrewe term van
“Bedienaar van die Woord” in die Kerkorde.
5.2 REGLEMENT 11: REGLEMENT VIR DIE BEVOEGDHEID VAN PREDIKANTE, PROPONENTE EN
EMERITI
5.2.1 In die lig van die vereenvoudiging van die onderskeie kategorieë van bevoegdheid het die ASP die
hele Reglement 11 hersien en lê dit aan die Algemene Sinode voor vir goedkeuring (Predikantesake
Bylaag 3).
5.2.2 AANBEVELING: REGLEMENT 11
Die Algemene Sinode keur die gewysigde Reglement vir die Bevoegdheid van Predikante,
Proponente en Emeriti goed vir opname in die Kerkorde.
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5.3 GEDRAGSKODE
5.3.1 In sy ondersoek na die statutêre registrasie van predikante as pastorale beraders is inligting ontvang
dat om dit reg te kry daar ʼn gedragskode saamgestel moet word. Later het die ASM ook aan die ASP die
opdrag gegee om ʼn gedragskode saam te stel. Die ASP het ʼn gedragkode saamgestel wat aan die ASM
voorgelê is vir kommentaar. Enkele kommentaar is ontvang en verwerk. Die ASP lê die
konsepgedragskode aan die Algemene Sinode voor vir bespreking, wysiging en aanvaarding. Dit vorm
deel van die Aanvullende Agenda aangesien ʼn werkwinkel hieroor eers aan die begin September 2015
kan plaasvind.
5.3.2 AANBEVELING: GEDRAGSKODE
Die Algemene Sinode
5.3.2.1 bespreek die Gedragskode.
5.3.2.2 gee opdrag aan die ASP om in oorleg met die ASR en Algemene Kuratorium die ASM te
adviseer op welke wyse die gedragkode geïnkorporeer moet word by die
5.3.2.2.1 opleiding van teologiese studente;
5.3.2.2.2 Legitimasieverklaring;
5.3.2.2.3 Personeelbeleid van kerklike werkgewers;
5.3.2.2.4 Diensooreenkomste tussen predikante en kerklike werkgewers.

6. SLOT
Hiermee die ASP se tweede verslag na sy totstandkoming op 1 Maart 2012. In ʼn kort tydjie het die ASP
hard gewerk om ʼn kantoor te vestig, strukture in plek te kry, inligting in te samel om die databasis op
datum te bring en te hou, ʼn goeie liasseerstelsel te skep en ʼn klomp navrae te beantwoord.
Die ASP is steeds oortuig dat ons die taak wat aan ons opgedra is in die tyd tot ons beskikking na die
beste van ons vermoë en na behore uitgevoer het. Die ASP bevestig weereens sy verbintenis om alleen
tot diens van die korps gelegitimeerdes – van proponent tot emeritus – van die NG Kerk te wees. Ons wil
graag leraars help om elke dag in sy of haar werkkring bedieningsvreugde te beleef.
Die Algemene Sinode word die seën van die Here toegebid met sy vergadering asook die besluite wat
geneem moet word.
M Cornelissen (Voorsitter)
L Ungerer (Bestuurder)
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PREDIKANTESAKE BYLAAG 1

RIGLYNE VIR PREDIKANTEBEGELEIDING
1. AGTERGROND
Gedurende Junie 2014 en Junie 2015 is twee suksesvolle werkswinkels aangebied met al die sinodale
verteenwoordigers vir predikantebegeleiding in die verskillende streke. Tydens hierdie geleenthede het die
verteenwoordigers inligting uitgeruil oor wat in hulle sinodale streke gebeur op die terrein van
predikantebegeleiding en -versorging. Veral dit wat binne die sinodale gebiede as positief ervaar word en
ook in ander sinodes goed kan werk, is met mekaar gedeel. Sake wat aandag behoort te geniet is ook
onder die verteenwoordigers bespreek en daar is gevoel dat veral standplaasverwisseling, die rol van die
ring en die versorging van emeriti onder die Algemene Sinode van 2015 se aandag gebring moet word.

2. PREDIKANTEBEGELEIDING
2.1 INLEIDING
2.1.1 Die Algemene Sinode neem met dank kennis van die groot werk wat die onderskeie sinodes en
ringe doen om predikante in hulle bedienings- en selfontwikkeling te ondersteun.
2.1.2 Die Algemene Sinode moedig alle predikante aan om ter wille van hul eie bedieningsvreugde en vir
voortgaande bedieningsvernuwing by die geleenthede in te skakel.
2.1.3 Die Algemene Sinode neem kennis dat daar in predikante begeleiding nie net meer gefokus word op
bedieningsvreugde nie, maar meer klem voortaan ook geplaas sal word op voortgaande
bedieningsvernuwing.
2.2 BEDIENINGSBEOORDELINGSISTEEM
2.2.1 Die Algemene Sinode neem kennis van die verdere ontwikkeling deur die Algemene Steunspan
Predikantesake van die bedieningbeoordeling stelsel wat die Algemene Sinode in 2013 goedgekeur het.
Op hierdie wyse word kerklike vergaderings verder gehelp om bedienaars van die Woord se bediening en
amptenare se werk te evalueer en te ondersteun.
2.2.2 Die Algemene Steunspan Predikantesake stel hiermee ’n dokument vir gesprek tussen kerkrade
(DVK’s, dagbesture) en leraars tot beskikking. Die dokument kan in samehang met Artikel 9 gebruik word.
Hierdie dokument is ’n agenda van sake wat moontlik bespreek kan word om ’n beeld te gee van hoe
predikante die uitleef van hulle roeping in gemeentes ervaar. Gemeentes word versoek om dit te gebruik
en kommentaar te stuur aan die Algemene Steunspan Predikantesake (vergelyk Predikantesake Bylaag
1.1).
2.3 AFTREE-OUDERDOM VAN PREDIKANTE
Die aftree-ouderdom van predikante staan oor vir verdere hantering deur die ASP. Dit hou verband met
die omvattende proses van bedieningsvreugde en bedieningsvernuwing, bedieniningsbevoegdheid en vaardigheid, VBO, die selfsorgkredietsisteem, mentorskap en versorging van predikante asook
standplaasverwisseling en kan nie in isolasie hanteer word nie. Hierdie saak het ook kerkordelike
implikasies. Die aftree-ouderdom van predikante word reeds hanteer in Reglement 11. Die Algemene
Taakspan Navorsing is tans ook besig met ʼn ondersoek na die aftrede van predikante, watter ouderdom
as mees geskik gesien word en hoeveel gemeentes wel na hul leraar se emeritaat weer sal/kan beroep.
Meer as 300 leraars (wat binne die volgende 5 jaar emeriteer) is by hierdie ondersoek betrokke en dit is
wys om eers te wag met enige aanbevelings tot hierdie navorsingsresultate ontvang is. Predikantebegeleiding is ook betrokke by hierdie navorsingsprojek.
2.4 SELFSORGKREDIETSISTEEM
Tydens die Algemene Sinode van 2013 is ʼn selfsorgkredietsisteem as aanvulling tot die VBOkredietstelsel goedgekeur en is die Algemene Bevoegdheidsraad (nou Algemene Steunspan
Predikantesake) versoek om advies aan ringe en kerkrade te voorsien met die oog op die hantering van
die selfsorgkrediete in aanvulling tot die VBO-krediete.
Die Algemene Steunspan Predikantesake is tans besig om verder te werk aan advies vir ringe en
kerkrade met die oog op die hantering van die selfsorg kredietsisteem en is nog nie gereed vir finale
besluitneming nie. Omdat hierdie saak ook hanteer word binne die breër konteks van die omvattende
proses van bedieningsvreugde en bedieningsvernuwing, bedieningsbevoegdheid en -vaardigheid, VBO,
asook standplaasverwisseling, mentorskap en versorging van predikante kan dit nie in isolasie gedoen
word nie. Die ASP versoek dat hierdie opdrag weer gegee word sodat alle moontlike aspekte aandag kan
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kry. Vergelyk Predikantesake Bylaag 1.2 vir moontlike aspekte wat in die selfsorgkredietsisteem
verreken word en kan bydra tot die bedieningsvernuwing en -vreugde van predikante.
2.5 ROL VAN DIE RING IN PREDIKANTEBEGELEIDING EN -VERSORGING
2.5.1 Die ASP het gekyk na die omvang van die rol van die ring in predikantebegeleiding en -versorging.
(vergelyk Predikantesake Bylaag 1.3) Hieruit het geblyk dat daar ’n groot verantwoordelikheid by die ring
lê met betrekking tot verskillende aspekte van predikantebegeleiding. By talle ringe is daar groot onkunde
hieroor en by ander ringe vind geen ondersteuning van predikante in die ring plaas nie. Onsekerheid
bestaan nie net oor die ring se rol in predikante se begeleiding en versorging nie, maar oor die rol van die
ring in totaliteit.
2.5.2 Dit blyk dat daar oor die algemeen onsekerheid bestaan oor die rol en verantwoordelikheid van die
ring binne die kerk en dat daar ringe is wat disfunksioneel is.
2.5.3 Daar bestaan ’n behoefte om ringe te bemagtig, duidelike riglyne te gee vir die rol van die ring
(onder andere oor die hantering en versorging van predikante) en die rol van die ring in die breër kerklike
konteks uit te klaar.
2.5.4 Die rol van die ring binne die kerk benodig dringend verdere studie en besinning en behoort sodra
moontlik aandag te geniet.

3. NUWE SAKE VIR BESLUITNEMING
3.1 BRUGBEDIENING
3.1.1 Die Algemene Sinode neem kennis van die belangrike werk wat brugbediening onder andere in
gemeentes doen om ʼn gemaklike oorgang te bewerk waar daar ʼn vakature in die gemeente onstaan.
3.1.2 Die ASP oordeel egter dat Brugbediening in sy volle omvang nie by die Algemeen Steunspan
Predikantesake tuis hoort nie maar eerder by Gemeentebediening.
3.1.3 Daar bestaan ’n Suid-Afrikaanse organisasie vir brugbediening – NIMSA (Network for Interim
Ministry in Southern Africa).
3.1.4 AANBEVELINGS: BRUGBEDIENING
Die Algemene Sinode spreek hom uit oor locus standi van brugbediening en waar dit tuishoort.
3.2 VERSORGING VAN EMERITI
3.2.1 Die Algemene Sinode neem kennis van die groot aantal predikante wat binne die volgende paar jaar
emeriteer. Vir die tydperk van 1 Julie 2015 tot 30 Junie sal ongeveer 310 persone die aftree-ouderdom
bereik.
3.2.2 Daar bestaan tans nie werklik goed georganiseerde aksies en programme om emeriti te versorg of
betrokke te hou by kerklike aktiwiteite nie.
3.2.3 By emeriti bestaan die persepsie dat die kerk waarbinne hulle ’n leeftyd gedien het nie eintlik omgee
vir hulle welsyn nie.
3.2.4 AANBEVELINGS: EMERITI
Die Algemene Sinode:
3.2.4.1. neem met dank kennis van die goeie werk wat deur emeriti gedoen is tydens hulle
bediening en spreek waardering daarvoor uit.
3.2.4.2 Sinodes en ringe word versoek om aandag te gee aan emeriti binne hulle grense en hulle
ook uit te nooi na kerklike gebeure.
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PREDIKANTESAKE BYLAAG 1.1

GESPREK OOR DIE BEDIENINGSVREUGDE VAN DIE LERAAR
In die uiteensetting hieronder word moontlike belangrike gesprekspunte genoem om te bepaal hoe ʼn
dominee sy/haar werk beleef. Dit gaan nie oor ʼn “checklist” nie, maar oor ʼn moontlike skema sodat die
belangrikste sake aan die orde kan kom. Nie al die sake hoef noodwendig ewe uitvoerig hanteer te word
nie, maar alles behoort tog ter sprake te kom. Die bespreking van die sake sal waarskynlik ook by elke
leraar verskil.
Punte vir gesprek tussen die diensverhoudingekommissie en dominee:
1) Werk as predikant
a) In watter mate het jy die afgelope jaar die afgesproke take uitgevoer?
b) Het jy in jou werk voldoende ruimte en ondersteuning gekry van die kerkraad?
c) Watter hindernisse het jy ervaar in die uitvoering van jou werk?
d) Watter positiewe omstandighede het jou gehelp in die uitvoering van jou werk?
e) Het jy die indruk dat jou werk die afgelope jaar resultate gehad het? Wat sou jy as sulke resultate kon
omskryf?
f) Voel jy dat jy met die dinge besig is waarmee jy dink jy regtig moet besig wees?
g) Watter aspekte van dit wat jy ervaar het, behoort breedvoeriger hanteer te word in die gemeente of die
kerkraad?
2) Die werksbelewing van die predikant
a) Geniet jy (nog) die werk? Wat veroorsaak dat jy dit geniet of nie geniet nie?
b) Hoe ervaar jy die verhouding vrye tyd/werktyd? Slaag jy daarin om dit behoorlik uitmekaar te hou?
c) Hoe ervaar jou familie die feit dat jy predikant is in ons gemeente?
d) Watter dele van jou werk ervaar jy as inspirerend, en wat as belemmerend?
e) Is daar vir die nabye toekoms voldoende uitdagings om gemotiveerd te werk?
f) Watter (teologiese) temas hou jou op die oomblik die meeste besig?
g) Is daar genoeg tyd vir voldoende studie om aktueel te bly met jou bediening?
h) Ontspan jy genoeg om jou “batterye weer te laai”? Hoe doen jy dit?
3) Werk in die gemeente en gemeenskap
a) Kry jy nog energie en inspirasie uit jou werk in die gemeente?
b) Hoe ervaar jy die samewerking en verhouding tussen die kerkraad en andere medewerkers binne ons
gemeente? Wat kan verbeter word?
c) Is daar duidelikheid oor waarvoor ons gemeente staan (identiteit en visie) en oor wat die gemeente wil
bereik (beleid)? Help dit jou om doelgerig en effektief te werk?
d) Wat dink jy is die verwagtinge van die gemeente oor jou werk? Voel jy dat jy voldoen aan hierdie
verwagtinge?
e) Is ons as gemeente regtig besig met die dinge wat volgens jou regtig die belangrikste is? Stel ons die
regte prioriteite?
f) Watter mate van samewerking en ondersteuning ervaar jy in jou werk van die kerkraad en andere
gemeentelede?
g) Watter mate van samewerking en ondersteuning ervaar jy in jou werk van jou kollegas en ander
personeel van die gemeente?
h) Is jy tevrede met die ooreengekome salaris en voordele?
i) Bevorder die fasiliteite en hulpmiddele van die gemeente wat tot jou beskikking is die uitvoering van jou
werk? Indien nodig, wat kan verander om jou werksbevrediging te verbeter?
j) Watter werkservarings in ons gemeente (of daarbuite) inspireer jou?
k) Watter werkservarings in ons gemeente (of daarbuite) vind jy frustrerend?
i) Is daar spesifieke faktore in ons gemeente (of daarbuite) wat ʼn uitdaging of hindernis is in jou werk?
4) Ander sake
a) Is daar enige ander sake oor en uit jou werk waaroor jy graag sal wil gesels?
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PREDIKANTESAKE BYLAAG 1.2

ASPEKTE WAT BEOORDEEL KAN WORD IN ʼN SELFSORGKREDIETSISTEEM VIR PREDIKANTE
1. In-diens-ontwikkeling en praktykaanwending (IDOPA)
Aspekte van in-diens-ontwikkeling en praktykaanwending
Retreat
Induksie
Deurlopende assessering van bedieningsvaardigheid
Ringswerk (verkies tot ringskommissie)
Sinode (verkies tot sinodale kommissies, opstel van verslae)
Bywoon van Algemene Sinodevergadering
Algemene Sinodale werk op kommissievlak
10-jaar gesprek vir standplaasverwisseling
Standplaasverwisseling
2. Persoonlike ontwikkeling en selfsorg (POSS)
Persoonlike ontwikkeling en selfsorg (POSS)
Mentoraat (ontmoet 4 keer per jaar)
Sport en fisiese aktiwiteite (soos gimnasium)
Verlof geneem soos bepaal deur verlofreglement
Sabbatstyd geneem soos bepaal deur verlofreglement
Stokperdjie
Standplaasverwisseling
3. Gemeenskapsbetrokkenheid (GB)
Gemeenskapsbetrokkenheid (GB)
Betrokke by nie-kerklike organisasie binne die gemeenskap
Leierskap in nie-kerklike organisasie binne die gemeenskap
Betrokke by interkerklike organisasie binne gemeenskap
Leierskap in interkerklike organisasie binne die gemeenskap
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PREDIKANTESAKE BYLAAG 1.3

ROL VAN DIE RING IN PREDIKANTEBEGELEIDING EN -VERSORGING
1. AANMELDING EN KEURING VAN STUDENTE
Die sturende ring:
1.1 wys ’n taakgroep aan wat aansoeke om toelating tot teologiese studies met die oog op die
evangeliebediening hanteer;
1.2 tree, na ontvangs van die verslag en aanbeveling van ’n kerkraad (Vorm 1A), met sodanige student in
gesprek rakende die volgende:
1.2.1 die inhoud van die kerkraadsverslag (Vorm 1A) en alle dokumentasie deur die voornemende student
voorsien;
1.2.2 voortgaande gesprek oor roepingsonderskeiding en roepingsinhoud;
1.2.3 persoons- en roepingsontwikkeling;
1.2.4 moontlike gespesialiseerde roepingsbegeleiding en psigologiese evaluering;
1.2.5 beroepsgeleenthede en missionêre visie;
1.2.6 instemming met die NG Kerk se verstaan van die beroep van die predikant soos in die beleid van die
Algemene Sinode uitgedruk;
1.3 meld goedgekeurde voornemende studente met ’n gemotiveerde verslag en aanbeveling (Vorm 1B)
as teologiese kandidate by die betrokke kuratorium aan;
1.4 sien toe dat die voornemende student ’n onderneming (Vorm 1C) onderteken om hom/haar neer te lê
by die toesighoudingsproses tydens, en voorwaardes vir opleiding sowel as die vereistes vir die behoud
van bedieningsbevoegdheid, soos deur die kerkverband daargestel.
1.5 As hulp aan die kuratorium word in oorleg met die ring, waar die kandidaat tydens studie vestig, se
taakgroep vir begeleiding, verantwoordelikheid vir die begeleiding van die teologiese kandidaat geneem
tydens teologiese opleiding.

2. TEOLOGIESE OPLEIDING EN BEGELEIDING VAN STUDENTE
Die ring waar die teologiese kandidaat tydens studie vestig, aanvaar medeverantwoordelikheid vir die
begeleiding van hierdie kandidaat soos deur die kuratorium gereël.

3. LEGITIMASIE, BEROEPING EN ORDENING
3.1 FINALE EVALUERING
Die uitkoms van die begeleidingsproses is ’n finale verslag wat die begeleidingskommissie in gesprek met
die teologiese student opstel. Die verslag gee aandag aan:
3.1.1 Die student se roeping:
3.1.2 ’n Persoonlike getuienis oor geloofsekerheid en die ervaring van die genade van God;
3.1.3 Die student se oortuiging oor wat dit beteken om teologiese opleiding in die Gereformeerde leer te
ontvang;
3.1.4 Die student se getuienis oor sy/haar lewensverhaal, wat insluit sy/haar sorg vir geestelike, fisiese en
emosionele gesondheid:
3.1.5 Die student se getuienis oor sy/haar verstaan van die inhoud van ’n predikant se dienswerk, wat
insluit sy/haar bewussyn van sy/haar gawes en groeigeleenthede. Die finale verslag word deur die
kuratorium ontvang met die oog op toestemming tot legitimasie.
3.2 VERSLAG AAN KURATORIUM
Daar word aanbeveel dat die ring ’n verklaring oor die geskiktheid vir legitimasie uitreik na luidens die
volgende:
“’n Verklaring van die ring binne wie se grense die kandidaat sy/haar gemeentejaar doen aangaande
kerklike meelewing, die suiwerheid van sy/haar leer, getrouheid, voorbeeldigheid van lewenswandel en
die onbesprokenheid van gedrag”.

4. BEHOUD VAN BEDIENINGSVAARDIGHEID
4.1 ALGEMEEN
4.1.1 Voortgesette Bedieningsontwikkeling (VBO), teologiese en ander toepaslike opleiding is vir die
behoud van bevoegdheid- en bedieningsvaardigheid verpligtend en afdwingbaar.
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4.1.2 Self- en onderlinge sorg is basiese waardes in die behoud van bedieningsvaardigheid.
4.1.3 Lewenslange leer en ontwikkeling is basiese voorwaardes vir lewens- en bedieningsvreugde.
4.2 DIE RING
4.2.1 tree motiverend, koördinerend en toesighoudend op ten opsigte van voortgesette
edieningsontwikkeling (VBO), die mentorprogram en die implikasies daarvan vir bedieningsbevoegdheid
en bedieningsvaardigheid.
4.2.2 sorg dat die beleid/voorskrifte van die Algemene Sinode aangaande Voortgesette
Bedieningsontwikkeling (VBO) en die mentorprogram uitgevoer word.
4.2.3 hanteer opsig oor die bedieningsbevoegdheid van die predikant volgens die Kerkorde en die
Bestuursgids vir Diensverhoudinge.
4.2.4 tree op in gevalle waar gelegitimeerdes nie voldoen aan die vereistes vir die voorgesette behoud
van bedieningsvaardigheid nie (vgl besluite van Algemene Sinode (1978, 2002 ev) en verbintenis tot
voorgesette bedieningsontwikkeling in die Plegtige Legitimasieverklaring).
4.2.5 Fasiliteer en kontroleer die selfsorgkredietstelsel vir predikante vir selfsorg, persoonlike ontwikkeling,
gemeenskapsbetrokkenheid en diens binne die kerkverband.
4.2.6 hou saam met die gemeente toesig oor die leer en lewenswandel van die predikant.

5. DIENSVERHOUDINGE
5.1 ALGEMEEN
Die ring is verantwoordelik vir die opsig en kontrole oor die diensverhoudinge tussen predikante en
gemeentes in die ring in ooreenstemming met die bepalings van die Kerkorde en die Bestuursgids vir
Diensverhoudinge.
5.2 DIE RING
5.2.1 Sien toe dat daar ʼn PVK en DVK in elke gemeente is wat behoorlik funksioneer.
5.2.2 Kontroleer dat die vereistes vir bedieningsbevoegdheid en bedieningvaardigheid in elke gemeente
nagekom word.
5.2.3 Sien toe dat predikante in terme van billike traktemente versorg word.
5.2.4 Sien toe dat elke predikant ʼn goedgekeurde en bygewerkte dienskontrak in terme van die Kerkorde
en jongste arbeidswetgewing het.
5.2.5 Sien saam met die gemeente toe dat die predikant sy/haar verlof volgens die jongste verlofbeleid
van die Algemene Sinode neem.
5.2.6 Sien toe dat gereelde gesprekke oor werksprestasie en -evaluering asook bedieningsvernuwing en
roepingsbewustheid tussen predikante en kerkrade plaasvind.

6. MOBILITEIT
6.1 ALGEMEEN
Die ring hanteer alle kerkordelike reëlings rakende mobiliteit van predikante onder sy opsig.
6.1.1 Verskuiwing uit ’n bepaalde werkkring en/of verandering van werkkring wat ’n vakature laat, vind
plaas op een van die volgende wyses:
6.1.1.1 beroeping/benoeming;
6.1.1.2 standplaasverwisseling;
6.1.1.3 bedanking;
6.1.1.4 uitdiensstelling;
6.1.1.5 emeritaat;
6.1.1.6 afsterwe.
6.1.2 By die ontstaan van ’n vakature wys die kerkverband in oorleg met die gemeente ’n brugpastor aan
om die gemeente vir ’n ooreengekome tydperk te begelei .
6.1.3 By die ontstaan van ’n nuwe diensverhouding neem alle partye deel aan ’n induksieprogram soos
deur die kerkverband gereël.
6.2 DIE RING
6.2.1 Hanteer alle kerkordelike reëlings rakende mobiliteit van predikante onder sy opsig;
6.2.2 Kontroleer die benoeming van brugpastors en inskakeling by induksieprogramme.
6.3 STANDPLAASVERWISSELING
Die ring speel die volgende rol in hierdie fase:
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6.3.1 Fasiliteer ʼn gesprek tussen die betrokke predikant en kerkraad na ʼn tydperk van tien jaar oor
sy/haar dienstydperk in die gemeente.
6.3.2 Sien toe dat die kerkordelike bepalings tov gesprekke oor loopbaanontwikkeling en roeping
plaasvind en moontlike standplaasverwisseling plaasvind.
6.3.3 Sien toe dat die saak tov standplaasverwisseling gereeld op die agenda van die ring geplaas word.
6.4 EMERITAAT
Die ring:
6.4.1 verleen goedkeuring tot emeritaat;
6.4.2 ondersteun predikante saam met kerkrade in die tydige voorbereiding vir emeritaat;
6.4.3 kontroleer die totale versorging van emeriti binne sy grense.
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PREDIKANTESAKE BYLAAG 2

SINODALE PROSES VIR STANDPLAASVERWISSELING
VERANTWOORDELIKHEDE VAN DIE SINODALE VERTEENWOORDIGER

1. AGTERGROND
Reeds in 1994 is die beginsel van standplaasverwisseling deur die sinode as aanvullende meganisme tot
beroeping goedgekeur.
Die besluit word in 2002 herbevestig en in 2004 word die volgende uitgangspunte gestel:
Roeping: In die proses van standplaasverwisseling moet die roeping van die leraar en die werk van die
Heilige Gees in ag geneem word. Hierdie proses word gesien as één van die maniere.
Bona fides: Dit gaan om bona fide-redes vir verwisseling van standplase. Bedieningsvernuwing en
persoonlike omstandighede dien (onder andere) as bona fide-redes vir verwisseling. Die betrokke partye
oorweeg die meriete van die saak. Die proses mag bv nie gebruik word om dreigende tughandelinge te
ontduik nie.
Ooreenkoms: Die leraar en kerkraad staan in ’n werksverhouding wat amptelik by wyse van
Kerkordebepalings en die arbeidswette gereguleer word. Die proses van verwisseling van standplase
moet hierdie feite verreken, bv die regte en voorregte van albei partye, die kerkraad en die leraar moet in
ag geneem word. Standplaasverwisseling is ʼn saak wat by wyse van wedersydse ooreenkoms gereël
word (na analogie van Artikel 7 van die Kerkorde 1998). Dit is ʼn proses waar kerkrade en leraars ’n
ooreenkoms tot verwisseling aangaan en waarvoor albei partye eienaarskap aanvaar.
Verwisseling word nie afgedwing deur die kerkverband (ringe of sinodes) nie, maar skep ’n geleentheid
vir die partye tot verwisseling. Dit vervang nie die huidige beroepstelsel nie. Ons wil ʼn kultuur in die kerk
skep waar standplaasverwisseling ʼn positiewe saak is en gevestig is as ʼn sistemiese aktiwiteit (dit vorm
deel van die manier waarop die kerk funksioneer).
Die Kerkverband: Die kerkverband speel in standplaasverwisseling ’n bemiddelende en fasiliterende rol.
Hier het ringe, sinodes en die Algemene Sinode elk ’n eie rol te vervul (sien die res van die dokument).
Beroeping: Die skriftelike ooreenkoms tot standplaasverwisseling waartoe die deelnemende partye kom,
is ’n geldige beroep en vereis nie ’n aparte beroepshandeling nie. Die ooreenkoms moet by twee
agtereenvolgende Sondae vir approbasie aan die gemeente voorgelê word (vgl die analogie in Reglement
6 pt 3: Eenwording van gemeentes).
Multilaterale verwisseling: Die behoefte aan standplaasverwisseling kan deur bilaterale en multilaterale
standplaasverwisseling hanteer word.
Bestaande vakatures: Kerkrade met vakatures kan hulle inligting deurstuur aan, of inligting verkry by die
Kantoor vir Standplaasverwisseling (nou die ASP) (vgl Handleiding vir die Bestuur van Predikantesake in
die NG Kerk, 2013).

2. INLEIDING
Dit wil voorkom dat ten spyte van die beginselbesluite en verslae van die Algemene Sinode ten opsigte
van standplaasverwisseling, dit nog nie standaardpraktyk in die kerk geword het nie. Van die redes
hiervoor is:
2.1 Dat die proses soos dit beskryf was nie ʼn veilig-genoeg proses vir die predikante is nie. Dit kan
moontlik aan die volgende toegeskryf word:
2.1.1 Onsekerheid oor die “sukses” van standplaasverwisseling.
2.1.2 Wil nie ʼn boodskap van ontevredenheid aan die gemeente deurgee nie.
2.1.2 Teologiese onrustigheid dat God se wil forseer word.
2.2 Dat waar daar nie ʼn voltydse sinodale verteenwoordiger/fasiliteerder is nie, die proses moeilik aan die
gang sal kom. Die voordeel van ʼn voltydse persoon is:
2.2.1 ʼn Adres word geskep en dit bevorder bekendheid en veiligheid.
2.2.2 Dit (die persoon) gee momentum aan die proses.
2.3 Dat waar standplaasverwisseling tot sover suksesvol plaasgevind het, dit meer van ʼn pastorale
proses en minder van ʼn gereglementeerde proses was:
2.3.1 Die proses is persoongerig;
2.3.2 Dit neem die behoeftes van die predikant, gesin en gemeente in ag.
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2.4. Dat as die proses losgemaak word van die roepingsbewustheid van die predikant en nie
geloofonderskeidend plaasvind nie, dit moeilik tot ʼn volwaardige en aanvaarde beroepingspraktyk en
mobiliteit van predikante in die kerk sal groei.
Dit impliseer die volgende:
2.4.1 Dit is ʼn geloofonderskeidende proses waaraan alle partye (predikant, gesin en gemeente) deel het
waar daar gesoek word na die wil van God vir die predikant en die gemeente.
2.4.2 Dit is ʼn geestelik-verrykende proses waarin gelowiges individueel en kollektief hul afhanklikheid van
God besef.
2.4.3 Die sinodale verteenwoordiger of ander persoon wat die fasiliterende rol gaan speel, is bewus
daarvan dat dit ʼn geloofonderskeidende proses is wat in biddende afhanklikheid gedoen word.
In die lig van bogenoemde en tot tyd en wyl standplaasverwisseling algemene praktyk in die kerk word,
word voorgestel dat die sinodale begeleiers as verteenwoordigers van die verskillende sinodale streke
oorhoofs verantwoordelikheid vir die proses sal neem. Dit is ʼn verhoudingsgedrewe proses. Die
gesprekke moet van ʼn persoonlike en pastorale aanslag getuig. Dit geskied in vertroulikheid en met
toestemming van alle partye. Die predikant se huweliksmaat behoort van dag een af deel van die gesprek
te wees. Indien daar ʼn medeleraar(s) ter sprake is, behoort hulle by die eerste beste geleentheid betrek te
word. Die kerkraad vorm deel van die gesprek sodra die aanvanklike gesprek tussen die predikante
plaasgevind het.
Dit sal na alle waarskynlikheid ʼn tydsame proses wees, maar dit is belangrik dat niemand onder druk
moet voel nie en onder druk ʼn besluit moet neem nie. Dit is beter dat ons mekaar daaraan herinner dat
die gelowige se lewe in die rus van God begin sodat ons Sy stem kan hoor.

3. VOORGESTELDE WERKSWYSE VAN DIE SINODALE VERTEENWOORDIGER
3.1 KAPASITEIT
Elke streeksinode wys ʼn sinodale verteenwoordiger aan wat saak van standplaasverwisseling bestuur en
hanteer.
3.2 BEWUSMAKING
Sinodes
Die sinodale verteenwoordiger maak seker dat die besluite van die Algemene Sinode ten opsigte van
standplaasverwisseling by die streeksinode bekend gemaak en hanteer word. Die streeksinode besluit
wat die beste wyse is om die proses van standplaasverwisseling aan ringe en gemeentes bekend te maak
(byvoorbeeld deur ʼn Seisoen van Standplaasverwisseling af te kondig).
Ringe
Ringe neem die verantwoordelikheid om die besluit van die sinode te hanteer en in ringsverband deur te
voer. Die ringskommissie maak seker dat die gemeentes die besluite hanteer, byvoorbeeld deur
kerkrade/gemeentes daaraan te herinner dat ʼn “amptelike” gesprek gevoer word met predikante wat 10
jaar of langer in ʼn gemeente is (kyk pt 6).
Die uitslag van die gesprek word met die ringskommissie gekommunikeer. Indien nodig kan die
ringskommissie ʼn verdere gesprek met die gemeente aanvra. Die ringskommissie betrek die sinodale
verteenwoordiger vir standplaasverwisseling vir verdere toeligting en die hantering daarvan indien nodig.
Kerkraad/Gemeenteleierskap
Die kerkraad neem kennis en hanteer die moontlikheid van standplaasverwisseling tydens die
kerkraadsvergadering, byvoorbeeld deur die voer van die 10 jaar-gesprek. Die kerkraad het ʼn “oop”
gesprek met die leraar(-s) aan die hand van die Riglyn vir Bedieningsvernuwing (vgl Bylaag 1). Die
kerkraad dra aan die gemeente die beginsel en moontlikheid van standplaasverwisseling as ʼn waardige
en geldige wyse van beroeping oor – soos ook reeds deur die Algemene Sinode voorgeskryf.
Kerklike media
Die kerklike media en webblaaie kan gebruik word om die proses van standplaasverwisseling bekend te
maak. Die sinodale verteenwoordigers neem inisiatief om verhale en gevallestudies te publiseer. ‘n
Vraebus kan hanteer word.
3.3 AANMELDING
3.3.1 Predikant kontak sinodale verteenwoordiger
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Predikante wat standplaasverwisseling oorweeg, kan die sinodale verteenwoordiger kontak om die
moontlikheid daarvan te bespreek. Dit is ʼn vertroulike gesprek en die kerkraad/gemeente hoef nie
noodwendig daarvan kennis te dra nie. Die sinodale verteenwoordiger maak seker dat die motivering van
die predikant nie strydig is met die beginsels van roeping en beroeping nie.
3.3.2 Sinodale verteenwoordiger kontak die predikant
Die sinodale verteenwoordiger kan op eie inisiatief ʼn predikant kontak om standplaasverwisseling aan die
orde te stel. Daar kan verskillende redes daarvoor wees, byvoorbeeld die aantal jare in die gemeente, die
vasgelooptheid of behoefte aan geestelike groei van die predikant en gemeente, die moontlike passing
met ʼn ander gemeente. Die proses word so bestuur dat geen druk op die predikant (of gemeente)
geplaas word nie.
3.3.3 Sinodale verteenwoordigers kontak mekaar op gereelde grondslag
Die sinodale verteenwoordigers van die verskillende streeksinodes kom op ʼn gereelde basis bymekaar
om, met toestemming van predikante wat hul vir standplaasverwisseling aangebied het, mekaar in die
verband in te lig en te handel. Die ASP bied die ruimte vir hierdie fasilitering.

4. PASSING
Sinodale verteenwoordigers neem verantwoordelikheid vir die fasilitering van standplaasverwisseling
tussen predikante. Die proses kan as volg verloop en is dieselfde vir multilaterale verwisseling:
4.1 Die sinodale verteenwoordiger of gedelegeerde tree op as fasiliteerder vir die proses en is
teenwoordig by alle vergaderings, byeenkomste en gesprekke soos nodig. Die sinodale verteenwoordiger
dra die belange van al die partye op die hart.
4.2 Besluite wat in die proses geneem word, word deur die sinodale verteenwoordiger oorgedra.
4.3 Die gesprek tussen die sinodale verteenwoordiger en die predikant vind in vertroue en ʼn veilige ruimte
plaas.
4.4 Die sinodale verteenwoordiger luister goed na die predikant (ds A) en indien die behoefte tot
standplaasverwisseling geregverdig is, word die aansoeker se naam aangeteken.
4.5 Die sinodale verteenwoordiger raadpleeg die lys van moontlike kandidate wat met ds A kan ruil. Indien
sodanige persoon (ds B) gevind word, vind die gesprek tussen die sinodale verteenwoordiger en ds B
plaas om die moontlikheid van standplaasverwisseling met ds A te bespreek.
4.6 Die sinodale verteenwoordiger fasiliteer ʼn gesprek tussen die predikante. Die sinodale
verteenwoordiger maak seker dat die huweliksmaats (waar van toepassing) goed ingelig en deel van die
gesprek is.
4.7 Indien daar ʼn medeleraar(s) betrokke is, word die persoon(e) so vroeg en paslik moontlik by die
proses betrek.
4.8 Indien daar tussen die betrokkenes eenstemmigheid is dat die proses van standplaasverwisseling
moet voortgaan, vra die sinodale verteenwoordiger ʼn gesprek aan met die geestelike leierskap
(dagbestuur, taakspan, ens) van die verskillende gemeentes met die doel om die volgende dinge te doen:
4.8.1 Hulle weer in te lig oor die beginsel van standplaasverwisseling;
4.8.2 Hulle in te lig oor die verskillende stappe van die proses;
4.8.3 Hulle daarop te wys dat hulle die verantwoordelikheid het om geloofsonderskeidend aan die proses
deel te neem;
4.8.4 Hulle daarop te wys dat hulle onder geen verpligting is nie, anders as om saam die wil die Here te
soek.
4.9 Tegelykertyd word die geestelike leierskap van al die gemeentes wat betrokke is, ingelig dat die
sinodale verteenwoordiger die predikante genader het en die moontlikheid van standplaasverwisseling
met hulle bespreek het. Die geestelike leierskap word ook ingelig oor hoe die gesprek tot dusver verloop
het. Sover moontlik word die gesprek by beide (al) die gemeentes gelyktydig gevoer, wat beteken dat die
sinodale verteenwoordiger op dié punt ʼn gevolmagtigde kollega(s) het wat hierdie gesprek by een (of
meer) van die gemeentes fasiliteer.
4.10 Die gemeenteleierskap en die predikant(e) verstaan dat hulle nie onder druk van die sinode of die
verteenwoordiger van die sinode is om ʼn besluit te neem nie. Hulle het wel die verantwoordelikheid om
saam biddend oor die proses na te dink.
4.11 Dit staan enige persoon/party vry om enige tyd aan die proses te onttrek wat beteken dat die proses
in geheel tot ʼn einde kom. Die veronderstelling is wel dat die kerkraad/kommissie baie sterk oorweging
sal skenk om ten minste eers die kandidaat (vir standplaasverwisseling) vir ʼn bekendstellingsgesprek te
ontmoet.
4.12 Die leierskap van beide gemeentes, met die hulp van die sinodale verteenwoordiger en die
fasiliteerder(s), kom ooreen op ʼn volgende vergadering waar die besluit oor die moontlike
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standplaasverwisseling geneem kan word en wat ook as ʼn beroepingsvergadering sal dien. By dié
geleentheid kontak die leierskap van die twee gemeentes mekaar om hul besluite bekend te maak.
4.13 Die sinodale verteenwoordiger, met kennisname van die gemeenteleierskap, stel die ringskommissie
in kennis dat daar ʼn proses van standplaasverwisseling aan die gang is.
4.14 Indien die besluit ten gunste van standplaasverwisseling is, word die gemeentes/gemeentelede
ingelig en word dit afgekondig soos met enige ander beroeping. Die ringskommissie word ook
dienooreenkomstig ingelig.

5. AFHANDELING
Na die finalisering van die beroep, volg die verloop volgens gemeentelike en kerkordelike verwagtinge en
voorskrifte.

6. BEDIENINGSVERNUWINGGESPREK NA 10 JAAR
Om mobiliteit op ʼn natuurlike wyse en op ʼn breër front aan te moedig, word met alle leraars wat 10 jaar in
ʼn gemeente is, ʼn gesprek gevoer met die oog op die roeping en die bedieningsbehoeftes van die
predikant en die gemeente. Na hierdie geleentheid en indien die leraar nie van standplaas verwissel nie,
word die gesprek daarna elke drie jaar met die leraar herhaal. Hierdie gesprek vind plaas tussen die leraar
en die kerkraad. Die ringskommissie hanteer/fasiliteer hierdie gesprek binne ringsverband.
Vir hierdie gesprek word die Bedieningsvernuwingriglyn voorgestel (vgl Bylaag 1). Dit is ʼn waarderende
gesprek wat verskillende moontlikhede bied vir die mobiliteit en bedieningsvernuwing vir die predikant(e)
en die gemeente(s). Standplaasverwisseling kan ʼn spontane uitvloeisel wees van hierdie gesprek.
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PREDIKANTESAKE BYLAAG 3

REGLEMENT 11: REGLEMENT VIR DIE BEVOEGDHEID VAN
PREDIKANTE, PROPONENTE EN EMERITI
1. ALGEMENE UITGANGSPUNTE
1.1 Die verlening van bevoegdheid om as bedienaar van die Woord beroep te word, die behoud daarvan
én die beëindiging daarvan, geskied deur die Algemene Sinode of sy gevolmagtigde (vergelyk Artikel 7
van die Kerkorde) op aanbeveling van ’n kuratorium of ring of sy gevolmagtigde.
1.2 Daar moet by elke aspek van die reëling van die bevoegdheid (wat verpligtinge en voorregte insluit)
van predikante, proponente en emeriti daarvan uitgegaan word dat dit Christus is wat sy kerk deur sy
Woord en die Heilige Gees regeer en dat Hy dit doen deur persone wat Hy daartoe roep, toerus en in sy
diens stel.
1.3 Die bevoegdheid vir die uitvoering van die werk van die predikant is nie geleë in bepaalde vermoëns
of besondere kwaliteite, of ’n aparte geestelike stand wat beklee is met ’n blywende eer of mag en wat
deur die daad van ordening verkry word nie. Daar bestaan nie so iets soos ’n ampsbevoegdheid wat aan
die persoon kleef en aan sodanige persoon sekere regte en bevoegdhede verleen sonder dat die
betrokkene die amp binne gemeentelike verband beklee nie.
1.4 Verlies van die bevoegdheid om beroep te word (opskorting of beëindiging van legitimasie) het sonder
meer die verlies van ampsbevoegdheid tot gevolg.
1.5 ’n Persoon kan slegs predikant wees indien die persoon op wettige wyse beroep is, die nodige
approbasie verkry het, en in ’n gemeente bevestig is (vergelyk Artikel 5 en 8 van die Kerkorde). Die amp
van predikant funksioneer dus binne gemeentelike verband met dien verstande dat persone in 2.3
hieronder genoem, naamlik diegene wat deur die kerkverband benoem is vir diens aan die kerkverband,
deur ’n gemeente beroep en in ’n gemeente in die amp bevestig kan word. Predikante in diens van die
kerkverband het beperkte ampsbevoegdheid en kan in terme van Artikel 9 van die Kerkorde slegs die
bediening van Woord, die bediening van die sakramente en die diens van die gebede op uitnodiging van
’n gemeente behartig.

2. VERLENING VAN BEVOEGDHEID OM BEROEP TE WORD
2.1 DIE BEVOEGDHEID OM BEROEP TE WORD
Die bevoegdheid om beroep te word, word aan die volgende gelegitimeerdes verleen nadat hulle aan die
gestelde vereistes voldoen het:
2.1.1 proponente
2.1.2 predikante
2.1.3 emerituspredikante jonger as 70 jaar
2.2 PROPONENT
2.2.1 ʼn Proponent is ʼn persoon wat die vereiste teologiese opleiding deurloop het, gelegitimeer is en nog
nie georden of in die amp van bedienaar van die Woord bevestig is nie en aan die volgende vereiste
voldoen:
2.2.1.1 ʼn inwendige roeping het en oortuig is dat die Here hom/haar tot die Evangeliebediening geroep
het
2.2.1.2 teologiese opleiding deurloop het;
2.2.1.3 wat gedurende teologiese opleiding deurentyd aan die volgende voldoen het:
* geestelike lewe en geestelike dissiplines;
* roepingsbewustheid;
* psigiese gesondheid en persoonsgroei;
* Bybelse en teologiese kennis en insig;
* kontekstuele insig en oordeel;
* verstaan van die Kerk en van die roeping en werking van gemeentes; en
* vorming van spesifieke vaardighede wat vir die bediening nodig is.
2.2.1.4 die suksesvolle eksaminering van die kandidaat se kennis van die Bybel en die Belydenisskrifte;
2.2.1.5 die suksesvolle evaluering van die kandidaat se taal- en kommunikasievaardigheid;
2.2.1.6 die suksesvolle voltooiing van die bedieningsvorming en die verpligte gemeentejaar
ooreenkomstig die voorskrifte van die kuratorium en die NG Kerkdosenteraad; en
2.2.1.7 die geslaagde lewering van ’n proefpreek onder toesig van ’n dosent en ’n lid van die
proponentskommissie in ’n gemeente tydens die finale studiejaar.;.
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2.2.1.8 deur die Algemene Sinode gelegitimeer is.
2.2.2 Die volgende voormalige predikante behou die bevoegdheid om beroep te word, maar ontvang die
bevoegdheid as proponent:
2.2.2.1 Predikante wat op grond van Artikel 11 vooraf by die Algemene Steunspan Predikantesake
toestemming ontvang om hulle diensooreenkoms met die gemeente te beëindig.
2.2.2.2 Predikante wat met die oog op verdere studie demissie ontvang het (vergelyk Reglement vir Verlof
van Bedienaars van die Woord, 5.4 en 5.5).
2.2.2.3 Predikante wie se diensooreenkoms beëindig is in ooreenstemming met Artikel 12.3.7 en
Reglemente 17: Reglement vir die bestuur van die Diensverhoudinge by wangedrag, ongeskiktheid en
onvermoë, en 18: Reglement vir Tug en Dissipline.
2.2.2.4 Predikante wat deur ander erkende denominasies beroep word en wat vooraf by die Algemene
Steunspan Predikantesake toestemming ontvang vir die behoud van die bevoegdheid van proponent.
2.2.2.5 Indien die man of vrou van ’n predikant in diens van ’n gemeente of die kerkverband verplaas
word, en dit meebring dat demissie verleen moet word, word die diensverhouding beëindig met die
behoud van bevoegdheid van proponent.
2.2.3 Proponente wat die ouderdom van 60 jaar bereik het en hulle voornemens om nie weer voltyds in
die bediening te staan nie skriftelik aan die Algemene Steunspan Predikantesake bekendgemaak het,
word in die Kerkbode en in die Jaarboek bekendgestel as "nie beroepbaar nie". Hulle behou egter net
soos proponente wat die normale aftree-ouderdom van 65 jaar bereik het, preekvergunning en kan dus op
uitnodiging van ’n gemeente die Woord- en sakramentsbediening behartig. Persone wat reeds by
legitimasie die normale aftree-ouderdom van 65 jaar bereik het, ontvang die bevoegdheid om beroep te
word in terme van die Reglement vir Vaste Termynposte (vergelyk 4.).
2.2.4 Proponente moet hulle jaarliks vóór 30 April by die Algemene Steunspan Predikantesake aanmeld
ten einde aan te dui of hulle steeds beskikbaar is vir beroeping. Hierdie aanmelding moet vergesel wees
van ’n vertroulike aanbeveling oor die persoon se gemeentelike meelewing, uitgereik deur die kerkraad
van die gemeente waar die persoon lidmaat is.
2.2.5 Aangesien proponente onder die opsig van die kerkraad staan, word dit van die kerkraad verwag om
op die hoogte te bly van die posisie van proponente wat onder sy opsig val.
2.2.6 Proponente mag op uitnodiging van ’n kerkraad die Woord verkondig en sakramente bedien tydens
eredienste en ander geleenthede.
2.3 PREDIKANT
Predikante is persone wat die vereiste teologiese opleiding deurloop het, gelegitimeer is, verdere
bedieningsontwikkeling ondergaan, reeds georden is en wat voldoen aan die beskrywing soos uiteengesit
in 2.2.1 tot 2.2.2 wat handel oor ʼn proponent.
2.3.1 Gelegitimeerdes wat oor predikantsbevoegdheid beskik, is persone wat:
2.3.1.1 op wettige wyse beroep (of verkies) is,
2.3.1.2 die nodige approbasie verkry het, en
2.3.1.3 bevestig en georden is.
2.3.2 Elke predikant wat in ’n gemeente in die amp bevestig is, beskik oor volle ampsbevoegdheid en
beklee die amp soos omskryf in Artikel 9 van die Kerkorde.
2.3.3 Elke predikant wat vir diens aan die kerkverband bevestig is, beskik oor beperkte ampsbevoegdheid
(vergelyk 2.2 hierbo). Hierdie persone is
2.3.3.1 Predikante wat deur die kerkverband benoem is om as NG Kerkdosente teologiese studente aan
die kerklik-goedgekeurde teologiese opleidingsentra van die NG Kerk op te lei;
2.3.3.2 Predikante wat deur die kerkverband benoem is vir diens aan ringe, sinodes en die Algemene
Sinode; en
2.3.3.3 Predikante wat deur die kerkverband benoem is vir diens aan instansies soos die
Bybelgenootskap, die Kapelaansdienste of ander instansies wat deur die Algemene Sinode, of die
Moderamen namens die Algemene Sinode, goedgekeur is.
2.3.4 Predikante moet hulle jaarliks vóór 30 April by die Algemene Steunspan Predikantesake aanmeld
ten einde aan te dui of hulle steeds beskikbaar is vir beroeping. Hierdie aanmelding moet vergesel wees
van die bygewerkte vertroulike inligting en die nodige jaarlikse registrasiegelde soos bepaal deur die
Algemene Sinode of sy gevolmagtigde.
2.4 EMERITUS
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Emeriti is gelegitimeerdes wat weens ouderdom uit die amp van bedienaar van die Woord getree het,
maar nog vir beroeping beskikbaar is en wat voldoen aan die beskrywing soos uiteengesit in 2.2.1 tot
2.2.2 wat handel oor ʼn proponent
2.4.1 ’n Emeritus is ’n predikant wat ingevolge Artikel 14 van die Kerkorde geëmeriteer het en ʼn eervolle
Akte van Demissie by Emeritaat ontvang het
2.4.2 ’n Emeritus behou die bevoegdheid van predikant en kan in terme van Artikel 9 van die Kerkorde die
bediening van Woord, die bediening van die sakramente en die diens van die gebede op uitnodiging van
’n gemeente behartig.
2.4.3 ’n Emeritus is beroepbaar in terme van die Reglement vir Vaste Termynposte (vergelyk 4).
2.4.4 ’n Emeritus kan voortgaan om as huweliksbevestiger op te tree.
2.4.5 Ter wille van die behoorlike instandhouding van die Bevoegdheidsregister moet emeriti tot op
ouderdom 70 jaarliks vóór 31 April by die Algemene Steunspan Predikantesake aanmeld.

3. INSTANDHOUDING VAN BEVOEGDHEID OM BEROEP TE WORD
Alle persone wat gelegitimeer is, moet aan die volgende vereistes voldoen om steeds bevoeg verklaar te
word om beroep te word:
3.1 PROPONENTE
3.1.1 Voortgesette bedieningsontwikkeling (VBO) soos voorgeskryf deur die Algemene Sinode en wat die
volle spektrum van alle teologiese vakgebiede en bedieningsontwikkeling dek.
3.1.2 Gelegitimeerdes moet, ter wille van hulle eie bedieningsontwikkeling en die welwese van die
gemeente, inskakel by die mentorprogram van die Kerk.
3.1.3 Om in die siklus soos voorgeskryf deur die Algemene Sinode onderwerp te word aan ʼn
evalueringsproses gelei deur die betrokkene se ring ten opsigte van:
* geestestoestand van die proponent
* geestelike welstand ten opsigte van die proponent se roeping
* mediese en fisiese geskiktheid van die proponent.
3.1.4 Onderwerp aan die gedragskode vir predikante in die NG Kerk.
3.1.5 Moet jaarliks voor 30 April by die Algemene Steunspan Predikantesake aanmeld ten einde aan te
dui of hulle steeds beskikbaar is vir beroeping. Hierdie aanmelding moet vergesel wees van ’n vertroulike
aanbeveling oor die persoon se gemeentelike meelewing uitgereik deur die kerkraad van die gemeente
waar die persoon lidmaat is.
3.2 PREDIKANTE
3.2.1 Voortgesette bedieningsontwikkeling (VBO) soos voorgeskryf deur die Algemene Sinode en wat die
volle spektrum van alle teologiese vakgebiede en bedieningsontwikkeling dek.
3.2.2 Predikante moet, ter wille van hulle eie bedieningsontwikkeling en die welwese van die gemeente,
inskakel by die mentorprogram van die Kerk.
3.2.3 Om in die siklus (elke vyf jaar) soos voorgeskryf deur die Algemene Sinode onderwerp te word aan
ʼn evalueringsproses gelei deur die betrokkene se ring ten opsigte van:
* geestestoestand van die predikant
* geestelike welstand ten opsigte van die predikant se roeping
* mediese en fisiese geskiktheid van die predikant.
3.2.4 Onderwerp aan die gedragskode vir predikante in die NG Kerk.
3.2.5 Om in die siklus (elke tien jaar) soos voorgeskryf deur die Algemene Sinode onderwerp te word aan
ʼn evalueringsproses gelei deur die betrokkene se ring ten opsigte van standplaasverwisseling.
3.2.6 Predikante moet hulle jaarliks vóór 30 April by die Algemene Steunspan Predikantesake aanmeld
ten einde aan te dui of hulle steeds beskikbaar is vir beroeping. Hierdie aanmelding moet vergesel wees
van die bygewerkte vertroulike inligting en die nodige jaarlikse registrasiegelde soos bepaal deur die
Algemene Sinode of sy gevolmagtigde.
3.3 EMERITUS
3.3.1 Voortgesette bedieningsontwikkeling (VBO) soos voorgeskryf deur die Algemene Sinode en wat die
volle spektrum van alle teologiese vakgebiede en bedieningsontwikkeling dek.
3.3.2 Emeriti moet, ter wille van hulle eie bedieningsontwikkeling en die welwese van die gemeente,
inskakel by die mentorprogram van die Kerk.
3.3.3 Om bo die aftree-ouderdom van 65 jaar weer beroep te word, onderwerp te word aan ʼn
evalueringsproses gelei deur die betrokkene se ring ten opsigte van:
* geestestoestand van die emeritus
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* geestelike welstand ten opsigte van die emeritus se roeping
* mediese en fisiese geskiktheid van die emeritus.
3.3.4 Onderwerp aan die gedragskode vir predikante in die NG Kerk.
3.3.5 Emeriti jonger as 70 jaar moet hulle jaarliks vóór 30 April by die Algemene Steunspan
Predikantesake aanmeld ten einde aan te dui of hulle steeds beskikbaar is vir beroeping. Hierdie
aanmelding moet vergesel wees van die bygewerkte vertroulike inligting en die nodige jaarlikse
registrasiegelde soos bepaal deur die Algemene Sinode of sy gevolmagtigde.

4. VERANDERING VAN TOEGEKENDE BEVOEGDHEID VAN PREDIKANT EN
PROPONENT
4.1 Persone aan wie die Algemene Steunspan Predikantesake die bevoegdheid van Predikant, proponent
of emeritus toegeken het, behou hierdie bevoegdheid, ook al sou die Algemene Sinode hierdie reglement
wysig, mits die oorspronklike voorwaardes wat in hulle geval gegeld het, dieselfde bly.
4.2 Predikante, proponente en emeriti van die Kerk wat leraar wil word in ’n ander denominasie van
gereformeerde belydenis, kan vooraf by die Algemene Steunspan Predikantesake aansoek doen om
beroepbaar te bly binne die NG Kerk terwyl die persoon in die ander denominasie werk.
4.3 Predikante wat om bona fide redes1 die bediening wil verlaat, kan ’n aansoek rig aan die Algemene
Steunspan Predikantesake wat deur die predikant, die kerkraad en ring gemotiveer word:
4.3.1 Die Algemene Steunspan Predikantesake hanteer die aansoek.
4.3.2 Indien die aansoek suksesvol is, ontvang sodanige bedienaar van die Woord verlof om die
bevoegdheid van proponent te behou.

5. VERLIES VAN BEVOEGDHEID
5.1 Persone hou op om predikant, proponent óf, waar van toepassing, emeritus te wees indien hulle
5.1.1 nie meer die werk verrig soos in 2.3.2 en 2.3.3 hierbo omskryf nie;
5.1.2 in ’n politieke bestuursliggaam dien of hulle as politieke kandidaat in ’n verkiesing vir enige vlak van
regering beskikbaar stel;
5.1.3 hulle deur woord of daad van ’n Nederduitse Gereformeerde gemeente afskei;
5.1.4 ’n skriftelike bedanking by die betrokke kerkvergadering of sy gevolmagtigde ingedien het en dit
aanvaar word (vergelyk 5.1.5 hieronder);
5.1.5 skriftelik aan die Algemene Steunspan Predikantesake kennis gee dat hulle die amp van predikant
neerlê of afstand doen van hulle bevoegdheid as proponent, met kennisgewing aan die ring onder wie se
opsig hulle val;
5.1.6 dit deur tughandeling verloor (vergelyk Artikel 64.5.4 van die Kerkorde).
5.2 Wanneer ’n persoon ophou om predikant, proponent of emeritus te wees, word die volgende
prosedure gevolg:
5.2.1 Die betrokke kerkvergadering stel die Algemene Steunspan Predikantesake van die verlies van
bevoegdheid in kennis.
5.2.2 Die persoon besorg die Akte van Legitimasie via die skriba van die ring/ringskommissie aan die
Algemene Steunspan Predikantesake terug.
5.2.3 Die Algemene Steunspan Predikantesake gee in die Kerkbode kennis van die verlies van
bevoegdheid.

6. HERTOELATING TOT DIE BEDIENING
6.1 Eertydse predikante of proponente mag slegs langs die volgende weg weer gelegitimeer word:
6.1.1 Die persoon doen skriftelik aansoek by die ring onder wie se opsig gestaan word.
6.1.2 Hierdie aansoek moet vergesel wees van die nodige aansoekfooie soos bepaal deur die Algemene
Sinode of sy gevolmagtigde
6.1.3 Hierdie ring ondersoek die aangeleentheid met inagneming van Artikel 66.4.5 van die Kerkorde. In
die geval van ’n eertydse predikant word die getuienis ingewin van al die kerkrade en ringe binne wie se
1

Bona fide-redes is wanneer ʼn bedienaar van die Woord uit sy werkkring bedank sonder dat daar enigsins sprake is van tug- en/of
dissiplinêre optrede. Redes kan inhou dat die bedienaar van die Woord vir die huidige nie die weg oopsien om met die bediening
voort te gaan nie.
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gebied die persoon woonagtig was tydens en sedert die bevoegdheid verloor is. Getuienis kan ook van
kerkrade en ringe ingewin word waar die persoon woonagtig was voordat daar uit die bediening getree is.
In die geval van ’n eertydse proponent word sover moontlik die getuienis ingewin van al die kerkrade en
ringe binne wie se gebied die persoon woonagtig was voor én nadat proponentsbevoegdheid verloor is.
6.1.4 Die ring voorsien die sinode/sinodale kommissie/moderamen binne wie se gebied die ring val, van al
die tersaaklike stukke, ’n verslag en aanbevelings.
6.1.5 Die skriba van die sinode/sinodale kommissie/moderamen stuur die dokumentasie en die verslag
aan die Algemene Steunspan Predikantesake met die oog op advies.
6.1.5.1 Wanneer ’n sinode/sinodale kommissie/moderamen die aansoek behandel, word die applikant
ingevolge 7.2 van die Reglement vir die Opleiding en Legitimasie van Bedienaars van die Woord ter
vergadering ondersoek met inagneming van die Artikel 66.4.4 en 66.4.5 van die Kerkorde. Indien die
uitslag positief is, word die persoon na ’n proponentskommissie vir colloquium doctum verwys. In die geval
van Artikel 66.4.5 van die Kerkorde word die applikant se aansoek na die Algemene Sinode/Moderamen
verwys vir beslissing alvorens vir colloquium doctum aangemeld mag word (vergelyk 7 hieronder).
6.1.5.2 Wanneer ’n aansoek voor ’n sinode self gebring word, mag die applikant tydens die vergadering
deur ’n kommissie ondersoek word, met inagneming van al die vereistes hierbo gestel. Indien die uitslag
positief is, word ’n aanbeveling dienooreenkomstig voor die vergadering gelê. Indien die aanbeveling van
die kommissie negatief is, mag die betrokke applikant die aansoek voor die volle vergadering verdedig of
by ’n volgende sinode ’n nuwe aansoek indien.
6.1.5.3 Indien die sinodale kommissie die aansoek weier, word dit met opgawe van rede(s) skriftelik aan
die applikant bekendgemaak. Teen die beslissing van die sinodale kommissie/moderamen mag die
applikant by die sinode appèl aanteken, of by ’n latere geleentheid ’n nuwe aansoek indien.
6.1.5.4 Indien ’n applikant om redes wat volgens die oordeel van die vergadering aanvaarbaar is, versoek
om nie ter vergadering te verskyn nie, word die aansoek in die persoon se afwesigheid behandel.
6.2 Nadat ’n kandidaat goedkeuring verkry het om aan te meld vir colloquium doctum, moet dit binne 18
maande geskied.
6.3 Na bevredigende colloquium doctum by die proponentskommissie, word die applikant by die
Algemene Steunspan Predikantesake vir legitimasie aanbeveel.
6.4 Eertydse predikante wat weer gelegitimeer word, beskik oor die bevoegdheid van proponent.
Bevestiging in ’n gemeente na die aanname van ’n beroep geskied weer met oplegging van hande.

7. HERTOELATING TOT DIE BEDIENING VAN PERSONE WAT IN ARTIKEL 66.4.5
GENOEM WORD
7.1 Waar ’n eertydse predikant of proponent in terme van Artikel 66.4.5 van die Kerkorde aansoek om
hertoelating tot die bediening doen, moet kerkvergaderinge bykomend aan die volgende aandag gee:
7.1.1 Daar moet duidelike getuienis van berou en bekering wees.
7.1.2 Daar moet voldoende getuienis wees dat die kerklike tug tot sy reg gekom het.
7.1.3 Daar moet genoegsame getuienis wees dat die hertoelating tot die bediening sonder skade vir die
Kerk gedoen kan word.
7.1.4 Die tydsverloop, rugbaarheid, omvang van die skade, restitusie, herstel van verhoudinge, die heil
van die Kerk, geskiktheid vir die bediening en doelbewuste weerhouding van die ampspligte van
bedienaar van die Woord moet ook in oorweging geneem word.

8. HERTOELATING TOT DIE BEDIENING VAN PERSONE WAT DIE NG KERK
VERLAAT HET
8.1 ’n Eertydse predikant of proponent wat na ’n ander kerk of godsdienstige groep oorgegaan het,
sedertdien weer lidmaat van ’n Nederduitse Gereformeerde gemeente geword het en begeer om weer tot
die bediening van die Woord in die NG Kerk toegelaat te word, moet dieselfde prosedure volg soos in 6.1
tot 6.4 hierbo vermeld.
8.2 Die colloquium doctum word afgeneem in terme van 7.1 tot 7.3 en 7.7 tot 7.9 van die Reglement vir
die Opleiding en Legitimasie vir Bedienaars van die Woord.
8.3 Hierdie aansoek moet vergesel wees van die nodige aansoekfooie soos bepaal deur die Algemene
Sinode of sy gevolmagtigde.
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9. TOELATING TOT DIE BEDIENING VAN PREDIKANTE UIT ANDER KERKE
9.1 ’n Predikant in diens van ’n gereformeerde kerk met wie die NG Kerk formele ekumeniese bande het,
kan tot die evangeliebediening in die NG Kerk toegelaat word, indien voldoen word aan die vereistes
gestel onder 7.4 van die Reglement vir die Opleiding en Legitimasie vir Bedienaars van die Woord.
9.2 Hierdie aansoek word aan die Algemene Steunspan Predikantesake gerig en moet vergesel wees van
die nodige aansoekfooie soos bepaal deur die Algemene Sinode of sy gevolmagtigde.

10. VERTOË IN VERBAND MET BEVOEGDHEID
10.1 ’n Persoon wat deur ’n beslissing van die Algemene Steunspan Predikantesake rakende die persoon
se bevoegdheid verontreg voel, kan met voorlegging van nuwe gegewens ’n beroep doen op ’n volgende
vergadering van die Algemene Steunspan Predikantesake.
10.2 ’n Persoon wat nog steeds verontreg voel ten opsigte van die Steunspan Predikantesake se
beslissing, kan ‘n verdere beroep doen op die Algemene Sinode/Moderamen.
10.3 ’n Persoon wie se bevoegdheid geraak word deur die kennisgewing van ’n ondersoekliggaam in ’n
tug- en/of dissiplinêre ondersoek (vergelyk Artikel 64.5.4.3 en 65.5.4.4 van die Kerkorde), kan skriftelike
vertoë aan die Algemene Steunspan Predikantesake rig voordat die Algemene Steunspan Predikantesake
daaraan uitvoering gee.

11. BEVOEGDHEIDSREGISTER – FOOIE EN PUBLIKASIE
11.1 Benewens alle ander bepalings, moet elke persoon wat oor bevoegdheid beskik en dit wil behou,
jaarliks vóór 30 April op die verlangde wyse by die Algemene Steunspan Predikantesake aanmeld. Elke
aanmelding moet vergesel wees van die betaling van die voorgeskrewe registrasiefooi soos deur die
Bedryfspan van die Algemene Sinode jaarliks vasgestel.
11.2 Die basiese inligting soos vervat in die bevoegdheidsregister word in die Jaarboek gepubliseer. In die
Jaarboek word vir die onderskeie kategorieë voorsiening gemaak. Enige foutiewe inligting moet onverwyld
deur die betrokke persoon of kerkvergadering onder aandag van die Algemene Steunspan
Predikantesake gebring word. Regstellings geskied in die Kerkbode.
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A.17 PUBLIEKE GETUIENIS
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A.17.1 PUBLIEKE GETUIENIS (MODERAMEN)
1. INLEIDING
1.1 Een van die kerntake van die Algemene Sinode is dit wat die Kerk se publieke getuienis op nasionale
en internasionale gebied raak.
1.2 Die Moderamen het baie tyd aan die sake soos weergegee in hierdie verslag, bestee. Daar is nie oor
sake gestorm nie en daar is deeglik met mekaar gepraat en na buite gekonsulteer.
1.3 Wat hieronder volg, weerspieël die kaleidoskoop van sake waarmee die Moderamen te doen gekry het
en namens die Algemene Sinode gehandel het.

2. POLITIEKE PARTYE EN REGERING
2.1 GESPREK MET DIE ANC
2.1.1 Lede van die Moderatuur het op deurlopende basis gesprek gevoer met lidmate van die NG Kerk
wat ook lede van die ANC is mdo op advies.
2.1.2 Die NG Kerk is in 2014 uitgenooi na ʼn gesprek met leiers van die ANC. Dit is beplan vir 23 April
2014. Die uitndodiging was vaag en daar was ook geen aanduiding wie die ander organisasies wat
uitegooi is, was nie. Op skriftelike navraag oor die doel en agenda van die gesprek, asook wie die ander
deelnemers was, was die antwoord ewe vaag. Prof Nelus Niemandt en dr Kobus Gerber het adviseer dat
die NG Kerk nie deelneem en haar laat intrek by ʼn saak waarvan ons baie min weet nie. Dit is duidelik
aan die ANC gestel dat ons oop is vir ʼn bilaterale gesprek. Die Moderamen het die handeling goedgekeur
en besluit dat persoonlike kontakte met lidmate in die ANC opgeneem moet word mdo op ʼn bilaterale
gesprek ná die 2014-verkiesing. Die gesprek kon nog nie realiseer nie.
2.1.3 In Februarie 2015 het die Moderamen besluit dat die NG Kerk op die pad vorentoe as kerk saam
met ander kerke aan gesprekke met die ANC moet deelneem.
2.1.4 In 2015 is die NG Kerk saam met ander “Afrikaanse” organisasies uitgenooi na ʼn gesprek met die
ANC op 20 Mei wat later uitgestel is na 9 Junie. Die TKR het by sy vergadering in April 2015 besluit om as
TKR aan die gesprek deel te neem en nie as drie individuele kerke nie – in ooreenstemming met die
Moderamen se besluit. Na die Nkandla-chaos, die optrede van die President en die houding van die ANC,
is besluit om nie aan die gesprek deel te neem nie, maar ʼn profetiese stem te laat hoor by wyse van ʼn
Ope Brief aan die ANC: ʼn eerste keer dat so iets uit die kringe van die “Afrikaanse” kerke kom (daar was
al soortgelyke reaksies tevore vanuit die breër ekumeniese kringe). Daar was hoofsaaklik positiewe maar
ook negatiewe reaksie oor die besluit as sou die kerke nie wou praat nie – lg hoofsaaklik omdat die volle
Ope Brief nie gelees is nie. Die Ope Brief is aangeheg as Publieke Getuienis Bylaag 1.
2.1.5 Die Ope Brief het die gewenste uitwerking gehad: die ANC het die drie kerke van die TKR by monde
van mnr Daryl Swanepoel gekontak vir onderhandelinge oor ʼn strategie om gesprek moontlik te maak.
Die kerke se kommer is duidelik uitgespel, daar is op ʼn raamwerk vir ʼn gesprek ooreengekom, en ʼn
gesprek het op 4 Augustus 2015 plaasgevind. Die resultaat van dié gesprek is aan die kerkverband
oorgedra en word vir die rekord ook aangeheg as Publieke Getuienis Bylaag 2.
2.2 ALGEMENE VERKIESING 2014
2.2.1 Die Moderamen het besluit om ʼn pastorale brief in dié verband aan die kerkverband te stuur en dit
in samewerking met die lede van die NG Kerkfamilie te doen. Proff Nelus Niemandt en Mary Anne
Plaatjies van Huffel het dit opgestel en ook aan die moderators van die NGKA en RCA voorgelê.
2.2.2 Die pastorale brief is goed ontvang.
2.3 PARLEMENTSOPENING EN DIE PRESIDENT SE STAATSREDE 2015
2.3.1 Die Moderamen het indringend gereflekteer oor die situasie in Suid-Afrika na aanleiding van die
gebeure in die Parlement wat die President se Staatsrede voorafgegaan het, asook die inhoud van die
President se Staatsrede en krisissituasies soos energie, xenofobie, diensleweringsprotes, grond,
misdaad, korrupsie, ens.
2.3.2 ʼn Verklaring met die opskrif Stand van die Nasie is deur die Moderatuur opgestel en vrygestel. Die
Moderamen het dit bekragtig. Die verklaring is aangeheg as Publieke Getuienis Bylaag 3 gegewe die
belangstelling en reaksie wat dit uitgelok het.
2.4 AFSTERWE OUDPRESIDENT MANDELA
2.4.1 Die Moderatuur het onmiddelik ʼn voorafvoorbereide persverklaring uitgereik wat goed ontvang is en
in die media gedra is.
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2.4.2 Prof Nelus Niemandt was by die gedenkdiens in die FNB Stadion en dr Braam Hanekom en Nelis
van Rensburg by die in die Kaapstad Stadion.
2.4.3 Dr Kobus Gerber en prof Nelus Niemandt was van die begin af betrokke by alle reëlings saam met
die kerkleiers van die meeste kerke. Die geleentheid het gewys hoe kerke kan saamwerk.
2.5 ADVOKAAT THULI MADONSELA
In die tyd waarin sy gedurig in die spervuur was, het die Moderatuur dit goed gedink om ʼn persverklaring
uit te reik waarin die NG Kerk se steun aan haar in haar persoon en haar werk verklaar word.
2.6 GEBREKKIGE DIENSLEWERING
2.6.1 Die Moderamen het met kommer kennis geneem van die waterkrisis wat nou die elektrisiteitskrisis in
die land opgevolg het.
2.6.2 Daar is positiewe verhale van hoe gemeenskappe al hoe meer hande vat om probleme op te los.
Een daarvan is hoe daar in die Mafube Plaaslike Munisipaliteit Villiers hande gevat is om dienslewering en
infrastruktuur te verbeter. Die dorp Villiers en die Qalatbotjha Township se strate is geskraap nadat die
gemeenskap self ’n padskraper daarvoor herstel het (ongelukkig is die padskraper in die Township met
klippe gegooi nadat die padskraper onwettige elektrisiteitaansluitings oopgeskraap het ...!).
2.6.3 Die Moderamen het sinodes versoek om dit aan gemeentes op te dra om op konkrete wyse by
verbeterde dienslewering in die plaaslike gemeenskap betrokke te raak. Sinodes voorsien hiervoor na eie
behoefte materiaal en riglyne.
2.6.4 Bybel-Media is versoek om ’n uitgawe van Kruisgewys te wy aan die NG Kerk se missionale uitreik
na en betrokkenheid by dienslewering in gemeenskappe.
2.7 BIDDAG VIR DIE SAPD
Die versoeke in die verband is aan sinodes deurgegee.
2.8 E-TOLL: BURGERLIKE ONGEHOORSAAMHEID
2.8.1 Die Moderatuur is gevra om ʼn verklaring van kerkleiers tov burgerlike ongehoorsaamheid in die
verband te onderskryf. Die Moderatuur het geoordeel dat die saak van burgerlike ongehoorsaamheid in
die geval moeiliker is as wat op die oog af aandoen: die Evangelie was volgens die Moderatuur nie op die
spel nie en daarom is gekies om die verklaring nie te onderskryf nie.
2.8.2 Die Moderamen het die standpunt van die Moderatuur onderskryf.

3. EKONOMIE
3.1 STANDPUNTINNAME
3.1.1 Die Moderamen het ʼn projekspan bestaande uit dr Gustav Claassen en me Elize Bezuidenhout met
reg van koöpsie aangewys om aan die Algemene Sinode se opdrag aandag te gee.
3.1.2 Die uitvoering van die opdrag van die vorige Algemene Sinode tot ʼn standpuntinname verskyn as
deel van hierdie werk by A.17.3.
3.2 2014 STAKINGS IN DIE PLATINUM-GORDEL
3.2.1 Die NG Kerk (gemeentes in die Noordelike Sinode) was voluit betrokke by hulpverlening. Daar was
goeie insetsels daaroor op Carte Blanche en e-tv.
3.2.2 Die SARK het ʼn sterk verklaring in die verband uitgereik waarmee die Moderamen hom
vereenselwig het.
3.2.3 Die Moderamen het besluit “dat ʼn ondersoek na alle fasette van mynbou en verbandhoudende
aspekte nodig is twv ʼn stabiele samelewing. Die Moderatuur moet oorweeg om instansies soos NOVA of
BenchMarks hieroor te nader”. BenchMarks is hiervan in kennis gestel en die saak is op hulle agenda.

4. OMGEWING
4.1 HIDROBREKING
4.1.1 In ’n geskiedkundige gebeurtenis het ons Kerkfamilie (NG Kerk, RCA, VGKSA en met
samewerking van leiers van die NGKA) op 7 November 2013 ’n eerste gesamentlike voorlegging aan die
Nasionale Parlement gemaak. Dit gaan oor hidrobreking en is aan die Minister van Minerale Hulpbronne
gestuur. Hierdie gesamentlike stem van ongeveer 2,4 miljoen gereformeerde Christene verleen ’n
integriteit aan ons openbare deelname wat voorheen nie moontlik was nie.
4.1.2 Verskeie rolspelers het meegehelp om hierdie ʼn kundige en professionele voorlegging te maak. Dr
Ben du Toit was die koördineerder van die proses.
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4.2 VOORBIDDING VIR DROOGTEGETEISTERDE GEBIEDE
4.2.1 Die Moderatuur het kennis geneem van versoeke dat leiding geneem word mdo op voorbidding vir
reën vir die droogtegeteisterde gebiede en het gemeentes versoek om op Sondag 22 Februarie 2015
moeite te doen om te bid vir uitkoms vir die gebiede waar dit nie reën nie.
4.2.2 Op grond van versoeke dat daar in gemeenskappe interkerklike gebedsgeleenthede gereël word,
het die Moderatuur aan die hand gedoen dat kerke plaaslik onderhandel vir ʼn geleentheid op
Sondagaand 22 Februarie 2015 of alternatiewelik 25 Februarie 2015.
4.3 EKOLOGIE
ʼn Verslag in dié verband verskyn as deel van hierdie werk by A.17.2.

5. GRONDHERVORMING, LANDELIKE ONTWIKKELING EN LANDBOU
5.1 AKSIE DEUR DIE MODERATUUR/MODERAMEN
5.1.1 Die Moderamen het verteenwoordigers van die Taakspan op 18 Junie 2014 ontmoet ten einde te
praat oor die Taakspan se hantering van die opdragte van die Algemene Sinode 2013. By die geleenheid
het die Moderamen die volgende besluite geneem:
*1 Die Moderatuur word versoek om ʼn gesprek met belangrike rolspelers/landbouleiers te reël. Die
Taakspan word versoek om name van landbouleiers deur te gee. Die Algemene Sekretaris sal in oorleg
met die Moderatuur ʼn datum en plek reël. Die uitkoms van hierdie gesprek sal bepaal wat die verdere
aksies sal wees.
*2 Die moontlikheid van ʼn grond-/landboukonferensie word op die agenda van die volgende gesprek met
die NG Kerkfamilie in Augustus geplaas.
*3 Die Moderatuur moet ʼn datum bepaal waarop die kerkverband versoek word om te bid vir die krisis tov
grond en landbou, asook vir alle persone betrokke in die bedryf en gesprekke.
*4 Die Algemene Sekretaris word getaak om sinodes te versoek om by gemeentes ’n opname te doen oor
watter eiendomme in besit van die NG Kerk is (dit sluit beboude gemeentelike eiendom, onbeboude
grond, plase, inrigtings, ens in).
*5 Die Moderatuur moet, wanneer die NG Kerk weer die presidensie of ANC ontmoet, navraag doen oor
die feit dat die regering se grondoudit nie afgehandel word nie.
5.1.2 Dit was nie moontlik om “alle rolspelers” om ʼn tafel te kry nie en die Moderatuur het gekies om
bilateraal met die twee landbou-organisasies waarvan baie van ons lidmate lid is, gesprek te voer. Die
Moderatuur het met beide die TLU (op 19 Augustus 2014) en met AgriSA (op 29 Oktober 2014) gesprek
gevoer ten einde op die hoogte te kom van die standpunte van beide organisasies tov die krisis met
grondhervorming en landbou. Dit was verblydend om te verneem dat beide organisasies deel is van ASUF
(Agri Sector Unity Forum) en daarin saam werk. ASUF se lede en doel is die volgende:
Currently ASUF consists of the African Farmers Association of South Africa (AFASA), TAU SA, Agri SA
and the National African Farmers Union of South Africa (NAFU SA). As a representative grouping of all
major stakeholders in the primary agricultural sector, ASUF’s main purpose is based on the following
objectives:
-To contribute to effective policy-making that is in the best interest of all South Africans; and
-To advocate consensus positions to external stakeholders, other interested parties and policy-makers.
Daar was goeie en deurlopende kontak met mnr Jannie de Villiers van GraanSA. Hy het die kantoor van
die Algemene Sinode op die hoogte gehou van onderhandelingsverwikkelinge.
5.1.3 Die saak van ʼn breër landboukonferensie is met die kerke van die NG Kerkfamilie bespreek. Hulle
het versoek dat die NG Kerk ʼn voorlegging maak in die lig van verwikkelinge in die gesprek met die staat.
Gegewe die verwarring oor die regering se beleid en planne het die konferensie nog nie plaasgevind nie.
5.1.4 Die versoek tot gebed vir landbou is aan die kerkverband via die elektroniese nuusbriewe
deurgegee.
5.1.5 Die Moderamen het in die lig van die voortdurende vingerswysings na die NG Kerk as “groot
grondbesitter” en die onvermoë om antwoorde daarop te verskaf by sy vergadering in Junie 2015 besluit
“Die Algemene Sekretaris word getaak om sinodes te versoek om by gemeentes ’n opname te doen oor
watter eiendomme in besit van die NG Kerk is (dit sluit beboude gemeentelike eiendom, onbeboude
grond, plase, inrigtings, ens in). Die kommunikasie hieroor het op 30 Junie 2014 uitgegaan en lui soos
volg:
Beste Saakgelastigdes en Skribas van die tien sinodes
Ek vertrou dat julle vanoggend ʼn lied in die hart het met dit waarmee julle besig is!
Die Moderamen se Taakspan vir Grondhervorming en Landelike Ontwikkeling , en ook die Moderamen by
sy jongste vergadering van 17–19 Junie 2014, het met kommer kennis geneem van uitsprake van politici
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en ander groepe oor landbougrond asook van die subteks tov eiendomsreg per se. Die Moderatuur
beplan saam met die dagbestuur van die Taakspan ʼn konsultasie met ʼn diversiteit van leiers en kundiges
op landbougebied asook gesprekke in die breëre burgerlike gemeenskap.
In gesprekke oor die sake word daar in sekere kringe telkens die beskuldiging na die kerke se kant gegooi
dat ons van die grootste grondeienaars in die land is – en die NG Kerk by name. Ons kry die vrae ook van
die ander kerke in die NG Kerkfamilie.
Ons is ook intens bewus van die frustrasie omdat die regering nie sy beloftes van ʼn deeglike grondoudit
nakom nie.
Die Moderamen oordeel dat ons met feite in die gesprekke moet ingaan en dat ons deursigtig moet wees
ten opsigte van eiendom/grond wat aan ons behoort. Die Moderamen het julle hulp dringend nodig ten
einde die korrekte inligting te kry. Ons is ook deeglik bewus daarvan dat daar vrae sal wees en motiewe
agter die versoek gesoek sal word. Graag wil die Moderamen die kerkverband verseker dat die versoek
bona fide ter wille van die moontlike krisis oor grond is. Ons wil ook geen identifiserende inligting hê tov
watter gemeente wat besit nie (julle as sinodes weet dit immers/waarskynlik via gemeentes se finansiële
state).
Sal julle asseblief ʼn proses in werking stel om die inligting soos versoek op die aangehegte vorm in die
hande te kry (soos van toepassing op eiendomme van sinodes, ringe en gemeentes)? Julle sal weet wat
is die beste manier om dit te doen.
BAIE DANKIE vir julle werk in die verband.
Kontak my asseblief indien daar enige navraag in die verband is.
Die inligting wat gevra is, verskyn as Publieke Getuienis Bylaag 4.
5.1.6 Bogenoemde besluit is nie ʼn nuwe ding wat uit die lug val nie. Die Algemene Sinode het al in 2002
in hierdie verband besluit: Die Algemene Sinode doen 'n beroep op sinodes, ringe en gemeentes om 'n
volledige rekord van grond in hulle besit te hou, en 'n duidelike besluit oor die aanwending daarvan te
formuleer (vgl pt 12.9 Besluiteregister 2002 Handelinge bl 627).
5.1.7 Die helfte van die sinodes se inligting is nog uitstaande.
5.1.8 Daar was navrae en ook sterk standpunte oor die inligting van eiendomme van kinderhuise,
ouetehuise, ens wat in die naam van houermaatskappye of ander maatskappye wat ʼn armlengte weg van
die kerk staan, geregistreer is en die wenslikheid/wysheid om hulle in te sluit as eiendomme wat aan bv
gemeentes, ringe of sinodes behoort. Kyk in die verband A.4 pt 6.4.
5.1.9 Die lank-beloofde en steeds-onafgehandelde grondoudit van die regering is op die agenda van die
Moderamen wanneer daar ʼn gesprek met die regering/ ANC is.
5.2 FUNKSIONERING VAN DIE TAAKSPAN
5.2.1 Die Taakspan het op die hoogte probeer bly deur verteenwoordigers by gesprekke/konsultasies oor
grondhervorming/landbou te hê. Geen verslag kan nog hieroor gelewer word nie aangesien die regering
die speelveld voortdurend verander en daar telkens nuwe sake op die tafel is.
5.2.2 Die Moderamen het verantwoordelikheid vir van die werk van die Taakspan aanvaar (vgl pt 1.1
hierbo).
5.3 TEOLOGIESE GESPREKSDOKUMENT
Die Moderamen is in gesprek met prof Ernst Conradie om sy baie besondere studiestuk Does matter
matter? The significance of that which is financial, material, bodily and earthly in theological perspective in
Afrikaans te laat vertaal. Hierdie dokument speel in op sake wat oa grond, ekologie, ekonomie, ens raak –
alles sake wat op die NG Kerk se agenda is. Die vertaling sal aan die kerkverband beskikbaar gestel word
sodra dit gereed is.
5.4 AANBEVELINGS: GRONDHERVORMING, LANDELIKE ONTWIKKELING EN LANDBOU
5.4.1 Die Algemene Sinode wys weer ʼn projekspan aan om leiding te gee tov hierdie belangrike en
sensitiewe saak.
5.4.2 Die Algemene Sinode aanvaar die besluite van 2011 en 2013 as riglyne vir die werk van die
Projekspan.

6. NASIEBOU/VERSOENING
6.1 VLUGTELINGE/VREEMDELINGE
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6.1.1 Hierdie besluit en opdrag van die vorige Algemene Sinode is op die agendas van die gesprekke met
die lede van die NG Kerkfamilie geplaas. Die vier kerke het die volgende by hulle vergadering van 25–26
Mei 2015 in die verband besluit:
*1 The development of for example Bible studies in this regard (and other issues) must be discussed with
Bible Media and CLF.
*2 Xenophobia must stay on our agenda. It is one of the issues that we must dialogue about – it will stay
with us for a long time. The Season of Human Dignity is asked to facilitate this dialogue. The underlying
issues like scarcity of jobs and food, fear of foreigners, ethnicity, lack of social cohesion, etc. must also be
addressed.
*3 Practical suggestions how to embrace the stranger in congregations must be communicated, for
example to invite them to hear their stories. The Jesuit Refugee Services has great and practical ideas to
assist foreigners.
6.1.2 Leerstellige en Aktuele Sake is versoek om aandag te gee aan ʼn “teologie van vreemdelingskap”.
Hulle rapporteer daaroor in A.12.
6.1.3 Die Projekspan Afrika-ekumene is versoek om in hulle opdrag aandag te gee aan immigrante van
ons familie van kerke uit naburige lande.
6.1.4 Die Moderamen het gereageer met ʼn persvrystelling oor vreemdelingehaat toe die vlaag
xenofobiese aanvalle aan die einde Maart/begin April 2015 in die land losgebars het. Die tragiese
xenofobiekrisis het wye reaksie uitgelok met kerklike persvrystellings oor ʼn wye front. Die Uitvoerende
Komitee van die NRLC het ʼn dringende beraad oor die saak gehou wat tot goeie skakeling met die
owerheid gelei het. Die Presidensie het ook ʼn noodberaad met die geloofsgroepe en SARK hieroor gehou
asook een met breë verteenwoordiging uit belangegroepe in die burgerlike samelewing. Die NG Kerk het
saam met ander kerke wonderlike werk gedoen midde in die krisis. ʼn Goeie voorbeeld is die werk in die
groter Durbanomgewing olv dr Hennie Combrinck. Dit is jammer dat die media fokus op die werk van
organisasies soos die Gift of the Givers terwyl die omvangryke werk van kerke geïgnoreer word.
6.1.5 ʼn Persvrystelling is ook oor rassisme uitgereik. Die toename in rassisme, veral in die openbare
retoriek, is op alle gesprekke met die owerheid en in ekumeniese gesprekke geopper.
6.2 VROUEMONUMENT 100 JAAR: KRANSLEGGING
Ds Jan Lubbe het op 16 Desember 2013 ʼn krans namens die Moderamen gelê.
6.3 “THE CHALLENGES OF RECONCILIATION IN A POST TRC SOUTH AFRICA – RE-ENACTMENT
OF THE TRC FAITH HEARING”
6.3.1 Hierdie besondere geleentheid olv Aartsbiskop Tutu en voormalige kommissarisse van die WVK het
vanaf 8–9 Oktober 2014 in Stellenbosch plaasgevind. Geloofsgemeenskappe is geleentheid gegee dat
iemand wat hulle voorlegging in 1997 hanteer het (indien moontlik) weer iets daarvan op die tafel sit en
dat huidige kerkleiers daarop reflekteer en ʼn toekomspad help aandui. Die NG Kerk was bevoorreg dat ds
Freek Swanepoel wat die NG Kerk se voorlegging in 1997 hanteer het, teenwoordig kon wees en optree.
Die NG Kerk het verder insette deur prof Nelus Niemandt en dr Kobus Gerber gelewer.
6.3.2 Die bedoeling van die geleentheid is soos volg geformuleer:
The intent is not to criticise the content of the 1997 submission; nor to inquire as to why the particular
community has not adhered to its commitments; but, instead, to create a momentum for faith communities
to recommit themselves to deal with the past and to renew their commitment to the process of
reconciliation. We are inviting a team of national and international observers from different academic
disciplines to reflect on these contributions from the different faith communities.
We hope that the outcome of the re-enactment will ensure that the process of reconciliation will again
become part of the main agenda of all faith groupings; and to focus on the challenges of reconciliation and
national unity in the current context of South Africa. We hope that the event will contribute to the
development of responsible and realistic reconciliation strategies for the faith communities, and offer
practical suggestions on how to address the challenges of reconciliation and nation building in our land.
6.3.3 Die geleentheid was ʼn besondere positiewe, en soms emosionele, belewenis. Die uitkomste sal
gepubliseer word vir verdere aandag deur geloofsgemeenskappe.
6.4 CLIVE-DERBY LEWIS
6.4.1 Daar was versoeke dat die NG Kerk haar stem laat hoor oor die vrylating van mnr Clive DerbyLewis op menslikheidsgronde weens terminale kanker. Dit is deur dr Kobus Gerber per brief met die SuidAfrikaanse Menseregtekommissie opgeneem.
6.4.2 Naas ’n ontvangserkenning is daar ook ’n breedvoerige simpatieke antwoord van die Kommissie
ontvang. Die Kommissie het laat weet dat daar regsprosesse aan die gang is en dat die saak dus buite die
Kommissie se mandaat val.
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6.4.3 Mnr Derby-Lewis is intussen op mediese parool vrygelaat.

7. KONSTITUSIONELE AANGELEENTHEDE
7.1 GODSDIENSBEOEFENING IN SKOOLVERBAND: REGSGEDING
7.1.1 Die Organisasie vir Godsdienste – Onderrig en Demokrasie het ses skole per hofaansoek voor die
hof gedaag oor die beweerde ongrondwetlikheid van die skole se godsdiensbeleide en die toepassing
daarvan.
7.1.2 Die Moderamen het kennis geneem van talle dokumente en artikels oor die saak.
7.1.3 Die antwoordende verklarings van die skole wat gedagvaar word, is op 30 April 2015 afgelewer – dit
beslaan 1945 bladsye.
7.1.4 Die saak was geopper of die NG Kerk as “vriend van die hof” moet toetree. Die Moderamen het
besluit “dat die Algemene Sinode nie op sy eie as amicus curiae tot die hofsaak oor godsdiensbeoefening
in skoolverband sal toetree nie, maar dat verdere oorweging daaraan geskenk word indien die
gereformeerde kerke in die land sáám of een van die ekumeniese liggame waarvan die NG Kerk lid is, dit
wil doen”.
7.1.5 ʼn Meer breedvoerige verslag oor die saak verskyn by A.8.5.
7.2 CHRISTELIKE VAKANSIEDAE
7.2.1 Die saak het die afgelope tyd weer ter tafel gekom agv ‘n dokument van die SA Law Reform
Commission tov die hersiening van vakansiedae.
7.2.2 Die volgende is via die elektroniese nuusbriewe aan die kerkverband gekommunikeer:
BERIGTE IN DIE MEDIA OOR ‘N AANKONDIGING VAN DIE SA LAW REFORM COMMISSION TOV DIE
HERSIENING VAN GODSDIENSTIGE VAKANSIEDAE
Dié betrokke kommissie het die taak om voortdurend te kyk na wette wat aandag nodig het. Die saak van
vakansiedae is deel van ʼn voorlegging oor ‘n klomp wette wat Binnelandse Sake raak. Die kern van die
saak waarom dit in die gesprek gaan, is dat Christene twee betaalde godsdienstige vakansiedae per jaar
het wat ander godsdienste nie het nie.
Die gesprek oor die saak kom reeds ʼn aantal jare en die NG Kerk het reeds in 2004 en 2012 voorleggings
in die verband gedoen. Hierdie is ook nie ʼn dringende saak wat ten alle koste gedruk word nie. Ons
oordeel is ook op dié stadium dat daar geen begeerte is om die dae weg te vat nie: trouens, in sy verslag
aan die SA Law Reform Commission word die volgende deur die Departement Binnelandse Sake
bevestig: In its comment to the SALRC‘s Consultation Paper the DHA pointed out that research was
conducted in this regard and in all countries there is no balance between different faith groups. The Public
Holidays Act was enacted after a public participation process. DHA has, following the complaint by the
Commission responsible for, amongst others, religious matters, requested the Commission to investigate
and consult the public widely on the matter and provide recommendations for consideration. Therefore,
until such process is concluded, DHA will not consider any substantive amendments to the Public
Holidays Act.
Van die kant van die Algemene Sinode word die oog in die seil gehou en lidmate word gevra om nie
oorhaastig te reageer nie. Alle gemeenskappe sal kans kry om insette te lewer wanneer (indien wel) die
Departement van Binnelandse Sake weer so ʼn openbare proses aankondig.
7.2.3 Die saak waaroor dit gaan, is die aandrang op die gelykberegtiging van godsdienste. Die NG Kerk
het reeds in 2004 en 2012 voorleggings in dié verband gedoen. Totdat die DBS weer so 'n openbare
proses aankondig, bly die Public Holidays Act 36 of 1994 soos dit tans lui. Indien so 'n proses wel deur die
DBS aangekondig word, sal die Kerk sekerlik op gepaste wyse formeel daarvan deel wees en 'n
voorlegging maak.

8. MISDAAD
8.1 PLAASMOORDE
8.1.1 Die saak waaraan die regering skynbaar min wil of kan doen, was deurlopend op die agenda van die
Moderamen. ʼn Persvrystelling is op 25 Julie 2014 uitgereik waarin die Moderatuur sy dank betuig op
berigte dat die Minister van Polisie aan die saak gaan aandag gee. Ons insiens het daar nie veel
sedertdien gebeur nie en sal dit weer in enige kontak met die regering en regerende partye op die agenda
geplaas word.
8.1.2 Die Kommissie vir Menseregte het intussen openbare verhore oor die saak gehou. Die verslag word
in Augustus aan die regering oorhandig. Die kerkverband sal uiteraard daarop reageer.
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8.2 MISDAADSTATISTIEK
Die Moderamen het kennis geneem van die ontstellende misdaadstatistiek en besluit om die saak met die
Instituut vir Sekerheidstudies op te neem wanneer die nuutste statistiek van die SAPD in Sepember
bekend gemaak word.

9. INTERNASIONAAL
9.1 ISRAEL-PALESTYNSE KONFLIK
9.1.1 Die Moderamen het die saak deurlopend op die agenda gehad – veral in die tyd toe die konflik baie
sleg verloop het. Die Moderatuur het op 25 Julie 2014 ʼn persverklaring in dié verband uitgereik wat
hieronder weergegee word in die lig van die sensitiwiteit en verskille oor die saak:
Die Moderatuur van die Algemene Sinode van die NG Kerk is intens bekommerd en diep geraak deur die
huidige vlaag van konflik in Israel en Gasa. Ons sien die verwoesting van lewe en eiendom, die gevolge
van onverantwoordelike aggressie en buitensporige vergelding, die groeiende kloof versoorsaak deur
wedersydse haat en skending van mense se regte, die onwilligheid en hardkoppigheid van leiers. Ons is
veral ontsteld oor die lot van soveel kinders wat bitter swaarkry.
Die NG Kerk is bewus van die kompleksiteite van die konflik, die aansprake van die verskillende groepe
en die emosies oor die verskillende godsdienstige perspektiewe op die gebied. Ons verstaan dit nie alles
nie en wil nie sommer waag om enigiets te sê wat klink na “ons weet” nie. Wat ons wel duidelik wil
registreer, is ons ontsteltenis oor die vergrype aan mense se regte deur onder andere gedwonge skeiding,
hulle te gebruik as menslike skilde en om voortdurend konflik te soek met die doel om dood te maak. Die
Heilige Boeke van die verskillende godsdienste skreeu daarteen!
Ons is diep oortuig dat daar versoening kan kom tussen al God se mense. Al drie die groot godsdienste
groepe deel onderliggende waardes van respek vir lewe en waardering vir geregtigheid en vrede. ʼn
Oplossing is moontlik!!
9.1.2 Daar was kontak met beide die Israeliese en Palestynse ambassades in dié verband.
9.1.3 Die besluit van die Moderamen is dat hy “van oordeel (is) dat die NG Kerk slegs saam met en deur
die ekumeniese liggame waarvan die NG Kerk lid is, by die uiters komplekse debat betrokke moet raak”.
9.2 KRISIS IN IRAK EN SIRIË
9.2.1 Die Moderatuur het die skrywe van die WCRC via die sinodale kantore aan gemeentes gestuur met
die versoek om op Sondag 17 Augustus 2014 (a) vir lidmate deur te gee dat die tragiese verhaal
internasionaal aandag kry deur ons ekumeniese liggame en ook plaaslik deur ekumeniese liggame met
die regering opgeneem word, en (b) geleentheid te gee vir voorbidding vir Christene en ander
godsdiensgroepe in Irak wat die ergste denkbare vervolging deurgaan.
9.2.2 Die krisis het intussen weer in Sirië opgevlam en die gewelddadige wyse waarop plaaslike Christene
en internasionale hulpwerkers en joernaliste om die lewe gebring is, is met skok verneem.
9.2.3 Die Moderamen het besluit dat die saak weer met ekumeniese vennote opgeneem moet word ten
einde te kyk na die moontlikhede van gesamentlike optrede.
9.2.5 Die WCRC het by sy jongste vergadering in Mei 2015 in Beirut, Lebanon, indringend aan die MiddeOoste aandag gegee. Die verklaring in Publieke Getuienis Bylaag 5 is aan lidkerke gestuur en ook in die
NG Kerk via die elektroniese nuusbriewe versprei.
9.3 DIE EBOLA-EPIDEMIE
9.3.1 Lidkerke van die AACC is gevra om op 24 Augustus 2014 vir die krisis te bid. Die volgende is aan
gemeentes via die elektroniese nuusbriewe deurgegee:
Die Ebola-epidemie is nie maar net nog een of ander epidemie nie. Dit is werklik ’n krisis. Mense en lande
word in die allerergste mate geraak. In die lig daarvan versoek die All Africa Conference of Churches
(AACC), die ekumeniese liggaam wat kerke in Afrika saambind en waarvan die NG Kerk lid is, dat
gemeentes asseblief komende Sondag 24 Augustus 2014 voorbidding doen.”
9.3.2 Die brief van die AACC is aangeheg en gemeentes is bedank vir hulle pastorale meelewing.
9.4 BOKO HARAM, ISIS, AL-SHABAAB EN ANDER EKSTREMISTIESE GROEPE
Die Moderamen het geoordeel dat dit noodsaaklik is om ʼn sterk stem oor die groepe te laat hoor. ʼn
Persvrystelling is in die verband uitgereik wat soos volg lui:
Die toenemende groei, optrede en geweld van groepe soos Boko Haram, ISIS en Al-Shabaab asook hulle
geweldaddige aggressie teen veral Christene is nie net iets daar vêr nie: dit raak die kontinent waar ons
bly, ons susters en broers in die geloof en ander mense in Afrika en die Midde-Ooste op ʼn besondere
wyse. Ons as lidmate van die NG Kerk kan nie net maar van tyd tot tyd terloops hiervan kennis neem nie:
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die optrede van die groepe ontstel ons baie diep en ons veroordeel dit ten sterkste. Ons is oortuig die
potensiële bedreiging is dalk veel groter as wat ons dink.
Die Moderamen van die Algemene Sinode wil eerstens ʼn beroep op ons gemeentes en lidmate doen om
hierdie krisis op hulle voorbiddingslyste te plaas. Verder versoek ons ander denominasies in ons land
asook die ekumeniese liggame en godsdiensgroeperinge om hulle stemme hieroor te laat hoor in die
nasionale en internasionale kringe waar hulle beweeg.
Die Moderamen versoek verder dat die leierskap van die Suid-Afrikaanse Raad van Kerke (SARK) en The
Evangelical Alliance of South Africa (TEASA) ‘n afvaardiging na die Departement van Internasionale
Betrekkinge en Samewerking stuur om oorleg te pleeg oor hoe om kommer oor die situasie ten beste in
die internasionale arena te hanteer.

Hiermee vertrou die Moderamen dat hy sy opdrag uitgevoer het.
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TUSSENKERKLIKE RAAD
(SEDERT 1943)

OPE BRIEF AAN DIE ANC
2 Junie 2015
Geagte mnr Mantashe en lede van die ANC-leierskap
Insake die ANC-uitnodiging tot gesprek op 9 Junie 2015
Die Nederduitse Gereformeerde Kerk (NGK), Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika (NHKA) en die
Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika (GKSA) het kennis geneem van u uitnodiging om op Dinsdag 9 Junie
2015 met die leierskap van die African National Congress (ANC) in gesprek te tree. Ons het daarvan kennis
geneem dat die uitnodiging ook aan ander Afrikaanse burgerlike organisasies gerig is. Die drie Kerke het
besluit om nie individueel op die uitnodiging te reageer nie, maar wel gesamentlik deur middel van die
Tussenkerklike Raad (TKR).
Sedert 1943, met die totstandkoming van die Interkerklike Kommissie, is die NGK, NHKA en GKSA formeel
met mekaar in gesprek. Die eenheid wat tussen die Kerke bestaan, word sigbaar in gestruktureerde
samewerking op verskillende terreine, onder andere in ons openbare getuienis. Sedert 2004 word die Kerke
se gesamentlike optrede en getuienis deur die TKR gekoördineer.
Alhoewel ’n baie groot deel van hierdie drie Kerke se lidmate uit Afrikaanse en blanke lidmate bestaan, het
ons ook lidmate uit ander taal-, kulturele en etniese gemeenskappe. Ons is nie maar net deel van die
Afrikaanse burgerlike samelewing nie.
Die TKR het na ontvangs van u uitnodiging by verskeie geleenthede besin oor deelname aan die gesprek.
Ons is diep bewus van die kerk se profetiese roeping. Die kerk móét getuig van die versoening in en deur
Jesus Christus en die implikasies daarvan vir die Suid-Afrikaanse samelewing, onder andere die
handhawing van reg, geregtigheid en menswaardigheid. Daarom het die TKR aanvanklik besluit om die
uitnodiging tot gesprek te aanvaar.
Die jongste verwikkelinge rondom die Nkandla-verslag het die TKR genoodsaak om sy deelname aan die
gesprek van 9 Junie te heroorweeg. Die misbruik van regeringsinstellings om die persoonlike verryking van
pres Zuma vanuit openbare fondse te kondoneer en hom van persoonlike aanspreeklikheid te vrywaar, is
na ons mening immoreel en bevorder sistemiese korrupsie in staatsinstellings. Die ANC se gebrek aan
morele leierskap met dié aangeleentheid bemoeilik die komende gesprek, omdat die TKR slegs op grond
van bepaalde morele uitgangspunte met u in gesprek sou kon tree. Wedersydse erkenning van basiese
morele uitgangspunte is na ons mening noodsaaklik vir enige toekomstige gesprek tussen die ANC, kerke
en burgerlike organisasies. In die lig hiervan het die TKR besluit om nie u uitnodiging tot gesprek te aanvaar
nie.
Die TKR is diep verontrus oor die morele ineenstorting wat die afgelope tyd toenemend in staatsinstellings
sigbaar word. Die TKR is verder bekommerd oor die ANC-regering se onwilligheid om die morele krisis met
konkrete handelinge aan te pak. Voorbeelde wat die huidige moraliteitskrisis illustreer, is die volgende:
 Xenofobiese uitsprake teenoor minderheidsgroepe in Suid-Afrika, onder andere wanneer ANCleiers na sulke groepe verwys as ‘the other’, ‘colonialists of a special kind’ en ‘die oorsaak van al
die probleme in Suider-Afrika sedert 1652’.
 Uitsprake van ANC-leiers ondermyn grondwetlike meganismes soos die Openbare Beskermer.
 Minagting van uitsprake van die hof bring die onafhanklike funksionering van die regbank en die
bestaan van Suid-Afrika as ʼn regstaat in die gedrang.
 Politieke inmenging en magsmisbruik in burgerlike organisasies en semi-staatsinstellings is aan
die orde van die dag.
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Die TKR is diep verontrus oor ANC-uitsprake wat die gesag van die Grondwet van Suid-Afrika, ingeslote
die Handves van Regte, ondermyn. Die huidige morele krisis lei tot ʼn gebrek aan inklusiewe taal en sosiale
kohesie, die stelselmatige agteruitgang van infrastruktuur, toename in rassekonflik, sistemiese korrupsie en
swak administrasie wat onder andere die lewering van maatskaplike en ander dienste aan die armstes van
die armes ernstig benadeel.
Die TKR beplan om die gesprek oor moraliteit en integriteit met ander kerke in Suid-Afrika, ekumeniese
liggame asook burgerlike organisasies voort te sit en hulle op te roep tot mobilisering in dié verband.
Die TKR sou bereid wees om met die ANC in gesprek te tree indien bogenoemde sake ʼn wesenlike deel
van die agenda sal uitmaak en die gesprek met ons as Kerke plaasvind. Ons wil u graag in dié verband
uitnooi.
Vriendelike groete
Prof Nelus Niemandt en dr Kobus Gerber namens die Nederduitse Gereformeerde Kerk
Dr Wim Dreyer en ds Leon Geel namens die Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika
Ds Cassie Aucamp en prof Nico Vorster namens die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika
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GESPREK VAN DIE TUSSENKERKLIKE RAAD (TKR) MET DIE
AFRICAN NATIONAL CONGRESS (ANC): 4 AUGUSTUS 2015
Gedurende April 2015 het die ANC ’n uitnodiging aan verskillende organisasies uit die Afrikaanse
gemeenskap gerig om met hulle in gesprek te tree, waaronder Afrikaanse kerke. Die Nederduitsch
Hervormde Kerk van Afrika (NHKA) het saam met die Nederduitse Gereformeerde Kerk (NG Kerk) en die
Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika (GKSA) besluit om nie individueel te reageer nie, maar eerder
gesamentlik deur die Tussenkerklike Raad (TKR), wat gestalte gee aan die genoemde drie kerke se
samewerking en bilaterale verbintenisse. Die TKR het die ANC se uitnodiging by wyse van ’n ope brief
van die hand gewys, veral as gevolg van die manier waarop die Nkandla-verslag gehanteer is. Dit was
ook vir die TKR belangrik om nie as verteenwoordigers van die Afrikaanse burgerlike samelewing met die
regerende party te praat nie, maar juis as kerke met ’n profetiese roeping teenoor die owerheid.
Hierop het die ANC die TKR uitgenooi tot ’n gesprek wat op Dinsdag 4 Augustus 2015 in die ANChoofkantoor, Luthulihuis in Johannesburg, plaasgevind het. Die TKR-afvaardiging is saamgestel uit
ds Cassie Aucamp en prof Nico Vorster (GKSA), drr Braam Hanekom en Johann Ernst (NG Kerk) en drr
Wim Dreyer en Wouter van Wyk (NHKA). Die ANC is verteenwoordig deur mnr Gwede Mantashe, me
Jesse Duarte, mnre Daryl Swanepoel, Alwyn Marx, Willie van der Schyff, Zizi Kodwa en vader Maphatsoe.
Dit was ’n historiese eerste ontmoeting wat die grondslag gelê het vir verdere gesprekke tussen die
regerende party en die kerke.
Dit was ’n oop en eerlike gesprek en die volgende sake is bespreek:
* Gebrekkige sosiale kohesie in Suid-Afrika.
* Morele verval in Suid-Afrika. Dit sluit gebrek aan dissipline, respek en werksetiek, asook verbrokkeling
van families en `n losbandige seksuele moraal in.
* Korrupsie en gebrek aan integriteit op regeringsvlak.
Daar is verder gepraat oor die geskiedenis en verskillende perspektiewe wat op die geskiedenis bestaan,
asook transformasie en SEB. Die kerke het hul begrip vir die noodsaak van transformasie uitgespreek,
maar dit ook duidelik gestel dat daar tans wit kapasiteit is wat verlore gaan. Wit mense voel toenemend
gemarginaliseer en ons meen dat dit `n verlies vir die land in sy geheel is.
Dit is egter ook duidelik gestel dat die kerke nie die belange van enige politieke party of slegs die belange
van die “wit” gemeenskap op die hart wil dra nie, maar wel die belange van die breë Suid-Afrikaanse
gemeenskap.
Daar is ook oor die pad vorentoe gepraat. ʼn Klein taakgroep is aangewys om verdere gesprekke te
struktureer. Dit is duidelik dat daar nie kitsoplossings bestaan nie en dat een gesprek nie alles sal
verander nie. Tog kan daar nie net kritiek uitgespreek word nie en moet daar ook self `n positiewe bydrae
gelewer word. Die kerke het dit duidelik gestel dat ons veral ten opsigte van morele- en
vaardigheidsontwikkeling sal wil saamwerk.
Drr Braam Hanekom (NG Kerk), Wouter van Wyk (NHKA) en ds Cassie Aucamp (GKSA)
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NEDERDUITSE GEREFORMEERDE KERK
DUTCH REFORMED CHURCH
Posbus/PO Box 13528
HATFIELD 0028 SA
Tel +27 (0)12 342 0092 Fax +27 (0)12 342 0380
algemenesinode@ngkerk.org.za www.ngkerk.org.za

18 Februarie 2015

PERSVRYSTELLING DEUR DIE MODERATUUR VAN DIE ALGEMENE SINODE
DIE STAND VAN DIE NASIE
Met die Staatsrede (State of the Nation Address) van die Suid-Afrikaanse President, mnr Jacob Zuma, op
Donderdag 12 Februarie 2015, het ons land waarskynlik sy heel diepste laagtepunt in die bestaan van die
jong demokrasie beleef.
In die Staatsrede en die gebeure van die 12de was die ononderhandelbare waardes (vir ons as kerk ook
die Bybelse waardes) van geregtigheid, menswaardigheid en versoening in gedrang.
Die President het die landwye gebrekkige dienslewering wat mense se lewens onmoontlik maak en tot
groot onrus en geweld gelei het, geïgnoreer. Die geweldadige aanvalle teen buitelanders is nie bespreek
nie. Die krete uit die samelewing oor die onderwys is gesmoor met stilte daaroor. Die toenemende geweld
deur en krisis in die SAPD, wat ons mense moet beskerm, was nie op die radarskerm nie. Daar was geen
geluid van omgee nie.
Die grootste probleem met die toespraak, egter, het te doen gehad met die feit dat die President self – en
daarom ook per implikasie die regering (en sy party wat dit al oor jare duld) – nie onbesproke in integriteit
voor die nasie gestaan het nie. Geen regeringsvorm of finansiële beleid kan tot goeie resultate bestuur
word as die bestuurders daarvan self korrup en onbevoeg is nie.
Die geweld en chaos met die aanvang van die Staatsrede moet daarom in die lig hiervan gesien word. Die
EFF se optrede word nie hiermee goedgepraat nie. Ook nie die feit dat ander partye die byeenkoms
verlaat het nie. Wat egter begryp moet word, is dat die President en regering se eie optredes en bestuur,
hulle ooglopende gebrek aan insig in die lotgevalle van miljoene in ons land, hulle argeloosheid met die
waardes van die grondwet, geboorte gee aan hierdie soort van optrede – of dan ten minste die verskoning
in die hand werp om tot wetteloosheid en geweld oor te gaan.
Die NG Kerk wil baie ernstig oor die gebeure Donderdagaand en die Staatsrede vra: Watter geregtigheid
is daar as bona fide vrae nie deur die regering in die Parlement beantwoord word nie? Watter geregtigheid
is daar wanneer dienslewering aan die mense van ons land ʼn laagtepunt bereik het? Watter geregtigheid
is daar wanneer vryheid van spraak en kommunikasie geblokkeer word? En watter geregtigheid is daar
wanneer die president van die land alle maatreëls om hom verantwoordbaar te hou vir sy optrede uit die
weg haal? Waar geregtigheid sneuwel, kom anargie tot lewe. Dit het ons Donderdagaand in die Parlement
gesien. Ons wil verder vra: Watter versoening is daar sonder geregtigheid? Watter menswaardigheid is
daar as gemeenskappe dae sonder water moet wees? Watter menswaardigheid is daar indien daar na 20
jaar nog skole is sonder sanitasie, water of biblioteke – is ons kinders nie mense aan wie God
waardigheid toegeken het nie?
Die President en sy regering moet aanspreeklik gehou word vir die oplaaiende spanning in die land en
bedreiging van die sekuriteit van al sy inwoners. Wat in hierdie land besig is om te gebeur, is die pleging
van onreg teenoor en die vertrapping van die menswaardigheid van die Suid-Afrikaanse nasie.
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Indien dit hier sou gaan oor die stand van die nasie (State of the Nation), sou mens dalk kon sê dat dit
ondanks alles verbasend goed gaan met die nasie. Die mate waarin die SA-bevolking verdraagsaam is
teenoor die regering vir ooglopende en blatante foute wat gemaak word, is werklik lofwaardig. Dit spreek
boekdele van soveel onderliggende goedgesindheid in ons samelewing tussen mense van alle
godsdienste, kulture en ekonomiese stand.
As dit egter gaan oor ʼn demonstrasie van die stand van regering (of die stand van die President), is die
prentjie droewig en werklik nie meer iets om op trots te wees nie. Ons is in die moeilikheid.
Namens die Moderatuur
Dr JJ Gerber
Algemene Sekretaris: NG Kerk
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EIENDOMME IN DIE NEDERDUITSE GEREFORMEERDE KERK
SINODE: _________________________________________
SINODALE EIENDOMME* (Getal):
KerkkomWoonWoonplekse
huise:
huise:
pastorie
ander
gebruik

RINGSEIENDOMME* (Getal):
KerkkomWoonWoonplekse
huise:
huise:
pastorie
ander
gebruik

Woonstelgeboue

Woonstelgeboue

GEMEENTELIKE EIENDOMME* (Getal):
KerkkomWoonWoonWoonstelplekse
huise:
huise:
geboue
pastorie
ander
gebruik

Besigheidsgeboue
(sluit
in
sinodale
sentrums)

Besigheidsgeboue

Besigheidsgeboue

Onbeboude
erwe

Kleinhoewes

Plase

Getal:
M²:

Getal:
M²:

Getal:
M²:

Onbeboude
erwe

Kleinhoewes

Plase

Getal:
M²:

Getal:
M²:

Getal:
M²:

Onbeboude
erwe

Kleinhoewes

Plase

Getal:
M²:

Getal:
M²:

Getal:
M²:

Ouetehuise

Kinderhuise

Ander
inrigtings

Eiendom:
gebruik
van
NGKFamilie
op naam
van
sinode

Ouetehuise

Kinderhuise

Ander
inrigtings

Eiendom:
gebruik
van
NGKFamilie
op naam
van ring

Ouetehuise

Kinderhuise

Ander
inrigtings

Eiendom:
gebruik
van
NGKFamilie
op naam
van gem

* NOTA: EIENDOMME SLUIT OOK IN EIENDOMME VAN DIE SINODE/ RING /GEMEENTE SE NWO’S, TRUSTS OF MAATSKAPPYE
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Statement on the Middle East
We the Executive Committee of the World Communion of Reformed Churches have gathered here at the
Dhour Choueir Evangelical Conference Center in Lebanon under the theme: God of Life, Lead us on your
Path of Justice, Peace and Reconciliation.
Inspired by the words of the prophet Isaiah, we strive to be “called the repairer of the breach, the restorer
of streets to dwell in” (Isaiah 58:12) and can thus find no place more appropriate to be than here, in the
Middle East.
As we have heard from our sisters and brothers who dwell in these streets, the cradle of Christianity is in
crisis, and many of their streets are shattered, both figuratively and literally:
• A brother from Iraq told us that he must keep the records of his church packed in his car, not knowing
when he may have to flee from radical Islamic forces.
• A sister from Lebanon told of Palestinians living as refugees for nearly seven decades and commented
on the irony as she watched walls erected in Israel/Palestine even as they were coming down in Berlin.
• Despite churches being burned, a brother from Egypt related a heartening story of Christians and
Muslims standing side by side seeking change—a symbol of hope even in the midst of ongoing struggle.
• A youth worker in the region raised concerns for young people, for their current safety and of whether
there is even any future here for them.
• The work of a brother from Syria has moved from writing sermons to supplying water to his flock and
many others.
Yet these stories of struggle only hint at the complex picture of this region. Christians here are the first
disciples of the church of Antioch and have endured much during their two thousand years of faithfulness.
Historically Christians and Muslims have often lived peacefully as neighbours, enjoying a dialogue of life
and sharing common values for the good of their community. We lament the deterioration of relationships
that has sprung from radical religious movements and express deep regret concerning the way religion is
used for political agendas.
Even today and despite their increasingly smaller numbers Christians in the Middle East remain the salt
and light in their communities. We have seen evidence that their roles and impact in their communities
goes far beyond their numbers. For instance, the peacemakers in the region are often the graduates of
Christian schools, regardless of their present religious practice.
We are heartened by Middle East Christians’ demonstration of grace, courage and resolve to stay in their
communities. The region would be seriously impoverished without their presence as a vital means to a
peaceful, just and reconciled Middle East.
We have heard these stories from our sisters and brothers and realize that the Middle East is complex,
and each country has its own specific context. The situation in one country may be dramatically different
than in another.
Our coming here has given us a renewed opportunity to express our solidarity with our members in this
region. We do not want to see this as a single act but the beginning of a renewed commitment. How then
can we as a World Communion of Reformed Churches respond to our sisters and brothers in the Middle
East?
We call for global recognition of the suffering of all people in the Middle East.
We call for violence to cease in Syria immediately and pray for peace to spread like ripples from there
throughout the entire region.
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We urge our officers and secretariat to strengthen the bonds among our member churches in this region
to consolidate their communion.
We commit ourselves to tell the stories of our Middle East sisters and brothers to the wider world.
We encourage our member churches:
• To join us in a fresh sense of solidarity with Christians in the Middle East and a lasting commitment to
the wellbeing of all people of this region.
• To hear anew the stories of our sisters and brothers, as opposed to simply accepting the rhetoric of the
media.
• To welcome the refugees as neighbours rather than treat them as “others.” • To not ignore or allow our
governments to ignore the places of massive suffering or their contribution to it.
• To speak up for the wellbeing of Christians and all people in this region, decrying the violence that
creates such destruction and dehumanizes people.
• To draw inspiration from our sisters and brothers in the Middle East who show the love of Christ in the
face of incredible challenges and frequent calls to suffer.
• To live and to pray in the spirit of Isaiah 58:6-12, which says:
Is not this the fast that I choose: to loose the bonds of injustice, to undo the thongs of the yoke, to
let the oppressed go free, and to break every yoke?
Is it not to share your bread with the hungry, and bring the homeless poor into your house; when
you see the naked, to cover them, and not to hide yourself from your own kin?
Then your light shall break forth like the dawn, and your healing shall spring up quickly; your
vindicator shall go before you, the glory of the Lord shall be your rearguard. Then you shall call,
and the Lord will answer; you shall cry for help, and he will say, Here I am.
If you remove the yoke from among you, the pointing of the finger, the speaking of evil, if you offer
your food to the hungry and satisfy the needs of the afflicted, then your light shall rise in the
darkness and your gloom be like the noonday. The Lord will guide you continually, and satisfy
your needs in parched places, and make your bones strong; and you shall be like a watered
garden, like a spring of water, whose waters never fail.
Your ancient ruins shall be rebuilt; you shall raise up the foundations of many generations; you
shall be called the repairer of the breach, the restorer of streets to live in.
Adopted by the Executive Committee on 15 May 2015.
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A.17.2 EKOLOGIE
1. INLEIDEND: DIE RAAMWERKDOKUMENT 2013
Tydens die vorige sinodevergadering van 2013 is die beleidsraamwerkdokument "Ter wille van die aarde
en haar bewoners" goedgekeur. Dié dokument gaan van die standpunt uit dat die gelowiges, as deel van
die kerk, deel vorm van die hele huishouding van God. Hierdie metafoor kan verskillend verstaan word. In
die onderstaande dokument word ʼn breë betekenis aan die metafoor gegee. Die huishouding van God
sluit alles in die skepping in wat daarvan deel is. Die klem is op inklusiwiteit – die mens sowel as alle
ander vorme van lewe. As lede van die huisgesin van God word ons opgeroep om die hele huishouding te
help versorg en beskerm, terwyl ons van ander lede van die huishouding afhanklik is vir ons voortbestaan.
Die kerk werk dan onder leiding van die Gees om ʼn beter tuiste te skep sodat meer mense, diere en
organismes kan tuiskom in God se huishouding.
Fokuspunte van dié dokument is die volgende:
- Die kerk in al haar gestaltes en die aarde self vorm deel van die huishouding van God oor die eeue.
- Die omgewing het intrinsieke waarde as deel van God se skepping – wat ʼn besondere
verantwoordelikheid op gelowiges plaas.
- Besorgdheid hieroor beweeg die NG kerk tot ʼn profetiese, versorgings- en getuienistaak.
- Die taak vereis geloofwaardigheid en integriteit wat gepaard moet gaan met wydverspreide hervorming
wat elke aspek van die kerk se werksaamhede sowel as die leefstyl van ons, haar lidmate, raak.
- Hierdie verantwoordelikhede en hervorming berus op ʼn hernieude visie van geregtigheid, vrede,
deelnemende besluitneming en ekologiese heelheid.
- Hierdie visie is gebou op die oortuiging dat God 'n God is van ontferming, medelye en geregtigheid.
- Die NG Kerk moet bely dat dit medepligtig was aan ekologiese vergrype wat die integriteit van die
omgewing in gedrang gebring het.
- Die NG Kerk wil haar opnuut verbind tot ʼn volhoubare lewe vir almal.
- Die raamwerkdokument sluit af met die oortuiging "...dat God se skepping – die aarde en alle lewe wat
dit onderhou – kosbaar is en dat die aarde en haar bronne bedoel is vir die welwese van almal, sowel as
vir komende geslagte."

2. AKSIES WAT UIT DIE DOKUMENT VOORTGEVLOEI HET
Die Steunspan vir Ekologie is dankbaar vir die aanvaarding van dié dokument deur die sinode asook die
voortvloeiende aksie. Die volgende sake het aandag gekry:
2.1 HIDROBREKING EN KERNKRAG
Daar blyk ʼn trajek van ooreenstemming te wees dat skoon, goedkoop, volhoubare energie vir almal in
Suid-Afrika benodig word. Verskillende energiebronne word hiervoor oorweeg en op verskillende maniere
beoordeel, maar daar is nogtans min konsensus rakende presies hoe Suid-Afrika vir toenemende
energiebehoeftes moet beplan. Drie punte van konsensus kom egter wél na vore in gesprekke oor
energie, naamlik: (1) dat meer energie benodig word en gaan word; (2) dat daar wegbeweeg moet word
van steenkool as ʼn primêre energiebron; en (3) dat ʼn saamgestelde energieaanbod nodig is. Die
brandpunte in die gesprek lê egter in watter energiehulpbronne ontwikkel behoort te word, en in watter
mate verskillende energiehulpbronne uiteindelik sou kon bydra tot die energieaanbod in Suid-Afrika.
Spesifiek aangaande die kwessies van hidrobreking, kernkrag en hernubare energie is kerke en
ekumeniese liggame tans besig om hulself te posisioneer, en word dit toenemend belangrik dat die NG
Kerk ook háárself sal posisioneer.
Rakende hidrobreking is kerklike posisionering besonder uitdagend, omdat daar ʼn algehele
inligtingstekort oor die aard en omvang van skaliegasdepositos in Suid-Afrika is (anders as wat die geval
is met betrekking tot steenkool of kernkrag of hernubare energie). Tog het die NG Kerk, saam met die
VGKSA en RCA, alreeds standpunt ingeneem téén hidrobreking en die Direkteur-Generaal van Minerale
Hulpbronne versoek om die ontdekkingsprosesse vir skaliegas in die geheel te staak (beskikbaar by
http://www.ngkerkas.co.za/wp-content/uploads/2013/11/2013-11-07-SUBMISSION-HYDRAULICFRACTURING-1.pdf ). Ook het die Sinode van Wes- en Suid-Kaapland vroeër vanjaar by haar 2015sinodesitting met kommer kennis geneem dat eksplorasie van skaliegas voortgaan, en na aanleiding van
ʼn beskrywingspunt van die Ring van Beaufort-Wes het die NG Kerk ʼn stel besluite geneem wat as
versoeke aan die Direkteur-Generaal van Minerale Hulpbronne gekommunikeer sal word (beskikbaar in
die Agenda, bladsye 127 tot 137, by http://www.kaapkerk.co.za/wp/index.php/sinode-2015/).
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Rakende kernkrag is daar, feitlik sonder uitsondering, kerklike teenkanting teen kernkrag juis weens die
potensieel katastrofiese gevolge wat dit vir menslike gesondheid, biodiversiteit en die natuurlike omgewing
– oftewel die florering van menslike en ekologiese lewe – kan inhou. ʼn Behoudende besluit, wat
voorkoming bó eksperimentering verkies (en wat die standpuntinname van ʼn hele aantal Suid-Afrikaanse
kerke en ekumeniese liggame is), sou waarskynlik slegs hernubare energie – met die lae risiko’s wat
daarmee gepaardgaan – as ʼn lewensvatbare en veilige moontlikheid vir energieopwekking in Suid-Afrika
identifiseer. Dit is belangrik dat die kerk die beste kundigheid hieroor raadpleeg om ʼn geloofwaardige en
eties verantwoordbare bydrae te kan lewer.
2.2 MATERIAAL VIR OMGEWINGSONDAG
Materiaal, vir gebruik tydens Omgewingsondag, is by twee geleenthede aan gemeentes beskikbaar
gestel.
2.3 SKAKELING EKUMENIES EN MET ANDER ROLSPELERS TOV DIE EKOLOGIE
Ekologie is ʼn belangrike tema wat wyd op ekumeniese gebied op die agenda is. Die NG Kerk het met
verskeie organisasies, forums en kerklike groeperings geskakel en in gesprek getree. Skakeling en
samewerking het oor ʼn verskeidenheid van projekte, verklarings en navorsing geskied. Forums en
organsisasies het die volgende ingesluit: South African Faith Communities Environmental Institute
(SAFCEI), die Catholic Parliamentary Liaison Office (CPLO), die Anglican Church of Southern African
Environmental Network (Green Anglicans), die Suid-Afrikaanse Raad van Kerke (spesifiek die
BENCHMARKS-aksie), en die Wêreldraad van Kerke (WCC). Die regering, die besigheidsektor,
navorsinginstansies en nie-kerklike NRO’s speel ʼn belangrike rol in dié verband, en die kerk moet haar
posisie tussen al die rolspelers met moed en wysheid oorweeg, sodat sy ʼn rol kan speel wat ooreenstem
met haar roeping, identiteit en kapasiteit.
2.4 DIE INKLEDING VAN DIE ALGEMENE SINODE 2015 AS ʼN “GROEN SINODE”
As uitvloeisel van die Raamwerkdokument is besluit om die vergadering van die Algemene Sinode
ekologies vriendelik in te klee. In die beplanningfase van die sinode is klem gelê op eenvoud ten einde die
koolstofspoor agter te laat wat so klein as moontlik is. Sinodegangers sal byvoorbeeld opmerk dat daar
geen plastiekwaterbotteltjies op die tafel is nie, die gebruik van papier is beperk en alternatiewe
moontlikhede van kommunikasie word benut, die vergaderplek en vervoer van en na die vergadering moet
ook teen hierdie agtergrond gesien word. Tydens die verslag van die Projekspan Ekologie sal daar
verslag gegee word hoeveel minder, deur die vergadering op hierdie wyse in te rig, die Sinode se impak
op God se huishouding is en wat die besparing is wat dit meebring.

3. DIE NOODSAAK VAN IDENTITEIT EN HERORIËNTASIE
Rede tot kommer is dat die saak aangaande die ekologie in vele opsigte nog nie deur die NG Kerk tot op
voetsoolvlak omhels is nie. Vanuit ʼn identiteitsperspektief is dit derhalwe belangrik vir die kerk om deeglik
te besin oor die verantwoordelikheid teenoor die skepping in die lewe van die kerk. ʼn Saak wat nog nie
oor ʼn breë front as deel van die kernidentiteit van die kerk gesien word nie, kry moeilik gestalte in die lewe
van ʼn kerk. Die Steunspan Ekologie versoek derhalwe van die sinode ʼn mandaat om deur studiestukke,
projekte, prosesse en aksies hierdie belangrike saak deel van die identiteit van die NG Kerk te maak.
Hiervoor is ʼn heroriëntasie nodig ten opsigte van hoe die NG Kerk haar profetiese, versorgings- en
getuienistaak verstaan.
Tov identiteit moet die NG Kerk die volgende deel van haar roeping en selfverstaan maak: ons word
geroep en ons voel geroep om die skepping as deel van God se huishouding te erken; ons word geroep
en ons voel geroep om versorgers-in-vennootskap (priesters) te wees; ons word geroep en ons voel
geroep om dit deel van ons profetiese en getuienistaak te maak.
Mense het nog nooit volledig in harmonie met die natuur geleef nie. Heroriëntasie moet plaasvind van ʼn
vooruitgangs-en-verbruikerskultuur na die vreugde wat gevind word in ʼn verhouding met God en alle
ander lede van die aardgemeenskap. Dié identiteit moet hoop gee nie, nie in die eerste plek ‘n
katastrofiese/apokaliptiese kyk op die wêreld en onsself suggereer nie. Die motivering om na die
huishouding van God om te sien is nooit primêr om selfbehoud nie. Die ekologiese uitdagings van ons
planeet vra om dié rede ʼn heroriëntasie van die NG Kerk tot sy rol binne die totale huishouding van God.
Ons word nie bloot met ʼn krisis gekonfronteer na, maar ook met ʼn geleentheid tot heroriëntasie. Dit is ʼn
heroriëntasie ten opsigte van ons:
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3.1 PROFETIESE TAAK
Vir heroriëntasie en vanuit heroriëntasie is dit ook nodig dat ons onsself, lidmate en die owerhede
aanspreek as deel van ons profetiese taak. In dié verband is dit belangrik om ʼn profetiese stem te laat
hoor ten opsigte van die uitbuiting van natuurlike bronne en praktyke wat klimaatsverandering bevorder.
Die kwessie rakende energie, soos vroeër bespreek, is in dié opsig ʼn tema wat insette vra. Lidmate moet
bemagtig word om met erns deel te kan word van hierdie gesprek. Om hierdie rede is deeglike studie
nodig rondom die saak van energie en wat die standpunt van die kerk is. ʼn Kerklike standpunt verskaf ʼn
fokus vir die profetiese taak.
3.2 VERSORGINGSTAAK
Die versorgingstaak verwys na “om in stand te hou“ en “om in te tree“. Klem is hier op gelowiges as
diensknegte binne God se huishouding. Dit gaan oor die versorging van gemarginaliseerdes en oor
opoffering. Diens aan mense word nie geskei van diens aan die natuur as ander lede van die huishouding
nie. In dié opsig is sosiale geregtigheid en eko-geregtigheid nie van mekaar te skei nie. Die NG Kerk moet
in hierdie opsig lidmate bemagtig om die huishouding te kan dien. Dit gaan om mens en natuur. In God se
huishouding het alles en almal met mekaar te doen. Vir beide armes en rykes is die welstand van die
huishouding van die uiterste belang. Wanneer die omgewing ongunstig word, raak dit uiteindelik almal.
Lidmate en gemeentes moet begelei word hoe hulle sinvol deur projekte en prosesse versorgers kan
wees. Hiervoor moet gepaste materiaal ontwikkel word om ʼn proses van heroriëntasie te begelei
waardeur gemeentes bewusgemaak en meer toegerus kan word ten einde ekologies sensitief te lewe.
Die praktyk van ʼn leefwyse wat ekologies sensitief en meer volhoubaar is, word deur verskeie sake
bemoeilik. Die ooraanbod van inligting en dikwels verwarrende navorsingsresultate veroorsaak dikwels
dat mense en gemeentes lamgelê word wanneer hulle probeer om ekologies meer sensitief te leef. Dis
meermale nie soseer die geval dat gemeentes nie betrokke of aktief wil raak nie, hulle weet net nie waar
om te begin nie.
Verskeie kerkgroepe en denominasies regoor die wêreld het in antwoord hierop programme ontwikkel
waardeur gemeentes gehelp word om algaande meer ekologies sensitief te leef. Die programme word oor
die algemeen gekenmerk deur sistematiese benaderings, toesig en begeleiding deur ʼn
kommissie/toesighoudende liggaam, die stel van meetbare doelwitte en gereelde terugvoer.
Gemeentes registreer om deel te neem, en word begelei in ʼn meerjarige proses om verskeie doelwitte te
bereik soos:
- Die uitvoering van ʼn oudit van die gemeente se bestaande ekologiese voetspoor
- Die integrasie van skeppingstemas in prediking, kategese en liturgie
- Die vergroening van kerkgeboue
- Gemeenskapsprojekte met ʼn ekologiese fokus
- Bewusmakingsveldtogte in gemeenskappe en vergroening van gemeenskappe.
Voorbeelde van bekende internasionale programme is op die volgende webwerwe beskikbaar:
- http://ew.ecocongregation.org ; http://www.webofcreation.org;
- http://www.presbyterianmission.org/ministries/environment/earth-care-congregations/ ;
- http://www.groenekerken.nl
Die NG Kerk het ʼn dringende behoefte aan soortgelyke prosesse ten einde gemeentes te begelei in ʼn
proses van heroriëntasie. Hoewel materiaal beskikbaar is, is ʼn prosesmatige aanslag nodig om
beskikbare en nuut-ontwikkelde materiaal sinvol te verpak.
3.3 GETUIENISTAAK
Wat die getuienis-element van die taak van die kerk betref: ons aandeel in die verval en ondergang van
ons huishouding moet erken word. Sentrale begrippe wat die getuienistaak betref, is verminder, verander
en vergoed. Die getuienisproses sluit bewusmaking in. Alle dimensies van kerkwees kom ter sprake,
insluitende liturgie, kategesetemas en prediking. Dit moet 'n beweging van liefdadigheid na geregtigheid
wees; van 'n fokus op verbruik na 'n fokus op medelye en saambestaan met en in die huishouding van
God. Die getuienistaak gaan nie net oor regmaak wat verkeerd is nie, maar ook oor vier wat mooi en reg
is.
In hierdie opsig kan dit wat alreeds beskikbaar is, aangevul word in terme van preektemas, ʼn seisoen van
die skepping en liturgiese moontlikhede. Die getuienistaak kan 'n begeleide proses behels. Die
begeleidingstaak moet breed genoeg aangepak word dat dit mense help, maar dit is belangrik dat mense
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dié taak op unieke maniere in hul kontekste kan uitleef. Iets spesifieks in 'n gemeente se omgewing kan in
ag geneem word wat hulle motivering betref om deel van die beweging te word.
Die kerk moet haar heroriënteer tot ‘n identiteit van eienaarskapsaanvaarding vir die huishouding van
God. In dié opsig moet die kerk wees wat dit is. In terme van haar diens aan God lê die versorging van
armes, die spaar van energie en die optel van papiere op dieselfde vlak. Alles is ten diepste deel van ʼn
godsdienstige lewe. Die boodskap wat voortdurend moet tuiskom, is dat dit gaan om die hele huishouding
van God. Om diere te help, papiere op te tel en kinderhuise te besoek, het alles met mekaar te doen.

4. AANBEVELINGS: EKOLOGIE

4.1 Die Algemene Sinode moedig lidmate, gemeentes, ringe en sinodes aan om in hul
funksionering en bediening:
4.1.1 gebruik te maak van beskikbare en nuut-ontwikkelde materiaal om die saak van die ekologie
in hul werksaamhede te bevorder;
4.1.2 ʼn profetiese stem te laat hoor waar die welwese van God se huishouding in gedrang kom; en
4.1.3 ekumenies in gesprek te tree met ander geloofsgroeperinge en nie-kerklike organisasies
rakende die saak van die ekologie.
4.2 Die Algemene Sinode dra dit aan die Projekspan Ekologie op om:
4.2.1 beskikbare en nuut-ontwikkelde materiaal beskikbaar te stel ten einde gemeentes en lidmate
te begelei om ekologies sensitief te leef; en
4.2.2 ʼn studiestuk op te stel oor (1) hidrobreking, (2) kernkrag en (3) hernubare energie vir
voorlegging by die volgende sinodesitting wat die Sinode sal kan begelei om formeel oor hierdie
sake standpunt in te neem.
4.3 Die Algemene Sinode versoek die Algemene Steunspan Finansies en Bates om die
moontlikhede van disinvestering in enige ekologies-onvriendelike beleggings te ondersoek vir
voorlegging by die volgende sinodesitting.
4.4 Die Algemene Sinode neem met dank en waardering kennis van Pous Franciskus se ensikliek,
Laudato Si’, en skaar haar by die besorgdheid vir die florering van die aarde en alle lewende
wesens wat daarin vervat is (https://laudatosi.com/).
4.5 Die Algemene Sinode besluit om voortaan, in sensitiwiteit met God se huishouding, met
eenvoud en spaarsamigheid, vergaderings steeds effektief in te rig.
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A.17.3 EKONOMIE
DIE KERK EN DIE EKONOMIE – ʼN PROSESVERSLAG
1. NOODSAAK VAN ʼN KERKLIKE STANDPUNT
’n Gesprek tussen teologie en die ekonomie moet gesien word as voor die handliggend. Die verhouding
tussen God en mens was nog nooit beperk tot ʼn ontmoeting in die binnekamer of persoonlike sfeer nie,
maar dit was deurgaans ook in die publiek waar God mense se harte aanraak.
Die NG Kerk het in die onlangse verlede reeds die saak rakende die ekonomie op tafel geneem en
besluite geformuleer. Voorbeeld hiervan is die verslag van 2007: Profesie oor profyt: Ekonomiese
geregtigheid met spesifieke verwysing na die Accra-verklaring. Daar was ook ander inisiatiewe waarby die
kerk, weens sy betrokkenheid by die wetskrywende proses van die Nasionale Parlement, betrokke geraak
het, soos The Peoples Budget Campaign, Basiese Inkomstetoelaag (Basic Income Grant - BIG) en sake
rondom die ekonomie en ekologie van die Benchmark Foundation.
Die uitdaging is om die saak met nog meer intensiteit aan te spreek soos geformuleer deur die besluit van
2013:
Die Algemene Sinode dra dit aan die Moderamen op om dringend ʼn omvattende standpuntinname oor die
ekonomie te formuleer, aan die sinodes te sirkuleer vir kommentaar en te publiseer. In die opstel van die
dokument moet die Moderamen van kundige ekonome en teoloë gebruik maak.
Gereformeerdes, op voetspoor van veral Calvyn, glo dat God se heerskappy oor die ganse skepping en
elke dimensie van die samelewing uitstrek. Hulle het ʼn sterk koninkryksperspektief met ʼn wil om die
regswese, die opvoeding, politiek en ekonomie so te omvorm dat dit altyd weer beter aan die Here se wil
sal beantwoord. Gereformeerdes is sosiaal en maatskaplik betrokke, neem die Christelike etiek ernstig, en
verstaan dat die amp van die gelowige, Christene in die woon- en werkplek, die eintlike vorm van
kerkwees in die wêreld is.
Die kerk is dit dus aan sy lidmate in die korporatiewe omgewing verskuldig om helder etiese of
normatiewe waarde-uitgangspunte te gee om hulle as gelowiges te rig. Ekonome en leiersfigure, wat in
baie gevalle ons eie lidmate is, in die handel en nywerheid vra in groeiende mate na die insette van die
kerk op die markplein.
Soos in alle gevalle raak ʼn regering se ekonomiese beleid alle mense wat in die land woon. Dit raak die
lidmate en gemeentes van die NG Kerkfamilie op verskillende maniere. Sommige het weens die vryemark
en die gunstige belastingstelsel baie ryk geword terwyl ander weens dieselfde vryemarkstelsel in
groeiende armoede leef. Regstellende aksie, grondhervorming en ander maatreëls beïnvloed lidmate van
hierdie kerkfamilie op verskillende maniere, maar ʼn groot aantal lidmate tel steeds onder die armste van
die armes. In dié konteks het die kerk ʼn profetiese rol te speel in sy bydrae tot publieke teologie.
ʼn Volgende waarneming, wat vra vir besinning oor die tema ekonomie, kan beskryf word as die vraag na
die menswaardigheid van mense wat onder die broodlyn leef, wat slagoffers word van mensehandel en
van nuwe vorms van slawerny. Menswaardigheid word tans beskou as ʼn sleuteltema in die kerk se
bydrae tot die gesprek oor die ekonomie. Dit gaan oor die vraag na die “verhandelbaarheid” van mense en
hulle vaardighede en kennis, oftewel arbeid en die impak daarvan op mense se ervaring van hulle eie
waarde. Die hart, die gees, die menslikheid van die ekonomie is aangetas. Die waardes van die
heersende ekonomiese stelsel trek al hoe meer skeef en tas die menswaardigheid van mense aan.
Die Christelike gemeenskap kan nie sy verantwoordelikheid ten opsigte van die hele omvattende saak van
ekonomiese en sosiale geregtigheid systap nie. Want, in soverre as wat die saak van ekonomiese en
sosiale geregtigheid met die menswaardigheid van alle mense te doen het, en in soverre die Bybel
duidelik praat van ʼn God wat by die skepping en onderhouding van die heelal betrokke is, en in soverre
ons in terme van ons belydenisgrondslag ons daartoe verbind om die heerskappy van God op alle terreine
te bevorder en daarmee die begrip van die Koninkryk van God in die breë visie van die kerk tot uitdrukking
bring, stel dit aan ons ʼn uitdaging om ons roeping as kerk in dié verband na te kom.
Die verband tussen ekonomie en etiek word duidelik in die strewe van kerklike wêreldliggame waarvan die
NG Kerk deel is, soos die Wêreldbond van Gereformeerde Kerke en die Wêreldraad van Kerke, om die
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saak van die ekonomie en ekologie as ’n konfessionele aangeleentheid te hanteer, dit wil sê as ’n saak
wat die hart van ons geloof raak. Onlangse voorbeelde hiervan is:
 2004: “Covenanting for Justice in the Economy and the Earth” (die Accra-verklaring wat deur die
Wêreldbond van Gereformeerde Kerke (WBGK) in Junie 2004 aanvaar is en waarvan die NG
Kerk as lidkerk deel was);
 2005: “A Caring Economy: A Feminist Contribution to Alternatives to Globalisation Addressing
People and Earth” (Wêreldraad van Kerke (WRK));
 2006: “A Theological Reflection on the Economic Crisis in South Africa” (The Oikos Journey.
Diakonia Council of Churches);
 2009: “Statement on just finance and the economy of life” (WRK);
 2012: “International Financial Transformation for the Economy of Life” (Sao Paulo-verklaring van
die WRK, WGGK en Council for World Mission (CWM);
 2012: “Poverty, Wealth and Ecology in Africa” (WRK).
Die unieke konteks van Suider-Afrika en die veranderende ekonomiese klimaat in die wêreld maak dit
noodsaaklik dat die NG Kerk as ʼn verdere ontwikkeling van ons vorige gedagtes en in dialoog met die
wêreldwye ekumeniese gesprek aandag gee aan hierdie belangrike saak.

2. EKONOMIESE BELEIDSVORMING DEUR DIE REGERING SEDERT 1994
In enige dialoog tussen teologie en die ekonomie binne die Suid Afrikaanse konteks, is dit sekerlik van
pas om te begin by die konteks.
In sy 2004-artikel “Economic policy and theological reflection in South Africa: an overview, and
assessment after 20 years of democracy” (International Journal of Public Theology, 8(4), p 445–470) gee
prof Piet Naudé ʼn oorsig oor ontwikkeling wat betref ekonomiese beleid oor die tydperk sedert 1994. Hy
verwys soos volg na verskillende inisiatiewe:
2.1 THE RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT PLAN (RDP)
In ʼn kort samevatting van die inhoud en vertrekpunte van die beleid wys Naudé daarop dat die RDP die
kernagenda vir al die daaropvolgende beleidsverklarings stel, nl die interafhanklike uitdagings van
armoede, ongelykheid en werkloosheid.
2.2 GROWTH, EMPLOYMENT AND REDISTRIBUTION PLAN (GEAR)
Verskeie skrywers wys daarop dat die GEAR-plan ideologies die regering se beleid na regs gerig het en
dat die ekonomiese groei voorkeur geniet as beleidsfokus en dat die RDP se beklemtoning van die
integrasie van groei, ontwikkeling en herverdeling daarna agterweë gebly het.
2.3 ACCELERATED AND SHARED GROWTH INITIATIVE – SOUTH AFRICA (ASGISA)
ASGISA is in 2006 aangekondig. Gebaseer op meestal positiewe ekonomiese data, lê AGISA klem op die
noodsaaklikheid van ʼn hoë groeikoers. Verder word spesiale pogings aangekondig om te verseker dat
almal die vrugte van ʼn hoë groeikoers pluk.
2.4 THE NEW GROWTH PATH (NGP)
In November 2011 verskyn die NGP. Die negatiewe beeld van die ekonomie wat gereflekteer word, vra
pertinente beleidsaanpassings: BBP van ongeveer 3% en verlies van meer as ʼn miljoen
werksgeleenthede tussen 2008 en 2010.
Die NGP fokus grootliks op werkskepping. Naudé wys egter daarop dat die regering sedertdien besef het
dat die driedubbele uitdagings van armoede, ongelykheid en werkloosheid slegs deur ʼn meer agressiewe,
geïntegreerde en langtermynvisie hanteer kan word.
2.5 THE NATIONAL DEVELOPMENT PLAN (NDP)
Die NDP word in Desember 2012 aanvaar. Spesifieke kwantitatiewe mikpunte word gestel: “The National
Development Plan aims to eliminate poverty and reduce inequality by 2030”.
Naudé wys daarop dat dié ʼn navorsinggebaseerde en minder ideologiese gedrewe verslag is as vorige
beleidsdokumente. Dit verklaar byvoorbeeld dat “too few people work, the quality of school education for
black people is poor, spatial divides hobble inclusive developement, corruption levels are high, and SA
remains a divided society”.
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Die geïntegreerde strategie vervat in die NDP benadruk dat die strategie om die probleem van armoede,
ongelykheid en werkloosheid te bekamp in sosiale kohesie geanker moet wees. Werkskepping word
steeds gekoppel aan ʼn verhoogde ekonomiese groeikoers, maar die verslag benadruk dat as die kwaliteit
van onderwys nie verbeter nie, en die staat se vermoëns nie verbeter nie, daar nie vordering gemaak sal
word in die bekamping van armoede, ongelykheid en werkloosheid nie.

3. TEOLOGIESE VERTREKPUNTE

Die tema van die ekonomie was nog altyd deel van die Christelike geloof. Die Nuwe Testament praat
herhaaldelik van “ekonomie'', in Grieks letterlik die oikonomia tou theou, die “ekonomie van God''. Die
twee woorde oikos (huis) en nomos (wet, reëls orde) beteken tesame “huishouding”. Godsekonomie is die
wyse waarop God sy huis onderhou en versorg. En dié “huishouding” omvat alles wat leef en is. Ons kry
die beeld van God as die Groot Ekonoom, wat sy omvattende, globale, kosmiese ekonomie van genade
en verlossing uitvoer, uit sy ontfermende genade oor alles en almal. Dít is die evangelie, die goeie nuus
van God se heilsekonomie.
Die kerkvaders het aandag gegee aan dié tema. Irenaeus se begrip “heilsekonomie” vir die Drie-enige
God dui op God se werk van skepping, sorg, verlossing en voleindiging. Dié leer van die Drie-eenheid
neem sy vertrekpunt in die “ekonomiese triniteit” – die eenheid en drievoudigheid wat van God se
handelinge as Vader, Seun en Gees deur die heilsgeskiedenis aan ons geopenbaar word.
Eeue lank praat die kerk van God se ekonomie as die manier waarop ons God in die geskiedenis leer ken
uit sy werke, deur sy aanwesigheid as Vader, Seun en Gees. Eeue lank behandel sentrale hoofstukke in
die Christelike Godsleer “die ekonomie’' as belangrike tema.
Dit wat vandag “ekonomie” heet – die wêreld van produksie, verspreiding en verbruik en die rol van
markte, van koop en verkoop – het nie niks met die heilsekonomie te doen het nie. Daar is uiteindelik, vir
die kerk en sy lidmate, net een ekonomie, God se huishouding, waarbinne ook die wêreld van geld en
goed aan ’n genadiger heerskappy onderwerp word.
Daar sal geredeneer kan word dat die omarming van ʼn missionale ekklesiologie tans deur die kerk hierby
aansluit. ʼn Ekonomiese standinname hang nou saam met die ekklesiologie van die kerk. ʼn Missionale
ekklesiologie gaan van die veronderstelling uit dat God ons nooi om deel te word van die lewegewende
sending van die Drie-enige God en bemagtig ons om te getuig van God se droom van oorvloedige lewe vir
alles en almal in hemel en op aarde. Dit gaan hier om die hele huishouding van God. Dit het ʼn
verreikende invloed op die manier waarop ons na die ekonomie moet kyk.
ʼn Missionale ekklesiologie gaan van die teologiese vertrekpunt van die missio Dei uit. Die sturende God
wat sy Seun na hierdie wêreld stuur, wat sy Gees na hierdie wêreld stuur, wat sy kerk na hierdie wêreld
stuur. Hierdie sturende God is solidêr, deur sy Seun wat mens geword het met elke duimbreedte van sy
huishouding: die politiek, die ekonomie, kultuur en wetenskap maak alles deel daarvan uit.
In die kerklike woordeskat is daar ook ander woorde wat van oikonomia afgelei is, byvoorbeeld
“ekumene'', die éénheid van geloof, diens en getuienis; “ekologie'', die integrale éénheid van alle sisteme
van lewe in Gods wonderbare skepping; en, ja, van die “ekonomie'', hoe God ons wil laat sáám leef in sy
“huishouding”, sy één oikos.
Die veelkantigheid van die betekenis van die woord “ekonomie” gee riglyne vir die besinning oor die tema.
Die woord “ekonomie”, oikonomia, wat oorspronklik iets soos huishouding, of huishoudelike behoeftes
beteken, dui op gesamentlike aktiwiteit vir gedeelde voordeel, nie bloot die najaag van persoonlike
behoeftes nie. Die betekenisinhoud van die woord het egter verarm totdat dit vandag net ʼn monetêre
strekking het.
Perspektiewe op die ekologiese krisis word deur geloofgemeenskappe ontsluit deur na die ekosisteem te
kyk juis vanuit die heilsekonomie: vanuit God as Skepper, Redder en Vernuwer. Nadenke oor die ekologie
dwing ons om te kyk na volhoubare lewe en ʼn lewe van vergenoegdheid as hoogste prioriteite.
“Ekonomies”, weet ons, kan ook “spaarsamig” beteken. Hierdie begrip maak eweneens deel van die
Christelike taal uit – nie net wanneer, in reaksie op ekologiese en verwante finansiële vraagstukke,
Gereformeerdes en ander Christene oor deugde soos soberheid en eenvoud, en sondes soos vermorsing,
gierigheid en vertoon, nadink nie, maar ook wat die spreke oor God self betref.
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3.1 WERKBARE TEOLOGIESE OMSKRYWING VAN EKONOMIE
Die woord “ekonomie” verwys in die sekulêre wêreld na die sisteem van produksie, verspreiding, handel
en verbruik van goedere en dienste asook die tegnologie, navorsing, inligting- en finansiële stelsels wat
die ontsaglike globale ekonomiese netwerk diens.
Vanuit ʼn teologiese perspektief is dit kompleks om tot ʼn behoorlike omskrywing van die woord te kom.
Ekonomie, soos aangedui, is ʼn term wat redelik sterk in die Nuwe Testament, in die Ou Testament se
voorskrifte rakende geregtigheid en ook in die geskiedenis van die kerk funksioneer. Teologies sou
hoogstens met ʼn teleologiese omskrywing van ekonomie gewerk kan word, met ander woorde om die
doel of benadering wat dit wil verwesenlik te beskryf.
In die verband sou dan gesê kan word: die doel moet altyd ’n vrugbare ekonomie wees waar die bronne,
moontlikhede en vaardighede wat God gee, gebruik word om die oikos, die huishouding en alles wat
daarvan deel is, te dien tot eer van God en tot voordeel van mekaar. Waar die onderlinge verhoudinge in
God se huishouding, mens teenoor God, mens teenoor mekaar en mens teenoor die skepping nie skade
lei nie maar bevoordeel word.
Die woord “ekonomie”, vanuit ʼn teologiese perspektief, verwoord die wyse waarop mense in verhouding
tot mekaar en God leef. Dit gaan oor die inkleding van die huishouding, die manier van leef, die reëls
waaroor onderling ooreengekom word. Vanuit ʼn Christelike oogpunt het dit die doel om byvoorbeeld
billikheid teenoor die mees benadeeldes te beklemtoon. Dit het te make met God se huishouding en die
bestuur daarvan. Dit gaan hier om ʼn ander soort boekhouding, ’n ander soort rykdom en armoede, ’n
ander soort ekonomie, as die een wat tans oorheers – een waarin mense, en die verhoudings tussen
hulle, oneindig meer tel as wins en produktiwiteit.
Dit gaan ten diepste om vir komende geslagte ʼn beter wêreld na te laat, om groter geregtigheid en
gelykheid tussen arm en ryk te bewerk, om sinergie te vind in die wyse waarop ons die huishouding van
God bewerk en bewaar, om ʼn beter kwaliteit van lewe vir arm en ryk te bevorder, om armoede te bestry
en diens te lewer aan mense in hulle daaglikse bestaan.

4. DIE SUID-AFRIKAANSE KONTEKS WAARBINNE ʼN GESPREK TUSSEN TEOLOË
EN EKONOME MOET PLAASVIND
Ten spyte van die regering se verskillende beleidsinisiatiewe en die somtotaal van ekonomiese aktiwiteite
in die land is daar steeds groeiende probleme wat dringende verdere gesprek en besinning vereis van alle
rolspelers. In dié gesprek sal sekere temas meer op die tafel van die teoloë wees en ander op die tafel
van ekonome. Dit is egter van die uiterste belang dat daar saam gesprek gevoer sal word.
Die realiteit is dat die moderne ekonomie ʼn kritiese balans in God se huishouding oor ʼn wye spektrum
versteur het. Die ekonomie word tans deur meedoënlose kompetisie, ʼn uitermatige verbruikerskultuur en
groot winsneming gekenmerk. Natuurlike en menslike hulpbronne word uitgebuit ten spyte van wetgewing
wat die biofisiese omgewing en menswaardigheid van arbeiders probeer beskerm. Dit bevorder nie die
huishouding van God nie, maar versteur dit en wel op die volgende wyses:
4.1 DIE BEPERKTE KAPASITEIT VAN DIE EKOLOGIE IS VERSTEUR
Die waardes van die heersende ekonomiese stelsel trek al hoe meer skeef – korrupsie is aan die orde van
die dag. Die planeet se vermoë om mense te voed en te onderhou, neem af. Die balans tussen die druk
om ekonomies te groei en wat die aarde kan produseer of hanteer, is skeefgetrek. Die ekonomie verbruik
tans een en ʼn half keer wat die natuur kan produseer. Dit kan gesien word in klimaatsverandering, die
smelt van die pole se yskoepels, gebrek aan skoon water en die vernietiging van woude, verspoeling en
versouting van landbougrond, groot dele van die aarde wat woestyn word, die ineenstorting van dele van
die visbedryf. Mense dra die ekologiese krisis in hul liggame rond. Dit gaan oor die gifstowwe in die kos
wat ons eet, die bronne van die water wat ons drink, die besoedelde lug wat ons inasem en die herkoms
van die klere wat ons dra. Dit raak die manier waarop ons leef, hoe ons dink, ons houdings en gedrag.
4.2 DIE TOTSTANDKOMING VAN ʼN VERBRUIKERSKULTUUR
Die verbruikerskultuur, gegrond op wedywering, vererger die stand van sake. Met verbruikerskultuur word
bedoel die buitensporige klem op, of die beheptheid met die verkryging van verbruikersgoedere. ʼn
Ekonomiese analise van die verbruikerskultuur maak dit duidelik dat dit wel welvaart skep, maar dat dit
minder suksesvol is met die verdeling daarvan. Die vergroting van die ekonomiese koek deur die globale
ekonomie lei tans nie altyd tot die regverdige verdeling daarvan nie. Vir miljoene mense bestaan daar dan
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ook doodgewoon geen manier waarop hulle toegang tot die voordele van die verbruikerskultuur sal kan
kry nie. Diegene in die sentrum van die verbruikerskultuur (wat oor vaardighede en kapitaal beskik) word
dikwels ten koste van dié aan die periferie daarvan bevoordeel (wat oor geen “nuttige” vaardighede of
bates beskik nie). Dit is veral te wyte aan hebsug, en aan die fel en genadelose wedywering om meer geld
te maak. Die geldhebbers gaar meer rykdom op terwyl die geldloses frustrasie beleef in hul sug na ʼn
luukse leefstyl en die armstes nie toegang het tot die bronne om in hulle basiese behoeftes te voorsien
nie.
Daar is talle diepgaande probleme rondom ’n verbruikerskultuur. Die verbruikerskultuur is nie volhoubaar
nie. ’n Verbruikerskultuur vererger ekonomiese ongelykheid. Welvarendes het die slagoffers van hulle eie
begeertes geraak. Die verbruikerskultuur ondermyn deugde en kweek ondeugde. Die verbruikerskultuur
bevorder die kommersialisering en vervlakking van kultuur en godsdiens. Dit kan selfs as ’n vorm van
afgodery, ’n nuwe soort godsdiens beskryf word.
4.3 ARMOEDE
Die kloof tussen arm en ryk is besig om teen ʼn ontstellende pas te vergroot. Suid-Afrika se statistiek in dié
verband is internasionaal van die slegste. Dit blyk uit die volgende statistiek wat deur die Universiteit van
Kaapstad ten opsigte van die 2013-belastingjaar verskaf is: Van die 13,6 miljoen mense wat werk in SuidAfrika het, het net 1,3% ’n verdienste van meer as R750 000 gehad, terwyl 4,8% ’n verdienste van meer
as R400 000 en slegs 14,8% ’n verdienste van meer as R200 000 gehad het. As die bykans vier miljoen
werksoekers tot die 13,6 miljoen met werk gevoeg word, krimp die persentasies aansienlik: van die groter
groep het net 1% ’n inkomste van R750 000 gehad, en slegs 11% ’n inkomste van R200 000. Verdere
insiggewende statistieke is deur Statistieke SA verskaf, naamlik dat byna 22% van die Suid-Afrikaanse
bevolking in 2011 in uiterste armoede geleef het. Mense in uiterste armoede word gedefinieer as diegene
wat onder die voedselarmoedsgrens leef. Dit is die vlak waaronder mense nie genoeg kos kan bekom vir
’n voldoende dieet nie. In 2011 was dit R335 per persoon per maand, of R11 per persoon per dag. In 2011
kon 11 miljoen mense in Suid-Afrika dus nie elke maand genoeg kos in hul maag kry om in hul basiese
voedingsvereistes te voorsien nie.
4.4 ONGELYKHEID
In 1995 het die armste 20% van die bevolking 3,6% van die totale inkomste verdien, en die rykste 20%
61,8%. Indien die statistiek van 2009 hiermee vergelyk word, dan blyk dit dat die rykste 20% van die
bevolking se deel van die totale inkomste na 68,2% gestyg het, en die armste se deel na 2,7% gedaal het.
Die kloof tussen armes en rykes word al hoe groter.
Suid-Afrika is een van die mees ongelyke lande in die wêreld. In Suid-Afrika raak armes verder agter
alhoewel hulle lewensomstandighede as gevolg van sosiale toelae verbeter. Die kloof tussen armes en
rykes word egter al hoe groter. Met swart ekonomies bemagtiging word slegs ʼn klein groep uit die swart
elite verryk.
4.5 WERKLOOSHEID
Werkloosheidstatistiek is kommerwekkend. Van 16,9% in 1995, met ʼn piek van 31,2% in 2003, is die
amptelike syfer vir Januarie 2014 24,1%. Die finansiële krisis in 2008, en die arbeidspobleme in die
mynbou en ander sektore, het meegebring dat daar tans ʼn situasie heers waarin die privaatsektor
werksgeleenthede verminder terwyl die staatsdiens al hoe groter word.
Nuwe beleidsmaatreëls is geskep wat eintlik net ’n klein minderheid bevoordeel, terwyl die groot massas
steeds ly. Na 1994 het die ekonomie struktureel min verander. Die gesig van die ekonomiese elite het wel
verander. Die versteuring rakende die ekonomie impakteer en vergestalt op ʼn pynlike manier ten opsigte
van die menswaardigheid van mense. Armoede, ongelykheid en werkloosheid het ’n diep emosionele en
psigologiese kant. Daarmee saam het dit ook ’n diep spirituele dimensie.
Die neo-liberale ekonomie fokus op die skep van welvaart – wat op sigself nie sleg klink nie. Maar dit lei in
werklikheid tot ʼn ongesonde ekonomiese balans, want veral die menslike faktor word verwaarloos: dit is
juis nie-materiële aspekte soos die psigologiese, spirituele en sosiale behoeftes wat sin in die lewe gee.
Ander ekonomiese stelsels trek die huishouding van God op ander maniere skeef, maar in die lig van die
dominante stelsel op die oomblik word die kerk daartoe geroep om te wys wat tans fout is.

5. DIE KERK SE BYDRAE
Dit sou nie die kerk se mandaat wees om ʼn spesifieke ekonomiese model voor te stel nie. Die ekonomie
as sosiale wetenskap kan nie aanspraak maak op wetenskaplike wette of universele waarhede nie. Baie
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sogenaamde algemene ekonomiese modelle is inderdaad gebaseer op ’n stel veronderstellings.
Ekonomiese ondersoeke en analises kan nie uitgelig word uit hulle vasgestelde sosiale en politieke
konteks nie – veral wanneer dit gekonfronteer word met uitdagings soos honger, armoede, ens.
Die ekonomie behels nie altyd praktiese, suiwere wetenskaplikheid nie, maar het ideologiese konneksies
en word bepaal deur mense se waardekeuses. Menswees voltrek hom nou eenmaal ook via
waardevoorkeure wat van mens tot mens, van groep tot groep kan verskil in soverre hierdie waardes
verband hou met wat as belangrik beskou word vir ’n sinvolle lewe en ’n samelewing wat die moeite werd
is. Daar kan dus nooit slegs een ekonomiese model wees wat vir die waardevoorkeure van elke mens
aanvaarbaar sal wees nie. Die teologie kan oor aspekte van die ekonomie spesifieke kommentaar lewer
omdat die kerk verbind is om sekere waardes deel van die samelewingstrukture te maak.
Die kerk se bydrae is om deur sy nadenke vanuit die teologie ʼn bydrae te maak en uiteindelik uit te kom
by ʼn eties-verantwoordbare ekonomiese basis vir die samelewing. Die moderne samelewing word
toenemend bewus dat, ter wille van die mens self en die ekologie, dit noodsaaklik geword het dat ʼn
gesonde etiek in die samelewing moet funksioneer.
Dit is essensieel dat ’n mens se waarde-uitgangspunte altyd duidelik uitgespel word. Dit vra van die kerk
’n verantwoordelike beoordeling van die markplek en die ekonomiese modelle in die samelewing. Die
verwagting van die kerk is dat sy op hierdie manier hoorbaar moet word in die ekonomiese sisteem.
Die groot uitkoms is geregtigheid vir almal. Die kerk behoort betrokke te wees wanneer die
menswaardigheid van mense deur ʼn sisteem aangetas word. Die geregtigheidsbeginsel wat deur die
Christelike boodskap tot uitdrukking kom in die menswording van God in Christus, verbind die kerk
daartoe om geregtigheid prakties tot uitdrukking te laat kom. Wanneer die ekonomie van ʼn land aan die
een kant groei terwyl ʼn groot sektor van die land se bevolking nog steeds noodlydend bly in terme van
sosiale en ekonomiese status, wanneer dit blyk dat materialisme sy kloue in die psige van mense so
korrupterend inslaan dat selfsugtige verryking aan die een kant en die vernietigende armoede van
minderbevoorregtes aan die ander kant as ʼn algemene verskynsel naas mekaar bestaan, dan het die
kerk die profetiese roeping om met die regering van die dag en die besigheidsektor van die land in dialoog
te gaan ten einde ʼn beter bestaan vir alle mense te beding. Dan moet die kerk ʼn profetiese stem laat hoor
ten einde ʼn meer regverdige bedeling te bevorder.
In die lig van die definisie wat reeds bespreek is dat die ekonomie vanuit ʼn teologiese perspektief die
uitkoms of doel moet hê om die bronne, moontlikhede en vaardighede wat God gee, te gebruik om die
oikos, die hele huishouding, te dien tot eer van God, sou die kerk op die volgende kon fokus as ʼn bydrae
tot die ekonomie:
Eerstens moet die kerk haar beywer om ʼn spesifieke etiek en moraliteit deur sy invloedsfeer in die
samelewing te vestig wat fundamenteel is aan ʼn ekonomiese goeie samelewing. Die vereistes van so ʼn
samelewing sou die volgende kon wees: alle mense geniet ’n lewe van individuele waardigheid, vryheid,
verantwoordelikheid, vooruitgang, gelykheid, die geleentheid tot wesenlike bydraes, geregtigheid, ’n
volhoubare natuurlike omgewing, deelname aan die gemeenskapslewe, deelname aan die bou van
kultuur, en deelname aan outonome, selfbepalende gemeenskappe. Die lys is nie volledig nie – ander kan
bygevoeg word.
Tweedens moet die kerk haar beywer om lidmate spesifieke waardes konkreet te laat beliggaam. Die
samelewing moet die deugde van matigheid beliggaam in ’n kultuur van hebsug en verbruikersmanie,
geregtigheid in ’n konteks van ekonomiese onreg wat van Suid-Afrika die land met die grootste kloof
tussen ryk en arm maak, wysheid om te onderskei watter ekonomiese modelle en maatreëls help om
bronne gelyk te verdeel, moed om onreg profeties te kritiseer en om beleid en praktyke te skep en
implementeer wat welvaart vir almal bring, geloof wat energie losmaak om te doen wat reg is, hoop wat
aksies baar wat noodlydendes bevry en liefde wat verontmensliking negeer en menswaardigheid
aktualiseer.
Derdens moet die kerk haar beywer vir ʼn vermoë om te kan onderskei wat die regte besluit in ’n gegewe
situasie is. Verskillende etiese benaderings en geregtigheidsmodelle moet beskikbaar wees om met
wysheid te kan onderskei wat die beste uitkoms sou wees om heil op ekonomiese terrein te bevorder. Vir
die NG Kerk is dit belangrik dat hierdie onderskeiding saam met die diverse familie van NG Kerke moet
geskied. Onderskeiding oor ekonomiese vrae in Suider-Afrika het die insig en belewenisse van die
verskillende mense in hierdie familie nodig.
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Vierdens behoort die NG Kerk haar lidmate ook op ’n persoonlike vlak uit te daag. Hierdie is ’n profetiese
uitdaging aan alle welvarende mense. In ’n land waar 20% van die mense 80% van die inkomste en
besittings besit, sal welvarende mense hulle voor God en hulleself moet afvra wat hulle Bybelse
verantwoordelikheid is.
Vyfdens is die NG Kerk deel van die burgerlike samelewing. Die kerk kan vanuit haar kernbesigheid, die
welwese van die Goddelike ekonomie, ʼn bydrae lewer maar nie alleen nie. Daar moet met die
ekumeniese wêreld en vennote soos nie-regeringsorganisasies en die sakesektor saamgewerk word.
As deel van sy roepingsverstaan moet die NG Kerk onverpoos werk om vir komende geslagte ʼn
volhoubare wêreld na te laat, om groter geregtigheid en gelykheid tussen arm en ryk te bewerk, om
sinergie te vind in die wyse waarop ons die skepping van God bewerk en bewaar, om ʼn beter kwaliteit
van lewe vir arm en ryk te bevorder, om armoede te bestry en diens te lewer aan mense in hulle daaglikse
bestaan. Teoloë kan ʼn goeie bydrae maak om Bybelse beginsels te formuleer met betrekking tot die
ekonomie. Wat interdissiplinêre gesprekke met taalkunde, hermeneutiek, filosofie en sosiale teorie in die
algemeen betref, het teoloë hulself al onderskei – maar ʼn bevredigende dialoog tussen ekonomie en
teologie het nog nie bevredigend gestalte gevind nie. Die insig van ekonome is egter van die uiterste
belang om dié bydrae van teoloë te maksimaliseer ten einde ʼn behoorlike rol te speel. Dit maak dialoog
tussen teoloë en ekonome ʼn voorvereiste vir die kerk se nadenke oor die ekonomie.

6. AANBEVELINGS: EKONOMIE

6.1 Die Algemene Sinode neem kennis van die prosesverslag tov die ekonomie.
6.2 Die Algemene Sinode dra dit aan ʼn projekspan op om ʼn standpuntinname oor die ekonomie te
formuleer met betrekking tot die rol van die kerk in die aanspreek van armoede, ongelykheid en
werkloosheid, deur gebruik te maak van kundige teoloë en ekonome.
.
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A.18 REGTE
1. PERSONEEL
Drr JH Ernst (voorsitter), L Ungerer (ondervoorsitter), JAM de Kok, QE Heine, H Theunissen, JM vd
Merwe, di SW Albertyn, T Danzfuss, GJ Duursema, HM Janse van Rensburg (skriba), DF Oelofse, HJ van
Zyl en prof PJ Strauss.

2. UITVOERING VAN OPDRAGTE VAN DIE ALGEMENE SINODE 2013
VIR INLIGTING EN KENNISNAME

2.1 REGLEMENT 24: REGLEMENT VIR DIE WYSIGING VAN DIE BELYDENIS (Notule p 193, pt 19)
Die Algemene Sinode 2013 het die volgende besluit geneem:
Die Sinode gee opdrag aan die ATR om die moontlikheid van ʼn elektroniese stemproses te ondersoek om
groot gemeentes se stemproses te vergemaklik en die reglement dienooreenkomstig te wysig. Die ATR
gee terugvoering aan die ASM.
Die ASR het besluit dat in die geval van elektroniese stemming, moet daar aan die beginsels van die
voorgeskrewe stemprosedures voldoen word.
2.2 KERKHERENIGING: BESWAARSKRIF VRYHEID-WES (Notule p 128, pt 9)
Die Algemene Sinode 2013 het die volgende besluit geneem:
Die AS neem kennis van die Beskrywingspunt en verwys dit na die ATR.
Die ASR het kennis geneem van die beskrywingspunt. Dit word op lêer geplaas en die inhoud daarvan sal
verreken word waar van toepassing.
2.3 BELYDENIS VAN DIE KERK EN SY LEIERS: GRAVAMEN/VERSOEKSKRIF FP PIETERSE (Notule
p 128, pt 12.1)
Die Algemene Sinode 2013 het die volgende besluit geneem:
Die Algemene Sinode verwys die saak na die Algemene Taakspan Regte.
Die ASR het die Moderamen versoek om te reël dat die gravamen/versoekskrif verwys word na die
projekspan vir leerstellige sake.
2.4 REGLEMENT VIR DIE ALGEMENE STEUNSPAN PREDIKANTESAKE (Notule p 184, pt 15)
Die Algemene Sinode 2013 het die volgende besluit:
Die Algemene Sinode:
3.1. keur die gewysigde reglement vir Predikantesake goed behalwe punt 5 en verwys dit na die ASM vir
goedkeuring onderhewig aan die uitkoms van die ondersoek waarna paragraaf 4 in die verslag verwys in
oorleg met die ATR.
Punt 5 is deur die ASM goedgekeur in oorleg met die ATR en opgeneem in die Kerkorde 2013.
2.5 REGLEMENT VIR DIE WYSIGING VAN DIE BELYDENIS (Notule p 81, pt 12.8.3)
Die Algemene Sinode 2013 het die volgende besluit:
Die Algemene Sinode verwys Bepaling 3 van die Reglement vir die Wysiging van die Belydenis na die
ATR om te besin oor die billikheidsbeginsel van di. punt.
Die ASR het soos volg besluit:
2.5.1 Die ASR aanvaar dat indien die Projekspan: Wysiging van Artikel 1 se voorgestelde prosesse gevolg
word, dit beantwoord aan die billikheidsbeginsel.
2.5.2 Die ASR wys daarop dat in die geval van ʼn kerkraad sy voorstel vir voorlegging aan die gemeente
nie met ʼn tweederdemeerderheid aanvaar hoef te word nie, maar dat die uiteindelike kerkraadsbesluit wel
met ʼn tweederdemeerderheid aanvaar moet word.

3. ANDER SAKE WAARAAN DIE ASR AANDAG GEGEE HET
VIR KENNISNAME

Volledige inligting is op aanvraag ter insae beskikbaar by die skriba: ATR. Die ATR het aan die volgende
sake aandag gegee:
3.1 Die Kerkorde 2013 is hersien en redaksioneel versorg ooreenkomstig die besluite van die Algemene
Sinode 2013, waar van toepassing in oorleg en met die goedkeuring van die Algemene Sinodale
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Moderamen (ASM). Dit is op 27 Januarie 2013 elektronies gepubliseer op die webblad van die NG Kerk.
Op 31 Maart 2013 is die Kerkorde 2013 in boekformaat ontvang van die drukkers waarna dit deur die
Algemene Sinodale Kerkkantoor versend is aan die sinodes soos vooraf bestel.
3.2 Advies aan Sinode Hoëveld rakende die naamsverandering van ʼn gemeente.
3.3 Advies aan Sinode Noord-Kaapland oor die interpretasie van die reglemente vir tentmaker- en
vastetermynposte.
3.4 Navraag van die Kuratorium van die NG Kerk Transvaal insake ʼn bedienaar van die Woord in diens
van die kerkverband.
3.5 Advies oor die Nasionale Jeugnavorsingsprojek.
3.6 Advies aan die Sinode Vrystaat insake die afvaardiging na die Algemene Sinode. Die advies is
deurgestuur aan al die sinodes met die oog op die Algemene Sinode 2015.

4. AANVULLENDE VERSLAG
Sake opgedra aan die ASR en sake waaraan aandag gegee en gefinaliseer is ná die indiening van dié
verslag aan die Algemene Sinode, sal by wyse van ’n aanvullende verslag aan die Algemene Sinode
voorgelê word.

5. UITVOERING VAN OPDRAGTE VAN DIE ALGEMENE SINODE 2013
VIR GOEDKEURING

5.1 ARTIKEL 26.2 (BESKRYWINGSPUNT B.25 OOSTELIKE SINODE) (Notule p 193, pt 19)
5.1.1 Die Algemene Sinode het in 2013 die volgende besluit geneem:
Die saak word verwys na die ATR
5.1.2 AANBEVELING: VOETNOTA BY ARTIKEL 26.2
Die Algemene Sinode besluit om die volgende in die Kerkordeboek op te neem as voetnota by
Artikel 26.2: “Die beginsel word gehandhaaf dat alle bedienaars van die Woord, ouderlinge en
diakens in die kerkraad (kerkraad en/of gedesentraliseerde kerkrade) moet dien (vgl Artikels 26.2
en 27.1).”
5.2 PROSEDURE BY DIE IMPLEMENTERING VAN ARTIKEL 48.3.5 (Notule p 159, pt 7.1.3.1 en
7.1.3.2)
5.2.1 Die Algemene Sinode 2013 het die volgende besluit geneem:
7.1.3.1 Die Algemene Sinode keur Aanbeveling 2.3.2 op bladsy 50 van die Aanvullende Agenda goed:
PROSEDURE BY DIE IMPLEMENTERING VAN ARTIKEL 48.3.5
Die Algemene Sinode verwys die volgende rakende die prosedure by die hantering van Artikel 48.3.5 na
die ATR vir hantering en die voorlegging van riglyne aan die ASM vir goedkeuring:
* Aan watter vereistes so ʼn persoon moet voldoen.
* Die keuringsproses wat gevolg moet word.
* Oor watter vermoëns moet so ʼn persoon beskik.
* Is die vergunning beperk tot ʼn bepaalde gemeente asook vaste termyn?
* Kan so ʼn persoon aansoek doen, of word hy/sy deur die kerkraad genomineer/uitgenooi?
* Watter minimum akademiese vereistes/kursusse word gestel voordat iemand die vergunning kan kry?
* Watter rol speel die kerkraad/ring in die toesighouding van die suiwer verkondiging van die Woord?
* Wat behels “preekvergunning”? Is dit beperk tot leesdienste? Kan so ʼn persoon eie preke maak? Is dit
beperk tot prediking of mag sakramente bedien word?
7.1.3.2 Die Algemene Sinode neem kennis van Aanbeveling 10.5.5 op bladsy 268 van die Agenda en
verwys die voorgestelde werkswyse in punte 10.5.1 tot 10.5.4 na die ATR vir oorweging en moontlike
opname in die verlangde Riglyne vir die Implimentering van Artikel 48.3.5.
5.2.2 AANBEVELING: PROSEDURE BY DIE IMPLEMENTERING VAN ARTIKEL 48.3.5
5.2.2.1 Die Algemene Sinode keur die volgende riglyne goed vir opname in die Kerkordeboek:
RIGLYNE VIR DIE LEI VAN EREDIENSTE DEUR OUDERLINGE (vergelyk Artikel 48.3.5 en Artikel 4,
10 en 16.1.8):
1. Indien die ring die behoefte goedkeur om op grond van plaaslike omstandighede aan
ouderling(e) preekvergunning te gee met die oog op die leiding van openbare eredienste,
nomineer kerkrade dienende ouderling(e) wat oor die gawes beskik om ʼn openbare erediens te lei
en beveel die genomineerdes by die ring aan om die goedgekeurde opleidingsprogram van die
sinode te deurloop.
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2. Ná goedkeuring deur die ring of sy gevolmagtigde, skryf die kerkraad die ouderling in vir
opleiding en toerusting van die goedgekeurde opleidingsprogram. Die kerkraad/ring behoort in te
staan vir die aansoeker se opleidingskoste.
3. Ná die suksesvolle voltooiing van die opleiding word die ouderling se taakomskrywing uitgebrei
om die lei van openbare eredienste in die ringsgebied ooreenkomstig Art 16.1.8 in te sluit.
4. Die ring of sy gevolmagtigde wys ’n predikant uit sy geledere aan om deurlopend aan sodanige
ouderling(e) begeleiding te gee. Die begeleier doen jaarliks skriftelik verslag aan die ring ten
opsigte van die geskiktheid van die ouderling.
5. Die ouderling word aangewend soos en waar die bedieningsnood deur die ring geïdentifiseer is.
By elke erediens wat die ouderling lei, tree die persoon op onder die toesig van die betrokke
kerkraad.
6. 'n Ouderling behou die preekvergunning vir solank hy in die amp staan en op voorwaarde dat
die ring dit jaarliks goedkeur.
7. Van opgeleide ouderlinge word verwag om voortgesette opleidingsprogramme by te woon.
5.3 LANDSWETTE VAN TOEPASSING OP GEMEENTES/DIE KERKVERBAND (Notule p 175)
5.3.1 Die Algemene Sinode 2013 het die volgende besluit geneem:
Die Algemene Sinode versoek die ATR om die landswette wat op gemeentes/die kerkverband van
toepassing is, na te gaan en die kerkverband te adviseer oor die toepassing daarvan.
5.3.2 Die ASR het uitvoering gegee aan die opdrag met die volgende besluite geneem in 2014:
1. Die ASR besluit om die Moderamen te versoek om aan dr Ben du Toit opdrag te gee om nie later as
einde November 2014 nie aan te dui watter landswette op gemeentes/die kerkverband van toepassing is,
wat op die oomblik die dringende aandag van die kerk verdien en watter wette reeds die nodige aandag
geniet. Na ontvangs van die inligting, sal dit verder hanteer word deur die ASR.
2. Die ASR versoek die Moderamen om die KMDR opdrag te gee om die ASR te voorsien van die nodige
inligting rakende die bemagtiging van die kerkverband tov die toepassing van die Kinderwet.
3. Die ASR bring dit onder sinodes se aandag om met hulle plaaslike maatskaplike rade oorleg te pleeg
ten einde seker te maak dat gemeentes/ringe in die kerklike bediening die nuwe Kinderwet verreken.
4. Die ASR versoek dr D Ungerer om die terugvoer verder te koördineer.
5.3.3 AANBEVELING: LANDSWETTE VAN TOEPASSING OP GEMEENTES/DIE KERKVERBAND
5.3.3.1 Die Algemene Sinode keur die optrede van die ASR goed.
5.3.3.2 Die Algemene Sinode besluit dat die volgende as Funksionele Besluit in die kerkordeboek
bygevoeg word: Die Algemene Sinode bring van die belangrikste wetgewing wat direkte
toepassing het op die Kerk onder die aandag van kerkvergaderings:
 GRONDWET VAN DIE REPUBLIEK VAN Suid-Afrika, Wet 108 van 1996
 WET OP ARBEIDSVERHOUDINGE, Wet 66 van 1995
 WET OP BASIESE DIENSVOORWAARDES, Wet 75 van 1997 (met spesifieke verwysing na
die uitbetaling van verlof)
 WET OP GELYKE INDIENSNEMING, Wet 55 van 1998
 WET OP WERKLOOSHEIDSVERSEKERING, Wet 30 van 1966
 WET OP VERGOEDING VIR BEROEPSBESERINGS- EN SIEKTES, Wet 130 van 1993
 WET OP BEROEPSGESONDHEID EN -VEILIGHEID, Wet 85 van 1993
 WET OP DIE ONTWIKKELING VAN VAARDIGEHEDE, Wet 97 van 1998
 WET OP DIE BEVORDERING VAN ADMISINSITRATIEWE GEREGTIGHEID, Wet 3 van 2000
 REGULASIES VIR DIE ONDERSOEK VAN BEWEERDE WANGEDRAG EN DIE HOU VAN
ONDERSOEKE, R 978, 19 Julie 2002
 REGULATIONS RELATING TO THE CONDUCT OF INQUIRIES INTO ALLEGED
UNPROFESSIONAL CONDUCT UNDER THE HEALTH PROFESSION ACT, Act 56 of 1974
 KINDERWET, Wet 38 van 2005
 PROTECTION OF PERSONAL INFORMATION ACT, Act 4 of 2013 (POPI)
 WET OP DIE BEVORDERING VAN TOEGANG TOT INLIGTING, Wet 2 van 2000
 BELASTINGWETGEWING
 THE SOUTH AFRICAN NATIONAL STANDARD: HEALTH AND SAFETY AT EVENTSREQUIREMENTS 2012
Kerkvergaderings word daarop gewys om met die Aktuarius te skakel indien daar enige
onsekerheid/navrae is.
5.4 HERSIENING VAN DIE REGLEMENT VIR APP. L OF BESWAAR (Notule p 175)
5.4.1 Die Algemene Sinode 2013 het die volgende besluit geneem:
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Die Algemene Sinode verwys die hersiening na die ATR vir hantering en tussentydse voorlegging aan die
ASM vir goedkeuring.
Dit was nie vir die ASR moontlik om die hersiening te finaliseer voor die publikasie van die Kerkorde 2013
nie.
5.4.2 AANBEVELING: HERSIENING VAN DIE REGLEMENT VIR APPÈL OF BESWAAR
Die Algemene Sinode keur die volgende wysigings goed ten opsigte van die Reglement vir Appèl
en Beswaar (let op die aangepaste numering):
1. REG TOT REVISIE, APPÈL, BESWAAR OF GRAVAMEN
1.1.1 Revisie/hersiening behels die hersiening van ’n besluit tydens dieselfde of ’n volgende vergadering
op versoek van ’n lid van die vergadering.
2. REVISIE EN HERSIENING VAN BESLUITE
2.2 Besluite van dieselfde vergadering:
2.2.1 Wanneer kennis van revisie gegee word, kan die redes verstrek word waarom revisie aangevra
word, maar ʼn beredenering van die saak waaroor die besluit handel, word nie toegelaat nie.
2.2.2 Nadat kennis van revisie gegee is, besluit die vergadering of revisie toegestaan word.
2.2.3 Indien revisie toegestaan word, word die besluit tydens die vergadering in behandeling geneem op
ʼn tyd soos deur die voorsitter gereël.
2.3 Besluite van die verlede:
2.3.1 Kerkraadsvergaderings:
Wanneer kennis van revisie gegee word, kan die redes verstrek word waarom revisie aangevra word,
maar ʼn beredenering van die saak waaroor die besluite handel, word nie toegelaat nie.
2.3.1.1 Nadat kennis van revisie gegee is, besluit die vergadering of revisie toegestaan word.
2.3.1.2 Indien revisie toegestaan word, word die besluit by ʼn volgende vergadering in behandeling
geneem.
2.3.2 Meerdere vergaderings:
Besluite van meerdere vergaderings word na vooraf skriftelike kennisgewing in behandeling geneem.
Verslae van kommissies en beskrywingspunte waar nuwe aanbevelings oor vorige besluite gemaak word,
word geag genoegsame skriftelike kennisgewing te wees.
2.4 Hantering van revisie:
2.4.1Wanneer die revisie behandel word, is die saak waaroor dit gaan oop vir bespreking, en word ʼn
voorstel en amendemente opnuut ingedien.
2.4.2 Indien die revisie-/hersieningsvoorstel goedgekeur is, vervang dit die vorige besluit(e).
1.3 Die weg van kerklike appèl of beswaar na ’n meerdere vergadering of sy gevolmagtigde
appèlliggaam kan deur ’n lidmaat en/of kerkvergadering volgens die voorgeskrewe prosedure gevolg
word.
1.3.1 Die kerkvergadering of sy gevolmagtigde appèlliggaam, kan waar toepaslik, die saak éérs vir
bemiddeling en versoening verwys (vergelyk Funksionele Besluite: Riglyne vir die Beslegting van Kerklike
Geskille).
1.3.2 Indien geskilbeslegting nie die gewenste resultaat lewer nie, gaan die appèl of beswaar voort.
3. APPÈL OF BESWAAR TEEN BESLUITE VAN DIE KERKRAAD
3.3 Die kerkvergadering of sy gevolmagtigde appèlliggaam, kan waar toepaslik, die saak éérs vir
bemiddeling en versoening verwys (vergelyk Funksionele Besluite: Riglyne vir die Beslegting van Kerklike
Geskille).
3.4 Indien geskilbeslegting nie die gewenste resultaat lewer nie, gaan die appèl of beswaar voort.
4. APPÈL TEEN BESLUITE VAN DIE RING OF SY GEVOLMAGTIGDE
4.3 Die kerkvergadering of sy gevolmagtigde appèlliggaam, kan waar toepaslik, die saak éérs vir
bemiddeling en versoening verwys (vergelyk Funksionele Besluite: Riglyne vir die Beslegting van Kerklike
Geskille).
4.4 Indien geskilbeslegting nie die gewenste resultaat lewer nie, gaan die appèl of beswaar voort.
5. APPÈL OF BESWAAR TEEN BESLUITE VAN DIE SINODE OF SY GEVOLMAGTIGDE
5.3 Die kerkvergadering of sy gevolmagtigde appèlliggaam, kan waar toepaslik, die saak éérs vir
bemiddeling en versoening verwys (vergelyk Funksionele Besluite: Riglyne vir die Beslegting van Kerklike
Geskille).
5.4 Indien geskilbeslegting nie die gewenste resultaat lewer nie, gaan die appèl of beswaar voort.
5.5 Die beslissing van die sinode of sy gevolmagtigde appèlliggaam is finaal ten opsigte van daardie
aangeleenthede wat tot sy bevoegdheid behoort.
9. MIDDELE TOT BESKIKKING VAN ’N APPÈLLIGGAAM
9.1 Na oorweging van ’n appèl kan die appèlliggaam met uitsondering van 8.2 hieronder, die appèl op een
van die volgende wyses hanteer:
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9.1.1 die appèl geheel of gedeeltelik toestaan, of en die besluit van die kerkvergadering ter syde stel of
wysig; of
9.1.2 die appèl in geheel of gedeeltelik afwys, of en die besluit(e) van die kerkvergadering in geheel of
gedeeltelik bekragtig.
9.1.3 indien die appèl berus op wesenlike onreëlmatighede tydens die vergadering wat die besluit(e)
geneem het, stel die appèlliggaam die besluit van die betrokke kerkvergadering tersyde.
9.2 Waar die appèl berus op wesenlike onreëlmatighede tydens die vergadering wat die besluit(e)
geneem het, stel die appèlliggaam die besluit van die betrokke kerkvergadering ter syde. Die
appèlliggaam kan ook die aangeleentheid na die betrokke kerkvergadering terugverwys om die appèl of
beswaar van nuuts af te hanteer. Die kerkvergadering na wie die saak terugverwys is, wys ’n nuwe
gevolmagtigde ondersoekliggaam daarvoor aan.
9.2 Indien die appèlliggaam die appèl in geheel of gedeeltelik toestaan, word die betrokke kerklike
vergadering se besluit/uitspraak, waar van toepassing, na die betrokke kerkvergadering of gevolmagtigde
ondersoekliggaam terugverwys vir hersiening.
9.3 Die kerkvergadering na wie die saak terugverwys is, kan ʼn nuwe gevolmagtigde ondersoekliggaam
aanwys om die saak van nuuts af te ondersoek.
9.34 Indien die beswaar in ’n beswaarskrif gehandhaaf word, word die tersaaklike besluit(e) van die
mindere kerkvergadering ter syde gestel.
10. BESLISSING VAN DIE APPÈLLIGGAAM

6. UITVOERING VAN OPDRAGTE VAN DIE MODERAMEN
6.1 HERSIENING VAN DIE REGLEMENT VIR DIE MODERAMEN (ASM)
6.1.1 Die ASM het die volgende besluite verwys na die ASR:
1. Die Uitgebreide Moderamen keur goed dat Steunspanne wat nie reeds deur ’n lid van die Moderamen
verteenwoordig kan word nie, met spreekstem deur die voorsitter van die Steunspan of ’n ander persoon
deur die Steunspan aangewys word vir die volle duur van die Moderamenvergadering verteenwoordig kan
word.
2. Die samestelling van die Moderamen word na die Steunspan Regte verwys vir hantering en voorlegging
aan die Algemene Sinode.
3. Die Uitgebreide Moderamen besluit om die voorstelle vir die wysiging van die Reglement vir die
Moderamen en die Reglement vir die Bedryfspan ten opsigte van die aanstelling van personeel aan die
Algemene Steunspan Regte deur te gee met die oog op die hersiening van die Kerkorde en voorlegging
aan die volgende Algemene Sinode vir goedkeuring.”
6.1.2 AANBEVELINGS: HERSIENING VAN DIE REGLEMENT VIR DIE MODERAMEN (ASM)
6.1.2.1 Die Algemene Sinode keur die volgende wysigings in die Reglement vir die Moderamen
goed:
2.1.2 vier addisionele lede met sekundi deur die Algemene Sinode verkies; en
2.1.3 een lid met sekundus uit elke sinode deur die sinode of sy gevolmagtigde genomineer en deur die
Algemene Sinode verkies; en
2.1.4 een lid van elke steunspan wat nie reeds deur ʼn lid van die Moderamen verteenwoordig word nie,
kan met adviserende stem deur die steunspan aangewys word.
2.1.5 Die algemene sekretaris dien met adviserende stem in die Moderamen.
3.2.11 keur die begroting vir die werksaamhede van die Algemene Sinode goed op aanbeveling van die
Bedryfspan, wanneer die Algemene Sinode nie in sitting is om dit te doen nie; en
3.2.12 keur die jaarlikse geouditeerde finansiële state en die bestuursbrief goed, wanneer die Algemene
Sinode nie in sitting is om dit te doen nie; en
3.2.13 stel die senior personeel in die kantoor van die Algemene Sinode in ooreenstemming met die
personeelbeleid aan na oorleg met die Bedryfspan en Steunspan Fondse en Bates.
6.1.2.2 Die Algemene Sinode keur die volgende wysiging in die Reglement vir die Bedryfspan
goed:
3.11 die aanstelling van junior personeel in die kantoor van die Algemene Sinode in ooreenstemming met
die personeelbeleid, op aanbeveling van die Steundiens Menslike Hulpbronne en in na oorleg met die
Steunspan Fondse en Bates;

7. VROULIKE PROPONENTE – GETROUDE VAN

7.1 AANBEVELINGS: VROULIKE PROPONENTE – GETROUDE VAN
7.1.1 Die Algemene Sinode neem kennis van die volgende adviese van die ASR:
7.1.1.2 Die ASR adviseer gelegitimeerdes van die NG Kerk om die ASP in kennis te stel van enige
verandering van van met vermelding van die van waaronder hulle wil registreer en in die Kerk
amptelik bekend wil staan.
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7.1.1.3 Die ASR versoek die ASP om die moontlikheid te ondersoek van die wysiging van die akte
van legitimasie/bevestiging in sodanige gevalle.

8. MEERDERE VERGADERINGS – STEMMING DEUR AFGEVAARDIGDES
8.1 Die ASR het die onderstaande advies onderskryf en besluit om dit op te neem in die verslag aan die
Algemene Sinode:
Inleidende opmerkings
Wat volg, is opmerkings met die oog op gesprek insake die status van ʼn afgevaardigde na meerdere
vergaderings, naamlik: Verteenwoordig ʼn afgevaardigde bloot die standpunt van die kerkraad (by die
ring/sinode) en die sinode (by die Algemene Sinode), of het die afgevaardigde ruimte vir ʼn onafhanklike
standpunt?
Kort opmerkings word vanuit enkele bronne aangaande die vroeë gereformeerde kerkreg se verstaan
(debat) van die saak, gemaak.
1. Kerkbegrip
1.1 Gereformeerdes soos Bavinck verstaan die wese van die kerk vanuit die ecclesia universalis en “daal
van daar af” (uit Nederlands vertaal) na die ecclesiae particulares (Deel 4, p 357). Christus
versamel/vergader en regeer sy kerk deur Woord en Gees (HK V & A 54). Die NGB bespreek die
algemene Christelike kerk (Art 27) en verskeie aspekte daarvan (byvoorbeeld kenmerke, regering, en so
meer – Art 28–32). Plaaslike gemeentes word nie afsonderlik hanteer nie. Daar word veronderstel dat ʼn
plaaslike gemeente die aspekte en kenmerke van die katolieke, die algemene Christelike kerk vergestalt.
1.2 Die gemeente is wel ʼn plaaslike en selfstandige openbaring van die liggaam van Christus (die groter
geheel). Ecclesia completa beteken egter nie onverbonde, of enigste, of alleen kerk nie.
1.3 Ons eie Kerkorde het die gemeentestem (kerkraad) insake belydeniswysiging by wyse van Art 44 en
Regl 24 eers onlangs ingebring. In die gereformeerde kerkgeskiedenis was die kerklike belydenis
doodgewoon ʼn kerkverbandsaak, nie ʼn saak waaroor individuele gemeentes gestem het nie.
1.4 Moontlik is dié kerkbegrip met verloop van tyd omgedraai met die gevolg dat plaaslike gemeentes
hulleself al meer los van (nie gebind deur) die groter kerkverband sien. Die begin en eindpunt van
standpunte is die plaaslike gemeente (kerkraad) se verstaan van sake. Sommige vertrou nie die “hogere”
vergaderings en die “leierskap” nie.
1.5 Daar word dus betoog dat ʼn afgevaardigde sy/haar kerkraad of sinode moet gaan verteenwoordig by
meerdere vergaderinge, bedoelende, hulle mag nie anders praat en stem as die afvaardigende
vergadering nie.
2. Afgevaardigde
Bouwman bespreek die saak van afgevaardigdes ter “classicale” vergadering (pp 132–140). Daar moet in
ag geneem word dat hy uiteraard werk vanaf die vroeë kerkordes en dat hier slegs sy uiteindelike
verstaan van sake vermeld word. Hy noem onder andere die volgende:
2.1 ʼn Klassis is die vergadering van naburige gemeentes/kerke by wyse van afgevaardigde ampsdraers
(p 136). Nauta (p 177) noem dat volgens die hersiende Kerkorde van die Gereformeerde Kerken in
Nederland is die klassis dus ʼn vergadering van ampsdraers.
2.2 Alhoewel die plaaslike gemeente kompleet kerk is, is die plaaslike gemeente nie die hele kerk nie.
Wanneer die klassis of sinode vergader, is dit daarom ʼn meerdere vergadering of te wel vergadering van
meer kerke.
2.3 Op ʼn meerdere vergadering mag daar in die lig van gesprek/debat/navorsingsinligting insig wees wat
nie by ʼn bepaalde kerkraad gefigureer het nie (p 139).
2.4 Dit is dan ook feitlik totaal onmoontlik dat die kerkraad in alle sake aan sy deputate ʼn imperatiewe
mandaat gee waaraan hulle gebonde is (vertaal uit die Nederlands – pp 139–140 ). Indien afgevaardigde
beteken dat die standpunt van die afvaardiger bloot oorgedra moet word, is die meerdere vergadering per
definisie onnodig (p 140). Dan is ʼn kantoor wat besluite insake sake by gemeentes vergader die
aangewese ding.
2.5 Afgevaardigdes kan in die lig hiervan “onmoontlik nooit gebonde” (uit Nederlands) wees aan hulle
kerkraad se besluit nie (p 140).
2.6 ʼn Kerkraadsbesluit is daarom altyd ʼn voorlopige besluit en kan nie ʼn afgevaardigde by ʼn meerdere
vergadering bind nie (p 140).
2.7 ʼn Afgevaardigde se stem gebeur in gebondenheid aan die Skrif en die belydenis, om as “vry manne
na hul oortuiging te handel” (uit Nederlands vertaal – p 140).
2.8 ʼn “Credentiebrief” (geloofsbrief) handel oor wie is afgevaardig en gevolmagtig om aan die
beraadslaginge deel te neem en “uit haar naam die mede de nodige beslissingen te nemen” (Nauta p
177). ʼn Geloofsbrief gee dus sittingsreg (stemreg) en besluitnemingsreg.
2.9 Handelinge 15 is ʼn presiese voorbeeld waar twee stelle afgevaardigdes met vooropgestelde
standpunte tot ʼn ander mening gekom het by ʼn meerdere vergadering en wel in die lig van die gesprek
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tydens die vergadering en daarna verklaar hulle en die Heilige Gees het so besluit.
2.10 Uit bogenoemde blyk ook die sin en strekking van Art 20 en 21 van die NG Kerk se Kerkorde 2013.
3. Bronne waarna verwys is
Bavinck H. 1967. Gereformeerde Dogmatiek – Vierde Deel. Kok: Kampen
Bouwman H. 1970. Gereformeerd Kerkrecht – Deel 2. Kok: Kampen (Na afsterwe deur T Hoekstra klaar
geskryf).
Nauta D., 1971. Verklaring van de Kerkorde van de Gereformeerde Kerken in Nederland.
8.2 AANBEVELINGS: MEERDERE VERGADERINGS – STEMMING DEUR AFGEVAARDIGDES
Die Algemene Sinode
8.2.1 onderskryf die advies van die ASR rakende die stemming deur afgevaardigdes; en
8.2.2 keur dit goed dat die beginsel vervat in die advies, opgeneem word in die nuwe
Kerkordeboek.

9. INTERPRETASIE VAN DIE REGLEMENT VIR VASTETERMYNPOSTE
9.1 Die ASR het die volgende besluite geneem rakende die interpretasie van die Reglement vir
Vastetermynposte:
Die ASR bevestig die volgende:
1. ʼn Vastetermynpos kan nie vir ʼn onbepaalde tyd voortbestaan nie. Daar is ʼn begin- en einddatum.
Wanneer die maksimum termyn verstryk, moet die pos getermineer word of omskep word in óf ʼn voltydsonbepaalde pos, óf ʼn tentmakerpos, óf moet daar gekyk word na die moontlikhede wat Reglement 23
(Kerkorde 2013) inhou.
2. Daar moet gewaak word teen die misbruik van vastetermynposte deur bv bedienaars van die Woord uit
te buit, vir ʼn proeftyd in gemeentes te laat werk, aan hulle bevoegdheid te verleen, ens.
9.2 AANBEVELING: INTERPRETASIE VAN DIE REGLEMENT VIR VASTETERMYNPOSTE
Die Algemene Sinode onderskryf die ASR se interpretasie van die Reglement vir
Vastetermynposte.

10. KERKLIKE HUWELIKSBEVESTIGING
10.1 Uitklaring oor die moontlikheid en implikasies van ʼn enkel kerklike huweliksverbintenis is uitstaande.
In die verband het die ASR die volgende besluite geneem:
1. Die ASR versoek die Algemene Sinode om toe te sien dat opdragte wat nog nie uitgevoer is nie,
uitgevoer word, naamlik:
1.1 Die Algemene Sinode gee opdrag aan die Moderamen om weë te soek waarin met die staat en ander
rolspelers in gesprek getree word om wyses te vind waar daar nie teen persone gediskrimineer word op
grond van die voortgaande voordele verbonde aan mediese fondse en pensioenskemas nie (AS 2011);
en
1.2 Die Algemene Sinode beskou die reëlings van mediese fondse en pensioenskemas wat voordele van
mense ontneem wanneer hulle na die dood van ʼn eggenoot/eggenote weer in die huwelik tree, as eties
problematies en onderneem om nogeens met die betrokke owerhede hieroor in gesprek te tree (AS 2013).
2. Die ASR bring dit onder die aandag van die Algemene Sinode dat daar ook nog nie uitklaring gegee is
oor die moontlikheid en implikasies van ʼn enkel kerklike huweliksverbintenis nie (vergelyk die Kerkorde
2013, pp 157 en 158, Funksionele Besluite 40.10 en 40.22).
10.2 AANBEVELINGS: KERKLIKE HUWELIKSBEVESTIGING
10.2.1 Die Algemene Sinode neem kennis van die besluite van die ASR.
10.2.2 Die Algemene Sinode gee opdrag aan die Moderamen om toe te sien dat vorige besluite
rakende kerklike huweliksbevestiging en sake wat daarmee verband hou, uitgevoer word.

11. RIGLYNE VIR BRUGBEDIENING
11.1 Daar is reeds in 2013 riglyne goedgekeur. Dit het sedertdien geblyk nie nie voldoende te wees nie.
11.2 AANBEVELING: RIGLYNE VIR BRUGBEDIENING
Die Algemene Sinode amendeer die vorige riglyne met die volgende:
RIGLYNE VIR BRUGBEDIENING (2015)
1. DEFENISIES
1.1 Brugbediening is ʼn korttermynbediening en het ten doel om ʼn gemeente te begelei in die
oorgangstyd nadat ʼn vakature ontstaan het.
1.2 ’n Brugpredikant is ’n gelegitimeerde bedienaar van die Woord van die NG Kerk met opdrag:
oorgangsbegeleiding van die gemeente (brugbediening).
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1.3 ʼn Vastetermynpos is ʼn pos wat aan die hand van die prosedure soos uiteengesit in Reglement 13,
Kerkorde, 2013/15, geskep en gevul word.
2. AARD VAN ʼN BRUGBEDIENINGSPOS EN DIE TERMYN
2.1 Die pos vir ʼn leraar wat benoem word vir brugbediening is ʼn vastetermynpos en word aan die hand
van die riglyne in Reglement 13, Kerkorde 2013/2015, geskep en gevul.
2.2 ʼn Pos vir brugbediening kan voltyds of deeltyds gevul word na gelang van die gemeente se situasie
en behoeftes, en het ʼn duidelik-omskrewe taakomskrywing en ʼn definitiewe termyn.
2.3 ʼn Pos wat geskep is vir brugbediening se termyn kan strek van 3 tot 6 maande (in uitsonderlike
gevalle kan die termyn tot ʼn maksimum van 9 maande verleng word).
2.4 By verstryking van die termyn, kan die pos vir ’n maksimum van drie maande deur dieselfde of ’n
ander bedienaar van die Woord gevul word op voorwaarde dat die ring of sy gevolmagtigde instemming
daartoe verleen en ’n nuwe diensooreenkoms tot stand kom.
2.5 ʼn Bedienaar van die Woord wat in ʼn pos benoem is vir brugbediening tree op datum van die
verstryking van die termyn uit diens van die gemeente.
2.6 ’n Bedienaar van die Woord in ’n pos benoem is vir brugbediening kan vóór verstryking van die termyn
weens wangedrag, ongeskiktheid en bedryfsvereistes uit diens van die gemeente/kerkverband ontslaan
word (vergelyk die Reglement vir die Bestuur van Diensverhoudinge by Wangedrag, Ongeskiktheid en
Onvermoë).
2.7 By diensbeëindiging na verstryking van die termyn, word die bevoegdheid van bedienaar van die
Woord/emeritus behou.
3. SKEP VAN POS
3.1 Wanneer ʼn vakature in ʼn gemeente ontstaan, begelei die konsulent die kerkraad om ʼn gemotiveerde
voorlegging aan die ring of sy gevolmagtigde voor te lê oor die wenslikheid van die skep van ʼn pos vir ʼn
brugbediening.
3.2 Die ring of sy gevolmagtigde keur die pos vir brugbediening goed met in agneming van die volgende:
3.2.1 die gemeente se bedieningsbehoeftes en finansiële omstandighede tydens die vakature;
3.2.2 die advies van die sinodale kommissie kan ook ingewin word;
3.2.3 ’n Pos vir brugbediening kan nie geskep word om die bevoegdheid van bedienaar van die Woord te
verkry of te behou nie, of om sitting in kerklike vergaderinge te verkry nie;
3.2.4 gegewe die sinodale riglyne word in dieselfde gemeente gelykwaardigheid in diensvoordele
gehandhaaf tussen ’n predikantpos vir brugbediening en ’n pos vir ’n onbepaalde termyn, en word
vergoed volgens die algemene sinodale riglyne.
3.2.5 Vergoeding mag wel in uitsonderlike omstandighede vooraf onderhandel word tussen partye met
dien verstande dat die bostaande riglyn sal geld indien die gemeente dit kan bekostig.
3.2.6 Weens die tydelike aard van die pos vir brugbediening is dit nie pensioendraend nie en berus die
vergoeding op die beginsel van totale koste van indiensneming
3.3 Die pos vir brugbediening het duidelik-omskrewe bedieningsverpligtinge wat met die amp van
bedienaar van die Woord in direkte verband staan, en die ring of sy gevolmagtigde adviseer die kerkraad
oor:
3.3.1 die termyn vir die kontrakperiode van die predikant in die brugbedieningspos;
3.3.2 opstel van die diensooreenkoms;
3.3.3 opstel van die pligtestaat aan die hand van Kerkorde Artikel 9.
3.4 Nadat die ring of sy gevolmagtigde die pos en die voorgestelde diensooreenkoms goedgekeur het, kan
die kerkraad oorgaan tot die benoemingsproses.
4. BENOEMING
4.1 Die Kerkraad benoem ʼn geskikte kandidaat as brugpredikant in ooreenstemming met die kerklike
voorskrifte (Artikel 7 van die Kerkorde), en finaliseer in oorleg met die ring of sy gevolmagtigde die
diensooreenkoms.
4.2 Die benoeming geskied tydens ʼn kerkraadsvergadering uit ʼn groslys van ten minste twee name van
predikante (wat geskikte emeriti insluit).
4.3 Bedienaars van die Woord kan as brugpredikant benoem word:
4.3.1 wat die opleiding as brugpredikant deurloop het;
4.3.2 wat oor ʼn wye bedieningservaring beskik;
4.3.3 wat vertroud is met die breë kerkverband se funksionering;
4.3.4 wie se VBO punte op datum is; en
4.3.5 na oorleg met die sinodale strukture en deur die ring of sy gevolmagtigde geskik geag is vir die
spesifieke gemeente se omstandighede en bedieningsbehoeftes.
4.4 Die benoemde se naam word aan die gemeente voorgelê vir approbasie by
twee Sondae se eredienste.
5. AANSTELLING EN BEVESTIGING
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5.1 Nadat approbasie verkry is, keur die ring of sy gevolmagtigde die benoeming goed tesame met die
finale diensooreenkoms.
5.2 Nadat die skriftelike aanvaarding van die diensooreenkoms deur die benoemde ontvang is, word die
benoemde as bedienaar van die Woord in die gemeente bevestig.
6. POSISIE VAN DIE PREDIKANT IN ʼN BRUGBEDIENINGSPOS
6.1 Die brugpredikant kan verkies word as voorsitter van die kerkraad aan die hand van Artikel 28 van die
Kerkorde;
6.2 Kan nie as kandidaat oorweeg word vir die vulling van die vakature nie;
6.3 Kan na meerdere vergaderings afgevaardig word;
6.4 Staan onder opsig en tug van die ring.
7. OPDRAG VAN PREDIKANT IN ʼN BRUGBEDIENINGSPOS
Die predikant in ʼn brugbedieningspos begelei die gemeente ten opsigte van visionering en beplanning
met die oog op die toekomstige bedeling:
7.1 om oor sy eie geskiedenis (verlede) na te dink;
7.2 om sy identiteit te herontdek, en God se roeping vir die gemeente vir die volgende jare te verstaan;
7.3 deur die proses om afskeid te neem van ʼn bedeling wat verby is en voorbereidings te tref vir ʼn nuwe
bedeling of fase in die gemeentebediening;
7.4 in hulle verhouding met die breë kerkverband;
7.5 ter voorbereiding vir ʼn nuwe predikant.
7.6 Die predikant in ʼn brugbedieningspos :
7.6.1 is verplig om die voorgeskrewe opleiding vir brugbediening deur die sinode voorgeskryf, suksesvol
te voltooi.
7.6.2 doen maandeliks verslag aan die kerkraad en ringskommissie.

12. KERK AS KERK NA EIE AARD

12.1 AANBEVELING:
Die Algemene Sinode gee opdrag dat 'n indringende studie gedoen word oor die definiëring van
die NG Kerk as kerk na eie aard (sui generis).

13. HERSIENING VAN DIE KERKORDE
13.1 Die ASR het die Kerkorde 2013 waar nodig grondig hersien.
13.2 AANBEVELINGS: HERSIENING VAN DIE KERKORDE
13.2.1 Die Algemene Sinode keur die reëling van die ASR goed dat persone wat wysiginge aan die
Kerkorde wil bespreek die Tydelike Taakspan Regte voor die behandeling van die ASR-verslag
ontmoet.
13.2.2 Die Algemene Sinode keur die volgende Kerkordewysiginge goed (die wysigings is
deurgehaal/onderstreep waar van toepassing):
13.2.2.1 Benaming van bedienaars van die Woord/leraars/predikante in die Kerkordeboek
13.2.2.1.1 Die Algemene Sinode keur dit goed dat die term “predikant” deurgaans in die Kerkorde
gebruik word. Met die hersiening van die Kerkorde moet die hele Kerkordeboek aan die hand
hiervan redaksioneel versorg word.
13.2.3 Artikel 7
Die verlening van bevoegdheid om as predikant (bedienaar van die Woord) beroep te word, die behoud
daarvan en die beëindiging daarvan, geskied deur die Algemene Sinode of sy gevolmagtigde.
13.2.4 Voetnota by Artikel 12.7
Voeg die volgende voetnota in by Artikel 12.7: Vergelyk die Reglement vir die Bestuur van
Diensverhoudinge by Wangedrag, Ongeskiktheid en Onvermoë.
13.2.5 Artikel 66.4.3
Herstel in diens van die gemeente/kerkverband kan alleen geskied na suksesvolle geslaagde appèl en
indien die appèlliggaam so beslis.
13.2.6 Reglement vir die Algemene Steunspan Predikantesake (ASP): pt 2.1
Die Steunspan word deur die Algemene Sinode of die Moderamen aangewys en bestaan uit tien
permanente lede (vergelyk 2.3.1 tot 2.3.5 hieronder) wat gesamentlik oor kundigheid en ervaring beskik
op die terreine van begeleiding en versorging van bedienaars van die Woord, voortgesette
bedieningsontwikkeling van bedienaars van die Woord, bestuur van diensverhoudinge, kerkreg en
statutêre reg.
13.2.7 Reglement vir die Beroeping, Bevestiging, Demissie en Emeritaat van Bedienaars van die
Woord, Proponente en Emeriti
13.2.7.1 Punt 2.2.2: die ring of sy gevolmagtigde kommissie skriftelik bevestig dat daar aan al die kerklike
vereistes vir die uitbring van die beroep voldoen is.
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13.2.7.2 Punt 2.2.3: Besware teen ’n beroep of beroepene word by die betrokke ring of ringskommissie sy
gevolmagtigde ingedien, wat dit volgens die bepalinge van die betrokke sinodale gebied hanteer (vergelyk
ook 8. hieronder).
13.2.7.3 Punt 4.2.3: die lidmate van die gemeente kan versoek word om by die skriba van die kerkraad
name in te gee vir vooraf plasing op die groslys; en/of
13.2.7.4 ʼn Nuwe punt 4.8 word ingevoeg en die numering daarna word aangepas: Die verteenwoordiger
van die ring woon die beroepsvergadering by.
13.2.8 Reglement vir Voltyds-onbepaalde Poste
13.2.8.1 Die benaming van die reglement word soos volg gewysig: Reglement vir Voltyds-onbepaalde
Termynposte.
13.2.8.2 Die reglement word in die lig van 13.2.8.1 redaksioneel hersien waar nodig.
13.2.8.3 Die reglement word verder soos volg gewysig:
2.1 Vanaf die stigting tot die ontbinding van ʼn gemeente beskik die gemeente oor ʼn pos vir bedienaar van
die Woord wat óf voltyds óf deeltyds vir ʼn onbepaalde óf bepaalde termyn gevul word.
5.3: By die uiteindelike verstryking van die termyn, kan die vastetermynpos nie voortgesit word nie. ʼn
Voetnota word dan bygevoeg: Die pos kan daarna slegs in terme van die Reglement vir Voltydsonbepaalde Poste óf die Reglement vir Tentmakerposte gevul word.
13.2.9 Reglement vir Vastetermynposte
13.2.9.1 Die reglement word soos volg gewysig (numering word aangepas soos van toepassing):
2. SKEP VAN POS
2.3.4 ’n Vastetermynpos is:
2.3.4.1 nie pensioendraend nie, onderworpe aan die volgende voorwaardes:
2.3.4.1.1 indien die termyn minder of gelyk aan twaalf maande is;
2.3.4.1.2 wanneer die bedienaar van die Woord in ’n vastetermynpos beroep word en reeds by ’n ander
wetlik goedgekeurde pensioenfonds ingeskakel is (dit sluit vrywillige annuïteitsfondse uit).
2.3.4.1.3 wanneer ’n emeritus by aanvaarding van ’n vastetermynpos reeds pensioen ontvang.
2.3.4.1 pensioendraend, onderworpe aan die volgende voorwaardes:
2.3.4.2.1 wanneer die termyn hernu word en die totale kontrakperiode twaalf maande oorskry, is die pos
pensioendraend en moet pensioen ook terugwerkend betaal word vir die vorige kontrakperiode wat nie
pensioendraend was nie;
2.3.4.1.1 ’n bedienaar van die Woord in ’n vaste termynpos se pensioenbydraevlak word bereken volgens
die ooreengekome bydraekategorie;
2.3.4.1.2 die werkgewer bepaal die werkgewerbydraes tot die Pensioenfonds aan die hand van die reëls
van die Pensioenfonds;
2.3.4.1.3 die werkgewer se bydrae bepaal die ooreenstemmende bydraekategorie van die werknemer;
2.3.4.2 nie pensioendraend nie, onderworpe aan die volgende voorwaardes:
2.3.4.1.1 indien die termyn minder of gelyk aan twaalf maande is;
2.3.4.2.2 wanneer die bedienaar van die Woord in ’n vastetermynpos beroep word en reeds by ’n ander
wetlik-goedgekeurde pensioenfonds ingeskakel is (dit sluit vrywillige annuïteitsfondse uit).
2.3.4.2.3 wanneer ’n emeritus by aanvaarding van ’n vastetermynpos reeds pensioen ontvang.
7. DIENSBEËINDIGING EN BEHOUD VAN BEVOEGDHEID
By diensbeëindiging ná verstryking van die termyn, word die bevoegdheid van bedienaar van die
Woord/emeritus behou. By diensbeëindiging na verstryking van die termyn, word ʼn Akte van Demissie
uitgereik waar van toepassing en word die bevoegdheid van bedienaar van die Woord/emeritus behou
13.2.10 Reglement vir die Verlof van Bedienaars van die Woord
13.2.10.1 Punt 9.2.5: 9.2.5
Die bedienaar van die Woord mag tydens sabbatstyd nie ’n ander werk
doen waarvoor vergoeding ontvang word nie.
13.2.10.2 Punt 9.2.6: Sabbatstyd geskied met volle lewensonderhoud en toelaes.
13.2.10.3 Punt 9.2.7: Na die sabbatstyd gee die bedienaar van die Woord skriftelik terugvoer aan die
kerkvergadering.
13.2.11 Reglement vir die Bestuur van Diensverhoudinge by Wangedrag, Ongeskiktheid en
Onvermoë
13.2.11.1 Die Reglement vir die Bestuur van Diensverhoudinge by Wangedrag, Ongeskiktheid en
Onvermoë word soos volg gewysig (numering word aangepas soos van toepassing):
REGLEMENT VIR DIE BESTUUR VAN DIENSVERHOUDINGE BY WANGEDRAG, ONGESKIKTHEID
EN ONVERMOË
2. PROSEDURE (WYSE VAN OPTREDE)
2.1 Wangedrag (Verskuif met voetnota na Reglement 18)
2.1.1 ’n Tug- en/of dissiplinêre ondersoek teen ’n bedienaar van die Woord wat in diens van ’n gemeente
is, geskied deur die ring of sy gevolmagtigde tribunaal.
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2.1.2 ’n Tugondersoek teen ’n bedienaar van die Woord wat in diens van die kerkverband is, geskied deur
die kerklike tribunaal in samewerking met die ring of sy gevolmagtigde ondersoekliggaam, onder wie se
opsig die bedienaar van die Woord staan.
2.1.3 ’n Dissiplinêre ondersoek teen ’n bedienaar van die Woord wat in diens van die kerkverband staan,
geskied deur die kerkvergadering of sy gevolmagtigde tribunaal ondersoekliggaam, in wie se diens die
bedienaar van die Woord staan.
2.1.4 Indien die dissiplinêre ondersoek teen ’n bedienaar van die Woord ook ’n ondersoek na ’n
tugwaardige sonde insluit, versoek wys die betrokke ring in oorleg met die ander kerkvergadering dat die
kerklike tribunaal die ondersoek saam met die kerkvergadering of sy gevolmagtigde sal hanteer. ’n
gevolmagtigde ondersoekliggaam aan, en bekragtig die ring die bevindinge en tugmaatreëls, terwyl die
ander kerkvergadering die bevindinge en dissiplinêre maatreëls bekragtig.
2.1.5 In geval van tug- en/of dissiplinêre optrede weens wangedrag deur ’n bedienaar van die Woord, tree
die kerklike tribunaal ondersoekliggaam volgens Hoofstuk 5 van die Kerkorde en die Reglement vir Tug en
Dissipline op.
2.2.1 Gebrekkige bedieningsvaardigheid of dienslewering (ongeskiktheid)
Indien ’n kerkraad of die betrokke ring oordeel dat ’n formele ondersoek na die bekwaamheid of
geskiktheid van ’n bedienaar van die Woord nodig is, word die saak op die agenda van die kerkraad
geplaas vir hantering aan die hand van die volgende prosedure, met verslag aan en uiteindelike
goedkeuring deur die ring:
2.2.1 Die kerkraad wys ʼn gevolmagtigde ondersoekliggaam aan wat saamgestel is uit drie lede van die
kerkraad, se gevolmagtigde wat die diensverhoudinge hanteer, ondersoek sáám met die ring se
gevolmagtigde, of ten minste een lid van die laaste ringsvergadering deur die ring se gevolmagtigde
aangewys, en ten minste een lid deur die sinode se gevolmagtigde aangewys,
2.2.2 Hierdie ondersoekliggaam ondersoek die bekwaamheid of geskiktheid van die bedienaar van die
Woord. Die vereistes vir ’n formele ondersoek is dieselfde as die vereistes vir ’n tug- en/of dissiplinêre
ondersoek (vergelyk Reglement vir Tug en Dissipline), aangepas vir die formele ondersoek na
bekwaamheid of geskiktheid.
2.2.8 Indien die kerkraad se gevolmagtigde ondersoekliggaam tot die gevolgtrekking kom dat die
onbekwaamheid of ongeskiktheid nie uit die weg te ruim is nie, kan die kerkraad die bedienaar van die
Woord uit diens van die gemeente ontslaan. Diensbeëindiging weens gebrekkige bedieningsvaardigheid
of dienslewering geskied met behoud van die bevoegdheid van die bedienaar van die Woord en die
uitreiking van die Akte van Demissie.
2.3 Swak gesondheid of besering (ongeskiktheid)
Indien ’n kerkraad of die betrokke ring oordeel dat ’n bedienaar van die Woord weens swak gesondheid of
besering nie meer sy/haar diensverpligtinge kan nakom nie, word die saak op die agenda van die
kerkraad geplaas vir hantering aan die hand van die volgende prosedure, met verslag aan en uiteindelike
goedkeuring deur die ring:
2.3.1 Die kerkraad wys ʼn gevolmagtigde ondersoekliggaam aan wat saamgestel is uit drie lede van die
kerkraad, se gevolmagtigde wat die diensverhoudinge hanteer, ondersoek sáám met die ring se
gevolmagtigde, of ten minste een lid van die laaste ringsvergadering deur die ring se gevolmagtigde
aangewys, en ten minste een lid deur die sinode se gevolmagtigde aangewys,
2.4.1 Gemeente/kerkverband se bedryfsvereistes
Indien ’n kerkraad of die betrokke ring oordeel dat ’n gemeente om finansiële redes nie meer ’n bedienaar
van die Woord kan bekostig nie, word die saak op die agenda van die kerkraad geplaas vir hantering aan
die hand van die volgende prosedure met verslag aan en goedkeuring deur die ring:
2.4.1.1 Die kerkraad wys ʼn gevolmagtigde ondersoekliggaam aan wat saamgestel is uit drie lede van die
kerkraad waarin die gevolmagtigdes wat die diensverhoudinge en fondse hanteer, verteenwoordig is, se
gevolmagtigde wat die diensverhoudinge hanteer, ondersoek sáám met die ring se gevolmagtigde, of ten
minste een lid van die laaste ringsvergadering deur die ring se gevolmagtigde aangewys, en ten minste
een lid deur die sinode se gevolmagtigde regskommissie aangewys,
2.4.1 Die kerkraad se gevolmagtigdes wat die diensverhoudinge en fondse hanteer, ondersoek, in
samewerking met die ring en sinode se gevolmagtigde, die saak formeel.
2.4.2 Die kerkraad se gevolmagtigde ondersoekliggaam , en ring en sinode se gevolmagtigdes bepaal die
omvang van die finansiële probleem en wend daadwerklike pogings aan om oplossings te soek.
2.4.3 Indien diensbeëindiging die enigste oplossing blyk te wees, pleeg die kerkraad se gevolmagtigde
ondersoekliggaam en ring en sinode se gevolmagtigdes oorleg met die bedienaar(s) van die Woord wat
waarskynlik deur die beoogde diensbeëindiging geraak sal word.
2.4.4 Die oorlegplegende partye poog om eenstemmigheid te bereik oor:
2.4.4.1 geskikte maatreëls om die diensbeëindiging te vermy, dit tot die minimum persone te beperk, die
tydsberekening daarvan te verander en die nadelige gevolge daarvan te versag;
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2.4.4.2 die metode van selektering van die bedienaar(s) van die Woord wie se dienste beëindig gaan
word; en
2.4.4.3 voorsiening by diensbeëindiging (uittreeloon of skeidingspakket).
2.4.5 Die kerkraad se gevolmagtigde ondersoekliggaam en ring en sinode se gevolmagtigdes voorsien
skriftelik aan die bedienaar(s) van die Woord met wie oorleg gepleeg word:
2.4.5.1 die redes vir die beoogde diensbeëindiging;
2.4.7 Die kerkraad se gevolmagtigde ondersoekliggaam ring en sinode se gevolmagtigdes selekteer die
bedienaar(s) van die Woord wie se diens beëindig gaan word volgens maatstawwe waaroor die
oorlegplegende partye ooreengekom het of wat, indien daar nie eenstemmigheid is nie, billik en objektief
is.
2.5.1 Gemeente/kerkverband se bedieningsvereistes
2.5.1.1 Die kerkraad wys ʼn gevolmagtigde ondersoekliggaam aan wat saamgestel is uit drie lede van die
kerkraad waarin die gevolmagtigdes wat die diensverhoudinge hanteer, verteenwoordig is, ten minste een
lid van die laaste ringsvergadering deur die ring se gevolmagtigde aangewys, en ten minste een lid deur
die sinode se gevolmagtigde aangewys,
2.5.1.2 Die kerkraad, se gevolmagtigde ondersoekliggaam bepaal die omvang van die bedryfsvereistes
waaraan die bedienaar van die Woord nie voldoen nie en wend daadwerklike pogings aan om oplossings te
soek. Dieselfde prosedure, uiteengesit in 2.4.3 tot 2.4.9 hierbo, en indien nodig aangepas, word gevolg.
2.6 Voorsiening
In gevalle van diensbeëindiging geld die volgende reëlings met betrekking tot billike voorsiening:
2.6.1 Diensbeëindiging weens wangedrag (Skuif na Reglement 18)
2.6.1.1 Die uitbetaling van alle uitstaande verlof ingevolge die bepalings van die Reglement vir die Verlof
van Bedienaars van die Woord.
2.6.1.2 In gevalle van summiere ontslag word behuisingsvoordele vir 30 dae na die ontslag voorsien.
2.6.1.3 In gevalle van ontslag op ’n datum soos besluit deur die kerkvergadering, word lewensonderhoud,
toelaes en behuisingsvoordele voorsien soos ooreengekom tot op dié datum.
13.2.12 Reglement vir Tug en Dissipline
13.2.12.1 Die reglement word soos volg gewysig:
REGLEMENT VIR TUG EN DISSIPLINE
1. SAMESTELLING VAN DIE KERKLIKE TRIBUNAAL ONDERSOEKLIGGAAM
1.1 Ondersoeke na beweerde tugwaardige sondes en/of dissiplinêre oortredings wat as wangedrag
geklassifiseer kan word1, word deur ’n kerklike tribunaal ondersoekliggaam hanteer wat óf die
kerkvergadering self kan wees óf ’n gevolmagtigde tribunaal van die kerkvergadering.
1.2 Elke kerkvergadering met tug- en/of dissiplinêre verantwoordelikheid, besluit of die vergadering self
die tug- en/of dissiplinêre verhore ondersoeke gaan doen en of daar van ’n gevolmagtigde tribunaal
ondersoekliggaam gebruik gemaak gaan word.
1.3 Indien ’n kerkraad van ’n gevolmagtigde tribunaal ondersoekliggaam gebruik maak om ’n tug- en/of
dissiplinêre verhoor ondersoek te doen, wys die kerkraad ’n ondersoekliggaam tribunaal van ten minste
vyf gemeente lede aan. Hierdie kerkraadstribunaal ondersoekliggaam word saamgestel uit minstens drie
ouderlinge van die gemeente en twee lede van die vorige ringsitting soos deur die ringskommissie
aangewys. Ander kundige lidmate van binne of buite die gemeente kan ook gekoöpteer word as
volwaardige lede van die ondersoekliggaam.
1.4 Indien ’n ring van ’n gevolmagtigde tribunaal ondersoekliggaam gebruik maak in ’n
tugverhoorondersoek, verwys die ring die hele aangeleentheid na die ringstribunaal vir hantering. Die
ringstribunaal bestaan uit ʼn minimum van vyf lede, waarvan drie lede deur die ring aangewys word en
twee lede deur die sinode aangewys word. Hierdie name word uit ʼn lys van goedgekeurde lede
aangewys, wat by die vorige sinodevergadering en ringsvergadering goedgekeur is vir die doel. Die
ringskommissie dagbestuur van die Sinodale regspan stel in oorleg met die sinodale regspan
samewerking met die ringstribunaal saam. ’n ondersoekliggaam van ten minste vyf lidmate aan waarvan
ten minste drie lede van die ringsvergadering moet wees. Ander kundige lidmate van binne of buite die
ring kan ook gekoöpteer word as volwaardige lede van die ringstribunaal ondersoekliggaam. Al die lede
moet die goedkeuring van die betrokke partye wegdra.
Voetnota:1 Wangedrag deur ’n bedienaar van die Woord as werknemer in diens van ’n
gemeente/kerkverband, kan ook ’n tugwaardige sonde wees. Die term tug word gebruik vir die kerklike
handeling waarmee ’n bedienaar van die Woord as lidmaat en ampsdraer in verband met gemeentelike
verhoudinge (leer en lewe) opgevoed, tot orde geroep en getug kan word. Die term dissipline word
gebruik vir die kerklike handeling waarmee ’n bedienaar van die Woord as werknemer in verband met
diensverhoudinge opgevoed, tot orde geroep en gedissiplineer kan word. ’n Tug- óf dissiplinêre ondersoek
kan dus plaasvind, maar wanneer beide tug en dissipline ter sprake is, word daar na ’n tug- én dissiplinêre
ondersoek verwys.
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1.5 Indien ’n dissiplinêre én tugverhoor ondersoek gehou doen word, wys die ring of sy gevolmagtigde in
oorleg met die Sinodale regskommissie en ander kerkvergadering ’n t ondersoekliggaam aan wat uit ten
minste ses vyf lede bestaan. Ander kundige lidmate van binne of buite die ring kan ook gekoöpteer word
as volwaardige lede van die ondersoekliggaam.
1.6 ’n Kerkraadslid wat in ’n kerklike tribunaal ondersoekliggaam dien en aan ’n verhoor ondersoek
deelneem, behou sittingsreg in die tribunaal ondersoekliggaam tot die verhoor ondersoek voltooi is, al
verstryk die kerkraadslid se ampstermyn tydens die duur van die ondersoek. verhoor
1.7 Indien ’n situasie ontstaan waartydens óf die kerklike tribunaal ondersoekliggaam óf die
aangeklaagde/geïmpliseerde oordeel dat ’n regverdige en billike verhoor ondersoek nie kan plaasvind met
die huidige samestelling van die kerklike tribunaal ondersoekliggaam nie, het beide die reg om, met
opgaaf van rede(s), aansoek te doen dat ’n ander kerklike tribunaal ondersoekliggaam saamgestel word
om die verhoor ondersoek te hanteer doen.
1.7.1 In geval van ’n kerklike verhoor ondersoek deur die kerkraad of sy gevolmagtigde, word die ring of
sy gevolmagtigde versoek om ’n ander kerklike tribunaal ondersoekliggaam aan te wys om as
gevolmagtigde van die betrokke kerkraad die ondersoek te doen.
1.7.2 In geval van ’n kerklike verhoor ondersoek deur die ringstribunaal ring of sy gevolmagtigde, word die
sinode of sy gevolmagtigde versoek om ’n ander tribunaal ondersoekliggaam aan te wys om as
gevolmagtigde van die betrokke ring die ondersoek te doen..
2. AANBRING VAN KLAG, GERUG OF VERSLAG
2.1 Die tugwaardige sondes waarna in Artikel 61 van die Kerkorde en dissiplinêre oortredings waarna in
Artikel 63 van die Kerkorde verwys word, kom op een van drie maniere voor die betrokke kerkvergadering
of sy gevolmagtigde tribunaal vir verhoor ondersoek:
2.1.1 deur ’n nadelige gerug; of
2.1.2 deur ’n skriftelike klag; of
2.1.3 deur ’n skriftelike verslag aan die kerkvergadering wat voortvloei uit amptelike werksaamhede van
die gevolmagtigde van die kerkvergadering wat die diensverhoudinge hanteer.
3. AANVANKLIKE HANTERING VAN DIE KLAG, GERUG OF VERSLAG
3.1 By ontvangs van ’n klag, gerug of verslag en vóórdat besluit word om dit te verhoor ondersoek:
3.1.1 word die kerkvergadering of die gevolmagtigde ondersoekliggaam gesuiwer van die persone oor wie
die klag, gerug of verslag gaan, asook van die klaer of aanbringer van die gerug of verslag;
3.1.2 stel die kerkvergadering of sy gevolmagtigde tribunaal ondersoekliggaam eers vas of die klag, gerug
of verslag tot ’n verhoor ondersoek na ’n beweerde tugwaardige sonde(s) en/of dissiplinêre oortreding(s)
in die geval van wangedrag kan lei; en
3.1.3 probeer die kerkvergadering of die gevolmagtigde ondersoekliggaam eers om, waar toepaslik, die
saak deur herderlike sorg, versoeningsaksie, kerklike mediasie of die hantering daarvan as ’n geskil, op te
los. Indien so ’n proses nie die gewenste resultaat lewer nie, gaan die verhoor ondersoek voort.
3.2 Indien besluit word om ’n beweerde tugwaardige sonde en/of dissiplinêre oortreding nie te verhoor
ondersoek nie, moet die klaer of aanbringer van die gerug of verslag, asook die
aangeklaagde/geïmpliseerde, skriftelik daarvan in kennis gestel word.
3.3 ’n Klag, gerug of verslag wat ontvang word, word nadat dit ter tafel geneem is, die besit van die
betrokke kerkvergadering of sy gevolmagtigde tribunaal ondersoekliggaam en kan nie sonder
toestemming van die betrokke kerkvergadering of sy gevolmagtigde tribunaal ondersoekliggaam
teruggetrek word nie.
3.4 Indien ’n lidmaat of ampsdraer voor of tydens ’n verhoor ondersoek na aanleiding van ’n klag, gerug
of verslag oor die persoon bedank, gaan die bevoegde kerkvergadering of sy gevolmagtigde tribunaal
ondersoekliggaam voort om die verhoor te hanteer ondersoek te doen, die nodige besluit(e) te neem en
die Algemene Steunspan Predikantesake skriftelik daarvan in kennis te stel.
4. OPSKRIFSTELLING VAN DIE AANKLAG
4.1 Indien besluit word om die beweerde tugwaardige sonde en/of dissiplinêre oortreding te verhoor
ondersoek, word die aanklag waarteen die aangeklaagde/geïmpliseerde verwerend moet optree, deur die
tribunaal ondersoekliggaam op skrif gestel.
4.1.1 In die geval van ’n klag of gerug kan die tribunaal ondersoekliggaam die klaer of die aanbringer van
die gerug adviseer met betrekking tot die formulering van die aanklag.
4.1.2 In die geval van ’n verslag formuleer die tribunaal ondersoekliggaam self die beweerde tugwaardige
sonde en/of dissiplinêre oortreding wat verhoor ondersoek moet word.
4.2 ’n Geformuleerde aanklag wat verhoor ondersoek word, moet skriftelik die aard, plek en tyd van die
beweerde tugwaardige sonde en/of dissiplinêre oortreding vermeld.
5. BESORGING VAN DIE KLAGSKRIF
Die klagskrif moet ten minste 7 dae ’n redelike tyd vóór die aanvang van die verhoor ondersoek skriftelik
aan die aangeklaagde/geïmpliseerde besorg word.
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6. DIE MOONTLIKHEID VAN STUITING
6.1 By beweerde ergerlike wangedrag1 deur ’n ampsdraer mag die ring of sy gevolmagtigde tribunaal
ondersoekliggaam, na ontvangs van die klag, gerug of verslag, die aangeklaagde/geïmpliseerde in die
diens stuit. Die betrokke kerkvergadering of ondersoekliggaam moet die aangeklaagde/geïmpliseerde
ampsdraer vooraf skriftelik kennis gee van die voorneme om die persoon in die amp te stuit. Hierdie
kennisgewing moet ’n kort en saaklike uiteensetting bevat van die beweerde ergerlike wangedrag en die
aangeklaagde/geïmpliseerde uitnooi om skriftelike vertoë te rig voordat ’n besluit tot stuiting gefinaliseer
word.
6.2 Hierdie stuiting geskied met kennisgewing aan die aangeklaagde/geïmpliseerde en die instansie in
wie se diens die persoon staan.
6.3 Stuiting behels die opskorting van lidmaatsregte en ampsvoorregte. Stuiting is nie ’n tug- en/of
dissiplinêre handeling of -maatreël nie, maar dien slegs om al die betrokkenes te beskerm en ’n vry en
regverdige verhoor ondersoek moontlik te maak.
7. DIE MOONTLIKHEID VAN ’N VOORLOPIGE ONDERSOEK
7.1 Die tribunaal ondersoekliggaam kan ’n voorlopige ondersoek deur van sy lede laat doen. Die doel van
die voorlopige ondersoek is om inligting vir die verhoor in te win en vir die tribunaal ʼn aanduiding te gee
oor die verloop van die kerklike verhoor.
7.1.1 Die lede wat die voorlopige ondersoek doen, berei ’n verslag voor vir die tribunaal ondersoekliggaam
wat tot ’n bevinding(e) oor die verdere ondersoek moet kom.
7.1.2 Die verslag moet slegs feitelike inligting betreffende die voorlopige ondersoek bevat, naamlik:
7.1.2.1 ’n beskrywing van die inhoud en verloop van die ondersoek; en
7.1.2.2 stawende skriftelike bewyse.
7.1.3 Die verslag bevat geen bevinding(e) na aanleiding van die ondersoek of aanbevelings betreffende
skuld of onskuld en moontlike tug- en of dissiplinêre maatreëls nie.
7.2 Die verslag van die voorlopige ondersoek dien voor die tribunaal ondersoekliggaam wat ’n
bevinding(e) maak en besluite neem tydens die verhoor oor die verdere ondersoek van die aanklag(te).
7.3 Die vereistes vir die voorlopige ondersoek is dieselfde as dié vir die ondersoekliggaam wat tot die
finale bevinding(e) en besluite moet kom (behalwe 8.1.6).
7.4 Deelname aan ’n voorlopige ondersoek ontneem hierdie lede nie van sittingsreg in die betrokke
kerkvergadering of sy gevolmagtigde tribunaal ondersoekliggaam nie.
8. VEREISTES VIR ’N TUG- EN/OF DISSIPLINÊRE VERHOOR ONDERSOEK
8.1 Ooreenkomstig Artikel 59.2 van die Kerkorde gee die kerkvergadering of sy gevolmagtigde aan die
volgende uitvoering tydens die verhoor ondersoek:
8.1.1 Niemand met ’n botsende belang ten opsigte van die saak wat verhoor ondersoek word, mag deel
wees van ’n tribunaal ondersoekliggaam wat ’n tug- en/of dissiplinêre verhoor ondersoek doen en besluite
daaroor neem nie.
8.1.2 Die tribunaal ondersoekliggaam word gesuiwer van die partye (die klaer(s), aanbringer(s) van die
gerug of verslag, die aangeklaagde(s)), moontlike getuies, persone wat in die eerste of tweede graad aan
die partye verwant is en ander persone wat een of ander persoonlike belang by die saak het.
8.1.3 Vergaderings wat tug- en/of dissiplinêre verhore ondersoeke hanteer doen, is geslote vergaderings.
8.1.4 Klaer(s), aangeklaagde(s) en getuies moet voldoende geleentheid kry om hulle saak te stel.
8.1.5 Die partye is nie geregtig op iemand wat namens hulle optree nie, maar kan bygestaan word deur ’n
NG Kerklidmaat van die eie of ’n ander gemeente. Indien die klag(te) van sodanige ergerlike aard is dat
die aangeklaagde/geïmpliseerde uit diens van die gemeente/kerkverband ontslaan kan word, het die
tribunaal ondersoekliggaam die diskresie om regsverteenwoordiging aan die partye toe te staan.
8.1.6 Die verhoor ondersoek na ’n beweerde tugwaardige sonde en/of dissiplinêre oortreding vind
deurentyd plaas in die teenwoordigheid van die klaer(s) en die aangeklaagde(s). Vrae deur al die
aanwesiges kan oor en weer gestel word. Die betrokke tribunaal ondersoekliggaam kan self ook getuies
oproep en getuienis aanbied om tot ’n behoorlike bevinding in sy verhoor ondersoek te kom. Die partye
self kan in die loop van die saak verdere getuienis aanbied om lig op die saak te werp.
8.1.7 Indien enige van die partye weier om voor die betrokke kerklike tribunaal ondersoekliggaam te
verskyn of die voortgang van die verhoor ondersoek verhinder, kan die tribunaal ondersoekliggaam met
opgaaf van rede(s) die verhoor ondersoek in afwesigheid van die party voortsit.
8.1.8 Die lede van ’n tribunaal ondersoekliggaam wat tot ’n bevinding(e) en besluite in ’n tug- en/of
dissiplinêre verhoor ondersoek kom, moet almal vir die volle duur van die verhoor ondersoek teenwoordig
wees.
8.1.9 Ná die aanhoor van die partye en die getuies, kom die tribunaal ondersoekliggaam tot sy skriftelike
bevinding(e). Indien ʼn aangeklaagde/geïmpliseerde aan ’n tugwaardige sonde en/of dissiplinêre
1

Ergerlike wangedrag kan onder meer die volgende behels: owerspel, onsedelikheid, egskeiding, moord, meineed, diefstal en
leerdwaling.
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oortreding skuldig bevind word, word getuienis eers ter versagting en verswaring aangehoor alvorens daar
op ’n tug- en/of dissiplinêre maatreël besluit word.
8.1.10 Die bevinding(e) oor skuld of onskuld en besluit(e) oor die toepassing van ’n tug en/of dissiplinêre
maatreël(s) deur ’n kerkvergadering of sy gevolmagtigde tribunaal, gaan met opgaaf van rede(s) gepaard.
9. KOSTE
9.1 Die koste van ’n tug- en of dissiplinêre verhoor wat kostes vir duplisering, vergaderkoste en ander
kostes ondersoek insluit, is vir die rekening van die betrokke kerkvergadering. Die sinode neem
verantwoordelikheid vir die sinodale lede wat op ‘n betrokke tribunaal aangewys is.
9.2 Alle kostes wat deur die partye self aangegaan is om of die klag in te dien en/of die klag te verdedig,
sowel as vir die koste van hulle getuies is op hulle eie rekening.
10. VOORSIENING IN DIE GEVAL VAN DIENSBEËINDIGINGE IN TUG- EN/OF DISSIPLINÊRE
VERHORE
In gevalle van diensbeëindiging geld die volgende reëlings met betrekking tot billike voorsiening:
2.6.1.1 Die uitbetaling van alle uitstaande verlof ingevolge die bepalings van die Reglement vir die Verlof
van Bedienaars van die Woord.
2.6.1.2 In gevalle van summiere ontslag word behuisingsvoordele vir 30 dae na die ontslag voorsien.
2.6.1.3 In gevalle van ontslag op ’n datum soos besluit deur die kerkvergadering, word lewensonderhoud,
toelaes en behuisingsvoordele voorsien soos ooreengekom tot op dié datum.
11. KENNISGEWING AAN DIE ALGEMENE STEUNSPAN PREDIKANTESAKE
11.1 In alle gevalle waar die kerkvergadering of sy gevolmagtigde tribunaal ondersoekliggaam ’n tug- en
of dissiplinêre maatreël teenoor ’n proponent, bedienaar van die Woord of emeritus toegepas het (selfs al
het die persoon bedank – vergelyk 3.4 hierbo), word die sinodale regs-/kerkordekommissie én die
Algemene Steunspan Predikantesake binne 14 dae deur die tribunaal ondersoekliggaam voorsien van die
skriftelike bevinding(e) en die besluit(e).
11.2 Die Algemene Steunspan Predikantesake word deur die kerkvergadering of sy gevolmagtigde
skriftelik in kennis gestel indien ’n party appèlleer teen die bevinding(e) en die besluit(e) van ’n tribunaal
ondersoekliggaam rakende ’n proponent, bedienaar van die Woord of emeritus.
10.3 Die Algemene Steunspan Predikantesake word onverwyld deur die betrokke kerkvergadering of sy
gevolmagtigde in kennis gestel wanneer ’n tug- en of dissiplinêre maatreël opgehef word of ’n verdere tugen/of dissiplinêre maatreël toegepas word rakende ’n proponent, bedienaar van die Woord of emeritus.
13.3 INWERKINGTREDING VAN BESLUITE, DIE KERKORDE EN REGLEMENTE
Funksionele Besluit 15 word nie weer in die Kerkordeboek opgeneem word nie aangesien die beginsel
reeds in Reglement 3, punt 9.5 vervat is. (Die publikasie van die Handelinge dra die gesag en die KOwysiginge wat daarin gepubliseer is, word by die publikasie van die Handelinge van krag).

14. SLOT

Hiermee vertrou die ASR dat hy die taak aan hom opgedra na behore nagekom het. Die vergadering van
die Algemene Sinode word die seën van die Here toegebid.
Dr JH Ernst (voorsitter)
Ds HM Janse van Rensburg (skriba)
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A.19 SELFDEGESLAGVERHOUDINGS
Hierdie verslag vorm deel van die Aanvullende Agenda (kyk ook A.15 pt 2.1.2.
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A.20 VERENIGDE DIENSGROEP VIR DIENS EN GETUIENIS
1. INLEIDING
1.1 Die Verenigde Diensgroep vir Diens en Getuienis (VDDG) van die familie van NG Kerke het in 2006
tot stand gekom. Die regsbasis vir hierdie forum is ŉ ooreenkoms wat deur al vier kerke in die NG
Kerkfamilie aanvaar is. Die Algemene Sinode van 2011 het die NG Kerk se deelname aan die VDDG met
die volgende besluit herbevestig:
“ Die Algemene Sinode besluit dat, in die lig van die voorgestelde strukturering van die Algemene
Sinodale werksaamhede, die ooreenkoms met die ander kerke rakende ‘n Verenigde Diensgroep vir
Diens en Getuienis in stand gehou word en dat verteenwoordigers van die NG Kerk om in die VDDG te
dien, aangewys word.”
1.2 Die vorige sinode het agt (8) persone aangewys as ŉ taakspan vir Diens en Getuienis, naamlik prof
Piet Meiring, drr Carin van Schalkwyk, Gideon van der Watt, Eddie Orsmond, Botha van Aarde, Willie van
der Merwe asook di Willem Botha en Johan Koen. Hierdie persone moes ook die Algemene Sinode in die
VDDG verteenwoordig.

2. FUNKSIONERING VAN DIE TAAKSPAN EN DIE VDDG
2.1 As gevolg van ŉ beperkte begroting kon die aangewese taakspan nie vergader nie.
2.2 Alhoewel die VDDG daarna strewe om jaarliks te vergader, was dit as gevolg van ŉ beperkende
begroting nie moontlik om hierdie ritme te handhaaf nie, maar die volle VDDG kon wel een maal die
afgelope twee jaar vergader. Die bestuursgroep van die VDDG, wat die daaglikse bestuur van die forum
behartig en al vier kerke verteenwoordig, het hierby twee keer vergader.
2.3 In die lig van die leemtes wat in 2012 ontstaan het na die vertrek van ds Willie van der Merwe uit die
kantoor van die Algemene Sekretaris vanwaar hy as uitvoerende amptenaar en skriba vir die VDDG
opgetree het, asook die beperkte finansiële steun wat van die vier samestellende kerke ontvang word, het
die Bestuursgroep in Junie 2014 besluit om ŉ gesprek met die gesamentlike vergadering van die
moderature van die vier kerke aan te vra. Sedertdien het daar verskeie gesprekke plaasgevind oor die
toekomstige rol, posisie en funksionering van die VDDG. Tot datum is daar egter nog geen finale besluite
hieroor geneem nie.

3. DIE ONTSTAAN EN REGSBASIS VAN DIE VDDG
3.1 Die droom van ŉ diens- en getuienisbediening waarin die familie van NG Kerke as ŉ eenheid optree,
strek terug tot in die tagtigerjare van die vorige eeu. ŉ Belangrike katalisator was die gesprekke oor die
(her)definiëring van sending sedert die 1986-konferensie oor "Wat is sending?" van die NG Kerkfamilie in
Suider-Afrika. Uit hierdie en ander gesprekke tussen die familiekerke het dit spoedig duidelik geword dat
sending die taak van God Drie-enig is waarvan die diakonaat of diens van barmhartigheid ŉ integrale deel
is.
3.2 Sedertdien was daar verskeie ontwikkelinge om eenheidstrukture in die familie van NG Kerke tot stand
te bring, byvoorbeeld die Algemene Kommissie vir die Diens van Barmhartigheid en Geregtigheid (1994)
en die Algemene Kommissie vir Getuienisaksie (2001).
3.3 Uit hierdie prosesse het die VDDG in 2006 ontstaan en word gekonstitueer in terme van ŉ
Memorandum van Ooreenkoms wat deur die vier kerke in die familie van NG Kerke onderteken is. Die
Algemene Sinode wat in 2007 vergader het, het die totstandkoming van die VDDG asook die NG Kerk se
deelname daaraan, goedgekeur.
3.4 Die Algemene Sinode van 2007 het die Algemene Kommissie vir Diens en Getuienis (ADD) aangewys
om die NG Kerk in die VDDG te verteenwoordig. Toe die ADD later deur die Algemene Sinode afgeskaf
is, het die Algemene Sinode voortgegaan om tydens sittings die NG Kerk se verteenwoordigers in die
VDDG aan te wys.
3.5 Die VDDG het ook sedert die totstandkoming van hierdie liggaam gereeld aan die Algemene Sinode
verslag gedoen. Aanvanklik was hierdie verslae deel van die ADD se verslag aan die Algemene Sinode
en later het die VDDG verslag as ‘n selfstandige verslag by die Algemene Sinode gedien.

4. MANDAAT VAN DIE VDDG
4.1 In die huidige ooreenkoms tussen die vier kerke in die NG Kerkfamilie waarvolgens die VDDG nou
funksioneer, word dié liggaam se mandaat soos volg beskryf: “…to support and express the confession on
the unity of the DRC, NGKA, RCA and URCSA and the ideal of a united church…”
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4.2 Die feit dat die volle VDDG nie die afgelope twee jaar gereeld kon vergader nie, het belemmerend
ingewerk op die uitvoering van hierdie mandaat. Een van die groot winspunte van die VDDG was die
jaarlikse vergaderings waartydens daar gepoog is om die totstandkoming van ŉ verenigde kerk tussen
die verteenwoordigers van die onderskeie kerke te bevorder en die verteenwoordigers aangemoedig is
om dit na hulle onderskeie kerke en sinodes te neem. Die gevolg hiervan was dat daar mettertyd in
verskeie streke gesprekke ontstaan het met die oog op stigting van soortgelyke forums.
4.3 Die Bestuursgroep van die VDDG het egter voortgegaan om sover moontlik ten opsigte van diens en
getuienisbediening van die vier samestellende kerke as ŉ eenheid te funksioneer en met een stem te
praat in die hoop dat iets van die eenheid van die NG Kerkfamilie sodoende gedemonstreer kon word.

5. DIE AGENDA VAN DIE VDDG
5.1 Die VDDG poog om, sover moontlik, alle sake wat deur die deelnemende kerke na hulle spesifieke
bedieninge of kommissies vir diens en getuienis verwys word, gesamentlik te hanteer. Dit het egter ook in
die jongste tyd gebeur dat kerke sake direk na die VDDG verwys het.
5.2 Die gesprek in die VDDG het die sedert die totstandkoming van hierdie forum sodanig verdiep, en die
onderlinge verhoudinge het so gegroei, dat daar inderdaad ŉ verenigde diensgroep onstaan het. Die sake
op die agendas van die verskillende kerke se bedieninge vir diens en getuienis het die VDDG se sake
geword op een gesamentlike agenda, ongeag die oorsprong daarvan. Die verslae aan die onderskeie
kerke word ook gesien as gesamentlike verslae van die VDDG.
5.3 Hierdie praktyk het verder die geleentheid geskep dat die verteenwoordigers van die onderskeie
lidkerke die problematiek waarmee die spesifieke kerk worstel, kon leer verstaan, en ook by mekaar kon
leer hoe om dit te hanteer
5.4 Die VDDG is daarvan bewus dat daar meer definisie aan sy uitvoeringsbevoegdheid gegee moet
word. Die VDDG voer sy verantwoordelikhede tans uit in die rolle van fasiliteerder, veranderingsagent,
aktiveerder en koördineerder en die verteenwoordigers van die onderskeie kerke in die VDDG neem sover
moontlik verantwoordelikheid vir die uitvoering van bestaande take en opdragte vanuit die
eenheidsverband.

6. OPDRAG VAN DIE VDDG
6.1 In die ooreenkoms tussen die vier kerke in die NG Kerkfamilie wat die basisdokument vir die VDDG is,
word die volgende opdrag aan die VDDG gegee:
 Adviseer die kerke ten opsigte van hulle roeping tot diens en getuienis in eenheid;
 Dra sorg vir navorsing, beplanning, koördinering, gee inligting en voorligting en hanteer skakeling op
die gebied van Diensgetuienis en dit kan, in die uitvoering van funksies en in samewerking met
sinodes, projekte loods wat ten doel het om die aksies van sinodes en gemeentes te stimuleer;
 Beheer en verantwoord die fondse aan die diensgroep toevertrou;
 Die Algemene Vergadering of Bestuursgroep wys ad hoc-taakgroepe vir spesiale opdragte of projekte,
sowel as die nodige verteenwoordigers van die VDDG, aan.
6.2 Ten einde hierdie opdrag sistematies te kan uitvoer, onderskei die VDDG vyf programme, naamlik
teologiese besinning, die bevordering van kerkeenheid, die bevordering van die diakonaat, die
bevordering van sending en publieke getuienis.

7. PROGRAMME VAN DIE VDDG
7.1 TEOLOGIESE BESINNING TEN OPSIGTE VAN DIE MISSIONALITEIT VAN DIE KERK
Die huidige besinning in die NG Kerk oor ŉ missionale ekklesiologie is van kernbelang vir die VDDG en
hierdie liggaam wil graag deel van hierdie gesprekke wees. Dit bly steeds ŉ ideaal van die VDDG om ŉ
reeks werkboeke te ontwikkel wat gemeentes van die deelnemende kerke kan help om gesamentlik oor ŉ
wye front in die gemeenskap betrokke te wees. Ongelukkig kon die VDDG tot dusver nie hiermee vorder
nie as gevolg van ŉ gebrek aan fondse. Onderhandelinge is intussen met die CLF en Bybel-Media gevoer
en tans word pogings aangewend om met hierdie reeks te vorder. Intussen het die CLF, in samewerking
met lede van die VDDG, ŉ hele aantal boeke uitgegee waarin die Teologie van die Sending uitgebou is:
publikasies oor die Bybelse fundering van die sending, oor die dialoog tussen die verskillende godsdienste
in ons land, asook oor die noodsaaklikheid van versoening. In opdrag van die Algemene Sinode het prof
Nelus Niemandt, moderator van die Algemene Sinode van 2013 en prof Piet Meiring, mede-voorsitter van
die VDDG, die verskillende studiestukke tov die missionêre/missionale roeping van die kerk wat voor
hierdie sinode gedien het, in een publikasie saamgevat.
7. 2 DIE BEVORDERING VAN KERKEENHEID
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7.2.1 Die totstandkoming van sinodale strukture soortgelyk aan die VDDG wat as loodsprojekte, maar ook
as tekens van hoop in sinodale streke kan dien, is opnuut geïdentifiseer as ŉ prioriteit en die VDDG wil
sinodes graag hierin bystaan. Ongelukkig het die gebrek aan kapasiteit die VDDG in die implementering
hiervan gekortwiek.
7.2.2 Die VDDG het egter voortgegaan met die ontwikkeling en publisering van preekreekse vir die Week
van Gebed en Pinkster as ŉ gesamentlike projek van die vier kerke in die NG Kerkfamilie.
7.3 DIE BEVORDERING VAN DIE DIAKONAAT
7.3.1 Die ander kerke in die NG Kerkfamilie is deur die VDDG betrokke by die NG Kerk se navorsing ten
opsigte van armoede asook by projekte van die taakspan ter bekamping van die armoede en
maatskaplike ongeregtigheid waaroor daar afsonderlik verslag gedoen word.
7.3.2 Die ondersteuning en bevordering van gemeentes se diakonaat as deel van hulle roeping bly ŉ hoë
prioriteit, maar die VDDG kon nie daarmee vorder nie.
7.3.3 Die vennootskap met die National Religious Association for Social Development (NRASD) ten
opsigte van die projek wat op die tuisversorging van persone met Vigs en die versorging van kwesbare en
weeskinders as gevolg van vigs fokus, gaan steeds voort. Die projek word deur die Global Fund befonds
en die Kerklike Maatskaplike Diensteraad (KMDR) wat ŉ geregistreerde organisasie sonder winsoogmerk
is, is verantwoordelik vir die bestuur van die projek. Meer besonderhede kan in die verslag van die KMDR
gevind word.
7.3.4 Die Southern African Diaconal Partnership (SADP) wat aanvanklik tussen die VGKSA en
Gereformeerde Kerke in Noord-Amerika ontstaan het, gaan steeds voort. Die NG Kerk, NGKA en RCA is
deur die VDDG ook hierby betrokke. Daar is ook ander vennootskappe tussen kerke in Europa en die
VGKSA wat op die diakonaat fokus en die NG Kerk, die NGKA en die RCA neem in die VDDG hiervan
kennis.
7.4 DIE BEVORDERING VAN DIE KERK SE SENDING
Evangelisasie, kerkplanting, dialoog met ander godsdienste, die ontwikkeling van multi-kulturele
gemeentes en die ontwikkeling van interkulturele vaardighede bly steeds belangrike prioriteite van die
VDDG. Alhoewel daar begin is met die ontwikkeling van materiaal oor sommige van die temas, moes die
projek ook weens ŉ tekort aan fondse opgeskort word. Hugenote Kollege, as ŉ vennoot van die VDDG,
het reeds kort kursusse oor sommige van die temas ontwikkel en kan genader word oor die aanbieding
daarvan. Die versorging van sendelinge wat deur die NG Kerk uitgestuur word, is ook bespreek.
Navorsing wat deur die Oostelike Sinode hieroor gedoen is, asook ŉ praktiese handleiding vir gemeentes
en sendelinge wat deur die sinode opgestel is (Stuur my! ) was gereeld op die agenda van die VDDG –
met die gedagte dat al die ander sinodes dié voorbeeld sal volg. Uiteindelik is dit die verwagting dat ŉ
oorsig oor al die sendingwerk wat in die NG Kerkfamilie onderneem word, gepubliseer sal word.
7.5 PUBLIEKE GETUIENIS
Die VDDG is van mening dat ŉ gesamentlike publieke getuienis deur die familie van NG Kerke ŉ
belangrike impak kan hê op die Suid-Afrikaanse samelewing en daarom word die aangeleentheid ook as
ŉ fokus van die VDDG gesien. Die VDDG is egter baie bewus daarvan dat dit ook ŉ belangrike funksie
van die kerke se leierskapstrukture is. Die VDDG sou daarom graag wou sien dat die onderskeie optredes
van die onderskeie kerklike strukture op hierdie deelterrein duidelik uitgeklaar sal word in gesprekke oor
die rol, posisie en toekomstige funksionering van die VDDG waarna hierbo reeds verwys is.

8. AANBEVELINGS: VDDG

8.1 Die Algemene Sinode
8.1.1 herbevestig dat die Verenigde Diensgroep vir Diens en Getuienis ŉ belangrike bydrae maak
en kan maak tot die vestiging van ŉ gesamentlike diens- en getuienisaksie deur die vier
deelnemende kerke wat terselfdertyd ook een van die loodsprojekte vir ŉ verenigde kerk kan
wees;
8.1.2 versoek die Moderamen om in die huidige gesprek met die ander drie kerke in die NG
Kerkfamilie oor ŉ tussenorde sorg te neem dat die opdrag en die mandaat van die VDDG soos
vervat in die bestaande Memorandum van Ooreenkoms duideliker omskryf sal word ten einde te
verseker die VDDG die kerkordelike ruimte en bevoegdheid het om hierdie bydrae te kan maak;
8.1.3 versoek die Moderamen om in die 2016/2017-begroting reeds aandag te gee aan die
kapasiteitsbehoeftes van die VDDG.
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A.21 VROUELESSENAAR
1. OPDRAG
VROUE IN DIE KERK (A.11.2 bl 123 pt 5)
5.1 Die Algemene Sinode besluit om die Vrouelesseaar se werksaamhede as prioriteit te aanvaar.
5.2 Die Algemene Sinode versoek die Vrouelessenaar om die netwerk van kundiges te koördineer en
jaarliks byeen te bring.
5.3 Die Algemene Sinode keur goed dat die Vrouelessenaar namens die NG Kerk met vroue in ander
kerke, die NG Kerkfamilie en vroue-organisasies skakel.
5.4 Die Algemene Sinode keur die Vrouelessenaar se betrokkenheid by die Reformatoriese
Christenvroueforum goed.

2. BYDRAE VAN DIE VROUELESSENAAR
2.1 Die Vrouelessenaar vervul die die rol van skakelingsliggaam tussen die Algemene Sinode en die
verskillende sinodale streke se vrouekommissies. Die Vrouelessenaar het die prioriteite van die Algemene
Sinode soos bepaal tydens die Sinode van 2013 ook as prioriteite aan die streke beklemtoon en as
prioriteite deurgegee.
2.2 Die stem van die Christenvrou in Suid-Afrika oor aktuele sake wat vroue raak word nie gehoor nie, en
daarom sien die Vrouelessenaar haar doel om ʼn rol te speel in die ekumeniese sowel as
skakelingsliggame met verskeie ander kerke asook die regering en ander vroue-organisasies.
2.3 Armoede is tans ʼn prioriteit van die Algemene Sinode. Die Vrouelessenaar het hierdie aspek tesame
met die verskillende sinodale streke se vrouekommissies hanteer en daar is regoor Suid-Afrika
verskillende werkswinkels bygewoon met betrekking tot armoede.
2.4 Vroue lewer ʼn belangrike rol in die verligting van armoede aangesien ʼn vrou in haar wese diensbaar
is, barmhartig is, en die ellende van die wêreld haar hart aangryp. Dit was dus net “die spreek van ʼn
woord” om hierdie prioriteit en opdrag tot aksie te sien oorgaan in gemeentes.
2.5 Die Vrouelessenaar fokus op die bou van verhoudings. Kerkhereniging is tans ’n hoë prioriteit van die
Algemene Sinode. Die Vrouelessenaar skakel op gereelde basis met vroue uit die NG Kerkfamilie waar
bande en vertroue gebou word. Sinodes word ook aangemoedig om op sinodale vlak met die NG
Kerkfamilie se vroue te skakel. Aangesien vroue in die NG Kerkfamilie die grootste persentasie van
lidmate uitmaak, moet die waarde hiervan nie onderskat word nie.
2.6 In samewerking met Predikantebegeleiding word daar meegewerk om predikants- en emeritigesinne
(asook weduwees) se behoeftes onder die aandag van sinodale diensverhoudinge of ander taakspanne te
bring. Predikante se vreugde in die bediening (A–Z Beleid) kan nie in isolasie van hulle gesinne gesien
word nie, en die Vrouelessenaar beywer haar om hier ʼn bydrae te lewer. Daar word gereeld vir die gades
van predikante byeenkomste gereël waar hulle gemotiveer word en bedank word vir hulle bydrae tot die
bediening in die Koninkryk. In sommige sinodes word die emeriti getrakteer met ʼn heerlike ontbyt en
samesyn, en word staaltjies van die verlede gedeel.
2.7 Toerusting is essensieel om vrouepotensiaal te ontwikkel en vroue te bemagtig. Toegeruste en
geÏnspireerde vroue lewer ʼn positiewe bydrae in gemeentes. Die lessenaar sien toe dat daar voldoende
aktuele materiaal is wat vir dié doel in gemeentes gebruik kan word.
2.8 Die Vrouelessenaar funksioneer as ʼn netwerk van die Algemene Sinode. Geen begroting vir die
lessenaar word voorsien nie, alhoewel daar take aan die lessenaar toegedeel word.

3. WERKSAAAMHEDE
3.1 OPDRAGTE
Die Vrouelessenaar het op eie koste die volgende opdragte uitgevoer:
3.1.1 Die netwerk van kundiges uit die sinodes het twee maal vergader
Tydens hierdie byeenkomste is:
* Besin oor gemeenskaplike uitdagings, behoefte(s) en tendense ten einde oplossings in ’n
veranderende omgewing te vind.
* Vroueleiers bemagtig deur die uitruil van kundigheid en deel van inligting.
* Praktiese dienswerkprojekte bekendgestel wat tot kreatiewe inisiatiewe in sinodes kan lei.
* ʼn Oorsig oor die bediening aan vroue in die NG Kerk verkry.
425

3.1.2 Ekumene/skakeling
3.1.2.1 Reformatoriese Christenvroueforum
Die Vrouelessenaar, wat die aanvanklike inisieerder was van die Reformed Christian Women’s Forum wat
in 2013 gestig is, is betrokke by die verklarings wat in die media uitgereik word. Deur hierdie
betrokkenheid poog die lessenaar dat die Christenvrou se profetiese stem op die markplein gehoor sal
word. Aangesien daar nie fondse is om die verskillende vroue van die gereformeerde kerke byeen te bring
nie, is die forum beperk tot die uitreik van persverklarings. Die effektiwiteit van hierdie aksies word
bevraagteken.
3.1.2.2 Die Vrouelessenaar is aktief betrokke by die Wêreldbiddag vir Vroue wat op ekumeniese vlak
saamwerk, programme opstel en beskikbaar stel. Die Vrouelessenaar het op ʼn onlangse besoek aan die
kantore van die WBVV die “wonder” rondom hierdie spesiale biddag van vroue regoor die wêreld opnuut
besef.
3.1.2.3 Die Vrouelessenaar is aktief betrokke by die koördinering van die inligting en die verspreiding van
beskikbare hulpmiddels in die opleiding van armoedeverligting en spesifiek die vroeë kindontwikkeling.
Die Vrouelessenaar is baie ernstig om sinodes te motiveer om aksie te neem en hierdie aangeleentheid
daadwerklik aan te spreek. Inligtingstukke word gereeld in hierdie verband aan sinodes deurgestuur.
3.1.3 Versorging van predikants- en emeritigesinne
Die Vrouelessenaar ondersteun die versorging van predikants- en emeritigesinne (asook weduwees) in
samewerking met die Predikantebegeleidingstaakspan. Hierdie taak is aan sinodes opgedra wat die
praktiese versorging van predikante en emeriti moet doen.
3.1.4 Bevorder materiaal
Bevorder en stel in samewerking met vennote nuwe, eietydse en relevante toerustingsmateriaal vir
geestelike toerusting en bemagtiging van vroue bekend.
3.2 EERSTE NASIONALE VROUEKONFERENSIE IN BLOEMFONTEIN
Die eerste Nasionale Vrouekonferensie word DV op 25 tot 26 September 2015 in Bloemfontein gehou. Die
sprekers is prof Stephan Joubert, Lindi Strydom en Liesel Krause Wiid. Die tema: Koningin Ester – jou tyd
is nou. Susters van alle gereformeerde kerke ontvang uitnodigings na hierdie geleentheid. Die
Konferensie is verantwoordelik vir eie fondse.

4. BEPLANNING VIR DIE TOEKOMS
4.1 Die Vrouelessenaar besef die waarde om jaarliks die netwerk van kundiges van die sinodes
bymekaar te bring aangesien dit die werksaamhede van verskillende sinodes versterk deur praktiese
dienswerkprojekte, koördinering op Algemene Sinodale vlak en die uitruil van kundigheid.
4.2 Ekumeniese skakeling is vir die Vrouelessenaar van groot belang en die skakeling met die
reformatoriese kerke sal ʼn prioriteit bly.
4.3 Die Vroueforum wat gestig is, sal in stand gehou word.
4.4 Die Vrouelessenaar sal sinodes steeds aanmoedig om die emosionele versorging van
predikantsgesinne en emeriti as prioriteit te aanvaar.
4.5 Die Vrouelessenaar beskou armoedeverligting en die ontwikkeling van jong kinders as ʼn prioriteit.

5. AANBEVELINGS: VROUELESSENAAR

5.2 Die Algemene Sinode besluit om die Vrouelesseaar se werksaamhede as ʼn kontinue
werksaamheid te aanvaar, en versoek sinodes om verteenwoordigers aan te wys wat deel van die
netwerk kan vorm.
5.2 Die Vrouelessenaar word versoek om die netwerk van kundiges te koördineer
en jaarliks byeen te bring.
5.3 Die Algemene sinode keur goed dat die Vrouelessenaar namens die NG Kerk met
vroue in ander kerke, die NG Kerkfamilie en vroue-organisasies skakel.
5.4 Die Algemene Sinode keur die Vrouelessenaar se betrokkenheid by die Reformatoriese
Christenvroueforum met dank goed.
5.5 Die Algemene Sinode keur goed dat die Vrouelessenaar ʼn Nasionale Vrouekonferensie
as ʼn vieringsgeleentheid vir die vrouelidmate van die NG Kerk reël en organiseer.
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B. BESKRYWINGSPUNTE, BESWAARSKRIFTE, GRAVAMENS
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B. BESKRYWINGSPUNTE, BESWAARSKRIFTE, GRAVAMENS
B.1 ALGEMENE BEVOEGDHEIDSRAAD (ABR)

(NOORD-KAAPLAND)
BESKRYWINGSPUNT

Vergelyk A.15 pt 6.2.1 en 6.2.2 tov die hantering van hierdie beskrywingspunte wat oorstaan
van die Algemene Sinode 2013.
1. Die Sinode van Noord-Kaapland het volle begrip:
1.1 dat ʼn bevoegdheidsregister na behore deur ʼn sentrale liggaam geadministreer moet word (Reglement
8, 3.1.3).
1.2 dat die administrasie van VBO-krediete ook onder hierdie liggaam kan ressorteer (Reglement 8, 3.1.4)
as ʼn diens aan ringe.
1.3 dat genoemde liggaam tersaaklike inligting aan kerklike vergaderings en aan die Jaarboek verskaf
(Reglement 8, 3.1.9).
Die Sinode van Noord-Kaapland is tevrede dat dit deel van die taakomskrywing van ʼn sentrale
liggaam moet wees.
Hierdie punt is deur die Algemene Sinode 2013 onderskryf en is dus afgehandel:
2. Die Sinode van Noord-Kaapland versoek egter die Algemene Sinode om as uitgangspunt te
handhaaf dat bevoegdheid van bedienaars van die Woord slegs deur die Algemene Sinode verleen
of ontneem word op aanbeveling van die kuratoria en ringe.
3. Die Sinode van Noord-Kaapland is oortuig dat onderstaande nie by ʼn sentrale liggaam tuishoort
nie:
3.1 Tug en/of dissiplinêre aangeleenthede
Dit hoort tuis by ringe, sinodale kerkorde-/regskommissies en die Algemene Taakspan Regte.
Die Sinode van Noord-Kaapland versoek die Algemene Sinode om die volgende in Kerkorde 2011
Reglement 8 te skrap:
3.1.5 Instandhouding van ʼn ondersoekregister
3.1.6 Advies aan streeksinodes en ringe
3.1.7 Opleiding en toerusting
3.1.8 Advies aan ondersoekliggame en
3.1.10 Advies oor die herstel van bevoegdheid
3.2 Standplaaswisseling
Dit hoort tuis by kerkrade en ringe. Die Algemene Taakspan: Predikantebegeleiding kan ʼn
koördinerende funksie vervul.
Die Sinode van Noord-Kaapland versoek die Algemene Sinode om Kerkorde 2011 Reglement 8 pt
3.1.11 te skrap.
3.3 Vergoedingspakkette van bedienaars van die Woord
Dit hoort tuis by die Algemene Taakspan Fondse.
Die Sinode van Noord-Kaapland versoek die Algemene Sinode om Kerkorde 2011 Reglement 8 pt
3.1.12 te skrap.
4. In die lig van bostaande wysig die Algemene Sinode Artikel 6 om te lees:
Die verlening van bevoegdheid om as bedienaar van die Woord beroep te word, óf die beëindiging
daarvan, geskied namens die Algemene Sinode deur die Algemene Taakspan Regte slegs op
aanbeveling van Kuratoria en Ringe.
MOTIVERING
1. Opdragte/funksies van die ABR
Die ABR kan hoogstens ʼn administratiewe rol met betrekking tot die instandhouding van ʼn
bevoegdheidsregister (3.1.3) speel.
Hierdie nuwe opdrag/funksie is gewens en waarskynlik nodig. Hierdie funksie is hoogstens administratief
van aard, (3.1.9) en sluit die verskaffing van tersaaklike inligting aan kerklike vergaderings en die Jaarboek
oor bedieningsbevoegdheid van proponente, bedienaars van die Woord en emeriti in. Die aanteken van
VBO-krediete in die lêer van bedienaars van die Woord (3.1.4) is eweneens gewens en waarskynlik nodig.
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Kyk ʼn mens egter na die opdrag/funksies (buiten bg administratiewe funksie) van die ABR soos in
Reglement 8, 3 uitgespel, blyk dit dat:
1. ʼn Hele aantal daarvan is voorheen deur aktuarii of die ATR verrig. Hieronder val:
3.1.1 legitimasie;
3.1.2 opskorting of ontneming van bedieningsbevoegdheid;
3.1.6, 3.1.8, 3.1.10 gee van allerlei kerkregtelike adviese.
Die Sinode van Noord-Kaapland is oortuig dat die vorige stelsel baie goed funksioneer het en bogenoemde
terug moet skuif na die liggame wat daardie funksies in die verlede verrig het.
2. Voorgestelde vergoedingspakkette van bedienaars van die Woord is voorberei deur kundiges op
finansiële gebied van die Algemene Taakspan Fondse. Die ABR beskik nie noodwendig oor daardie
kundigheid nie en 3.1.12 behoort glad nie deur die ABR hanteer te word nie.
3. Die instandhouding van die ondersoekregister van alle tug-, dissiplinêre en appèlsake (3.1.5) is uiters
ongewens en waarskynlik onmoontlik om op te stel. Rekords van alle tug en dissiplinêre sake is vertroulik
en sensitief. Die ABR kan nie hierdie inligting bekom sonder die toestemming van die individu en/of betrokke
kerkvergadering nie.
4. Soos Reglement 8 tans lui, herinner dit sterk aan die voorgestelde kerklike tribunale wat deur die
Algemene Sinode verwerp is.
2. Knelpunte ten opsigte van die huidige samestelling en funksionering van die ABR
Nêrens in Reglement 8 word die duidelik intensie van die ABR omskryf nie:
2.1 Volgens Reglement 8, 2.1 is die intensie van die ABR aan die een kant die “...begeleiding van bedienaars
van die Woord...”, maar by die opdrag (Reglement 8, 3) blyk dit aan die ander kant dat die eintlike intensie
van die ABR dié van ʼn werkgewersorganisasie is.
2.1.1 Wil die kerk werklik ʼn werkgewersorganisasie hê?
2.1.2 Indien wel, behoort werknemers dit nie te finansier nie?
Die voorstel voor die Algemene Sinode 2011 dat die fooi R500 per predikant moet wees, is verwerp. Sonder
om vooraf ʼn begroting op te stel, besluit die ASM, op ʼn lukraak wyse, weereens om die bedrag by R500 te
hou – in stryd met die besluit van die Algemene Sinode!
Besluit ivm die ABR:
ALGEMENE BEVOEGDHEIDSRAAD – (A.12 Regte bl. 279 pt 2.8.5.7) – nie goedgekeur nie
Die Algemene Sinode besluit om die aanvanklike registrasiefooi soos volg vas te stel: Bedienaars van die
Woord en proponente in voltydse betrekkinge: R500 per jaar; Bedienaars van die Woord en proponente in
deeltydse betrekkinge: R100 per jaar; Proponente sonder ʼn betrekking, emeriti en teologiese studente: R50
per jaar.
2.2 Registrasiefooi en begroting. Aangesien só ʼn sentrale liggaam slegs ʼn administratiewe funksie het
(soos hierbo aangedui) is ʼn voltydse pos met ʼn sekretaresse nie geregverdig nie.
2.3 Prosedure: Die Algemene Sinode is ʼn sinode van sinodes. Kerkrade en al die gelegitimeerdes is nie
op die Algemene Sinode verteenwoordig nie. Al die bedienaars van die Woord en kerkrade wat deur die
ABR geraak word, is nie in die proses geken nie, maar daar word van hulle verwag om in te koop in ʼn
raad wat hulle as ongewens beskou.

B.2 ARTIKEL 44.1, 2: WYSIGING DAARVAN EN DIE VOORTVLOEIENDE
STEMPROSES OOR DIE VOORGESTELDE WYSIGING VAN ARTIKEL 1 VAN DIE
KERKORDE SOOS IN PUNT 2 EN 3 VAN DIE ALGEMENE SINODE 2013 SE
BESLUIT OOR DIE BELYDENIS VAN BELHAR VERVAT
(DS JOHANN THERON, KRAAIFONTEIN-NOORD)
BESWAARSKRIF
BELYDENIS VAN BELHAR
(vgl Agenda A.12.4 pt 7.1 bl 173 en T.12.3.1 bl 2 pt 4; vgl ook T.14.2 bl 5 pt 4; Notule Dag 3 pt 5)
1. Die Algemene Sinode bekragtig die advies van die ATR tov die uitleg en toepassing van die besluit van
die Algemene Sinode 2011 oor die Belydenis van Belhar.
2. Die Algemene Sinode keur die wysiging van Art 44.1, soos deur die Algemene Sinode 2004 asook al
tien die sinodes goedgekeur, sonder verdere verwysing finaal goed (met ʼn twee-derde meerderheid).
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3. Die Algemene Sinode stel die volgende wysiging van Artikel 1 van die Kerkorde voor vir
voorlegging aan die kerkverband (gemeentes en sinodes), ooreenkomstig Art 44 van die Kerkorde –
goedgekeur met twee-derde meerderheid
BESWAAR
Die stemproses wat gevolg is (soos voorgeskryf in die nuwe Artikel 44.1,2), waar lidmate, kerkrade
en sinodes bloot Ja of Nee stem, sonder opgaaf van Skriftuurlike motivering, druis in teen Artikel 7
van die Nederlandse Geloofsbelydenis waar ons soos volg oor die Skrif bely: “...ook mag ons nie
die gewoonte of getalle, of oudheid of opvolging van tye of persone, of kerkvergaderings,
verordeninge of besluite met dié waarheid [van die Skrif] gelykstel nie, want dié waarheid is bo
alles”.
MOTIVERING
Die NG Kerk, as ʼn Reformatoriese en belydende kerk wat bely dat Christus alleen (solus Christus) deur
sy Woord alleen (sola Scriptura) regeer, sou nie besluite oor die belydenisgrondslag van die Kerk kan
neem op enige ander gronde as Skriftuurlikheid nie. Die proses soos dit verloop het in die stemming oor
die voorgestelde wysiging van Artikel 1 het op demokratiese gronde plaasgevind, siende dat die lidmate
wat in die gemeentes en die sinodes gestem het geen motivering (Skriftuurlik of andersins) vir hulle stem
hoef te gegee het nie. Die Kerk gaan dus bloot op grond van ʼn aantal stemme besluit oor haar belydenis.
Hierdie proses raak die wese van die Kerk. Ons grondbelydenis dat die Skriftuurlike waarheid bo alles is,
is in die proses fundamenteel aangetas. Die saak is egter ook veel meer ontstellend indien ʼn mens die
agtergronde waarteen dit gebeur in ag neem.
Die verdeling van die NG Kerk in aparte kerkverbande (waarteen die Belydenis van Belhar vanuit die Skrif
spreek) het presies op hierdie selfde wyse plaasgevind. Die Kerk het geweet dat dit nie Skriftuurlik is om
aparte verbande op rassegrondslag te vorm nie, maar het weens die “swakkere broer” besluit om dit tog
so te doen. Hier het die wil van mense die Skrituurlike wil van God oortroef.
Die hele saak word egter nog verder gekompliseer in die lig van die kerkherenigingsproses. Met die
eenwording van die NG Kerk in Afrika en die NG Sendingkerk het daar hofsake ontstaan oor eiendom en
bates aangesien sekere gemeentes van die NG Kerk in Afrika nie tot die vereniging van kerke toegetree
het nie. Die uiteinde van hierdie hofsaak was dat die hooggeregshof ʼn uitspraak ten gunste van die NG
Kerk in Afrika gemeentes gemaak het waarvolgens hulle die bates as NG Kerk in Afrika behou. Die
hofuitspraak is sodanig dat dit die kerk bloot as ʼn demokratiese entiteit beskou (universitas), amper soos
ʼn klub wat ʼn vrywillige assosiasie van persone is. Die kerk kan dus nie van belydenis verander of in naam
verander sonder dat daar nie ʼn demokratiese meerderheid van stemme sou wees nie. Volgens die
hofuitspraak sou twee kerke slegs kon verenig indien elke lidmaat van die twee entiteite toestemming
daartoe verleen. Hiervolgens bepaal geen Skriftuurlike gronde belydenisvorming of kerkvereniging nie,
maar bloot demokratiese gronde. Hierdie demokratiese beginsel is na aanleiding van hierdie hofuitspraak
deur elke sinode en die Algemene Sinode in die Kerkorde ingeskryf met die wysiging van Artikel 44.1,2
van die Kerkorde.
Dit is die agtergrond vir die stemproses rakende die wysiging van Artikel 1. Die Kerk is dus uit vrees vir
hofsake oor eiendom effektiewelik deur die hof voorgeskryf dat ʼn demokratiese stemming rakende
belydeniswysiging en kerkhereniging gevolg moet word. Ons as Kerk handel dus nie op grond van die
gesag van die Skrif nie, maar op grond van die opdragte van die hof wat die finansiële mag in die hande
van paar lidmate plaas wat die hele kerk kan weerhou om volgens die Skrif te handel. Die Kerk bely egter
dat ons nie ʼn vrywillige assosiasie is nie, maar dat elke belydende lidmaat hom/haarself onderwerp aan
God se wil en sy Woord (soos met die Belydenisaflegging). Ons as Kerk moet onsself nie in die eerste
instansie verantwoord voor die hooggeregshof van Suid-Afrika nie, maar voor die hemelse
Hooggeregshof, daar waar ons voor die gesag van ons Hemelse Koning moet buig.
Die lidmate wat nou gestem het in die proses kan met ʼn Nee-stem vir die wysiging van Artikel 1, sonder
opgaaf van Skriftuurlike gronde, die Skriftuurlikheid van Belhar en die Skriftuurlikheid van die hele
herenigingsproses teenstaan. Die finansiële implikasies vir gemeentes en sinodes is sodanig dat lidmate
wat op Skriftuurlike gronde vir die insluiting van Belhar in die belydenisgrondslag sou staan en op
Skriftuurlike gronde hul beywer vir kerkhereniging finansieël en geestelik afgepers word en weerhou word
om volgens die Skrif te handel.
Die bewoording van die voorgestelde wysiging van Artikel 1 laat ruimte vir lidmate wat op Skriftuurlike
gronde Belhar deel wil maak van die Belydenisgrondslag van die kerk. Dit laat ook ruimte vir lidmate wat
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dit nie as ʼn Belydenisskrif sien nie (maar tog by implikasie Skriftuurlik beskou). Die bewoording van die
voorgestelde wysiging van Artikel 1, beskou vanuit die oogpunt dat slegs Skriftuurlikheid die deurslag kan
gee in belydenisverandering, laat slegs een grond waarop iemand kan Nee stem vir die voorstel en dit is
dat die Belhar Belydenis onskriftuurlik is. Die onus is veronderstel om te rus op persone wat so voel om
die skynbare onskriftuurlikheid uit te wys. Die stemproses laat egter nie ruimte vir enige begronding vir ʼn
Nee-stem nie – daar word bloot net Nee gestem. ʼn Nee-stem kan dus op enige denkbare onskriftuurlike
gronde geskied.
Soos die proses nou verloop het, gaan die Algemene Sinode op die volgende gronde oor ʼn voorgestelde
belydenisverandering besluit: die aantal gemeentes en sinodes wat sonder opgaaf van Skriftuurlike redes
Nee gestem het. Hierdie grond vir die Sinode se besluit word gebou op voorskrifte van Kerkorde Artikel
44.1,2 wat weer voortkom uit ʼn hofuitspraak wat die kerk onderwerp aan ʼn demokratiese stemproses.
Nog die getal (stemme), nog die kerkvergaderings (sinodes wat Nee stem), nog verordeninge (Kerkorde
Artikel 44), en ʼn mens sou kon byvoeg: nog die hooggeregshof, nog die finansiële druk teen
kerkhereniging, mag bo die waarheid van die Woord gestel word. Die kerk bevind haarself by ʼn
waterskeiding soortgelyk aan die een by haar ontstaan tydens die Reformasie. Die keuse is: Die Woord
(wil) van God of die woorde (wil) van mense.
Indien die Algemene Sinode hierdie stemproses bekragtig en aanvaar (en die nuwe Artikel 44.1, 2 laat bly
geld), sou die Sinode die kerk lei om die fondament van ons kerk, naamlik die Woord (Christus self) wat
bo alles is (soos ons in ons belydenisskrifte bely) af te breek en dit te vervang met ʼn fondament van
menslike (demokratiese) mening. Die demokratiese beginsel ten grondslag van hierdie stemproses is
dieselfde wat gegeld het toe Jesus voor Pilatus gestaan het (Joh 19:6). Pilatus bevind Hom onskuldig,
maar die volk skreeu dat Hy gekruisig moet word. Indien hierdie beginsel die grondslag van ons kerk
word, kan ʼn mens jou voorstel dat ons 20 jaar verder in ʼn sekulêre samelewing sou kon stem oor die
vraag of Jesus die Seun van God was of nie. Indien ons die beginsel sou volg wat ons in die afgelope
stemming gevolg het (wat deur Artikel 44.1,2 voorgestel word), dan sou ons kon stem dat hy nie die Seun
van God was nie en die Sinode sou dit moes bekragtig, want niemand hoef Skriftuurlike gronde te verskaf
vir hul stem nie!
AANBEVELING
Die Algemene Sinode staan by die Skriftuurlikheid as enigste norm vir belydenisverandering. Die
Algemene Sinode kon die besluit oor die wysiging van Artikel 44 onder revisie neem en verander
om hierdie norm te weerspieël. Die Algemene Sinode sou die Belydenis van Belhar as Skriftuurlik
aanvaar (soos dit effektiewelik reeds gedoen het) asook die wysiging van Artikel 1. Sinodes en
gemeentes sou dan by wyse van approbasie en beswaarskrif Skriftuurlike gronde (indien enige)
kon aanbied daarteen, wat dan aan die Skrif getoets kon word. Teenoor die hofuitspraak sou die
Sinode kon staan by ons belydenis dat die kerk mense is wat deur die Woord en Gees
byeengebring is wat hulle aan die “grondwet” van die kerk – die Woord (Christus) en die
Belydenisskrifte onderwerp het en dat die kerk dus nie ʼn vrye assosiasie (universitas) is wat
demokraties te werk kan gaan nie.

B.3 ASSOSIASIE/AFFILIASIE MET DIE KERKVERBAND: ALTERNATIEWE VORME
(WES-TRANSVAAL) (RING VAN KRUGERSDORP) (Deurgestuur deur SBK Wes-Transvaal)
BESKRYWINGSPUNT
Die Algemene Sinode keur goed dat alternatiewe vorme van assosiasie/affiliasie met die
kerkverband ondersoek word en gee dringend leiding in dié verband.
MOTIVERING
ʼn Snelweg bestaan uit verskeie bane. Links is daar plek vir normale en “stadiger” verkeer. Twee of drie
alternatiewe bane gee egter aan padverbruikers die geleentheid om vinniger te beweeg, verby te kom en
weer ander motoriste die geleentheid te gee om verby te kom. Daar is dus ruimte en geleentheid om op
dieselfde trajek en op pad na dieselfde eindbestemming teen verskillende snelhede te beweeg.
Die Ring van Krugersdorp vra dat hierdie model as basis dien vir alternatiewe vorme van assosiasie/
affiliasie met die kerkverband. Die implikasies moet derhalwe verken en beskryf word.
Assosieer/affilieer sou ook die ruimte kon laat vir gemeentes om met kerke “buite” die kerkverband te
assosieer en help met die groei na groter eenheid, ook op plaaslike vlak.
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Daar is by verskeie gemeentes, onder andere in ons Ring, ʼn onrustigheid en behoefte om aangaande
sekere sake teen ʼn “vinniger” pas te beweeg. Daar is verder ʼn behoefte aan groter outonomie in eie
kring. Sommige van die huidige strukture word as voorskriftelik, disfunksioneel en irrelevant beleef vir die
tyd waarin ons leef.
Meerderheidstem bepaal tans beleid, maar is nie noodwendig verteenwoordigend van menings en
behoeftes in die kerkverband nie. Die meerderheidstem is ook nie noodwendig toepaslik vir gemeentes in
hulle besondere konteks nie (vergelyk bv die verskil tussen platteland en stad).
Die alternatiewe vorme van van assosieer/affilieer sou ook die ruimte kon laat vir gemeentes om met
kerke “buite” die kerkverband te assosieer en help met die groei na groter eenheid, ook op plaaslike vlak.

B.4 BELYDENIS VAN BELHAR
(DS ANDRÉ FOURIE)
APPÈL/BESWAARSKRIF

Appèl/ beswaarskrif teen besluite deur die Sinode van Wes- en Suid-Kaapland geneem mbt notule,
derde sittingsdag, Woensdag 6 Mei 2015
Punt 26 bl 31–32 tov Artikel 1 vgl 26.8 T5.2.1 Amendement op 13.5.1.1 het betrekking: Die Sinode
handhaaf die oortuiging dat die Belydenis van Belhar in ooreenstemming is met die Woord van God en as
ʼn belydenisskrif in die belydenisgrondslag van die NG Kerk opgeneem moet word ingevolge die
2011-besluit van hierdie Sinode en die 2011 besluit van die Algemene Sinode/Vgl Art 43, 44, 45 bl 11+12
in geheel, sowel as Regl 24 bl 112 Alg Sin KO 2013.
Die Wes-Kaapse Sinode kon nie so ʼn besluit geneem het voor die Algemene Sinode nie;
kerkregtelik het die Wes-Kaapse Sinode voortydig opgetree en buite haar bevoegdheid in ag
genome verwysde Artikel en Reglement.
Amendement op 13.5.1.1
26.10 T5.2.2 Amendement op 13.5.1.2 bl 31 Notule: Wes-Kaapse Sinode bevestig die oortuiging, soos
reeds in 2011 verwoord, dat die Belydenis van Belhar (saam met die ekumenise belydenisse en die Drie
Formuliere van Eenheid) uitdrukking gee aan die identiteit van die NG Kerk in SA. Dit behels …
Die Kerk se identiteit word deur Christus gedefinieer en nie Belhar nie – vgl Art 34/44/45 en Regl
24. Die Wes-Kaapse Sinode loop nie die pad van die Kerkorde nie, maar is met hulle besluite/
amendemente besig met beïnvloeding van sinodegangers al die afgelope 30 jaar.
26.11 T5.2.2.1 Amendement op 13.5.1.3 bl 31 Notule Wes-Kaapse Sinode aanvaar dat die uitlewing van
die Belydenis van Belhar as belydenisskrif ʼn helder getuienis en roeping aangaande die uitdagings van
ons eie tydsgewrig verwoord.
Ek stem nie saam met so ʼn aaname nie. Belhar staan al vir 30 jaar en het niks gedoen tov
korrupsie/verontregting/armoede/nepotisme of aan die Zuma-kader nie; ook niks aan vakbonde of
aan Malema nie.
26.12 T5.2.2.2 Amendement op 13.5.1.4 bl 31 Notule Wes-Kaapse Sinode dat die aanvaarding en
uitlewing van die Belydenis van Belhar as belydenisskrif ʼn onontbeerlike en deurslaggewende rol in die
herstel van die geloofwaardigheid van die NG Kerk moet speel.
Ek stem nie saam agv die feit dat die NG Kerk sy fokus verloor het deur op mense te fokus ipv op
God. Belhar gaan nie, sal nie, die geloofwaardigheid van die NG Kerk herstel nie, maar dit eerder
nog minder geloofwaardig maak. Ons geloofwaardigheid word deur die evangelie van Christus
bepaal en nie deur Belhar nie. Om enigiets in die plek van Christus te plaas, plaas die kerk nog
verder onder verdenking.
26.13 T5.2.2.3 Amendement op 13.5.1.5 bl 31 Notule Wes-Kaapse Sinode dat die aanvaarding en
uitlewing van Belydenis van Belhar as belydenisskrif ʼn nalatenskap van hierdie Sinode kan wees wat die
toekoms van die kerk in SA positief sal beïnvloed.
Dit is niks anders as wensdenkery nie! Belhar sal niks in die nuwe SA verbeter nie. Mense, lidmate
leef tsv Belhar. Ek wens die kerk wil Belhar “drop” wat ʼn skeidingsdokument geword het ipv om te
versoen, en selfs dit kan Belhar nooit wees nie aangesien daar net Een Versoener tussen God en
mens en tussen mens en mens kan wees en dit is in ons Enigste Versoener Christus Jesus.
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26.14 T5.2.2.4 Verdere voorstel goedgekeur dat die Belydenis van Belhar as belydenisskrif die oortuiging
beliggaam dat die NG Kerkfamilie ten diepste onlosmaaklik aan mekaar verbonde is, en daarom
onmoontlik die basis kan wees of kan word waarop ontworteling of losmaking of skeuring of verdeeldheid
of onenigheid binne die familie geregverdig kan word.
Graag vra ek my kollegas om weer ʼn slag die onstaansgeskiedenis van die NG Sendingkerk te
gaan lees; jammerlik word dit gekoppel aan ʼn negatiewe ervaring in plaas daarvan om die
ontstaan te sien as ʼn uitvoeisel van die herlewing in die Kerk mbt die herlewing in Andrew Murray
se tyd. Die VG Kerk het met haar stigting en die aanvaarding van die Belydenis van Belhar haarself
losgemaak van die familie en is glad nie meer deel van NG Kerkfamilie nie. Wees net asseblief
eerlik – die Belharkoors is eintlik om die VG Kerk te red uit haar benarde posisie en nou moet die
Kerk wat van kettery beskuldig is as “redder” optree. Al die ingeligte sinodegangers weet dit dalk
nie dat die VGK van dag een af gesê het dat Behar ononderhandelbaar is; jy, die kerk, watter een
ookal in die wêreld, aanvaar Belhar soos dit is of glad nie. Dit maak die oefening waarmee WesKaap/ Algemene Sinode besig is ʼn sinnelose oefening en is daar oneindige tyd, geld en energie
gemors wat op beter maniere die Koninkryk van God kon bevoordeel.
26.15 T5.2.3 Amendement op 13.5.1.6 goedgekeur: die Sinode is en bly bewus van die uiteenlopende
standpunte onder lidmate, predikante en kerkvergaderings oor Belydenis van Belhar, en wil op welke
manier moontlik ruimte probeer skep vir ʼn diversiteit van standpunte en ervarings.
Ek kan glad nie hiermee saamstem nie: die aanvaarding van Belhar of soos voorgestel in die
wysiging van Art 1 gaan en het reeds spanning tussen kerkrade/lidmate en leraars veroorsaak en
sal lei tot diskriminasie in die kerk. Die besluit is soort van ʼn omhelsing oor “julle moenie sleg
voel as julle nie saamgaan met Belhar nie; ons hou julle vas”. Dit is nie die waarheid nie: die venyn
onder kollegas was te bespeur toe daar ʼn spesiale geleentheid was oor Art 1 se verandering! Die
ouens wat nie Belhar wil aanvaar nie het volgens sommige kerklui nie onderskeiding nie of is
tweederangse gelowiges; dit is sleg as broers mekaar so behandel en getuig glad nie van ʼn
Christusgesindheid nie.
26.16 T5.2.4 Amendement op 13.5.1.8 goedgekeur: Die Sinode erken die NG Kerk se onvermoë om die
saak tans tot bevrediging van almal te hanteer, maar sou te midde van al die kompleksiteite en in
biddende afhanklikheid van die Here – haar enigste Hoof – ʼn prinsipiële en teologiese posisie wou
inneem.
Ek stem nie saam met die besluit nie aangesien die Algemene Sinode ʼn proses aan die gang gesit
het om lidmate/ kerkrade te laat stem. Die Wes-Kaapse Sinode het tsv hulle Seisoen van
Menswaardigheid die stemming van kerkrade en lidmate solied geïgnoreer en met ʼn argument
gekom dat die sinode ʼn outonome liggaam is en is ʼn besluit geneem wat lidmate/kerkrade hul
menswaardigheid beroof het aangesien die meerdere vergadering se besluit die geldende een is.
Volgens my verstaan is daar vier kerklike vergaderings, maar die ring het nêrens ʼn besluit geneem
tov die verandering van Art 1 nie. Die Wes-Kaapse Sinode het/moes sy instemming verleen het tot
die proses van Art 1 se verandering soos voorgestel deur die Algemene Sinode. Agter die besluit
lê verskuil dat die Wes-Kaap nie sy sin gekry het nie en nou wil hulle die proses aangaande Art 1
bevraagteken. Die Kerkorde moet nou ewe skielik verander word aangesien die Wes-Kaap se
voorbarigheid hulle in die steek gelaat het. Die hele oefening van lidmate/kerkrade wat moes stem
word afgemaak en was dus ʼn sinnelose oefening. Die stemproses kan nie met die demokratiese
stelsel van die wêreld vergelyk word nie; Art 1 se proses is ʼn kerklike proses wat deur die
Algemene Sinode aan die gang gesit is. As daar nou gedurig na die besluit van die Algemene
Sinode 2011 verwys word, nl dat Belhar alreeds daar goedgekeur is (en vooraf deur die Wes-Kaap),
dan maak dit die proses aangaande Art 1 se verandering ʼn leuen wat aan lidmate/kerkrade
voorgehou is/was.
26.17 T5.2.5 Amendement 13.5.1.7 Hierdie Sinode wat hierdie proses binne die NG Kerkverband
geïnisieer het, is hartseer oor hoe die verloop daarvan lidmate in die NGK-familie seergemaak het. Dit
was nie ons bedoeling om lidmate verder te vervreem nie, maar juis om mekaar nader te trek.
Ek kan nie hiermee saamstem nie aangesien die Wes-Kaapse Sinode nog nie geleer het wat die
uitdrukking beteken “haastige hond verbrand sy mond” nie. Halfgebakte pere het die Wes-Kaapse
Sinode in dié slegte posisie. As daar gewag is dat die Algemene Sinode haar taak uitvoer (Art
43/44) en die proses aangaande die verandering van Art 1 sou die Wes-Kaap nie met rooi gesigte
gesit het nie. Ons het nie Belhar nodig vir samewerkingsooreenkomste nie. As die VGK Belhar (of
wie ook al) as ʼn voorwaarde stel, is dit nie ʼn Christus-gesindheid nie. Dank die Here ons is een in
Christus – ons hoef dit nie te word nie. Die agbare kerklui vergeet wat se stukkend en seer dit in
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haar eie geledere veroorsaak het, maar dit blyk dit dat dit nie saakmaak nie – die liewe NG Kerk het
al soveel lidmate verloor en gaan nog meer verloor!
26.18 T5.2.6.1 Amendament 13.5.2/26.19/26.20/26.21(Goedgekeur) In die lig van die voorafgaande punte
aanvaar die Sinode die voorgestelde wysiging van Art 1.
Die Wes-Kaapse Sinode het glad nie die stembrief gebruik wat deur die Algemene Sinode
aanbeveel is nie terwyl dit van lidmate en kerkrade verwag is om die stembriewe van die Algemene
Sinode te gebruik. Ek wil graag weet om watter rede die Wes-Kaapse Sinode nie die stembrief
gebruik het vir die stemproses nie, en waarom daar eers ʼn lang debat gevoer is? Ek sal self die
vraag beantwoord: dit was om die tweederde meerderheid wat nie met die stemmery van lidmate/
kerkrade bereik was nie om te swaai sodat die kerklui in Wes-Kaap hul sin kon kry.
Bogenoemde punte/besluite lê nie binne die gesag van ʼn Streeksinode nie. Vgl Art 43/44/45 Regl 24.
Die Wes-Kaapse Sinode kan nie besluite aangaande die aanvaarding of proses van aanvaarding
besluit nie aangesien die Algemene Sinode nog nie ʼn finale besluit oor die proses van Art 1 se
verandering geneem het nie. Die besluite van die Wes-Kaapse Sinode is dus voorbarig en
voortydig. Die gesag van ʼn streeksinode word gestipuleer in Art 35 pte 35.1 – 35.6 bl 10.
Ek soek ʼn verduideliking oor die statistiek wat gewys het dat nie ʼn tweederde meerderheid van
kerkrade “Ja” gestem het tov Art 1 se verandering nie. Deur die Ontwerspan se aanbieding van die
Sinode is dit met opset so beplan om sinodegangers se koppe te swaai na die Belhar-koors soos
deur die kerklike hoëlui voorgestel en se beïnvloeding: toe word daar gestem en stem baie
afgevaardigdes in stryd met die mandaat van hulle kerkrade.
“Ons leef Belhar” sê alles; soos uitgebasuin deur die Kerkbode oor die moderator van die Wes-Kaapse
Sinode. “Ek, André Fourie, leef Christus, soos baie ander kinders van die Here; neem asseblief kennis dat
ʼn mens nie Belhar nodig het om Christus te leef of jou Christenskap te definieer nie”.
Dit wat egter aan sinodegangers voorgehou is (verloop van program/aanbieders/sprekers) en die
aanbieding van die Ontwerpspan was om vir Belhar te stem anders kan jy nie missionaal wees nie!
Hiermee wou ek net my profetiese stem laat hoor. Ek gebruik ook geloofsonderskeiding, maar nie soos in
die Luisterseisoen bedoel om te hoor wat ander graag wil hê gehoor moet word nie. Ek beoefen ook
missionale kerkwees: die NG Kerk was inteendeel nog nooit iets anders nie.
Ek het besluit om die appél aan te teken aangesien die Moderatuur geen steen aangeroer het om
bemiddeling te bewerkstellig nie.
Let Wel: Nêrens by die amendemente/voorstelle/besluite is ʼn voorsteller of sekondant se naam genoem
nie.
Slotopmerking:
Daar word gedurig na jong dominees se gedagtes of inisiatiewe geluister. ʼn Vraag waarop ek graag ʼn
antwoord wil hê, is hoe dit moontlik is dat Kweekskole ʼn brief aan studente kan voorlê of hulle Belhar
aanvaar al dan nie, terwyl die Algemene Sinode nog nie Belhar as ʼn belydenisskrif aanvaar het nie.
Dit lyk of daar is baie woordspeling/retoriek in die besluite aangaande Belhar is, bv om Belhar se inhoud
te aanvaar of daar is niks in die weg om dit as belydenis te aanvaar nie, beteken vir sommige, en veral die
Wes-Kaapse Sinode, dan is Belhar sonder meer aanvaar – wat van alle waarheid ontbloot is. Belhar is nie
op die Algemene Sinode van 2011/13 aanvaar nie: daar is ʼn proses aan die gang gesit om dit aanvaar te
kry.
Dit lyk my die Kerkorde geld net vir sekere lidmate en as sekere kerkleiers nie hulle sin kry nie dan moet
die Kerkorde herskryf word om hulle gedagtes te “imprimatur”.
Versoek:
Ek versoek die Algemene Sinode om toestemming te verleen dat my lidmaatskap oorgeplaas word
na die Vrystaat of Noord-Kaapse Sinode wat nie die wysiging van Art 1 aanvaar het nie.
Alle verwysings na Kerkorde Artikels en Reglemente soos besluit deur die Algemene Sinode 2013 het
betrekking op verwysings na die Kerkorde in hierdie skrywe.
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B.5 BELYDENIS VAN BELHAR

(WES-EN SUID-KAAPLAND)
BESKRYWINGSPUNT

1. INLEIDEND:
Die Sinode van Wes- en Suid-Kaapland het oor die Belydenis van Belhar die volgende besluite geneem:
1.1 Die sinode handhaaf die oortuiging dat die Belydenis van Belhar in ooreenstemming is met die Woord
van God en as belydenisskrif in die belydenisgrondslag van die NG Kerk opgeneem moet word, ingevolge
die 2011-besluit van die Sinode en die 2011-besluit van die Algemene Sinode.
1.2 Die Sinode is van oortuiging dat die Belydenis van Belhar (saam met die ekumeniese belydenisse en
die Drie Formuliere van Eenheid) uitdrukking gee aan die identiteit van die NG Kerk in SA. Dit behels:
1.2.1 dat die aanvaarding en uitlewing van die Belydenis van Belhar as belydenisskrif ʼn helder getuienis
en roeping aangaande die uitdagings van ons eie tydsgewrig verwoord;
1.2.2 dat die aanvaarding en uitlewing van die Belydenis van Belhar as belydenisskrif ʼn onontbeerlike en
deurslaggewende rol in die herstel van die geloofwaardigheid van die NG Kerk moet speel;
1.2.3 dat die aanvaarding en uitlewing van die Belydenis van Belhar as belydenisskrif die oortuiging
beliggaam dat die NG Kerkfamilie ten diepste onlosmaaklik aan mekaar verbonde is, en daarom
onmoontlik die basis kan wees of kan word waarop ontworteling of losmaking of skeuring of verdeeldheid
of onenigheid binne hierdie familie geregverdig kan word.
1.3 Dit is die bede van die Sinode dat die Belydenis van Belhar volledig aanvaar moet word op dieselfde
vlak as die Drie Formuliere van Eenheid.
1.4 Die Sinode is en bly bewus van die uiteenlopende standpunte onder lidmate, predikante, en
kerkvergaderinge oor die Belydenis van Belhar, en wil op welke manier moontlik ruimte probeer skep vir ʼn
diversiteit van standpunte en ervarings.
1.5 Hierdie Sinode, wat die proses van wysiging van belydenis binne die NG Kerkverband geïnisieer het,
is hartseer oor hoe die verloop daarvan lidmate in die hele NG Kerkfamilie seergemaak het. Dit was nie
ons bedoeling om lidmate verder te vervreem nie, maar juis om mekaar nader te trek.
1.6 Die Sinode erken die NG Kerk se onvermoë om die saak tans tot bevrediging van almal te hanteer,
maar sou te midde van al die kompleksiteite en in biddende afhanklikheid van die Here – haar enigste
Hoof – ʼn prinsipiële en teologiese posisie wou inneem.
1.7 Dit is die Sinode se oortuiging dat daar dus ʼn verdere reis met Artikel 1 en die Belydenis van Belhar
vir die NG Kerk voorlê na afloop van die Algemene Sinode se sinodesitting. Omdat ons die evangelie glo,
hoop hierdie Sinode ook op die Drie-Enige God om eenheid, geregtigheid en versoening in sy kerk en
deur sy kerk in die wêreld te bewerk.
1.8 Die Sinode spreek haar dank en waardering teenoor die Algemene Sinode uit dat die Algemene
Sinode die NG Kerk in SA se erns met die Belydenis van Belhar opgeneem en ʼn kerkregtelike proses
daargestel het om uiting te gee aan die NG Kerk in SA se 2011-verbintenis aan die Belydenis van Belhar
as belydenisskrif.
1.9 Die Sinode besluit om ʼn versoek aan die Algemene Sinode te rig om ʼn proses in plek te stel wat dit
vir Sinodes moontlik sal maak om belydenisskrifte, soos die Belydenis van Belhar, wat nie in stryd met die
Skrif en bestaande belydenisse en belydenisskrifte is nie, deel van hulle belydenisgrondslag te maak.
(82,3% van die sinode het vir hierdie voorstel gestem).
2. BESKRYWINGSPUNT:
2.1 Die Algemene Sinode besluit om dit vir sinodes moontlik te maak om ander belydenisskrifte
wat nie in stryd met die Skrif, die Drie Formuliere van Eenheid en bestaande ekumeniese
belydenisse is nie, deel van hulle belydenisgrondslag te maak.
2.2 Die Algemene Sinode voeg ʼn nuwe Kerkorde Artikel aan die einde van Artikel 44 van die
Kerkorde by:
Artikel 44.6 (nuut): “Sinodes kan ander belydenisskrifte deel van hul belydenisgrondslag maak
indien die Algemene Sinode bevind dat sodanige belydenisskrif nie in stryd met die Skrif, die Drie
Formuliere van Eenheid en bestaande ekumeniese belydenisse is nie. So ʼn besluit word nie as ʼn
wysiging van die Algemene Sinode se belydenisgrondslag beskou nie.”
2.3 Die Algemene Sinode gee aan die NG Kerk in SA (Wes- en Suid-Kaapland) en ander sinodes
wat daarom vra toestemming om kragtens (die nuwe) Artikel 44.6 die Belydenis van Belhar deel
van die hulle belydenisgrondslag te maak.

435

3. MOTIVERING:
3.1 Die Algemene Sinode het reeds met Artikel 44.1en 44.2 die reg van elke sinode erken om ook oor die
belydenisgrondslag van die kerk na te dink en haar daaroor uit te spreek. Voor die vorming van die
Algemene Sinode het die onderskeie sinodus plena (vergadering waar alle gemeentes verteenwoordig is)
die gesag gehad om die belydenisgrondslag van die sinode te bepaal. Die Algemene Sinode het as
sinodus contracta hierdie funksie oorgeneem. In beginsel beteken dit egter nie dat die selfstandigheid en
verantwoordelikheid van sinodes opgehef is om oor belydenisskrifte en -vorming na te dink nie. Die
gereformeerde oortuiging bly immers dat die kerk altyd weer reformeer (ecclesia reformata semper
reformanda). Dit sal onomwonde gebeur dat die onderskeie samestellende sinodes van die Algemene
Sinode nie almal terselfdertyd tot dieselfde oortuiginge kom nie.
3.2 Die onderskeie sinodes wat gesamentlik die Algemene Sinode vorm het in 1962 ooreengekom dat dit
slegs die Algemene Sinode is wat oor belydenis en die wysiging van belydenis kan besluit. Sinodes het
dus die bevoegdheid om ʼn belydenisskrif te wysig of ʼn nuwe belydenisskrif deel te maak van haar
belydenisgrondslag oorgedra na die Algemene Sinode. Indien ʼn sinode dus nou die reg wil bekom om ʼn
addisionele belydenisskrif te aanvaar, moet die Algemene Sinode daartoe instem. Dit is immers vir die
Algemene Sinode moontlik om sodanige besluit te neem. As Regter Harms die gereformeerde- of
presbiteriale kerkregeringstelsel opsom, stel hy dit in sy uitspraak in 1998 (saak nr. 536/96b Regter
Harms) dat daar in een kerkverband ʼn verskil ten aansien van die uitleg en toepassing van die
belydenisskrifte kan wees. Dit beteken dat daar wel goeie argumente bestaan ten gunste van diversiteit
ten opsigte van belydenisaanvaarding, en dat die Algemene Sinode ruimte kan skep vir sinodes om
belydenisse te aanvaar wat nie in stryd is met die bestaande belydenisse nie.
3.3 Die toestemming wat die Algemene Sinode vir ʼn sinode gee om ʼn belydenisskrif deel van haar
belydenisgrondslag te maak kan alleen gebeur indien die Algemene Sinode verklaar dat die inhoud van so
belydenis nie strydig met die Skrif en bestaande belydenisskrifte is nie. Dit beteken verder dat sodanige
besluit nie die eenheid van die kerk, die heersende belydenisskrifte, asook die quia-standpunt in gedrang
sal bring nie.
3.4 Die Algemene Sinode het reeds in 1988 die Belydenis van Belhar Skriftuurlik aanvaarbaar bevind.
Daar is ook in 1998, 2004 en 2007 verklaar dat die Belydenis van Belhar nie in stryd met die Drie
Formuliere van Eenheid is nie. Die Algemene Sinode het in 2011 besluit dat hy van voorneme is om die
Belydenis van Belhar op ʼn kerkordelike wyse deel van die belydenisgrondslag te maak. In 2013 besluit
die Algemene Sinode om voor te stel dat daar ruimte vir lidmate in die kerk moet wees om die Belydenis
van Belhar as belydenisskrif te aanvaar of nie. Al die feite dui daarop dat daar geen skriftuurlik-teologiese
en daarom ook kerkregtelike rede is waarom die belydenis van Belhar nie aanvaarbaar kan wees nie. Die
Algemene Sinode sou dus sonder om iets van die karakter en belydenisgrondslag van die NG Kerk prys
te gee, met goeie motivering aan sinodes, toestemming kan verleen om die Belydenis van Belhar in hulle
belydenisgrondslag op te neem. Die Algemene Sinode het met vrymoedigheid voorgestel dat daar ruimte
in die kerk moet wees vir mense wat die Belydenis van Belhar as belydenisskrif wil aanvaar en vir die wat
dit nie wil aanvaar nie. Hiermee het die Algemene Sinode by implikasie reeds besluit dat daar óók ruimte
in die kerk moet wees vir sinodes wat die Belydenis van Belhar as belydenis wil aanvaar en vir dié wat dit
nie wil aanvaar nie. Hiermee het die Algemene Sinode erken dat die skep van ruimte vir die Belydenis van
Belhar nie tot verdeeldheid of skeuring sal lei nie.

B.6 BELYDENISDOOP: HERBESKOUING VAN DIE BELYDENISDOOP AS
VERANTWOORDBARE GEREFORMEERDE ALTERNATIEF
(DS HJ ALBERTS, NG KERK PORT ELIZABETH-HOOGLAND)
GRAVAMEN

1. DOEL VAN DIE GRAVAMEN
1.1 In die bykans vier-en-twintig jaar in die bediening as leraar in die NG Kerk het ek geen ander
geestelike kwessie teëgekom wat meer verdeeldheid, verwydering of seerkry veroorsaak het as die
verskillende sienings aangaande die doop binne ons kerkverband nie. Vanuit persoonlike gesprekke met
lidmate van verskillende oortuigings aangaande die doop het dit vir my duidelik geword dat lidmate ʼn diep
behoefte het aan eerlike, openhartige gesprekke aangaande hulle verskillende oortuigings en persoonlike
belewenisse, sonder die vrees vir teologiese veroordeling wat sou impliseer dat slegs iemand wat
teologiese opleiding ontvang het, enige gesaghebbende uitspraak in die verband mag maak.
1.2 Hierdie gravamen wil dus poog om nie net ʼn alternatiewe bedieningspraktyk voor te stel nie, maar ook
aan te toon dat die belydenisdoop nie die karakter van die gereformeerde leer aantas nie sodat die
eenheid van die kerk daardeur intakt kan bly rondom die implementering van die Sinode se besluite
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rondom die doop in 2011 en 2013. Vir hierdie doel steun die gravamen sterk op die insigte van die “BEMverklaring” van die Wêreldraad van Kerke, Everett Ferguson se monumentale werk oor die doop in die
eerste vyf eeue na Christus, Migliorie se Faith seeking Understanding en Verduin se Stepchildren of the
Reformation.
1.3 Om verwarring uit te skakel, interpreteer hierdie gravamen die verwysing na “ʼn ander verstaan van die
doop”, soos vermeld in die sinodebesluite van 2011 en 2013, spesifiek na die belydenisdoop en die
verwysing na kinderdoop na die doop van babas of kinders wat nog nie van toerekenbare ouderdom is
nie. Die term “Verbondsdoop” verwys na die doop wat die inlywing in die Verbond uitdruk en beskryf dus
beide die kinderdoop sowel as die belydenisdoop, afhangende van watter doopbeskouing gehuldig word.
2. AGTERGROND
2.1 “In necessariis unitas, in dubiis libertas, in omnibus caritas” (In essensiële sake, eenheid; in nieessensiële sake, vryheid; in alle sake, liefde). Hierdie gesegde, wat onder andere aan Augustinus
toegedig word, is die vertrekpunt en die gees waarin hierdie dokument geskryf is. Uiteindelik is dit ook ʼn
goeie definisie van die “Teologie van eenheid” wat die NG Kerk die afgelope dekades gepoog het om te
bedryf. Dit is verblydend dat hierdie vertrekpunt ook sigbaar is in die universele kerk wêreldwyd, soos
verwoord in die BEM verklaring van die Wêreldraad van Kerke se resultaat na bykans vyftig jaar se studie
rakende hierdie onderwerp.
2.2 Die gravamen wil poog om die raakpunte van beide gelowiges wat die kinderdoop sowel as die
belydenisdoop onderskryf, te beklemtoon en sodoende toon dat die belydenisdoop nie die wese van ons
Verbondsteologie aantas nie. In 2011 het die Algemene Sinode met die tema van ʼn ruim huis gewerk
(Teologie van Eenheid) en haar hand uitgesteek na lidmate wat “ʼn ander verstaan van die doop” het.
Daardie besluite het sekere problematiek vir die bedieningspraktyk opgelewer, maar die hart van die
Sinode was duidelik sigbaar in die versoenende gebaar. Die feit dat die Sinode van 2011 selfs opreg
verskoning gevra het vir lidmate wat op die een of ander wyse oor die doop seergekry het, was ʼn
duidelike gebaar van deernis en omgee. By die Algemene Sinode in 2013 het die Sinode die ATR se
interpretasie van die besluite van 2011 onderskryf, maar die bedieningsriglyne van die ATR het nuwe
problematiek geskep vir die lidmate en ampsdraers wat “ʼn ander verstaan van die doop” huldig, maar ten
spyte daarvan hulleself as gereformeerd beskou en daarom steeds tuis voel binne die NG Kerkverband.
Die bedieningsriglyne van die ATR het dit laat blyk dat die ruim huis wat in 2011 geskep is, se deure begin
toegaan het.
2.3 Dit bly die Algemene Sinode se mandaat om te bepaal hoe ruim die huis is al dan nie, maar dan moet
daar duidelike riglyne gegee word om te bepaal wie in hierdie ruim huis ingesluit word en wie buite gelaat
word. Die ATR het met sy verslag gepoog om dit in ʼn mate te doen, maar die implementering van hierdie
riglyne het daartoe gelei dat lidmate wat die belydenisdoop onderskryf, maar steeds tuis voel binne die
NG Kerkverband, uiteindelik beleef dat hulle tot ʼn “tweederangse lidmaatskap”, ʼn lidmaatskap met
beperkinge, gedegradeer is. Hierdie belewenis spruit uit die ATR se verslag aan die Sinode van 2013 oor
die uitleg en toepassing van die besluite van 2011 in hulle verslag se punt 2.2 en 2.2.2. Volgens hierdie
punte van die verslag maak die Sinode ʼn duidelike onderskeid tussen lidmate enersyds wat belydenis van
geloof afgelê het en hulle sodoende mondelings verbind het aan die belydenis van die kerk, en
ampsdraers andersyds wat, in die geval van leraars, hulle skriftelik verbind het aan die belydenis van die
Kerk tydens hulle legitimasieverklaring, sowel as ouderlinge en diakens se mondelingse verbintenis aan
die belydenis van die Kerk met hulle bevestiging in die onderskeie ampte.
2.4 In die Kerkorde van 2013 se afdeling “BELEID, FUNKSIONELE BESLUITE EN RIGLYNE”, wat die
besluite van die Sinode van 2011 oor die doop insluit, stipuleer punt 17.11.6 dat diegene wat weens hulle
doopverstaan die NG Kerk verlaat het, hartlik uitgenooi word om hulle “regmatige plek” in hulle plaaslike
NG Gemeente in te neem en saam mee te werk aan die koms van God se Koninkryk. Dit laat ons egter
met die vraag wat die Sinode se presiese bedoeling met hierdie sogenaamde regmatige plek is. Die
bewoording van die Sinode van 2011 skep die verwagting van onvoorwaardelike aanvaarding, ongeag jou
persoonlike sienswyse aangaande die doop. ʼn Regmatige plek impliseer tog immers dat jy jou volle plek
as lidmaat in die NG Kerk kan inneem en jou binne hierdie geestelike huis ten opsigte van jou
geloofsoortuiging ten volle kan uitleef. Volgens die ATR se verslag wat die Sinode in 2013 onderskryf het,
sluit hierdie “regmatige plek” klaarblyklik die ampte uit. Hieruit kan ons aflei dat daar kragtens lidmaatskap
twee verskillende stelle reëls binne die NG Kerk geld: een vir diegene wat die kinderdoop onderskryf en ʼn
ander vir diegene wat die belydenisdoop aanhang. Hierdie dualisme in die kerk skep ʼn weeskindmentaliteit by die lidmaat wat die belydenisdoop onderskryf omdat sy/haar teenwoordigheid in die
kerkverband wel “verdra” word, maar sy/haar diens in die ampte uitgesluit word. Die dualisme wat deur die
aanbevelings van hierdie verslag geskep word, maak ʼn tegniese of kunsmatige onderskeid tussen lidmate
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aan die een kant en ampsdraers aan die ander kant om verby die argument van ʼn dubbele stel reëls te
kom en lei uiteindelik tot ʼn vorm van diskriminasie teenoor diegene wat ʼn ander verstaan van die Bybelse
doop het omdat ʼn dubbele stel reëls nie net verwarrend nie, maar ook onregverdig sou wees. Die dubbele
stel reëls omseil uiteindelik slegs die probleem, maar kan dit nie oplos nie, want dit gee aanleiding tot
wantroue in die kerk oor die motief agter die besluit dat mense met ʼn ander verstaan van die doop steeds
welkom is in die kerk. Sou hulle welkom wees om te bly omdat hulle steeds as volwaardige lidmate met ʼn
geldige opinie geag word, of is dit bloot ʼn poging om hulle nie as lidmate aan ander kerke af te staan nie?
Geen organisasie kan met twee verskillende stelle reëls vir sy lede (lidmate wat die belydenisdoop
onderskryf teenoor lidmate wat die kinderdoop onderskryf en dan ook, in hierdie geval, lidmate teenoor
ampsdraers) werk nie. Is die ampsdraer, insluitende die leraar, dan nie in die eerste plek ʼn lidmaat nie?
2.5 Die gravamen wil die problematiek aangaande hierdie besluite uitlig en moontlike oplossings vir
goedkeuring aan die Sinode voorlê om sodoende die eenheid van die Kerk eerder op te bou as af te
breek. Verder wil dit pleit dat ons mekaar sal vashou in hierdie gesprek en nie sal laat los nie, maar
nogtans duidelike, ondubbelsinnige besluite sal neem sodat lidmate presies kan weet waar hulle staan ten
opsigte van hulle lidmaatregte binne die NG Kerk.
2.6 As leraar van die NG Kerk huldig ek al vir baie jare ʼn ander verstaan aangaande die doop en het
daarom die gesprekvoering oor hierdie onderwerp met groot belangstelling en hoop gevolg. Ten spyte van
my ander verstaan van hierdie kwessie het ek egter myself nog altyd as volkome gereformeerd beskou en
het daarom die uitlewing van my persoonlike oortuigings opgeoffer in die hoop dat die NG Kerk in die
toekoms lidmate met ʼn ander verstaan van die doop binne die kerkverband sou akkommodeer. Ek was
dus baie opgewonde oor 2011 se besluite wat geblyk het om, vanuit my perspektief, ʼn reuse stap in die
regte rigting te wees. In dieselfde mate was ek egter teleurgesteld in 2013 se besluite, veral na die
goedkeuring van die ATR se riglyne. Ek wil dus met hierdie gravamen vanuit die vertrekpunt van die
gereformeerde gelowige wat ʼn ander verstaan van die doop het, die wankonsepsies uitlig wat oor ons
(mense wat glo in die belydenisdoop) in die harte van lidmate wat die kinderdoop onderskryf, leef en
probeer bewys dat die belydenisdoop nie die gereformeerde karakter van die kerk aantas nie. Verder sal
die gravamen probeer bewys dat die doop nie in die domein van “essensiële sake” behoort te ressorteer
nie, maar eerder in die “nie-essensiële sake” waar ons “vryheid” behoort te geniet en die liefde van
Christus die deurslag behoort te gee. Daarom is die doel van hierdie gravamen ook nie om die kinderdoop
verkeerd te bewys nie, maar eerder dat die belydenisdoop ʼn verantwoordbare alternatiewe
gereformeerde doopbeskouing is.
3. INTERPRETASIE VAN 2011-BESLUITE
3.1 Die Algemene Sinode van 2011 verstaan weereens die Verbondsdoop as die kinderdoop. Die
uitgangspunt is dat God se genade en trou te alle tye die gelowige se aanvaarding daarvan voorafgaan.
Hierdie beskouing word onder andere gekoppel aan Ef 2:8,9 en1 Kor 7:14 wat duidelik stel dat ons uit
genade gered word en dat hierdie redding ʼn gawe van God is en nie uit onsself kom nie. Die aanname
word gevolglik gemaak dat lidmate wat die belydenisdoop onderskryf die Verbondsdoop verwerp en deur
die belydenisdoop ʼn “bydrae” tot hulle redding wil lewer. Volgens hierdie beskouing word die genade van
God, waaruit God eerste inisiatief tot ons redding geneem het, deur die belydenisdoop geminimaliseer tot
ʼn “vennootskap” waar die mens en God medewerkers in die redding van ʼn verlore siel word. Hierdie
aanname is egter ʼn foutiewe een. Die belydenisdoop sluit nié God se eerste inisiatief tot ons redding óf
Sy onverdiende genade uit nie, want daarsonder sou niemand immers tot geloof kon kom nie. God se
eerste inisiatief en onverdiende genade word dus eerder gesien as ʼn Goddelike aksie wat ʼn menslike
reaksie verwag. In Joh 1:12 staan daar: “Maar almal wat Hom aangeneem het, dié wat in Hom glo, het Hy
die reg gegee om kinders van God te word.” Hiervolgens is die menslike reaksie op God se aksie om Hom
aan te neem en in Hom te glo. Ook volgens Ef 2:8 is hierdie menslike reaksie geloof. Hierdie menslike
reaksie deur te gló, impliseer nie dat die mens op enige wyse God se reddende inisiatief verdien nie en
neem dus niks van die onverdiende genade van God weg nie. Daarom neem die belydenisdoop ook niks
van God se Verbond met die mens weg nie. Die verskil in Verbondsbeskouing tussen belydenisdoop en
kinderdoop blyk eerder te wees in die wyse waarop elkeen glo dat hulle in die Verbond ingelyf word. Deur
dus net na die kinderdoop as die Verbondsdoop te verwys, is daarom vanuit die perspektief van die
belydenisdoop tegnies gesproke verkeerd (kyk ook bespreking van Verbondsdoop, 7.6).
3.2 Aanhangers van die babadoop aanvaar dat kinders van gelowige ouers deur die bediening van die
babadoop by die Verbond ingelyf word. Nakomelinge van Abraham is in die Verbond ingebore deur fisiese
geboorte op grond van die feit dat Abraham in Verbond met God gestaan het. Dit was dus ʼn
generasionele Verbond. Die teken van hierdie Verbond was ʼn fisiese besnydenis wat deur mensehande
aan die vlees verrig is. Mettertyd is uiterlike reinigings rituele soos die mikvah-bad en die onderhouding
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van ʼn uiterlike wet wat deur die vinger van God op kliptafels geskrywe was, bygevoeg as deel van die
Joodse geloofstradisie.
3.3 Aanhangers van die kinderdoop gaan van die veronderstelling uit dat die doop die besnydenis as
Verbondsteken vervang het. Die logiese gevolgtrekking wat dus gemaak word, is dat as babas in die Ou
Verbond die Verbondsteken van die besnydenis kon ontvang het, babas in die Nuwe Verbond die doop as
teken kan ontvang.
3.4 Volgens Jesus se gesprek met Nikodemus (Joh 3) word ons egter nie in die Nuwe Verbond ingelyf
deur fisiese afkoms of natuurlike geboorte nie, maar wel deur wedergeboorte. Die Verbondsteken van die
besnydenis aan die vlees deur mensehande verrig, word vervang met ʼn besnydenis aan die hart wat die
Here alreeds in Deut 30:6 (OV) sowel as Eseg 36 aan sy Verbondsvolk belowe het. Paulus bevestig
hierdie innerlike besnydenis aan die hart as die Nuwe Testamentiese Verbondsteken wanneer hy in Rom
2:28 sê: “Nie hy is ʼn Jood wat dit uiterlik is nie en nie dit is besnedenheid wat uiterlik aan die liggaam
gedoen is nie. Nee, hy is ʼn Jood wat dit innerlik is en dit is besnedenheid wat in die hart gedoen is deur
die Gees, nie volgens die wetsvoorskrifte nie ...” Paulus volg dieselfde gedagtegang wanneer hy in Fil 3:3
sê: “Ons het die ware besnydenis, óns wat God deur sy Gees dien, óns wat ons op Jesus Christus
beroem en nie op uiterlike dinge vertrou nie”. Die besnydenis bestaan dus steeds as die Verbondsteken in
die Nuwe Verbond, maar die fisiese, uiterlike besnydenis deur mensehande aan die vlees word vervang
deur ʼn geestelike, innerlike besnydenis aan die hart deur die werking van die Gees. Hierdie innerlike
besnydenis bestaan uit die “wegsny van die sondige natuur”, soos wat Kol 2:11 dit stel, en is ʼn konkrete
voorstelling van wat tydens wedergeboorte deur die werking van die Heilige Gees in die hart van die
bekeerling plaasgevind het. Die ou, onbekeerde mens wat eens geleef en die sonde gedien het, is as’t
ware “weggesny” tydens wedergeboorte en is daarom dood sodat ʼn nuwe skepping in sy plek in
verbondenheid met God nuut kan leef. Hierdie dood en begrafnis van die “ou mens” vóór wedergeboorte
en die opstanding van die nuwe mens in Christus word dan ook mooi deur die doopritueel uitgebeeld.
Daarom vervolg Paulus in Kol 2:12 deur te sê dat hierdie besnydenis van die hart by die doop gebeur het.
Hiermee wil Paulus nie die doop verhef tot ʼn magiese handeling asof dit die doopwater self is wat
wedergeboorte kan bewerkstellig of vervang nie, maar wil hy eerder sê dat die doop die innerlike
wedergeboorte en besnydenis uiterlik voorstel. Paulus aanvaar dus dat iemand wat die doop as teken
hiervan ontvang, reeds dit wat die teken voor staan, ervaar het.
3.5 In Rom 6 beskryf Paulus ook die doop as ʼn sterwe en begrafnis van die ou mens wat in die doopwater
ingegaan het sowel as ʼn geboorte van die nuwe mens wat vanuit die doopwater opgestaan het. Die
afgaan in die doopwater is die mens se vereenselwiging met die dood van Jesus terwyl die opkom vanuit
die doopwater die vereenselwiging met die opstanding van Jesus is. Daarby beskryf Tit 3:5
wedergeboorte as ʼn bad wat sonde afwas.
3.5.1 Dit is interessant dat al drie hierdie betekenisse van die doop aan die Joodse reinigingsbad (mikvah)
toegeskryf word:
Die mikvah word beskou as ʼn uiterlike reinigingsbad wat seremoniële onreinheid afwas. Die mikvah word
ook beskou as die sterwe en begrafnis van die ou (onrein) persoon wat in die mikvah-bad ingegaan het.
Dit is egter nie net ʼn sterwe en begrafnis van die ou mens nie, die mikvah word ook beskryf as die
geboorte van ʼn nuwe mens. Daarom word die mikvah vergelyk met ʼn baarmoeder terwyl die water van
die bad as die vrugwater binne die baarmoeder waaruit die baba gebore word, gesien word. Die persoon
wat deur die mikvah gegaan het, word dus as ʼn “nuwe skepping” gesien, net soos wat Paulus ʼn persoon
wat in Christus is (deur wedergeboorte) in 2 Kor 5:17 beskryf: “As iemand in Christus is, is hy ʼn nuwe
skepsel; Die ou dinge het verby gegaan, dit het alle nuut geword.” Die parallelle in die betekenis van die
mikvah van die Ou Testamentiese geloofstradisie (wat tot vandag toe nog deel van Judaïsme uitmaak) en
die doop in die Nuwe testament is treffend en duidelik sigbaar. Dit is dus nie so eenvoudig as om bloot
aan te neem dat die besnydenis van die Ou Verbond met die doop in die Nuwe Verbond vervang is nie
aangesien beide die doop (mikvah) en besnydenis in een of ander vorm deel uitgemaak het van die
geloofstradisie van beide die Ou sowel as die Nuwe Testament.
3.6 Dit is interessant dat hierdie besnydenis van die hart waarvan ons reeds in Deut 30:6 en Eseg 36:25
tot 27 lees met die ontvang van ʼn innerlike wet, ʼn wet wat op die hart geskrywe staan, verbind word. In
Deut 30:6 belowe God: “Die HERE jou God sal jou hart besny en die hart van jou nageslag, om die HERE
jou God lief te hê met jou hele hart en met jou hele siel, dat jy kan lewe.” Wanneer Jesus in Matt 22:34 tot
37 gevra word wat die grootste gebod in die Wet is, antwoord Hy: “Jy moet die HERE jou God liefhê met
jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand.” God se belofte in Deut 30:6 is duidelik
waarneembaar in Jesus se antwoord. Ons sien dieselfde beginsel van ʼn innerlike wet wat op ʼn besnede
hart geskryf word wanneer God in Eseg 36:26 tot 27 belowe: “Ek sal julle ʼn nuwe hart gee en julle ʼn
nuwe gees in julle binneste gee; en ek sal die hart van klip uit julle vlees wegneem en julle ʼn hart van
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vlees gee. Ek sal my Gees in julle binneste gee en sal maak dat julle in my insettinge wandel en my
verordeninge onderhou en doen.” Ons sien dus dat, net soos wat ʼn uiterlike besnydenis sowel as ʼn
uiterlike wet deel van die Ou-Testamentiese geloofstradisie gevorm het, ʼn innerlike besnydenis sowel as
ʼn innerlike wet wat op die hart van ʼn gelowige geskrywe staan, deel van die Nuwe Testamentiese
geloofstradisie uitmaak.
3.7 Opsommenderwys kan ons dus sê: Waar die nakomelinge van Abraham in die Verbond ingebore is
deur fisiese geboorte of afkoms, word ons volgens Jesus (Joh 3) in die Nuwe Verbond ingebore deur
wedergeboorte. Op dieselfde wyse word ʼn fisiese besnydenis aan die vlees vervang met ʼn geestelike
besnydenis aan die hart. Die uiterlike wet wat in die Ou Testament op kliptafels geskrywe was, word
vervang met ʼn innerlike wet wat op die hart wat eens “ʼn hart van klip” was, maar deur God met “ʼn hart
van vlees” vervang is, geskrywe. Die uiterlike reinigingsbad (mikvah) van die OT-geloofspraktyk, wat ʼn
sterfte en ʼn geboorte gesimboliseer het, word in die NT met ʼn innerlike bad, die bad van wedergeboorte
(Tit 3:5 OV) vervang en word deur die praktyk van die doop uitgebeeld.
4. HISTORIESE AGTERGROND VAN VROEËRE DOOPPRAKTYKE (1STE–5DE EEU NC)
4.1 Volgens Everett Ferguson (Baptism in the early Church) is die 3de eeu na Christus die tydperk wat vir
ons belangrike agtergrond gee oor die ontstaan en vroeë ontwikkeling van die praktyk van die kinderdoop.
Volgens Ferguson het die kinderdoop eers in die vyfde eeu na Christus die norm geword onder die
invloed van Augustinus. Die vroeëre liturgieë van die doop (vóór die invloed van Augustinus) was volgens
Ferguson duidelik gemik op persone van toerekenbare ouderdom. Proff Hennie Stander en wyle Jannie
Louw van die Departement Antieke Tale aan die Universiteit van Pretoria maak in hulle boek met
dieselfde titel (Baptism in the early Church) dieselfde gevolgtrekking. Eers aan die einde van die vierde
eeu was daar mindere, maar tog merkbare tekens dat diegene wat nog nie vir hulleself kon besluit nie in
die bediening van die doop geakkommodeer is (Ferguson 2009:632). Ferguson maak melding van die feit
dat daar geen gedeelde teologie aangaande die kinderdoop tussen die Griekse en Latynse kerk van
daardie tyd bestaan het nie en beskou dit as ʼn sterk argument teen die beskouing dat kinderdoop ʼn
standaardpraktyk in die voorafgaande eeue was. Dit laat ons met die gevolgtrekking dat die praktyk van
die kinderdoop die teologiese begronding daarvan voorafgegaan het.
4.2 Die geskiedkundige navorsing van Ferguson lewer oortuigende getuienis dat die kinderdoop as ʼn
noodpraktyk ontwikkel het: die doop is as ʼn noodmaatreël bedien aan ernstig siek of sterwende babas en
jong kindertjies. Die rede hiervoor was ʼn verkeerde interpretasie van die Joh 3:5 teks waar Jesus sê: “Dit
verseker Ek jou: As iemand nie uit water en Gees gebore word nie, kan hy nie in die koninkryk van God
kom nie.” Die geboorte “uit water” is beskou as ʼn verwysing na die doop as ʼn essensiële voorvereiste vir
redding. Mettertyd het die kinderdoop as noodmaatreël verder ontwikkel in ʼn voorkomende maatreël
totdat dit in die vyfde tot sesde eeu na Christus die norm geword het. Saam met die beoefening van
sogenaamde “nood dope”, die uiteindelike koppeling van die doop aan die besnydenis, sowel as die feit
dat geglo is dat die doop sonde kon verwyder, is die doop, volgens Stander en Louw, algaande
toenemend aan klein kindertjies en nóg later aan babas bedien. Binne hierdie teologiese raamwerk (veral
op die wyse wat dit deur Chrysostomus verwoord is) word die doop as ritueel die mees eksklusiewe
donateur van Christelike seën. Die simbool word die werklike middel en so word die ritueel van die doop
self, in plaas van Christus, die waarborg van ewige verlossing (Stander & Louw 1994:182,184). Ferguson
(Ferguson 2009:373–377) werp verdere lig op die reddende kwaliteit wat verkeerdelik aan die
doophandeling self geheg is rondom die derde en vierde eeu deur te verwys na die inskripsies op die
grafstene van jong kindertjies wat uit daardie tyd dateer. In hierdie inskripsies word die babas “gelowiges”
genoem wat “genade ontvang” het omdat hulle by hulle sterfte “nuwe dopelinge” was. Op bl 373 vertel
Ferguson die verhaal van Appronianus wat gesterf het voordat hy twee was, maar dat sy liefdevolle ouma
op sy sterfbed die kerk gevra het om hom toe te laat om “die wêreld as ʼn gelowige te verlaat”.
4.3 Die koppeling tussen die doop en besnydenis het ook eers relevant geraak toe die ouderdom waarop
iemand gedoop moes word ter sprake begin kom het. In die derde en vierde eeu was daar nie ʼn duidelik
ontwikkelde dogma oor die doop wat die besnydenis vervang het nie. Daarom dat die Abrahamitiese
Verbond byna nooit in die literatuur van hierdie tyd genoem word nie. Dit is eers heelwat later dat ʼn
teologie hier rondom ontwikkel het waarvan die vierde eeuse teologie die fondasie gelê het (Stander &
Louw 1994:185)
4.4 Vóór die invloed van Augustinus het die vroeëre kerk die doop as ʼn openbare belydenis van geloof
beoefen. Bekeerlinge is so spoedig moontlik na hulle bekering gedoop as ʼn uiterlike belydenis van hulle
innerlike, persoonlike geloof. Om hierdie rede is die doop as ʼn openbare stelling onlosmaaklik verbind
met die verklaring van reddende geloof (Viola en Barna 2008:188). Weereens word geloof as die menslike
reaksie op God se reddende genade en eerste inisiatief gestel. Vanuit tekste soos Hand 2:27 tot 41; 8:12,
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27 tot 38; 10:44 tot 48; 16:14 tot15, 31 tot 33; 18:8; 19:1 tot 5; 22:16 sien ons dat die Bybelse orde of
progressie was dat bekering doop voorafgegaan het soos wat die kerk dit dan ook in die eerste eeue na
Christus toegepas het.
4.5 Aan die einde van sy laaste hoofstuk maak Ferguson die gevolgtrekking: dit word algemeen aanvaar
dat daar dus geen oortuigende bewyse bestaan dat die kinderdoop vóór die laaste helfte van die tweede
eeu nC deur die Kerk beoefen is nie. Dit laat ons met die geldige vraag: hoe kan aanhangers van die
kinderdoop dit as die enigste aanvaarbare dooppraktyk beskou
4.5.1 as daar so ʼn groot chronologiese gaping tussen die doop as openbare belydenis van geloof, soos in
die eerste eeu nC beoefen, en die kinderdoop as algemene praktyk vanaf die vyfde eeu nC is;
4.5.2 as daar in die Bybel so ʼn duidelike verband tussen sondeberou, openbare belydenis van geloof en
doop is;
4.5.3 as die eerste bekende doopliturgieë almal geskryf is vir persone van toerekenbare ouderdom;
4.5.4 as die doopbaddens of doopvonte oorspronklik almal vir volwassenes ontwerp is (doopvonte is eers
in die middel van die vyfde eeu nC verklein);
4.5.5 en daar boonop geen formele teologiese begronding van die praktyk voor die vyfde eeu nC bestaan
het nie?
4.6 In “Faith seeking understanding” beskryf Daniel Migliore die gereformeerde teoloog Karl Barth se
besware teen die kinderdoop. Sy argument kan in drie punte opgesom word:
4.6.1 Daar is geen eksplisiete basis vir die kinderdoop in die Woord nie.
4.6.2 Die kinderdoop lei tot die gevaarlike aanvaarding dat mense Christene word deur fisiese geboorte
(in gelowige gesinne).
4.6.3 Barth se sentrale teologiese argument is dat kinderdoop die betekenis van die doop as toegang tot
vrye en verantwoordelike Christelike dissipelskap verduister (Migliore 2004:284). Barth benadruk dat die
doop ʼn Goddelike handeling: doping met die Heilige Gees (wedergeboorte), en terselfdertyd ʼn
dienooreenkomstige menslike reaksie: waterdoop, is.
5. BEM-VERKLARING VAN DIE WÊRELDRAAD VAN KERKE 1982
5.1 Een van die primêre doelwitte van die Wêreldraad van Kerke is om die eenheid van die Kerk van
Christus wêreldwyd te verklaar deur alle kerke op te roep tot die doelwit van sigbare eenheid in één geloof
en één eucharistiese gemeenskap wat uitdrukking vind in aanbidding en die lewe in Christus sodat die
wêreld mag glo. Een van die belangrikste voorvereistes in die bereiking van hierdie doel is dat daar tussen
die verskillende kerkverbande ʼn basiese ooreenstemming ten opsigte van die doop, die nagmaal en die
ampte bereik sal word. Die BEM-verklaring is die resultaat van meer as vyftig jaar van studie aangaande
hierdie onderwerpe. Die meer as driehonderd lidkerke, verteenwoordigend van die totale diversiteit van
die Kerk wêreldwyd, het meegewerk tot die resultaat in die BEM-dokument saamgevat. Die rede waarom
die resultaat van die BEM-verklaring ten opsigte van die doop in hierdie gravamen vermeld word, is omdat
die Wêreldraad van Kerke hoofsaaklik met ʼn Teologie van Eenheid omgaan en in sy resultaat verkeerde
persepsies van die doop na beide kante van die spektrum wil hanteer en regstel sodat kerke kan werk na
ʼn sigbare eenheid in sy getuienis na buite. Dit wil ook poog om die vyandige gesindheid van die verlede
tussen verskillende standpunte by te lê deur eerder te fokus op gedeelde oortuigings en perspektiewe.
5.2 Die bevinding van hierdie studie was dat die kerk oor die hele spektrum saamstem oor die volgende
aspekte rakende die doop:
5.2.1 Die Kerk beoefen steeds die praktyk van die doop as ʼn sakrament van toewyding aan die Here wat
sy onverdiende genade aan die mens bewys het.
5.2.2 Daar is algemene konsensus oor die betekenis van die doop:
5.2.2.1 Die doop is ʼn deelname in die dood en opstanding van Christus.
5.2.2.2 Die doop is ʼn simbool van bekering, vergifnis en reiniging van sonde.
5.2.2.3 Die Heilige Gees is werksaam in die lewe van mense vóór, gedurende en ná hulle doop.
5.2.2.4 Die doop word gesien as die inlywing in die Liggaam van Christus in.
5.2.2.5 Die doop is die seël of simbool van die Koninkryk van God en die lewe van die toekomstige
wêreld.
5.2.2.6 Daar is algemene konsensus daaroor dat die doop ʼn eenmalige gebeurtenis is en dus nie herhaal
behoort te word nie.
5.2.2.7 Beide die belydenisdoop en die kinderdoop moet plaasvind binne die kerk as geloofsgemeenskap.
5.3 Daar is ʼn onlosmaaklike verwantskap tussen geloof en die doop. Die doop is terselfdertyd ʼn gawe
van God en ʼn menslike reaksie op daardie gawe.
5.3.1 Die doop word nie slegs gekoppel aan ʼn enkele, verbygaande belewenis (die doopplegtigheid) nie,
maar eerder aan ʼn lewenslange groeiproses in Christus.
5.3.2 Soos wat gedooptes geestelik groei in die Christelike lewe deur die geloof, demonstreer hulle die
441

realiteit dat God die mag het om die mensdom te regenereer en te bevry.
5.4. Die BEM-verklaring wys egter daarop dat kerke, ten spyte van bogenoemde ooreenstemming, verskil
aangaande die praktyk van die doop: kerke verskil ten opsigte van die tyd waarop die doop bedien moet
word en ook rondom die metodiek (besprinkeling vs onderdompeling) van die doop.
5.4.1 Terwyl die moontlikheid van kinderdoop as ʼn praktyk van die apostoliese era nie volkome uitgesluit
kan word nie, is die patroon van éérs die persoonlike verklaring van geloof en dán doop die mees duidelik
bevestigde volgorde in die Nuwe Testamentiese dokumente.
5.5. GEVOLGTREKKING TEN OPSIGTE VAN DIE BEM-VERKLARING
5.5.1 Die BEM-verklaring maak die stelling dat verskillende kerke toenemend mekaar se dooppraktyke
erken. Hierdie wedersydse erkenning is ʼn belangrike uitdrukking van die eenheid in Christus ten opsigte
van die doop. Daar word ook ʼn beroep gedoen op kerke om hierdie eenheid openlik te verklaar. Hierdie
eenheid vra toegewing na beide kante van die spektrum: kerke wat die belydenisdoop toepas, moet poog
om duideliker uitdrukking te gee aan die feit dat kinders onder die beskerming van God se genade
geplaas word; terwyl kerke wat die kinderdoop toepas daarteen moet waak om die doop nie sonder enige
voorbehoud te bedien nie en met erns die verantwoordelikheid om die dopeling te begelei tot ʼn ware
oorgawe aan Christus opneem.
5.5.2 Vir die doeleindes van hierdie gravamen is dit belangrik om daarop te let dat sommige kerke,
volgens die BEM-verklaring, daarin kon slaag om beide dooppraktyke as gelykstaande alternatiewe in een
kerk te integreer. Waar kinderdoop verkies word, moet die doop uiteindelik opgevolg word met ʼn latere
verklaring van geloof terwyl die belydenisdoop voorafgegaan moet word deur ʼn toewyding en inseëning
seremonie. Die voorbeeld van hierdie kerke roep ons op om te poog om ook gelykstaande alternatiewe in
ons dooppraktyke te erken ter wille van sigbare kerkeenheid.
6. GEREFORMEERDE TEOLOGIE
6.1 Kerke wat die kinderdoop as die enigste Verbondsdoop beskou, sien die voorkeur van die
belydenisdoop as “ongereformeerd”. Om te bepaal of daar meriete vir hierdie aanname is, sal ons eers
moet verwoord wat ons onder die term “gereformeerd” verstaan. Wêreldwyd word algemeen aanvaar dat
die kern van gereformeerde teologie op die vyf beginsels, soos in die “Sola’s” verwoord, sowel as die
sogenaamde “vyf punte” van Calvinisme berus:
6.1.1 Sola Scriptura (Die Skrif alleen)
6.1.2 Solus Christus (Christus alleen)
6.1.3 Sola Gratia (Genade alleen)
6.1.4 Sola Fidei (Geloof alleen)
6.1.5 Soli Deo Gloria (Die heerlikheid/eer van God alleen).
6.2 Die vyf punte van Calvinisme hang hiermee saam:
6.2.1 Die totale verdorwenheid van die gevalle mensdom
6.2.2 Die onvoorwaardelike uitverkiesing van God
6.2.3 Beperkte versoening
6.2.4 Onweerstaanbare genade
6.2.5 Volharding van die heiliges.
6.3 By nadere beskouing sien ons dat die belydenisdoop nie die geldigheid van een van hierdie
grondbeginsels aantas nie. Die BEM-verklaring as resultaat van die Wêreldraad van Kerke se jarelange
navorsing oor hierdie onderwerp is ʼn duidelike bewys hiervan. Die argument dat die kinderdoop alleen die
kern van gereformeerde teologie verteenwoordig, is dus nie ʼn geldige een nie. Daarom kan die
belydenisdoop dus ook nie as “ongereformeerd” beskou word nie, maar eerder as ʼn Bybelsverantwoordbare alternatief wat óók deur die gereformeerde bril gelees kan word. Die feit dat daar
Gereformeerde Baptiste kerke bestaan, ondersteun hierdie argument.
6.4 Die belydenisskrifte vorm deel van die fondasie van die gereformeerde teologie. Die NG Kerk bely die
“quia”-standpunt wat verklaar dat die belydenisskrifte waar is omdat dit met die Bybel ooreenstem.
Daarteenoor staan die “quatenus”-standpunt wat verklaar dat die belydenisskrifte waar is in soverre dit
met die Bybel ooreenstem. Die probleem van die “quia”-standpunt is dat dit veronderstel dat die
belydenisskrifte onfeilbaar is omdat dit met die Bybel ooreenstem. Hierdeur word die belydenisskrifte
onaantasbaar verklaar deurdat daar geen ruimte gelaat word vir moontlike foutiewe interpretasie van die
Bybel waarop die belydenisskrifte gebaseer is nie. Gevolglik kan die belydenisskrifte ook nooit gewysig
word nie. Dit laat ons egter met die praktiese tameletjie rakende bv Artikel 36 van die Nederlandse
Geloofsbelydenis wat aanvoer dat die verantwoordelikheid om nie net aan die staatsbestuur aandag te
gee en daaroor te waak nie, maar ook “om die heilige Woordbediening te beskerm, om sodoende alle
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afgodery en valse godsdiens teen te gaan en uit te roei, die ryk van die antichris te vernietig en die
koninkryk van Jesus Christus te bevorder, die Woord van die evangelie orals te laat verkondig, sodat God
deur elkeen geëer en gedien word soos Hy in sy Woord beveel” by die staat berus. Niemand huldig egter
meer hierdie standpunt soos in Artikel 36 verwoord nie. Om steeds die quia-standpunt te verdedig, word
ons aangemoedig om hierdie artikel “histories” te lees. As ons egter konsekwent wil wees, moet ons erken
dat dit soms nodig is om ons belydenisskrifte van tyd tot tyd opnuut aan die Bybel te meet om seker te
maak dat dit steeds Bybels verantwoordbaar is en bly. Die feit dat die kerk oor die jare heen hulle
sienswyse aangaande ʼn verskeidenheid van sake soos apartheid, sensuur, homoseksualisme,
saamwonery, ens gewysig het, toon dat die NG Kerk nie ʼn probleem het om terug te gaan na die Woord
en dit te herinterpreteer nie. Hoekom is ons dan so huiwerig om dieselfde met die belydenisskrifte te
doen? Die belydenisskrifte kan tog nie hoër geag word as die soewereine Woord van God waarop dit
gebaseer is nie. Het dit nie tyd geword om weer opnuut na Artikel 34 van die Nederlandse
geloofsbelydenis en Vraag 74 van Sondag 27 van die Heidelbergse Kategismus te kyk nie?
7. VERBONDSDOOP
7.1 Volgens die doopformulier van die NG Kerk word die kinders van gelowiges gedoop omdat God ʼn
Verbond van genade met ons en ons kinders gesluit het. Die vertrekpunt is dat God die kind van die begin
af in sy Verbond met gelowige ouers insluit, daarom moet kinders as ʼn teken hiervan gedoop word. Die
feit dat die dopelinge nog nie die vrye genade wat God aan hulle bewys het, verstaan nie, beklemtoon die
feit dat God inisiatief neem in hulle verlossing. Ter stawing hiervan stel die doopformulier dat hele gesinne
gedoop is waar die ouers tot geloof gekom het. Daar is drie Bybelse verwysings na huishoudings wat
gedoop is:
7.1.1 Hand 16:32 tot 33 (die tronkbewaarder en sy huisgesin)
7.1.2 1 Kor 1:16 (Stefanas en sy gesin)
7.1.3 Hand 16:15 (Lidia en haar huisgesin)
7.1.4 Cornelius en sy “mense” (Hand 10:44 tot 48 en Hand 11:14 tot 15) is ʼn moontlike vierde verwysing.
7.2 Diegene wat die kinderdoop onderskryf, gebruik hierdie verwysings na gesinne aan wie die doop
bedien is as ʼn Bybelse bewys om hul standpunt te regverdig. Om dit suksesvol te doen, moet die
indirekte afleiding noodgedwonge gemaak word dat hierdie huisgesinne ook kindertjies van nietoerekenbare ouderdom ingesluit het en dat die doop ook aan hulle bedien is. Die geldigheid van hierdie
aanname word egter bevraagteken as ons in ag neem dat in minstens drie van die bogenoemde Bybelse
verwysings daar genoegsame getuienis is om te aanvaar dat hierdie huisgesinne nie babas ingesluit het
nie.
7.2.1 Die tronkbewaarder en sy huis: Hand 16:32 sê pertinent dat die Woord van die Here aan die
tronkbewaarder en aan al die mense in sy huis verkondig is. Vers 34 sê dat hy en sy hele huisgesin vol
blydskap was omdat hulle nou geglo het. Gevolglik kan ons aanneem dat hierdie hele huisgesin van
toerekenbare ouderdom was omdat die Woord aan hulle verkondig kon word en hulle tot geloof kon kom.
Daarom is hulle dan ook almal gedoop (v 33).
7.2.2 Stefanas en sy huisgesin: In 1 Kor. 16:15, 16 lees ons weer van Stefanas en sy gesin vir wie Paulus
volgens 1 Kor 1:16 gedoop het. Hier noem Paulus hulle “die eerste bekeerlinge in Agaje”. Hierdie
huisgesin moes dus ook van toerekenbare ouderdom gewees het. Paulus verwys verder na die feit dat
hierdie gesin “hulle tot diens van die gelowiges gestel het”. Hulle was dus nie net oud genoeg om te glo
nie, maar ook om diensbaar binne die geloofsgemeenskap te wees. Daarom moedig Paulus die gemeente
in Korinte aan om hulleself “onder die leiding van sulke mense te plaas” en ook elkeen wat saam met hulle
werk en arbei (v 16).
7.2.3 Cornelius en sy mense: Hand 11:14 vertel vir ons dat Cornelius die bediening van die Evangelie
nodig gehad het sodat “hy en sy hele huisgesin” gered kon word. Hand 10:44 tot 47 vertel egter vir ons
dat almal wat hierdie evangelie gehoor het die Heilige Gees ontvang het en in ongewone klanke God
geprys het. Cornelius se huishouding was dus nie net oud genoeg om die goeie boodskap te hoor en aan
te neem nie, maar ook om die gawe van ongewone tale te ontvang. Hierop reageer Petrus deur in v 47 te
vra: “Wat kan dan verhinder dat hulle nou met water gedoop word?”
7.2.4 Lidia en haar gesin: Hand 16:14 tot 15 vertel net vir ons dat Lidia deur die Here ontvanklik vir Paulus
se woorde gemaak is en dat sy en haar huisgesin daarna gedoop is. Al wat ons verder van haar weet, is
dat sy ʼn purperverkoopster van Tiatira in Klein-Asië was wat in Korinte kom handel dryf het.
Daarbenewens gee die Skrifgedeelte vir ons geen verdere inligting aangaande haar huishouding wat as ʼn
argument vir óf teen die kinderdoop gebruik kan word nie.
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7.3 GEVOLGTREKKING
Daar is dus nie genoegsame Bybelse getuienis om aan te neem dat babas deel uitgemaak het van die
gesinne wat in die Nuwe Testament gedoop is nie.
7.4 Anders as wat algemeen aanvaar word, verwerp gelowiges wat die belydenisdoop onderskryf nie die
genadeverbond wat God met ons en ons kinders sluit nie. Hulle glo ook dat God Self die inisiatief in
elkeen se redding neem en die kinders van gelowige ouers van die begin af insluit in die Verbond deurdat
Hy hulle laat deel in die voordele en voorregte van Sy verbondsbeloftes. Die vraag is egter of Hy dit
spesifiek deur die bediening van die doop doen. As kinders van gelowiges deur die bediening van die
doop in die genadeverbond ingelyf word, wat sou die implikasie daarvan wees vir die kinders van
gelowige ouers wat nog nie gedoop is nie? Sou God dan nie eerste inisiatief in hul redding neem deur Sy
Hand van genade ook na hulle toe uit te steek nie, bloot op grond van die tegniese feit dat hulle nie
gedoop is nie? Deel hulle nie in hulle ouers se verbondsbeloftes en voorregte nie? Uiteindelik moet ons
onsself afvra wat ons onder die term “Verbondskinders” verstaan. Verwys die term na die kinders van
gelowige ouers wat in Verbond met God staan of is dit bloot ʼn tegniese term wat verwys na kinders aan
wie die kinderdoop bedien is?
7.5 Die problematiek aangaande die kinderdoop vanuit die perspektief van diegene wat die belydenisdoop
onderskryf, sentreer rondom die implikasies wat die Bybelse betekenis van die doop vir die dopeling
inhou. Soos ons reeds in die Bybel gesien het, is daar ʼn duidelike verband tussen wedergeboorte en dit
wat die doop simboliseer. In 1 Kor 6:10 beskryf Paulus die lewenswandel van die “ou mens” voordat hy
deur God geregenereer is. Dan vervolg Paulus in v 11: “En dit was sommige van julle; maar julle het jul
laat afwas, maar julle is geheilig, maar julle is geregverdig in die Naam van die Here Jesus en deur die
Gees van onse God.” Dit laat ons met die vraag: verwys hierdie “afwas” waarvan Paulus praat na die
uiterlike handeling van die doop of eerder na ʼn innerlike werklikheid soos deur die doop uitgebeeld?
Volgens Tit 3:5 is die “bad” waardeur God ons red die “bad van wedergeboorte” en die “vernuwing deur
die Heilige Gees”. Die doop kan dus beskryf word as ʼn uiterlike handeling wat ʼn innerlike waarheid
uitbeeld of simboliseer. As ons die eienskappe van wedergeboorte aan die handeling van die doop
toeskryf, word die doop opsig self die handeling wat regenerasie teweeg bring. Sodoende word die doop
die ekwivalent van wedergeboorte en die bediening van die doop opsig self ʼn reddende handeling terwyl
ons doopformulier pertinent stel dat dit nie die geval is nie.
7.6 Voorstanders van die belydenisdoop het dus nie ʼn probleem met die Verbondsdoop nie, maar is van
die oortuiging dat die doop slegs bedien moet word wanneer dit ʼn innerlike waarheid weerspieël. Reeds in
Gen 15 sluit God die Verbond met Abram terwyl die verbondsteken van die besnydenis eers in Gen 17
deur God ingestel word. Abraham word die vader van die gelowiges genoem en is deur God regverdig
verklaar op grond van die feit dat hy in God geglo het (Gen 15:6) en nie op grond van die feit dat hy die
uiterlike verbondsteken aan sy liggaam gedra het nie. Rom 4:11 bevestig hierdie feit: “Hy (Abraham) het
die besnydenis as ʼn teken ontvang. Dit is ʼn seël wat bewys dat God hom vrygespreek het deurdat hy
geglo het toe hy nog onbesnede was. Die doel daarmee was dat hy die vader sou wees van almal wat glo
al is hulle nie besny nie. Hulle word dus ook deur God vrygespreek deurdat hulle glo.” Op dieselfde wyse
as Abraham word gelowiges as die “kinders van Abraham” opgeroep om te glo. Gal 3:7: “Julle verstaan
dan dat die wat uit die geloof is, hulle is kinders van Abraham”. V 9: “Sodat die wat uit die geloof is,
geseën word saam met die gelowige Abraham.” Abraham word dus hier vir ons as ons voorganger in die
geloof, of “geloofsprototipe” gestel in wie se spore ons moet volg deur te glo soos wat hy ook geglo het,
om uiteindelik as kinders van Abraham en daarom ook erfgename gereken te word (kyk Gal 3:29). In Gal
3:26 vervolg Paulus deur te sê dat ons kinders van God word deur die geloof in Jesus Christus. In v 27
maak Paulus dan die volgende stelling: “Want julle almal wat in Christus gedoop is, het julle met Christus
beklee.” Volgens die geskrifte van die kerkvaders en hul beskrywing van die dooppraktyke in hul vroeë
gemeentes is mans en vroue apart gedoop omdat dopelinge naak gedoop is (Louw D. 2013). Die
simboliek wat deur hierdie praktyk uitgebeeld is, is sprekend. Die dopeling het met sy “ou klere”, ʼn
simboliese voorstelling van sy ou lewe vóór bekering en wedergeboorte, na die doopwater gegaan. By die
doopwater het hy egter sy ou klere – en daarmee saam sy ou lewe – uitgetrek en afgegooi soos ʼn
verwerplike kleed. Ná die doopritueel het die dopeling nuwe klere aangetrek as ʼn simbool dat hy opnuut
gebore en nou met Christus beklee is. Om dus deur die doop met Christus beklee te kan word, impliseer
dat geloof die bediening van die doop vooraf moet gaan. Charles R Erdman bevestig hierdie implikasie
wanneer hy sê: “Paul here affirms that through the operation of faith we are all sons of God ... in Christ
Jesus ... Into such a relationship we are brought by baptism; “For as many of you as were baptized into
Christ did put on Christ. Baptism here denotes a confession of faith. Without faith baptism would be an
empty form. ...” (Erdman 1961:85). Die uiterlike handeling van die doop vind dus eers sy waarde wanneer
dit sy innerlike waarheid wat daardeur gesimboliseer word, reflekteer. Hierdie innerlike waarheid is die
regenerasie van die ou mens deur wedergeboorte, want dit is deur wedergeboorte wat die ou mens wat
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ons eens was saam met Christus sterwe en begrawe word en die nuwe skepping in Christus saam met
Hom opgewek word tot ʼn nuwe lewe. Wanneer die bediening van die doop as uiterlike simbool losgemaak
word van wedergeboorte as ʼn innerlike werklikheid, word dit in die woorde van Charles R Erdman, soos
reeds vermeld, “an empty form”, ʼn leë handeling wat sy oorspronklike Bybelse betekenis verloor het.
8. OORDOOP/HERDOOP
8.1 In my eie bediening is daar waarskynlik geen enkele kwessie waaraan ons plaaslike gemeente meer
lidmate verloor het as die een rakende die NG Kerk se amptelike beskouing van die bediening van die
belydenisdoop aan lidmate wat as babas gedoop is nie. Volgens die BEM-verklaring is een van die sake
waaroor die meeste kerke saamstem die oortuiging dat die doop, net soos wedergeboorte, ʼn eenmalige
gebeurtenis behoort te wees omdat ons ook net een maal saam met Christus sterwe en opstaan in ʼn
nuwe lewe. Tog toon die praktyk dat talle kerke wat die belydenisdoop onderskryf geen gewetensbeswaar
daarteen het om die belydenisdoop te bedien aan diegene wat reeds as babas gedoop is nie. Die rede
hiervoor is dat hulle nie die kinderdoop as die Bybelse doop beskou nie. Om begrip te hê vir ons lidmate
wat as babas reeds gedoop is, maar steeds die behoefte ervaar om die belydenisdoop te ondergaan, is dit
belangrik om hulle beweegredes hiervoor te verstaan. Hierdie lidmate beskou die belydenisdoop as ʼn
daad van gehoorsaamheid aan ʼn Bybelse opdrag soos oa in Matt 28:19 uiteengesit:
8.1.1 Gaan na al die nasies toe
8.1.2 Maak die mense my dissipels
8.1.3 Doop hulle (daardie dissipels)
8.1.4 Leer hulle.
8.2 GEVOLGTREKKING
8.2.1 Vanuit hierdie progressie is die Bybelse opdrag om die doop te bedien aan diegene wat reeds
dissipels geword het.
8.2.2 Hierdie lidmate beskou gevolglik die belydenisdoop as die ware Bybelse doop en erken dus nie die
doop wat hulle as babas ontvang het nie. Al beskou hulle nie die kinderdoop as die ware doop nie,
beteken dit nie dat die ritueel vir hulle waardeloos was nie. Hulle sien eerder hulle kinderdoop as ʼn belofte
van toewyding wat hulle ouers as Verbondsouers teenoor God afgelê het om hulle aan die Here toe te wy
en in Sy weë groot te maak. Vanuit hierdie perspektief beskou hulle nie hul belydenisdoop as ʼn herdoop
of wederdoop nie, maar eerder as die ware doop. Die motief in die harte van lidmate wat die
belydenisdoop ondergaan ten spyte daarvan dat hulle reeds as babas gedoop is, is dus nie minagting,
opstandigheid of rebellie teenoor die kerk nie. Ten spyte daarvan het hierdie perspektief van die
sogenaamde “wederdopers” deur die eeue, soos vandag steeds, aanleiding tot geweldige aanstoot onder
diegene wat die kinderdoop onderskryf, gegee. Myns insiens vorm hierdie aanstoot deel van die huiwering
binne die NG Kerk om die belydenisdoop te erken en te bedien aan lidmate wat reeds die kinderdoop
ontvang het. Sulke lidmate moet dus noodgedwonge weggewys word na gemeentes wat wel die
belydenisdoop aan hulle sal bedien as hulle volgens hulle oortuiging en gewete sou wou optree. Die
Sinode van 2011 laat wel ruimte dat sodanige lidmate, nadat die belydenisdoop elders aan hulle bedien is,
welkom is om weer hulle regmatige plek in hulle plaaslike gemeentes in te neem. Die beskuldiging dat
hierdie lidmate deur hulle belydenisdoop die genade wat God aan hulle bewys het, verwerp en as’t ware
“in Sy gesig teruggooi” deur te probeer “bydra” tot hulle redding, ontmoedig hulle egter om dit te doen. Die
besluite rakende die doop van die Sinode van 2013, soos vervat in die Kerkorde van 2013 se BELEID,
FUNKSIONELE BESLUITE EN RIGLYNE (17.14.2.4) dat hierdie lidmate pastoraal begelei moet word en
die oproep in die ATR se verslag aan die Sinode van 2013 (2.2.1.1) dat kerkrade en predikante die
“gereformeerde verstaan van die Verbondsdoop met oortuiging moet bevestig”, impliseer dat hierdie
geestelike belewenis (die belydenisdoop) waaraan hulle soveel betekenis heg deur hul kerk as ʼn
“dwaling” waarvan hulle in werklikheid bekeer moet word, gesien word. Die feit dat hulle voortaan
beperkte lidmaatregte geniet deurdat hulle van die ampte uitgesluit word, bevestig hierdie implikasie. Dit
lei noodgedwonge tot:
8.2.2.1 ʼn mentaliteit van geheimhouding omdat hulle uit vrees vir geestelike veroordeling nie met
vrymoedigheid kan verklaar of getuig aangaande hulle geloofservaring nie. Die hartseer gevolg hiervan is
dat die oorspronklike Bybelse betekenis van die doop as openbare verklaring van geloof daardeur verlore
gaan (as ons ʼn landswye anonieme opname kon maak oor hoeveel van ons NG Kerk lidmate reeds ʼn
belydenisdoop elders ondergaan het, maar nooit die vrymoedigheid gehad het om dit in die openbaar
bekend te maak nie, sou dit vir ons groter insae in die noodsaaklikheid om tot ʼn bevredigende vergelyk te
kom, kon gee).
8.2.2.2 die soeke na ʼn nuwe geestelike tuiste deur lidmate wat andersyds steeds tuis en lojaal aan hulle
plaaslike gemeente sou gebly het. Die realiteit is dat lidmate wat noodgedwonge elders moet gaan om die
belydenisdoop te ontvang, dikwels nie weer na hulle plaaslike NG gemeente toe terugkeer nie. Sodoende
verbeur die NG Kerk lidmate wat, as hulle deur die kerk geakkommodeer sou geword het, hulle plaaslike
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gemeente met hulle Godgegewe gawes en bedieninge sou gedien het en sodoende vir ons ʼn aanwins
kon gewees het.
8.2.2.3 die skending van die getuienis van ons kerk omdat beperkte lidmaatregte diskriminerend en
liefdeloos van aard is.
8.3 Die Sinodes van 2011 en 2013 laat wel ruimte vir doopherdenking/herinnering vir diegene wat
behoefte daaraan het om hulle doop in die openbaar te vier. “Doopviering” as alternatief was myns insiens
ʼn poging tot kompromie, maar nogtans nie ʼn geslaagde een nie, deels omdat die riglyne daarvoor vaag
omskryf was (wat weer op sy beurt sy eie problematiek tot gevolg gehad het) en andersyds omdat dit nie
vir lidmate wat die belydenisdoop onderskryf ʼn aanvaarbare alternatief vir die Bybelse doop is nie.
9. GEVOLGTREKKING
9.1 Die kerngedagtes van hierdie gravamen kan soos volg saamgevat word:
9.1.1 Ons gee dankbaar erkenning vir die versoenende gebaar van die Sinode van 2011 vir hulle poging
om ten opsigte van die doop ʼn ruim huis vir almal te skep. Die problematiek rakende die implementering
van die ATR se riglyne, soos goedgekeur deur die Sinode van 2013, vereis egter ons dringende aandag
en duidelike, doelgerigte besluitneming om verwarring uit te skakel en sodoende kerkeenheid te beskerm
en te bevorder. Om dit te verseker, sal ons konsekwent moet wees ten opsigte van die lidmaatregte van
almal wat in hierdie ruim huis ingesluit word.
9.1.2 Die gravamen het gepoog om die doopperspektief van die diegene wat die belydenisdoop
onderskryf uit te lig as ʼn geldige, alternatiewe siening wat nogtans in ooreenstemming is met die
toepassing van gereformeerde beginsels:
9.1.2.1 Die feit dat geloof as ʼn menslike reaksie op God se eerste inisiatief en aksie vereis word, sê op
geen wyse dat ons daardeur God se reddende genade verdien of ʼn bydrae daartoe kan lewer nie.
9.1.2.2 Die belydenisdoop impliseer nie die verwerping van God se verbond nie. Die belydenisdoop is
ook ʼn Verbondsdoop.
9.1.3 Die verskil in die doop perspektiewe lê eerder in die wyse waarop ons glo dat ons tot die Verbond
toetree:
9.1.3.1 Diegene wat die kinderdoop onderskryf, glo dat die kindertjies van gelowige ouers deur die
bediening van die doop in die Verbond ingelyf word.
9.1.3.2 Diegene wat die belydenisdoop onderskryf, glo dat hulle deur wedergeboorte by die Verbond
ingelyf word deur te glo as ʼn reaksie op God se reddende genade.
9.1.4 Historiese navorsing toon dat die praktyk van die kinderdoop eers vanaf die 3de eeu nC begin
ontwikkel het.
9.1.5 Tot minstens die derde eeu was die belydenisdoop die standaardpraktyk in die Kerk.
9.1.6 Die BEM-verklaring van die Wêreldraad van Kerke roep kerke wêreldwyd op tot die doelwit van
sigbare eenheid ter wille van die Kerk se getuienis in die wêreld. Om in hierdie doelwit te slaag, sal ons ʼn
basiese ooreenstemming ten opsigte van die doop, die nagmaal en die ampte moet bereik. Dit impliseer
toegewing en akkommodasie na beide kante toe. ʼn Teologie van Eenheid roep ons op om eerder te poog
om “in te sluit” as om “uit te sluit” in die “ruim huis” wat ons bely ons graag wil wees.
9.1.7 Oor die jare heen het die NG Kerk haar bereidwilligheid bewys om haar sienswyse rakende
belangrike sake te heroorweeg en aan te pas volgens nuwe lig vanuit die Woord. Die Kerk behoort egter
dieselfde bereidwilligheid te toon ten opsigte van haar belydenisskrifte.
9.1.8 Die beskouing van die belydenisdoop as ʼn “herdoop” van iemand wat reeds die kinderdoop ontvang
het, leef slegs in die harte van diegene wat die kinderdoop as die ware doop onderskryf. Vanuit die
perspektief van diegene wat die belydenisdoop onderskryf, is hulle doop ʼn daad van gehoorsaamheid en
nie ʼn daad van rebellie of opstandigheid teenoor die NG Kerk nie.
9.1.9 Doopviering/herdenking is nie ʼn aanvaarbare alternatief in die plek van die doop vir diegene wat die
belydenisdoop onderskryf nie.
9.2 Volgens die artikel “The case for dual Baptism Part 1” op die Patheos blog (Bird 2011) behoort
Christelike geloofsoortuigings teologies geprioritiseer te word deur te onderskei tussen:
9.2.1 Essensiële geloofsoortuigings: hierdie kategorie sluit die grondbeginsels van die Christelike geloof
soos die Evangelie, die Drie-eenheid, die menswording van Jesus, ens in en is daarom
ononderhandelbare kwessies.
9.2.2 Belangrike geloofsoortuigings: Dit sluit sake in wat belangrik is ten opsigte van kerkorde en
leerstellige kwessies waaroor verskil mag word, maar wat nie die leer aangaande die verlossing aantas
nie. Volgens hierdie artikel val die doop en die nagmaal onder hierdie kategorie.
9.2.3 Onbelangrike sake: Dit sluit kwessies van persoonlike oortuiging en voorkeure sowel as
gewetensake in. Voorbeelde hiervan sou bv Christene en alkoholgebruik, watter Bybelvertaling verkieslik
is, ens kon wees.
9.2.4 Gevolgtrekking:
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9.2.4.1 As die doop dus nie in die kategorie van “essensiële geloofsoortuigings” nie, maar eerder in die
tweede kategorie van “belangrike geloofsoortuigings” ressorteer, behoort dit nie ʼn struikelblok vir eenheid
in die Kerke wat Jesus as Here bely, te wees nie. Om hierdie rede is die Teologie van Eenheid so ʼn
belangrike fondament van hierdie gravamen. Paulus se onderbeklemtoning van die doop teenoor die
prioritisering van die verkondiging van die Evangelie in 1 Kor. 1 bevestig dat die doop ook vir Paulus nie ʼn
essensiële saak was nie.
9.2.4.2 Hierdie teologiese prioritisering sluit mooi aan by die gesegde “In essensiële sake, eenheid; In nie
essensiële sake, vryheid; In alle sake, liefde” wat as ons vertrekpunt vir hierdie gravamen dien. As die
doop nie onder essensiële sake val nie, maar eerder by die nie essensiële sake tuishoort, behoort ons
vryheid te geniet om ons eie oortuigings rakende die doop te handhaaf en uit te leef. Om hierdie vryheid
vir onsself toe te eien, vereis egter van ons om daardie selfde vryheid ook na die ander kant van die
geloofspektrum te bied. Sodoende sou ons eenheid selfs in diversiteit kon hê, maar dit sou vereis dat ons
mekaar ruimte gun en sonder veroordeling werklik hóór. Mag die liefde van Christus uiteindelik ook in
hierdie saak die deurslag gee!
10. MOONTLIKE VOORSTELLE VIR BEDIENINGSPRAKTYK
10.1 Voordat ons die pad vorentoe kan bepaal, moet ons eers beslis of daar wel ʼn gesamentlike weg
vorentoe moontlik is. Dit noodsaak ons om terug te keer na dít waaroor ons, ten spyte van ons
verskillende doopbeskouings, wel saamstem: Die kern van ons geloof sentreer rondom ons belydenis dat
ons uit genade alleen, deur geloof gered word. Die Evangelie van Jesus, Sy kruisiging en opstanding, is
die sentrale waarheid van ons geloof. As ons egter die doop die beslissende faktor maak waarvolgens ons
bepaal of iemand in die NG Kerk se “ruim huis” ingesluit of uitgesluit word, verhef ons indirek die doop tot
die sentrale waarheid en die kern van ons geloof. Sodoende word die “teken” verhef tot die “inhoud”. Ons
mag egter nie toelaat dat dit gebeur nie, want dit sou beteken dat ʼn gesamentlike weg vorentoe
onmoontlik sou wees.
10.2 Aangesien dit die Algemene Sinode se mandaat en verantwoordelikheid is om die kerk se beleid te
bepaal, wil hierdie gravamen die volgende voorstelle vir oorweging aangaande die moontlike pad vorentoe
aan die Sinode voorlê:
10.2.1 Lidmate moet gelyke lidmaatregte geniet, ongeag hulle verskillende doopbeskouings, anders sou
dit onmoontlik wees om hulle regmatige plekke in hul plaaslike gemeentes in te neem, soos wat hulle
aangemoedig word om te doen. In die praktyk beteken dit dat lidmate nie uit die ampte uitgesluit mag
word op grond van die feit dat hulle ʼn ander doopbeskouing handhaaf nie. Dit noodsaak dat die Sinode ʼn
duidelike besluit hieroor sal moet neem en dat daardie besluit dan eerlik en openlik aan ons lidmate
oorgedra sal moet word aangesien beperkte lidmaatskap teenstrydig met ʼn regmatige plek is. Indien die
Sinode sou besluit om dit te doen, sal die Sinode revisie van die ATR se riglyne rondom die interpretasie
van die Sinode van 2011 se besluite rakende die doop moet neem.
10.2.1.1 AANBEVELING: GELYKE LIDMAATREGTE
10.2.1.2 Die Sinode besluit dat lidmaatregte nie bepaal of beperk sal word op grond van lidmate se
persoonlike doopbeskouing nie.
10.2.1.3 Die Sinode bring die nodige wysigings in die Kerkorde aan.
10.2.2 Indien die Sinode die gravamen gelyk sou gee dat die belydenisdoop teologies ook as ʼn
gereformeerde interpretasie van die doop gesien kan word, sou die gravamen ʼn dubbele
bedieningspraktyk rondom die doop, soos tans alreeds in baie gereformeerde kerke suksesvol
geïmplementeer is, wou voorstel. Voorbeelde van kerke wêreldwyd wat so ʼn dubbele bedieningspraktyk
handhaaf, sluit oa die Presbiteriaanse kerke in die VSA en Australië, die Reformed Church of France, die
Christelik Gereformeerde Kerk van Suid-Afrika en die Presbiteriaanse kerk in Egipte in. In praktyk beteken
so ʼn dubbele bedieningspraktyk dat ouers die keuse volgens hul geloofsoortuiging mag maak om hul
babas te doop óf te wag totdat hulle kinders eers self tot geloof gekom het. In die geval van die
kinderdoop sal die kind, wanneer hy tot geloof gekom het, ʼn openbare belydenis van geloof moet aflê. As
die ouers egter sou kies om die doop van hul babas uit te stel totdat hulle tot persoonlike geloof gekom
het, sal die babas tydens ʼn toewyding seremonie aan die Here opgedra word.
10.2.2.1 AANBEVELING: BELYDENISDOOP AS ALTERNATIEWE GEREFORMEERDE DOOP
10.2.2.1.2 Die Sinode gee gelyk dat die belydenisdoop teologies ook as ʼn gereformeerde
interpretasie van die doop gesien kan word
10.2.2.1.3 Die Sinode keur ʼn dubbele bedieningspraktyk tov die kinderdoop en belydenisdoop,
soos in ʼn aantal gereformeerde kerke reeds aanvaar is, goed.
10.2.2.1.4 Die Sinode stel ʼn taakspan saam om die kerk te bedien rondom die praktiese aspekte
van sodanige bedieningspraktyk.
10.2.3. As die Sinode sou besluit om die belydenisdoop te akkommodeer, sou ons die liefdevolle ruimte
moet skep waarbinne lidmate wat reeds die kinderdoop ontvang het, maar volgens hulle persoonlike
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oortuiging en gewete die belydenisdoop wil ondergaan, dit mag doen sonder die vrees vir veroordeling of
etikettering as “wederdopers” omdat dit vanuit hulle perspektief hulle eerste “ware” doop is.
10.2.3.1 AANBEVELING: RUIMTE VIR BELYDENISDOOP
Die Sinode skep ruimte vir lidmate wat reeds die kinderdoop ondergaan het, maar volgens
geloofsoortuiging behoefte het om die belydenisdoop te ondergaan, om dit sonder veroordeling te
doen.
10.2.4. Indien die Sinode sou besluit dat die doop wél ʼn essensiële saak en dus ononderhandelbaar is,
vra die gravamen dat die Sinode nogtans sal oorweeg om gemeentes met ʼn “losser assosiasie” toe te laat
om sodoende gemeentes wat oorwegend ʼn ander doopbeskouing handhaaf te akkommodeer en steeds
binne die kerkverband te behou.
10.2.4.1 AANBEVELING: VERBREDING VAN KERKVERBAND
10.2.4.1.1 Die sinode bevind dat die doopbediening aan kindertjies van nie-toerekenbare ouderdom
nie ʼn essensiële saak in ons geloofspraktyk is nie.
10.2.4.1.2 Die Sinode keur die verbreding van die Kerkverband goed sodat gemeentes wat hulleself
ten volle gereformeerd beskou, maar die belydenisdoop onderskryf, steeds deel kan vorm van die
Kerkverband.
10.2.5. Die gravamen wil ʼn beroep op die sinode doen om, indien die gesprek steeds sou voortgaan, ook
voldoende met lidmate wat ʼn ander doopbeskouing handhaaf, te konsulteer. Sodoende word hulle die
geleentheid gegun om hulle eie oortuiging sélf te stel eerder as wat gelowiges wat nie in hulle oortuigings
deel nie namens hulle sou moes praat. Sodoende kan misverstande voorkóm en verkeerde persepsies na
beide kante toe uitgeskakel word en daar doeltreffend na wedersydse begrip toe gewerk word. Solank as
wat ons eerlik en met deernis met mekaar blý praat, is daar hoop, selfs al stem ons nie altyd met mekaar
saam nie.
10.2.5.1 AANBEVELING: INKLUSIEWE KONSULTASIE
Die Sinode besluit om in alle gesprekke rondom die doop inklusiewe konsultasieprosesse van
stapel te stuur sodat geen party in die gesprekke uitgesluit word nie.
10.3 Mag ons in nederigheid en liefde kies om wedersyds leerbaar en oop vir mekaar te bly; oop vir
vernuwing en verandering, sodat ons ons leuse “Semper Reformanda” gestand kan doen.
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B.7 BELYDENISGRONDSLAG VAN DIE NG KERK
(WES- EN SUID-KAAPLAND)
BESKRYWINGSPUNT

1. Die Algemene Sinode handhaaf die uitgangspunt dat die belydenisgrondslag van die kerk op ʼn
skriftuurlik-teologiese grondslag en daarmee saam gereformeerde kerkregbeginsels, vasgestel
moet word.
2. Die Algemene Sinode besluit om Kerkorde Artikel 44.1 soos volg te wysig (soos dit voor die
2004-vergadering van die Algemene Sinode was):
Artikel 44
44.1 Die wysiging van die Belydenis kan alleen geskied nadat elke sinode afsonderlik met ʼn
tweederdemeerderheid én twee derdes van alle kerkrade elk met ʼn tweederdemeerderheid ten
gunste daarvan besluit het. (Die woorde “én twee derdes van alle kerkrade elk met ʼn
tweederdemeerderheid” word dus geskrap.)
3. Die Algemene Sinode besluit om Reglement 24 in sy geheel te skrap.
4. Die Algemene Sinode gee aan die Algemene Steunspan Regte (ASR) opdrag om ondersoek in te
stel of die kerk se regsposisie wat deur die hof as vrywillige vereniging gedefinieer is, in
ooreenstemming is met ons identiteit as gereformeerde geloofsgemeenskap en met Artikel 3.3 van
die Kerkorde.
MOTIVERING
1 Tydens die proses van ʼn moontlike wysiging van Artikel 1 het die vraag ontstaan of die NG Kerk met die
verandering van Artikel 44.1 deur die Algemene Sinode 2004 (waartoe die Sinode van Wes- en SuidKaapland toegestem het) dit op suiwer teologiese gronde gedoen het. Daar is kennis geneem van
verskeie standpunte en die Sinode van Wes- en Suid-Kaapland is oortuig dat indien die kerk ooit weer
oorweging wil skenk aan die wysiging van haar belydenisgrondslag, dit op ʼn wyse gedoen moet word wat
versoenbaar is met die beginsels van die gereformeerde kerkreg.
2 Die toekoms van belydenisvorming in die NG Kerk. Die NG Kerk Wes- en Suid-Kaapland is deeglik
daarvan bewus dat sy ingestem het tot die proses wat gevolg is met die oog op die wysiging van Artikel 1.
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Die Sinode van Wes- en Suid-Kaapland respekteer en berus haar by die uitkoms van die proses wat die
Algemene Sinode met die voorstel van Artikel 1 gevolg het. Die Sinode van Wes- en Suid-Kaapland dien
hierdie beskrywingspunt in met die oog op toekomstige handelinge van die kerk.
3 Volgens die gereformeerde kerkregbeginsels en -tradisie lê die bevoegdheid om oor die
belydenis van die kerk te besluit nie by kerkrade nie. Nêrens in die geskiedenis (sover vasgestel kon
word) het dit in die Gereformeerde kerke gebeur dat gemeentes op ʼn demokratiese wyse getoets word
oor ʼn belydenisskrif nie.
Met die besluit van die Algemene Sinode in 2004 om kerkrade te betrek by die besluit oor die wysiging
van belydenisskrifte, is afgewyk van die beginsels van die gereformeerde kerkreg. Die Nederlandse
Geloofsbelydenis (Artikel 27–32) is duidelik daaroor dat plaaslike gemeentes nie as onafhanklike kerke
bestaan nie, maar as selfstandige gemeentes binne ʼn kerkverband. Die gemeente is wel ʼn plaaslike- en
volledige gestalte van die liggaam van Christus, maar is nie die kerk in geheel op sy eie nie. Die
gereformeerde uitgangspunt van die plaaslike gemeente as “ecclesia completa et incompleta” (volledig
kerk en onvolledig kerk) moet deeglik verreken word wanneer oor besluitnemingsprosesse gedink word.
Die NG Kerk het ʼn sinodaal- presbiteriale kerkregeringstelsel waar die gemeente en die kerkverband albei
noodsaaklike gestaltes van die kerk is en die een nie sonder die ander kan bestaan of funksioneer nie.
Daarom word daar in die gereformeerde kerkreg sekere bevoegdhede aan die onderskeie
kerkvergaderinge toegeken.
Die kerkraad het volledige bevoegdheid oor sake soos lidmaatskap, tug en Woordverkondiging. Kerkrade
kan ook selfstandig besluit oor die inrigting van die erediens en het handelingsbevoegdheid rakende die
eiendom, goedere en fondse van die gemeente.
Afgevaardigdes van kerkrade na ʼn sinode asook afgevaardigdes van ʼn sinode na die Algemene Sinode
kom byeen om onbevange saam na die Woord en Gees te luister en oor ander sake as by die plaaslike
gemeente te besin. Volgens Bouwman praat Voetius van “gemeenskaplike sake” en “partikuliere sake”.
Partikuliere sake word deur die plaaslike gemeente hanteer en gemeenskaplike sake word deur die
meerdere vergaderinge (ring, sinode) hanteer (Bouwman deel II, 1970:37). Gemeenskaplike sake by die
Algemene Sinode is onder andere dit wat die samestellende kerke en sinodes se gemeenskaplike
identiteit bepaal soos byvoorbeeld, belydeniskwessies en -beleidstandpunte (Artikel 43 van die Kerkorde).
Alle kerkvergaderinge het dus ʼn begrensde bevoegdheid. Kerkorde Artikel 20 bepaal “dat die
vergaderinge elkeen sy eie aard en funksie het.”
Met die uitbreiding van kerkrade se bevoegdheid mbt die besluitneming oor die belydenis van die kerk, het
die Algemene Sinode van 2004 afgewyk van die beginsel van die gereformeerde kerkreg met betrekking
tot die bevoegdheid wat aan kerkrade toegeken is. Hierdie bepaling het sy oorsprong in Artikel 30 van die
Dordtse Leerreëls van 1618–1619 van die Gereformeerde Kerke in Nederland na die Hervorming wat
soos volg lees: “In meerder vergaderinge sal men niet handelen dan ’t geen dat in mindere niet en heeft
afgehandelt connen werden ofte dat tot de Kercken der meerder vergaderinge int gemeyn behoort.”
4 Die NG Kerk handhaaf ʼn Sinodaal-Presbiteriale kerkregeringstelsel.
Die huidige Artikel 44.1 het die implikasie dat kerkrade die Algemene Sinode se besluit oor belydenissake
kan veto. In sekere gereformeerde kringe word bepaal dat gemeentes eers die besluite van sinodes moet
ratifiseer alvorens dit van krag word. Dié uitgangspunt is dat die besondere ampte en in besondere sin die
ouderlinge (koningsamp) in hulle hoedanigheid as geroepenes van God en verkosenes van die gemeente,
onder leiding van die Woord en Gees, die regering van die kerk behartig. Hier val die klem dus op die
presbiteriale aard van die kerkregering. Verder word veronderstel dat die kerk eintlik in die gemeentes leef
en dat sinodes slegs vergaderinge van gemeentes is wat ʼn gesamentlike belydenis onderskryf.
Aanhangers van hierdie benadering is gevolglik van mening dat meerdere vergaderinge hul gesag aan die
gemeentes ontleen. As sodanig het meerdere vergaderinge slegs afgeleide gesag. Afgevaardigdes is dus
hiervolgens moreel gebonde aan die gemeentes wat hulle afvaardig en verteenwoordig hulle met ʼn
bepaalde mandaat. Hierdie benadering bevorder kongregasionalisme en independentisme. Die gevaar
van kongregasionalisme (waar die lidmate die besluitnemingsbevoegdheid oor beleids- en belydenissake
het), is dat die belange van die Koninkryk seksioneel behartig word en die uitgebreidheid daarvan
nagelaat word. Hierdie gevaar geld eweneens wanneer gemeentes independentisties bestaan. In die NG
Kerk is bogenoemde lyn van denke nooit gehandhaaf nie.
Daarteenoor handhaaf die gereformeerde teologie dit baie duidelik dat Christus die Hoof van die kerk is
wat regeer deur sy Gees en Woord (kyk Institusie van die Christelike Godsdiens, Johannes Calvyn Boek
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IV Hfst 8 & 9). Elke kerkvergadering ontleen dus haar gesag aan die Hoof, Christus, wat lewend
teenwoordig is in die vergadering en nie aan die gesag van mense of vergaderinge wat persone na die
vergadering afgevaardig het nie. Ampsdraers stem by meerdere vergaderinge volgens hulle oortuiging
soos hulle die Heilige Gees deur die Skrif binne die gemeenskap van die gelowiges hoor. Geloofsbriewe
gee ampsdraers die besluitnemingsbevoegdheid, maar nie ʼn mandaat of voorskrif oor wat hulle moet
besluit nie. Hiermee word beslag gegee aan ʼn sinodaal-presbiteriale stelsel.
Hoewel ʼn kerklike vergadering op ʼn demokratiese wyse sake tot stemming kan bring, is die doel van die
besluitneming om geloofsonderskeidend die wil van Christus vir sy kerk te soek. Artikel 30 van die
Nederlandse Geloofsbelydenis begin met die woorde: “Ons glo dat hierdie ware kerk ooreenkomstig die
geestelike bestuurswyse wat ons Here ons in sy Woord geleer het, geregeer moet word.”
Die kerk is dus nie ʼn demokratiese instelling soos ander samelewingsinstellings (of vrywillige
verenigings), waar die stem van die meerderheid alleen bepalend is nie. Die belydenis van die kerk word
dus nie op grond van die instemming van mense of die meerderheid van gemeentes se stemme bepaal
nie, maar in die vergadering van ampsdraers wie se bevoegdheid dit is om oor leerstellige sake te besluit,
waar die wil van Christus onderskei word en diensooreenkomstig besluit word oor die belydenis van die
kerk.
5 Met die formulering van Reglement 24 het die Algemene Sinode vorm gegee aan ʼn demokratisering
wat strydig is met die sinodaal-presbiteriale kerkregering stelsel. Reglement 24 verduidelik die wyse
waarop ʼn kerkraad sy besluite oor belydenisvorming moet hanteer. Die aanbeveling van die Sinode van
Wes- en Suid-Kaapland dat Artikel 44.1 gewysig moet word, impliseer verder dat Reglement 24 geskrap
moet word.
Selfs al sou die Algemene Sinode nie Artikel 44.1 wysig nie is die aanbeveling dat Reglement 24 steeds
geskrap word. Die Algemene Sinode het met die aanvaarding van Reglement 24 aan die een kant
afgewyk van die gebruiklike werkswyse waar gemeentes se instemming tot kerkraadsbesluite via
approbasie verkry word (die werkswyse van approbasie word in die agenda van die Algemene Sinode van
2004 deeglik omskryf). Aan die ander kant oorskry die Algemene Sinode haar bevoegdheid deur vir
kerkrade voor te skryf om besluite anders te neem as wat kerkordelik die gebruik is.
6 Die vasstelling van ʼn kerk se belydenis is by die sinode gesetel. In die NG Kerk het die
samestellende sinodes van die Algemene Sinode die bevoegdheid om elkeen die belydenis te kan vasstel
kontraktueel aan die gesamentlike sinode (Algemene Sinode) toevertrou. Wanneer ʼn belydenisskrif egter
toegevoeg word tot die belydenisgrondslag van die Algemene Sinode of ʼn belydenisskrif gewysig word,
het dit implikasies vir die kontrak tussen die samestellende sinodes. Daarom is die instemming van die
samestellende sinodes nodig wanneer die Algemene Sinode oorweeg om die belydenisgrondslag van die
kerk uit te brei. Dit is daarom ook deel van die ooreenkoms van 1962 (Kerkorde 1962, Artikel 44) tussen
die samestellende kerke en sinodes, dat sodanige wysiging moet geskied met die instemming van die
samestellende sinodes. ʼn Plaaslike gemeente, in teenstelling met sinodes, word binne kerkverband
gestig. ʼn Plaaslike kerk word nie eers gestig en besluit dan vrywillig om by die kerkverband aan te sluit
nie. Die veronderstelde bevoegdheid om belydenissake te hanteer berus dus uit die staanspoor by die
kerkverband waarbinne die gemeente tot stand kom (kyk Bouwman, H. 1928. Gereformeerd Kerkrecht.
Kampen: Kok, II p 9).
7 Juridies of teologies: Die invoeging van die frase “én tweederdes van alle kerkrade “in 2004 was
onder andere ʼn poging om die juridiese reg – wat die kerk as vrywillige vereniging sien – te akkommodeer
(kyk Appèlhofuitspraak: saak nr 536/96 regters Viviers en Harms: NGKA vs VGKSA Nov 1998 en
Hooggeregshofuitspraak saak nr 2287/1999 regter CJ Musi). Dit word oor die volgende redes as
aanvegbaar beskou:
7.1 Indien die byvoeging van kerkrade in Artikel 44.1 in 2004 as gevolg van juridiese redes gedoen is, is
dit ʼn voorbeeld van waar die kerk haar identiteit laat definieer het deur die regbank. Dit is strydig met die
aard van die kerk se verstaan van ʼn sinodaal-presbiteriale kerkregering stelsel. Die kerk sal oor haarself
altyd teologies moet dink en dienooreenkomstig sake op ʼn kerklike wyse hanteer. Kerkorde Artikel 21 stel
dit duidelik dat die kerkvergaderinge sake vanuit kerklike perspektief moet behandel. Kerkorde Artikel 3.3
stel dit: “Die Nederduitse Gereformeerde Kerk reël haar eie interne orde op grond van haar
onvervreembare roeping en interne bevoegdheid as kerk van Jesus Christus en ook op grond van haar
reg tot vryheid van godsdiens.” Indien die kerk nie haar eie regsposisie definieer nie, sal die owerhede
aanhou om ʼn sekere regposisie aan die kerk toe te ken (Coertzen 2001. NGTT 42:115). Die kerk behoort
haarself in terme van belydenis en kerkorde te omskryf en dit behoort anders te wees as dié van ʼn
vrywillige organisasie (Smit, J. 2006, NGTT 47/1, 2:641). Die identiteit van die kerk sluit immers ook haar
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interne orde in. Die Grondwet van Suid-Afrika, 1996, gee vir die kerk die ruimte om haar identiteit te
definieer.
7.2 Die Appèlhofuitsprake van Viviers/Harms 1998 en Hooggeregshofuitspraak van Musi in 2006 was
enersyds om uitspraak te gee oor die hantering van kerkhereniging of die verandering van kerkverband en
andersyds oor die eiendom in die kerkherenigingsproses. Die fokus van die onderskeie uitsprake was nie
op wysiging van belydenis nie, maar op kerkhereniging. Die algemene indruk word geskep dat Regter
Musi ook na die wysiging van belydenisgrondslag verwys. Tog was dit nie die bedoeling van sy uitspraak
nie. Om sy uitspraak as motivering te gebruik vir ʼn kerkorde-artikel waar dit gaan oor die wysiginge van
belydenisvorming het nie noodwendig juridiese begronding nie. Boonop kan dit wat die 2004 byvoeging, nl
“tweederdes van kerkrade” wou bereik, nie gewaarborg word nie, want volgens genoemde uitsprake sal
die hele gemeente se toestemming verkry moet word en nie net twee derdes nie. Die byvoeging van
“tweederdes van kerkrade” is dus ʼn nodelose oefening wat nie veel gaan beteken indien die kerk se
verandering van sy belydenis gehandhaaf moet word teenoor die betekenis van hierdie uitspraak nie. So
lank as wat die kerk beskou word as ʼn vrywillige vereniging kan selfs hierdie byvoeging nie waarborg dat
twee derdes van ʼn gemeente genoeg sal wees dat 10 of meer lidmate aanspraak kan maak op die
regspersoon van die oorspronklike gemeente nie. Dit is ʼn verdere motivering waarom Reglement 24
geskrap moet word.
Dit is eerder dringend noodsaaklik dat die NG Kerk kragtens Artikel 3.3 van die Kerkorde (asook die regte
wat die grondwet van SA aan die kerk verleen) duidelik haar regsposisie en identiteit moet omskryf en nie
maar gelate aanvaar dat die hof die kerk as vrywillige vereniging sien nie.

B.8 OPDATERING VAN DIE BELYDENISSKRIFTE
DR ROCCO HOUGH
GRAVAMEN

1 DIE TYD HET LANKAL AANGEBREEK VIR ʼN NUWE AFRIKAANSE VERTALING VAN ONS
BELYDENISSKRIFTE EN VIR ʼN KORREKSIE VAN DIE FEITEFOUTE (SIEN BYLAAG AAN EINDE)
EN GEDATEERDE FORMULERINGS DAARIN
1.1 Die belang van die Formuliere van Eenheid vir ons lidmate
Dit is van die uiterste belang dat die lidmate van ons kerk die boodskap van die Woord op die regte
manier verstaan. Daar is al hoe meer populêre boodskappe en godsdienstige uitsprake wat nie Bybels of
Gereformeerd is nie, maar wat vir die waarheid deurgaan in baie kerke en by baie van ons lidmate. Die
belydenisskrifte is noodsaaklik om ons lidmate te lei deur die gevare van welvaartsteologie met pogings
tot selfverlossing en soeke na persoonlike belange bo die verheerliking van God.
1.2 Min lidmate lees nog die Belydenisskrifte
Ongelukkig het die Formuliere van Eenheid, wat naas die Woord, ons kerk se belangrikste riglyn is, vir
meeste van ons lidmate vreemde geskrifte geword. Daar is al hoe meer lidmate en predikante wat dit nie
meer ken nie of op so ʼn manier wil bely nie.
Een van die grootste redes waarom lidmate dit nie meer lees nie, is omdat dit nie soos Bybelvertalings,
elke paar dekades nuut vertaal is in ʼn meer verstaanbare taal nie en kommunikeer dit nie meer effektief
met ons lidmate nie. Verder is daar spelfoute in, teksverse wat verkeerd is, soos: "Hy wat glo en hom laat
doop, sal gered word," en formulerings wat jare gelede al nie meer aanvaar word in ons kerk nie (Bylaag
A). Die probleem is dat die Gereformeerde boodskap van die belydenisskrifte in ons moderne
verbruikerswêreld deur al hoe minder mense geglo en bely word, en die gevaar is dat wanneer lesers
hierdie soort foute en verouderde stellings daarin lees, hulle die belangrike boodskap van die belydenis
makliker as ongeloofwaardig kan ervaar.
1.3 Ons mag nie die gesag van die Skrif aantas nie
In Artikel 1 van ons Kerkorde bely ons dat ons die belydenisskrifte aanvaar, nie net in soverre hulle
ooreenstem met die Bybel nie, maar omdat hulle ooreenstem daarmee. Die implikasie is dat indien daar
foute in ons belydenisskrifte sou voorkom, ons daarmee die gesag van die Skrif aantas omdat ons ʼn
dokument met foute in gelykstel met God's Woord. Daarom mag ons nie wag nie: ons sal moet kyk na
plekke in die belydenisskrifte waarvan ons weet dat dit opgedateer en reggestel moet word en dit
korrigeer.
2 STELLINGS WAT OPGEDATEER EN VERANDER BEHOORT TE WORD, SLUIT OA DIE
VOLGENDE IN:
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2.1 Spelfoute in die Afrikaanse vertaling (soos op die webwerf van die NG Kerk)
2.2 Verkeerde teksverse of foutiewe Bybelverwysings
2.3 Sondes wat genoem word soos om rente te vra op geld wat iemand uitleen
2.4 Gebrekkige agtergrondkennis oor Bybelskrywers (Paulus die skrywer van Hebreërs)
2.5 Dogmatiese formulerings wat nie meer aanvaar word deur ons kerk nie, en
2.6 Woordgebruik en taal wat vreemd is vir lidmate van vandag en wat vernuwe behoort te word sodat
lidmate dit korrek kan verstaan.
As ons sê dat ons Gereformeerd is, moet ons die moed van ons oortuiging hê om voortdurend te kyk of dit
wat ons bely, in ooreenstemming is met die Woord. Indien ons besef dat ons iets verkeerd besluit of
verwoord het, moet ons dit regstel.
3 ONS WEET DIT MOET OPGEDATEER WORD, MAAR ONS IS BANG VIR DIE IMPLIKASIES
DAARVAN
Die probleem waarmee die kerk gekonfronteer word, is dat ʼn verandering in ons belydenisskrifte slegs
deur ʼn gravamen gedoen kan word, en daarvoor is ons bang. Ons is ook nie die enigste kerk wat hierdie
belydenisskrifte aanvaar het nie en ʼn verandering sal dus ook implikasies hê vir die ekumeniese verband
waarin ons staan. Daar word gesê dit is ʼn historiese dokument wat sodanig geïnterpreteer moet word.
Ons maak egter ʼn groot fout as ons dink dat lidmate van vandag die belydenisskrifte reg sal interpreteer
soos wat ons verwag dat hulle dit moet doen – die meeste van hulle het eenvoudig nie die korrekte
historiese of teologiese bril nie.
Die belydenisskrifte is die kerk se grondwet, hierin kry ons die riglyne hoe om die Bybel te verstaan en
waarop ons geloofsoortuigings rus. Dit is so ʼn mooi boodskap wat ons deur God se genade ontvang het.
Dit is te belangrik, ons mag dit nie onduidelik of oneffektief laat nie. Dit moet ʼn werkbare stuk gereedskap
in lidmate se hand wees.
Daar is reeds veranderinge aan die NGB aangebring – dit moet weer gedoen word. Dit is nie onmoontlik
dat die Wêreldbond van Gereformeerde Kerke veranderinge aan die belydenisskrifte kan aanbring nie –
hulle het dit reeds gedoen met Artikel 36 van die NGB wat hulle verander het omdat hulle oortuig was dat
ons nie meer vandag kan bely dat God aan die regering die swaardmag gee om ketters te stuit nie (NGB
in 1561).
Ons hoef nie die besluite wat die kerk lank gelede geneem het, te veroordeel nie, want ʼn belydenis word
altyd geskryf in ʼn sekere situasie en in die tyd wat daardie besluite geneem is, was daar ander
wêreldbeskouings en waarhede waaraan ons voorvaders moes vashou wat hulle tot daardie besluite
gebring het. Maar as ons met die kennis en insig wat ons vandag het, besef dat die belydenisskrifte nie sê
wat die Bybel vir ons leer nie, dan mag ons nie hou by dit wat ons voorgangers geformuleer het nie, al is
dit in ʼn dokument wat vir ons baie kosbaar is. Ons kerk het tot nuwe insigte gekom oor dinge soos
slawerny, apartheid, weerhouding van vroue uit die ampte, vroue wat verplig was om hoede te dra in die
erediens en die NG Kerk se deure wat toe was vir anderskleuriges tot so laat as 1982. Die kerk het in
hierdie en ander sake teruggegaan op hulle aanvanklike besluite en die saak reggestel. Indien dit sou blyk
dat die belydenisskrifte, ons heel belangrikste dokument naas die Bybel, dinge sê wat ons vandag nie
meer so kan of mag sê nie, as dit sou blyk dat dit selfs teen die boodskap van die Bybel sou wees en
homself direk weerspreek op sekere punte, sal ons ter wille van die waarheid dit moet regstel al is dit ʼn
moeilike pad.
4 VERSOEKE AAN DIE SINODE: ʼN NUWE VERTALING MET KORREKSIES
Die Sinode word gevra om toe te sien dat die Belydenisskrifte opnuut vertaal word in goeie Afrikaans vir
ons lidmate.
ATLAS word versoek om te kyk watter opdaterings en veranderinge (dogmaties en ander) nodig is vir ʼn
hersiene Afrikaanse vertaling van die belydenisskrifte. Hulle word versoek om te kyk na hierdie voorstelle
en ander moontlike wysigings en om te besluit wat verander moet word in die nuwe Afrikaanse vertaling.
Hierdie veranderinge moet almal saamgevat word in ʼn gravamen waaroor die Algemene Sinode sal moet
besluit. Indien dit aanvaar word, moet dit vervat word in die nuwe Afrikaanse vertaling met verduidelikings
waar nodig en die oorspronklike bewoording wat moontlik in ʼn voetnoot weergegee kan word.
Indien daar ook van die ander Afrikaanse Gereformeerde Kerke is wat hierdie behoefte aanvoel en wil
saamwerk aan ʼn nuwe Afrikaanse vertaling, kan dit ʼn gesamentlike poging wees op voorwaarde dat dit
nie die proses te lank mag uitrek nie. Ons is reeds te laat met ʼn nuwe vertaling.
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5 DIE BOODSKAP VAN DIE BELYDENISSKRIFTE MOET GEHOOR WORD
5.1 Die Sinode word versoek om predikante ernstig aan te moedig om weer gereeld uit die Bybel te preek
soos wat die belydenisskrifte die Woord verstaan en verduidelik.
5.2 Die Sinode word ook versoek om die inhoud van die belydenisskrifte op ʼn gepaste manier aan ons
lidmate deur te gee, deur Bybelstudies, dagstukkies, 40-dae leesprogramme en om sosiale netwerke en
die media te gebruik om hierdie belangrike boodskap uit te dra.
5.3 Versoek aan Wêreldgemeenskap van Gereformeerde Kerke:
5.3.1 Die Sinode word versoek om by die Wêreldgemeenskap van Gereformeerde Kerke navraag te doen
of daar ander soortgelyke voorstelle tot veranderinge gekom het van ander kerke en of hulle dit moontlik
tot ons beskikking kan stel.
5.3.2 ATLAS word versoek om te kyk na hierdie en ander voorstelle om die belydenisskrifte op te dateer,
en die NG Kerk se standpunt oor elkeen van hulle te formuleer.
5.3.3 Die Sinode word versoek om ons kerk se interpretasie en voorstelle tot verandering van die
belydenisskrifte te stuur aan die Wêreldgemeenskap van Gereformeerde Kerke en hulle te versoek om
ondersoek in te stel na die moontlikheid van ʼn opgedateerde belydenisskrif vir die 21e eeu, wat soos met
nuwe Bybelvertalings, naas die oue gelees kan word.
BYLAAG A
1. VERKEERDE TEKSVERSE, AGTERGRONDKENNIS OF INHOUDELIKE STELLINGS IN DIE
BELYDENISSKRIFTE EN VOORSTELLE TOT NUWE FORMULERINGS
1.1 Teksverse wat verkeerdelik in die Afrikaanse vertaling van die Belydenisskrifte weergegee is
In die Afrikaanse vertaling van die belydenisskrifte word daar nog gebruik gemaak van teksverse soos wat
dit in die 1933 Bybelvertaling verskyn het. Maar ʼn paar van hierdie teksverse waarna verwys word, kom
nie voor in die beste manuskripte van die Bybel soos wat die Bybelgenootskappe dit tans beskikbaar stel
en in die nuwe Bybelvertalings gebruik word nie. Ons weet vandag dat baie van hierdie tekste later
bygeskryf is by die oorspronklike Bybeltekste, maar dat ouer manuskripte ontdek is wat nader aan die
oorspronklike manuskripte is wat nie daardie invoegings gehad het nie. Ons kan nie hierdie later
ingevoegde tekste vandag gebruik en daarna verwys as God’s Woord soos dit wel nog tans in ons
belydenisskrifte staan nie. Dit is tekste soos:
1.1.1 NGB Art 9 by teksverse wat getuig van die drie-enige God.
Huidige formulering: "Want daar is drie wat getuig in die hemel: die Vader, die Woord en die Heilige Gees
en hierdie drie is een; en daar is drie wat getuig op die aarde: die Gees en die water en die bloed en die
drie is eenstemmig" (1 Johannes 5:7, 8).
Verduideliking: Hierdie teksverwysing is nie korrek nie. Die NAV van 1983 en al die nuwe Bybelvertalings
is korrek hier. Die latere invoeging moet uitgelaat word, nl: “en daar is drie wat getuig op die aarde: die
Gees en die water en die bloed en hierdie drie is een.”
Voorstel vir nuwe formulering: Skrap die woorde: "Want daar is drie wat getuig in die hemel: die Vader, die
Woord en die Heilige Gees en hierdie drie is een” (1 Johannes 5:7, 8).
1.1.2 HK vraag 71. Die foutiewe vertaling van die 1933-teks word aangehaal.
Huidige formulering: “Hy wat glo en hom laat doop, sal gered word; maar hy wat nie glo nie, sal veroordeel
word" (Mark 16:16).
Voorstel vir nuwe formulering: “Wie tot geloof gekom het en gedoop is, sal gered word; wie nie glo nie, sal
veroordeel word." (Mark 16:16).
1.1.3 HK vraag 119 en vraag 128. Die einde van Jesus se gebed
Huidige formulering: “Want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid.
Amen.”
Voorstel vir nuwe formulering: Haal hierdie woorde uit, of voeg in met ʼn voetnoot: “Hierdie teks is nie in
die vroegste manuskripte van die Bybel nie, dit is eers later ingeskryf, en daarom is dit weggelaat uit nuwe
Bybelvertalings.”
2. FOUTIEWE AGTERGRONDKENNIS OOR DIE SKRYWERS VAN BYBELBOEKE NGB Art 4.
Huidige formulering: Die boeke van die Nuwe Testament is: die vier Evangelies: Matteus, Markus, Lukas
en Johannes, die Handelinge van die apostels; die veertien briewe van die apostel Paulus: aan die
Romeine, twee aan die Korintiërs, aan die Galasiërs, die Efesiërs, die Filippense, die Kolossense, twee
aan die Tessalonisense, twee aan Timoteus, aan Titus, Filemon en die Hebreërs; die sewe briewe van die
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ander apostels: die brief van Jakobus, twee van Petrus, drie van Johannes en die brief van Judas en die
Openbaring van die apostel Johannes.
Voorstel vir nuwe formulering: Die boeke van die Nuwe Testament is: die vier Evangelies: Matteus,
Markus, Lukas en Johannes; die Handelinge van die apostels; die dertien briewe van die apostel Paulus:
aan die Romeine, twee aan die Korintiërs, aan die Galasiërs, die Efesiërs, die Filippense, die Kolossense,
twee aan die Tessalonisense, twee aan Timoteus, aan Titus en Filemon; die brief aan die Hebreërs; die
sewe briewe van die ander apostels: die brief van Jakobus, twee van Petrus, drie van Johannes en die
brief van Judas en die Openbaring van die apostel Johannes.
3. DOGMATIES VERKEERDE FORMULERINGS
3.1 NGB Art 10 oor die Godheid van Jesus Christus.
Huidige formulering: Ons glo dat Jesus Christus die enigste gebore Seun van God is, dat Hy ook God is.
Hy is van ewigheid af gebore (die Nederlandse teks lui: Wij geloven dat Jezus Christus naar zijn
goddelijke natuur de eniggeboren Zoon van God is, van eeuwigheid voortgebracht).
Verduideliking: Die belydenis wil hier en op ander plekke sê dat Jesus van ewigheid af lewe, soos wat die
vyfde artikel van die geloofsbelydenis van Athanasius duidelik sê, maar dan gebruik die Afrikaanse
vertaling van die NGB in hierdie artikel die woord “gebore” (vir voortgebracht) wat ʼn gebeurtenis is en ʼn
punt in tyd veronderstel. Jesus is wel op aarde gebore toe Hy ʼn mens geword het, maar daar was nie ʼn
geboorte van die Seun in ewigheid nie; Hy het nie ʼn begin nie. Die NGB Artikel 10 sê : “Hy is sonder
begin van dae of lewenseinde. Hy is saam met die Vader en die Gees van ewigheid af daar.
Voorstel vir nuwe formulering: Hy lewe van ewigheid af.
3.2 HK vraag 44: Hoekom bely ons: Jesus het neergedaal na die hel?
Huidige formulering: Antwoord: Sodat ek in my grootste probleme en swaarste tye kan weet en myself
kan troos dat my Here Jesus Christus my van die hel se swaarkry en pyn verlos het. Hierdie verlossing
het Hy verdien en daarin geslaag toe Hy baie swaargekry het en bang was en alleen was in sy lewe op
aarde, maar nog meer toe Hy gehang het aan die kruis.
Verduideliking: In hierdie antwoord en elders word dit genoem dat Jesus se neerdaling na die hel nie ʼn
fisiese of geestelike besoek aan die onderwêreld was nie; die neerdaling na die hel verwys duidelik hier
na sy swaarkry op aarde, en veral die helse smarte wat Hy gely het op die kruis. Hy het die hel se straf
ervaar toe Hy die sonde van die wêreld op Hom geneem het en sy Vader Hom verlaat het op die kruis.
Tog sê ons dit op so ʼn manier dat dit klink, en baie mense laat glo, dat Jesus se liggaam dood was, maar
dat sy gees aangehou lewe het en sy gees ʼn besoek gaan aflê het in die hel. As dit nie is wat ons bedoel
nie, dan moet ons dit ook nie so sê nie, en ook nie van vae formulerings gebruikmaak wat poog om ietwat
te verdoesel wat ons eintlik bedoel nie deur eerder te praat van "ter helle neergedaal het." Nie net hierdie
vraag van die HK nie, maar ook ons vertaling van die geloofsbelydenis moet hier verander.
Voorstel vir nuwe formulering: Sê dit duideliker en voeg in: Hy het nie na die hel gegaan nie, Hy het die
pyn en die straf van die hel ervaar toe God Hom gestraf het in ons plek, veral toe Hy aan die kruis deur
God verlaat is.
Ook die Apostolicum moet hierom verander.
Huidige formulering: Hy het neergedaal na die hel, of ter helle neergedaal. Voorstel vir nuwe formulering:
So het Hy die hel se straf vir ons betaal of gedra of verduur.
3.3 HK vraag 57: Watter goeie nuus en troos gee dit vir jou om te weet dat almal wat gesterf het, weer sal
lewe?
Huidige formulering: Antwoord: Ek weet dat my siel na hierdie lewe dadelik tot Christus, sy Hoof,
opgeneem sal word (a), maar ook hierdie selfde liggaam van my, deur die krag van Christus opgewek,
weer met my siel verenig en aan die heerlike liggaam van Christus gelykvormig sal word (b). Luk 16:22;
23:43; Fil 1:21, 23. (b) Job 19:25, 26; 1 Joh 3:2; Fil 3:21.
Verduideliking: Ons weet baie min van wat gebeur met iemand tussen die (aardse) tyd wanneer hy sterf,
en die dag wanneer Jesus weer kom en alle tyd sal verdwyn. Mense wat gesterf het, is dood, daar is nie
iets soos tyd vir hulle nie, hulle is nie meer deel van hierdie tydelike wêreld nie, en ons kan hulle nie in
enige tydskema plaas nie. Ons weet dat die Here sal kom, Hy sal al die dooie mense weer laat lewe en
die gelowiges na Hom toe neem. Maar ons kan nie saam met die belydenis sê dat dit sal gebeur dadelik
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nadat ons gesterf het nie omdat ons weet dat die mense van Sodom nog nie geoordeel was in die tyd van
Jesus nie (Mat 11:24) en dat God se oordeel eers sal plaasvind wanneer Jesus weer sal kom. Die woord
“dadelik” moet uitgehaal word.
Voorstel vir nuwe formulering: Antwoord: Ek weet dat my siel na hierdie lewe weer na Christus my Hoof
sal gaan (a), en ook dat my liggaam deur die krag van Christus weer lewendig sal word, en dat ek soos
Christus sal wees (b).
3.4 HK vraag 110: Wat sê God in die agste gebod? Wat mag ons nie doen nie?
Huidige formulering: Antwoord: God sê ons mag nie steel (a) en roof (b) nie, dinge wat teen die wet is,
maar Hy sê dit is ook verkeerd om planne te maak of skelm te wees om te probeer om ons naaste se
goed en besittings in die hande te kry (c). Party mense doen dit met geweld (aanval of moord) en party
doen dit maar niemand kan sien dat hulle skelm is nie, soos met vals meters en gewigte of ander vals
goed (d), en geld, deur woeker (e) of enige middel wat God verbied. Hy verbied ook alle gierigheid (f) en
alle misbruik en verkwisting van sy gawes (g).
(a)1 Kor 6:10. (b) 1 Kor 5:10; Jes 33:1. (c) Luk 3:14; 1 Tess 4:6. (d) Spr 11:1; 16:11; Eseg 45:9, 10; Deut
25:13. (e) Ps 15:5; Luk 6:35. (f) 1 Kor 6:10. (g) Spr 23:20, 21; 21:20. Psalm 15:5 word dan aangehaal en
lig "woeker" toe as: sy geld op rente uitleen.
Verduideliking: In die Ou Testament was dit wel sonde vir die Israeliete om vir een van hulle volksgenote
rente te vra wanneer hulle geld uitgeleen het. Dit was hoe die Here sy volk gehelp en geseën het sodat
hulle geld kon leen sonder om rente te betaal. Die sonde wat mense gedoen het wat hierdie wet oortree
het, was “woeker” genoem. Na Christus het die Ou Testamentiese wette nie verval nie, maar is hulle op ʼn
ander manier van toepassing. Die etiese verpligting rus steeds op ons om ander mense, veral gelowiges,
te help waar ons kan sonder om vir hulle ʼn rekening te stuur. Maar ons kan nie meer saam met die
belydenis sê dat dit ʼn sonde is om rente te vra wanneer jy geld vir iemand leen nie, in elk geval nie buite
die Ou Testamentiese konteks nie. Dit is wel verkeerd om oneerlike of te veel rente te vra. Hierdie
voorbeeld van sondig moet geskrap word of vervang word met "te veel rente."
Voorstel vir nuwe formulering: Antwoord: God sê ons mag nie steel (a) en roof (b) nie, dinge wat teen
die wet is, maar Hy sê dit is ook verkeerd om planne te maak of skelm te wees om te probeer om ons
naaste se goed en besittings in die hande te kry (c). Party mense doen dit met geweld (aanval of moord)
en party doen dit sonder dat iemand kan sien dat hulle skelm is, hulle werk met vals meters en gewigte of
ander vals goed (d) en vat geld wat nie behoort aan hulle nie, en vra te veel rente (e). Ons mag dit nie
doen nie, ook nie ander goed wat God verbied nie. Hy verbied ook alle gierigheid waar mense net goed vir
hulleself wil hê (f), en alle vermorsing en verkeerde gebruik van die gawes en besittings wat God vir ons
leen (g).
3.5 HK vraag 116: Hoekom is dit belangrik vir die Christene om te bid?
Huidige formulering: Antwoord: Omdat dit die belangrikste deel is van die dankbaarheid wat God vir ons
vra, dat ons met Hom sal praat en gereeld dankie sal sê (a). En omdat God sy genade en Heilige Gees
alleen aan hulle wil gee wat Hom met hartlike versugtinge sonder ophou daarom bid en daarvoor dank (b).
Ps 50:14. (b) Matt 7:7; Luk 11:9, 13; 1 Tess 5:17.
Verduideliking: Dit is moeilik om te glo dat ʼn sin soos die tweede helfte van hierdie antwoord deur die
sinode goedgekeur is, en dat ons kerk dit tot nou toe so bely het sonder om beswaar te maak. Wat
impliseer hierdie antwoord? Dit bely teen die hele boodskap van genade en die belydenisskrifte en Efes
2:4–10 dat daar gelowiges is wat eerste vir God gevra het vir sy genade voordat Hy dit vir hulle gegee het.
Dit is ʼn groot dwaling om so te beweer. Dit bely ook verder dat daar Christene is wat nie die Heilige Gees
het nie, maar eers later, nadat hulle vuriglik gebid het, die Gees van God ontvang. Hoe kon hulle dan
gelowig geword het as hulle nie die Gees van God het wat vir hulle geloof gee nie? NGB 24 en baie ander
plekke in die belydenisskrifte bely wat die Bybel sê, nl dat ʼn mens slegs kan gelowig word indien die
Heilige Gees vir hom geloof gee. Hoe kan hierdie belydenis dan sê dat Christene kan bid dat hulle die
Heilige Gees moet ontvang? As ons hier bely dat God sy Heilige Gees alleen aan hulle wil gee wat Hom
met hartlike versugtinge sonder ophou daarom bid en daarvoor dank, dan trek dit ʼn streep deur dit wat die
Bybel leer oor God wat uit genade sondaars red en vir hulle geloof gee, en dan sal ons moet bely dat
goeie mense wat self die begeerte het en hard genoeg bid (met hartlike versugtinge), net hulle ontvang
die Heilige Gees en geloof, net hulle word gered. Dit is nie wat die Bybel of die geloofsbelydenisse leer nie
en is ʼn weerspreking daarvan (kyk Bylaag B).
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Die tekste in Matteus en Lukas wat hier aangehaal is waarna Jesus verwys het van die Heilige Gees wat
nog sal kom, was tog voor die dag van Pinkster, en hierdie belofte waarvan die teksverse praat, het waar
geword toe God sy Gees uitgestort het op die Pinksterdag, en Hy het op daardie dag sy Gees gestuur na
mense wat reeds gelowig was. Maar dit het klaar gebeur, dit is afgehandel, dit kan nie weer gebeur nie,
die Gees kan nie weer uitgestort word nie. Dit is ʼn onbybelse fout om te sê dat gelowiges nog steeds
moet bid en vorentoe moet kyk sodat die Heilige Gees uitgestort kan word of dat hulle as gelowiges die
Heilige Gees kan ontvang nadat hulle tot geloof gekom het. Die sinode het hierdie tekste verkeerd
verstaan en hierdie stukkie van ons belydenis moet geskrap word.
Dit blyk in elk geval dat hierdie antwoord homself direk weerspreek binne vraag 116. Die eerste deel van
hierdie antwoord is baie mooi en goed. Ons bely dat Christene uit dankbaarheid met God moet praat en
gereeld dankie moet sê vir Hom. Die vraag is: Waarvoor moet ʼn Christen dankie sê? Hy moet eerstens
dankie sê vir die genade en geloof wat die Here vir hom gegee het om vir hom ʼn kind van God te maak,
genade wat hy net kan ontvang deur die werking van die Heilige Gees. Hoe kan die tweede deel dan
veronderstel dat die Christen nog nie God se Gees deelagtig is nie? Hoe kan hy dan aangemoedig word
om vurig te bid dat hy die Gees sal ontvang, veral as Johannes sê (Joh 9:31) dat ons weet dat God nie na
sondaars luister nie? Dit kan nie korrek wees nie. Die tweede deel van die antwoord wys nie net op ʼn
teologiese fout nie, maar ook op ʼn denkfout. Ons moet net die eerste deel van die antwoord behou en die
tweede deel uithaal (vir teksverse wat hierdie standpunt ondersteun, kyk Bylaag B.)
Voorstel vir nuwe formulering: Antwoord: Omdat dit die belangrikste deel is van die dankbaarheid wat
God vir ons vra, dat ons met Hom sal praat en gereeld dankie sal sê (a) Ps 50:14 (b) 1 Tess 5:17.
3.6 Dordt Hoofstuk 1.15. Die Bybel praat nie van verwerping nie.
Huidige formulering: Om sy geregtigheid te openbaar, het God besluit om hierdie mense aan hulleself oor
te laat, hulle onder sy regverdige oordeel te laat bly en om hulle nie alleen oor hulle ongeloof nie, maar
ook oor al hulle ander sondes te veroordeel en ewig te straf. Dit is die besluit van die verwerping, wat God
hoegenaamd nie tot bewerker van die sonde maak nie, want dit sou ʼn godslasterlike gedagte wees.
Inteendeel, dit sê juis dat God ʼn gedugte, onberispelike en regverdige Regter is wat die sonde straf.
Verduideliking: Die leer van die uitverkiesing is ʼn openbaring waarin God vir ons ʼn klein stukkie van sy
ewige en Goddelike raadsplan wys, en dit is te moeilik vir ons as mens om dit te verstaan: die meeste
mense aanvaar dit baie moeilik. Ons moet bely dat God mense kies uit genade, want so sê Hy dit vir ons
in sy Woord. Maar dan mag ons nie met ons eie rasionele denke sekere afleidings maak waar die Woord
dit self nie doen nie. Nêrens in die Bybel lees ons dat God voor die oordeelsdag enige persoon verwerp
nie. Die enigste kere wat die begrip “verwerping” in die Bybel voorkom, is:
Mense wat die Here verwerp, die Jode wat vir Jesus verwerp
Mense wat mekaar verwerp (Hebreërs 12:17)
God wat sy volk tydelik verwerp.
Nêrens lees ons dat God iemand anders verwerp as sy eie volk nie. So lees ons in Hosea 9:17: “My God
sal hulle verwerp, omdat hulle na Hom nie geluister het nie, en hulle sal rondswerwe onder die nasies.”
Ja, hulle het Hom verwerp, en Hy het hulle daarom verwerp totdat Hy hulle genoeg gestraf het. Daarom
lees ons in Jeremia 31:37 van die voltooiing van hierdie tydelike verwerping: "So sê die Here: As die
hemel daarbo afgemeet kan word en as die fondamente van die aarde daaronder vasgestel kan word, sal
Ek die hele nageslag van Israel verwerp oor alles wat hulle gedoen het, sê die Here."
Dit is waar dat God party mense kies en ander nie kies nie. Maar ons moenie dat menslike logika ons
verlei om dinge oor God te sê wat godslasterlik is nie. Dit kan miskien vir mense logies klink om te sê dat
as God jou nie kies nie, dan verwerp Hy jou, maar die Bybel praat nooit so nie, want God doen dit nie so
nie. As God passief oor iemand is en hom oorlaat aan sy eie lot, kan ons miskien sê God was nie
barmhartig oor hom soos oor die uitverkorenes nie, maar dit is ver weg daarvan om te sê dat God iemand
verwerp het, wat op ʼn aktiewe daad van wegstoot sou dui. Hierdie artikel is waarskynlik meer as enige
ander die oorsaak dat die Gereformeerde leer in Europa gediskrediteer is. In die Bybel is daar wel gevalle
waar ons lees dat God iemand se hart verhard het, soos byvoorbeeld vir die Farao, maar God het nooit na
ʼn regverdige mens gegaan en hom sleg laat word nie, Hy het wel na sondaarmense gegaan, wie se hart
klaar sleg was, en Hy het hulle harte verder verhard en hulle gebruik as voorbeeld van wat gebeur met
iemand wat nie luister na God nie, sodat ander mense dit kon sien en God se wil en ook sy genade
daardeur kon leer ken.
Aan die einde van die Dortse Leerreëls na Artikel 9 se besluit, sê die sinode pertinent dat God nie mense
verwerp nie, dat die verwerping nie ook so die oorsaak van die ongeloof en goddeloosheid is nie, iets wat
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hulle sê die lasteraars beweer. Maar tog het die sinode (teen hulle eie verduideliking) dit self hier
verkeerdelik gesê. Dit is in stryd met hulle ander belydenisse en met dit wat die Here in sy Woord aan ons
openbaar. Ons kan dit nie saam met die sinode sê nie.
Voorstel vir nuwe formulering: Om sy geregtigheid te openbaar, het God besluit om hierdie mense aan
hulleself oor te laat, hulle onder sy regverdige oordeel te laat bly en om hulle nie alleen oor hulle ongeloof
nie, maar ook oor al hulle ander sondes te veroordeel en ewig te straf. Dit maak God hoegenaamd nie tot
bewerker van die sonde nie, want dit sou ʼn godslasterlike gedagte wees. Inteendeel, dit sê juis dat God ʼn
gedugte, onberispelike en regverdige Regter is wat die sonde straf.
3.7 Dordt 3 & 4.7
Huidige formulering: Hierdie verborgenheid van sy wil het God in die Ou Testament aan min mense
bekend gemaak, maar in die Nuwe Testament, waar die onderskeid tussen die volke nou weggeneem is,
het Hy dit aan meer mense geopenbaar. Die oorsaak waarom hierdie bedeling so verskillend is, moet nie
aan die waardigheid van die een volk bo die ander of aan die beter gebruik van die lig van die natuur
toegeskryf word nie, maar aan die volledig vrye welbehae en onverdiende liefde van God. Daarom moet
hulle wat sonder en teen enige verdienste so ʼn groot genade deelagtig word, dit met ʼn nederige en
dankbare hart erken. Die ander wat hierdie genade nie ontvang nie, moet saam met die apostel die
strengheid en regverdigheid van die oordele van God aanbid sonder om dit met nuuskierigheid te
ondersoek.
Verduideliking: Ons kan nie bely dat dit verkeerd is van iemand om die Woord van God met
nuuskierigheid te ondersoek as hy wil seker maak of hy waarlik gelowig en uitverkies is nie. Dit maak nie
saak hoekom mense die Bybel wil lees nie want God kan deur sy Woord praat met enige mens, ook al
ondersoek hy die Skrif uit nuuskierigheid. Nog meer, ons kan nie praat van mense wat nie hierdie genade
ontvang het nie asof ons klaar weet wie God se genade ontvang het en wie uitverkies is – net God weet
dit. Ons kan nie impliseer dat ons dit weet, of dat die betrokke mense self sou weet, dat hulle nie
uitverkies is nie, en ons kan hulle beslis nie vermaan om nie die Bybel te lees nie omdat hulle dalk
nuuskierig is.
Voorstel vir nuwe formulering: Skrap die hele laaste sin (wat onderstreep is).
BYLAAG B
1. Teksverse wat daarop dui dat HK vraag 116 se antwoord nie korrek is nie:
Teksverse wat wys dit is die Heilige Gees wat vir mense geloof gee; niemand kan glo sonder Hom nie.
1 Korintiërs 12:3 Niemand kan sê: “Jesus is die Here” nie, behalwe deur die Heilige Gees.
1 Korintiërs 4:13 Ons het dieselfde Gees wat die geloof wek, en ons glo, daarom praat ons ook.
1 Korintiërs 2:14 Die mens wat nie die Gees van God het nie, aanvaar nie die dinge van die Gees van
God nie. Vir hom is dit onsin. Hy kan dit ook nie verstaan nie, omdat dit geestelik beoordeel moet word.
Titus 3:4–5 Maar toe het die goedheid van God ons Verlosser en sy liefde vir die mens verskyn. 5 Hy het
ons verlos, nie op grond van iets wat ons vir ons vryspraak gedoen het nie, maar op grond van sy eie
ontferming. Dit het Hy gedoen deur die wedergeboorte wat die sonde afwas, en deur die Heilige Gees wat
nuwe lewe gee.
2. Tekste wat binne hul konteks daarop dui dat die Gees aan mense geskenk is op grond van God
se genade en sy ewige besluite en nie op grond van wetsonderhouding, goeie werke of selfs
omdat iemand mooi daarvoor gevra het nie:
Korintiërs 2:12 Die Gees wat ons ontvang het, is nie die gees van die wêreld nie, maar die Gees wat van
God kom. So weet ons wat God ons uit genade geskenk het (genade, geloof, en sy Gees)
1 Korintiërs 6:19 God het sy Gees vir julle gegee om in julle te woon. Daarom behoort julle nie aan
julleself nie (op grond van sy ontferming is ons gered, daarom kan ons seker wees)
2 Korintiërs 1:22 Hy het gewys dat ons aan Hom behoort toe Hy die Heilige Gees in ons harte gegee het.
Die Heilige Gees sê vir ons dat ons altyd aan Hom sal behoort (die konteks hier is juis dat ons seker kan
wees omdat God iets gedoen het, nie ons nie)
2 Korintiërs 5:5 Hy wat ons vir hierdie oorgang voorberei het, is God. As waarborg hiervan het Hy ons sy
Gees gegee (ʼn waarborg sal niks beteken as dit kom op grond van ons eie versoek of gebed nie)
2 Tessalonisense 2:13 Ons moet God altyd vir julle dank, broers. Die Here het julle lief, en God het julle
uitverkies om van die eerstes te wees wat gered word. Julle is gered deurdat die Gees julle vir Hom
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afgesonder het en deurdat julle die waarheid glo (die besluit van God om ons te red en sy Gees vir ons te
gee, is gegrond in sy ewige plan, nie op grond van dit wat ons gedoen of gevra het nie)
Hebreërs 2:4 Daarby het God ook saam getuig deur tekens en wonders en ook deur allerhande kragtige
dade en gawes van die Heilige Gees, soos Hy dit toebedeel het volgens sy wil.
Johannes 4:3 En elkeen wat dit nie van Jesus bely nie, het nie die Gees wat van God afkomstig is nie
1 Johannes 4:13 Hiéraan weet ons dat ons in Hom bly en Hy in ons: Hy het ons sy Gees gegee.
Openbaring 4:2 Die Gees het in my gekom, en toe sien ek in die hemel ʼn troon en ek sien Iemand sit op
die troon.
Openbaring 5:6 Die sewe oë is die sewe Geeste van God, wat oor die hele aarde uitgestuur is.
Johannes 3:6–8 Wat uit die mens gebore is, is mens; en wat uit die Gees gebore is, is gees. 7 Moenie
verbaas wees dat Ek vir jou gesê het: Julle moet opnuut gebore word nie. 8 Die wind waai waar hy wil. Jy
hoor sy geluid, maar jy weet nie waar hy vandaan kom en waar hy heen gaan nie. So gebeur dit met
elkeen wat uit die Gees gebore is.
In al die gevalle waar na die Heilige Gees verwys word in die Nuwe Testament, is daar ná Handelinge nie
ʼn enkele teks waar genoem word dat iemand die Heilige Gees ontvang het nadat hulle daarvoor gebid het
nie, maar in alle tekste waar die ontvangs van die Heilige Gees genoem word, word gesê dat God sy
Gees vir hulle gegee het. Die meeste van hierdie tekste noem dat Hy dit uit genade vir hulle gegee het, en
ander noem dat Hy dit gedoen het omdat Hy dit lankal besluit het, of op grond van die Evangelie wat aan
hulle verkondig is, toe hulle die Woord gehoor het.
3. Bybeltekste wat wys dat die die Heilige Gees ook gekom het in mense sonder dat hulle daarvoor
gebid het, tekste wat wys dat vraag 116 van die Kategismus se antwoord verkeerd is:
Lukas 1:15 Die Heilige Gees sal in hom (Johannes) wees vandat sy ma swanger geword het.
Johannes 6:63 Dit is die Heilige Gees wat vir julle waarlik weer laat lewe. Julle kan dit nie self doen nie.
Wanneer Ek met julle praat, dan kom die Gees na julle toe en Hy laat julle waarlik lewe.
Handelinge 10:44 Terwyl Petrus nog besig was om hierdie dinge te sê, het die Heilige Gees gekom in al
die mense wat geluister het na Petrus se boodskap.
Johannes 14:16 Ek sal die Vader vra, en Hy sal vir julle ʼn ander Voorspraak stuur om vir ewig by julle te
wees.
Ook in die Ou Testament
1 Samuel 19:20 Daarop stuur Saul boodskappers om Dawid gevange te neem. Toe hulle die groep
profete sien wat besig was om as profete op te tree onderwyl Samuel hulle voorgaan, het die Gees van
God oor die boodskappers van Saul gekom, en hulle het self ook begin om as profete op te tree (let wel,
dit was soldate wat gekom het om vir Dawid, die gesalfde, gevange te neem, wat hier gevul word met die
Heilige Gees. Hulle het beslis nie gebid daarvoor nie)
2 Samuel 11:6 Toe Saul dit hoor, het die Gees van God in hom gekom. Saul was baie kwaad.
Joël 2:28–29 Wanneer dit alles gebeur het, sal Ek my Gees laat kom op al die mense…In daardie tyd sal
Ek my Gees laat kom selfs op dié wat nie in aansien is nie.
Esegiël 3:23 Ek is toe na die vallei toe. Die magtige verskyning van die Here het daar gestaan, net soos
ek Hom aan die Kebarrivier gesien het. Ek het platgeval, 24 maar die Gees het in my gekom en my regop
laat staan.
Jesaja 44:3 Ek sal my Gees uitgiet op jou kinders, my seën op jou nakomelinge.
2 Kronieke 20:13–14 Die hele Juda en hulle afhanklikes, vrouens en kinders, het daar voor die Here
gestaan. 14 Toe kom die Gees van die Here daar in die gemeente oor die Leviet Jagasiël seun van
Sagaria.
Hierdie teksverse dui daarop dat dit God is wat besluit aan wie Hy sy Gees wil gee, nie die mens wat dit
ontvang omdat hy daarvoor gebid het nie.
Lukas 1:34–35 Maar Maria sê vir die engel: “Hoe is so iets moontlik, aangesien ek nog nooit omgang met
ʼn man gehad het nie?” 35 Die engel antwoord haar: “Die Heilige Gees sal oor jou kom, en die krag van
die Allerhoogste sal die lewe in jou wek. Daarom sal die een wat gebore word, heilig genoem word, die
Seun van God”.
Voordat die belofte van die uitstorting van die Heilige Gees ʼn werklikheid geword het, het die Here Jesus
self belowe dat Hy God se Gees vir hulle sal stuur (Lukas 24:49 & 11:13), en dat dit nie meer sal wees
soos in die Ou Testament waar die Gees net tydelik (1 Samuel 16:14) by mense was om iets te doen nie,
maar heeltyd. Daardie belofte van die Here is vervul in Handelinge 2 toe die Here sy Gees gegee het, vir
glowiges. In Handelinge lees ons van die inwerkingtreding van die nuwe verbond, die nuwe gawe en die
begin van die Nuwe Testament. Ná hierdie gebeure (wat sewe maal in Handelinge voorkom) en waarin
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die kerk en die Nuwe Testamentiese boodskap gevestig word, begin die kerk van Christus in die nuwe
bedeling die normale volgorde ervaar en verkondig, dat niemand kan glo sonder die Heilige Gees se
werking in sy lewe nie, en dat almal wat gelowiges is, die Gees van God het. Dit kan dus nie vandag
gebeur dat iemand gelowig word en dan daarna eers die Gees van God ontvang of as Christen kan bid
dat hy die Heilige Gees moet ontvang nie.

B.9 PREDIKANTESAKE: DEREGULERING VAN

(VRYSTAAT) (GEMEENTE AANDBLOEM) (Deurgegee deur Moderamen sonder kommentaar)
BESKRYWINGSPUNT
1. Die Algemene Sinode gee opdrag dat ʼn indringende studie gedoen word oor die Algemene Sinode
en sy steunspanne se rol, spesifiek met die oog op die moontlike dereregulering van predikantesake
sodat:
1.1 die kerkrade die maksimum beweegruimte kan hê om bedieningsmodelle te ontwikkel en te
implementeer sonder om deur administratiewe regulering onnodig gereglementeer te word, of deur
beleid wat van administratiewe aard is.
1.2 die direkte en indirekte koste by die kantoor van die Algemene Sinode vir die bestuur en
administrasie van predikante tot die minimum beperk word vir gemeentes en predikante.
2. Tot tyd en wyl die Algemene Sinode hieroor met verslag en aanbevelings bedien is en ʼn besluit
geneem is, word alle reëlings om kerkrade wat bedien word deur ʼn ongesensureerde gelegitimeerde
persoon met bedieningsbevoegdheid, te reglementeer, opgeskort sodat sulke gemeentes
gewetensvryheid kan hê om binne hulle vermoë en goeie oordeel voort te gaan met die bediening in
die gemeente, volgens voorwaardes waarvoor daar wilsooreenstemming is tussen die kerkraad en
die betrokke bedienaar van die Woord.

MOTIVERING

1. KERKREGTELIKE OORWEGINGS
1.1 Rol en plek van die Algemene Sinode
Die Algemene Sinode het tot stand gekom na baie jare se omstredenheid as ʼn "sinode van sinodes". Die
onderliggende beginsel was en is deurgaans dat ʼn meerdere vergadering nie sake hanteer wat op ʼn
mindere vergadering afgehandel kan word nie. Daarom is die opdrag van die Algemene Sinode beperk tot
beleidsaangeleenthede soos dit in Art 43 te boek gestel is.
By die onlangse vergadering van die Taakspan Algemene Sinode het ds Theo Danzfuss (aktuarius van
Hoëveld Sinode) dit verduidelik dat slegs aangeleenthede wat die "kleinste gemene deler" vir die sinodes is
deur die Algemene Sinode hanteer mag word. Dit is baie sterk deur die verteenwoordigers van die NoordKaap Sinode en Vrystaat Sinode ondersteun en het sonder uitsondering die instemming van die ander
sinodale verteenwoordigers geniet.
Daar is baie klem gelê op die koste van die Algemene Sinode se kantoor en dat dit tot die absolute minimum
beperk moet word, onder meer omdat daar reeds drie sinodes is wat by die ASM skriftelik laat blyk het dat
hulle nie meer die Algemene Sinode kan bekostig nie. Dit is dus ʼn tweede rede waarom die werk in die
Algemene Sinode kantoor vir gemeentes en predikante tot die minimum beperk moet word en eerder aan
die mindere vergaderings oorgelaat moet word. Vir die doeleindes van hierdie beskrywingspunt word
spesifiek verwys na die koste van die bestuur en administrasie van predikantesake.
1.2 KERKORDE GAAN OOR DIE WESE EN WELWESE VAN DIE KERK
Wese: Die kerk moet so funksioneer dat dit die eer van God, heil van gemeente en behoud van
sondaarmense terwille sal wees. So ook die groot teologiese uitgangspunte, naamlik alleen die Woord,
alleen die genade, alleen die eer van God. So ook die bewaring van die suiwerheid van die kerk soos
gekenmerk deur die suiwer bediening van die Woord, sakramente en tug.
Welwese: Hiertoe behoort al die beleidsdokumente wat aan bogenoemde gevolg moet gee, maar ook ʼn
hele aantal reëlings en reglemente wat gewoon administratief en saaklik van aard is. Dit is juis ten opsigte
van hierdie "sekondêre" oorwegings waar meerdere vergaderings baie omsigtig moet wees om nie die
bevoegdheid uit die hande van mindere vergaderings te neem nie. Dit is nie korrek om sulke administratiewe
reëlings in die kleed van "beleid" aan te bied nie.
Die Kerkraad oordeel dat hulle heeltemal in staat en bekwaam is om oor die oorgrote meerderheid van die
reëlings, tans in die toepaslike regelemente, self te besluit.
1.3 PRAKTIESE OORWEGINGS
1.3.1 Die Aandbloem Gemeente bestaan feitlik 100% uit bejaarde afgetredenes ouer as 80 jaar en met
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beperkte finansiële hulpbronne. Omdat daar ʼn hele aantal emeriti in die gemeente is, is die Kerkraad
bevoorreg dat hulle tot beskikking is van die Kerkraad as ouderlinge en pastorale hulpe. Hulle het reeds die
bevoegdheid om die Woord en sakramente te bedien, hanteer bybelstudies en bidure en hulle doen in elk
geval pastorale werk as ouderlinge. Die Kerkraad het na sy oordeel die volste reg om met hulle
ooreenkomste te sluit om vir korter of langer periodes teen vergoeding presies dieselfde bedieningsfunksies
te verrig. Die Kerkraad het ook geen behoefte om hieroor op enige wyse deur meerdere vergaderings
gereglementeer te word nie, of om in bedieningsmodelle ingedwing te word nie. Indien die Kerkraad oordeel
dat hulle advies nodig het, sal hulle daarvoor vra.
1.3.2 Die tersake bedienaars van die Woord het meestal reeds die ouderdom van sewentig jaar bereik,
maar doen steeds goeie werk tot seën van die gemeente en tot die volle tevredenheid van die Kerkraad en
ring. Die Kerkraad wil nie voel dat hulle aan een of ander oortreding skuldig is as hulle ʼn diensooreenkoms
het met ʼn ongesensureerde gelegitimeerde persoon wat ouer as sewentig jaar oud is nie, solank as wat dit
tot eer van die Here en heil van die gemeente is.
1.3.3 Die gemeente staan voor groot uitdagings. Tientalle bejaarde gemeentelede kan nie hulle persoonlike
finansiële verpligtinge nakom nie en moet gehelp word met kos, geld, vervoer en ander noodsaaklike
lewensmiddele. Benewens die gemeentelike dankoffers is daar verskeie fondinsamelingsaktiwiteite.
Gevolglik slaag die kerkraad net-net daarin om deur die optimale benutting van beskikbare menslike
hulpbronne, met groot opofferings en ʼn eie bedieningsmodel, die bediening in die gemeente in stand te
hou, verskeie diens- en getuienisprojekte te bedryf en benewens die eweredige bydraes aan die
kerkverband ook byna R100 000 buite die gemeentegrense vir koninkrykswerk beskikbaar te stel. Die
kerkraad boekstaaf dat hy hom nie gebonde ag aan kerkordelike bepalings wat administratief van aard is
wat hierdie bedieningsmodel in enige opsig sal ontwrig nie.
1.3.4 Eweneens staan die NG Kerk voor groot uitdagings dat die woordbediening in stand gehou word. Die
reuse "Jeug-tot-jeug"-klasse in die laat sewentigerjare is almal besig om nou af te tree. Verskeie inisiatiewe
is aan die gang om selfs ongelegitimeerde persone te bemagtig vir die bediening. Afgetrede bedienaars van
die Woord is en gaan ʼn kritiese hulpbron wees in die toekoms en daarom moet enige maatreëls wat ʼn blok
aan die been is dat hulle optimaal aangewend kan word, nóu uit die weg geruim word.
1.3.5 As gevolg van demografiese en ander sosio-ekonomiese faktore word gemeentes en sinodes se
finansiële vermoëns progressief ingeperk en word oral geprioritiseer en gerasionaliseer. By die Algemene
Sinode behoort maksimum koste-effektiwiteit nagestreef word, terwille van predikante en die dienswerk van
mindere vergaderings. Die Kerkraad is van oordeel dat die bestuur en administrasie van predikantesake
sonder enige nadelige gevolg aan mindere vergaderings oorgelaat moet word.

B.10 SELFDEGESLAGVERHOUDINGS – STATUS VAN
(OOSTELIKE SINODE) (SINODALE DIENSRAAD)
BESKRYWINGSPUNT

Die Algemene Sinode besluit om te volstaan met die besluite van 2007 oor homoseksualiteit en
van 2011 (soos gewysig in 2013) oor die huwelik. Die Algemene Sinode oordeel dat hierdie besluite
die Bybelse siening hieroor genoegsaam verwoord en ook ruimte laat vir die diversiteit wat daar in
die NG Kerk hieroor bestaan (Algemene Sinodebesluit waarna verwys word: PROSESVOORSTEL TOV
DIE VOORTGESETTE GESPREK OOR HOMOSEKSUALITEIT (vgl Agenda A.12 bl 128 pt 9.3; A.12
(Aanvullend) bl 24; Notule Dag 5 pt 4).
MOTIVERING
Die saak waaroor dit in die prosesvoorstel gaan, is die status van selfdegeslagverhoudinge, en die wese
van hierdie gesprek gaan oor die status van siviele verbintenisse tussen homoseksuele persone.
Die Bybelse siening van die huwelik is duidelik verwoord in die besluite van die Algemene Sinode van
2011 soos gewysig in 2013:
Die Algemene Sinode is (nogtans) daarvan oortuig dat die historiese ontwikkeling van die huwelik in die
Bybel en in die geskiedenis vir ons duidelike riglyne bied van wat ʼn Christelike huwelik is: ʼn vaste,
formele ooreenkoms tussen twee persone van die teenoorgestelde geslag om hulle lewens in alle opsigte
met mekaar te deel in ʼn lewenslange verbintenis waarin seksualiteit ʼn eksklusiewe karakter dra, geseën
of bevestig deur die kerk, gesluit in die teenwoordigheid van getuies, sover moontlik in die gemeenskap
van gelowiges en verkieslik erken deur die staat as ʼn wettige huwelik.
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Die Algemene Sinode oordeel dat, in die lig van bostaande, gelowiges met reg die huwelik ʼn gawe van
God noem en dat seksuele gemeenskap buite so ʼn vaste, formele ooreenkoms nie aan Christelike riglyne
voldoen nie.
Daar bestaan egter groot diversiteit van sienings in die NG Kerk ten opsigte van die wyse waarop die
verbintenis tussen homoseksuele persone prakties hanteer moet word. Hierdie diversiteit is die resultaat
van verskillende hermeutiese uitgangspunte en daarom is dit tans onmoontlik om die verskillende sienings
met mekaar te harmonieer:
Een: Baie lidmate (ons vermoed die meeste, volgens ons vorige sinodale opname in 2005) sê ʼn duidelike
nee vir homoseksuele huwelike.
Twee: Daar is ook lidmate wat glo dat die Bybelse prentjie dat heteroseksuele huwelike die enigste vorm
van ʼn huwelik is, bepaal is deur die kultuur van die tyd waarin die Bybel geskryf is en dat dit daarom nie
as ʼn universele voorskrif kan geld nie.
Drie: Nog ʼn groep is oortuig dat die Bybelse siening oor homoseksualiteit nie so klinkklaar is nie en ruimte
laat vir verskillende maniere van interpretasie.
Vier: Nog ʼn groep lidmate hou vas aan die norm van heteroseksualiteit as die enigste Bybelse prent van
die huwelik, maar het tog waardering vir homoseksuele gelowiges wat in hulle vaste verbintenisse so naby
moontlik aan die Bybelse norme wil beweeg.
Die Sinodale Diensraad van die Oostelike Sinode is deeglik bewus van hierdie diversiteit ook binne ons
eie Sinode en is van mening dat die Algemene Sinode se huidige besluite hierdie diversiteit genoegsaam
akkommodeer.

B.11 TUSSEN-ORDE: KERKHERENIGING MET DIE VGK, NGKA, RCA

(WES-EN SUID-KAAPLAND)
BESKRYWINGSPUNT

Die Algemene Sinode besluit om ʼn tussen-orde daar te stel wat die proses van kerkhereniging
tussen die familie van NG Kerke kan bevorder.
MOTIVERING
1 ʼn Tussen-orde maak voorsiening dat eenheidstrukture tussen kerke tot stand kan kom sonder dat die
oorspronklike regspersoonlikheid van die deelnemende kerke in gedrang kom. Die eenheidstruktuur kom
by wyse van ʼn ooreenkoms tussen die deelnemende partye tot stand. Die tussen-orde stel ʼn standaardwerkswyse vir sodanige ooreenkomste daar sodat die eenheidstrukture van die deelnemende kerke
ordelik tot stand kom terwyl dit ook deel vorm van die groter verbande van die deelnemende kerke.
2 Wanneer eenheidstrukture ingevolge ʼn tussen-orde tot stand kom, verleen dit kerkregtelike legitimiteit
aan die besluite van die eenheidstrukture. Waar die deelnemende kerke instem tot ʼn eenheidstruktuur,
maak die tussen-orde voorsiening vir kerkregtelike handelingsbevoegdheid ingevolge die tussen-orde.
Laasgenoemde vervang dan die toepaslike ordereëlings van die afsonderlike kerke.
3 Daar bestaan reeds op rings- en sinodale vlak samewerkingsooreenkomste tussen die onderskeie kerke
van die NG Kerkfamilie. Samewerking is egter dikwels problematies omdat daar nie op ʼn kerkregtelike
wyse handelingsbevoegdheid aan die eenheidstrukture verleen is nie.
4 ʼn Tussen-orde kan voorsiening maak vir eenheidstrukture tussen gemeentes, ringe, sinodes en die
algemene sinodes van die NG Familiekerke. Dit sal beslag gee aan die diversiteit van die kerk wat op
plekke gereed is vir groter strukturele eenheid en op ander plekke nie daarvoor gereed is nie.
5 Die geleenthede en ruimte wat ʼn tussen-orde skep, word nie op enige gemeente of kerkvergadering
afgedwing nie, maar word vrywillig benut om uitdrukking te gee aan die eenheid wat reeds in die kerk van
Christus bestaan.
6 Die Algemene Sinode en verskeie sinodes het oor meer as twee dekades herhaaldelik hulle oortuiging
ten opsigte van hereniging met die familie van NG Kerke bevestig, maar vanweë ʼn verskeidenheid van
uiteenlopende redes, soos onder andere die verskil in kerkordebepalings van die onderskeie kerke, kon
die proses telkens nie vorder nie. ʼn Tussen-orde sal ruimte en soepelheid aan die vorderingsproses van
hereniging verskaf.
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