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- Die oorhoofse tema: Fokus op God as 'n eenheid in 'n spesifieke konteks.
- Die kleure van die nasionale vlag is ingebring om 'n indirekte konneksie met die
land daar te stel.
- Die kruis dui op die fokuspunt: God.
- Die jubelende mensfigure verwys weereens na die diversiteit van
individue/gemeentes wat tesame fokus op die verheerliking van God (deur te fokus
op armoede, Vigs, morele herstel, toerusting van lidmate, gemeenteleiers en
families). Merk ook op dat die aksie na bo geskied. M.a.w. in ons diversiteit is daar
steeds eenheid en almal fokus saam op God.
- Let daarop dat die mensfigure ook indirek 'n mens herinner aan die 'Y' in die
nasionale vlag.
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van kerke se maatskaplike dienste en by die tweede konferensie oor die skep van 'n instaatstellende
omgewing vir die funksionering van die kerk se
maatskaplike dienste.
1.1.4 Tydens die eerste konferensie is daar 'n
behoefte uitgespreek aan 'n forum vir die NG Kerk
om met sy eie maatskaplik vakkundiges in gesprek
te tree. Aangesien die KMDR 'n interkerklike karakter het, is dit nie die ideale forum vir 'n NG Kerkgesprek nie. Die Diensgroep Diensgetuienis het
hierdie behoefte ondervang deur voorsiening te
maak vir 'n Taakspan wat deel van die nuwe
werkswyse van die Diensgroep Diensgetuienis sal
uitmaak.
1.1.5 Die KMDR het die afgelope twee jaar aan
verskeie statutêre sake aandag gegee. Twee
belangrike konsep-wette is in hierdie tyd vir kommentaar gepubliseer en op albei hierdie wette is
breedvoerig kommentaar en insette gelewer. Die
konsep-wet op die status van ouer persone is
weens gesamentlike druk (ook van ander rolspelers) nie soos beplan in 2003/4 deur die parlementêre prosesse geloods nie. Die minister het rolspelers uit die welsynsgemeenskap betrek om saam te
werk aan die herformulering van die konsep-wet.
Die NG Kerk is ook op hierdie taakspan verteenwoordig. Die konsep-kinderwet is eweneens problematies en aanduidings is dat hierdie wet deur
dieselfde konsultasieproses beïnvloed sal kan
word om dit uitvoerbaar en bekostigbaar te maak.
Die staat se welsynfinansieringsbeleid is nou al
vir etlike jare 'n bron van kommer. Eers was die
beleid nie ontwikkel nie en toe dit uiteindelik gepubliseer word, was dit totaal onaanvaarbaar. Die
proses om die beleidsdokument bruikbaar te maak,
was soms stormagtig. Die KMDR het ook sy invloed saam met ander rolspelers gebruik om die
dokument grondig aan te pas vir gebruik in die
provinsies en op nasionale vlak. Met die skryf van
hierdie verslag was die proses nog nie afgehandel
nie.
1.1.6 Die kerk se maatskaplike dienste lewer
steeds omvattende hulpverlening en waar ander
welsynsorganisasies weens finansiële oorwegings
soms dienste moes afskaal, was die NG Kerk
bevoorreg om sy dienste in stand te hou en selfs in
agtergeblewe gebiede uit te brei. Die oorsigtelike
samevatting van die kerk se maatskaplike dienste,
wys dit uit dat die NG Kerk steeds een van die
hoofrolspelers is (vgl Bylaag 1).
1.1.7 Een van die opwindende verwikkelinge is
dat die NG Kerk se maatskaplike dienste weens sy
ontwikkelingsgerigte herstrukturering, in 'n toenemende mate sy rol in die voorheen benadeelde
gemeenskappe begin speel. Sinodes het begin om
maatskaplike programme wat in agtergeblewe
gemeenskappe gevestig is, uit te bou. Daar is opnuut waardering by die staat vir die NG Kerk se
maatskaplike dienste.
1.1.8 Die maatskaplike werkers in diens van die
NG Kerk werk onder groot druk en tekens van uitbranding is nie ongewoon nie. Maatskaplike wer-

INLEIDING
1. Die AKDB, ASKG en AKGA het in die lig van
die besinning oor die herstrukturering van werksaamhede van die Algemene Sinode besluit om 'n
gesamentlike verslag as Diensgroep Diensgetuienis aan die vergadering voor te lê. Die onderskeie
dagbesture het meestal reeds saam begin vergader. Hierdie verslag gee dus 'n aanduiding van
die sake waarop tans gefokus word en wat in die
toekoms op die sakelys van hierdie diensgroep sal
wees. Ter wille van die tydsfaktor is daar uiteraard
ander sake wat die deurlopende aandag van die
Diensgroep sal geniet, maar wat nie eksplisiet in
hierdie verslag ter sprake gaan kom nie.
2. Die AKGA se verslag vorm ook 'n onderafdeling
van hierdie verslag. Dit is die ideaal en verwagting
dat, soos wat reeds met die getuienisstrukture
gebeur het, ook ten opsigte van die diakonaat die
onderskeie susterkerke se strukture sal verenig en
daar spoedig een Diensgroep vir Diensgetuienis vir
die NG Kerkfamilie sal wees.
3. Die verslag word in vyf afdelings aangebied:
Afdeling A handel oor die kerk se maatskaplik vakkundige dienste; Afdeling B handel oor kerklike
diakonaat; Afdeling C handel oor missionêr diakonale sake; in Afdeling D word die sake wat tradisioneel net onder “getuienis” resorteer het, behandel
en in Afdeling E word riglyne getrek vir die toekomstige funksionering van die Diensgroep Diensgetuienis in die lig van die totale herstrukturering
van die Algemene Sinodale werksaamhede.

AFDELING A: MAATSKAPLIK
VAKKUNDIGE DIENSTE
1. MAATSKAPLIK VAKKUNDIGE
DIENSTE
1.1 INLIGTING
1.1.1 Die vorige vergadering het instemming betuig met die voorneme om 'n afsonderlike welsynsorganisasie vir die NG Kerk se onderskeie sinodale
welsynstrukture te vestig, met die bedoeling dat
ander Christelike kerke wat die doelstellings en
waardes van hierdie organisasie onderskryf, ook
deel hiervan mag word.( Vgl. Handelinge Algemene Sinode 2002, p. 534 punt 5.2.2)
1.1.2 Die organisasie Kerklike Maatskaplike Dienste Raad (KMDR) is gestig en geregistreer as 'n
organisasie sonder winsoogmerk. Die tien sinodes
se welsynorganisasies het as stigterslede toegetree. Intussen het die Ondersteuningsraad van die
Ned Hervormde Kerk in Afrika en die welsynsafdeling van die Gereformeerde Kerke in SuidAfrika ook lidmaatskap opgeneem. Ander kerke
wat belangstelling toon, se aansoeke word tans op
meriete beoordeel.
1.1.3 Die KMDR het twee konferensies gehou. By
die eerste konferensie is besin oor die unieke aard
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kers van alle bevolkingsgroepe is in diens van
sinodes en maatskaplike kantore word in agtergeblewe gebiede gevestig. Die probleem met die
swak vergoeding van maatskaplike werkers weens
onvoldoende finansiering, bring mee dat die kerk 'n
hoë mate van wisseling in personeel ervaar.
Gemeentes sal opnuut gelei moet word om die
onmisbare rol van die maatskaplike werkers in die
kerk se maatskaplike dienslewering te begryp. Die
groeiende armoede in die land en van ons eie lidmate, plaas nuwe uitdagings aan die kerk se maatskaplike dienste en die kerk gaan hierdie dienste in
die toekoms toenemend benodig.
1.1.9 Tydens die eerste KMDR konferensie, is
daar indringend besin oor die sterk ondersteunende rol wat die maatskaplike werker vir die
kerkraad en predikant kan vervul. Maatskaplike
werkers kan onder andere aangewend word om
leierskap te kweek, verhoudings te verryk en om
jeugaktiwiteite te stimuleer, waarby veral die kinders tydens skoolvakansies kan baat. Dit is maar
enkele voorbeelde wat genoem kan word. Hierdie
ondersteuning van maatskaplike werkers word
soms misgekyk en daar is soms nie voldoende
kontak tussen die predikant, kerkraad en maatskaplike werker nie. Ernstige aandag sal geskenk
moet word aan die nouer skakeling en samewerking tussen gemeentes en gemeenteleiers. Maatskaplike werkers wil meer doen as om maar net
statutêre sake te hanteer.
1.1.10 Die kerk se inrigtingsorg stuur op moeilike
tye af. Die staat is nie begerig om meer geld aan
inrigtingsorg te bewillig nie. Die staat fokus op ontwikkelingsgerigte gemeenskapsprogramme in die
voorheen benadeelde gemeenskappe. Tog kan die
land nie sonder hierdie inrigtings die talle maatskaplike vraagstukke hanteer nie. Die klem val
steeds op die hantering van maatskaplike vraagstukke binne gemeenskapsverband, maar soms is
die tydelike verwydering van byvoorbeeld kinders
uit hulle ouerhuise om aan die rekonstruksie van
die gesin aandag te gee, onvermydelik. Dit gebeur
ook toenemend dat persone hulle kinders by
kinderhuise kom afgee, omdat hulle nie meer aan
die kinders se fisiese behoeftes kan voldoen nie.
Weens die oorvol plekke van veiligheid word kinders wat met die gereg gebots het, na kinderhuise
gestuur, wat op sy beurt weer groot eise aan die
huisouers en kinderhuishoofde stel. In sinodes is
daar pragtige ondersteuning van gemeentes aan
kinderhuise waar te neem, maar in ander gevalle is
kinderhuise toenemend afhanklik van skenkings uit
ander bronne. Die laat uitbetaling van staatsubsidie bring ook mee dat kinderhuise soms vir maande op oortrokke rekenings bedryf moet word. Die
staat se eie kinderhuise ontvang R5 300,00 per
maand per kind en die private welsynsorganisasies
se kinderhuise slegs R900,00 per maand per kind.
Die eenheidskoste in privaat kinderhuise beloop
tussen R2000,00 en R3000,00 per maand. Daar is
dus groot diskrepansie wat staatsfinansiering betref en die kerke en ander welsynorganisasies kan

die dienste baie meer koste-effektief lewer. Die
kerk is deurlopend saam met ander rolspelers met
die staat oor hierdie toedrag van sake in gesprek.
'n Nuwe tendens is om die groot kinderhuis benadering te vervang met gemeenskapshuise waar
ses of tien kinders in 'n dorp saamwoon onder die
toesig van huisouers. Die betrokkenheid van gemeentes by sulke satelliethuise is merkbaar hoër
en die kinders word ook nie so maklik as kinderhuiskinders gebrandmerk nie.
1.1.11 Tuistes vir ouer persone se rol en karakter het ook drasties verander en nuwe uitdagings is
op hande. Die bybetalings van inwoners om op te
maak vir die verskil tussen die eenheidskoste en
die subsidie van die staat, maak dit toenemend
moeilik vir ouer persone om as verswaktes 'n
heenkome in die tuistes te bekostig. Waar kinders
van 'n ouer persoon in die verlede die verskil uit
hulle sak kon betaal, is die toename in werkloosheid en die finansiële druk waaronder kinders
gebuk gaan, ook besig om hierdie bron leeg te tap.
Twee sake kom langs hierdie weg op gemeentes
se agendas: finansiële hulp aan ouer persone om
wel die verblyf in tuistes vir ouer mense te kan
bekostig en hulp in die vorm van tuisversorging
aan ouer persone wat noodgedwonge as verswaktes in hulle eie huise moet aanbly. Die tendens om
ook tuistes vir ouer persone as verblyf vir persone
met gestremdhede (ongeag hulle ouderdom) op te
neem, plaas weer groter druk op die personeel.
Die kerk se tuistes vir ouer persone oorleef, danksy die hulp van gemeentes en skenkings uit die
gemeenskap. Dit is ook opvallend dat daar soms
leë beddens in tuistes ontstaan, omdat die bewoning so duur geword het. Net soos met die ander
maatskaplike dienste van die kerk, word daar ook
in die geval van tuistes vir ouer persone, vir alle
bevolkingsgroepe voorsiening gemaak. Dit is egter
die ouer persone uit die voorheen benadeelde
gemeenskappe wat dit onbekostigbaar vind om in
hierdie tuistes te bly. Dit skep die persepsie dat die
kerk nie aan alle bevolkingsgroepe se ouer persone dienste verskaf nie
1.1.12 Daar bestaan 'n gebrek aan 'n behoorlike
gemeenskapsgebaseerde strategie en beleid
vir die versorging van ouer persone binne die
NG Kerk, trouens daar is geen behoorlike strategie
en/of beleid vir Suider-Afrika as dit by die versorging van ouer persone kom nie. Die antwoord is
eerder geleë in die vestiging van 'n ekumeniese
gemeenskapstrategie vir die versorging van ouer
persone, in plaas daarvan dat die NG Kerk sy eie
strategie vir die versorging van ouer persone op sy
eie probeer ontwikkel. Die rol van die SARK in
hierdie verband behoort getoets te word.
1.1.13 Die kerk se behandelingsentrums vir persone met chemiese afhanklikheid is in die afgelope paar jaar aansienlik voller en 'n wye spektrum
van afhanklikheidsprobleme word hanteer. Die
ouderdomsprofiel het ook drasties verander. Jongmense is toenemend die pasiënte en dwelmafhanklikheid is die grootste oorsaak vir hulle op-

22

Diensgetuienis

name. Die eenheidskostes is duur en gemeentes
behoort hierdie persone se gesinne finansieel
meer ondersteuning te gee. Die maatskaplike
agteruitgang van ons lidmate en persone uit die
gemeenskap is een van die groot oorsake van
chemiese afhanklikheid. In baie gevalle kan gesinne die behandeling nie bekostig nie en die kerk sal
moet besin oor die groter gebruikmaking van
uitreikprogramme waar daar binne gemeenskapsverband behandelingsprogramme aangebied word.
Dwelmmisbruik onder die tieners is kommerwekkend aan die toeneem en dit hou nie noodwendig
met swak sosio-ekonomiese omstandighede verband nie. Die mees welvarende gemeenskappe is
soms onder groter druk omdat die kinders meer
vrylik toegang tot geld het. Gemeentes se betrokkenheid by bewusmakingsaksies oor die gevare
van dwelms is verblydend, maar behoort nog meer
stukrag te verkry.
1.1.14 Tienerswangerskappe neem onrusbarend
toe. Die vrylike beskikbaarheid van aborsiefasiliteite en die feit dat die tieners self hulle kindertjies
grootmaak of deur familie laat versorg, verskuil
soms hierdie maatskaplike probleem. Dit word eers
sigbaar as kindertjies vir aanneming gesoek word,
dat 'n mens bewus raak dat ander weë gevind
word wanneer daar ongewensde swangerskappe
voorkom. In agtergeblewe gemeenskappe is die
toename in swangerskappe veral met die oog op
die verkryging van kindertoelaes aan die orde van
die dag. Dit skep weer 'n nuwe klomp maatskaplike
probleme. Dit wil voorkom asof die heiligheid en
die verwekking van lewe nie meer met soveel erns
beskou word nie. Hieraan behoort meer aandag in
die prediking gegee te word.
1.2 BESPREKING
1.2.1 Hoe kan gemeentes en die kerk se maatskaplike vakkundiges nouer saamwerk?
1.2.2 Watter rol kan die NG Kerk speel om 'n
ekumenies gedrewe maatskaplike dienslewering te
ontwikkel?
1.3 AANBEVELING

male gedien in die voorloperposisie om uiteindelik
die toets as ouderling te kan slaag. Die kerk se
maatskaplike dienste het meermale die kritiek op
die lyf geloop dat dit die gemeentelike diakonaat
se rol verdring het. Dit het stelselmatig tot 'n negatiewe ingesteldheid teenoor die kerk se maatskaplike dienste gelei. Hierdie negatiwiteit bestaan
steeds. As daar histories na die saak gekyk word,
is dit duidelik dat die diaken-amp nie behoorlik
gefunksioneer het om die groot armblanke-vraagstuk in die dertiger jare te hanteer nie en dat maatskaplike werkers vir hierdie doel opgelei en deur
die kerk in diens geneem is.
2.1.2 Die nuutste benadering is om weer die diakonale karakter van die gemeente te beklemtoon
en veral met die koms van sel- en omgeegroepe
het die spontane omsien van lidmate na hierdie
gemeentes in die kleine verskuif. Die diakonaat is
dus gevestig in omgeegroepe.
2.1.3 Die diakonale karakter van die kerk is
gemeentesentries en dit bly die sentrale vertrekpunt. Dit mag nooit los of langs die gemeente
bestaan nie. Daarmee moet die kerk se diakonale
roeping binne die kerkverband nie as onbelangrik
afgemaak word nie. Soms word die publieke getuienis van die kerk onhoorbaar omdat dit ongesiens en in klein versplinterde formaat plaasvind.
Die probleme waarmee die kerk in sy diakonale
taak gekonfronteer word is so omvangryk dat daar
behoefte aan koördinering en beplanning bestaan.
Ongekoördineerde en onbeplande diakonale werk
kan tot duplisering of eensydigheid lei.
2.1.4 Die ander gevaar is dat gemeentes se diakonale werksaamheid na binne gerig is. Die
gemeentelede is die eerste sirkel van omgee, maar
dit hou nie daar op nie. Gemeentelike diakonaat
moet ook (en veral) gerig wees op die nood van
die samelewing.
2.1.5 Baie van die omgee- en selgroepe is betrokke by die diakonale taak van die kerk, maar dit
vind soms ongekoördineerd plaas. Dit kan een
van die redes wees waarom gemeentes nie die
een bladsy vraelys oor armoede kon invul nie. Die
kerk sal weer moet besin om op een of ander wyse
die saamdoen en saambeplan, binne die kerkverband, tot sy reg te laat kom
2.2 BESPREKING
2.2.1 Hoe kan gemeentes die gemeentediakonaat
beter koördineer ten einde 'n meer effektiewe
diens en getuienis te lewer?
2.2.2 Wat is die beste werkswyse om op nasionale
vlak die gemeentediakonaat bekend te stel, as
deel van die kerk se openbare getuienis?
2.2.3 Watter kommunikasie-meganisme kan binne
die kerkverband gevestig word ten einde die
geheelprentjie van die gemeentediakonaat te kan
bekom?
2.3 AANBEVELING

AFDELING B: KERKLIKE DIAKONAAT
2. GEMEENTELIKE DIAKONAAT
2.1 INLIGTING
2.1.1 Die ontwikkeling van die gemeentelike
diakonaat is al vir baie dekades onder bespreking
in die NG Kerk. Daar was al verskeie opdragte
deur die Algemene Sinode gegee om te besin oor
die amp van die diaken, omdat die amp van diaken
al hoe moeiliker in die praktyk tot sy reg gekom
het. Een van die redes was dat die georganiseerde maatskaplike dienste van die NG Kerk, oënskynlik die diakonale dienswerk van gemeentes
namens die gemeentes begin hanteer het. Die
diaken het in 'n kollektant verander, of het meer-
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geledere ontstaan het en wat direk by MIV en vigs
betrokke is, het die konstituering meegemaak.
2. Die eerste taak van die Forum was om 'n nasionale vigsstrategie vir die Ned Geref Kerk te formuleer. Hierdie taak het tydens 'n werkswinkel op 22
en 23 Junie 2004 by The Good Shepherd Retreat
Centre naby Pretoria die aandag geniet. Die produk van die werkswinkel word hiermee aangebied
as die “Goeie Herder-strategie”. Die naam is om
twee redes gekies. Dit verwys enersyds na die
plek waar die strategie opgestel is. Andersyds is
dit 'n belydenis dat die Kerk die Goeie Herder wat
sy lewe vir die skape afgelê het, te midde van die
vigs-epidemie wil navolg, deur by mense in nood te
staan.
3. 'n Verdere taak van die Forum sal wees om
saam met die ander kerke in die NG Kerkfamilie te
werk om 'n gesamentlike strategie vir die NG
Kerkfamilie uit te werk en te help implementeer. Hoewel kundige lede uit die VGKSA by die
huidige strategiese proses betrek is, was die
susterkerke uit die NG Kerkfamilie nog nie amptelik
betrek in die formulering van 'n strategie nie. Dat
so 'n gesamentlike strategie egter onontbeerlik is
vir die kerk se effektiewe betrokkenheid by die
MIV/Vigsepidemie, is duidelik. Die aard en omvang van die epidemie onderstreep die erns waarmee die eenheidsprosesse in die NG Kerkfamilie
bejeën moet word.
4. Wat hier aangebied word, is 'n strategie wat uit
vele gesprekke en besinning na vore getree het.
Tydens die Good Shepherd-werkswinkel het die
verteenwoordigers onder andere besin oor wat 'n
“strategie” of “strategiese plan” eintlik is en tot die
slotsom gekom dat dit 'n dokument is wat dinge
laat gebeur. As dit reg opgestel is, werk 'n strategiese plan letterlik soos 'n "skeppingswoord". Dit
is wel woorde op papier, maar dit kan dinge landwyd en selfs wêreldwyd laat gebeur en drome laat
realiseer. Dit is die Vigsforum se bede dat die
woorde wat saamgevoeg is en wat in hierdie
dokument aan die Algemene Sinode voorgelê
word, 'n instrument sal word waardeur die Skeppergees die Ned Geref Kerk sal lei om 'n nuwe
droom oor die oplossing van die MIV/Vigsepidemie
te droom; dat die Kerk die uitkoms sal sien en dit
met ywer en doelgerigtheid sal najaag.
1.2 DIE SITUASIE MET BETREKKING TOT MIV
EN VIGS IN SUID-AFRIKA
1. Die MIV/Vigsepidemie in Suid- en Suider-Afrika
het lank reeds katastrofiese afmetings aangeneem. Die amptelike MIV-infeksiekoers in die land
is hoog en styg steeds. Die aantal mense met vigs
of wie se lewens geraak word deur die sindroom
het 'n byna ondenkbare omvang aangeneem.
Sterftesyfers as gevolg van vigs-verwante siektes
neem teen 'n geweldige tempo toe. Die nood wat
hieruit voortvloei, is skrikwekkend.
2. Anders as wat algemeen aanvaar word, is die
infeksiekoers in die spesifieke gemeenskappe wat
deur die Ned Geref Kerk bedien word, ook reeds
hoog. Ons eie families se lewens is blootgestel.

AFDELING C: MISSIONÊRE DIAKONAAT
3. MIV EN VIGS
3.1 INLIGTING
3.1.1 Die vorige Algemene Sinode het twee
belangrike besluite met betrekking tot MIV en Vigs
geneem: die Algemene Sinode het hom in 'n
verklaring verbind om aktief betrokke te raak by die
stryd teen MIV en vigs.( Kyk Handelinge van die
Algemene Sinode 2002, p.534, punt 1.2.4) en die
Algemene Sinode het opdrag gegee aan die AKDB
en Christen Vigsburo by die Hugenote Kollege
(CABSA) om saam met die familie van NG Kerke
die moontlikheid van die vestiging van 'n NG Kerk
Vigsforum te ondersoek. (Kyk Handelinge van die
Algemene Sinode 2002, p.534, punt 1.2)
3.1.2 Aan hierdie sake is indringend aandag gegee en op 20 April 2004 is die NG Kerk Vigsforum
gestig. Een van die eerste take wat die Vigsforum
opgeneem het was die ontwikkeling van 'n vigsstrategie vir die NG Kerk. 'n Werkswinkel om 'n
strategie te formuleer is op 22 en 23 Junie 2004 by
die Good Shepherd konferensiesentrum by Hartbeespoort gehou. By die geleentheid is 'n omvattende vigs-strategie vir die NG Kerk geformuleer.
Die werkswinkel is bygewoon deur verteenwoordigers van die volgende instansies: die Sinodes
van Wes- en Suid Kaap, Noord Kaap, Natal, Vrystaat, Wes-, Noord-, Oos- en Suid Transvaal en
Namibië, bedieningskommissies van die Algemene
Sinode, asook medewerkende instansies soos
CABSA, HospiVisie, CLF Vigstrust en Hartklop. By
die werkswinkel het dr Hannes van der Walt van
HospiVisie as fasiliteerder opgetree.
HOSPIVISIE, Posbus 12424, Queenswood, 0121
hospivisi@mweb.co.za
3.1.3 Die NG Kerk se Vigsstrategie word aan die
vergadering voorgehou met die versoek dat dit vir
goedkeuring en implementering oorweeg sal word.

DIE GOEIE HERDER-STRATEGIE
DEEL 1: INLEIDING
1.1 OPDRAG EN UITVOERING
1. Die Algemene Sinode van 2002 het met sy verklaring oor die Ned Geref Kerk en die MIV/Vigsepidemie aangedui dat die Kerk met groot medelye
wil omsien en betrokke wil raak by die stryd teen
hierdie verwoestende siekte. Om die verklaring in
dade te omskep, is daar by dieselfde sinodesitting
opdrag aan die Algemene Kommissie vir die Diens
van Barmhartigheid (AKDB) gegee om in samewerking met Hugenote Kollege se Vigsburo
(CABSA) en die familie van NG Kerke, 'n Vigsforum vir die Ned Geref Kerk te vestig. Die Forum is
op 20 April 2004 na deeglike oorlegpleging gekonstitueer. Al die sinodes van die Ned Geref Kerk
sowel as organisasies wat uit die Ned Geref Kerk-

24

Diensgetuienis



Die welwese van ons Kerk se lidmate en van
mense in die gemeenskappe wat deur ons Kerk
bedien word, word ernstig geraak. 'n Statistiese
oorsig word in Bylae 2 verskaf.
1.3 ROL VAN DIE KERK
1. Vir die kerk van Christus in die algemeen, en
die Ned Geref Kerk in besonder, het hierdie tyd 'n
kairos-tyd geword. Dit is 'n tyd waarin die kerk en
gelowiges in die Naam van God Drie-enig die
bevrydende krag van die evangelie met hernude
ywer moet indra in 'n wêreld wat vasgevang is in
die greep van lyding, siekte en dood:

Met die skeppingskrag van die Vader wat sy
Seun uit die dood opgewek het, moet sosiale,
ekonomiese en ander omstandighede wat die
verspreiding van MIV-infeksie aanwakker, omgekeer word;

Met die deernis van die Here Jesus moet
hulle wat ly en in nood verkeer as gevolg van
vigs, versorg en gekoester word;

Vervul met die Gees van God moet die kerk
haar kinders troos en beskerm en vir hulle in
die bres tree, en ook oor die wêreld rondom
waak.
2. Alles moet in die stryd gewerp word om die
verdere verspreiding van die MI-virus te voorkom
en om nuwe hoop te gee aan hulle wat reeds ly.
Die kerk het hierin 'n besondere bydrae te lewer.
Die lig van die evangelie moet weer helder en
duidelik aangesteek word in hierdie donker tyd, in
'n wêreld wat die donkerte van nood en rou beleef.
Deur dit te doen, moet die kerk die gehoorsame
navolger wees van die God van hoop oor wie ons
in ons lied bely:
U Seun word mens; in ons gebroke wêreld
Kom vestig Hy sy koningsheerskappy.
Hy maak weer heel wat sonde hier gebreek het.
Hy bring weer hoop en redding - ook vir my.
U maak ons deel van al u grootse werke.
U laat ons bid, Heer, dat u ryk mag kom.
En kom U weer in heerlikheid op wolke,
Maak u volkome nuut u eiendom. (Liedboek van
die Kerk 464)
1.4 VERBINTENIS VAN DIE NED GEREF KERK
2002
1. Tydens die sitting van die Algemene Sinode
van die Ned Geref Kerk van 2002, het die Sinode
'n verklaring gemaak en 'n verbintenis aangegaan
ten opsigte van MIV en vigs. Die volledige verklaring en verbintenis van die Ned Geref Kerk van
2002 is aangeheg as Bylae 3. Met hierdie verklaring en verbintenis het die Ned Geref Kerk die
volgende gedoen:

Haar skuld wat met die epidemie verband
hou, bely;

Haar liefde en deernis teenoor hulle wat met
MIV en vigs leef, herbevestig en ook bevestig
dat dit eie lidmate van die Kerk insluit;

Onderneem om haar kennis, mannekrag en
fasiliteite beskikbaar te stel vir die praktiese
uitlewing van liefde en deernis;

Onderneem om die verspreiding van MIV te
bekamp deur die bou van Bybelse waardes
ten opsigte van seksuele gedrag; en om die
omstandighede wat die vinnige verspreiding
van MIV-infeksie aanwakker, teen te werk.
2. Die Algemene Sinode het die Ned Geref Kerk
voorts daartoe verbind om in hierdie belangrike
saak samewerking en vennootskappe met die
owerheid en ander rolspelers te soek en om, waar
nodig, kerklike strukture te skep om samewerking
te bevorder.
3. Ten slotte het die Sinode die bede uitgespreek
dat God Drie-enig aan ons as Ned Geref Kerk die
krag sal gee om as gehoorsame getuies van die
evangelie, ons verantwoordelikheid en roeping tot
eer van sy Naam en tot uitbreiding van sy koninkryk na te kom.
4. Die 2002 Verklaring word hiermee herbevestig
as vertrekpunt van die Algemene Sinode se strategie.
1.5 OOGMERK MET DIE STRATEGIE
1. Die punt is nou bereik waar die voornemens en
ingesteldheid van die Kerk, soos verwoord in die
2002 Verklaring, op georganiseerde wyse verder
geneem en sistematies in werking gestel moet
word.
2. Daar is met dankbaarheid en waardering kennis
geneem dat verskeie sinodes, ringe en gemeentes
reeds kosbare werk doen in ooreenstemming met
die 2002 Verklaring.
3. Terselfdertyd is dit so dat sommige sinodes,
ringe, gemeentes en lidmate nog nie op planmatige wyse praktiese gestalte gegee het aan die
inhoud van die verklaring nie en dus nie formeel en
sistematies meewerk in die Kerk se stryd teen die
vernietigende epidemie en sy gevolge nie. Hierdie
stand van sake kan aan verskeide redes toegeskryf word. Dit sluit in:

Gemeentes, ringe en sinodes weet dikwels
nie wat om prakties te doen om die Kerk se
verbintenis in die praktyk toe te pas nie; en
het nie al die toerusting, middele en hulpbronne of genoegsame kennis tot hul beskikking
daarvoor nie.

In die geval van sommige gemeentes, ringe
en sinodes mag daar 'n gebrek aan kennis
wees en 'n beperkte verstaan ten opsigte van
die omvang en impak van die epidemie. Dit
sou dan veroorsaak dat die bestryding van die
epidemie en die hantering van die impak
daarvan, lae prioriteit geniet;

Die beleid van die Ned Geref Kerk ten opsigte
van 'n verskeidenheid van kritiese, MIV- en
vigsverwante sake en die wyse waarop die
Skrif met betrekking tot hierdie sake verstaan
moet word, is nog nie duidelik geformuleer nie
en laat lidmate en gemeentes dikwels in onsekerheid oor hoe om op te tree en watter
standpunt om in te neem

By baie lidmate van die Ned Geref kerk is
daar steeds die persepsie dat “ons” nie die
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siekte kry nie, en dat dit net “andere” is wat
geraak word.
4. Daar sal ook ander redes wees. Wat ook al die
rede, dit is 'n feit dat baie lidmate, gemeentes en
ringe en ook sinodes, nog nie hierdie diensgeleentheid maksimaal benut nie en selfs in die
gevalle waar goeie werk reeds gedoen word, is
daar altyd die moontlikheid dat die effektiwiteit en
impak van optredes en intervensies verbeter kan
word.
5. Dit is teen hierdie agtergrond dat die Algemene
Sinode nou na vore moet tree om 'n strategie te
aanvaar wat sal verseker dat die verbintenis wat
die Kerk reeds in 2002 gegemaak het, wyd en
effektief in werking gestel sal word.
6. Die voorgestelde strategie van die Algemene
Sinode word in die res van hierdie dokument aangebied. Dit is opgestel in ooreenstemming met die
rol van die Algemene Sinode binne die Kerk. Hierdie rol word soos volg verstaan: om visionêre of
strategiese leiding te gee (die droom te formuleer
en dit lewend te hou), om beleid en 'n algemene
verstaan van Bybelse waarhede te formuleer,
fokus-areas en funksies wat uitgevoer behoort te
word, aan te dui, navorsing te laat doen en inligting
te verskaf, skakeling en koördinering tussen medewerkende partye te fasiliteer (veral op ekumeniese
vlak asook met die nasionale regering en op
internasionale vlak met ander regerings en rolspelers) en om bemagtingingsprosesse te fasiliteer
en te ondersteun.



Dat die Kerk haar openbare getuienis profeties teenoor die wêreld sal lewer in verband
met MIV- en vigsverwante sake.
2.2 DOELSTELLINGS EN ROL
Ten einde die visie te verwerklik, is die doelstellings en rol van die Ned Geref Kerk met betrekking
tot MIV en vigs soos volg:
2.2.1 Verstaan die roeping en rol
Doelstelling: Dat die Kerk (lidmate en leierskap
op alle vlakke) haar roeping en rol as 'n gemeenskap wat voor die aangesig van God leef te midde
van die epidemie, reg sal verstaan.
1. Op deurlopende basis behoort daar oor sake
soos die volgende, teologiese uitklaring gegee en
in die openbaar getuig te word:

Aspekte van die staatsbeleid soos toegang tot
bekostigbare medikasie, voorkomingsprogramme, die verband van MIV en vigs met
armoede, ander maatskaplike probleme en
epidemies soos tuberkulose, wetgewing, en
so meer.

Verskillende pastorale begeleidingsmodelle
ten opsigte van MIV en vigs en 'n nuwe verstaan van die gemeente se roeping.

Allerlei teologiese vraagstukke soos geeste,
kragte, kousaliteit, straf en sonde, begrafnisgebruike, tradisionele- en geloofsgenesing,
die posisie van vroue en die verstaan van
“communio” in Afrika-konteks.

Algemene etiese vrae: oor liggaam, seksualiteit, lewe en dood, 'n teologie van die liggaam;
moraliteit; geslags- (“gender”)-vraagstukke;
verantwoordelike voorkoming van MIV infeksie; medikasie en mediese navorsing; die nieaanmeldbaarheid (vertroulikheid) van MIVinfeksie; die feit dat 'n persoon se MIV-status
nie bekend gemaak kan word sonder sy/haar
toestemming nie en dat baie geïnfekteerdes
voortgaan om andere te infekteer
2. Die deurlopende teologiese besinning moet
opkom uit 'n praktiese betrokkenheid by veranderende kontekste en probleme. Geaffekteerdes
en geïnfekteerdes moet daarby betrek word. Oor
die teologiese proses as sodanig moet daar dus
ook besin word.
3. Die rol van die Algemene Sinode en die NG
Kerk Vigsforum in hierdie verband is om die aangeleenthede wat met MIV en vigs verband hou en
waaroor kerklike leiding nodig is, deurlopend te
identifiseer en Bybels-teologies te belig.
2.2.2 Aanvaar die roeping en rol
Doelstelling: Dat die Kerk (lidmate en leierskap)
haar roeping en rol as 'n gemeenskap wat voor die
aangesig van God leef te midde van die epidemie,
sal aanvaar.
1. Dit behels in besonder dat leierskap en lidmate
die regte gesindheid en houding ten opsigte van
die MIV/Vigs- epidemie en teenoor persone wat
daardeur geraak word, sal ontwikkel (“ontvriesing”). Aangesien 1 Kor 12:26 verklaar: “As
een lid ly, ly al die lede saam ...” aanvaar die

DEEL 2: DIE STRATEGIE
2.1 VISIE
1. Die visie van die Ned Geref Kerk oor MIV en
vigs is een van GELOOF, HOOP en LIEFDE. Dit
is gebaseer op die liefdevolle sorg van die Vader,
die oorwinning deur die kruis en opstanding van
die Here Jesus, en die toerusting deur sy Gees.
Die visie is soos volg:
Omdat ons glo, hoop en liefhet, wy ons ons daaraan toe dat die Ned Geref Kerk (lidmate, leierskap,
gemeentes) haar roeping en rol as 'n gemeenskap
wat voor die aangesig van God (coram Deo) leef te
midde van die epidemie, reg sal verstaan, sal aanvaar, en prakties sal uitvoer.
2. Daardeur wil ons verseker –

Dat hoop gebring sal word aan diegene wat
geïnfekteer is en aan diegene wat direk deur
die epidemie geraak word; dat hulle gekoester, vertroos, versorg en opgebou sal word in
ooreenstemming met hul behoefte.

Dat die situasie van nood, verdriet en dood
wat vanweë die epidemie oor ons Kerk en ons
land se mense gekom het, omgeskakel sal
word in 'n geleentheid tot groei en oorwinning.

Dat lede van die huidige geslag wat nog nie
geïnfekteerd is nie, vry van die virus sal bly.

Dat daar 'n nuwe geslag sal wees wat totaal
vry van die epidemie sal wees.
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leierskap verantwoordelikheid vir die bekamping
van die epidemie en vir die pastorale versorging
van die geïnfekteerde en geaffekteerde lidmate; en
aanvaar lidmate hul godgegewe verantwoordelikheid om met deernis diensbaar te wees en met
wysheid op te tree.
2. Spesifieke kerklike optrede sluit in:

Die erkenning dat MIV en vigs 'n werklikheid
binne die Ned Geref Kerk is (kyk Bylae 1 vir
statistiese inligting).

Die erkenning dat eie lidmate en gemeenskappe blootgestel is aan infeksie met die MIvirus.

Die verkondiging van die Woord op so 'n wyse
dat lidmate God se roeping ten opsigte van
hierdie saak sal verstaan en aanvaar.

Verskaffing van inligting oor die omvang en
impak van die epidemie.

Blootstelling aan die beleweniswêreld van
persone met MIV en vigs.
3. Die rol van die Algemene Sinode en/of sy
gevolmagtigdes in hierdie verband is om:

Te verseker dat leierskap op algemene sinodale vlak die nodige opleiding of oriëntering
ten opsigte van die MIV/Vigsepidemie sal
ondergaan, wat daarop gerig is om die regte
begrip en gesindheid te verwesenlik.

Sinodes te versoek om 'n strategie op te stel
wat sal verseker dat kerkleiers binne die sinodale gebied soortgelyke opleiding of oriëntering sal ontvang.

Diensverskaffers te identifiseer wat die sinodes en gemeentes effektief met hierdie oriëntering kan bystaan, en waar nodig die ontwikkeling of aanvulling van materiaal wat vir die
oriëntering gebruik word, te fasiliteer.
2.2.3 Voer roeping en rol uit
Doelstelling: Dat die Kerk (lidmate, gemeentes,
ringe, sinodes, Algemene Sinode) haar roeping en
rol as 'n gemeenskap wat te midde van die epidemie voor die aangesig van God leef, sal uitvoer.
Uitvoering van roeping en rol sluit die volgende in:
2.2.3.1 Identifisering en verskaffing van volledige en korrekte inligting oor MIV en vigs
Doelstelling: Dat die kanale wat tot beskikking
van die kerklike instellings (gemeentes, ringe, sinodes) is, benut sal word vir die verspreiding van korrekte en volledige inligting wat lidmate en ander
persone in staat sal stel om ingeligte keuses te
maak met betrekking tot MIV en vigs.
1. Mense se optredes spruit voort uit oortuigings,
en oortuigings word gegrond op inligting en kennis.
Daarom is dit belangrik dat die Kerk haar betrokkenheid by die vigsepidemie sal begrond in volledige en korrekte inligting oor verskillende aspekte
van MIV en vigs en oor die impak daarvan op
individue en gemeenskappe.
2. Inligting oor MIV en vigs sluit die volgende in:

Epidemiologie (statistieke, die geskiedenis
van die verloop van die epidemie, en so
meer).

Wetenskaplik gefundeerde mediese inligting
oor die MI-virus en die verloop van die siekte
(infeksie, die werking van die virus, wyses van
oordrag, verloop vanaf infeksie tot vigs, viruslading en CD-4 tellings, omkeerbaarheid van
vigsdiagnose tot MIV-positiewe status, toetsing, en so meer).

Inligting oor die impak van sosiale, kulturele
en godsdienstige gebruike op die epidemie.

Inligting oor die impak van MIV-infeksie op die
individu, die gesin, die gemeente en die gemeenskap se lewe (fisiek, emosioneel, geestelik, sosiaal-maatskaplik).

Inligting oor mites en wanpersepsies wat die
epidemie aanvuur en positiewe betrokkenheid
inhibeer.

Inligting oor die opsies van geïnfekteerde persone om lewensduur te verleng en lewenskwaliteit te verhoog, insluitend die rol van
aspekte soos voeding, natuurlike middele,
medikasie asook geestelike, emosionele en
sosiale steun, en so meer.

Inligting oor bydraende veroorsakende faktore
soos die selfbeeld van mans en vroue, die
kwesbaarheid van vroue en kinders, armoede,
stigma, en so meer.
3. Die kerk sal in haar hantering van inligting oor
MIV en vigs ook die volgende in ag moet neem:

Bybelse norme en waardes rakende seksualiteit, die huwelik en families.

Sosiaal-maatskaplike en ekonomiese kontekste van gemeenskappe en individue.

Die verskillende rolle wat byvoorbeeld leraars,
kategete en ouers in die oordra van inligting
behoort te speel.

Die bevatlikheid van verskillende ouderdomsgroepe

Die invloed wat kommunikasie rondom MIV
en vigs mag hê op die gemeente en gemeenskap se houding oor die epidemie en oor
geïnfekteerde of geaffekteerde persone. Die
kerk behoort daarteen te waak dat haar motief
om te waarsku nie die stigma rondom vigs sal
bevestig en selfs sal versterk en so diegene
wat ondersteuning, troos en hoop nodig het,
sal vervreem nie.

Die grondwetlike posisie en regte van persone
met MIV en vigs. In besonder moet daar gelet
word op die implikasies die eis tot vertroulikheid binne die gemeentelike bediening en op
die grondwetlik-korrekte wyses waarop dit
hanteer behoort te word.
4. Die rol van die Algemene Sinode en/of sy
gevolmagtigdes in hierdie verband sluit die volgende in:

Die identifisering van betroubare bronne van
inligting.

Waar nodig, verdere materiaal in samewerking met kundiges oor MIV en vigs te laat ontwikkel.
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NGO's), werknemer- en werkgewerorganisasies, netwerke (insluitend rekenaarnetwerke),
verenigings, en so meer. Hierdie organisasies
speel 'n toenemend belangrike rol, ook ten
opsigte van die stryd teen MIV en vigs en die
kerk se inset in hierdie geledere is baie belangrik.)

Die terrein van die openbare mening. (Die
groterwordende gemeenskaplike gesprek in
byvoorbeeld die media, waar oor die “common good” besin word en gemeenskapswaardes gevorm word, is hier van belang. Die Ned
Geref Kerk moet op effektiewe wyse aan
hierdie openbare gesprek deelneem, ook in
soverre dit MIV en vigs aangaan.)
4. Die Kerk se openbare getuienis is omvattend
en word deur die volgende uitgedra:

Die verkondiging in die erediens.

Die bedieninge in en deur die gemeente.

Standpunte wat in die openbaar gestel word
in die kerkverband (bv deur leiers, sinodes of
sinodale kommissies en diensgroepe).

Die getuienis saam met ander kerke in die NG
Kerkfamilie en ook in wyer ekumeniese verband.

Die getuienis wat uitgaan vanuit allerlei kerklike en nie-kerklike Christelike organisasies.

Die getuienis van individuele christene (lidmate) op alle terreine van die samelewing.
5. Die rol van die Algemene Sinode en/of sy
gevolmagtigdes in hierdie verband is:

Om MIV- en vigsverwante sake waaroor kerklike leiding en uitwysing nodig is, deurlopend
te identifiseer en te bestudeer.

Om die kerk se amptelike standpunt soos verwoord in die Vigsverklaring van 2002 (kyk
Bylae 3) na binne en buite te kommunikeer,
die implikasies hiervan bekend te maak en
waar nodig die verklaring aan te vul of te
verbeter.

Om riglyne aan lidmate, gemeentes, ringe en
sinodes te verskaf oor die hantering van die
openbare getuienis-taak.
2.2.3.3 Mobilisering
Doelstelling: Dat gelowiges, gemeentes, ringe en
sinodes gemobiliseer sal word, dit is: begelei sal
word tot betrokkenheid op die terrein van MIV en
vigs deur die ontwikkeling en implementering van
effektiewe plaaslike strategieë.
1. Op gemeentevlak behels mobilisering dat gemeentes aangemoedig en bygestaan word met
betrekking tot die volgende:

Die samestelling en toerusting van 'n gemeentelike struktuur of taakspan: Die
struktuur binne die gemeente wat leiding
neem in die ontwikkeling en implementering
van 'n gemeentelike plan vir die hantering van
MIV en vigs, moet geïdentifiseer en toegerus
word om die taak effektief te kan uitvoer.

Die uitvoer van 'n situasie-analise binne en
buite die gemeente.

5. Gebaseer op die Woord en toegerus met
korrekte en volledige inligting oor MIV en vigs moet
die Ned Geref Kerk haar roeping op die wyses
uitvoer wat vervolgens in 2.2.3.2 tot 2.2.3.5 beskryf
word.
2.2.3.2 Openbare getuienis van die Kerk
Doelstelling: Dat die Kerk haar openbare getuienis en standpunt pro- en reaktief sal formuleer en
bekendmaak in verband met MIV en vigs en verwante sake waaroor kerklike leiding en uitwysing
nodig is.
1. Die kerk het die roeping om oor brandende
aangeleenthede soos MIV en vigs 'n openbare of
publieke getuienis te lewer. In die openbare getuienis gaan dit om die uitdra van die unieke en verrassende boodskap wat aan die kerk toevertrou is –
die evangelie van die Drie-enige God se heilshandelinge, deernis en liefde. Die kerk het inderdaad
'n blye boodskap, ook vir hulle wat deur MIV en
vigs geïnfekteer of geaffekteer word en dit moet in
die openbaar gehoor word. Die kerk het ook 'n
profetiese roeping om in die bres te tree vir mense
wat in nood is en/of mense wat veronreg word – 'n
getuienis oor God se geregtigheid en versoening
en die nuwe lewe in Christus deur die herskeppende werk van die Heilige Gees. So word die koms
van die Koninkryk verkondig en die boodskap van
hoop en oorwinning uitgedra.
2. Ter wille van die geloofwaardigheid van die kerk
se getuienis mag daar dus oor hierdie belangrike
saak van MIV en vigs nie geswyg word nie. Die
evangelie is immers 'n openbare saak. Bybelse
waarhede word in die toenemend sekulêre samelewing uit die openbare sfeer verdryf tot 'n bloot
private, individueel-persoonlike of innerlikgeestelike aangeleentheid vir diegene wat kies om daarby te leef. Daarteenoor het die kerk die roeping
(missio ecclesiae) om, as deel van haar omvattende getuienis (marturia), veral ook openlik/publiek te getuig van God se sending (missio Dei) na
'n gebroke wêreld, en dit deur woorde (kerugma),
deur dade (diakonia), deur 'n voorbeeld van liefdesgemeenskap uit te leef (koinonia) en deur vooren aanbidding (leitourgia). Indien die kerk versuim
om haar getuienis ten opsigte van MIV en vigs
hoorbaar te verwoord, sal haar stilswye die negatiewe impak van hierdie epidemie bevestig.
3. Op die volgende terreine behoort daar 'n
getuienis uit te gaan:

Teenoor die staat en regering. (Dit handel byvoorbeeld oor politieke aangeleenthede, wetgewing en die openbare sektor se programme
rakende MIV en vigs.)

Op ekonomiese en die sosiaal-maatskaplike
terrein. (MIV en vigs gaan veral ook hand aan
hand met ekonomiese en maatskaplike probleme.)

Op die terrein van die burgerlike samelewing.
(Die samelewing is georganiseer in allerlei
strukture en verbande, byvoorbeeld die sg.
nie-regeringsorganisasies (NRO's of Engels
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Die opstel en inwerkingstelling van die gemeente se plan vir MIV en vigs. Dit behels
die identifisering van gemeentelike doelstellings, doelwitte en fokus-areas; opstel van
aksieplanne; implementering; evaluering; en
herbeplanning soos nodig.
2. Op rings- en sinodale vlak behels mobilisering
enersyds dat steun aan gemeentes gegee sal
word om hul eie mobiliseringsproses suksesvol in
werking te stel; en andersyds dat gesamentlike
programme ontwikkel sal word, of bestaande programme ondersteun sal word, na gelang van die
behoefte.

Dat lewensmaats opgeroep, toegerus en
ondersteun word om aan mekaar getrou te
bly.

Dat ouers opgeroep, toegerus en ondersteun
word om hul verantwoordelikheid ten opsigte
van die opvoeding van hul kinders op omvattende wyse na te kom. Dit sluit seksuele opvoeding in, sowel as opvoeding met betrekking tot 'n wye verskeidenheid van lewensvaardighede wat sal voorkom dat omstandighede wat verhoogde risikos van MIV-infeksie
inhou, ontstaan.

Dat opvoeders opgeroep, toegerus en ondersteun word om in hulle omvattende opvoedingstaak, kinders en jongmense te wys op
die implikasies van vrye seks.

Dat kinders, jongmense en volwasse individue
opgeroep, toegerus en ondersteun word om
seksuele verkeer voor die huwelik uit innerlike
oortuiging as christene te vermy.

Dat leiding gegee word aan lewensmaats oor
die hantering van 'n situasie waar een van die
lewensmaats MIV-positief is, of die vermoede
bestaan dat die persoon moontlik MIV-positief
kan wees.
(b) Intervensies wat afgestem is op die ontwikkeling of handhawing van lewensomstandighede waarbinne lidmate en andere die regte
keuses kan maak
Die oogmerk is om omstandighede in die gemeente, die lewensomgewing van lidmate en die gemeenskap te skep of te help skep, wat die uitoefening van die regte keuses sal ondersteun en
wat die verspreiding van die virus sal teenwerk.
2. Dit sluit intervensies soos die volgende in:

Omvorm gemeentes tot 'n ruimte waar:
- Die stigmatisering en veroordeling van
mense met MIV en vigs teengewerk word
-Hierdie persone die vrymoedigheid sal ervaar
om in die ope te kom oor hul MIV- en vigs
status
-Hulle tuis en geborge sal voel en vanwaar
hulle gehelp sal kan word om die nodige sorg
en behandeling te ontvang wat hul lewens sal
verleng en hulle lewenskwaliteit sal
normaliseer.

Aanmoediging van lidmate en andere om vrywillige toetsing vir MIV te ondergaan, nie net
as daar omstandighede was wat tot blootstelling aan die MI-virus kon lei nie.

Opbou van 'n gesonde gesinslewe in ooreenstemming met die Bybelse ideaal.

Opbou van mans en vroue se selfbeeld in ooreenstemming met die Bybelse ideaal.

Bekamping van geweld teen vroue en kinders.

Bekamping van gesinsgeweld.

Bekamping van armoede.

Sosiale en ekonomiese bemagtiging van
vroue en kinders.

Ontwikkeling van respek vir die menslike liggaam.

Gemeentes, ringe en sinodes se planne en aktiwiteite behoort aan die doelwitte in hierdie strategiedokument aandag te gee en behoort so ver moontlik beide na binne én na buite gerig te wees:

In soverre dit na binne gerig is, integreer gemeentes die MIV- en vigsverwante sake binne
gemeentelike, rings- en sinodale programme
en bedieninge.

In soverre dit na buite gerig is, gaan dit oor
gemeentes, ringe en sinodes se eie MIV- en
vigsverwante inisiatiewe in bereikbare gemeenskappe en/of gemeentes, ringe en sinodes se betrokkenheid by ander organisasies
wat in daardie gemeenskappe werk.
3. Die rol van die Algemene Sinode en/of sy
gevolmagtigdes in hierdie verband is:

Om breë riglyne vir die mobilisering van gemeentes, ringe en sinodes te verskaf.

Om waar nodig, materiaal te laat ontwikkel of
bestaande hulpbronne te identifiseer.

Om inligting oor goeie programme binne en
buite die Ned Geref Kerk aan sinodes, ringe
en gemeentes te versprei.

Om die mate waarin die oogmerke van hierdie
strategie bereik word, te evalueer.
2.2.3.4 Voorkoming van MIV-infektering
Doelstelling: Dat die verspreiding van MIV-infeksie bekamp word deur geïntegreerde, omvattende
voorkomingstrategieë te inisieer en/of te ondersteun.
1. Die kerklike rol in voorkoming sluit onder
andere die volgende in:
(a) Die opbou van Bybelse waardes en die ontwikkeling van lewensvaardighede wat direk ter
sake is vir die voorkoming van MIV en vigs
Die oogmerk is om kennis en vaardighede daar te
stel wat lidmate en andere sal bemagtig om
Bybels-verantwoordbare keuses uit te oefen; maar
meer nog, om 'n lewenstyl aan te kweek waar omstandighede wat verhoogde risiko’s van MIV-infeksie inhou, nie ontstaan nie. Waar nodig, moet die
ontwikkeling en oordraging van inligting geskied in
oorleg met en/of in samewerking met die mediese
professie en die ander toepaslike professionele
dissiplines. Dit behels onder andere:

29

Diensgetuienis






Bekamping van dwelm- en alkoholmisbruik.
Ontwikkeling van suksesvolle werkplekprogramme, programme van skole en ander opvoedkundige instellings, programme van munisipaliteite en ander owerheidsinstellings, en
so meer. Die kerk se taak is hier onder andere
om leiers in die openbare sektor, besigheidsleiers sowel as leiers in die burgerlike gemeenskap op te roep en by te staan met die
ontwikkeling en implementering van die
nodige programme en intervensies.

Aanmoediging van mediese navorsing ten
einde voorkomende middels te vind.
3. Die rol van die Algemene Sinode en/of sy
gevolmagtigdes in hierdie verband is soos
genoem in 2.2.3.3.
2.2.3.5 Versorging van persone met MIV of vigs
en van persone wat deur die epidemie geraak
word
Doelstelling: Om versorgingsprogramme en projekte binne en buite gemeentegrense te ontwikkel
of te help ontwikkel, implementeer en ondersteun.
Dit gaan daaroor om die sorg en deernis vir siekes
en ander lydendes, soos wat die Here Jesus dit
aan ons voorgeleef het, prakties na te leef te
midde van die vigs-epidemie.
1. Die kerklike rol in versorging sluit onder andere
die volgende in:

Teenwerking, in die gemeente en elders, van
die stigmatisering van mense met MIV en vigs
sodat hierdie persone die vrymoedigheid sal
ervaar om in die ope te kom oor hul MIV- en
vigsstatus, sodat hulle geborge sal voel en
sodat hulle gehelp kan word om die nodige
sorg en behandeling te ontvang.

Aanmoediging van lidmate en andere om vrywillige toetsing vir MIV te ondergaan, nie net
as daar omstandighede was wat tot blootstelling aan die MI-virus kon lei nie.

Verskaffing van inligting en die implementering van opleidingsprogramme om mense met
MIV en vigs te help om langer gesond te bly.

Bystand met die ontwikkeling en implementering van programme vir die omvattende versorging van mense met MIV en vigs, onder
andere deur tuis- en gemeenskapsorg en
ondersteuningsgroepe. Omvattende versorging sluit onder andere in: mediese, verpleegkundige, voedingskundige, geestelike, emosionele en sosiaal-maatskaplike sorg, sowel
as lewensvaardigheidsopleiding en ekonomiese bemagtiging.

Bystand met die omvattende versorging en
begeleiding van die groot getalle kinders wat
wees gelaat word, met die klem op tuis- en
gemeenskapsorg (wat pleegsorg insluit). Omvattende versorging sluit die aspekte wat in
die vorige paragraaf genoem is, in, sowel as
aspekte soos opvoedkundige, intellektuele,
emosionele en fisiese ontwikkeling.

Bystand met werkskeppingsprojekte.

Aanmoediging van mediese navorsing ten
einde genesende middels te vind
2. Die rol van die Algemene Sinode en/of sy
gevolmagtigdes in verband met hierdie Afdeling is
dieselfde as by 2.2.3.3.
2.2.4 Skakeling en koördinering
Doelstelling: Dat die Ned Geref Kerk die nodige
ekumeniese betrekkinge sal aangaan met ander
kerke in verband met die hantering van die MIV/
Vigsepidemie en dat die Kerk ook die nodige betrekkinge sal aangaan met plaaslike, provinsiale en
nasionale owerhede en met buitelandse regerings
en ander nasionale en internasionale organisasies
waar skakeling in verband met die hantering van
MIV en vigs nodig is. Samewerking met ander
kerke in die NG Kerkfamilie is 'n prioriteit.
1. Die kerklike rol in hierdie verband sluit die volgende in:

Voorbidding vir programme van owerhede,
organisasies en ander kerke.

Praktiese steun aan en samewerking met
programme van owerhede, organisasies en
ander kerke.

Aanmoediging en motivering teenoor owerhede, organisasies en kerke om bepaalde
dienste wat binne hul gebied van verantwoordelikheid lê, te lewer.

Inisiëring of, as 'n noodmaatreël, die fasilitering van noodsaaklike dienste wat nie normaalweg op die terrein van 'n kerk sou lê nie,
maar wat om welke rede ook al nie deur die
verantwoordelike partye gelewer word nie.
2. Die rol van die Algemene Sinode en/of sy gevolmagtigdes in verband met hierdie funksie is 
Om die nodige betrekkinge op nasionale en
internasionale vlak aan te gaan wat die MIVen vigsprogramme van die Kerk sal ondersteun.

Om sinodes, ringe en gemeentes aan te moedig om die nodige betrekkinge op streeks- en
plaaslike vlak aan te gaan.

Om geleenthede vir samewerking te identifiseer en riglyne om die aangaan van betrekkinge te vergemaklik, te ontwikkel.
2.3 METING VAN DIE SUKSESVOLLE IMPLEMENTERING VAN DIE STRATEGIE
1. Indikatore (meetinstrumente) wat vordering met
die MIV- en vigsstrategie van die Ned Geref Kerk
aandui, moet ontwikkel word om vordering met die
implementering van die strategie te volg. Die indikatore moet uitkomste (die mate waarin die verskillende komponente van die visie bereik word –
sowel as uitsette (mate waarin die doelstellings
bereik word en die rolle verwesenlik word) meet.
2. Die ontwikkeling van die indikatore sowel as die
proses om die indikatore te meet en resultate te
rapporteer, word aan die Vigsforum opgedra, in
oorleg met die sinodes en medewerker-organisasies.
2.4 STRUKTUUR
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1. Die struktuur wat vir die uitvoering van hierdie
strategie verantwoordelik is, is soos volg:

Die strategie word oorhoofs bestuur en begelei deur die Algemene Sinode en in die reses
deur die Diensgroep Diensgetuienis, namens
die Algemene Sinode.

Die NG Kerk Vigsforum word saamgestel deur
Diensgroep Diensgetuienis in opdrag van die
Algemene Sinode. Die funksionele bestuur
van die Algemene Sinode se vigsstrategie
word opgedra aan die Vigsforum. Die Forum
rapporteer aan die Diensgroep Diensgetuienis
en die Algemene Sinode.

Verskillende komponente van die strategie
word onderskeidelik uitgevoer deur die Algemene Sinode/Algemene Sinodale Kommissie
(ASK), die Diensgroep Diensgetuienis, die NG
Kerk Vigsforum, sinodes, ringe, gemeentes en
medewerker-organisasies, in ooreenstemming
met aanvaarde funksieverdeling tussen hierdie strukture en word bestuur in ooreenstemming met aanvaarde bestuurs- en rapporteringsprosesse. Waar nodig word met die
Algemene Kommissie vir Fondse (AKF) oorleg gepleeg.
2. 'n Voorstel vir 'n konstitusie van die NG Kerk
Vigsforum, wat onder andere die lidmaatskap en
rol van die Forum sal uitspel, word tans deur die
Forum voorberei.
3. Die volgende medewerker-organisasies was
deel van die Vigsforum tydens die konstituering:
Christen Vigsburo van Suider Afrika (CVBSA), CLF
Vigstrust, ISWEN, Hartklop en HospiVisie. Meer
inligting oor hierdie organisasies word in Bylae 3
verskaf.
2.5 BEGROTING EN BEFONDSING
Die Algemene Sinode dra dit aan die Diensgroep
Diensgetuienis en die NG Kerk Vigsforum op om in
samewerking met die AKF en in oorleg met die
ASK, 'n begroting op te stel ten einde aan die
oogmerke van hierdie strategie uitvoering te gee.
Die Vigsforum word gemagtig om, in oorleg met
die Diensgroep Diensgetuienis, die ASK en die
AKF, befondsing van eksterne bronne te verkry vir
werk en projekte wat uit hierdie strategie voortspruit. Befondsing mag verkry word onder die
identiteit van die Ned Geref Kerk en/of in samewerking met en onder die identiteit van ander organisasies of van konsortia wat saam met daardie
organisasies gevorm word.
2.6 SLOT
1. Dit is die gebed van die NG Kerk Vigsforum dat
hierdie strategie daartoe sal bydra dat die Ned
Geref Kerk haar roeping in verband met MIV en
vigs met krag en oortuiging sal uitvoer. Die strategie maak ruimte vir sinodes, ringe en gemeentes
om die proses kreatief verder te neem. Mag hierdie beskeie begin as stimulus dien vir die Ned
Geref Kerk om 'n betekenisvolle rolspeler te wees
in die bestuur van die MIV/Vigs-epidemie in Suiden Suider-Afrika en selfs verder oor die wêreld.

2. Ons weet wat die HERE Jesus van sy kerk vra.
Ons wil in afhanklikheid vir Hom sê: Hier is ons
HERE, stuur en gebruik ook die NG Kerk op hierdie terrein.
3.2 BESPREKING
3.2.1 Bespreek die vigsstrategie en die implementering van die NG Kerk se vigsstrategie in sinodes,
ringe en gemeentes.
3.2.2 Besin oor die rol van die NG Kerk Vigsforum
en die verwagtinge van die NG Kerk ten opsigte
van die monitering en die ontwikkeling van indikatore (meetinstrumente).
3.3 AANBEVELING: VIGSSTRATEGIE
Die Algemene Sinode 1. Aanvaar die riglyne in hierdie dokument as die
strategie van die Algemene Sinode met betrekking
tot MIV en vigs.
2. Roep sinodes, ringe, gemeentes en lidmate op
om hulle roeping ten opsigte van MIV en vigs te
aanvaar en uit te leef.
3. Versoek sinodes om eie MIV- en vigsverwante
strategieë te ontwikkel in ooreenstemming met die
riglyne wat in hierdie strategie-dokument verskaf
word.
4. Versoek sinodes om vordering met die ontwikkeling en implementering van MIV- en vigsverwante
strategieë binne eie sinodale gebiede te moniteer
en te evalueer en om terugvoer aan die Algemene
Sinode / NG Kerk Vigsforum te verskaf.
5. Gee opdrag aan die Diensgroep Diensgetuienis
om op advies van die NG Kerk Vigsforum die
volgende te doen:

Om namens die Kerk en as deel van die Kerk
se openbare getuienis, pro- en reaktief standpunte te stel oor sake in verband met MIV en
vigs waaroor leiding en menings benodig
word.

Om namens die Kerk, ekumeniese betrekkinge met ander kerke in verband met die
hantering van die MIV/vigsepidemie aan te
gaan. Noue samewerking met die kerke in
die NG Kerkfamilie is van besondere belang.

Om namens die Kerk met die nasionale en
buitelandse regerings en ander nasionale en
internasionale organisasies te skakel in verband met die hantering van MIV en vigs.

Om gereeld die vordering met die implementering van hierdie strategie, en in besonder
die bereiking van die oogmerke van die strategie, te evalueer aan die hand van terugvoer
wat verskaf word en om strategiese leiding te
gee in hierdie verband.

Om met die toepaslike opleidingsinstellings te
onderhandel oor die insluiting van MIV- en
vigsverwante temas in die opleiding wat aan
leraars, maatskaplike werkers en ander toepaslike dissiplines verskaf word.
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4.1.2 Volgens 'n omvattende studie wat dr JP
Landman vir EFSA gedoen het, blyk dit dat uit 'n
totale bevolking van 44 miljoen, minstens 20 miljoen mense ver onder die broodlyn leef en in erge
armoede verkeer. Dertig persent van die bevolking
word as uiters welaf beskou en neem steeds in
rykdom toe, terwyl dertig persent van die samelewing net-net oorleef.
4.1.3 Volgens Johan van Tonder van Sake Rapport (4 JULIE 2004) het die minister van finansies,
mnr Trevor Manuel aangekondig dat die regering
besig is om 'n geloofwaardige armoedekoers vir
die land te bepaal, ten einde die regering met toekomstige beleidsbepalings te help. Die Opname
oor Inkomste en Uitgawes, sal tussen die nasionale tesourie en die Wêreldbank as basis dien om
te bepaal wie arm is en wat die omvang van die
armoede is.
4.1.4 Die statistiek wat die minister tans aanhaal,
dui daarop dat die armoedevlak van 51,5% in 1998
tot 48,5% gedaal het in 2002. Hoewel die koers
gedaal het, het die getal mense wat werklik in
armoede leef gestyg van 20,2 miljoen tot 21,9 miljoen in 2002. Die rede vir die weersprekende
statistiek is volgens die minister daarin geleë dat
die minimum bedrag om te kan oorleef in dollarterme uitgedruk word en dat die dollar/rand wisselkoers voortdurend fluktueer en die statistiek laat
skommel. Die bedrag wat in 2001 geneem is om
vas te stel of iemand as arm geklasifiseer moet
word, was 'n inkomste van R13,00 per dag of
minder.
4.1.5 In die lig van die feite soos in 3.1.1 – 3.1.4
hierbo, is dit duidelik dat armoede 'n reuse probleem in Suid- en Suider-Afrika is. Werkloosheid
is kommerwekkend hoog en miljoene mense leef in
werklike totale armoede sonder die basiese lewensmiddele. Betroubare statistiek oor die behuisingsprobleem bestaan nie, maar almal wat opmerksaam deur Suider-Afrika beweeg, sal weet dat
huisloosheid een van die snelgroeiende probleme
is.
4.1.6 Een van die implemente wat die regering wil
gebruik om werkloosheid aan te spreek, is vaardigheidsontwikkeling. Tydens 'n werkswinkel van
die Nasionale Vaardigheidsowerheid van die Departement van Arbeid gedurende Februarie 2004,
het insiggewende statistiek met betrekking tot
skoolverlaters na vore getree. Hiervolgens het 1,01
miljoen leerders die skool verlede jaar verlaat.
Hiervan het 551 000 skool verlaat voor graad elf.
170 000 het graad 12 gedruip en 270 000 het
graad 12 geslaag. Na beraming het 185 000 vir
verdere naskoolse opleiding geregistreer en 826
000 het skool met of sonder matriek verlaat en is
tans werksoekers. Van hierdie groep is 29% swart
skoolverlaters seker dat hulle werk sal kry, 50%
kleurlinge, 70% Indiers en 75% wit skoolverlaters
sal na alle waarskynlikheid werk kry. Met vaardigheidsontwikkeling wil die regering hierdie werksoekers vir informele en/of formele werk voorberei.
Dit is 'n ope vraag of vaardigheidsontwikkeling die

6. Gee opdrag aan die NG Kerk Vigsforum om op
'n deurlopende basis aandag te gee aan die
verloop van MIV/vigsepidemie;

om inligting wat vir die Kerk ter sake is, aan
die Diensgroep Diensgetuienis, sinodes, ringe
en gemeentes deur te gee.

Aangeleenthede wat met MIV en vigs verband
hou en waaroor kerklike leiding nodig is, deurlopend te identifiseer,

om dit Bybels-teologies te belig en die Diensgroep Diensgetuienis daaroor te adviseer

en om standpunte en riglyne van die Diensgroep Diensgetuienis aan sinodes ringe en
gemeentes deur te gee.

Diensverskaffers wat aktief is op die terrein
van MIV en vigs te identifiseer en inligting
daaroor beskikbaar te maak.

Toepaslike beskikbare materiaal en hulpbronne te identifiseer en inligting daaroor beskikbaar te maak en waar nodig die ontwikkeling
van materiaal en ander toepaslike hulpmiddels te fasiliteer.

'n Implementeringskedule, befondsingstrategie, begroting en projekbestuursplan wat die
implementering van hierdie algemene strategie sal rig en ondersteun, in oorleg met die
Diensgroep Diensgetuienis, die AFK, verteenwoordigers van die sinodes en die medewerkende organisasies op te stel.

Die moontlikheid om befondsing van eksterne
bronne te verkry vir werk en projekte wat uit
hierdie strategie voortspruit, te ondersoek en
op te volg, soos in punt 5 uiteengesit.

Advies en steun met betrekking tot die implementering van die strategie te verskaf aan
sinodes, ringe, gemeentes en ander medewerkers.

Vordering met implementering van die uitvoering van hierdie strategie te evalueer en om
gereeld terugvoer hieroor aan die ASK, die
Diensgroep Diensgetuienis, die sinodes en
die Algemene Sinode te verskaf.

Saam met die ander kerke in die NG Kerkfamilie te werk aan 'n gesamentlike strategie
vir die NG Kerkfamilie.
7. Waar nodig, kan take van die Vigsforum
opgedra word aan medewerkers om dit namens
die Forum uit te voer. Indien take aan medewerkers opgedra word, berus die finale verantwoordelikheid vir daardie take steeds by die
Forum.

4. DIE ARMOEDEVRAAGSTUK IN SUIDER-AFRIKA
4.1 INLIGTING
4.1.1 Die armoedevraagstuk in Suider-Afrika is
omvattend en diep gewortel. Statistiek oor die
omvang van die probleem is moeilik bekombaar.
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Afrika vier. Die samelewing in Suid-Afrika het
gevangenes van die vloedgolf misdaad wat ook
soms met geweld gepaard gaan, geword. Andersyds het ons 'n geweldadige samelewing geword
waar daar soms geen respek vir die ander se lewe
en eiendom is nie.
5.1.2 Die owerheid staan soms magteloos om
hierdie tendense hok te slaan. Die arrestasie van
misdadigers en geweldplegers het 'n lae persentasie en die strafstelsel blyk ook nie 'n effektiewe
afskrikmiddel te wees om mense te keer om in
misdaad en geweld te verval nie. Die frustrasiekrete vir die herinstel van die doodstraf is begryplik, maar gaan nie die probleem oplos nie. Die
gevangenisse is oorvol, wat grondige rehabilitasie
erg in die wiele ry. Dit spreek vanself dat die
armoedevlakke in Suid-Afrika 'n direkte impak op
die misdaadsyfer het.
5.1.3 Die Departement van Korrektiewe Dienste
se godsdienssorg het ook 'n nuwe, meer geïntegreerde benadering ten opsigte van misdaad en
geweld. Waar daar in die verlede net op die godsdienstige versorging van die oortreder gefokus is,
het die departement as deel van die rehabilitasieprogram, ook uitreikaksies na die slagoffers van
misdaad. Ds Hennie Human, Direkteur Godsdienssorg van die Departement van Korrektiewe Diensste, rapporteer soos volg hieroor aan die Algemene Sinode:

knoop gaan deurhaak. Die rede vir die hoë werkloosheid is eerder 'n makro-ekonomiese probleem.
4.1.7 Armoede is op die agenda van die kerke
en sal vir lank op die agenda wees. Die kerk se
maatskaplike werkers spandeer die grootste gedeelte van hulle tyd hieraan. Die werksvrag word
egter vir hulle al swaarder en hulle word uiteindelik
aan uitbranding blootgestel. Gemeentes sal met
hierdie vraagstuk moet help. Daar was 'n poging
om met 'n een bladsy vraelys vas te stel wat die
gemeentes in verband met die armoede-vraagstuk
doen, maar die respons was so power dat geen
sinvolle afleidings gemaak kan word nie.
4.1.8 Daar is ook 'n ander armoede wat nie histories van aard is nie en wat besig is om baie vinnig
te ontwikkel. Met historiese armoede word verwys
na die armoede wat oor dekades heen in die land
ontwikkel het en wat veral in die voorheen benadeelde gemeenskappe gevestig het. Hierby is die
kerk betrokke en besig om toenemend betrokke te
raak. Hierdie betrokkenheid sal meer georganiseerd en gekoördineerd moet wees. Die ander
“nuwe-geslag” armoede is hoofsaaklik die uitvloeisel van regstellende aksie en die feit dat die gelyke
indiensnemingsbeginsel, dit vir baie jong mense
onmoontlik maak om vir indiensneming in die formele arbeidsektor te kwalifiseer.
4.1.9 Die opvallende verskynsel in hierdie verband
is dat die oorgrote meerderheid van hierdie sg
“nuwe-geslag” armoede, oorwegend Afrikaanssprekend is.
4.1.10 Die feit is dat hierdie nuwe verarming besig is om hand oor hand toe te neem. As mense
eers deur die veiligheidsnette in die samelewing
geval het, is die kanse op herstel baie beperk. Die
kerk sal aan hierdie probleem, op twee vlakke
moet aandag gee: die voorkoming van desperate
armoede deur mense wat ekonomies geknou is,
staande te hou en om diegene wat reeds deur die
maatskaplike veiligheidsnette geval het op te vang
en te versorg.
4.2 BESPREKING
4.2.1 Hoe raak die kerk op georganiseerde en
gestruktureerde wyse by armoede in al sy fasette
betrokke.
4.2.2 Bepaal die haalbaarheid van 'n armoedestrategie vir die NG Kerk.
4.2.3 In watter mate is die feit dat die NG Kerk
weer deel van die SARK is, 'n hulp vir die kerk om
op ekumeniese vlak saam te werk aan 'n omvattende armoede-strategie vir Suider-Afrika ?
4.3 AANBEVELING: ARMOEDE
Die Algemene Sinode versoek die Diensgroep
Diensgetuienis om 'n strategie vir die bekamping
en hantering van armoede in Suider-Afrika te ontwikkel.

GEWELD EN MISDAAD IN DIE SUID-AFRIKAANSE SAMELEWING
1. Die geweld en misdaad in die Suid-Afrikaanse
samelewing is 'n agendapunt op feitlik elke openbare forum. Die hoë voorkoms van misdaad plaas
groot druk op die persone wat wet en orde in die
land moet handhaaf. Verder worstel die gevangenisowerhede met die probleem van oorbevolking
en die gepaardgaande probleme wat dit meebring,
in die bestuur van gevangenisse. Die verwoestende invloed van misdaad word ook duidelik waargeneem by die slagoffers van misdaad.
2. Dit is duidelik dat misdaad nie langer gesien
kan word as die probleem wat alleen deur die
owerheid opgelos moet word nie. Die samelewing,
waarby die kerk ingesluit is, het 'n verantwoordelikheid in die voorkoming van misdaad en die
rehabilitasie van misdadigers.
3. Misdaad word in die gemeenskap gepleeg deur
lede van die samelewing. Hierdie wetsoortreder is
deel van 'n gesin en familie en in baie gevalle deel
van 'n kerk of geloofsgemeenskap. In sy navorsingsprojek oor die geestelike behoeftes van
gevangenes in Suid-Afrikaanse gevangenisse, het
Prof FA Swanepoel (CB Powell Bible Centre,
UNISA) bevind dat 'n groot aantal gevangenes
aangedui het dat hulle kerklik betrokke en selfs
meelewend was voor gevangesetting.
4. In die Witskrif vir Korreksies in Suid-Afrika,
waarin die rigting van transformasie van die korrektiewe dienste in Suid-Afrika aangedui word, word

5. GEWELD EN MISDAAD
5.1 INLIGTING
5.1.1 Dit is onnodig om met allerlei statistiek aan
te toon dat geweld en misdaad hoogty in Suid-
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daar klem gelê op die rol van die gesin as die
eerste bousteen van 'n gesonde samelewing. 'n
Nugtere ontleding van die gevangenisbevolking
wys op die realiteit dat die meeste oortreders uit
wanfunksionele gesinne en families kom, waar
armoede, werkloosheid, afwesigheid van gesagsfigure, onvoldoende versorging en verdraaide
waardes en leefstyl voorkom.
5. As daar gekyk word na die misdaadkategorieë,
is dit duidelik dat aggressiewe en geweldmisdade
die hoogste is en dat seksuele oortredings toeneem. Is dit nie miskien die spieëlbeeld van 'n
gewelddadige en onverdraagsame samelewing
waarin ons ons bevind nie? Dit is binne hierdie
samelewing wat die kerk haar bevind en 'n verantwoordelikheid het. Daar sal maniere gevind moet
word om konstruktief te bou aan 'n gesonde samelewing wat die kultuur van geweld en onverdraagsaamheid vervang met respek vir lewe en verdraagsaamheid teenoor ander persone se sienings, menings en oortuigings.
6. In die hantering van gevangenes in die verlede,
was die klem hoofsaaklik op die veilige bewaking
en het die strafmotief van gevangesetting baie
sterk gefungeer. Die Department van Korrektiewe
Dienste is besig om daarvan weg te beweeg en
rehabilitasie, saam met veilige bewaking, as die
hoofdoelwitte van die department te stel. Oortreders beweeg een of ander tyd weer terug na die
gemeenskap en vir die tyd wat hulle in die gevangenis is, moet daar konstruktief aandag gegee word
aan hulle rehabilitasie. In die rehabilitasie gaan dit
om die herstel en heling van die persoon in alle
fasette van sy/haar menswees. Programme word
meer behoeftegerig gemaak om die oortreder se
misdadige gedrag aan te spreek, verhoudinge te
herstel, versoening te bewerkstellig (“restorative
justice”) en toe te rus met vaardighede wat dit vir
die oortreder 'n beter geleentheid sal gee om weer
suksesvol in die gemeenskap in te skakel. Op 'n
multi-dissiplinêre wyse word daar gepoog om die
oortreder op die pad van rehabilitasie te begelei. Al
hierdie pogings moet ondersteun word deur sterk
gemeenskapherinskakelingsaksies wat die oortreder help in die suksesvolle inskakeling in die
gemeenskap na vrylating.
7. Baie meer gevalle dien hulle vonnisse in die gemeenskap uit, hetsy op parool of gemeenskapskorreksies, wat weer 'n groter verantwoordelikheid
op die gemeenskap plaas in die ondersteuning en
rehabilitasie van oortreders.
8. Die rehabiltasie kan nie alleen aangepak word
nie, maar moet in vennootskap met alle ander
relevante rolspelers (familie, gemeenskap, ander
departmente, nie-regeringsorganisasies, kerke/
gelowe en geloofsgebaseerde organisasies) gedoen word. Die uitdaging van rehabilitasie lê in die
suksesvolle vennootskapppe wat gesluit word met
eksterne rolspelers.
9. In die verlede was die klem baie sterk gerig op
die oortreder en sy/haar rehabilitasie en is die slagoffer van misdaad tot 'n mate mis gekyk. Met die

hoë syfers van misdaad en die intensie van geweldadigheid waarmee sekere misdade gepleeg word,
het die gevolge van misdaad op die slagoffers,
duidelik op die voorgrond getree en kan dit nie
meer geïgnoreer word nie.
10. Misdaad het nie net te doen met die oortreding
van landswette nie. Misdaad word ook teen 'n
persoon gepleeg. Op 'n gewelddadige wyse word
die persoonlike ruimte van die slagoffer betree,
met verreikende emosionele en sielkundige gevolge. Hierdie persone is deel van die gemeenskap
en sit Sondae in ons eredienste. In Suid-Afrika is
die syfer nie bekend nie, maar in die VSA word
bereken dat soveel as 27% van huishoudings elke
jaar deur misdaad geraak word.
11. Menigmaal is die slagoffers van misdaad “stille
lyers” van emosionele trauma. Omdat die kerk dikwels baie na aan die lidmate leef, moet daar ernstig aandag gegee word aan die slagoffers van
misdaad en die trauma waarmee hulle worstel.
12. Al hoe meer programme wat gerig is op die
ondersteuning van slagoffers van geweld en misdaad, sien die lig. Hierin word klem gelê op die
sogenaamde herstellende geregtigheid (“restorative justice”) wat onder andere daarop gerig is om
die oortreder en slagoffer met mekaar te versoen
deur prosesse van mediasie en vergifnis. Hierdeur
word daar gepoog om die verwoestende invloed
van misdaad in die lewe van mense hok te slaan.
13. Dit blyk dat misdaad en die aanspreek daarvan omvattender gesien moet word en dat die gemeenskap, wat die kerk insluit, ook 'n groot verantwoordelikheid in die voorkoming en bestryding
daarvan het.
5.2 BESPREKING
5.2.1 Hoe kan die kerk betrokke raak by die voorkoming/hantering van misdaad en geweld in die
samelewing?
5.2.2 Wat kan die kerk binne gemeentelike en in
breër verband doen om die hande van die staat te
sterk in sy stryd teen misdaad en geweld?
5.3 BESLUITNEMING

6. GESTUURDE GEMEENTES
6.1 INLIGTING
6.1.1 Tradisioneel is aanvaar dat die evangelie
(en die kerk as draer van die Bybelse waarheid) 'n
bepalende rol in die sogenaamde Christelik-Westerse kultuur speel. Dit was algemeen aanvaar dat
die kerk se sendingroeping hoofsaaklik gerig is op
die wêreld buite die “Christelik-Westerse” kultuur
en sending het die betekenis gehad van “uitstuur”,
oor geografiese- en kultuurgrense heen. Teen die
einde van die twintigste eeu was hierdie veronderstelling agterhaal. Dit het toenemend duidelik geword dat die evangelie uitgeskuif is uit die moderne, sekulêre en pluralistiese kultuur van die Weste
(vgl byvoorbeeld die publikasies van Leslie Newbigin en Dawid Bosch). Die kerk het haarself toe-
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ding. Die apostoliese karakter van die kerk is in
meer as een opsig herontdek; nie net as beskermer van die apostoliese waarheid nie, maar veral
ook as draer – uitdraer daarvan (1 Tim 3:15).
6.1.5 In hierdie proses het die klem ook verskuif
vanaf die institusionele kerk na die plaaslike vergestalting van die liggaam van Christus en van die
sinode na die plaaslike gemeente. Watter roeping
het die plaaslike gemeente as gestuurde gemeente? In die verstaan van die kerk (en veral die
plaaslike gemeente) se roeping as gestuurde in
God se sending, is daar enkele kritiese areas:
6.1.5.1 Nie net is dit belangrik om die roeping van
die gemeente in die missio Dei te fundeer nie,
maar dit is veral ook belangrik om dit opnuut trinitaries te fundeer: die “perichoresis” of inter-verweefdheid, die onderlinge verhouding van die persone in
die drie-eenheid, die communio en die eenheid in
die triniteit het heerlike implikasies vir die verstaan
van die kerk se roeping, iets van die wesenlike van
die triniteit moet deur die kerk in die wêreld weerspieël en beliggaam word (Joh 17)! Verhoudinge
en nie net projekte nie, kry byvoorbeeld hierin die
groter klem.
6.1.5.2 Die sentraliteit van die Woord, ook ten opsigte van die kerk se verstaan van haar wese en
roeping, die nuut hoor van die evangelie vir vandag, die verrassende andersheid daarvan in die lig
van die heersende geestesstrominge en kultuur,
bly sentraal.
6.1.5.3 Om gestuurde gemeente te wees gaan dit
nie in die eerste plek om dit wat die gemeente
doen nie, maar eerder om dit wat die gemeente is:
'n egte Godsbelewing (byvoorbeeld in die erediens) en van daar uit 'n gehoorsame lewe voor
God (coram Dei) in die wêreld. Die eienskappe van
die kerk: eenheid, heiligheid, katolisiteit en apostolisiteit as wesenlik van die kerk se missionêre roeping, word opnuut beklemtoon. Die vraag is dus:
hoe behoort 'n gemeente te lyk en te funksioneer?
Hoe behoort die missionêre dimensie in die erediens uitgebou te word in die liturgie, in die onderlinge gemeenskap, die gebed, die prediking, die
viering van die elemente van die kerkjaar, die
bediening van die sakramente, ens? Ewe belangrik
is egter ook die vraag na die missionêre dimensie
in die verskillende bedieninge in en deur die gemeente. Bedieninge soos die kategese, kleingroepe, pastoraat, diakonaat, die bedieninge deur en
gerig op verskillende kategorieë soos vroue, bejaardes, jeug, studente, manne, ens. behoort 'n
onmiskenbare missionêre dimensie te hê.
6.1.5.4 Die groter klem wat tans op die missionêre
dimensie geplaas word, as korrektief op die histories verskraalde verstaan van sending, mag egter
nie gebeur ten koste van 'n missionêre intensie
nie. Die doelbewuste missionêre uitreike, gesamentlike missionêr-diakonale projekte met susterkerke, die uitstuur en ondersteuning van sendelinge, literatuurverspreiding en publieke getuienis
bly belangrik. Die gemeente se missionêre doen
kan net werklik geloofwaardig wees as dit opkom

nemend te midde van 'n nuwe sendingveld bevind,
waar die weerstand teen die evangelie selfs veel
sterker was as in die nie-Westerse kulture op die
tradisionele sendingvelde. Die impak van hierdie
realiteit is besig om ook die kerk in 'n sekularistiese
Suid-Afrika, met die twee oorheersende geestesstrominge van moderniteit en die herontdekking
van tradisionele wêreldbeskouing van Afrika (vgl
Jaap Durand se “Ontluisterde Wêreld”) met alle felheid te tref. Sigbare tekens van hierdie impak is die
toenemende onbetrokkenheid van lidmate, kwynende lidmaattal, identiteitskrisis ten opsigte van
leraars se roeping, angstige pogings om die kerk
tog net weer “relevant” te probeer maak, 'n soeke
na antwoorde op die bedieningsproblematiek in
nuwe tegnieke en modelle, die kerk se openbare
getuienis wat stil geword het, ens. Die besef groei
egter ook dat die “oplossing” eerder lê by 'n nuwe
verstaan van en 'n gehoorsaamheid aan die kerk
se wesenlike roeping – ook in eie konteks.
6.1.2 Hierdie besef het 'n aantal teoloë in die VSA
genoop om “The Gospel and Our Culture Network”
as navorsingsnetwerk te vestig, met ook in SuidAfrika 'n aktiewe netwerk. Tans is daar 'n groot
klomp werk wat gedoen word in die besinning oor
die missionêre roeping van die kerk en veral van
plaaslike gemeentes in eie konteks. Hier kan veral
verwys word na die besondere werk wat deur die
Vereniging vir Gestuurde Gemeentes onder leiding
van BUVTON gedoen word. Die "Network for African Congregational Theology" doen reuse werk
om in samewerking met teoloë en gemeentes oor
gestuurde gemeentes in Afrika-konteks te besin.
Gemeentes maak ook gebruik van die dienste van
instansies soos Kingfisher en ProChristo, wat fokus op gemeentemobilisering vir die sending.
6.1.3 Belangrik is die herontdekking van en herbesinning oor die begrip Missio Dei. Die kerk se
roeping is nie in die eerste plek om te stuur nie,
maar om opgeneem te word in en deelhebber te
wees van God se sending na die wêreld. Dit is God
wat stuur. Die kerk se wesenlike roeping is dus om
self gestuurde te wees (Joh 20:21). Dit verteenwoordig 'n skuif weg van 'n ekklesiosentriese fundering van die kerk se roeping na 'n teosentriese
verstaan van haar roeping. Nie langer sou dit
moontlik wees om sending (die missionêre) dus as
een van die kerk se programme te midde van
ander te sien nie; wesenlik is die kerk geroepe om
deelhebber te wees aan God se sending. Die term
“missional church” of “gestuurde kerk” word gebruik om hierdie wesenlike aard en roeping van die
kerk as “God se geroepe en gestuurde volk” aan te
dui. Die kerk, hoewel belangrik, is dus nie 'n doel
op sigself nie, maar instrument in God se sending
– ook in eie konteks en te midde van die eie samelewingskultuur wat nie meer so vanselfsprekend
“Christelik” is nie.
6.1.4 In die ekklesiologie skuif die klem dus vanaf
die kerk se institusionele instandhouding na die
kerk as deel van die liggaam van Christus, gefundeer in en geroepe tot deelname aan God se sen-
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uit 'n egte missionêre wees, ook in eie konteks. 'n
Belangrike praktiese vraag wat elke gemeente behoort te vra is: watter verskil maak ons gemeente
in ons plaaslike gemeenskap (en ander gemeenskappe)? Naas gemeentebediening (die bediening
gerig op die gemeente se opbou), behoort gemeenskapsbediening (die bediening gerig op die
totale gemeenskap waarbinne die kerk bestaan)
ook tot die wesenlike van die gemeente se roeping. Gemeentes behoort doelbewus te fokus op
die bediening van die totale gemeenskap – die
skole, die arbeidswêreld, die siekes en armes, die
werkloses en dakloses, die ander kultuurgroepe,
ens. Daar is reeds verskillende NG Gemeentes
wat hulleself met die oog hierop “Gemeenskapskerke” noem.
6.1.5.5 Om getuie in eie gemeenskap te wees,
beteken ook 'n verstaan van die konteks, die
mense en die samelewing. Dit verg onderskeidingsvermoë - 'n liefde wat lei tot begrip en fyn
aanvoeling om te onderskei waarop dit werklik
aankom (Fil 1: 9-10). Dit gaan dus nie om voorskriftelike bedieningsmodelle nie, maar om die selfverstaan van die gemeente (historiese verhaal en
huidige dinamika) en die verstaan van die roeping
in eie konteks. Dit verg begrip vir die prosesse van
verandering in die transformering na gestuurde
gemeente-wees. Fasilitering en begeleiding van
die transformasieprosesse is daarom strategies
belangrik. Gemeentes kan veel by mekaar leer,
vandaar ook die belang van netwerke en fasilitering vanuit die kerkverband.
6.1.5.6 In 'n gestuurde gemeente is dit nie net enkele vrywilligers wat deelneem aan missionêre projekte nie; die hele gemeente en elke individu is gestuur. Die bediening behoort te fokus op die groei
in dissipelskap en die toerusting om getuie te
wees; die bediening in die gemeente het ten doel
om die gemeente te omvorm van arbeidsveld na
arbeidsmag.
6.1.5.7 Gestuurde gemeentes verg ook 'n heel
nuwe verstaan van leierskap. Die roeping en rol
van byvoorbeeld die leraar kry 'n nuwe inkleding.
Ruimte word geskep vir 'n gesamentlike leierskap,
die bemagtiging van lidmate en gedeelde verantwoordelikheid.
6.1.5.8 Ook teologiese besinning en opleiding
kry 'n nuwe gerigtheid: die vraag na “die teologie
van die sending en die sending van die teologie”
skuif weer in die sentrum.
6.1.5.9 Die verhouding kerk en koninkryk kom
ook weer onder die soeklig. Uiteindelik gaan dit om
die koninkryk of die heerskappy van God in die
wêreld – dit is die einddoel van die kerk se roeping
tot getuienis. Daar moet gewaak word teen 'n verkerkliking van die wêreld, of 'n kultuuroptimistiese
ideaal dat die kerk die roeping het om self die
koninkryk te “bou” of die wêreld te transformeer.
Dit is en bly God wat self sy koninkryk bou, daarin
gebruik Hy die kerk, maar ook ander instansies en
individue as diensknegte/instrumente. Met verwondering en vreugde ontdek die kerk en lidmate dan

hoe hulle, in gehoorsaamheid aan die wil van die
Here, deur God gebruik word om tekens van die
koninkryk op te rig.
6.2 BESPREKING
Die Sinode besin oor die eienskappe van gestuurde gemeentes en wyses waarop gemeentes gehelp kan word om hul roeping as gestuurde gemeentes te verstaan en uit te voer.

7. MULTIKULTURELE BEDIENING
7.1 INLIGTING
Die NG Kerk se bediening is tradisioneel gerig op
die plattelandse en voorstedelike Afrikaners. Afrikaanse mense maak steeds verreweg die grootste
persentasie van lidmate uit. Ten opsigte van taal
en kultuur het die NG Kerk tot dusver 'n redelik
homogene groep mense bedien. Dat die bediening
meestal op hierdie groep mense fokus is ook nie
verkeerd nie. Die gemeenskap waarbinne NG gemeentes hul roeping moet vervul is egter vinnig
besig om dramaties te verander. Die tradisioneel
homogene gemeenskappe verander vinnig in
multikulturele gemeenskappe.
7.1.1 Hierdie verandering gebeur nie net in die
middestede nie, dit raak ook die voorstedelike gemeenskappe en die platteland, trouens alle gemeentes staan voor die uitdaging van 'n multikulturele bediening.
7.1.1.1 Al hoe meer plattelandse gemeentes sal,
benewens die verantwoordelikheid vir die bediening aan die tradisionele Afrikaanse gemeenskap,
ook verantwoordelikheid moet neem om mense uit
ander kultuurgroepe te bedien. So byvoorbeeld sal
die nypende tekort aan leraars of die onvermoë
van baie VGKSA, NGKA of RCA gemeentes om
leraars te bekostig, leraars van NG gemeentes
dwing om ook vir die bediening in hierdie gemeentes verantwoordelikheid te neem. Soos wat die
proses van kerkeenheid vorder sal die uitdaging
van 'n effektiewe multikulturele bediening al hoe
belangriker word.
7.1.1.2 Dit geld ook gemeentes in die groter
dorpe en voorstedelike gebiede. Die voorstede
se demografie verander dramaties en gemeentes
se roeping is om die hele gemeenskap waarbinne
dit bestaan, te bereik. Sommige voorstedelike gemeentes noem hulself reeds doelbewus gemeenskapskerke om daarmee hul visie uit te druk dat
die hele gemeenskap bedien moet word. Natuurlik
geld die beginsel van 'n groter klem op multikulturaliteit ook kategoriale gemeentes soos studentgemeentes op kampusse en militêre eenhede. Die
bediening in skole, by die werkplek, ens. sal ook
toenemd multikultureel moet wees.
7.1.1.3 Dit is egter veral die middestadgemeentes wat op die mees ingrypende wyse deur die
verandering van 'n relatief homogene na 'n volledig
multikulturele gemeenskap geraak word. Dit gaan
hier nie net oor 'n verskeidenheid van ras, taal of
kultuur nie, maar ook om die sub-kulture wat hul
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teenwoordigheid in die middestad al hoe duideliker
aankondig: haweloses, straatkinders, verslaafdes,
prostitute, straatsmouse, verskillende groep immigrante (veral ook uit die res van Afrika), vlugtelinge, woonstelbewoners, enkellopendes, homoseksuele gemeenskappe, ander geloofsgroepe,
selfs okkult-gekweldes, ens. Aan die bediening stel
dit besondere eise. Die bedieningsbenadering en
die spiritualiteit sal baie moet verander as gemeentes hierdie middestadmense werklik wil bereik. Die
praktyk leer egter dat NG gemeentes in die middestede dit nie so maklik vind om hierdie aanpassings te maak nie; gevolglik kwyn die lidmaattal
soos wat die tradisionele lidmate wegtrek. Waar
middestadgemeentes nog bestaan, voer hulle
meestal 'n oorlewingstryd en staan die gevaar om
ontbind te word of om saam met ander gevoeg te
word. Vir die NG Kerk is dit inderdaad 'n uitdaging
om ook middestadkerk te word, wat impliseer dat
dit ook 'n multikulturele kerk moet word.
7.1.2 Vir 'n effektiewe multikulturele bediening is
dit nodig dat doelbewus ruimte gemaak word vir
verskeidenheid, maar op so 'n wyse dat dit die
eenheid in die gemeente dien. Dit vra 'n bereidheid
om 'n verskeidenheid tale, kulture, spiritualiteite en
bedieningsbehoeftes te akkommodeer en meestal
ook dat die gemeente afstand sal moet leer doen
van 'n bepaalde welvaartskarakter. Dit vra 'n
benadering wat spreek van egte sensitiwiteit en
deernis met die nood van mense, bereidheid tot
opoffering en diens, groter openheid vir ekumeniese samewerking en ruimte vir die ander. Met 'n
nederigheid en liefde, maar ook met geloofsoortuiging moet daar na mense van ander gelowe
uitgereik word. 'n Multikulturele bediening beteken
egter ook die vashou aan die wesenlike van ons
gereformeerde erfenis - gemeentes wat "alles vir
almal" wil wees, verloor juis geloofwaardigheid.
Oor die groterwordende uitdaging van multikulturele bediening sal daar dringend verder besin moet
word en gemeentes sal prakties begelei moet
word. Daarvoor sal die Diensgroep Diensgetuienis,
in oorleg met die Diensgroep Gemeentebediening,
'n werkbare strategie moet uitwerk.
7.2 BESPREKING
Die Sinode bespreek die uitdaging wat 'n multikulturele bediening aan gemeentes bied en besluit op
'n strategie om gemeentes hierin by te staan.

en samewerking bestaan. Dit is verrykend en
onontbeerlik dat susterkerke gesamentlik verantwoordelikheid neem vir ons roeping tot getuienis,
trouens, die geloofwaardigheid van ons getuienis
hang af van die mate waarin dit “getuienis in
eenheid” kan wees.
* Die Dagbestuur van die AKGA bestaan uit: Prof
Russel Botman (Voorsitter), prof Martin Pauw (Ondervoorsitter), dr Johan Botha, ds Victor Pillay en
dr Gideon van der Watt (skriba). Prof Piet Meiring,
voorsitter van die ASKG, is dikwels as gekoöpteerde lid betrek.
* Baie tyd en energie is spandeer aan samesprekinge oor die herstrukturering van kommissies van
die Algemene Sinode van die NG Kerk. Die volgende sake is op die agenda van die AKGA.
8.1 DIE BETROKKENHEID VAN DIE NGKA BY
DIE AKGA
8.1.1 Die NGKA het amptelik versoek om 'n volle
lid van die AKGA te wees. Die AKGA het besluit
om dit aan die Dagbestuur op te dra om, in ooreenstemming met die bepalinge oor reglementswysiginge in die bestaande reglement, die nodige
proses in werking te stel ten einde dit vir die NGKA
moontlik te maak om volle lede van die AKGA te
word. Die NGKA bly intussen waarnemers, maar is
welkom om volledig deel te neem aan die werksaamhede van die AKGA.
8.1.2 AANBEVELING: NGKA BY AKGA
Die Algemene Sinode keur die besluit van die
AKGA goed en versoek die AKGA Dagbestuur om
die nodige reglementswysiginge aan te bring ten
einde die NGKA as volle lede te aanvaar.
8.2 STRUKTURELE VERANDERINGE BY DIE
ALGEMENE SINODE VAN DIE NG KERK
8.2.1 Die AKGA het kennis geneem van allerlei
voorstelle oor die herstrukturering van Kommissies
van die Algemene Sinode van die NG Kerk. As
gesamentlike kommissie van die NGK, VGKSA en
RCA kan die struktuur en funksionering van die
AKGA egter nie eensydig verander word nie en bly
dit dus funksioneer soos in die verlede. Die AKGA
versoek egter die NG Kerk om in die herstruktureringsprosesse ook die nodige sensitiwiteit vir
die herenigingsprosesse aan die dag te lê en met
die susterkerke oorleg te pleeg.
8.2.2 AANBEVELING: FUNKSIONERING AKGA
8.2.2.1 Die Algemene Sinode bevestig die voortgesette funksionering van die AKGA en word op
die AKGA verteenwoordig deur lede van die Diensgroep Diensgetuienis en meer spesifiek lede van
die Taakspan vir Getuienis.
8.2.2.2 Die Algemene Sinode besluit om in alle
herstruktureringsprosesse met susterkerke oorleg
te pleeg en daarop bedag te wees dat die herstruktureringsprosesse nie die eenheidsproses belemmer nie.

AFDELING D: GETUIENIS
8. WERKSAAMHEDE VAN DIE AKGA
* Sedert die Reglement van die Algemene Kommissie vir Getuienisaksie (AKGA) by die vorige
sinode finaal aanvaar is en die AKGA as gesamentlike getuienisstruktuur van die VGKSA, RCA
en NGK (die NGKA het tans waarnemerstatus)
gevestig is, is die meeste werksaamhede van die
Algemene Sinodale Kommissie vir Getuienis (van
die NG Kerk) na die AKGA oorgedra. Die AKGA se
funksionering verloop goed en goeie verhoudinge

8.3 TOERUSTINGSBURO
WERKERS
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Die Algemene Sinode van die NG Kerk het in 2002
ŉ versoek aan die Algemene Kommissie vir Getuienisaksie (AKGA) gerig om die moontlikheid te
ondersoek om ŉ voltydse pos aan die Hugenote
Kollege te vestig vir die toerusting van kerklike
werkers wat interkultureel werksaam is. Die voorstel is as ŉ projek van die AKGA aanvaar en na
onderhandeling met die Hugenote Kollege het die
Toerustingsburo Interkulturele Werkers (TIW) tot
stand gekom met dr R van Velden as die eerste
hoof van die Buro.
8.3.1 Funksionering
TIW staan onder die direkte toesig en leiding van ŉ
Beheerraad bestaande uit verteenwoordigers van
die AKGA en die Kollege Raad van die Hugenote
Kollege. Die Beheerraad lewer verslag aan die
AKGA en die Kollege Raad. TIW se dienste is in
die eerste plek gerig op die behoeftes aan toerusting van interkulturele kerklike werkers van die
deelnemende kerke in en buite Suid-Afrika, maar
die diens is nie beperk tot die NG Kerkfamilie nie.
8.3.2 Visie
Kerklike werkers wat toegerus is om optimale
diens in ŉ interkulturele konteks te lewer.
8.3.3 Missie van TIW
TIW ontwikkel toepaslike kursusse en staan gemeentes op ŉ professionele en dinamiese wyse by
om interkulturele kerklike werkers omvattend toe te
rus en te versorg vir hulle uitdagende diens in die
Koninkryk van God.
8.3.4 Die werkswyse van TIW
8.3.4.1 TIW ontwikkel kursusse vir verskillende
tipes interkulturele kerklike werkers wat plaaslik
met die hulp van TIW deur die sturende gemeentes benut kan word vir die toerusting van hulle
werkers.
8.3.4.2 TIW bied van tyd tot tyd kursusse aan
waarheen gemeentes hulle interkulturele werkers
kan stuur vir toerusting
8.3.4.3 TIW rus gemeentes toe vir hulle roeping
om hulle werkers omvattend toe te rus en te versorg.
8.3.4.4 TIW verskaf gemeentes of individue van
inligting en raad insake toerusting vir interkulturele
werk, binnelands of buitelands.
8.3.5 Werksaamhede van TIW tot op datum
Die afgelope 9 maande het TIW aan die volgende
aandag gegee:
8.3.5.1 Die inrig van ŉ kantoor en die skep van ŉ
administratiewe infrastruktuur aan die Hugenote
Kollege;
8.3.5.2 Persoonlike oriëntasie van die Hoof tov die
werk (besoeke aan belanghebbendes en kundiges);
Gemeentebesoeke om TIW bekend te stel en
fondse te werf;
Die volgende kursusse is aangebied:
- 5 vir korttermyngroepe;
- 1 in samewerking met die Sentrum vir Kontekstuele Bediening aan Universiteit van Pretoria;
- 1 werkswinkel oor toerusting vir gemeentes met ŉ
interkulturele bediening;

- 1 vir kerklike interkulturele werkers van plaaslike
gemeentes.
Die volgende toerustingsprogramme/materiaal is
ontwikkel:
- Toerustingsprogram vir Korttermynuitreike;
- Toerustingsprogram vir gemeentelede wat interkultureel werksaam is;
- Basiese oriënteringsprogram vir interkulturele
werkers wat in die buiteland werksaam sal wees;
Fondswerwing: Talle gemeentes, kleingroepe en
individue is besoek;
8.3.6 Dienste wat TIW tans aan gemeentes of
individue kan lewer
8.3.6.1 Toerusting van interkulturele kerklike
werkers in nabye omgewing: Hierdie kursus
fokus op die toerusting van lidmate wat op ŉ voltydse of deeltydse basis in hulle nabye omgewing
by kerklike dienswerk in ŉ interkulturele konteks
werksaam is soos bv. by kleuterskole, versorging
van Vigswesies en maatskaplike werk. Die toerusting bestaan uit kontaksessies wat ŉ minimum van
sowat 11 uur vereis met vrywillige selfstudie onder
leiding van ŉ mentor na afloop van die kontaksessies. Die kursus kan oor ŉ naweek afgehandel
word.
8.3.6.2 Toerusting vir korttermynuitreikspanne.
Hierdie kursus wat gemaklik oor ŉ naweek aangebied kan word, is daarop gemik om uitreikspanne
toe te rus om hulle uitreike behoorlik te beplan, die
span behoorlik voor te berei vir die uitreik en inligting en wenke te gee wat tydens die uitreik van
waarde kan wees om te verseker dat ŉ uitreik optimale vrug lewer.
8.3.6.3 Toerusting vir interkulturele kerklike
werkers in die buiteland. TIW bied vanaf 2005
op gereelde grondslag in verskillende dele van die
land ŉ oriënteringskursus van 10 dae vir (voornemende) interkulturele werkers wat dienswerk in die
buiteland lewer, aan
8.3 7 Kontakbesonderhede
Kontakpersoon: Dr R van Velden
Adres: TIW, Hugenote Kollege, Posbus 16,
Wellington, 7654
Tel: 021-8731181
8.3.8 AANBEVELINGS: TIW
8.3.8.1 Gemeentes word versoek om TIW te skakel met die oog op die toerusting van hulle lidmate
of sendelinge. Spesiale programme kan ook vir
spesifieke behoeftes ontwikkel word.
8.3.8.2 Gemeentes en Sinodes word versoek om
ook in hulle begrotings die werksaamhede van TIW
te oorweeg.
8.4 INSTITUUT VIR SENDINGWETENSKAPLIKE
EN EKUMENIESE NAVORSING (ISWEN)
8.4.1 ISWEN is in 1979 opgerig deur die (destydse) ASSK per ooreenkoms met die Universiteit
van Pretoria. Dit bestuur en koördineer navorsing
op versoek van die NG Kerk in die breë, veral die
ASKG, maar onderneem ook ander relevante navorsing. Prof JJ (Dons) Kritzinger tree op as deel-
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tydse direkteur, dr Attie van Niekerk en sy netwerk
navorsers by NOVA werk geïntegreerd saam met
ISWEN, en verdere kundiges word op ad hoc wyse
betrek. Mev Rita Joubert is deeltydse administratiewe beampte en kontakpersoon.
8.4.2 Benewens voortgaande betrokkenheid by
veral die armoede-probleem, bestuur ISWEN tans
die projek oor die NG Kerk en die Makro-Ekonomie
(kodenaam: Profesie en Profyt) vir die ASK. Daarby gee 'n aantal navorsers aandag aan die groter
wordende probleem rondom begrafnisgebruike (in
veral die swart gemeenskap).
8.4.3 Daarbenewens word 'n databank oor relevante onderwerpe aangehou en word van tyd tot
tyd tekste gepubliseer, die resultaat van navorsing,
of ander belangrike stukke, soos die herinneringe
van sendelinge. Die direkteur tree ook op as redakteur van die gereelde bylaag Getuies in Die Kerkbode.
8.4.4 Vir meer besonderhede en navorsingsversoeke skakel Dons Kritzinger by 058-256-1179 of
jjkrit@icon.co.za, of skakel die kantoor by 012-4202789.

betrokkenheid by allerlei MIV en vigs programme
gerig op die werkplek, individue, vrywillige werkers
en gemeentes word toegerus, gevorderde kursusse in Arbeidsbediening (byvoorbeeld by Fakulteite
vir Teologie) word aangebied, ens. 'n Belangrike
faset van die werk is ook om te besin en profeties
krities te getuig oor die allerlei etiese en geregtigheidskwessies by die werkplek: arbeidsverhoudinge, lone, arbeidsetiek, roeping, volhoubare ontwikkeling, werkloosheid, armoede, asook makroekonomiese vraagstukke en die implikasie daarvan
vir die werksituasie.
8.6.2 Die Christelike Unie het onttrek uit die nuutgevormde liggaam, maar Arbeidsbediening Suid
Afrika gaan voort om as ekumeniese liggaam uitgebou te word, met die volgende roeping
Visie:
As verteenwoordigend van die hele kerk van
Christus en in die krag van die Heilige Gees raak
Arbeidsbediening by die werkplek (markplein) betrokke deur werkende lidmate en deur geestelike
werkers, met die oog daarop om die waardes en
deugde van die Evangelie uit te leef en te verkondig, op so 'n wyse dat die koninkryk van God
duidelik in en rondom die wêreld van werk gevestig
en uitgebou kan word.
Missie:

om te werk vir 'n verenigde getuienis van die
Christelike Kerk teenoor mense by die werkplek

om Christene by die werkplek te ondersteun
om volgens Christelike beginsels te werk.

om te werk vir die vestiging en instandhouding
van Christelike waardes en deugde by die
werkplek

om te werk vir die uitbou van geregtigheid en
versoening by die werkplek

om te werk vir die oplossing van sosiale probleme en die uitwissing van armoede en
werkloosheid

om van die koninkryk van God te getuig teenoor mense by die werk.

8.5 GETUIES
8.5.1 Die einde van Die Sendingblad het 'n leemte
gelaat. Sedert 1998 het die Getuieniskommissie
dus 3 of 4 keer per jaar 'n bylaag in Die Kerkbode
gepubliseer. Hierdie blad bied geleentheid vir die
sinodes en gemeentes om verbeeldingryke projekte bekend te stel, asook vir die algemene kommissie om beleidsake aan te roer.
8.5.2 Sedert 2003 dien hierdie blad egter ook as
die mondstuk van die Algemene (oorkoepelende)
Kommissie vir Getuienisaksie (AKGA). Aangesien
daar nie vir hierdie werk begroot is nie, is die finansiering daarvan steeds ad hoc. Die direkteur van
ISWEN, Dons Kritzinger, hanteer die blad in samewerking met 'n verteenwoordigende redaksie/kommissie.
8.6 ARBEIDSBEDIENING
8.6.1 Sedert 2000 het die NG Kerk se Arbeidsbediening opgegaan in Arbeidsbediening SuidAfrika of Industrial Ministry South Africa (IMSA) 'n
Artikel 21 Maatskappy wat as ekumeniese liggaam
arbeidsbediening landswyd koördineer. In die
nuwe liggaam is die werk van die NG Kerkfamilie,
die projekte van die SARK (soos gedoen deur
ICIM) en die Christelike Unie (wat tradisioneel net
op Transnet fokus) verenig. Met donateursgeld uit
Duitsland is 'n nasionale kantoor gevestig en 'n
uitvoerende amptenaar aangestel. Allerlei nasionale projekte is aangepak. In die verskillende streke
is ekumeniese liggame gevestig en word daar baie
besondere werk gedoen. 'n Veel wyer terrein as
net Transnet word bereik. Die volgende bedieninge
vind plaas: die Woord word gereeld bedien aan
baie groepe mense by die werkplek, werkers en
werkgewers word pastoraal ondersteun, ondersteuningsgroepe by die werkplek word gevestig,
christelike literatuur word versprei, daar is mooi

8.7 BIBLIA HAWESENDING
8.7.1 Die visie van Biblia Hawesending
Soos wat 'n vierkant vier hoeke het, so kan Biblia
Hawesending se visie vanuit vier perspektiewe
beskryf word:
8.7.1.1 Ons wil die Evangelie van Jesus Christus
effektief verkondig aan seevaarders. Dit beteken
dat ons die Evangelie met woord en daad verkondig deur gelowige seevaarders te bemoedig en te
versterk in hulle geloof en dat die Evangelie verkondig word aan seevaarders wat nog nie tot
geloof in Jesus Christus gekom het nie. Dit doen
ons deur persoonlike gesprekke, Bybelstudies,
gebedsbyeenkomste, die vertoon van die Jesusfilm, die verskaffing van geestelike literatuur en die
bywoning van eredienste deur seevaarders.
8.7.1.2 Ons wil onsself voortdurend toerus sodat
ons hierdie primêre verantwoordelikheid op die
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beste moontlike manier kan doen. Dit beteken dat
ons geleenthede skep en benut om ons kennis en
ervaring van seevaarder-bediening uit te brei deur
plaaslike, nasionale en internasionale konferensies
en kongresse by te woon. So byvoorbeeld het ons
in die onlangse verlede gefokus op die bediening
van die Evangelie aan Russe, Chinese en ander
kultuur en godsdiens groeperings.
8.7.1.3 Ons werk saam met ander kerke en organisasies wat ook 'n bediening aan die seevaarders
het. Daar is 'n groeiende samewerking tussen
Biblia-Hawesending en ander soortgelyke organisasies. Daar is 'n groeiende besef onder organisasies dat ons eintlik vennote in die dieselfde
bedryf is waar ons mekaar onderling aanvul eerder
as bedreig. So byvoorbeeld word daar gereeld 'n
"South African Seafarers Mission Indaba" gehou
waar die verskillende rolspelers op die terrein van
seevaarder bediening saam beraadslaag.
8.7.1.4 Ons wil graag finansieel volhoubaar bly.
Daar kan weinig van die visie realiseer sonder
fondse. Sedert 1975 (vir 29 jaar!) bestaan Biblia
Hawesending bloot op grond van die vrywillige
bydraes van kerkrade, vrouedienste en individue.
Daarom stel ons die saak van Biblia Hawesending
bekend deur briewe aan kerkrade en optredes in
gemeentes, by Sinodale Getuieniskommissie vergaderings, sendingkonferensies en deur die
media.
8.7.2 AANBEVELINGS: HAWESENDING
8.7.2.1 Die Algemene Sinode spreek sy dank en
waardering uit teenoor ons hawesendelinge wat
soms onder moeilike omstandighede die Evangelie
bly verkondig.
8.7.2.2 Die Algmene Sinode moedig kerkrade,
vrouedienste en lidmate aan om ook ter viering van
Biblia Hawesending se 30ste bestaansjaar in
2005, hulle finansieel en geestelik te ondersteun.

reeks boodskappe vir die Week van Gebed, die
Pinksterreekse in die Kerkbode, ens.
8.9.2 AANBEVELING: PUBLIKASIES
8.9.2.1 Die Algemene Sinode dra dit aan die
AKGA op om, in oorleg met die AKKM, daadwerklik mee te werk aan die daarstel van gesamentlike
publikasies,
8.9.2.2 Die Algemene Sinode dra dit aan die
AKGA en die AKKM op om wyses te ondersoek
waarop nouer skakeling en samewerking ten opsigte van die amptelike publikasies van die onderskeie kerke bewerkstelling kan word.
8.10 KAPELANE
8.10.1 In die VGKSA is die Kommissie vir Getuienis verantwoordelik vir skakeling en samewerking
met die kapelaansdienste.
8.10.2 AANBEVELING: KAPELANE
Die Algemene Sinode dra ook die NG Kerk se
verantwoordelikheid vir skakeling en samewerking
met die kapelaansdienste oor aan die Diensgroep
Diensgetuienis en die AKGA.
8.11 SAMEWERKING/VERENIGING VAN GETUIENISSTRUKTURE
Die proses om getuieniskommissies van die NG
Kerkfamilie in die sinodale streke te verenig of ten
minste te laat saamwerk, is aan die gang. Dit
gebeur in byna al die sinodale streke. Hier word
kortliks net na twee streke verwys.
8.11.1 Wes Kaap
1. Die Kommissie vir Getuienisaksie (KGA) in die
Wes- en Suid Kaap is sedert 1991 'n verenigde
kommissie wat die getuieniswerk van die kerke en
gemeentes van die NG Kerkfamilie in die streek
koördineer en fasiliteer. Die Verenigende Gereformeerde Kerk, die Nederduitse Gereformeerde Kerk
en die Reformed Church in Africa se getuienisbedieninge word in die kommissie verenig.
2. Sedert Desember 2002 is die werk selfs nog
meer geïntegreer toe die een gesamentlike sinodale kantoorgebou in Bellville betrek is. Die KGA
se Gerigte Bediening na Buite (byvoorbeeld
Mosambiek, Malawi, Zimbabwe, KwaZulu-Natal)
en die Gerigte Bediening na Binne (byvoorbeeld
Uitreike na Jode en Moslems, Bediening aan
anderstaliges, Straatwerk en Arbeidsbediening,
word nou uit een sentrum bestuur. Dit maak die
eenheid as kommissie baie meer prakties, doeltreffend en gesellig. Daar is twee predikante in
sinodale diens – dr Martin Pauw (Gerigte Bediening na Buite) en dr Johan Botha (Gerigte Bediening na Binne). Nie net word daar in vennootskap
met susterkerke gewerk binne die sinodale gebied
nie, maar ook die werk na buite (die ondersteuning
van en samewerking met buitelandse susterkerke)
is 'n gesamentlike werk van die NG Kerkfamilie in
die Suid- en Wes Kaap.
8.11.2 Noord- en Oos-Transvaal
1. Die Sinodale Getuienisforum (SGF) het in 1999
tot stand gekom as gesamentlike aksie van die

8.8 STUDIE- EN ANDER EKUMENIESE PROJEKTE WAARBY DIE AKGA BETROKKE IS
8.8.1 In vennootskap met (internasionale en nasionale) ekumeniese liggame is die AKGA betrokke
by 'n aantal studie- en ander projekte: Liturgie en
aanbidding, Sending en Eenheid, Wêreldsending
en Vennootskap, Integriteit van die Skepping,
Getuienis en Homoseksualiteit, Globalisasie,
Grond en Grondverdeling, Internasionale programme vir vrede, ens.
8.8.2 AANBEVELING: EKUMENIESE STUDIEPROJEKTE
Die Sinode dra dit aan die AKGA om die betrokkenheid by ekumeniese studieprojekte voort te sit
en daaroor verslag te doen by die volgende
sinode.
8.9 PUBLIKASIES
8.9.1 Die AKGA neem ook deel aan, of is verantwoordelik vir die volgende Publikasieprojekte van
die NG Kerkfamilie: die Leesroosterprojek, die
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getuienisbedieninge van die Sinodes van NoordTransvaal, Oos-Transvaal en die VGKSA Sinode
van Noord-Transvaal (wat dieselfde bedieningsgebied beslaan as die twee sinodes van die NG
Kerk).
2. Die besef het gegroei dat die drie sinodes ter
wille van 'n geloofwaardige en effektiewe getuienis
nie anders kan as om hande te vat in so 'n
gesamentlike getuienisforum nie. In so 'n forum
word gepoog om die vervreemding van die verlede
te oorkom, mekaar as selfstandige kerke te respekteer, allerlei grense oor te steek, hande te vat
en saam te getuig van die Here se genade en
liefde. Die samewerking is ook gestimuleer deur
die geweldige bedieningsnood in die gebied: daar
is byvoorbeeld 45 vakante leraarsposte in gemeentes van die VGKSA in hierdie gebied, daar is
groot armoede en omvangryke nood, baie onbereiktes, ens. Benewens die sinodale forum, is daar
ook talle plaaslike fora gevestig. 'n Memorandum
van Ooreenkoms is in 2003 deur die drie sinodes
aanvaar en vroeër vanjaar is ds Andries Louw as
eerste voltydse funksionaris van die Sinodale
Getuienisforum aangestel.
3. 'n Teologiese vertrekpunt vir samewerking, 'n
bedieningsfilosofie en –strategie en gesamentlike
doelwitte is opgestel. Daar word veral ook aangesluit by die bestaande projekte in die drie sinodes.
So byvoorbeeld word daar gefokus op die evangelisasieprojek van ds Koos Beukes en die projekte
van KAN (Kerklike Aksie Noodhulp) in die VGKSA.
4. Die Missie van die Getuienisforum is: “om vanuit 'n gemeenskaplike koninkryksvisie wat op geloof in die drie-enige God gebou is, 'n gesindheid
van wedersydse aanvaarding en versoening
tussen gemeentes binne die NG Kerkfamilie in ons
streek te bevorder, met die doel om getuienisaksies deur middel van gesamentlike getuienisforums tussen gemeentes op plaaslike- en streeksvlak te vestig.”
5. Die Visie is: “Gemeentes binne die NG Kerkfamilie in Noord- en Oos-Transvaal vat hande en
getuig saam tot heil van ons omgewing en tot eer
van God.”

MIV/Vigs projekte in Suid-Afrika ondersteun, studente en dosente gereeld uitgeruil word, ens.
8.12.3 Daar bestaan ook verskillende forums om
die betrokkenheid van gemeentes by buitelandse
sending te koördineer. So byvoorbeeld koördineer
die Gesamentlike Kommissie vir Evangelisasie in
Frankryk (GKEF) die ondersteuning van 'n groot
aantal sendelinge uit Suid-Afrika in Frankryk. Die
Aksie België vir Christus (ACB) werk met die
Belgisch Evangelisch Zending (BEZ) vir die werk in
België.
8.13 PORTUGAL
8.13.1 Die Sinode van Noord-Transvaal ondersteun die werk in Portugal. In 1985 is daar onder
leiding van dr PA Pienaar 'n Portugeessprekende
NG Kerk in Portugal gestig, met twee klein
gemeentes in Lissabon en Porto. Dit is die enigste
sendingwerk met kerkplanting oorsee wat geheel
en al deur die inisiatief van die NG Kerk tot stand
gekom het.
8.13.2 Portugal is baie gesekulariseerd, materialisties, individualisties en benodig 'n lewenskragtige Evangeliese getuienis. Vir baie het die kerk
nog net 'n bietjie sosiale waarde, met min of geen
invloed in die daaglikse lewe van mense. Daar is
slegs ongeveer 2% Evangeliese Christene van alle
kerke. Daar is min insette om Bybelse leierskap te
kweek en aan te moedig. Die toerusting van
geestelike leiers in gemeentes behoort 'n hoë
prioriteit te geniet. Daar is ook baie immigrante uit
Mosambiek, Angola, Oosbloklande en ander Europese lande wat 'n besondere uitdaging bied.
8.13.3 In Portugal is daar 'n besondere geleentheid om die Evangelie te bring aan mense wat
geestelik honger en dors is. Tans is daar geen
voltydse leraar vir die kerk in Portugal nie (dr
Pienaar het reeds ongeveer 10 jaar gelede
geëmeriteer). Ds Manie Taute, tans dosent van
Hefsiba Teologiese Skool in Mosambiek, wat reeds
vir 24 jaar betrokke is by die werk onder Portugeessprekendes, ervaar 'n sterk roeping vir die
werk in Portugal. Na 'n besoek aan die lidmate in
Portugal op versoek van die Kommissie vir
Portugal Sending skryf hy: “Ons was geskok deur
die duisende mense wat elke dag, van vroeg tot
laat, heen en weer beweeg tussen woonstel en
werk, en baie min het 'n begrip van die doel van
die lewe. Soos skape sonder 'n herder…was die
woorde in my kop.”
8.13.4 Dit is egter nie 'n onderneming wat die
Noord-Transvaalse Sinode alleen kan aanpak nie.
Daar word 'n beroep op gemeentes gedoen om
betrokke te raak by die werk deur middel van
voorbidding, dankoffers, geloofsoffers, lede van die
Kommissie te nooi om tydens 'n erediens/sendingnaweek of ander geleenthede die werk te kom
bekend stel. Die sendingwerk word bedryf as 'n
Geloofsending en moet self fondse vind.
8.13.5 Indien die Here dit so beskik en ons die
nodige fondse vind, beoog ons om ds Taute en sy
vrou Annalie so gou moontlik in 2005 te stuur. Tree

8.12 WÊRELDSENDING
8.12.1 Die NG Kerk is op groot skaal by sendingprojekte oor die wêreld heen betrokke. Sendelinge
word uitgestuur deur individuele gemeentes, 'n
groep gemeentes wat saamwerk, ringe, sinodes, in
samewerking met allerlei sendingorganisasies,
ens. In baie gevalle dra gemeentes net 'n gedeelte
van so 'n pos, maar daar is ook gemeentes wat 'n
hele aantal sendelinge ondersteun. Geloofsbelofteoffers is die algemene wyse warop fondse hiervoor
gevind word.
8.12.2 Die Sinode van Wes-Transvaal is amptelik
betrokke by werk in Shrilanka en Indië. Die Vrystaatse Kerk is saam met gemeentes in die OosKaap en die RCA betrokke by werk in Japan. Uit
hierdie betrokkenheid is reeds verskeie gesamentlike projekte geloods, byvoorbeeld waar die RCJ

41

Diensgetuienis

in verbinding met ds Thinus Grobler (epos:
thingrob@mweb.co.za) of ds Gert Badenhorst
(epos: gerba@absamail.co.za) indien u betrokke
wil raak by die werk.
8.13.6 AANBEVELING: PORTUGAL
Die Algemene Sinode moedig gemeentes en sinodes aan om ondersteunend betrokke te raak by die
beoogde hervatting van die werk in Portugal.

tuienis uitgelig: die kerk is veral geroep as draer
van hoop. Dr Rian Venter van Zambië het twee
uitdagings aan 'n gereformeerde getuienis in Afrika
gestel: 'n werklik trinitariese begronding van sending en kontekstuele en goeie teologiese opleiding. Dr Nico Koopman het die kerk se roeping tot
publieke getuienis uitgelig. Prof Jurgens Hendriks
het gepraat oor missionale gemeentes in Afrika en
dr Botha van Aarde het besin oor die missionêr
diakonale roeping van die kerk. Vanuit die konteks
van die RCA het ds Victor Pillay 'n lesing aangebied oor die kerk se getuienis teenoor mense van
ander gelowe. Prof Piet Meiring het 'n agenda vir
die toekoms uitgespel terwyl prof Martin Pauw oor
die kerke se gesamentlike roeping (sending in eenheid) gepraat het. Prof Elna Mouton het respondeer en ook gefokus op die rol van vroue in die
kerk se getuienisroeping.
9.1.2 Verteenwoordigers van die verskillende susterkerke in Afrika het ook uitdagings vir hul getuienisroeping in eie konteks uitgespel:
9.1.2.1 Dutch Reformed Church in Botswana
(DRCB) - Rev Moses Bogatsu
Die DRCB is steeds 'n relatief klein en arm kerk:
met 6000 lidmate, 11 gemeentes en 9 leraars. Van
die belangrikste uitdagings is die MIV/Vigs epidemie (die tweede hoogste persentasie geïnfekteerdes in die wêreld, gebrek aan 'n eie teologiese
opleiding, gebrek aan Christelike Lektuur, buitelandse vlugtelinge en immigrante en die gebrek
aan middele vir die kerk se werk. Die DRCB vind
die ongekoördineerde uitreike en selfs die vestiging van onafhanklike gemeentes deur die NG
Kerk in Botswana 'n probleem. Die DRCB spruit uit
sendingwerk van die NG Kerk wat reeds in 1877 te
Mochudi begin is. Die NG Sinode van Noord-Kaap
is by die DRCB betrokke.
9.1.2.2 Church of Central Africa Presbyterian
(CCAP) - Dr WR Kawale
Die CCAP (Nkhoma Sinode) is 'n groot kerk in
Malawi - meer as 800 000 lidmate en 116 gemeentes. Die kerk het verskeie inrigtings (onderwys,
medies, gemeenskapsontwikkeling, publikasies,
ens) en onderneem reeds ook sendingwerk in verskeie buurlande. Teologiese opleiding vind plaas
te Zomba en Nkhoma. Uitdagings vir die getuienistaak is: tradisionele Afrika geloof, toenemende
invloed van Islam (die land se staatshoof is 'n Moslem), armoede, epidemies soos MIV en vigs, politieke onstabiliteit (wat behoort die kerk se verhouding tot die owerheid te wees?), ens. Die NG
Kerk het in 1889 met sendingwerk in Malawi begin,
te Mvera wat in Chichewa “luister" of "gehoorsaam” beteken. Die Kerk in die Wes Kaap (NGK,
VGKSA en RCA) is gesamentlik by die CCAP
betrokke.
9.1.2.3 Reformed Church in Zimbabwe (RCZ) Rev C Munikwa
Die belangrikste uitdaging vir die RCZ is om te
getuig te midde van 'n polities plofbare situasie,
vrees, geweldige armoede (inflasie trek verby
600%), werkloosheid, korrupsie, hongersnood (5.5

8.14 ANGOLA
8.14.1 Verteenwoordigers van die Igreja Evangelica Reformada de Angola (IERA) het versoek dat
'n amptelike ooreenkoms van samewerking tussen
die IERA en die NG Kerkfamilie gesluit word. In die
oop deure na Angola, die toenemende belangstelling in betrokkenheid by die kerk in Angola
(byvoorbeeld in hulp met teologiese opleiding en
uitreike van gemeentes) is dit van belang dat die
selfstandigheid en integriteit van bestaande gereformeerde kerke daar erken word. 'n Gesamentlike
Kommissie vir Sending in Angola (GKSA) is gevestig waarin die Sinode van Namibië 'n leidinggewende rol speel. Met goedkeuring van die AKGA het
verteenwoordigers van die GKSA reeds 'n amptelike samewerkingsooreenkoms met die IERA
gesluit.
8.14.2 AANBEVELING: IERA
Die Algemene Sinode keur dit in beginsel goed dat
daar 'n amptelike samewerkingsooreenkoms met
die IERA gesluit word en dat die Sinode van
Namibië daarin die inisiatief neem.

9. DIE NG KERKFAMILIE EN DIE ROEPING TOT GETUIENIS IN AFRIKA
9.1 INLIGTING
Die Algemene Kommissie vir Getuienisaksie
(AKGA) fokus tans op die kerk se rol in Afrika. 'n
Werkswinkel oor die tema “Ons getuienisroeping in
en vanuit Afrika vandag” is op 13-15 Mei 2004 in
Stellenbosch gehou. Benewens 'n hele aantal
verteenwoordigers van die VGKSA, RCA, NGKA
en NGK, is die werkswinkel ook bygewoon deur
verteenwoordigers van byna al die buitelandse
kerke van die NG Kerkfamilie in Afrika. Dit was die
eerste keer in byna twee dekades wat die NG
Kerkfamilie so byeengekom het. Daar was ongeveer vyftig afgevaardigdes by hierdie historiese
familiebyeenkoms.
9.1.1 Tydens die werkswinkel is 'n aantal belangwekkende referate gelewer waarmee die vernaamste uitdagings vir die kerk se roeping tot getuienis
in en vanuit Afrika vandag belig is: dr Johan Botha
het aangesluit by die historiese werkswinkel en
sendingdefinisie van 1986 en nuwe perspektiewe
en doelwitte gestel. Dr Mary-Ann Plaatjies van
Huffel het daarop respondeer en die klemverskuiwing vanaf 'n eng Suid-Afrikaanse na 'n SuiderAfrikaanse fokus onderstreep. Die voorsitter van
die AKGA, prof Russel Botman het enkele Bybelskontekstuele perspektiewe op ons roeping tot ge-
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miljoen is van buitelandse voedselskenkings afhanklik), 'n MIV-infeksie van 24,6% en die matelose lyding van die gewone mense. Sosio-kultureel
stort die samelewing in duie. In hierdie konteks
poog die RCZ om 'n relevante getuienis te lewer.
Teologiese opleiding, die ontsnapping uit etniese
vooroordele, getuienisprojekte oor kulturele en etniese grense heen, publieke getuienis en vennootskappe met ander kerke, is van die vernaamste
uitdagings. Die kerk is die vrug van die sendingwerk van die Kaapse Kerk wat in 1891 begin het.
Vandag is die Kaapse Kerk steeds hier betrokke.
9.1.2.4 Reformed Church in Zambia (RCZ) - Rev
Peter Phiri
Die RCZ is 'n relatief groot en lewenskragtige kerk
in Zambië. Daar is meer as 600 000 lidmate en
120 gemeentes. Die kerk het verskillende projekte:
onderwys, landbou, jeug, ontwikkeling, ens. Belangrik is die teologiese opleiding te Justo Mwale
Theological College in Lusaka waar leraars vir
verskeie gereformeerde kerke opgelei word. Die
RCZ werk hard aan wyses om die kerk finansieel
minder afhanklik van ander te maak, ter wille van
'n beter getuienis in eie konteks. Die RCZ is
gebore uit die sending van die Vrystaatse kerk
waarmee in 1899 begin is. Die Vrystaatse Kerk is
steeds by die RCZ betrokke.
9.1.2.5 Igreja Reformada em Mocambique (IRM)
- Rev Manasse Matiquele
Die werk is in 1908 begin deur sendelinge van die
Kaapse Kerk in Malawi. Dit moes egter reeds in
1922 gestaak word. Vir jare is die kerk deur net
ouderlinge bedien. Die gereformeerde kerk in
Mosambiek ondervind tans groot groei. Nuwe
gemeentes en buiteposte word teen 'n vinnige
tempo begin; daar kan nie voorgebly word in die
vraag na leraars en kerkgeboue nie. Omdat die
land so groot is, funksioneer die kerk reeds in drie
streeksinodes. Leraars word te Vila Ulongue opgelei. Die NG Kerk se betrokkenheid word gekoördineer deur die Gesamentlike Sendingkommissie
vir Mosambiek, 'n liggaam waarby veral die Transvaalse Sinodes, die sinode van Wes- Kaap en die
VGKSA betrokke is.
9.1.2.6 Church of Central Africa Presbyterian
(Harare Synod) - Rev P Chirongo
Die kerk het onstaan uit sendingwerk wat vanaf
1911 deur die NG Kerk onder Malawiërs (Chichewa-sprekendes) in Zimbabwe gedoen is. Om uit
hierdie etniese karakter te breek, veral in die huidige politieke situasie in Zimbabwe, is 'n groot uitdaging. Die kerk gaan ook gebuk onder 'n “skrikwekkende kultuur van politieke geweld” en ekonomiese krisis in die land. Dit is 'n relatief klein en
arm kerk wat stry om finansiële oorlewing. Charismatiese- en Tradisionele Afrika strominge en die
vinnige uitbreiding van Islam, is bedreiginge wat
oorkom moet word. Ook by hierdie susterkerk is
die Kaapse Kerk steeds ondersteunend betrokke.
9.1.2.7 Nongo u ken Sudan hen Tiv (NKST) Rev GI Akper

Dit was verblydend om weer 'n groeteboodskap uit
hierdie susterkerk in Nigerië te ontvang. Die kerk is
gebore uit die werk wat in 1911 deur ds JG Botha
in samewerking met die Sudan United Mission
begin en later deur verskillende sendelinge uit die
NG Kerk voortgesit is. Na onafhanklikheidswording
in 1975 moes die NG Kerk sendelinge onttrek en
het die Christian Reformed Church van Amerika
voortgegaan. Die NKST het tans oor die 600 000
lidmate, 252 gemeentes en verskeie inrigtings
(hospitale, skole, ens) en aktiewe projekte. Teologiese opleiding, Christelike onderwys en diakonale
betrokkenheid is van die grootste uitdagings. Die
kerk ervaar sterk teenkanting van Islamitiese owerhede en selfs gewelddadige onderdrukking. Dat
die kerk met bepaalde etniese groepe geïdentifiseer word, lei dikwels ook tot erge geweld en die
vernietiging van kerke - selfs etniese suiwering. 'n
Sterk pleidooi is gelewer dat die NG Kerkfamilie
weer op allerlei wyses ondersteunend betrokke
raak by die kerk in Nigerië.
9.1.2.8 Swaziland Reformed Church (SRC) Rev A van Wyngaardt
Die NG Kerk het eers in 1946 met sendingwerk in
Swaziland begin. Uit die werk het die SRC gegroei,
'n baie klein kerk met relatief min lidmate (net 4
gemeentes en 23 preekposte). Die Sinode van
Oos-Transvaal is veral by die werk betrokke. Een
van die grootste uitdagings vir die kerk is die
geweldige omgang van die MIV en Vigs-epidemie
(Swaziland het tans die hoogste infeksie-syfer in
die wêreld!). Hospitaalsale is letterlik tot oorlopens
toe vol met sterwende pasiente; die pyn hoor mens
in die gelate opmerking van 'n lidmaat teenoor die
leraar: “Umfundisi, the people are dying like flies”
Veral die posisie van vroue in die tradisionele
samelewing baar kommer. Leierskapsopleiding,
die salarisse van leraars en die getuienisrol wat die
kerk behoort te speel, is uitdagings.
9.1.2.9 Ook uit Namibië, waar sinodes van die NG
Kerk en VGKSA betaan, is berig ontvang van allerlei uitdagings, maar ook mooi getuienisprojekte.
Verskillende Binnelandse sinodes van die NG Kerk
is ook ondersteunend betrokke by van die projekte.
Daar is ook kennis geneem van die nood in die
baie arm buurland Lesotho, waar die NG Kerk in
die Vrystaat, die NGKA en VGKSA 'n gesamentlike
betrokkenheid het. Die NG Kerk is histories ook
betrokke by die Reformed Church in East Africa, 'n
lewenskragtige kerk in Kenia.
9.1.3 VERKLARING
Na afloop van die werkswinkel is 'n belangwekkende gesamentlike verklaring aanvaar:
VERKLARING OOR SENDING EN ONS ROEPING TOT GETUIENIS IN EN VANUIT AFRIKA
VANDAG
Ons het vanaf 13 tot 15 Mei, pas voor Pinkster
2004, in Stellenbosch byeenkom as die Algemene
Kommissie vir Getuienis van die NG Kerkfamilie en
verteenwoordigers van kerke uit verskillende oorde
in Afrika: Nigerië, Malawi, Zambië, Zimbabwe, Mo-
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sambiek, Botswana, Namibië, Swaziland, Lesotho
en Suid Afrika. Ons het saam besin oor ons roeping tot getuienis in en vanuit Afrika vandag. Ons
het 'n diepe vreugde daaruit geput om, in die
teenwoordigheid van God en in ons onderlinge
gemeenskap, mekaar opnuut as broeders en susters in Afrika te ontdek. Die belewing van ons
diversiteit en die luister na mekaar se verhale en
perspektiewe was vir ons goed, maar het ook
nuwe uitdagings gebied. Ons kon deel in die pyn,
die swaarkry en die noodkrete wat gehoor is uit die
verskillende plaaslike kontekste en uit die kontinent Afrika. In die lig van ons geskiedenis sedert
die vorige werkswinkel oor Wat is sending? (1986),
die opnuut luister na mekaar, ons gedeelde roeping tot getuienis in eenheid en die duidelike
behoefte aan ware hoop in en vanuit Afrika, het
ons saamgestem oor die volgende:
A. Ons bevestig opnuut ons geloofsoortuiging
dat
1. Sending (missio Dei) voortvloei uit die wese van
die Drie-enige God en die werk van die Drie-enige
God: Vader, Seun en Heilige Gees.
2. In hierdie sending het God die omvattende heil
(shaloom) van die wêreld in die oog, deur die verwerkliking van sy koninkryk. Sending is die uitdrukking van die liefde en deernis waarmee God verlossing vir die ganse wêreld, in alle dimensies, wil
bring.
3. Daarom het die Vader die Seun na die wêreld
gestuur om uit al die nasies sy kerk te versamel en
ons in die krag van die Heilige Gees weer uit te
stuur na die wêreld.
4. As die liggaam van Christus ons Here en Verlosser, bestaan die kerk wesenlik as deelnemer in
God se sending na die wêreld (missio ecclesiae).
Die kerk as sodanig, maar ook elke lidmaat, staan
onder die opdrag van God. In afhanklikheid van en
in gehoorsaamheid aan die Gees is ons geroep tot

die bediening van gebed

die bediening van die evangelie van God se
verlossing vir alle mense deur woord en daad

die bewaring en bewerking van die skepping
tot eer van God en ter wille van almal wat in
die skepping woon.
5. Die verlossing wat Christus bewerk het, is omvattend. Dit sluit in die vergewing van sondes, die
mense se bevryding op alle lewensfere sowel as
die herstel van die skepping. Sending geskied
waar die kerk diens lewer - in gehoorsaamheid en
in navolging van Christus en uit deernis vir en met
die oog op die nood van mense en die wêreld.
6. God se heil word in die wêreld verwesenlik
deurdat Hy sy koninkryk hier en nou laat deurbreek. Hierdie koninkryk sal egter eers ten volle
aanbreek wanneer Christus weer kom en alle volke
en nasies God sal verheerlik.
7. As die geloofwaardige draer van die goeie nuus
(evangelie), is die kerk van Christus geroepe om
één te wees, om in lewe en werk die beeld van die

een Drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees
sigbaar te vertoon (Joh. 17:11,17,21)
B. Ten opsigte van ons roeping tot getuienis in
en vanuit Afrika vandag, beteken dit vir ons dat
1. Ons, as liggaam van Christus, in noue gemeenskap met mekaar, fyn moet luister na die Heilige
Gees, wat ons deur die Woord van God onderrig,
wat ons sensitief maak vir mekaar se nood en die
uitdagings wat dit bied en wat ons toerus om vandag getuies in en vanuit Afrika te wees.
2. Ons leer uit die Woord van God dat, ten einde
ons te herskep as deelgenote in Christus se hemelse roeping (Heb 3:1), vernuwe die Heilige Gees

ons geloof in ons een God: Vader, Seun en
Heilige Gees om die eenheid onderling en in
die breër kerk uit te leef, sodat die mense van
Afrika en in die res van die wêreld kan glo
(Joh 17:11)

ons liefde na die beeld van God, wat ons met
Homself en mekaar versoen het deur die selfprysgawe van Christus, om vir mekaar in die
liggaam, maar ook vir alle ander mense, te
lewe, sodat die versoening en liefde in en
vanuit Afrika kan vermeerder (2 Kor 5:17, Fil
2:1-11)

ons hoop in die deernisvolle geregtigheid van
ons Drie-enige God, wat geregtigheid en ware
vrede tussen alle mense wil bring, wat die
krete van die armes, die verlatenes, die verdruktes, die verstotenes en die wat onreg verduur hoor en wat van ons verwag om Hom te
volg in die bring van hoop en lewe in en vanuit
Afrika (1 Pet 3:15).
3. Wat ons uit ons verskillende kontekste hoor,
dwing ons om spesifieke aandag te gee aan die
volgende:
3.1 die nood van mense wat nie die vreugde en
vrede van vergiffenis en 'n verhouding met Christus as Verlosser en Here ken nie, asook die nood
van hulle wat steeds in die mag van of vrees vir
sondige en bose kragte lewe. Ons is geroep om
die blye nuus van God se verlossing aan hulle mee
te deel, in en vanuit Afrika.
3.2 die dringende behoefte aan versoening op alle
lewensterreine, waar godsdienstige onverdraagsaamheid, rasse-, etniese- en geslag (gender)
spanninge en allerlei ander onreg bestaan. Ons
het die noodkrete van die verstotelinge gehoor,
ons verdrukte broeders en susters in lande soos
Zimbabwe, Malawi en Nigerië. Ons het die noodkrete gehoor van die vlugtelinge en ontheemdes
van ons kontinent, maar ook kennis geneem van
die gebrek aan nederigheid, deernis en regverdigheid by van ons leiers oor hulle nood. Ons het
bewus geword van ons eie onmag en onsensitiwiteit wanneer ons vroue of manne, oues of jonges,
uitsluit uit ons geselskap, of wanneer entnosentrisme en rassisme veroorsaak dat ons teen broeders en susters diskrimineer.
3.3 die situasie van die armes en werkloses. Ons
het gehoor van die groot ekonomiese wanbalanse
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en onreg in ons wêreld en kontinent. As kerk is ons
geroepe om vir mekaar te sorg en om God se
geregtigheid teenoor die ekonomiese uitbuiting en
onreg te verkondig.
3.4 die diepe nood van miljoene tussen en rondom ons in Afrika wat vasgevang is in lewensbedreigende pandemies. Ons het die noodkrete
gehoor van ons broeders en susters wat lewe met
MIV en Vigs en ander siektes, wat worstel met die
gevolge daarvan en wat angstig op soek is na
heling en 'n kans op lewe.
3.5 die nood van die skepping, wat angstig wag
op die openbaring van die kinders van God (Rom
8), is weer onder ons aandag gebring. Ons het die
sug van die skepping gehoor, wat ons roep om dit
met sorg te bewerk en te bewaar, gedring deur die
liefde wat kom uit die hart van ons Drie-enige God.
3.6 die dringende behoefte by gemeentes en kerkleiers in ons familie aan teologiese opleiding en die
nodige vaardighede ten einde manne en vroue toe
te rus vir hulle roeping om as profete, priesters en
konings getuies te wees van die evangelie van die
Drie-enige God in en vanuit die konteks van Afrika
vandag.
3.7 die noodsaak om die eenheid wat ons bely
deur aktiewe en doelgerigte uitbou van vennootskappe te verwesenlik. Ons het besef dat ons geroep word om gereeld saam te kom om te droom,
te praat en te beplan aan die werk waarvoor ons
gesamentlik geroep is en waarin ons met mekaar
insigte, ervarings, spesifike kennis, bronne en personeel moet deel.
4. Ons bely
4.1 die sonde van ons ongehoorsaamheid aan die
roeping van Christus om anders as die wêreld te
wees, om die kerk vir ander te wees en daarin die
wêreld om ons te verras. Ons betreur dit dat ons
so dikwels op ons eie behoeftes fokus terwyl ons
van die nood van die mense en van die skepping,
waarvoor die Drie-enige God so lief is, vergeet.
4.2 die sonde van ons gebrek aan eenheid met
mekaar as die een liggaam van Christus - veral in
die NG Kerkfamilie - en in die uitvoering van God
se sending; ons slaag nie daarin om die waarheid
van die evangelie uit te leef en die wonder van
God se getransformeerde gemeenskap te demonstreer nie.
4.3 dat ons dit nie langer mag waag om alleen te
staan of alleen te handel nie, sodat ons nie daardeur die sending van die Drie-enige God verwring
en mense rede gee om kwaad te praat oor God nie
(Rom 2:24). Here, ontferm u oor ons.
4.4 dat God ons in Christus verenig het en dat ons
deel is van die groter liggaam van Christus, saamgeroep as manne en vroue op alle vlakke, om hierdie eenheid te beliggaam en geloofwaardige getuies te wees van die Drie-enige God, Vader, Seun
en Heilige Gees, in en vanuit Afrika, sodat die
wêreld kan glo (Joh 17:21).
5. Ons bid

ernstig vir die eenheid in die NG kerkfamilie en vir
die kerke waarin ons dien, dat God ons sal versterk deur die krag van die Heilige Gees, dat
Christus in ons harte sal woon deur ons geloof en
dat ons, gewortel en gegrondves in liefde, instaat
sal wees om saam met al die gelowiges die breedte en lengte, die diepte en hoogte van Christus se
liefde vir ons te begryp, 'n liefde wat alle verstand
te bowe gaan (Ef 3:16 ev). Mag die Drie-enige God
ons inspireer en instaat stel om te volhard in die
mededeling van ons geloof, liefde en hoop, in en
vanuit die vasteland van Afrika.
9.2 BESPREKING
Uit die referate, mededelings uit die kontekste van
ons susterkerke in Afrika en die gesamentlike verklaring van die werkswinkel, is dit duidelik dat die
kerk verder behoort te besin oor die volgende sake
met die oog op 'n meer effektiewe benadering tot
ons getuienisroeping in Afrika vandag:
9.2.1 'n Werklik trinitariese fundering en praktiese
uitwerking van die missio Dei, waarin veral die
communio in die triniteit en die implikasies daarvan
vir getuienis in Afrika uitgebou word.
9.2.2 Die Bybelgefundeerde rol van vroue in die
getuienisroeping van die kerk. Die persepsies oor
die rol van vroue in tradisionele Afrika kulture, die
uitbuiting van vroue in moderne gesekulariseerde
gemeenskappe, die ruimte wat geskep moet word
vir vroue om hul regmatige rol te vervul (ook in
leiersposisies in die kerk), ens, sal dringend hersien moet word.
9.2.3 Die uitdaging wat die toenemende verskynsel van vlugtelinge, immigrante, godsdienstige en
etniese onverdraagsaamheid, rassisme, ens. bied,
sal verreken moet word.
9.2.4 Onregverdige ekonomiese en politieke sisteme, korrupte leiers, magsuitbuiting, etniese en
politieke geweld en oorloë, wat dikwels tot armoede en uitwissing lei, teister dele van ons kontinent.
Wat is die kerk se roeping tot publieke getuienis in
Afrika vandag?
9.2.5 MIV en Vigs mag nie net as nasionale probleem benader word nie, maar moet veral ook as
probleem van Sub-Sahara Afrika, wat oor landsgrense strek, hanteer word. Die klem op MIV en
Vigs moet egter nie geskied ten koste van ander
siektes soos Malaria en Tuberkulose nie. Watter
rol het die kerk hierin te speel en hoe kan daar met
susterkerke in buurlande hande gevat word?
9.2.6 Teologiese opleiding van hoë gehalte, maar
wat ook kontekstueel en volhoubaar is, bly van
strategiese belang. Afrika het veral nou leiers
nodig! Watter groter rol behoort die binnelandse
NG Kerkfamilie, met ons goeie teologiese tradisie,
hierin te speel?
9.2.7 Die belangrikheid van die uitbou van sinvolle
vennootskappe met susterkerke in die buiteland is
sterk onderstreep. Daar is 'n aandrang dat die
breër NG Kerkfamilie weer op verskillende wyses
sal handevat in 'n gesamentlike roeping tot getui-
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enis. Watter strukture behoort in plek gestel te
word om die “getuienis in eenheid” konkreet en
sigbaar te maak?
9.2.8 Die kerk sal 'n toenemend belangrike rol
moet speel om die ekologiese ramp waarop
Suider-Afrika afstuur, te probeer afweer. Watter rol
behoort die kerk te speel?
9.2.9 Die invloed van Islam in Suider-Afrika word
al hoe sigbaarder. Watter roeping het die NG kerkfamilie in ons getuienis teenoor mense van ander
gelowe? Hierby is dit van dringende belang dat die
kerk ook sal besin oor die uitdaging wat geestesstrominge soos modernisme, tradisionele godsdiensbeskouing en wêreldbeeld en sekularisme
aan die kerk se getuienisroeping stel.
9.2.10 'n Nuwe verstaan van die roeping om werklik missionêr-diakonale gemeentes te wees, in eie
gemeenskap, maar ook in die bedieningshulp in
ander gemeenskappe.
9.2.11 Hoe kan gemeentes gehelp word aan volhoubare bedienings (finansieel, maar ook in terme
van ander middele)?
9.2.12 Die belang van 'n breër Afrika ekumene:
die NG Kerk sal haarself toenemend moet vind as
Afrika-kerk tussen ander kerke in en van Afrika,
met as primêre roeping in Afrika. Watter inisiatiewe
behoort geneem te word?
9.2.13 Hoe kan kerke in Afrika (en veral die NG
Kerkfamilie) handevat om 'n hoopvolle getuienis
vanuit Afrika te laat hoor.
9.3
AANBEVELINGS:
VENNOOTSKAPPE
TUSSEN KERKE
9.3.1 Die AKGA word versoek om, in samewerking met buitelandse kerke in die NG kerkfamilie,
te besin oor die mees effektiewe wyse om vennootskappe tussen kerke te vestig en uit te bou,
maar ook in sigbare eenheidstrukture uitdrukking
te gee aan en praktiese beslag te gee aan die
gesamentlike getuienisroeping van die breër NG
kerkfamilie.
9.3.2 Gemeentes van die NG Kerk word opnuut
versoek om bestaande ooreenkomste met susterkerke in buurlande in ag te neem en te eerbieding
tydens uitreik-projekte.

soos die gevangenisse, hawesending, MIV en
Vigs-programme, ens. uitgebou word. Daar is dus
by verskillende geleenthede samesprekinge gevoer met die AKKM en ander relevante instansies.
Die CLF Drukkers is verkoop en die CLF Uitgewers
is na Wellington verskuif. Personeel is verskuif of
uit diens gestel.
10.2 Met die AKKM is daar 'n formele Memorandum van Ooreenkoms, waarin die toekomstige
funksionering van die CLF uitgespel word, gefinaliseer. Hierdie ooreenkoms moet tussen die
Algemene Sinode en die CLF gesluit word en word
dus in Bylae 5 volledig weergegee.
10.3 AANBEVELING: CLF
Die Algemene Sinode keur die memorandum van
ooreenkoms goed en dra dit op aan die CLF
Beheerraad, die Diensgroep Diensgetuienis en die
Algemene Kommissie vir Kerklike Media om dit te
implementeer.

AFDELING E: TOEKOMSTIGE
FUNKSIONERING VAN DIENSGROEP DIENSGETUIENIS
11. DIENSGROEP DIENSGETUIENIS
11.1 ORIËNTERING
1. Sedert die verslag van die ad-hoc Kommissie
vir Versoening, Armoedeverligting en Morele Herstel (die VAM-Kommissie-verslag 1998) en die
Jaar van Hoop (2001), het die besef gegroei dat
missionêre diakonaat ingeskuif het in die sentrum
van die kerk se roeping vandag. Dit is die grootste
enkele uitdaging wat nou vanuit die SuidAfrikaanse konteks aan die kerk gestel word. Dit
word bevestig in die Verklaring van Algemene
Sinode (2002), waarin ons as NG Kerk ons verbind
het tot “diens aan die gemeenskap”.
2. Die besef het ook gegroei dat die missionêre en
die diakonale in die praktyk, maar ook in beginsel,
nie regtig van mekaar te onderskei of te skei is nie.
Diakonale werk behoort 'n missionêre dimensie te
vertoon en getuienis kan nie sonder 'n diakonale
dimensie gedoen word nie. Beide die missionêre
en die diakonale is werksaamhede wat meestal
gerig is op die wêreld, op die gemeenskap, die
samelewing buite die kerk - dit gaan om die kerk
se na buite-gerigte bedieninge wat toenemend oorvleuel. Daarom het 'n gesamentlike werkgroep vir
missionêre diakonaat sedert 2001 gepoog om
werksaamhede te koördineer en saam te besin oor
die pad vorentoe. Dit het daartoe gelei dat die
Algemene Sinode van 2002 dit aan die ASKG en
AKDB opgedra het om, in oorleg met ander sinodale kommissies en gesamentlike strukture in die
NG Kerkfamilie, die proses van groter samewerking tussen die twee kommissies verder te voer. 'n
Kommissie vir Missionêre Diakonaat moes daargestel word.

10. CHRISTELIKE LEKTUURFONDS
10.1 Die Christelike Lektuurfonds se funksionering
is ingrypend geraak deur die prosesse om alle
mediabedrywighede van die NG Kerk te koördineer, te sentraliseer en na Wellington te verskuif.
In hierdie proses het die Beheerraad van die CLF
hartlik probeer saamwerk; die belang van groter
koördinasie en samewerking is duidelik. Vir die
Beheerraad was dit egter ook belangrik om seker
te maak dat die doel waarvoor die CLF opgerig is
en waarvoor bepaalde fondse ingesamel is, in die
proses verskans word. Dit gaan immers om trustfondse. Dit is ook van groot strategiese belang dat
lektuurvoorsiening aan kerke in die familie van NG
Kerke, missionêr gerigte literatuur en bedieningsliteratuur met die oog op spesifieke bedieninge

46

Diensgetuienis

11.2 NADENKE OOR DIE KERK SE ROEPING
EN DIE STRUKTURE DAARVOOR IS OP VERSKILLENDE VLAKKE AAN DIE GANG
Op verskillende vlakke van die NG Kerkfamilie se
lewe en werk en om verskillende redes, word daar
tans ernstig nagedink oor wat in die kern staan van
die gemeentes en die kerk se roeping tot getuienis
in die wêreld. Hoe behoort die strukture te lyk wat
op die mees effektiewe wyse uitvoering aan die
roeping gee?
11.2.1 In die VGKSA, byvoorbeeld, is die besinning oor die integrering van bedieningstrukture
ernstig in die lig van 1994 se Algemene Sinode se
visie oor die beliggaming van die kerk se getuienis
soos in die nuwe kerkorde van die VGK.
11.2.2 In die verskillende (streek)sinodes van die
NG Kerk is daar 'n voortdurende proses van visionering en herstrukturering aan die gang.
11.2.3 Die getuienisstrukture van die NG Kerk, die
VGKSA en RCA het reeds verenig in die Algemene
Kommissie vir Getuienisaksie (AKGA). Die NGKA
is voorlopig nog waarnemers in die nuwe eenheidstruktuur. Die ASKG (van die NG Kerk) het sy
agenda grotendeels oorgedra aan die nuwe
AKGA.
11.2.4 Die AKDB het sedert die Algemene Sinode
van 2002 die maatskaplike dienste-komponent, die
inrigtingsorg en statutêre werk oorgeplaas na die
agenda van die nuut gestigde Kerklike Maatskaplike Diensteraad (KMDR). Op die agenda van die
AKDB bly die komponent van die kerklike (gemeentelike) diakonaat en gemeenskapsbedieningsprojekte en dit open allerlei nuwe moontlikhede vir groter betrokkenheid en samewerking in
die NG Kerkfamilie.
11.2.5 Die KMDR moet egter steeds in Algemene
Sinodale struktuur 'n tuiste vind en het 'n bepaalde
kapasiteit vir funksionering nodig.
11.2.6 Die ASK het 'n Visionêre Taakspan aangestel wat besin oor die funksionering en herstrukturering van alle kommissies van die Algemene
Sinode.
11.2.7 In die herstruktureringsprosesse van die
ASK (Visionere Taakspan) word daar gedink aan
bepaalde “clusters” of diensgroepe, waar sekere
bestaande kommissies saam groepeer en selfs
saagevoeg word. Dit is reeds duidelik dat 'n groepering Diensgroep Diensgetuienis (DDG) noodsaaklik is en dat daarvoor bepaalde kapasiteit
geskep moet word.
11.3 DIE HERSTRUKTURERINGSPROSES
11.3.1 Basiese kriteria
Daar is drie basiese kriteria wat verreken moet
word by die herstrukturering van kerklike werksaamhede. Hierdie kriteria moet in hul dinamiese
interaksie verstaan word om sodoende die kerk se
rentmeesterskap met betrekking tot roeping en
beskikbare middele, te verantwoord.
11.3.1.1 Dit moet teologies en kerkordelik verantwoordbaar wees. Die belydenis en die unieke
aard en roeping van die kerk moet daarin vergestalt/beliggaam word. Daar moet pertinent gewaak

word teen die implementering van bloot pragmatiese maatreëls uit bestuurs- of finansiële oorwegings. Daar moet ook toegesien word dat die
onderskeie funksies van die Algemene Sinode en
(streek)sinodes korrek onderskei word.
11.3.1.2 Dit moet in die praktyk meer effektiewe
funksionering bewerkstellig. Strukture en stelsels
moet groter sukses in die kerk se roepingsvervulling bevorder.
11.3.1.3 Dit moet bydrae tot die meer effektiewe
benutting van beskikbare hulpbronne. Dinge
moet so gedoen word dat die “uitsette” ge-optimaliseer word in verhouding tot die “hulpbroninsette” in terme van mense (kundigheid, vaardigheid en energie), toerusting, fasiliteite en finansies.
11.3.2 Funksie en bedieningsterreine op Algemene Sinodale vlak
Daar groei ook groter duidelikheid oor wat die taak
van kommissies op die vlak van die Algemene
Sinode behoort te wees. Daar moet veral gewaak
word daarteen dat kommissies van die Algemene
Sinode nie werksaamhede na hulleself aantrek nie.
Primêr is hul funksie om (streek)sinodes en via
hulle die gemeentes te ondersteun in hul dienswerk. In die verband word daar onderskei tussen:
11.3.2.1 Bedieningsmodi: hier handel dit oor die
kanale (modi) waardeur die woord bedien word en
die gerigtheid daarvan. So byvoorbeeld fokus 'n
diensgroep/kommissie vir missionêre diakonaat op
die na buite-gerigte getuienisbediening van die
kerk deur woord en daad.
11.3.2.2 Funksie/taak: 'n diensgroep/kommissie
vir missionêre diakonaat op algemene sinodale
vlak (en so ook ander bedieningskommissies) se
funksie behels byvoorbeeld: teologiese besinning,
visionering, aktivering, advies en inligting, koördinering, skakeling, ens. Dit gaan om 'n bepaalde
dimensie van die kerk se werk intensioneel uit te
bou.
11.3.2.3 Bedieningsterreine: ten opsigte van die
diensgroep/kommissie se funksie word daar op
verskillende bedieningsterreine/velde gefokus: so
byvoorbeeld sal 'n diensgroep/kommissie vir missionêre diakonaat fokus op armoedeverligting,
Vigs, multikulturele bedieninge, gemeenskapsbedieningsprojekte, hulp aan susterkerke, publieke
getuienis, ens.
11.3.3 Drieërlei gerigtheid van die kerklike
bediening
11.3.3.1 Die kerk se kern-roeping is om die Woord
in omvattende sin te bedien - dit is die kerk se omvattende getuienisroeping (marturia). Hierdie getuienis geskied deur die kanale of modi van verkondiging (kerugma), diens (diakonia), gemeenskap (koinonia) en voor en aanbidding (leiturgia).
Hierdie omvattende roeping vertoon 'n drieërlei gerigtheid of dimensie: na Bo, na Binne en na Buite.
Hierdie drie dimensionele gerigtheid, naamlik op
God, die kerk self en die wêreld, hang met die
wesenlike aard van die kerk saam. Die kerk se
bediening behoort dus gestruktureer te word aan
die hand van hierdie drieërlei gerigtheid.
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1. Die na Bo gerigtheid: Hier gaan dit om die erediens, die liturgie, belydenis en ons spiritualiteit. By
die lofliedere en die aanbidding van die Here, by
die belydenis van ons sonde en van ons geloof, by
die aanhoor van die Evangelieverkondiging, die
hoor van die Wet, in die belewing van die gemeenskap van gelowiges voor sy troon, by die voorbidding en by die gee van ons lewens en materiële
besittings as offergawes om die Here se koninkryk
te help kom, word die gemeente geïnspireer tot en
gefokus op die behoeftes en nood van mekaar en
andere, op getuienis en diens, in navolging van en
verbondenheid aan Jesus Christus, die Apostel en
Hoëpriester van die geloof wat ons bely (Heb 3:1)
2. Die na Binne gerigtheid: Die kerk se roeping
behels ook die onderlinge versorging, die opbou
van die gemeente, die toerusting van lidmate vir
hul dienswerk – die hele bediening wat in die gemeente gebeur, gerig op al die groeperinge in die
gemeente (bv gesinne, jeug, bejaardes, vroue) dus gerig op die gemeente self. Dit alles sou onder
die noemer, gemeentebediening kon tuiskom. Hier
sou werksaamhede soos pastoraat, ampsbediening, jeug, vrouelidmate, gemeentebegeleiding,
predikantbegeleiding, ens saam gegroepeer kon
word.
3. Die na Buite gerigtheid: 'n Belangrike dimensie
van die kerk se bediening is die na buite-gerigtheid
daarvan, gerig op die wêreld, die gemeenskap, die
samelewing waarbinne die kerk geroepe is. Hier
gaan dit om die kerk se missionêr diakonale roeping, die roeping tot publieke getuienis in die
wêreld, ekumeniese samewerking tov gemeenskapsbedieningsprojekte, ens. Die kommissie vir
sending (getuienis) en diens van barmhartigheid
kan hier saam gegroepeer word.
4. Natuurlik is daar 'n oorvleueling tussen hierdie
drie dimensies van die kerk se bediening; dit gaan
immers om die één bediening wat meer dimensies
vertoon. So byvoorbeeld word vanuit die erediens
(na Bo gerigte bediening) die gemeente toegerus
(na Binne) vir hul dienswerk na Buite. Daar is dus
eintlik net stippellyne tussen die drie dimensies van
die kerk se bediening.
11.3.3.2 Dit is van groot belang dat hierdie permanente strukture sal wees, wat daarop fokus om die
dimensies van die kerk se werk intensioneel uit te
bou en te ondersteun. As daar nie op deurlopende,
kundige wyse ondersteuning aan die bedieninge
deur sinodes en veral in gemeentes gebied word
nie (vgl teologiese besinning, advies, koördinering,
aktivering van projekte, ens) sal gemeentes en
sinodes noodgedwonge hierdie behoefte deur
ander, nie kerklike instansies en organisasies laat
bevredig, met noodwendige skade aan die identiteit en bediening van die kerk.
11.3.3.3
Naas die bedieningskommissies wat
fokus op die kernbediening van die kerk, is daar
ook verskillende noodsaaklike ondersteuningsdienste wat die werk van die bedieningingskommissies moontlik moet maak. Dit behels ondersteuningsdienste soos finansies, administrasie,

kerklike media, die regskommissie, ens. Hierdie
ondersteuningsdienste is uit die aard van die saak
uiters belangrik en kan deur kleiner groepe kundiges beman word.
11.3.3.4 Vir spesifieke projekte kan daar kleiner,
minder permanente taakspanne aangestel word.
11.3.3.5 Die Algemene Diensgroep vir leierskap
(bv ASK) is die groepering waar die leierskap
(visionering) van die breë kerkverband byeenkom,
standpunte gestel en amptelike skakeling plaasvind
11.3.3.6 Die kerk werk ook ten nouste saam met
allerlei naby-verwante instellings soos institute,
buro’s, forums, ens wat nie volledig opgaan in die
kerklike struktuur nie, maar tog ten nouste met die
kerk of met bepaalde diensgroepe in die kerk
saamwerk. Hierdie hulparms van die kerk word
weens statutêre-, finansiële- of praktiese oorwegings as aparte regspersone georganiseer. Hulle
lewer ook dienste aan ander kerklike of buitekerklike instansies. Hier moet veral gewaak word dat
sulke instansies nie in afgeskeie entiteite ontwikkel
wat ten koste van die kerklike roeping hul eie doelwitte nastreef nie. Die kerk behoort deur middel
van die aanwysing van verteenwoordigers op die
beheerliggame, algemene riglyne en verslaggewing te verseker dat sulke instansies steeds primêr
diensbaar aan die roeping van die kerk sal wees.
Andersyds sal daar 'n armlengte-afstand tussen
die kerk en hierdie instansies gehandhaaf moet
word sodat sulke instansies steeds statutêr as
afsonderlike rekenkundige entiteite gereken word,
sodat die kerk nie direk aanspreeklik raak nie. Die
kerk kan aan sulke instansies finansiële ondersteuning bied vir dienste wat namens en vir die
kerk gedoen word. Die kerk sou vir bepaalde
projekte ook finansiële ondersteuning van die instansies kon ontvang.
11.4
MISSIONÊRE DIAKONAAT (DIENSGETUIENIS)
11.4.1 Teologiese begronding
1. Die kerk se roeping diens en getuienis vloei
voort uit die wese en die handelinge van die Drieenige God: Vader, Seun en Heilige Gees, wat die
omvattende heil (shaloom) van die wêreld beoog
deur die verwerkliking van sy koninkryk (missio Dei
of missio trinitaris Dei). Diens en getuienis is die
uitdrukking van die liefde en deernis waarmee God
die verlossing in alle dimensies vir die ganse
wêreld wil bring (Ex 34:5-7, Joh 3:16-17,ens.)
Daarom het die Vader die Seun na die wêreld
gestuur om deur die Woord en Gees sy kerk te
versamel en weer uit te stuur om met woord en
daad te getuig van hierdie heil.
2. As liggaam van Christus is dit die wesenlike
roeping van die kerk om opgeneem en deel te
wees in hierdie heilshandeling van God met die
wêreld (missio ecclesiae). Die kerk as sodanig,
maar ook elke lidmaat, staan onder die opdrag van
God. In afhanklikheid van en gehoorsaamheid aan
die Gees is ons geroep om die hele evangelie aan
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die hele mens in die hele wêreld te bedien. Dit
moet gebeur deur:

die verkondiging van die Woord aan die
gevalle wêreld

dienslewering aan die wêreld in nood

die bewaring en bewerking van die skepping
tot eer van God en ter wille van almal wat
daarin woon

die tot standkoming van die gemeenskap van
die heiliges uit alle nasies

die uitdra van sy geregtigheid in die samelewing en die wêreld

en die bediening van die gebed.
3. Met die oog op ons verantwoordelikheid tot
getuienis en diens (diensgetuienis) behoort die
diakonaat en getuieniswerk van die kerk prinsipieël
bymekaar. Die besef groei al hoe meer dat die
woord- en brood bedieninge nie geskei behoort te
word nie. Om praktiese, maar ook prinsipiele
redes. Jesus self het byvoorbeeld sy woordverkondiging, koninkryksverkondiging en hulpverlening en genesing direk met mekaar verbind en die
eerste dissipels met dieselfde fokus op getuienis
en diens uitgestuur (sien byvoorbeeld perikope
soos Matt 4:23-25, Luk 6:17-19, Matt 9:35—38,
Matt 10:7-8, Mark 6:12-13; Luk 9:1-6, Luk 10:2537, ens.)
4. Wat in die kerk se bediening histories onderskei
is, ter wille van praktiese behoeftes, het egter in te
veel gevalle in aparte, dikwels geskeide bane,
diensstrukture, kommissies van mekaar beland,
waartussen tans heelwat oorvleueling is en ook te
min of geen kommunikasie bestaan nie. Die
Getuieniskommissies en Diakonale of Barmhartigheidskommissies leef tans nog eie selfstandige
lewens in sinodale en gemeenteverbande. In
barmhartigheidsverband het die kerke se werksaamhede primêr opgegaan in die vestiging van
institute met of sonder staatshulp. Die gemeente
diakonaat is dikwels onderbeklemtoon en getuieniswerk word daarnaas primêr verstaan as woordverkondiging.
11.4.2 Werksaamhede en Strukturering van
Missionêre Diakonaat (Diensgetuienis)
11.4.2.1 Dat daar, benewens ander bedieningskommissies, ondersteuningsdienste en ad hoc
taakspanne en verseker ook 'n permanente Kommissie vir Diensgetuienis met 'n eie uitvoerende
sekretaris (of dan verdeel in twee deelposte)
behoort te wees, staan vir my vas. So 'n Kommissie vir Diensgetuienis het, juis ook in die lig van
die Algemene Sinode se roepingsverklaring, 'n
reuse taak om op Algemene Sinodale vlak uitvoering te gee aan die kerk se (kern)roeping om 'n
wesenlike bydrae te maak in ons SuiderAfrikaanse samelewing en ook verder in die
wêreld. Hieraan gaan die geloofwaardigheid van
die NG Kerk by haar eie lidmate (veral die jeug),
maar ook by ander (kerke, die owerheid, niegelowiges, ens) getoets word aan die mate waarin
gemeentes en die kerkverband in die wêreld al

getuigende dien en al dienende getuig - die roeping tot diensgetuienis dus!
Waarop sou so 'n Kommissie van Diensgetuienis
alles kon fokus? Hier behoort onderskei te word
tussen funksie en bedieningsterreine.
11.4.2.2 Op algemene sinodale vlak behoort die
Diensgroep Diensgetuienis op die volgende funksies te fokus:

teologiese besinning (navorsing, gesamentlike
besinning, konferensies, werkswinkels)

visionering

aktivering (bewusmaking van ons roeping)

advies en begeleiding

inligting (publikasies)

koördinering

skakeling (met kerke, instansies, die owerheid)
11.4.2.3 Die Kommissie vir Diensgetuienis fokus
op die volgende terreine:

die hele kerk se roeping om deur Woord,
daad, gemeenskap en gebed 'n getuienis na
buite te lewer (gerig op die nie-gelowiges, die
samelewing, die wêreld, ander godsdienste,
ens)

aktivering (bewusmaking) van veral gemeentes se spontane en doelbewuste roeping tot
diensgetuienis (missionêr diakonale gemeente-wees, toerustingsprogramme, strategieë,
ens)

navorsing oor spesifieke terreine van nood
(vgl allerlei studie-opdragte, ISWEN, die Toerustingsburo, Vigs, armoede, ens)

versameling en verspreiding van inligting (op
terreine van getuienis en diakonaat, die daarstel van 'n kerklike adres, “Getuies” en “Deernis” as inligtingstydskrifte, gebruik van elektroniese media)

skakeling met ander kerke en instansies oor
hele terrein van diensgetuienis
- ekumeniese skakeling met binne- en buitelandse kerke en veral kerke in Afrika (die
uitbou van Afrika-ekumene word toenemend
belangrik)
- skakeling met instansies, sendingorganisasies en sendelinge/gemeenskapswerkers
ten opsigte van getuienis en diens
- skakeling, ondersteuning en samewerking
met bestaande kerklike instansies soos KAN,
Mfesane, Pen-Aksie, ens
- skakeling met ander kerklike kommissies
- skakeling met allerlei nie-regeringsinstansies, nie winsgewende organisasies, ens
- skakeling met die owerheid op alle owerheidsvlakke, wetgewing, ens

MIV/Vigs: vigsprojekte, Vigsforum, Vigstrust,
Vigsburo en vigsstrategie vir die NG Kerk,
HospiVisie, Hartklop, ens

armoedeverligting (allerlei gemeenskapsbedieningsprojekte met die oog op armoedeverligting)

statutêre werksaamhede:
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- maatskaplike dienste (gesinne, kinders,
bejaardes, groepe)
- die werksaamhede van die KMDR’e
(inrigtings soos weeshuise, tehuise vir bejaardes, wetgewing, staatsubsidie), ens)
kapelane (skakeling en samewerking met kapelaansdienste (Korrektiewe Dienste, SAPD,
SANW, ens)
middelafhanklikheid (alkoholisme, dwelmverslawing, inrigtings, ens)
bediening aan okkultgekweldes, sektes
hospitaalbearbeiding (vgl die veranderende
situasie in hospitale en klinieke en die reuse
uitdaging vir die kerk)
gevangenisbearbeiding (tronke en selle by
Polisiestasies)
bediening aan gestremdes (vgl talle inrigtings
in verskillende gemeenskappe, skole vir dowes, blindes, ens)
middestadbediening (straatkinders, “shelters”,
sub-kulture soos prostitute, immigrante, vereensaamdes, bejaardes, ens)
bediening aan die landbou-gemeenskap
(plaasarbeiders), plattelandse en afgesonderde gemeenskappe (byvoorbeeld die voormalige tuislande)
plakkers, informele behuisingsgebiede, daken grondloses, vinnige verstedelikingsprosesse, ens
multikulturele bedieninge – vgl toenemende
multikulturaliteit van die gemeenskappe waarbinne gemeentes geroep is om die evangelie
te bedien (uitbou van Toerustingsburo vir
Interkulturele Werkers)
gemeenskapsontwikkeling (fokus op gesinswaardes, bepaalde gemeenskappe, onderwys, landbou, ens – daar is 'n toenemende
aandrang dat die kerk weer 'n direkte betrokkenheid by ou sendingskole, hospitale en
ander inrigtings sal oorneem )
werkloosheid, hongersnood, amoedekultuur,
siektes
nood- en rampsituasies, (koördinering)
monitering van die kerk se betrokkenheid by
nood
bronontginning (projekvoorstelle en skakeling
met die oog op befondsing van gemeentelike
en ander kerklike projekte – as gekoördineerde en deurdagte projekvoorstelle gemaak kan
word, is daar reuse fondse vir die kerk beskikbaar)
arbeidsbediening (baie breë terrein van totale
arbeidswêreld met allerlei etiese en bedieningsuitdagings, vgl betrokkenheid by IMSA)
hawebediening
ekologie, volhoubare ontwikkeling, makroekonomiese kwessies en die kerk se roeping
tot publieke getuienis
geregtigheid in die samelewing en die kerk se
publieke getuienis

versoening en morele herstel in die samelewing

hulp aan en samewerking met susterkerke in
NG kerkfamilie- binnelands en buitelands
(baie breë terrein, omvattende werksaamheid
wat voortgaande spesialis-aandag verg, ook
op nasionale vlak)

nouer samewerking (eenheid, versoening)
met NG Kerkfamilie met die oog op gesamentlike missionêr diakonale roeping

publikasies, Christelike lektuurontwikkeling en
verspreiding, Vigstrust met oog op literatuur
oor Vigs, handhawing van die doelstellings
van die CLF dmv publikasiekommissie, bekostigbare lektuur in veral Afrikatale, Bybelverspreiding

ander godsdienste (studie, dialoog, getuienis)

kulturele pluriformiteit, geestesstrominge, uitdagings soos sekularisme en Afrika renaissance vir kerk se getuienistaak, ens

wêreldsending, minste bereikte groepe, eilande, 10/40 venster

radio-werk, media en ander hulpmiddele vir
die kerk se getuienistaak
Dit is duidelik dat daar 'n ontsaglike breë terrein is
waarop die Diensgroep vir Diensgetuienis kan/behoort te fokus. Naas die roeping na binne, (die
opbou en onderlinge sorg in gemeentes) en die
aanbidding, erediens, belydenis, liturgie - die na
Bo-gerigte bediening - is daar reuse uitdagings vir
die kerk se na buite-gerigte bediening, gerig op die
wêreld waarbinne die kerk geroepe is. Daarvoor is
daar 'n permanente kommissie, met 'n funksionaris
of funksionarisse met kundigheid en 'n behoorlike
kapasiteit (begroting, kantoor, ens) nodig. Dit
behoort verreken te word in voorstelle vir die herstrukturering van werksaamhede en strukture op
Algemene Sinodale vlak.
11.5 BESPREKING
Die Sinode besin oor die kerk se roeping tot missionêre diakonaat in die Suid-Afrikaanse konteks
vandag. Watter prioriteite is daar? Watter kerklke
strukture kan op die mees effektiewe wyse uitvoering aan die roeping gee, in gemeentes, ringe,
sinodes en op Algemene Sinodale vlak.
11.6 AANBEVELING: DIENSGROEP DIENSGETUIENIS
11.6.1 Die werksaamhede van die AKDB en
ASKG word saamgevoeg in een Diensgroep vir
Diensgetuienis, wat as permanente sinodale struktuur met eie begroting, funksionaris(se) en kantoorkapasiteit funksioneer
11.6.2 Die Samestelling van die Diensgroep vir
Diensgetuienis is as volg:
- Een verteenwoordiger van elk van die sinodes
(tans 10)
- Amptenare in sinodale diens (tans ongeveer 12)
- Beperkte aantal addisionele lede vir spesifieke
redes (byvoorbeeld kerklike dosente of ander kundiges)
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span Maatskaplike Vakkundige Dienste en die
Taakspan Kerklike Diakonaat). Saam met die
poste moet ook sekretariële dienste en administrasiekoste verreken word
11.6.6 Dit word aan die Diensgroep Diensgetuienis opgedra om in oorleg met ARK 'n nuwe
reglement vir die Diensgroep Diensgetuienis op te
stel, met inagneming van alle statutêre implikasies.
Die ASK kry volmag om die reglement in oorleg
met die ARK en die Diensgroep Diensgetuienis
goed te keer.

- die strukturering word doelbewus oopgelaat vir
die moontlike deelname van ander susterkerke
- ter wille van 'n eweredige verteenwoordiging en
verspreiding van kundigheid uit huidige kommissies, word die Diensgroep Diensgetuienis aanvanklik deur die Algemene Sinode se Tydelike
Kommissie vir Kommissies in oorleg met die uitgaande Dagbesture van die ASKG en AKDB
saamgestel)
11.6.3 Binne die struktuur van die Diensgroep
Diensgetuienis word die volgende vier Taakspanne
(bestaande uit kleiner groepe kundiges) voorlopig
saamgestel: Taakspan vir Maatskaplik Vakkundige
Dienste, Taakspan vir Kerklike Diakonaat, Taakspan vir Missionêre Diakonaat (waar getuienis en
diens oorvleuel) en Taakspan vir Getuienis (insluitende Afrika-ekumene).
11.6.4 Die AKGA bly funksioneer in terme van die
bestaande reglement en agenda en die NG Kerk
word daarop verteenwoordig deur lede van die
Taakspan Getuienis. Doelbewuste pogings om die
ASKDD van die VGKSA en soortgelyke strukture
van die RCA en NGKA te verenig in 'n eenheidstruktuur vir diensgetuienis, gaan voort.
11.6.5 Ter wille van die voortsetting en uitbou van
hierdie strategies belangrike werk, word voorsiening gemaak vir personeel, kantoorruimte en
begroting wat die volgende minimum kapasiteit
behels: twee 40% poste (soos tans beman deur
PSD’s, insluitende sekretariële en administratiewe
kapasiteit) of een 40% pos (onder andere verantwoordelik vir die skribaat van Diensgroep Diensgetuienis en die Taakspan Getuienis) en twee 20%
poste (verantwoordelik vir onderskeidelik die Taak-

12. SLOT
Die AKDB, ASKG en AKGA bied hierdie verslag
aan met die bede dat die Sinode in die kennisname, die gesamentlike besinning, die besluitneming en uiteindelike uitvoering van die besluite
die hele NG Kerk sal help om uitvoering te gee
aan die roepingsverklaring van die Sinode van
2002: 'n verbintenis aan die Drie-enige God, sy
Woord en dit waartoe die kerk geroep word, naamlik om in die wêreld (ons land en kontinent) al
dienende en getuigende diensbaar te wees in God
se sending waarin Hy sy heil, sy verlossing en
bevryding - die Shalom op aarde laat deurbreek en
so sy heerskappy bevestig. “Kyk, Ek maak alles
nuut!” Openbaring 21:5

DR DAWIE THERON (Sekretaris AKDB)
DR GIDEON VAN DER WATT (Sekretaris ASKG
en AKGA)
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BYLAE 2
DIE SITUASIE MET BETREKKING TOT MIV EN VIGS IN SUID-AFRIKA
(Opgestel deur Mev Logy Murray)

Die werklike situasie met betrekking tot MIV en vigs in Suider Afrika word nie volledig deur amptelike statistieke gereflekteer nie. Die opmerking “Ag wat, die statistieke is in elk geval nie betroubaar nie...” kom dikwels uit die mond van christene wat nog nie naby genoeg aan die werklikhede van die epidemie gekom het
nie. Dit is waar dat die beskikbare statistieke weens verskeie redes geensins 'n volledige prentjie kan skets
nie, hoofsaaklik agv die feit dat MIV-infeksies of sterftes as gevolg van vigsverwante siektes nie aanmeldbaar is nie. Wat beskikbare statistiek dus wel kan doen is om met beskikbare syfers 'n aanduiding te kry van
die spreekwoordelike “punt van die ysberg”. 1
Die aanhaal van statistiek moet slegs ten doel hê om ons in ootmoed en met deernis aan die beweeg te
bring. Indien u as leser dus die volgende statistiek nagaan, onthou dat dit maar net een van die meetinstrumente is wat ons kan gebruik om die erns van die saak te evalueer. Indien u as leser nader aan die
werklikheid wil kom, stel ek voor dat u op 'n Saterdag by die begraafplaas buite u dorp in u motor gaan sit en
tel hoeveel begrafnisstoete tou staan vir 'n volgende sessie. Doen navraag oor die ouderdomme van die
persone wat gesterf het, teenoor dié van 'n jaar gelede. Dít is die werklikheid van MIV en vigs!
(1) Die Wêreld en Suider-Afrika

Adults and children estimated to be living
with HIV as of end 2003
Western Europe

North America

580 000

1.0 million

[520 000 – 1.6 million]

Caribbean

[460 000 – 730 000]

1.3 million
[860 000 –
1.9 million]

North Africa & Middle East

430 000

[270 000 – 760 000]

Latin America

1.6 million

Eastern Europe
& Central Asia

[1.2 – 2.1 million]

480 000

[200 000 – 1.4 million]

Sub-Saharan Africa

25.0 million
[23.1 – 27.9 million]
[23.1 – 27.9 million]

East Asia

900 000

[450 000 – 1.5 million]
South
& South-East Asia

6.5 million

[4.1 – 9.6 million]

Oceania

32 000

[21 000 – 46 000]

Total: 37.8 (34.6 – 42.3) million
00003-E-4 – July 2004

Suider-Afrika word tans nog die swaarste deur die MIV/Vigspandemie geraak. Die nuutste syfers wat deur
UNAIDS beskikbaargestel is,2 toon dat 25 miljoen van die wêreld se 37,8 miljoen mense wat met MIV leef, in
Sub-Sahara Afrika woon. Alhoewel hierdie deel van Afrika slegs 10% van die wêreldbevolking het, huisves
dit 70% van alle mense wat met MIV en vigs leef. Daar word geskat dat in 2003 alleen 3 miljoen mense vir
die eerste keer met MIV geïnfekteer is, en dat 2.2 mijoen mense aan Vigsverwante siektes gesterf het.
(Nuwe infeksies wêreldwyd was 4,8 miljoen en sterftes wêreldwyd was 2,9 miljoen).
Daar word dikwels vrae gevra waarom hierdie deel van die wêreld so swaar getref word en alhoewel daar
sekerlik verskillende teorie hieroor bestaan haal ons aan uit UNAIDS se verslag:

1 Om verskeie redes kan statistiek wat aangehaal word die een van die ander verskil, hoofsaaklik a.g.v. die metodiek wat gebruik is. Die
voorkoms van MIV word in die meeste wêreldlande op min of meer dieselfde wyse gemeet, vanwaar die relatief akkurate syfers van die
UNAIDS en die WHO (Wêreld Gesondheidsorganisasie) vandaan kom. In Suid-Afrika word die MIV-infeksiesyfers verhaal van die
“National HIV and Syphilis Antenatal Sero-Prevalence Survey in South Africa 2002” wat reeds sedert 1989 jaarliks gedoen word. In
ons land is daar egter nie betroubare inligting oor Vigs-verwante siektes en sterftes nie. Verskillende instansies het egter aktuarieel
modelle ontwikkel waarvolgens projeksies gedoen word. Die ASSA (Actuarial Society of South Africa), en Metropolitan Life stel gereeld
verslae van sodanige modelle beskikbaar. Ander syfers wat in hierdie dokument aaangehaal word is verhaal van navorsingsverslae wat
op 'n spesifieke tydstip spesifieke gedrag en voorkoms ondersoek het.
2 Verslag van UNAIDS 06 Julie 2004.
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“There is no single explanation for why the epidemic is so rampant in Southern Africa. A combination of
factors, often working in concert, seems to be responsible, including:

poverty and social instability that result in family disruption;

high levels of other sexually transmitted infections;

the low status of women;

sexual violence;

high mobility, which is largely linked to migratory labour systems;

ineffective leadership during critical periods in the epidemic’s spread.”
Indien ons na die situasie in Suid-Afrika en Namibia kyk, kan ons sterk met hierdie faktore identifiseer.
(2) Suid-Afrika
MIV infeksie
In Suid-Afrika neem die insidensie van MIV-infeksie nog glad nie af nie. Volgens die opname wat jaarliks by
voorgeboortelike klinieke gedoen word het die voorkoms die afgelope vyf jaar met van 17% tot 26,5%
toegeneem. 3

SA National HIV and Syphilis Antenatal Sero Prevalence Survey
National prevalence – 1990 - 2002
30
25

22.8
22.8

20

17
14.2
14.2

15
10
5
0

26.5
24.5 24.8

7.6
0.7
0.7

2.2
1.7
1.7 2.2

4

1990 1991
1991 1992
1992 1993 1994
1994 1996 1997
1997 1998
1998 2000 2001
2001 2002
2002
Department of Health 2002

Dieselfde statistiek is ook volgens ouderdom beskikbaar. Daarvolgens is daar 'n tendens van afname in die
voorkoms in die ouderdomsgroep 15 – 20 jaar, terwyl die ander ouderdomsgroepe steeds 'n styging toon.
Nogtans is dit onaanvaarbaar dat 14,8% jongmense onder 20 jaar MIV positief is!
SA National HIV and Syphilis Antenatal
Sero-Prevalence Survey
National prevalence – 1990 - 2002

% Tested positive

35

34.5

29.1

30

29.5

25

19.8

20

17.2

14.8

15

1997
1998
1999
2000
2001
2002

10
5

40
+

39
35
-

34
30
-

25
-2
9

24
20
-

<2
0

0

Age group

Average: 26.5%

Dep of Health 2002

Die hartseer van hierdie statistiek is ook die feit dat meer as een derde van die mees ekonomiese groep in
die samelewing ( 25 – 29 jaar) reeds MIV positief is.
Elke dag is daar ongeveer 1500 – 2000 nuwe infeksies in Suid-Afrika.4

3 Die “SA National HIV and Syphilis Antenatal Sero-Prevalence Survey” - verslag vir 2003 is nog nie beskikbaar nie.
4 Die volgende stellings kom uit ’n verslag van die MRC (Medical Research Council) 2001. Website www.mrc.ac.za
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Sterftes:
Die volgende statistiek beeld die tragedie van vigssterftes uit:

Die getal sterftes agv vigs gaan drasties styg van 174 000 in 2000 tot 433 000 in 2005, en tot 600 000 in
2010.

Een derde van alle volwasse sterftes in Suid-Afrika word reeds aan vigs toegeskryf.

Meer as 600 persone sterf elke dag aan MIV en vigsverwante siektes.

Gedurende 2002 het ongeveer 150 000 kinders se moeders aan vigsverwante siektes gesterf

Indien niks verander tussen nou en 2010 nie, is die skatting dat 50% van al die kinders wat nou 15 jaar
oud is, nie hulle 25ste verjaarsdag sal beleef nie! 5
MIV-infeksie en die kwesbaarheid van vroue en dogters
Meer as die helfte (58%) van alle persone wat in Sub-Sahara Afrika met MIV en vigs leef, is vroue. In SuidAfrika, ongeag ras, is jong vroue baie meer kwesbaar as mans. Die tragiese is ook dat vroue op 'n baie
vroeër leeftyd as mans geïnfekteer word, en hierdie gaping groei nog steeds. 6 In Suid-Afrika is daar 20 jong
vroue vir elke 10 jong mans wat MIV positief is.
Om die prentjie meer volledig te skets haal ons syfers aan in die ouderdomsgroep 15 – 19 jaar7

16% swart Suid-Afrikaanse dogters is MIV positief, teenoor ongeveer 6% swart seuns

1% blanke Suid-Afrikaanse dogters is MIV positief in vergelyking met net 0.3 blanke jong seuns

Percentage of sexually experienced girls
in South Africa who say …
“I have been
forced to have sex.”
39%
Yes

No
61%

“I am afraid of saying
no to sex.”

Agree Disagree
55% 39%

Agree
33%
Disagree
7%

60%

6%

“There are times I don't want to have sex
but I do because my boyfriend
Insists on having sex.”
Source: Kaiser Family Foundation/KLA (2000) South African National Youth Survey

Redes waarom vroue en dogters meer kwesbaar as mans en seuns is, kan weens gebrek aan spasie nie
volledig gelys word nie. Van die vernaamste is die volgende:

Die sosiale en ekonomiese posisie van die vrou stel haar dikwels afhanklik van die besluitneming van
mans

Vroue is fisiologies meer vatbaar vir infeksie

Dogters word dikwels weens armoede gedryf tot prostitusie

Een van die onlangse navorsingsverslae meld die baie tragiese feit dat

39% vroue gerapporteer het dat hulle eerste seksuele ervaring nie vrywililg was nie 8

33% dogters het aangedui dat dit vir hulle moeilik is om “nee” te sê, of aan te dring op die gebruik van
kondome, dikwels omdat die man gemiddeld vier jaar ouer as sy was

55% dogters het aangedui dat hulle dikwels nie seksueel wil verkeer nie, terwyl hulle metgeselle daarop
aandring
Ons Jeug is kwesbaar en loop risikos
In die vorige insetsel is reeds verwys na die kwesbaarheid van jong dogters. In 'n ander navorsingsverslag
waartydens risiko gedrag van skoolgaande tieners in Suid-Afrika ondersoek is9, het die volgende aan die lig
gekom:
5 LoveLife survey: 2002
6 AIDS epidemic in sub-Saharan Africa – UNAIDS – 6 July 2004
7 Die volgende syfers is aangehaal deur Dr Lebogang Moletsane, 2003. “Can Men’s Behaviour Change to Make a Difference to the
HIV/AIDS Epidemic?” Hy het aangehaal uit die UNAIDS verslag tydens 'n aanbieding by die KwaZulu Streeksraad van Kerke, Eshowe
8 LoveLife and Henry J. Kaiser Family Foundation. July 2002.
9 The 1st SA National Youth Risk Behaviour Survey 2002
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41,1% was reeds seksueel aktief
14.4% het hulle eerste seksuele ervaring voor 14 jarige ouderom gehad
54% het reeds meer as twee seksmaats gehad
Slegs 12.2% het gedink dat hulle die risiko loop om MIV positief te word

Die tieners wat aan die opname deelgeneem het, het aangetoon dat hulle deeglik bewus is van die basiese
feite rondom MIV en vigs. Die feit dat slegs 12,2% van die leerders wat seksueel aktief is, aangetoon het
dat hulle van mening is dat hulle die risiko loop om MIV positief te raak, is 'n aanduiding dat kennis oor die
saak glad nie geïnternaliseer word nie.
Ras en ekonomiese stand

HIV Prevalence by Race (15 - 49 years)
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Nelson Mandela/HSRC Study of HIV/AIDS 2002

Nog een van die tragiese situasies in ons land, veral in die blanke gemeenskap – ook in die ekonomiese
sterk blanke gemeenskappe, is dat MIV en vigs nie vir hulle 'n werklikheid is nie. Die sogenaamde “Nelson
Mandela Navorsingsverslag” 10 het die teendeel aangewys:
6.2% blankes is reeds MIV positief.
In dieselfde verslag word ook melding gemaak van die hoë risiko wat mense in ryk gemeenskappe loop om
MIV positief te raak. In 'n kommentaar wat dr Olive Shishana gelewer het op die bevindinge van hierdie verslag, het sy die volgende gesê:
“Cell phones, cars and cash increase HIV risk”. Met hierdie stelling het sy verwys na die ryk gemeenskappe
in Suid-Afrika. Sy het verder gesê: “If you’re married and you have enough money, you may have just
enough money to buy risk of HIV.” Die studie het aangetoon dat een uit elke 10 getroude persone in Suid
Afrika MIV positief is! Hierdie feit beklemtoon die gevaar van 'n wanpersepsie dat slegs jongmense hoë
risiko gedrag toon. 'n Verdere ontstellende feit in hierdie verslag kom in die volgende aanhaling: “Although
the highest prevalence HIV rates were recorded among poorer classes, South Africa’s wealthiest were the
only class in which married couples had higher prevalence rates than their unmarried counterparts.” Hierdie
stelling weerspreek ook die wanpersepsie dat MIV en vigs slegs 'n realiteit in arm gemeenskappe is.
Tydens verskeie werkswinkels en opleidingsprogramme wat deur die Christen Vigsburo in die afgelope twee
jaar gelei is, is hierdie werklikheid bevestig. Hoogs vertroulike vraelyste word annoniem ingevul, waarin
deelnemers aan die program (wat hoofsaaklik kerk/gemeenteleiers is) aandui in hoe 'n mate hulle in die
afgelope 10 jaar op een of ander wyse buite- of voorhuwelikse seks beoefen het. Nie een van hierdie
groepe het onder 60% seksuele aktiwiteite gerapporteer nie.
(3) Namibië
Namibië word net so deur MIV en vigs geraak soos die meeste lande in Suider-Afrika. Alhoewel die statistiek
vir Namibia nie in soveel detail beskikbaar is as dié vir Suid-Afrika nie, lyk die prentjie nie veel anders nie. 11

10 Die RGN het in opdrag van die Nelson Mandela Kinderfonds in 2002 'n “National Household Survey on HIV and AIDS” gedoen. Die
volgende aanhalings kom hieruit
11 Report of the 2002 National HIV Sentinal Survey, Directorate of Primary Health Care and Nursing Services.
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In 2002 was die nasionale voorkoms van MIV in Namibië 22% (teenoor die 26,5% in Suid-Afrika). Daar is
streke in Namibië waar die infeksiesyfer heelwat hoër as die gemiddeld is. Hier volg 'n paar:

Katimo Mulilo – 42,5%

Oshakati – 30,4%

Grootfontein – 29,6%

Windhoek – 26,7%

Walvisbaai – 25%
Wanneer die ouderdomsverspreiding in ag geneem word, sien ons dieselfde beeld as die statistiek van SuidAfrika, en kan dieselfde tendense waarskynlik aangeneem word:

HIV prevalence in pregnant women by age
group, Namibia 2002
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Die mees kwesbare groep is die ouderdom 25 – 35 jaar (28% en 27%)
Die voorkoms by jongmense onder 20 jaar is reeds 11% en daar was ook 'n afname in hierdie groep
van ongeveer 2% sedert 2000 se opname.

In die verslag van die Minister van Gesondheid en Maatskaplike Dienste word die vraag ook aangespreek:
“Watter faktore dra by tot die verspreiding van MIV in Namibië?” Die antwoord hierop is baie dieselfde as dié
in Suid-Afrika:

Hoë mobiliteit van individue

Alkohol en dwelmmisbruik

Geslagsongelykheid

Armoede

Sekere kulturele gebruike

Disintegrasie van tradisionele gesinsstrukture

Onkunde
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(4) Slotgedagtes
MIV en vigs het soos nog nooit tevore nie die vele ongelykhede en onregverdige sisteme blootgestel – baie
waarvan ons al as “normaal” aanvaar het. Henry Nouwen het dit so gestel:
“The HIV/AIDS epidemic is probably one of the most telling symptoms of our contemporary brokenness.
There, love and death cling to each other in a violent embrace. Young people, desperate to find intimacy and
communion, risk their very lives for it.”
Hoe gaan ons as Christene, as Kerk hierop reageer – op 'n wyse wat getrou is aan ons verstaan van wie
God is. MIV en vigs daag ons geloof uit. Die geweldige afmetings wil ons soms vasvang en kragteloos laat,
maar as ons getrou wil wees aan ons roeping om getuies van God se liefde en genade in 'n gebroke wêreld
te wees, sal ons 'n ander uitweg moet soek – veral as ons besef dat ons elkeen deur hierdie gebrokenheid
geraak word.
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BYLAE 3
DIE 2002-VERKLARING VAN DIE ALGEMENE SINODE VAN DIE NED GEREF KERK
OOR MIV EN VIGS
Hierdie verklaring is op 16 Oktober 2002 deur die
Algemene Sinode van die Ned Geref Kerk as die
standpunt van die Ned Geref Kerk ten opsigte van
MIV en vigs uitgereik.

* fisiese versorging van mense wat met MIV en Vigs
leef, onder andere deur tuis- en gemeenskapsorg;
* inligting en opvoedingsprogramme wat mense wat met
MIV en Vigs leef, sal help om langer gesond te kan bly,
asook om die fisiese en emosionele pyn te verlig;
* werkskeppingsprojekte.

Die Nederduitse Gereformeerde Kerk het op 14
Oktober 1998, tydens die sitting van sy Algemene
Sinode reeds sy verbintenis tot die stryd teen MIV
en Vigs verwoord. Die volgende verklaring is 'n
herbevestiging en uitbreiding van hierdie verbintenis.

Bogenoemde impliseer ook die beskikbaarstelling
van kennis, mannekrag en fasiliteite tot ons beskikking.
4. Ons wil die verspreiding van MIV bekamp
deur die bou van Bybelse morele waardes ten
opsigte van seksuele gedrag. Gevolglik:
* roep ons egpare op om getrou aan mekaar as lewensmaats te bly;
* roep ons ouers op om hulle verantwoordelikheid ten
opsigte van seksopvoeding van hulle kinders na te kom;
* roep ons opvoerders op om in hulle omvattende opvoedingstaak, kinders en jongmense voortdurend te wys
op die gevare van vrye seks en 'n immorele lewe;
* roep ons kinders, jongmense en volwasse individue op
om seksuele verkeer voor die huwelik uit innerlike oortuiging as Christene te vermy.

Die Nederduitse Gereformeerde Kerk wil, in die
voetspore van Jesus Christus, die gekruisigde en
opgestane Here, sy roeping en betrokkenheid op
die MIV en vigsterrein op 'n priesterlike, koninklike
en profetiese wyse vervul:
1. Ons erken en bely:
* dat onkunde, vooroordeel en ontkenning nog in baie
lidmate se harte leef;
* dat ons nie altyd die vernietigende effek wat die
MIV/Vigs-epidemie op ons gemeenskappe, gemeentes,
gesinne en lidmate het, deur God se oë raaksien nie;
* dat ons nie genoegsaam God se liefde teenoor MIV
geïnfekteerdes en geaffekteerdes uitleef nie;
* dat van ons NG lidmate ook met MIV en Vigs leef.

5. Ons wil die omstandighede wat die vinnige
verspreiding van die MIV infeksie aanwakker,
teenwerk. Ons wil alles in ons vermoë doen om
die:
* gesinslewe van ons lidmate, geskoei op Bybelse beginsels te versterk;
* armoede, geweld teen vroue en kinders, asook
dwelmmisbruik te bekamp;
* korrekte en volledige inligting oor MIV en Vigs beskikbaar te stel;
* mediese navorsers- en personeel aan te moedig om
voort te gaan met navorsing ten einde die beste voorkomende of genesende middel te vind, asook om vigspasiënte met sorg, deernis en waardigheid te behandel;
* vrywillige toetsing vir MIV veral ook onder ons lidmate,
aan te moedig;
* alles te doen om die boodskap van seksuele onthouding voor die huwelik ondubbelsinnig oor te dra en
om die implikasies van ander beskermingsmaatreëls te
verduidelik;
* aktief daaraan te werk om die stigmatisering en veroordeling van mense met MIV en vigs teen te werk.

2. Ons wil liefde en deernis betoon aan alle
mense wat met MIV en Vigs leef, geïnfekteerdes
sowel as geaffekteerdes. Ons wil dit doen deur:
* ons toe te lê daarop om begeleiding en ondersteuning
te bied aan elkeen wat hartseer en pyn beleef, veral ook
aan almal wat deur die kerk en breër samelewing verwerp of alleen gelaat is:
* 'n boodskap van hoop en omgee aan lidmate wat met
MIV en Vigs leef, oor te dra;
* ons te beywer om mites verkeerde gesindhede en
diskriminerende optrede binne ons gemeentes en gemeenskappe af te breek en voorspraak te doen vir almal
wat as gevolg van MIV en Vigs ly:
* ons gemeentes plekke te maak waar mense wat deur
MIV en Vigs geïnfekteerd of geaffekteerd is, welkom en
geborge sal voel;
* ons wil diensbaar wees deur die omvattende nood in
Suiderlike-Afrika te verlig:

6. Ons verklaar dat ons in hierdie belangrike saak
samewerking en vennootskappe met die owerheid en relevante rolspelers soek, aanmoedig en
waar nodig kerklike strukture te skep om samewerking te bevorder.
7. Ons bede is dat God Drie-enig ons as Ned
Geref Kerk die krag sal gee om as gehoorsame
getuie van die Evangelie, ons verantwoordelikheid
en roeping tot eer van sy Naam en tot uitbreiding
van sy koninkryk, na te kom.

3. Ons wil dit doen deur programme en projekte,
binne en buite ons gemeentegrense te help ontwikkel, te implimenteer en te ondersteun, wat onder andere sal insluit:
* versorging en begeleiding van die groot getalle kinders
wat wees gelaat word, onder andere ook deur gemeenskapsorgmodelle;
* emosionele en geestelike begeleiding van geïnfekteerdes en geaffekteerdes, onder andere deur ondersteuningsgroepe;
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BYLAE 4
INLIGTING OOR DIE SPESIALIS-ORGANISASIES WAT IN DIE NG KERK VIGFORUM
DIEN
1. CLF VIGSTRUST (Kontakpersone: Dr Gideon van

bystaan in die uitvoering van hulle MIV/Vigs strategieë. CABSA word bestuur deur 'n bestuursliggaam waarop die Algemene Sinodale kommissies goed verteenwoordig is en die uitvoerende
personeel bestaan uit 4 persone.

der Watt, mev Selna Venter)

Die CLF Vigstrust het ontstaan uit die aktiwiteite
van die Christelike Lektuurfonds wat dit ten doel
stel om bekostigbare Christelike (en veral missionêr-gerigte) lektuur in 'n verskeidenheid tale te
publiseer en te versprei. Die CLF Vigstrust stel dit
ten doel om 'n trust-fonds op te bou waarmee MIV/
VIGS verwante lektuur gepubliseer en versprei
word (meestal gratis of dan bekostigbaar). In oorleg met vennote soos die Christen Vigsburo,
HospiVisie, en so meer finansier dit die uitgee van
bestaande produkte en fasiliteer dit die ontwikkeling van nuwe lektuurprodukte. Die fokus is op
korrekte inligting oor MIV/Vigs, Bybelse gesins-,
leefstyl- en gemeenskapswaardes en op publikasies met 'n boodskap van hoop vir geïnfekteerdes
en geaffekteerdes. Die teikengroepe is veral jeug,
gemeentes, leraars en die klem lê op die literatuur
in 'n verskeidenheid Afrika-tale.

3.

ISWEN (Kontakpersoon: Dr Attie van Niekerk, dr
Montagu Murray)
3.1 ISWEN (Instituut vir Sendingwetenskaplike en
Ekumeniese Navorsing) is 'n instrument van die
drie teologiese fakulteite van die NG Kerk. Dit is
deur die Algemene Sinode gestig om die kerk en
gemeentes in hulle sendingroeping te begelei deur
gerigte navorsing.
3.2 ISWEN werk aan 'n metode om die kerklike
getuienis te benader van die kant van die diakonia,
en om die belydenis van die Christelike geloof te
verdiep en te laat deurwerk na die stryd teen
armoede en ellende.
3.3 Die metode sluit in dat proponente by arm gemeenskappe betrokke raak en, deur fasilitering en
gerigte navorsing, help om die effektiwiteit van
bestaande ontwikkelingsprojekte (soos behuising,
energieverskaffing, gesondheidsdienste, welsyn,
en so meer) te verhoog.
3.4 ISWEN werk hierin formeel saam met NOVA
(Navorsing en Ontwikkeling vir die Voorkoming van
Armoede), 'n nie-kerklike artikel 21–maatskappy
wat sedert 1993 sulke funksies verrig het, teen
betaling, vir ESKOM, SASOL, Die Departement
van Minerale en Energie, die Departement van
Gesondheid, die WNNR, ABC Hansen (Denemarke) en die WNNR. Onderhandelinge met ander
departemente is ook aan die gang.
3.5 Die ISWEN-netwerk se projekte is gerig
daarop om oplossings te vind wat die kerke in
Suider-Afrika in staat kan stel om op kerklike wyse
`n bydrae te maak tot die goeie funksionering van
huishoudings in die Afrika van vandag, te midde
van al die faktore wat huishoudings tans disfunksioneel maak. ISWEN se bydrae met betrekking
tot die kerk se stryd teen MIV en vigs sou dus
in die lig van die druk wat hierdie pandemie op
huishoudings plaas verstaan kon word.
3.6 Kerklike projekte behoort aan die hoogste vereistes te voldoen: volhoubaarheid, effektiwiteit, bekostigbaarheid, heilsaamheid (volgens kerklike kriteria), herhaalbaarheid in ander gemeenskappe
(dws nie afhanklik van baie befondsing of charismatiese individue nie) en aantreklikheid vir die
mense self. Die evaluasie van alle potensiële
oplossings volgens hierdie kriteria is baie belangrik
ter wille van die mense in nood en ter wille van die
die integriteit van die Christelike getuienis. Daarom moet die kerk nie sommer op die klank af enige

2. CHRISTEN VIGSBURO (CVBSA; die Engelse
akroniem CABSA word normaalweg gebruik)
(Kontakpersoon: Mev Logy Murray, ds Nelis du
Toit)
Die Christen Vigsburo het in Julie 2001 as 'n projek
van die Hugenote Kollege tot stand gekom, met
finansiële hulp van die Algemene Jeugkommissie.
Die Buro (in die spreektaal reeds as CABSA bekend) is geregistreer as 'n nie-profyt-organisasie,
en het ten doel om gemeentes te begelei in hulle
betrokkenheid op die MIV en vigsterrein. CABSA
het 'n mobiliseringsmodel (“Kerke, Kanale van
Hoop”) ontwikkel, waarbinne kerkleiers (leraars,
gemeenteleiers) geleentheid kry om oor hulle unieke rol te besin. Terselfdertyd ontwikkel begrip vir
die mobiliseringsprosesse wat binne gemeentes
nodig is, en waar gemeentelike diensspanne
saamgestel word, bied CABSA toerusting om vir
hulle eie gemeentes relevante aksieplanne te
ontwikkel.
Om hierdie mobiliseringsmodel te
implementeer en te “dupliseer”, is 'n omvattende
kursus vir fasiliteerders ontwikkel, en wil CABSA
op so 'n wyse kundigheid beskikbaar stel, binne
bereik van elke gemeente. (CABSA het reeds
fasiliteerders vir verskeie Sinodale streke opgelei.)
Verder bied die Buro ondersteuningsdienste aan
gemeentes (ook via die fasiliteerders), wat onder
andere insluit die beskikbaarstel van relevante
inligting oor hulpbronne, materiaal en diensprogramme. Verder het CABSA ook 'n goeie netwerk
opgebou met verskeie ander Christelike kerke, wat
verrykend inwerk op die omvattende rol wat
christene kan speel. Twee kerkgenootskappe (die
Verenigende Gereformeerde Kerk en die Anglikaanse Kerk) het reeds versoek dat CABSA hulle
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projek ondersteun nie, maar voordurend oplossings deeglik inhoudelik evalueer.

van professionele en nie-professionele beraders
en ander sorgwerkers wat in die MIV/Vigsomgewing werk. Deur die kursus, wat aansluit by
die narratiewe metode van berading, word beraders en sorgwerkers opgelei om geestelike steun
op sensitiewe wyse aan te bied aan persone met
MIV en vigs. Die metodiek wat hier gevolg word is
onder andere geskik vir die hantering van transkulturele kommunikasie. Opleiding word op versoek op enige plek in die land aangebied.
5.3 HospiVisie het ook leiding geneem met die
stigting van 'n konsortium van sorgorganisasie met
die naam CompreCare Joint Venture. Hierdie
konsortium, wat as 'n Nie-Winsgewende Organisasie (sg. NPO) geregistreer is, bring 'n spektrum
van diensorganisasies uit 'n verskeidenheid van
spesialisgebiede byeen om 'n volledig geïntegreerde, omvattende diens in die bestuur van
MIV/Vigs te lewer. Die spesialisgebiede sluit die
volgende in:

Dienslewering op die gebied van mediese
sorg, verpleegkundige/palliatiewe sorg, voeding, kliniekdienste, maatskaplike dienste,
geestelike- en sielkundig-emosionele beradingsdienste, verskaffing van anti-retrovirale
middels, verkragtings-krisissentrum- en nablootstelling rofilaktiese dienste (dit is die sg
PEP site dienste), kindersorgdienste, bystand
tydens en na afsterwe, lewensvaardigheidsprogramme en werkplekprogramme.

Ondersteuningsdienste wat insluit logistieke
dienste, multidissiplinêre opleiding, ondersteuning met befondsing, 'n aanmeldingsentrum,
regs- en finansiële adviesdienste, en so meer
en

Bestuursdienste wat insluit strategiese bestuur, professionele projekbestuur, ontwikkeling en bestuur van standaarde, inligtingsbestuur, en so meer.
5.4
HospiVisie/CompreCare fasiliteer onder
andere die ontwikkeling van die program wat
bekend staan as die CHAMPs Initiative (CHAMPs
is die akroniem vir Coordinated HIV/AIDS Management Programs). Die loodsfase van CHAMPs
word tans in Pretoria/ Tshwane geïmplementeer.
CompreCare het onder andere ook as konsultant
vir die Tshwane (Groter Pretoria) Munisipaliteit
opgetree in die ontwikkeling van die Munisipaliteit
se vigsbestuurstrategie en staan die Munisipaliteit
tans steeds by met die implementering van die
munisipale strategie.
HospiVisie/CompreCare lewer ook bystand aan
gemeentes en sinodes met strategiese beplanning
rondom vigs- en gesondheidsbestuur en met die
ontwikkeling en implementering van lewensvaardigheidprogramme.

4. HARTKLOP (Kontakpersoon: Dr Sunette Pienaar)
4.1 Hartklop is geregistreer as 'n artikel 21 maatskappy asook as 'n nie-winsgewende organisasie
met die Departement van Maatskaplike ontwikkeling. Die organisasie is in 2000 gestig deur dr
Sunette Pienaar, 'n predikant in die NG Kerk, in
reaksie op die nood van die duisende kinders wat
wees gelaat is deur die Vigs epidemie. Die missie
van Hartklop is om die lyding van weeskinders en
ander kwesbare kinders te verlig deur verandering
in gemeenskappe te fasiliteer.
4.2 Hartklop het 'n gemeenskapsmodel ontwikkel
om die nood van kinders aan te spreek binne hulle
eie gemeenskappe. Die model staan op 4 bene:
kinderregte (soos uitgespel in die konstitusie);
kinderdeelname, kinderbeskerming en gemeenskapsdeelname. Ons model word geëndoseer
deur die minister van Maatskaplike Ontwikkeling
en Internasionale agentskappe. Negentig personeellede en honderde vrywilligers is betrokke om
Hartklop se missie te realiseer. Ons spreek die
nood van 5000 weeskinders aan in vyf provinsies.
Ons wil soveel moontlik kinders bereik deur die
kapasiteitsbou en bemagtiging van gemeenskapsorganisasies, geloofsgebaseerde organisasies, en
nie-regeringsorganisasies, om met Hartklop beginsels, weeskinderprogramme op te rig. Hartklop het
'n mentorskap-program vir hierdie doel ontwikkel.
4.3 In 'n poging om soveel moontlik kinders so
effektief moontlik te bereik, is dit Hartklop se
filosofie om nou saam te werk met alle rolspelers,
die geloofsgemeenskap, die staat, die siviele
sektor, besigheid en internasionale rolspelers.
5. HOSPIVISIE / COMPRECARE (Kontakpersone:
Dr Andre de la Porte, dr Hannes van der Walt)

5.1 HospiVisie is 'n sg. Artikel 21-maatskappy wat
oorspronklik ontstaan het uit die hospitaal-bedieningswerk van die Ned Geref Sinode van NoordTransvaal. Die primêre funksie is om geestelike
sorg- en beradingsdienste te lewer aan pasiënte in
hospitale asook aan pasiënte wat tuis versorg
word. Met die groei van die vigs-epidemie het die
tuissorg-komponent 'n groot deel van die werk van
hierdie organisasie geword. Naas die direkte
lewering van sorgdienste, word opleiding in kliniese pastoraat verskaf aan professionele persone
sowel as nie-professionele vrywilligers, en aan
kerke/gemeentes.
Kerke/gemeentes word ook
bygestaan met die ontwikkeling van eie siekesorgbedienings in hospitale en in die tuissorg-omgewing.
5.2 'n Kursus getitel Hoopvolle Sorg is onder
andere deur HospiVisie ontwikkel vir die opleiding
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BYLAE 5
MEMORANDUM VAN OOREENKOMS

bestuur van die Algemene Sinode van die NG
Kerk, hierin verteenwoordig deur ds ………………,
synde behoorlik daartoe gemagtig.
1.3.3 “ALGEMENE KOMMISSIE VIR KERKLIKE
MEDIA” (AKKM) - die mediabedieningskommissie
van die Algemene Sinode van die NG Kerk, wat
deur die Kerklike Mediagroep toesien dat in die
mediabehoeftes van die NG Kerk voorsien word,
hierin verteenwoordig deur ds AJ Scherrer, synde
behoorlik daartoe gemagtig;
1.3.4 “ALGEMENE SINODE” (die Algemene
Sinode van die NG Kerk) - 'n regspersoon met 'n
eie entiteit, hierin verteenwoordig deur ds
……………….., synde behoorlik daartoe gemagtig;
1.3.5 “ALGEMENE SINODALE KOMMISSIE VIR
GETUIENIS” (ASKG) - 'n kommissie van die Algemene Sinode van die NG Kerk, hierin verteenwoordig deur ds …………………….., synde behoorlik
daartoe gemagtig;
1.3.6 “CHRISTELIKE LEKTUURFONDS” (CLF) 'n gemeenregtelike regspersoon wat publikasies
met 'n missionêre intensie en dimensie befonds,
hierin verteenwoordig deur die volle Uitvoerende
Komitee van die Beheerraad, synde behoorlik
daartoe gemagtig.
1.3.7 “KONSTITUSIE“ – die Reglement van Christelike Lektuurfonds soos gewysig van tyd tot tyd;
1.3.8 “PARTYE” - die partye tot hierdie Ooreenkoms.
1.4 Die partye notuleer dat hulle daarvan bewus is
dat daar regtens slegs twee kontrakpartye is
naamlik die Algemene Sinode en Christelike Lektuurfonds. Waar in hierdie ooreenkoms na enige
kommissie van die Algemene Sinode verwys word,
moet dit geïnterpreteer word as 'n verwysing na die
Algemene Sinode wat die relevante regspersoon
is. Die partye notuleer verder dat in soverre as wat
in hierdie ooreenkoms regte verleen en/of verpligtinge opgelê word aan 'n spesifieke kommissie, dit
bloot gedoen word om uitvoering te gee aan verdeling van administratiewe funksies en take binne
die Algemene Sinode.

aangegaan deur en tussen
DIE ALGEMENE SINODE VAN DIE
NEDERDUITSE GEREFORMEERDE KERK
en
CHRISTELIKE LEKTUURFONDS
en bekragtig deur die volgende kommissies van
die Algemene Sinode van die Nederduitse Gereformeerde Kerk:
ALGEMENE SINODALE KOMMISSIE VIR
GETUIENIS (ASKG)
ALGEMENE KOMMISSIE VIR KERKLIKE MEDIA
(AKKM)
ALGEMENE KOMMISSIE VIR FONDSE (AKF)
AANGESIEN die partye ooreengekom het dat, ten
einde hulle werksaamhede meer doeltreffend en
koste-effektief te doen, die konsolidering van
mediabedieninge noodsaaklik is,
EN AANGESIEN die Christelike Lektuurfonds bereid is om die administrasie en sekere werksaamhede aan die Algemene Kommissie vir Kerklike
Media oor te dra,
EN AANGESIEN VERDER ooreengekom is dat,
ten einde die bogenoemde te bereik, daar onder
andere sekere ondernemings is wat deur die een
aan die ander gegee moet word,
DERHALWE KOM DIE PARTYE SOOS VOLG
OOREEN:
1. INTERPRETASIE
1.1 In hierdie Ooreenkoms, tensy uit die teendeel
duidelik blyk, sluit 'n verwysing na:

2. BESTUUR EN ADMINISTRASIE VAN CLF
2.1 Onderhewig aan die bepaling hieronder uiteengesit, sal die Christelike Lektuurfonds bestuur
en administreer word deur die Algemene Kommissie vir Kerklike Media. Die bestuur en administrasie van die Christelike Lektuurfonds sal verskuif na
die Kerklike Mediagroep wat onder toesig van die
Algemene Kommissie van Kerklike Media funksioneer.
2.2 Die Algemene Kommissie vir Kerklike Media
sal jaarliks volledig verslag doen oor die bestuur
(insluitende die fondse en werksaamhede) van
Christelike Lektuurfonds aan:
Christelike Lektuurfonds se Beheerraad en
die Algemene Kommissie vir Fondse.

1.1.1 'n enkelvoud 'n verwysing na die meervoud in;
1.1.2 die een geslag 'n verwysing na die ander geslag
in;
1.1.3 'n natuurlike persoon 'n verwysing na 'n regspersoon in.

1.2 Opskrifte en klousules is vir verwysingsdoeleindes alleen en beïnvloed nie die interpretasie
daarvan nie.
1.3 In hierdie Ooreenkoms, tensy die teendeel
duidelik blyk, sal die volgende woorde die betekenis hê soos hieronder uiteengesit:
1.3.1 “OOREENKOMS” - Hierdie ooreenkoms.
1.3.2 “ALGEMENE KOMMISSIE VIR FONDSE”
(AKF) - die kommissie van die Algemene Sinode
van die NG Kerk wat toesig hou oor die finansiële
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2.3 Die Algemene Kommissie vir Kerklike Media
sal toesien dat die kapitaal van Christelike Lektuurfonds belê word in ooreenstemming met die beleggingsriglyne neergelê deur die Beheerraad van
Christelike Lektuurfonds en die bepalings van Reglement 9 van Die Kerkorde.
2.4 Die Algemene Kommissie vir Kerklike Media
sal die netto inkomste wat deur Christelike Lektuurfonds verdien word, soos volg aanwend:

Die partye plaas op skrif dat hulle daarvan bewus
is dat die CLF Drukkers aan Handisa Media verkoop is en dat bepaalde aandele aan die Christelike Jeugboek Artikel 21 Maatskappy oorgedra
word soos in die verkoopsooreenkoms hierby aangeheg.
4.2 CLF UITGEWERS
4.2.1 Die CLF-Uitgewers se handelsaktiwiteite as
Artikel 21 Maatskappy word oorgedra aan die
Algemene Kommissie vir Kerklike Media vir herstruktureringe en verskuiwing na die kantoorfasiliteite van die Kerklike Mediagroep te Wellington.
4.2.2 Alle voorraad van die CLF Uitgewers word
na die kantoor van die Kerklike Mediagroep verskuif op 'n tydstip wat dit ekonomies regverdig,
bestuurstelsels en fasiliteite in plek is en onderling
ooreengekom word.
Die huidige ledevergadering van die CLF Uitgewers, tesame met die totale netto bates, word
oorgedra aan die Algemene Kommissie vir Kerklike
Media.
4.3 CLF VIGSTRUST
4.3.1 Die CLF Vigstrust staan onder beheer van
die Algemene Sinodale Kommissie vir Getuienis.
4.3.2 'n Jaarlikse toekenning uit die CLF Fonds
gaan vir die Vigstrust se werksaamhede.
4.3.3 Benewens die jaarlikse toekenning, voorsien
die Kerklike Mediagroep in die lektuurbehoeftes
van die Vigstrust soos ooreengekom tussen die
Vigstrust en die Kerklike Mediagroep.
4.3.4 Die sakebestuur van die Vigstrust word deur
die Christelike Lektuurfonds of namens die Christelike Lektuurfonds deur die Algemene Kommissie
vir Kerklike Media hanteer per bestuursfooi soos
ooreengekom.

2.4.1 'n Persentasie van die netto inkomste ('n faktor
van 1.5 x inflasiekoers) word gekapitaliseer om die fonds
(van Christelike Lektuurfonds) se lewenskragtigheid in
die toekoms te verseker;
2.4.2 'n Bedrag, waarop jaarliks ooreengekom word,
word aan die Algemene Kommissie vir Kerklike Media as
bestuursfooi oorgedra.
2.4.3 Die balans van die jaarlikse netto opbrengs word
soos volg verdeel:
2.4.3.1 25% word toegeken aan die Algemene Sinodale
Kommissie vir Getuienis vir uitvoering van die doelstellings en onderhewig aan die riglyne uiteengesit in klousules 5 en 7
2.4.3.2 75% word toegeken aan die Algemene Kommissie vir Kerklike Media vir missionêre publikasies en
bedieninge, welke bedrag aangewend moet word ter
nakoming van die doelstellings van Christelike Lektuurfonds soos uiteengesit in sy Konstitusie en klousule 5 en
in ooreenstemming met die riglyne neergelê in klousule
6.

3. VOORTGESETTE BESTAAN VAN CLF EN
VERTEENWOORDIGING OP RAAD/KOMMISSIE
3.1 Die Christelike Lektuurfonds en die Beheerraad van Christelike Lektuurfonds sal nie ontbind
word nie maar die Christelike Lektuurfonds bly as
aparte regspersoon voortbestaan.
3.2 Die Christelike Lektuurfonds sal voortgaan met
fondswerwing tot sy voordeel. Fondse wat ingesamel word moet egter so spoedig doenlik oorbetaal word aan die Algemene Kommissie vir Kerklike Media wat die fondse sal administreer ooreenkomstig die bepalings van klousule 2 gelees met
klousules 5, 6, en 7. (Skryf hier meer soos in
vorige kontrak).
3.3 Die Beheerraad van die Christelike Lektuurfonds word saamgestel soos uiteengesit in die
Konstitusie, met dien verstande dat Christelike
Lektuurfonds sal toesien dat een verteenwoordiger
elk van die Algemene Kommissie vir Kerklike
Media en die Algemene Kommissie vir Fondse ook
op die Beheerraad van Christelike Lektuurfonds
sal dien en volle stemreg sal geniet.
3.4 Die partye kom ooreen dat een verteenwoordiger van die Christelike Lektuurfonds Beheerraad
of 'n persoon deur die Beheerraad aangewys sitting sal hê op die Werkskomitee van die Afdeling
Gedrukte Media van die Algemene Kommissie vir
Kerklike Media vir direkte inspraak in die produksie
van materiaal wat betrekking het op die missie van
die CLF.

5. PUBLIKASIEKOMITEE
5.1 Die Algemene Sinodale Kommissie vir Getuienis (of watter kommissie dit mettertyd mag opvolg)
sal 'n Publikasiekomitee benoem uit verteenwoordigers uit die familie van NG Kerke wat die ontwikkeling en beplanning van literatuurprodukte sal
doen.
5.2 Die Publikasiekomitee sal sy behoeftes voorlê
aan die Algemene Kommissie vir Kerklike Media
vir oorweging binne die begroting van die Algemene Kommissie vir Kerklike Media.
5.3 Die Publikasiekomitee en die Algemene Kommissie vir Kerklike Media sal dan ooreenkom oor
watter produkte prioriteit sal geniet; met dien verstande dat in soverre as wat fondse uit die netto
inkomste van Christelike Lektuurfonds aangewend
word vir mediabediening, fondse aangewend sal
word in ooreenstemming met die bepalings van
klousules 2.4.3 gelees met 6, 7 en 8 van hierdie
Ooreenkoms.
5.4 Nadat ooreenkoms ingevolge 5.3 bereik is oor
watter produkte prioriteit geniet sal die Publikasiekomitee vir die daarstelling van die ooreengekome
materiaal skakel met die hoof van die Kerklike
Mediagroep se afdeling Gedrukte Media.

4. HUIDIGE HANDELS- EN REGSENTITEITE
VAN DIE CLF
4.1 CLF DRUKKERS
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6. MISSIE VAN CHRISTELIKE LEKTUURFONDS
EN UITVOERING
6.1 Die Algemene Kommissie vir Kerklike Media
sal by die aanwending van die surplus netto inkomste van Christelike Lektuurfonds, soos bedoel
in klousule 2.4.3 toesien dat die missie van Christelike Lektuurfonds, naamlik om die boodskap van
die evangelie aan almal deur Christelike leesstof in
elkeen se taal beskikbaar te stel, binne die begroting van die Christelike Lektuurfonds nagekom
word.
6.2 Die Publikasiekomitee wat deur die Algemene
Sinodale Kommissie vir Getuienis aangestel sal
word ooreenkomstig die bepalings van klousule 5
sal die nodige navorsing en beplanning ten opsigte
van die literatuurmateriaal doen en die inhoud van
die materiaal voorsien aan die Algemene Kommissie vir Kerklike Media. Die Algemene Kommissie
vir Kerklike Media sal toesien dat die literatuurmateriaal gedruk en versprei word. Die Algemene
Kommissie vir Kerklike Media mag nie die uitgee
en verspreiding van hierdie materiaal aan 'n ander
uitgewer as dié van die Kerklike Mediagroep uitkontrakteer of soortgelyke materiaal as wat die
Christelike Lektuurfonds ten doel stel (vergelyk
klousule 7 en 8) deur ander uitgewersinstansies
laat doen, sonder die instemming van die Christelike Lektuurfonds nie.
6.3 Die partye kom ooreen dat toekennings uit die
Christelike Lektuurfonds volgens die formule uiteengesit in klousule 2.4.3 aangewend sal word om
hierdie missie uit te voer. Die partye kom verder
ooreen dat die Algemene Kommissie vir Kerklike
Media sy take sal uitvoer in die lig van sy totale
begroting vir mediabediening.

7.2 LITERATUUR MET 'n MISSIONÊRE INTENSIE
Daar is 'n duidelike behoefte aan literatuur wat intensioneel-missionêr gerig is. Hier gaan dit byvoorbeeld oor literatuur wat kennis oor ander godsdienste (Islam, Tradisionele Afrika-godsdienste,
ens) versprei, toerustingsmateriaal oor die kerk se
missionêr-diakonale roeping (armoede, MIV/Vigs,
gemeenskapsbedieningsprojekte, ens), traktaatjies
en pamflette wat doelbewus die evangelie uitdra
(veral ook in ander tale), boeke oor sendingfigure, velde, en -projekte, en missionêre vakliteratuur
(geskiedenis, navorsingspublikasies, ens.)
7.3 BEDIENINGSMATERIAAL VIR ANDER
KERKE
Histories het die Christelike Lektuurfonds 'n wesenlike rol gespeel om bekostigbare materiaal vir
die bediening in veral ons jonger susterkerke
(binne- en buitelands), maar deesdae ook al hoe
meer in ekumeniese verband, te lewer. Dit word in
'n verskeidenheid tale gedoen. Meestal word die
materiaal heelwat gesubsidieer (anders sou dit
gewoon nie bekostigbaar vir die teikenmark wees
nie). Dit behels noodsaaklike materiaal vir die bediening, soos gesangeboeke, kategeseboeke,
jeuglektuur soos kinderbybels, toerustingsmateriaal, kerklike vorms, ens. Dat die voortsetting en
uitbou van hierdie produkte noodsaaklik is, spreek
vanself.
7.4 ALGEMEEN CHRISTELIKE MATERIAAL
Die Christelike Lektuurfonds produseer tradisioneel
ook 'n verskeidenheid van algemeen Christelike
materiaal. Dit sluit in traktaatjies, boekies, Bybelstudies, ens, oor 'n verskeidenheid onderwerpe.
Die unieke bydrae van die Christelike Lektuurfonds
was dat hierdie materiaal in 'n verskeidenheid tale
verskyn het (tot soveel as 25 tale) en meestal
gratis of teen uiters bekostigbare pryse versprei is.
Ook hierdie bydrae kan in die toekoms nie ontbeer
word nie.
7.5 LITERATUUR MET DIE OOG OP SPESIFIEKE BEDIENINGSBEHOEFTES
Die Christelike Lektuurfonds het as doelwit ook die
roeping om materiaal te verskaf met die oog op
spesifieke bedieningsbehoeftes, soos hawesending, werk in die gevangenisse, missionêr diakonale projekte (byvoorbeeld MIV/Vigs – vergelyk die
Vigstrust), ens.

7. LITERATUURPRODUKSIE DEUR ALGEMENE KOMMISSIE VIR KERKLIKE MEDIA UIT
CHRISTELIKE LEKTUURFONDS-TOEKENNING
Fondse toegeken soos bedoel in klousule 2.4.3.2
sal ooreenkomstig die riglyne hieronder uiteengesit
aangewend word:
7.1 LITERATUUR MET 'n MISSIONÊRE DIMENSIE
Die partye stem saam en stel op skrif dat alle
kerklike literatuur 'n duidelike missionêre dimensie
behoort te hê. So byvoorbeeld behoort daar groter
klem op ook die missionêre dimensie in kategeseof Bybelstudiemateriaal en in werke oor gemeentebediening en gemeente-opbou gelê te word. Die
Algemene Sinodale Kommissie vir Getuienis
(ASKG) onderneem derhalwe om die skeppers van
kerklike materiaal bewus te maak van die noodsaak van 'n missionêre dimensie in alle bedieningsliteratuur en hulle daartoe aan te moedig.
Die Algemene Sinodale Kommissie vir Getuienis
(ASKG) en Christelike Lektuurfonds (CLF) onderneem om die missionêre dimensie in alle kerklike
literatuur uit te bou, met dien verstande dat alle
sodanige literatuur nie noodwendig 'n missionêre
intensie hoef te hê nie.

8.
BEDIENINGSAKSIES WAARVOOR DIE
CHRISTELIKE LEKTUURFONDS 'N TOEKENNING AAN DIE ALGEMENE SINODALE KOMMISSIE VIR GETUIENIS MAAK
Fondse toegeken soos bedoel in klousule 2.4.3.1
sal ooreenkomstig die riglyne hieronder uiteengesit
aangewend word:
8.1 Benewens die daarstel van literatuurprodukte
vermeld in klousule 7, het die Christelike Lektuurfonds nog altyd die roeping gehad om 'n literatuurbediening by lidmate, gemeentes en kerke te help
uitbou. Sonder die vestiging van 'n behoorlike
literatuurbediening sal die blote daarstel van pro-
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dukte nie effektief wees nie. 'n Literatuurbediening
behels die volgende:

die kontrak deur die Algemene Kommissie vir
Kerklike Media uitgevoer sal word) te sedeer en
oor te dra aan 'n ander regsentiteit, deur die Algemene Sinode benoem wat die mediabedieninge
van die Algemene Sinode en die NG Kerk sal
bedryf.
10.2 Christelike Lektuurfonds stem toe tot sodanige sessie en delegasie van regte en verpligtinge
onderhewig daaraan dat die benoemde regsentiteit
wat die mediabedieninge funksies oorneem by
uitvoering van sy verpligtinge onderhewig sal wees
aan die beperkings en bepalings uiteengesit in
hierdie Ooreenkoms en veral onderhewig daaraan
sal wees dat fondse aangewend moet word ter
uitvoering van die missie van Christelike Lektuurfonds.

8.1.1 'n Behoorlike behoeftebepaling moet voortdurend
gedoen word:
8.1.1.1 watter materiaal is nou (binne bepaalde kontekste) nodig?
8.1.1.2 watter materiaal is beskikbaar en bruikbaar
(evaluering)?
8.1.1.3 watter leemtes is daar in bestaande materiaal?
Eers na 'n behoorlike behoeftebepaling kan besluit word
(in samewerking met byvoorbeeld 'n susterkerk) watter
materiaal geskep moet word.
8.1.2 Opleiding van skrywers binne verskillende kontekste;
8.1.3 Daarstel van fondse vir produkte, druk en uitgee
van materiaal;
8.1.4 Daarstel van 'n effektiewe verspreidingstelsel;
8.1.5 Vestig 'n effektiewe aanwendingsprogram;
8.1.6 Ondersteuningstelsels vir literatuurbedieninge in
susterkerke (byvoorbeeld hulp aan CAVA, Nkhomadrukkery, boekwinkels, ens); en
8.1.7 Funksionering van die Publikasiekomitee van die
Algemene Sinodale Kommissie vir Getuienis.

11. BESTAANDE OOREENKOMSTE
Algemene Kommissie vir Kerklike Media sal alle
bestaande ooreenkomste waaraan Christelike Lektuurfonds gebind is, in stand hou.

9. PERSONEEL
9.1 Die partye stel op skrif dat alle personeel van
Christelike Lektuurfonds in diens van Christelike
Lektuurfonds bly totdat strukture sodanig in plek is
dat die Algemene Sinode, of enige ander regsentiteit deur die Algemene Sinode aangewys, personeel op sy diensstaat oorneem met beskerming
van bestaande voordele en status om dienste aan
die Algemene Sinode (die Algemene Kommissie
vir Kerklike Media) of aan 'n regsentiteit deur die
Algemene Sinode aangewys, te lewer.
9.2 Die partye plaas op skrif dat hulle daarvan
bewus is dat die sluiting van kontrakte met personeel ten einde Christelike Lektuurfonds as werkgewer te vervang met die Algemene Sinode of 'n
regsentiteit deur die Algemene Sinode aangewys
per ooreenkoms tussen alle partye sal geskied.
9.3 Sodra die Algemene Sinode of 'n entiteit deur
hom aangewys, Christelike lektuurfonds se werknemers oorneem, sal die Algemene Kommissie vir
Kerklike Media of sodanige regsentiteit deur die
Algemene Sinode aangewys, bestuursdienste
lewer aan Christelike Lektuurfonds teen 'n fooi
soos van tyd tot tyd tussen die partye ooreengekom word.
9.4 Christelike Lektuurfonds onderneem om in die
interim personeelkapasiteit beskikbaar te stel vir
kundigheidsdiens aan die Algemene Sinode (veral
aan die Algemene Kommissie vir Kerklike Media)
teen 'n bestuursfooi soos ooreengekom word.
9.5 Die partye kom ooreen dat alle sake wat gedurende die ontwikkeling van die herstrukturering
hanteer moet word prosesmatig aandag kry in die
beste belang van die totale gekonsolideerde
mediabelange en personeel.

12. OPVOLGING IN REG
Wanneer die Algemene Sinodale Kommissie vir
Getuienis mettertyd opgeneem word in of opgevolg
word deur 'n ander kommissie wat as wettige opvolger die werksaamhede van die Algmene Sinodale Kommissie vir Getuienis oorneem en voortsit,
sal die bepalinge soos uiteengesit in hierdie Ooreenkoms steeds van krag bly en sal alle regte en
verpligtinge hierin vervat oorgaan na die nuwe
kommissie.
13. KONTRAKBREUK
Sou enige party enige bepaling van hierdie Ooreenkoms verbreek en in gebreke bly om sodanige
verbreking reg te stel binne 14 (veertien) dae vanaf
ontvangs van 'n skriftelike kennisgewing van die
ander party ("benadeelde party") wat vereis dat die
verbreking reggestel word, sal die benadeelde
party sonder benadeling van enige regte wat hy
mag hê daarop geregtig wees om, na sy keuse,
hierdie Ooreenkoms te kanselleer of om spesifieke
nakoming van al die verpligtinge van die party in
verstek te eis met of sonder 'n eis vir skadevergoeding voortvloeiend uit die kontrakbreuk.
14. VOLLEDIGE OOREENKOMS EN WYSIGINGS
Hierdie Ooreenkoms bevat die volledige ooreenkoms tussen die partye in verband met die onderwerp hiervan, en geen wysiging, verandering, toevoeging of kansellasie daarvan sal geldig wees nie
tensy dit op skrif gestel en onderteken is deur
beide partye en/of hul verteenwoordigers.
15. TOEGEWINGS
Geen vergunnings, uitstel of ander toeskietlikheid
wat enige van die partye aan die ander mag
betoon ten opsigte van die nakoming van enige
verpligtinge ingevolge hierdie Ooreenkoms of die
afdwinging van enige reg wat spruit uit hierdie Oor-

10. SESSIE EN DELEGASIE
10.1 Die Algemene Sinode sal daarop geregtig
wees om sy regte en verpligtinge ingevolge hierdie
kontrak (wat ingevolge alle ander bepalings van
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eenkoms en geen enkele of gedeeltelike uitoefening van enige reg deur enige party word in enige
omstandighede geag geïmpliseerde toestemming
deur sodanige party te wees nie en stel nie afstanddoening of novasie daar nie of raak nie enige
regte, bevoegdheid of voorreg wat voortspruit uit
hierdie Ooreenkoms nie en verhinder nie die afdwinging deur sodanige party ter enige tyd sonder
verdere kennisgewing, van streng en stiptelike voldoening aan elke bepaling van hierdie Ooreenkoms nie.

enige ander adres binne die Rebubliek van SuidAfrika wat nie 'n posbus of poste restante is nie.
16.3 Enige kennisgewing gerig aan 'n party by sy
straatadres sal per voorafbetaalde aangetekende
pos gestuur word of per hand afgelewer word.
Kennisgewing per telefaks sal geag word behoorlike kennisgewing te wees.
16.4 'n Kennisgewing sal geag word gegee te
wees, tensy die teendeel bewys word:
16.4.1 indien per voorafbetaalde aangetekende pos
gepos, 5 (vyf) dae na ter pos besorging daarvan;
16.4.2 indien per hand afgelewer gedurende gewone
besigheidsure op 'n besigheidsdag, op die dag van
aflewering;
16.4.3 indien per telefaks afgestuur op die datum van
afstuur daarvan indien dit gestuur word gedurende normale kantoorure of op die eerste besigheidsdag nadat
dit gestuur word waar dit buite besigheidsure gestuur is.

16. KENNISGEWING EN DOMICILIA
16.1 Die partye kies as hul domicilia citandi et
executandi vir die doeleindes van geregtelike stappe en vir die doeleindes van die ontvangs of stuur
van enige kennisgewing waarvoor voorsiening gemaak word of nodig is ingevolge hierdie Ooreenkoms, die volgende adresse:

17. KOSTES
Christelike Lektuurfonds sal verantwoordelik wees
vir die kostes in verband met die opstel van hierdie
Ooreenkoms.

16.1.1 Die Algemene Sinode (insluitende kommissies
waarna verwys word): Sinodale Sentrum, Visagiestraat,
Pretoria, 0002;
16.1.2 Christelike Lektuurfonds: Blignautstraat 39,
Hilton, Bloemfontein.

18. DATUM VAN INWERKINGSTELLING
Hierdie Ooreenkoms tree in werking op 16 Oktober
2004.

16.2 Elkeen van die partye sal daarop geregtig
wees om van tyd tot tyd deur skriftelike kennisgewing aan die ander sy domicilium te wysig na

GETEKEN TE ___________________ OP HIERDIE __________ DAG VAN _________________ 20_____.
_____________________________
Namens Algemene Kommissie vir Fondse (wat verklaar dat hy behoorlik daartoe gemagtig is)

GETEKEN TE __________________ OP HIERDIE __________ DAG VAN __________________ 20_____.
_____________________________
Namens Algemene Kommissie vir Kerklike Media (wat verklaar dat hy behoorlik daartoe gemagtig is)

_____________________________
Namens Algemene Sinode van die NG Kerk (wat verklaar dat hy behoorlik daartoe gemagtig is)

GETEKEN TE ___________________ OP HIERDIE __________ DAG VAN _________________ 20_____.
_____________________________
Namens Christelike Lektuurfonds (wat verklaar dat hy behoorlik daartoe gemagtig is)

GETEKEN TE ___________________ OP HIERDIE __________ DAG VAN _________________ 20_____.
_____________________________
Namens Algemene Sinodale Kommissie vir Getuienis (wat verklaar dat hy behoorlik daartoe gemagtig is)

GETEKEN TE ___________________ OP HIERDIE __________ DAG VAN _________________ 20_____.

68

A.5 EREDIENS

KOMMISSIELEDE:
Kundiges: dr IJ (Johan) van der Merwe (WK), dr MU (Michiel) Strauss (WK), ds JJ (Jacques) Louw (OVS),
ds JC (Cassie) Carstens (NT), dr AL (André) Bartlett (ST), dr FJ (Ferdi) Clasen (OT), ds L (Louis) van der
Walt (Natal) en ds JF (Johann) Serfontein (Nam).
Teologiese Fakulteite: dr JH (Johan) Cilliers (Stellenbosch), prof CJA (Cas) Vos (Pretoria) en prof J (Johan)
Janse van Rensburg (Bloemfontein).
Verteenwoordiger Vrouelidmate: mev J (Hantie) Bezuidenhout.
Verteenwoordigers sinodes: ds BIC (Barnard) Steyn (OK), dr AC Swanepoel (NK), ds De la Harpe le Roux
(Nat), dr NE (Niekie) Lamprecht (NT), ds E (Etienne) Schoeman (ST), dr HG (Deon) Bester (OT).

KENNISNAME:

Pt 1.1 en 1.2

Pt 2.1 - 2.2.2

Pt 3.1 - 3.2.3

Pt 4.1

Pt 5.1 en 5.2

Pt 6.1

Pt 7.1 - 7.2.2

Pt 8.1

Pt 9.1










BESLUITNEMING:

Pt 1.3

Pt 2.3

Pt 3.3

Pt 4.2

Pt 5.3

Pt 6.2

Pt 7.3

Pt 8.2

Pt 9.2

Pt 10.3

Pt 11.3

Pt 12.3

Pt 13.3

Pt 14.3

Pt 15.3

Pt 16.3

69

Pt 10.1 - 10.2.3
Pt 11.1 en 11.2
Pt 12.1 en 12.2
Pt 13.1 en 13.2
Pt 14.1 - 14.2.2
Pt 15.1 en 15.2
Pt 16.1 en 16.2
Pt 17 - 21.2

Erediens

formulier, of die feit dat daar slegs een formulier is
wat in die verskeie omstandighede die bedroefdes
by die graf pastoraal moet kan begelei. Dit is veral
in die geval van tragiese sterftes, selfmoordbegrafnisse, gesinsbegrafnisse, die begrafnisse van klein
kindertjies, en sinlose geweldsmisdade wat toenemend voorkom, waarin die ontoereikendheid van
die huidige formulier sterk na vore kom. Dit is ook
binne bg konteks dat die bewoording van huidige
formulier “Ons hemelse Vader het dit so beskik dat
NN deur die dood van ons weggeneem is” 'n ernstige probleem vir predikante skep in hulle pastorale begeleiding van die bedroefdes.
1.2 Is 'n formulier werklik by die graf nodig?
Die vraag is of dit hoegenaamd nodig is dat daar 'n
formulier by die graf of met verassings-geleenthede voorgelees moet word? Wat is die funksie
van 'n formulier by die graf of by verassingsgeleenthede? Bring dit regtig vir die bedroefdes
troos? Waarom word daar by hierdie geleentheid
'n voorgeskrewe bewoording en plegtige verklaring
oor lewe en dood voorgehou, terwyl die bedroefdes eerder 'n behoefte aan persoonlike troos in
hulle spesifieke situasie rondom hulle ontslape geliefde het? Volgens ons oordeel behoort die woorde en optrede van die liturg by die graf eerder
pastoraal as formalisties en didakties te wees. Die
feite en omstandighede rondom die dood kan eerder met eerlike, opregte empatie en goeie pastorale troos en begeleiding by die graf aangespreek
word. Soos wat die oorsake van die dood van die
gestorwene van omstandigheid tot omstandigheid
sal wissel, kan die pastorale begeleiding in elke
situasie so ingeklee word, dat dit werklik troos vir
die bedroefdes bring.
1.3 Optredes by die graf of met verasssingsgeleenthede
1.3.1 Ons moet egter nie die optrede by die graf of
met verassingsgeleenthede sien as tweede geleentheid om die bedroefdes te bepreek nie, maar
eerder as 'n voortsetting van dít wat reeds in die
begrafnis- of verassingsdiens gebeur het, nl gepaste Woordverkondiging en die verantwoordelike
pastorale begeleiding. Barend Vos skryf dat daar
by die hou van 'n begrafnisdiens vir die liturg drie
moontlike benaderings is, die eksklusiewe kerugmatiese benadering, die inklusiewe terapeutiese
benadering en dan 'n kombinasiebenadering. Alhoewel laasgenoemde dikwels die keuse van predikante is, is dit nie noodwendig die antwoord nie.
Hy skryf: “dat 'n besinning oor die eiesoortigheid
van begrafnisprediking allereers 'n herwaardering
vereis van sowel die eie aard van die situasie van
lyding, dood en rousmart as die eie aard van die
Woord wat in hierdie situasie gebring word. Dan
kan daar gepoog word om die moontlikheid van 'n
werklik innerlike interrelasionaliteit te ondersoek
wat bloot die eksterne samevoeging ver oortref.
Dit sal begrafnisprediking as sodanig nie net verryk
nie, maar 'n veel groter verwagting daarvan stimuleer, omdat die Woord nooit bloot 'n bepaalde
situasie binnegaan nie, maar as lewende Woord

Hierdie verslag word voorgelê onder die volgende drie afdelings:
A. Opdragte/Sake wat goedgekeur en afgehandel kan word.
B. Opdragte/Sake wat nog nie afgehandel is nie
en wat deurgegee moet word na die nuwe te
stigte Algemene Diensgroep vir Gemeente-enBedieninge.
C. Opdragte/Sake wat nie dringend is nie en
moontlik op die langtermyn aandag kan geniet.
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A. OPDRAGTE/SAKE VIR AFHANDELING
1. BEGRAFNISBELYDENISSE
1.1 Opdrag (BR 6.2.2) – voorlegging (van NoordTransvaal) terugverwys na AKE. (Inhoud = sien
Agenda AS 2002 bl 101+102).
1.2 Uitvoering
Die volgende studiestuk is voorberei vir voorlegging aan die Sinode:

OPTREDES BY DIE GRAF, VERASSINGSDIENSTE EN PLASING VAN AS
Die AKE het ondersoek ingestel na moontlike alternatiewe optredes by die graf, maar het ook agv die
toenemende behoefte by lidmate om eerder veras
te word, na moontlike optredes by verassingsdienste en die laaste eerbewys by die plasing van
die as, gekyk. In alle gevalle is die probleem van
die Teodisieë-vraagstuk in gedagte gehou.
1. AGTERGROND
Om te kan verstaan waarom daar in die praktiese
voorbeelde vir die liturg se optrede by die graf of
met verassingsgeleenthede nie 'n vaste “begrafnisformulier” gebruik word nie, is die volgende verduideliking nodig.
1.1 Motivering
Vele predikante beleef 'n frustrasie met die beperkte gebruiksmoontlikhede van die huidige begrafnis-
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ook die situasie verander. Ook midde-in die dood
kan dit 'n gans nuwe situasie skep.” (Vos 2001, 1516) Daarby behoort die optrede van die liturg by
die graf dus ook aan te sluit.
1.3.2 Vos is ook oortuig dat die seremonie by die
graf – wat gewoonlik volg op die diens in die kerk –
nie die plek of geleentheid is vir lang en ingewikkelde formuliere nie. Veral nie dié wat dikwels 'n
uitgebreide “doodsteologie” met hulle omdra, en só
nuwe sake opper wat die pasafgelope, deurdagte
prediking en liturgie ondermyn nie – veral die
bedenklike teodiseë wat by sommige formuliere
voorkom. (Vos 2001, 43) By die graf of laaste eerbewys by verassingsgeleenthede het ons te doen
met 'n emosionele laagtepunt vir die treurendes:
die finale afskeid. Indien die liturg hier iets moet
sê, moet dit so kort en so eenvoudig moontlik wees
in aansluiting by dit wat reeds in die begrafnisdiens
gesê en beleef is. Liturge moet waak teen die gevaar om te veel by die graf te wil sê, omdat hulle
bang is vir sogenaamde ongemaklike stiltes en
emosionele oomblikke van hartseer. Duke sê die
volgende oor stiltes: “As important as what the
preacher may say, is what the preacher may not
say ... the wounded are sometimes hungriest of all
to be fed with silence” (Duke 1985, 44).
1.3.3 Dit kan egter ook groot waarde hê indien die
familie en naasbestaandes kan deel in die opstel
van bewoording van die liturg se optrede by die
graf of met verassings-geleenthede. Die familie se
betrokkenheid kan deel uitmaak van 'n proses van
verwerking en kan waardevolle troos bring. Die
taalgebruik/woordeskat kan ook vereenvoudig
word indien die familie dit sou verkies. Dit is opnuut
belangrik om te weet dat hierdie diens deel uitmaak van die familie se proses van afskeid en verwerking van hulle verlies. Dit gebeur ongelukkig te
veel dat die een begrafnis soos die ander lyk en
dat families soms die ervaring het dat hulle nie
geken word in die beplanning van so 'n afskeid nie.
Omdat baie families nog nooit die belewenis gehad
het dat hulle behoeftes en geloofsbelydenis 'n belangrike rol speel in die beplanning van 'n afskeid
nie, sal dit heel waarskynlik nodig wees om hulle
sterker hiertoe aan te moedig en te begelei.
1.4 Die Teodiseë-vraagstuk
Ter wille van hierdie probleem, glo ons nie dat dit
nodig is dat die liturg met sy optrede by die graf
enigsins hoef te verwys na God se beskikking of
wil rondom die dood van die geliefde nie.

Sang
Seënbede
By die graf:
Geloofsbelydenis en/of gepaste lied
Begrafnisformulier
Slotgebed (met of sonder die Ons Vader)
3. MOONTLIKE LITURGIEË
3.1 Liturgie vir 'n begrafnis- of verassingsdiens in die kerk:
3.1.1 In die lig van bg agtergrond, word die volgende liturgiese verloop vir die begrafnisdiens in
die kerk voorgestel:
Begin met 'n pastorale woord waarin daar aangesluit word by die omstandighede van die dood van
die geliefde en waardeur die bedroefdes verseker
word dat God hulle hartseer vandag verstaan en
dat Hy hulle in hulle situasie vandag deur Sy
Woord en Sy Gees wil vertroos en dat medegelowiges saam hulle deel in hulle hartseer.
Votum of kort gebed (bv gebruik Rom 11:33-36 en
gaan dan oor in 'n vrye gebed)
Eerste lied
Skriflesing
Woordverkondiging
Antwoordlied op die prediking
Gebed
3.1.2 Ander menslike aspekte wat voor of ná die
liturgiese deel gehanteer kan word:
Christelike in memoriam, indien daarvoor gevra
word
Bedankings
Voorlees van die familiebrief / begrafnisbrief
3.1.3 Die gevaar bestaan natuurlik dat die hantering van die christelike in memoriam, bedankings
en begrafnisbrief soms soveel emosie kan uitlok
dat die troos wat aan die familie in die Woord-verkondiging gebied is, afgebreek of onderbreek kan
word. Indien hierdie aspekte aan die begin afgehandel kan word, kan die Woordverkondiging daarna die nodige troos en voorbereiding op die graf vir
die familie bied en kan die familie met die troos van
die Woord “nog helder in hulle ore” na die graf
gaan.
3.1.4 Ter inligting noem ons ook dat in stedelike
gebiede, dit al hoe meer gebeur dat die teraardebestelling heel eerste plaasvind en dat die familie
daarna na die kerk toe kom vir die begrafnisdiens.
In 'n stadsopset is die kerk en die bergrafplaas
gewoonlik ver uit mekaar geleë en is dit onprakties
om kerk toe te kom, begrafplaas toe te gaan en
dan weer terug te kom na die kerksaal vir die tee
en verversings. Met die teraardebestelling reeds
agter die rug, bied die begrafnisdiens dan steeds
aan die predikant 'n wonderlike geleentheid om die
bedroefdes sinvol vanuit die Woord pastoraal te
begelei en te vertroos, sodat hulle getroos met die
opstandingsevangelie in hulle harte daarvandaan
huis toe kan gaan.
3.2 Optrede by die graf en laaste eerbewys met
verassing:

2. VERDERE OPMERKINGS
2.1 Liturgiese verloop van die Begrafnisdiens:
Die Handboek vir die Erediens (1988, 33) gee die
volgende riglyne tov die liturgiese verloop van 'n
begrafnisdiens:
Gebed
'n Christelike in memoriam
Sang
Skriflesing
Woordverkondiging
Dankgebed
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ding en die die Lewe.Wie in my glo sal lewe al het
hy ook gesterwe.” (Joh 11:25)
As kinders van die Here ervaar ons soms ook 'n
stukkie verlange by die graf om self ook noe by die
Here te wees en kan ons in ons hartseer iets van
die blydskap beleef by die wete dat NN ons vooruitgegaan het om by die Here te wees. Jesus het
immers gesê: “Ek gaan om vir julle plek gereed te
maak. En as ek gegaan het, kom Ek terug en sal
julle na My toe neem, sodat julle ook kan wees
waar Ek is”. (Joh 14:2, 3)
Kom ons bring onsself deur gebed voor ons Here
se troon . . . . (gebed)
Gevolg deur die Geloofsbelydenis of 'n eie geskryfde Geloofsbelydenis, bv.
Here ons verstaan nie, maar deur u Gees vertrou
ons dat U steeds ons Vader is en in beheer is.
Dat u ons Verlosser is en ons Trooster.
Ons glo dat U ons harte ken en begrip het vir ons
leed.
Al is ons woorde min, glo ons dat u Gees vir ons
pleit met versugtinge wat nie deur woorde gesê
kan word nie. Amen.
Voorbeeld 2
Geliefdes in ons Here Jesus Christus,
Ons staan hier by die graf van NN
1. Kom ons dink aan die graf van ons Here Jesus
daar in die tuin van Josef van Arimithea. Op die
eerste Sondagmôre was die klip weggerol. Die
graf was leeg. 'n Engel het vir die bevreesde
vrouens gesê: “Moenie skrik nie. Julle soek Jesus
van Nasaret, wat gekruisig is. Hy is nie hier nie.
Hy is opgewek.” (Mark 16:6)
2. Kom ons troos ons in die woorde van ons Here
Jesus: “Ek is die opstanding en die lewe. Wie in
My glo, sal lewe, al sterwe hy ook; en elkeen wat
lewe en in My glo sal in alle ewigheid nooit sterwe
nie.” (Joh 11:25)
3. Opsioneel:
Daarom bely ons ook nou (Apostolicum)
Ek glo in God, die Vader, die Almagtige…
4. Maar kom ons wy ons opnuut weer aan die
Here. Die Psalmdigter van Ps 90 vertel vir ons hoe
vinnig ons lewe verbygaan. Daarom vra hy vir die
Here: “Leer ons om ons dae so te tel dat ons wysheid gekom.” (Ps 90:12) Die digter van Ps 111 leer
ons: “Wysheid begin by die dien van die Here.”
(Ps 111:10) Kom ons herinner mekaar opnuut
weer by hierdie graf aan Paulus se woorde: “Ons
moet almal voor die regterstoel van Christus
verskyn, sodat ons elkeen kan ontvang volgens
wat hy tydens sy aardse lewe gedoen het, of dit
nou goed was of sleg.” (2 Kor 5:10)
5. Kom ons bid saam….
6. Ons bid dat die genade van ons Here, Jesus
Christus; die liefde van God en die gemeenskap
van die Heilige Gees met u elkeen sal wees tot op
die dag dat die Here vir u kom haal. Amen.
Voorbeeld 3
Geliefdes in ons Here Jesus Christus,
Ons staan hier by die graf van NN

3.2.1 In die lig van bg is ons voorstel dat die liturg
se optrede by die graf eenvoudig en kort sal wees,
maar met 'n sterk pastorale ipv 'n didaktiese inslag.
Die bevestiging van die Here se nabyheid en vertroosting is hier by die finale afskeidsoomblik baie
belangrik.
3.2.2 Ons voorstel is dat die liturg se optrede by
die graf of met laaste eerbewys in geval van 'n verassing, nie in vaste vorm gegiet moet word nie (nie
'n formulier nie), maar 'n stuk pastorale begeleiding
by die laaste oomblikke van afskeid met inagneming van die spesifieke sitasie rondom die oorledene se dood en die familie se ervaring daarvan.
Die volgende moontlikhede sou oorweeg kon
word:
Pastorale woord wanneer almal rondom die graf
kom staan of in geval van verassing by die lykswa
buite die kerk
Enkele toepaslike woorde van vertroosting vanuit
die Skrif
'n Vorm van 'n geloofsbelydenis
'n Gebed
Gebed om God se seën.
Daarná kan die familie steeds 'n blommetjie op die
kis van die oorledene sit as laaste huldeblyk.
3.2.3 Indien die oorskot van die oorledene nie met
'n verassingdiens na die kerkgebou gebring word
nie, kan bg optrede optrede deel vorm van die
einde van die verassingsdiens. Die familie sou
goedskiks dan hulle laaste eer kon betoon, deur bv
'n blommetjie by 'n foto van die oorledene voor in
die kerk te plaas.
3.2.4 Dieselfde liturgie van hierbo kan ook gebruik
word met die laaste eerbewys wanneer die as van
die oorledene by 'n latere geleentheid in 'n muur
van herinnering geplaas sou word.
4. PRAKTIESE VOORBEELDE VIR OPTREDE
BY DIE GRAF
Hierna volg 'n aantal voorbeelde van moontlike optredes by die graf en met verassingsgeleenthede,
sonder die gebruik van 'n vaste begrafnisformulier:
Voorbeeld 1
Wanneer ons vandag om hierdie graf staan, kan
dit wees dat die felheid van die dood dreig om ons
te oorweldig.
Die nabyheid van die graf en die feit dat ons as’t
ware aan NN se kis kan raak, konfronteer ons met
die finaliteit van die dood en gebeure wat ons nie
verstaan nie.
Dit is juis hier waar die dood nog 'n angel vir ons
inhou, dat ons die Geloofsbelydenis doen om daardeur uit te roep: “Dood, waar is jou oorwinning?
Dood waar is jou angel?” (1 Kor 15:54, 55)
Maar kom ons herinner mekaar ook nou daaraan
dat ons wel treur, maar nie soos die ander mense
wat nie hoop het nie.
Ons staan nie vandag vir NN af aan die graf en die
dood nie, maar aan die ewige lewe. Ons onthou
dat Jesus self vir ons gesë het: Ek is die Opstan-
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geskok en verslae vandag by hierdie graf staan,
moet dit wat ons sopas in die kerk gehoor het, ons
bybly. Ons moet nou hier by die graf finaal afskeid
neem. As ons nie weet hoe ons hierdeur sal kom
nie, moet ons Ps 121:2 onthou, wat vir ons sê:
“My hulp is van die Here, wat hemel en aarde
gemaak het.”. God sê dat Hy ook nou hier by ons
teenwoordig is en ons met Sy krag en liefde wil
bystaan. Hy sê, Hy is “ soos ons skaduwee aan
ons regterhand” (OV - Ps 121: 5). Ook onder
hierdie omstandighede is sy genade vir ons
genoeg en wil Hy vir ons soos 'n vader, deur Sy
Woord en Gees vertroos.
Ons Here Jesus het gesê en dit is ook ons troos
vandag: “Ek is die opstanding en die lewe. Wie in
My glo, sal lewe, al sterwe hy ook; en elkeen wat
lewe en in My glo sal in alle ewigheid nooit sterwe
nie.” (Joh 11:25) Daarom het die dood nie die
laaste sê nie. Jesus het die dood oorwin en gee
vir hulle wat glo die ewige lewe.
Die onverwagse dood van NN laat ons natuurlik
besef hoe verganklik ons as mense is. Die dood
kom vinniger as wat ons dink. Daarom, laat ons
altyd onthou wat die Woord van God vir ons oor
die lewe en dood leer. Prediker 11:9 sê: “Jy wat
jonk is, moet vreugde vind in jou jeug en jou jong
dae ten volle geniet. Doen wat jy goedvind en
waarvan jy hou, maar moenie vergeet dat God van
jou rekenskap sal eis oor alles nie.” Laat ons so
lewe dat alles wat ons doen, tot verheerliking van
God sal wees (1 Kor 10:31). Jesus het vir ons aan
die kruis gesterf, sodat ons nie vir onsself moet
lewe nie, maar vir Hom wat vir ons gesterf en
opgewek is. (2 Kor 5:15)
Terwyl ons nou hier by die graf staan moet ons oë
nie net afkyk en rus in die donker graf nie. Nee,
kom ons hef ons harte op na die hemel en dink
aan ons Here en ons Verlosser wat ons vooruit
gegaan het en vir ons plek gaan voorberei het, en
wat by die Vader vir ons pleit en intree. Daarom is
dit ook heel gepas om ons geloof vandag hier by
die oop graf te bely. So word ons geloof en ons
hoop op die ewige lewe saam met God versterk en
lewend gehou.
Ek glo in God, die Vader, die Almagtige, die Skepper (ens)
Gaan dan spontaan voor in 'n vrye gebed en sluit
die gebed af deur vir die seën van die Here oor die
familie te bid.
Voorbeeld 5

1. Kom ons dink aan die graf van ons Here Jesus
daar in die tuin van Josef van Arimithea. Op die
eerste Sondagmôre was die klip weggerol. Die
graf was leeg. 'n Engel het vir die bevreesde vrouens gesê: “Moenie skrik nie. Julle soek Jesus van
Nasaret, wat gekruisig is. Hy is nie hier nie. Hy is
opgewek.” (Mark 16:6)
2. Kom ons troos ons in die woorde van ons Here
Jesus: “Ek is die opstanding en die lewe. Wie in
My glo, sal lewe, al sterwe hy ook; en elkeen wat
lewe en in My glo sal in alle ewigheid nooit sterwe
nie.” (Joh 11:25)
3. Kom ons bely vandag ons geloof in die woorde
van Psalm 23: “Die Here is my herder, ek kom niks
kort nie. Hy laat my in groen weivelde rus. Hy
bring my by waters waar daar vrede is. Hy gee my
nuwe krag. Hy lei my op die regte paaie tot die eer
van sy Naam. Selfs al gaan ek deur donker dieptes, sal ek nie bang wees nie, want U is by my. In u
hande is ek veilig. U laat my by 'n feesmaal aansit,
terwyl my teëstanders moet toekyk. U ontvang my
soos 'n eregas, ek word oorlaai met hartlikheid. U
goedheid en liefde sal my lewe lank by my bly en
ek sal tuis wees in die huis van die Here tot in
lengte van dae.” Amen
4. Dit juis by die graf dat ons verbykyk en die
nuwe Jerusalem in ons geestesoë sien en sien dat
hierdie stad gereed is soos 'n bruid wat vir haar
mans gereed is. (Openb 21:2) Dan hoor ons die
woord: “Kyk, die woonplek van God is nou by die
mense. Hy sal by hulle bly; hulle sal sy volk wees,
en God self sal by hulle wees as hulle God. Hy sal
al die trane van hulle oë afdroog. Die dood sal
daar nie meer wees nie. Ook leed, smart en pyn
sal daar nie meer wees nie. Die dinge van vroeër
het verbygegaan.” (Openb 21:3,4) Ons hoor ook
die stem van Jesus wat sê: “Kyk, Ek kom gou! Ek
bring die loon sam met My om elkeen te beloon vir
wat hy gedoen het. Ek is die Alfa en die Omega,
die Begin en die einde . . . die helder Môrester.”
(Openb: 22:12, 13, 16) Saam met die kerk van die
Here Jesus oor die hele wêreld bid ons saam:
“Amen! Kom, Here Jesus!”
5. Kom ons bid saam . . . .
6. Sluit af met die seënbede.
Voorbeeld 4
(Hierdie voorbeeld is gebruik as optrede by die graf van 'n 49jarige eggenote en moeder van drie naskoolse kinders, wat
baie tragies op slag in 'n motorongeluk oorlede is. Die Woordverkondiging tydens die begrafnisdiens was uit Psalm 121.
Omdat die dood so skielik en onverwags was, sou die aspek
van nadenke oor lewe en dood rakende elkeen se lewe, nogal
hier gepas wees)

(Verwerking van die ou formuliere met die uitskakeling van die
Teodiseë-probleem. Hierdie meer tradisionele voorbeeld sou
steeds in sommige gevalle bruikbaar kon wees)

NN en NN . . . . . (noem die naaste familielede bv man en kinders - by name)
As ons vandag hier by die graf van NN staan, dan
ervaar ons iets van werklikheid van die dood wat
ons lewe in 'n oogwink kan omkeer. Die verskriklikheid, die magteloosheid, die onverstaanbaarheid, die onverwagsheid, maar ook die finaliteit
van die dood tref ons met 'n skok. Hoeveel keer
het julle nie in hierdie tyd gewonder en gedink:
maar dit kan mos nie waar wees nie! Maar as ons

Geliefdes in die Here Jesus Christus
Vandag staan ons hier by die graf van NN met 'n
swaar en hartseer gemoed. Dit is vir ons as
mense altyd moeilik om finaal te moet afskeid
neem van iemand vir wie ons lief was. In ons
hartseer kom gee die Here vir ons self sy troos en
bemoediging. Hy het ons beloof dat Hy ons smart
sal verlig, dat Hy ons met sy liefde en krag sal
bystaan en verder met ons sal gaan.
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ons glo wat Jesus vir Lasarus se familie na sy
dood gesê het. Hy het vir hulle gesê: “Ek is die
Een wat mense laat opstaan en aan hulle die lewe
gee wat nooit ophou nie. As iemand waarlik 'n
Christen is, kan hy mos nooit geestelik doodgaan
nie. Al sterf sy liggaam, het hy nog die ewige lewe.
Wie op My vertrou en die ewige lewe het, gaan
nooit regtig dood nie.” (Joh 11:25 – Die Boodskap)
Al het ons nie vandag antwoorde vir al ons vrae
nie, leer Jesus vir ons in die Bybel dat ons nie
bang en bekommerd hoef te wees nie, want Hy
sorg vir ons. Jesus het vir ons sondes aan die
kruis gesterf , maar het weer opgestaan uit die
dood en dit só ook vir ons moontlik gemaak om
eendag uit die dood op te staan om vir altyd met
Hom te kan lewe. Hy het gegaan om vir ons 'n
plek by sy God en Vader se huis te gaan regmaak,
sodat as Hy ons wat in Hom glo, kom haal (soos
Hy vir pappa kom haal het) dat ons vir altyd by
Hom sal kan wees.
Deur vandag hier by pappa se graf, vir mekaar te
sê wat ons glo en hoop, en wat Jesus en die
Heilige Gees vir ons wil doen, maak dit dalk vir ons
so 'n bietjie makliker om te aanvaar.
'n Voorbeeld van 'n Kindergerigte Geloofsbelydenis
Ons glo in God, ons hemelse Vader, wat die hemel
en die aarde gemaak het.
En ons glo in Jesus, sy Seun, wat as babatjie gebore is en soos ons groot geword het.
Toe Hy groot was, het die mense Jesus doodgemaak deur Hom aan die kruis op te hang.
Na sy dood, het hulle Hom begrawe, maar na drie
dae het Hy weer opgestaan uit die graf.
Daarna het Hy opgevaar na die hemel, na God die
Vader.
Ek glo dat Jesus weer sal kom. Dan kom Hy om
die ongelowige mense te straf, maar die gelowige
mense, dié wat in Hom glo en Hom liefhet, sal bly
wees oor sy koms.
Ek glo ook in die Heilige Gees wat in my hart
woon, al kan ek Hom nie sien nie.
Ek glo dat ons aan die kerk van Jesus moet
behoort en mekaar daarin moet liefhê en help.
Ek glo dat as ek jammer is oor wat ek verkeerd
gedoen het, dan vergewe Jesus my.
Verder glo ek dat almal wat dood is, eenmaal weer
lewend sal word , wanneer Jesus terugkom.
As ek in Jesus glo en Hom liefhet sal en saam met
Hom lewe, vir altyd en altyd.
Amen.
OF
'n Verkorte selfgeskrewe geloofsbelydenis in die
vorm van 'n gebed, bv:
Dankie ons Hemelse Vader dat U vir ons liefhet en
wil sorg en troos as u kinders.
Dankie dat U u Seun, Jesus, vir ons gestuur het
en dat Hy vir al ons sondes aan die kruis betaal
het.
Dankie dat U Hom weer laat opstaan het uit die
dood, om vir ons te wys dat U groter is as die
dood.

Waar ons nou gekom het om die liggaam van NN
te begrawe, bou ons op die woorde van ons Here
en Heiland wat gesê het: “Ek is die opstanding en
die lewe. Wie in My glo, sal lewe, al sterwe hy
ook; en elkeen wat lewe en in My glo sal in alle
ewigheid nooit sterwe nie.” (Joh 11:25) Ook het
Jesus verklaar: “Moenie bang wees nie, dit is Ek,
die Eerste en die Laaste, die Lewende. Ek was
dood en, kyk Ek lewe tot in alle ewigheid; en Ek
het die sleutels van die dood en die doderyk.”
Omdat Jesus uit die dood opgestaan het en lewe,
sal ons wat glo, ook uit die dood opstaan en saam
met Hom lewe. Jesus het met sy opstanding die
dood oorwin. Daarom treur ons wel, maar ons
treur nie soos mense wat geen hoop het nie.
By die graf is dit juis nodig om weer mekaar te
herinner aan wat ons glo en hoop. Kom ons bely
nou - elkeen in ons hart - saam ons geloof in die
woorde van die 12 Artikels: (Ps 23 sou ook goedskiks gebruik kon word)
Deur die dood roep God die ongelowiges mens tot
bekering, en sy kind tot nuwe toewyding. Jesus
het vir ons aan die kruis gesterwe sodat ons nie
meer vir onsself moet lewe nie, maar vir Hom wat
vir ons gesterf en vir ons opgewek is. (2 Kor 5:15)
Daarom kan ons saam met Paulus sê: “As ons
lewe, leef ons tot eer van die Here; en as ons
sterwe, sterf ons tot eer van die Here. Of ons dan
lewe en of ons sterwe, ons behoort aan die Here.”
(Rom 14:8)
Geliefdes, omdat ons weet dat die dood ook op
ons wag, laat ons God bid om ons te leer om ons
dae so te gebruik en die wysheid te bekom, sodat
ons die kosbare tyd van ons lewe wat nog oor is,
só sal bestee en alles wat ons doen, tot verheerliking van God sal wees.
Aan Hom kom toe die eer en die heerlikheid tot in
alle ewigheid.
Kom ons bid saam . . . .
Sluit dan die gebed af deur die seën van die Here
vir die familie toe te bid.
Voorbeeld 6: 'n meer kind-vriendelike optrede
by die graf
(Die situasie: Hierdie grafoptrede is gebruik by die skielike
dood van 'n eggenoot en vader van drie laerskoolkinders agv 'n
hartaanval. Die Woordverkondiging tydens die begrafnisdiens
het gekom uit Mark 4:35-41 – Jesus maak die storm stil)

Liewe NN en NN . . . (noem ma en die kinders op
hulle name)
Al voel dit ook vir julle vandag hier by pappa se
graf of die storms van die lewe julle wil oorweldig
en of die golwe oor julle wil spoel, kan ons vandag
weet: Jesus is by ons. Hy belowe vir ons in die
Bybel dat Hy altyd by ons sal wees en ons sal
bystaan met Sy liefde en krag. (Matt 28:20)
Ons mag maar vandag hartseer wees wanneer
ons van ons pappa moet afskeid neem. Jesus self
was ook hartseer en het gehuil toe sy vriend,
Lasarus, dood is (Joh 11 33, 35). Maar gelukkig
kon Jesus hom help. Jesus kon hom weer uit die
dood laat opstaan. Al is ons baie hartseer vandag
en weet dat ons pappa se liggaam dood is, kan
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Dankie dat U almal wat in U glo, ook uit die dood
sal laat opstaan om vir ewig saam met U te lewe.
Dankie, Jesus, dat U gegaan het om vir ons 'n plek
in die Vader se huis te gaan regmaak en dat U
weer sal kom om u kibders te kom haal.
Dankie dat U intussen vir ons bid en by God die
Vader intree.
Dankie, dat U solank u Heilige Gees vir ons gegee
het, om altyd by ons te wees en om vir ons elke
dag te help - ook deur die hartseer wat ons vandag
moet deurgaan.
Dankie dat dat U, as die Heilige Gees, vir ons wil
troos en vir ons krag wil gee om al is ons vandag
baie hartseer, in God te bly glo.
Dankie dat ons weet dat niks vir ons van u liefde
kan skei nie en dat al die goeie dinge war u vir ons
agterlaat, nou ook ons vir ons genoeg sal wees
Amen.
As ons dan nou van die graf af weggaan en weer
met ons lewe moet aangaan, kom ons onthou wat
Jesus vir ons gedoen het en dat Hy ons altyd sal
liefhê. Kom ons gaan probeer om elke dag soos
God se kinders te lewe, kinders wat weet dat Hy vir
ons met liefde sal sorg en troos; kinders wat weet
dat hulle nie sonder u kan lewe nie
Kom ons bid en vra dat Jesus vir ons sy seën sal
gee:
“Here, ons God, wil U asseblief met al u goedheid
en genade van Jesus, en met al die liefde van ons
hemelse Vader en met die nabyheid en krag van
die Heilige Gees,altyd by ons wees en ons vorentoe help en lei. Amen.”

Gaan dan spontaan voor in 'n vrye gebed en sluit
die gebed af deur vir die seën van die Here oor die
familie te bid
Voorbeeld 2
(Vir gebruik by die kerk; of selfs by 'n teraardebestelling)

Hier rondom NN se kis dreig die dood om ons te
oorweldig (maak die dood ons bang). Ons roep
egter uit in geloof: "Dood, waar is jou oorwinning?"
Christus is vir ons die Oorwinnaar in hierdie stryd
en omdat ons glo dat niks ons van sy liefde kan
skei nie, weet ons dat hierdie verlies nie die laaste
sê het nie.
NN het die voorreg om ons vooruit te gaan en
alhoewel ons dit na ons mensheid en liefde vir
hom/haar anders sou wou hê, roem ons in die
oorwinning aan die kruis en verbly ons ons oor die
één leë graf wat van hierdie dood 'n oorgang na
die Lewe maak. (sou ook eenvoudiger kon stel,
bv. - ... is ons so dankbaar dat Jesus aan die kruis
gesterf het en opgestaan het uit die dood en ons
beloof het dat Hy daardeur die dood oorwin het.)
Ons bely graag nou ons geloof saam met die kerk
deur die eeue heen en verbind ons opnuut aan die
Here, ons Verlosser. . . . .(gevolg deur die Apostoliese Geloofsbelydenis)
Gaan dan spontaan voor in 'n vrye gebed en sluit
die gebed af deur vir die seën van die Here oor die
familie te bid.
Voorbeeld 3
(Gebed voor die kis na die lykswa gedra word, instede van 'n
formulier/belydenis)

Here, U wat ons ken, weet hoe moeilik hierdie
moment vir ons is.
Ons glo egter dat U reeds vir NN kom haal het om
by U te wees.
Daarom wag ons op U troos wat ons sal dra
volgens u belofte.
Dankie dat ons op hierdie oomblik weet en opnuut
kan bely, dat U die dood oorwin het; en dat U sal
voorsien in alles wat nodig is, in hierdie verlies.
NN was vir ons kosbaar, maar u liefde vir ons
oortref dit in waarde.
U is die Lig;
U is die Brood wat lewe gee;
U is die Fontein van lewende water;
Net so is U ook in hierdie tyd ons bron van troos en
hoop.
Amen
Voorbeeld 4
Die kleed word voor op die tafel geplaas
Voorganger: Die kleed herinner ons aan die kleed
waarin Jesus se liggaam in toegedraai is. Op
daardie Paasmôre was dit eenkant opgerol en die
graf was leeg. Saam juig ons:
Almal: Die Here het waarlik opgestaan!
Die brood word voor geplaas
Voorganger: Die brood herinner ons daaraan dat
Jesus daardie aand van sy opstanding saam met
twee van sy volgelinge geloop het op die pad na
Emmaus. Toe hulle die brood saam breek het hulle
herken dat hy die Opgestane Here was. Saam juig
ons:

5. PRAKTIESE VOORBEELDE VIR OPTREDE
MET LAASTE EERBEWYS IN GEVALLE VAN
VERASSING OF DIE PLASING VAN DIE AS
Voorbeeld 1
(Hierdie voorbeeld kan gebruik word voordat die liggaam die
kerk verlaat. Soms vergader die familie en vriende by die lykswa, of in die portaal van die kerk, voordat die kis in die lykswa
getel word. Dit kan egter ook waardevol wees wanneer die
private pasings- of strooi van die as-geleentheid plaasvind.)

By hierdie moment van afskeid beleef ons ons
hartseer en verlies as baie swaar en is ons opnuut
getref deur die diepte (realiteit) van ons menswees. Ons geloof in die opgestane Here vul ons
egter met vrede en hoop.
Net so seker as wat hierdie afskeid finaal is, so
seker is ons daarvan dat Jesus weer sal kom; dat
Hy ons red van die graf en met liefde en ontferming kroon (Ps 103). Ons glo opnuut dat Jesus
Christus vir X plek voorberei het en dat Hy ons ook
sal kom haal om by Hom te wees.
Vandag eer ons die Here vir NN se geloof en vir
die bevestiging uit sy Woord dat dié wat glo, sal
lewe, al het hy ook gesterwe. Ons glo daarom nie
dat ons NN oorgee aan die dood nie, maar dat
hy/sy nou tenvolle deel in die Ewige Lewe.
Daarom bely ons ten spyte van ons seer harte ....
gevolg deur die Apostoliese Geloofsbelydenis.
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Almal: Die Here het waarlik opgestaan!
Die beker word voor geplaas
Voorganger: Die wyn is vir ons die teken dat sy
bloed vir ons gestort is tot 'n volkome versoening
vir al ons sondes. Saam juig ons:
Almal: Die Here het waarlik opgestaan!
Die Christuskers word aangesteek.
Voorganger: Die kers word aangesteek om ons te
herinner dat die duisternis die Lig nie kon uitdoof
nie. Christus is die lig vir die wêreld. Saam juig
ons:
Almal: Die Here het waarlik opgestaan!
Voorganger: Moenie skrik nie, Jesus is nie by die
dooies nie; God het Hom uit die dood opgewek.
Saam juig ons:
Almal: Die Here het waarlik opgestaan!
Voorganger: As Christus nie opgewek is nie, is
ons prediking sonder inhoud en ons geloof niks en
leeg. Saam juig ons:
Almal: Die Here het waarlik opgestaan!
Voorganger: As ons net vir hierdie lewe op Christus hoop, is ons die bejammerenswaardigste van
alle mense. Saam juig ons:
Almal: Die Here het waarlik opgestaan!
Voorganger: Moenie skrik nie, Jesus is nie by die
dooies nie; God het Hom uit die dood opgewek.
Saam juig ons:
Almal: Die Here het waarlik opgestaan!
Voorganger: Dood waar is jou oorwinning; dood
waar is jou angel? Saam juig ons:
Almal: Die Here het waarlik opgestaan!
Voorganger: Die heerskappy oor die hele wêreld
behoort aan ons Here en sy Gesalfde en Hy sal as
Koning heers tot in ewigheid. Saam juig ons:
Almal: Die Here het waarlik opgestaan!
Gebed (Thomas Merton)
My Here en my God,
Ek het geen idee waarheen my lewenspad my lei
nie,
Ek sien nie die pad voor my nie,
Ek weet nie met sekerheid waar dit sal eindig nie.
Ek ken ook nie regtig myself nie en die feit dat ek
dink ek volg u wil, beteken nog nie dat ek werklik u
wil volg nie.
Maar ek glo dat die begeerte om u te behaag, u
wel behaag.
En daardie begeerte het ek in alles wat ek aanpak.
Ek wil niks buite hierdie begeerte doen nie.
En ek weet dat as ek só lewe, U my op die regte
pad sal lei,
al is dit 'n onbekende pad.
Daarom sal ek U altyd vertrou,
Selfs as dit begin lyk of ek verdwaal het
en ek in die dal van doodskaduwee verkeer.
Ek sal nie vrees nie, want U is altyd by my
En U sal my nooit verlaat om teenspoed alleen aan
te durf nie.
Amen.
Aansteek van herinneringskerse uit die Christuskers
Seëngroet:

Voorganger: Jesus leef! En ons met Hom! Genade vir julle en vrede van God die Vader
Almal: Hy sorg vir ons!
Voorganger: en van die Seun
Almal: Hy het waarlik opgestaan!
Voorganger: en van die Heilige Gees.
Almal: Hy leef in ons! Amen.
Voorbeeld 5
Voorganger: Jesus leef! En ons met Hom! Genade
vir julle en vrede van God die Vader
Almal: Hy sorg vir ons!
Voorganger: en van die Seun
Almal: Hy het waarlik opgestaan!
Voorganger: en van die Heilige Gees.
Almal: Hy leef in ons! Amen.
Psalm 40
Ek het gesmag na die hulp van die Here. Hy het na
my toe afgebuig en my hulpgeroep gehoor. Hy het
my uitgetrek uit die put van die dood, uit die slymerige modder, my op ’n rots laat staan en my weer
op vaste grond laat loop.
Hy het my ’n nuwe lied in die mond gelê, ’n loflied
vir ons God.
Baie sal daarvan hoor en Hom die eer toebring,
hulle sal op die Here vertrou!
Dit gaan goed met die mens wat sy vertroue in die
Here stel en hom nie wend tot duister magte en tot
mense wat hulle met skyngode ophou nie.
Gebed (Corrie ten Boom)
Vader, U weet dat ek op U vertrou. Tog voel dit
soms of U ver weg is. Wys my in sulke tye of ek
nie dalk op iemand of iets anders as U begin vertrou het, in plaas van op U alleen nie. Ek weet U
sal altyd met my wees. Hou my na aan U. Ek loof
U!
Amen.
Psalm 40 (snitte)
Here my God, U het baie wonderlike dinge gedoen; U dink altyd aan ons; daar is niemand soos
U nie. Ek sou daarvan wou vertel en daaroor praat,
maar dit is te veel om op te noem.
Dit is nie diereoffers of graanoffers wat U wil hê
nie, nie brandoffers of sondeoffers wat U vra nie; U
wil gehoorsaamheid hê.
Daarom het ek gesê: “Hier het ek gekom soos dit
in die boekrol vir my voorgeskrywe is.
Om u wil te doen, my God, is my een begeerte, u
woord is my hele lewe.”
Met blydskap het ek aan die gemeente vertel U het
my verlos. Ek het nie stilgebly nie, Here, U weet
dit!
Dat U verlos, het ek nie vir myself gehou nie, ek
het gepraat oor u trou en u hulp. Oor u goedheid
en u trou het ek in die gemeente nie stilgebly nie.
Here, red my tog asseblief! Here, kom my tog gou
te hulp!
Laat almal wat by U hulp soek, jubel en bly wees
oor U, laat dié wat op u hulp staat maak, altyddeur
sê: “Die Here is groot!”
Ek is hulpeloos en arm, maar die Here dink aan
my. U is my hulp en my redder; my God, moet tog
nie talm nie!
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vaal ontvang is; dit word aan die Sinode voorgelê
vir goedkeuring.
'N NAGMAALSFORMULIER VIR KINDERS
(Al die aspekte hoef nie noodwendig by elke Nagmaal gebruik te word nie. Kies een of twee, afhangende van die gehoor. Die hoofpunte kan ook
op plakkate of op die flitsborg/"powerpoint’-aanbieding geplaas word.)
1. Nagmaal is 'n onthou-ete
Wat onthou ons?
Dat Jesus vir ons gesterf het. Hy het self gesê:
"Gebruik dit tot my gedagtenis" (Luk 22:19-20). Hy
het ons sonde vergewe en ons sy kinders gemaak.
2. Nagmaal is 'n waarborg ('n belofte wat nie
gebreek kan word nie)
Die Here belowe ons in sy Woord dat ons eendag
by Hom sal wees. 1 Kor 11:26
Ek kan nie wag nie! Wanneer ons die nagmaal
gebruik wys dat dat ons mense is wat weet dat ons
eendag by Hom sal wees
3. Daarom sê ons ook ons sien uit daarna en
ons verwag Hom
Openbaring 19 praat van 'n groot troue, partytjie en
baie blydskap.
Die duiwel probeer ons aankla en sê ek en jy is nie
goed genoeg om genooi te word nie - ons veg
terug en sê vir Hom: Jesus het my vergewe - ja
alles vergewe, selfs dit wat ek nog gaan doen! Ek
behoort aan Jesus.
4. Die Nagmaal sê: Ons behoort aan mekaar!
Jy is ook deel van die gemeente. Jy behoort aan
die Here en aan die gemeente van die Here.
Daarom gebruik 'n mens die nagmaal net waar
daar gelowiges is; ook nie op jou eie nie! (1 Kor
10:17)
5. Met die Nagmaal sê ons dankie! 1 Kor 10:16
Waarvoor wil julle vandag dankie sê?
6. En natuurlik is ons baie bly!
Omdat ons weet dat die Here ons sonde vergewe
het.
Voordat ons saam deelneem aan die nagmaal,
bely ons ons sonde voor die Here. Ons sê vir Hom
ons weet dat ons baie dinge doen wat nie reg is
nie en ons vra Hom om ons te vergewe en ons
lewens nuut te maak.
Opsioneel: Net soos wat ons voor ons etes by die
huis dankie sê en bid, gaan ons ook nou met die
Here praat. Ons gaan dit doen deur die Ons
Vader gebed te bid/sing; of ander eenvoudige
gebed te bid.)
By die breek van die brood:
Hierdie brood wat ons breek, herinner ons dat ons
deel het aan Jesus Christus se liggaam. Dit is 'n
onthou-broodjie! Ons eet dit en onthou dat Jesus
aan die kruis gesterf het sodat al ons sonde vergewe kan word.
By die skink van die wyn:
Hierdie beker is die dankie-sê-beker en herinner
ons daaraan dat Jesus se bloed wat gevloei het
ons van Hom deelmaak. Drink dit en onthou dat sy

Gebed (Thomas Merton)
My Here en my God,
Ek het geen idee waarheen my lewenspad my lei
nie,
Ek sien nie die pad voor my nie,
Ek weet nie met sekerheid waar dit sal eindig nie.
Ek ken ook nie regtig myself nie en die feit dat ek
dink ek volg u wil, beteken nog nie dat ek werklik u
wil volg nie.
Maar ek glo dat die begeerte om u te behaag, u
wel behaag.
En daardie begeerte het ek in alles wat ek aanpak.
Ek wil niks buite hierdie begeerte doen nie.
En ek weet dat as ek só lewe, U my op die regte
pad sal lei,
al is dit 'n onbekende pad.
Daarom sal ek U altyd vertrou,
Selfs as dit begin lyk of ek verdwaal het
en ek in die dal van doodskaduwee verkeer.
Ek sal nie vrees nie, want U is altyd by my
En U sal my nooit verlaat om teenspoed alleen aan
te durf nie.
Amen.
Aansteek van herinneringskerse uit die Christuskers met herinneringswoorde
Verwerk uit Johannes 21
Voorganger: God het jou honger versadig, jou verlange gestil, jou met goedheid gevoed en Hy wil
van jou weet: Het jy My baie lief?
Almal: Here, U weet dat ek U liefhet.
Voorganger: Laat my lammers wei! God het jou
dors geles, jou kruike gevul met strome van genade en Hy wil van jou weet: Het jy My baie lief?
Almal: Here, U weet dat ek U liefhet.
Voorganger: Pas my skape op! God is die Herder
wat jou by die naam roep, wat voor jou uitgaan en
jou op plekke bring waar jy nie wil wees nie en Hy
wil van jou weet: Het jy My baie lief?
Almal: Here, U weet alles. U weet dat ek U liefhet.
Voorganger: Laat my skape wei! Amen.
1.3 AANBEVELING: BEGRAFNISBELYDENISSE - die Algemene Sinode beveel die begrafnisbelydenisse (pt 1.2 aan vir gebruik tydens begrafnisse, verassingsdienste en plasing van as, en gee
opdrag aan die ADGB om dit in die nuwe Handboek vir die Erediens op te neem.
2. KINDVRIENDELIKE NAGMAALSFORMULIER
2.1 Opdrag (BR 6.2.13.2) – die Algemene Sinode
gee opdrag aan die AKE om die kindvriendelike
Nagmaalsformulier in Engels te laat vertaal vir gebruik deur Engelse gemeentes.
2.2 Uitvoering
2.2.1 Die spesifieke kindvriendelike formulier is
nog nie in Engels vertaal nie; dit kan goedskiks
aandag geniet wanneer daar gewerk word aan die
nuwe Handboek vir die Erediens - sien pt 10 hierna.
2.2.2 Daar is wel gewerk aan 'n ander kindvriendelike nagmaalsformulier wat vanaf Noord-Trans-
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5.2 Uitvoering – die volgende studiestuk is deur
die kommissie voorberei:
RITUEEL EN SIMBOOL RONDOM DIE LITURGIE
1. INLEIDING
Vir die doel van hierdie studie word die uitgangspunt gehandhaaf dat 'n ritueel normaalweg kan
bestaan uit 'n simbool, 'n simboolhandeling en simbooltaal.
1.1 Simbool
1.1.1 'n Simbool is iets anders en meer as 'n teken.
'n Teken is 'n dooie metafoor. 'n Verkeersteken
byvoorbeeld dra 'n duidelike boodskap waarop ag
geslaan behoort te word. Dit is veronderstel om
geen ruimte vir onduidelikheid of alternatiewe interpretasiemoontlikhede te laat nie.
1.1.2 'n Simbool daarenteen kan woorde, handelinge of objekte wees wat 'n brugfunksie vervul na
'n ander, ruimer, dieper, groter werklikheid. Anders
as met 'n teken, stimuleer 'n simbool juis verbeelding om reg te laat geskied aan die misterieuse en
verborge karakter van die tweede werklikheid.
1.1.3 In die liturgie sou byvoorbeeld die water by
die ritueel van die doop as simbool dien – gewone
water neem ons as't ware na 'n ander werklikheid
en roep 'n hele reeks betekenisse en assosiasies
by ons op.
1.2 Simboolhandeling
Dit gebeur dikwels dat 'n simbool vergesel word
van 'n simboolhandeling. Die handeling is dan veronderstel om die betekeniswaarde van die simbool
te ondersteun of sigbaar te maak. Om weer die
doop as voorbeeld te gebruik: die simbool (water)
word deur middel van 'n handeling opgeskep en
oor die dopeling se kop gesprinkel of gegiet. Deur
hierdie handeling word die simboliese waarde van
die water beklemtoon.
1.3 Simbooltaal
1.3.1 In aansluiting by die simbool en die simboolhandeling, kan 'n bepaalde ritueel ook bestaan uit
sekere taalbegrippe wat veronderstel is om die
ritueel tot betekenis te bring. Dit kan soms selfs die
vorm van 'n formule aanneem, soos wannneer die
doop bedien word in die Naam van die Vader, die
Seun, en die Heilige Gees.
1.3.2 In die lig van bogenoemde sou 'n ritueel dus
beskryf kon word as 'n (meestal herhalende) handeling wat die gebruik van simboliese voorwerpe,
taal en handelinge kan insluit.
2. 'N NUWE BELANGSTELLING IN SIMBOLE
EN RITUELE
2.1 Vanweë verskeie redes (byvoorbeeld die rasionalisme) is die waarde van simbole en rituele vir
baie lank onderskat. Tog verskaf die gereformeerde liturgie 'n raamwerk en onderbou (bv Skriflesing, doop, nagmaal) waarbinne 'n verdiepte verstaan en praktyk van simbole en rituele uiters sinvol kan bydra tot verantwoordelike liturgiese vernuwing.
2.2 Verder kan die hernude belangstelling in hierdie saak waarskynlik (ook) verklaar word in terme
van die kommunikasie era waarin ons onsself op

kosbare bloed gevloei het sodat al ons sonde
vergewe kan word.
Noudat ons dit alles weer onthou het kan ons die
Here se Naam loof en prys en dankie sê dat Hy
Homself vir ons kom gee het.
Sing 'n loflied of lees die toepaslike gedeelte by die
Nagmaalsformulier.
2.3 AANBEVELING: KINDVRIENDELIKE NAGMAALSFORMULIER - die Algemene Sinode keur
die kindvriendelike formulier (pt 2.2.2) goed vir
gebruik.
3. ENGELSTALIGE LIEDERE IN LIEDBUNDEL
3.1 Opdrag (BR 6.7.3) – die Algemene Sinode
versoek die AKE om sover moontlik – hangende
kopiereg – benewens die twintigtal Engelse tekste
wat opgeneem is in die Liedboek van die Kerk ook
al die ander Engelse tekste – en indien moontlik
ook dié van inheemse tale – waarvan die melodieë
in die Liedboek opgeneem is, in die volgende uitgawe van die Liedboek op te neem.
3.2 Uitvoering
3.2.1 Die kommissie is van oordeel dat hierdie
opdrag onuitvoerbaar is, en wel om die volgende
redes:
1. die verkryging en koste-aspek verbonde aan
die kopiereg
2. die onhanteerbare lywigheid van so 'n bundel
3. 'n geweldige styging in die eenheidskoste wat
sal meebring dat die Liedboek onbekostigbaar
duur sal word
4. die deur sou oopgemaak word vir ongekeurde
tekste vanuit ander tale en kerke
3.2.2 Die bedoeling moet egter by die opdrag in pt
14 aandag geniet.
3.2.3 Ds Jacques Louw (Hoopstad) het wel 'n stuk
opgestel met kruisverwysings van al die liedere in
die Liedboek tov bekende Engelse sangbundels.
Dit sal tot beskikking van die ADGB gestekl word
vir moontlike verdere implementering (nl druk in
pamfletvorm, ens).
3.3 AANBEVELING: ENGELSTALIGE LIEDERE
IN LIEDBUNDEL - die Algemene Sinode keur die
optrede van die AKE goed.
4. WYDINGSNAGMAAL
4.1 Opdrag (BR 6.14.4) – die Algemene Sinode
keur die hou van 'n wydingsnagmaal in beginsel
goed en laat dit aan gemeentes oor om die viering
daarvan sinvol in te rig. Die AKE word versoek om
aandag te gee aan die naam: “Wydingsnagmaal”.
4.2 AANBEVELING : MEDITATIEWE NAGMAAL
– die Algemene Sinode keur goed dat die term
“meditatiewe nagmaal” gebruik word.
5. RITUEEL EN SIMBOOL RONDOM DIE EREDIENS
5.1 Opdrag (BR 6.17) – die Algemene Sinode gee
opdrag aan die AKE om 'n studiestuk op te stel oor
ritueel en simbool rondom die totale liturgie van die
erediens.
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die oomblik bevind. Veral die werke van Pierre
Babin help ons om iets hiervan te verstaan.
2.3 Oorvereenvoudig sou ons kon sê dat simboliese taal 'n groot rol gespeel het in 'n pre-moderne
era wat gekenmerk is deur oorwegend mondelinge
kommunikasie. Daarna was konseptuele taal kenmerkend van 'n moderne era waarin gedrukte kommunikasie dominant was. Die post-moderne era
word al hoe meer gesteun deur elektroniese kommunikasie. In hierdie era gaan kommunikasie selfs
gepaard met meer as net simbole sodat ons waarskynlik kan praat van 'n multi-sensoriese ervaring.
2.4 Kommunikasie wat sonder 'n omhaal van
woorde verwondering wek, aangryp en verbeelding
stimuleer is aan die orde van die dag. Dit is ook
waar van die erediens. Daarom sal die kerk heel
tereg nie anders kan nie as om opnuut aandag te
gee aan die rol en funksie van simbole en rituele –
veral ten opsigte van die erediens.
2.5 'n Ander belangrike rede vir die hernude nadenke oor simbole en rituele lê op 'n antropologiese vlak. Rituele word naamlik as een van die
hoofinstrumente gesien aan die hand waarvan 'n
gemeenskap of 'n samelewing waardes tot uitdrukking bring en aangee na volgende geslagte. Indien
dit waar is, spreek dit vanself dat die inwoners
van ons land hierdie instrument dringend nodig
het.
3. BYBELSE PERSPEKTIEWE
3.1 In die Ou Testament is God se Woord-bekendmaking dikwels met tekens, simbole en rituele
ondersteun. Daarom pas die teken telkens by die
Woord, soos 'n klein seleksie van voorbeelde duidelik illustreer:
 'n Reënboog om die beloftewoord aan Noag
en die verbond met die aarde te ondersteun
 'n Brandende braambos, kierie en melaatse
hand om God se Woord aan Moses (en later
Farao) te ondersteun
 'n Wolk- en vuurkolom om God se teenwoordigheid in die woestyn te ondersteun
 'n Beskrewe tafel met wette om duidelike verbondsreëls aan die volk te gee
 'n Ark met heilige voorwerpe, priesters met eiesoortige kleredrag en leefstyl, en 'n uitgebreide
offerdiens om die verhouding met God uit te
beeld
 'n Ontugtige huwelik sodat Hosea die ongehoorsame volk simbolies kan konfronteer
 'n Hout- en ysterjuk op Jeremia se skouers om
God se oordeelswoord oor Jerusalem te ondersteun.
3.2 In die Nuwe Testament word hierdie patroon
voortgesit, maar op 'n totaal nuwe wyse. Jesus se
geboorte word aan die skaapwagters self 'n
"teken" genoem, en as Seun van God is Hy die
vleesgeworde Woord. In Jesus het ons dus die
volmaakte "teken" van God! In sy bediening word
die patroon van be-teken-ing voortgesit – vergelyk
die genesings, wonders, gelykenisse, ens.

3.3 Met die stigting van die Nuwe Testamentiese
kerk is daar 'n opeenvolging van gebeure waar die
Godswoord met tekens bevestig word: vuurtonge,
wind, spreek in tale (juis ter wille van die Woord!).
4. FUNKSIES VAN SIMBOLE EN RITUELE
4.1 Een van die belangrikste funksies van rituele
is enersyds om te bewaar en andersyds om te hervorm.
4.2 Indien die bewarende funksie voorop staan,
herbevestig rituele gewoonlik die bestaande orde
en help dit mense om hulleself te anker in hulle
waardes. Terselfdertyd dien dit dan as 'n bevestiging van identiteit. In hierdie sin word rituele meer
dikwels gebruik in 'n statiese, stabiele, gestruktureerde (societas)tyd.
4.3 Daarenteen kan rituele ook 'n samelewing
help om sinvol te hervorm. In 'n dinamiese (communitas)tyd waarin verandering en transformasie
aan die orde van die dag is, kan rituele help om
nuwe waardes toe te eien of 'n oorgang na nuwe
lewensfases te bewerkstellig.
4.4 Uit die aard van die saak kan beide bogenoemde funksies met groot vrug in die liturgie verreken word. Die liturgie wil immers gelowiges help
om voortdurend te ontdek wie hulle is, maar ook
wie hulle kan wees.
4.5 'n Verdere funksie van rituele is dat dit mense
nie net fisies bymekaarbring nie, maar hulle ook
emosioneel verbind (Driver). Dikwels vind groepskohesie plaas gewoon deur die kenmerkende
uniekheid van 'n geloofsgemeenskap se ritueel wat
hom identiteit gee en uitlig teenoor ander gemeenskappe.
4.6 Dit beteken dat rituele nie net 'n uitdrukking
van identiteit is nie, maar ook help om identiteit te
vorm.
5. KENMERKE VAN 'N GOEIE RITUEEL
5.1 Gemeentes behoort aangemoedig te word om
self rituele te ontwikkel en in stand te hou. Liturgies
sou dit moontlik wees om byna enige element of
onderdeel van die erediens ritueel te ondersteun.
5.2 Gestel 'n gemeente sou rondom die wegsending 'n ritueel wou ontwerp aan die hand van die
genoemde onderdele. Dan sou daar gesoek kon
word na 'n simbool wat God se teenwoordigheid in
die wêreld (waarheen die gemeente gestuur word)
verbeeld. Rondom hierdie simbool sou 'n bepaalde
handeling uitgevoer kon word aan die hand waarvan die gemeente die wêreld ingestuur word. Dit
alles sou natuurlik met sekere woorde of simbooltaal gepaard kon gaan.
5.3 Die volgende kenmerke van rituele kan in ag
geneem word wanneer gemeentes self rituele ontwerp:
 Daar moet 'n bewuste keuse wees vir klem op
struktuur of anti-struktuur, bewaar of hervorm
(Die bevestiging van kerkraadslede se klem
sou tipies op struktuur val en 'n helingsdiens
se klem op anti-struktuur).
 Daar moet verkieslik 'n stadige tempo wees;
hoe stadiger, hoe meer dramaties.
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Daar moet genoeg tyd wees vir stilte.
Rituele moet gekenmerk word deur eenvoud.
Hoe meer sintuiglik die rirueel aangebied word,
hoe beter.
Daar moet 'n sinvolle en effektiewe keuse van
simbole, simboolhandelinge en simbooltaal
wees.
Begin die beplanning met alle moontlikhede en
werk dan in die rigting van vereenvoudiging.
Betrek deelnemers in die beplanning van 'n
ritueel.
Beperk toeskouers by die uitvoering van 'n
ritueel.
Doen moeite met die keuse van musiek.

8. VERGOEDING VIR HUWELIKSDIENSTE
8.1 Voorlegging – die volgende stuk is van die
Sinode van Noord-Transvaal ontvang; die kommissie ondersteun dit van harte.
VERGOEDING VIR HUWELIKSDIENSTE
1. Kerklike huweliksbevestigers is vir baie jare
gereken (en in meeste gevalle nog steeds) as die
dominee wat huwelike bevestig as deel van sy normale pligte in die gemeente en derhalwe op geen
ekstra vergoeding geregtig is nie. Dit is natuurlik
waar in baie opsigte wanneer huwelike byvoorbeeld binne gemeenteverband bevestig word, bedoelende gemeentelede wat in die huwelik bevestig word in die gemeentelike kerkgebou.
2. Dit het (en gebeur nou nog) dat predikante
gevra word om paartjie (of ten minste een party)
wat gemeentelede is, in die huwelik te bevestig,
maar dan op 'n ander plek buite die gemeentegrense. Die verwagting is dan ook dikwels dat die
predikant steeds alles gratis sal doen (as deel van
sy predikantsverpligting!), wat insluit die huweliksgesprek(ke) vooraf, die voorbereiding vir die
huweliksdiens, die reis daarheen, die behartiging
van die diens en die reis terug huistoe.
3. Die persepsie bestaan ongelukkig nog te veel
by mense dat die dominee altyd vir gratis diens
beskikbaar moet wees en altyd inskiklik vir die
lewering van die volle pakket wat 'n huweliksdiens
betref (van voorbereidende gesprekke tot die afhandeling van die huweliksdiens). Die persepsie
bestaan ook dat die dominee nie as professioneel
gereken word soos byvoorbeeld die prokureur wat
die huwelikskontrak opstel of die fotograaf wat die
foto's en/of videos vervaardig of die persoon wat
die onthaal behartig met spyseniering en blomme
en wat nog alles nie.
4. Die dominee is in diens van die die Here (of die
"kerk", soos baie mense daarna verwys) en daarom word vergoeding nooit genoem nie of dalk terloops met 'n woordkeuse wat eintlik 'n antwoord
verwag wat lui: "Toemaar, dit kos niks, ek doen dit
graag vir julle!". In gesprekke met talle predikante
het dit al oor en oor geblyk dat mense die predikant se aandeel heel laaste op die lys plaas wanneer ekonomiese oorwegings ter sprake kom.
5. Die bruidsrok is heel bo aan die lys want dit is
die belangrikste item van die dag. Daarna moet die
onthaal (ingesluit die kapel waar die huweliksbevestiging voltrek moet word), die spyseniering
en blomme gereël word wat gewoonlik baie duur
is. Daarop volg die fotograaf wat foto's en dikwels
'n video daarmee saam moet neem. Indien daar 'n
gevolg is moet klere vir almal gekoop, gehuur of
gemaak word. Die drinkgoed behels nog 'n aardige
bedrag en die musiek wat verskaf moet word, kos
nog meer. So kan die lys van "absolute noodsaaklikhede" langer gemaak word totdat die huwelik in
rand en sent gemeet, 'n astronomiese bedrag
beloop.

5.3 AANBEVELING: RITUEEL EN SIMBOOL die Algemene Sinode keur die studiestuk as riglyn
goed vir gebruik deur gemeentes.
6. TEODISEË-VRAAGSTUK
6.1 Opdrag (BR 6.22) - terugverwys na AKE. Sien Agenda AS 2002 bl 102 pt 2.3.10.2. Die vorige AKE het aanbeveel
dat die beginwoorde van die bestaande begrafnisformulier na
die volgende te wysig: NN is deur die dood van ons weggeneem.

6.2 AANBEVELING: TEODISEË-VRAAGSTUK –
die Algemene Sinode besluit om die volgende
woorde in die begrafnisformulier te skrap: Ons
Hemelse Vader het dit so beskik dat NN deur die
dood van ons weggeneem is.
7. BEVOEGDHEID VAN PROPONENTE OM
SAKRAMENTE TE BEDIEN
7.1 Beskrywingspunt Noord-Transvaal – sien
B.3.1
Die Algemene Sinode besluit dat 'n proponent,
wanneer 'n plaaslike gemeente die proponent
daartoe uitnooi, die sakramente onder toesig binne
die betrokke gemeente mag bedien.
7.2 Bevinding
7.2.1 Die AKE ondersteun die beskrywingspunt.
Die volgende liturgiese beginsels speel hierin 'n
rol:
a. Die erediens is 'n eenheid. Woordbediening
(soos in die prediking) en die liturgie (waaronder
die bediening van die sakramente) is ewe belangrik.
b. Beide Woordbediening (soos in die prediking)
en die liturgiese leiding van die erediens, onder
toesig van die kerkraad, is altyd amptelik.
7.2.2 Ringe moet toesien dat, indien die beskrywingspunt goedgekeur word, gemeentes dit nie
misbruik om proponente vir 'n onbepaalde tyd te
gebruik sonder dat hulle as predikante bevestig
word nie.
7.3 AANBEVELING: BEVOEGDHEID PROPONENTE TOV SAKRAMENTE - die Algemene Sinode keur die beskrywingspunt goed, nl. dat 'n proponent, wanneer 'n plaaslike gemeente die proponent daartoe uitnooi, die sakramente onder
toesig binne die betrokke gemeente mag bedien.
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dienstige opvattinge van dié denominasie of organisasie of die uitoefening van kerkdissipline in so 'n
geval; of
(b) die ontvangs deur iemand van gelde wat deur
so 'n godsdienstige denominasie of organisasie vir
die inseëning van 'n huwelik gevra word, mits die
uitoefening van bedoelde bevoegdheid nie in stryd
met die burgerlike regte en pligte van iemand is
nie.
13. Dit is duidelik dat die kerk/gemeente bepaalde
regulasies mag opstel ten opsigte van vergoeding
wat betaalbaar is aan 'n huweliksbevestiger (leraar
in die geval van die Nederduitse Gereformeerde
Kerk) vir die voltrekking/inseëning van die huwelik.
Dit sou normaalweg geld vir huwelike van gemeentelede wat binne die gemeentegrense plaasvind.
Indien die huwelikdiens buite die gemeentegrense
plaasvind, sou redelikerwys en met oordeelkundige
diskresie 'n tarief per kilometer gehef kon word.
14. Indien dit pare aangaan wat nie lidmate van
die gemeente is nie en buite die gemeentegrense
hulle huwelik wil laat voltrek, sou die volgende
aspekte in berekening gebring kon word. Hierby
mag inbegrepe wees:
(1) die professionele hantering of fasilitering van
die vooraf gesprek(e) met die voornemende huwelikspaar met die oog op hulle huwelik;
(2) die waarneem van die huweliksdiens en
(3) die reiskoste per kilometer afgelê indien dit
buite die grense van gemeente plaasvind.
15. By die bepaling van tariewe betaalbaar aan 'n
leraar wat huwelike bevestig sou die volgende riglyne aan die hand gedoen kon word:
(1) Bepaal die aard, omvang en aantal gesprekke
wat vooraf met die voornemende huwelikspaar
gefasiliteer word vir die vasstelling van 'n billike
maar professionele of mededingende tarief;
(2) Bepaal die fooi betaalbaar soos vir 'n volledige
erediens, wat voorbereidingstyd, kennis en ervaring van die leraar/huweliksbevestiger insluit;
(3) Reiskoste heen en weer met betrekking tot die
huweliksbevestiging teen vasgestelde AA tariewe
of soos ampteik deur die Nederduitse gereformeerde Kerk bepaal en toegepas.
16. Gangbare tariewe wat vandag op verskillende
plekke gehef word werk uit op enigiets van R25000 - R450-00 vir die volle fasilitering van die gesprekke vooraf plus die huweliksdiens van mense
buite die gemeente. Indien daar gereis moet word,
sal die reiskoste addisioneel bereken word.
17. Dit sou oorweeg kon word dat die kerkraad
amptelik 'n dokument opstel wat die voorwaardes
en tariewe vir huweliksdienste uitspel sodat dit die
predikant as huweliksbevestiger vrywaar om in sy
persoon die onderhandeling te voer. Dit sou ook
meer professioneel wees om sulke sake by die
kerkkantoor te laat afhandel.

6. Die dominee word gereël met die versoek dat
dit tog 'n baie besonderse diens moet wees en dat
dit die belangrikste element van die hele huweliksdag is maar die "versierings" op daardie dag neem
die meeste voorbereiding, tyd en fokus en aandag
in beslag terwyl die professionele dienste van die
predikant as 'n vanselfsprekende deel (maar eintlik
net as onderdeel) aanvaar word. Dit mag dalk na 'n
baie siniese inkleding van die hele gebeure klink
maar die praktyk toon ongelukkig dat dit aan die
orde van die dag is.
7. Die doel van hierdie studiestuk is nie om 'n teologiese beoordeling van bogenoemde te maak nie.
Die agtergrondsinligting is slegs bedoel om die rol
van die predikant as huweliksbevestiger in ekonomiese perspektief te plaas teenoor die ander rolspelers by so 'n huweliksvoltrekking.
8. Die volgende Wet is hier ter sprake:
Huwelikswet 25 van 1961 (Goedgekeur 19 April
1961 met inwerkingtreding 1 Januarie 1962 - soos
onder andere gewysig by Wysingingswet op Huwelike 12 van 1973; Huwelikswysigingswet 45 van
1981; Wet op Huweliksgoedere 88 van 1984;
Wysigingswet op Huwelike, Geboortes en Sterfgevalle 41 van 1986)
9. Die Minister en 'n beampte in die Staatsdiens
deur hom daartoe gemagtig, kan 'n leraar van, of
iemand wat 'n verantwoordelike posisie beklee in,
'n godsdienstige denominasie of organisasie, as 'n
huweliksbevestiger vir die voltrekking van huwelike
ooreenkomstig Christelike, Joodse of Mohammedaanse gebruik of die gebruik van enige Indiese
geloof benoem vir so lank hy so 'n leraar is of so 'n
posisie beklee.
10. Geen huweliksbevestiger mag enige gelde,
geskenk of vergoeding vra of ontvang nie vir of
omrede van enigiets deur hom as huweliksbevestiger ingevolge hierdie Wet gedoen: Met dien verstande dat 'n leraar of iemand wat 'n verantwoordelike posisie beklee in 'n godsdienstige denominasie of organisasie, vir omrede van so iets deur
hom gedoen
(a) sodanige gelde of betalings kan ontvang as
wat onmiddellik voor die inwerkingtreding van hierdie Wet gewoonlik aan so 'n leraar of persoon ingevolge die reëls en regulasies van sy godsdienstige denominasie of organisasie betaal is vir omrede van so iets wat deur hom ingevolge 'n vorige
wet gedoen is; of
(b) die voorgeskrewe gelde kan ontvang.
11. Nadat 'n huwelik deur 'n huweliksbevestiger
voltrek is, kan 'n leraar of iemand wat 'n verantwoordelike posisie in 'n godsdienstige denominasie
of organisasie beklee, dié huwelik ooreenkomstig
die gebruik van sy godsdienstige denominasie of
organisasie inseën.
12. Die bepalings van hierdie Wet belet nie
(a) die uitvaardiging deur 'n godsdienstige denominasie of organisasie van reëls of regulasies in
verband met die godsdienstige inseëning van
huwelike, wat in ooreenstemming is met die gods-

8.2 AANBEVELING: VERGOEDING VIR HUWELIKSDIENSTE - die Algemene Sinode neem kennis van die studiestuk en gee dit deur na gemeen-
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(vgl "Sing nuwe sange, nuutgebore". Liturgie en
Lied - Bloemfontein, 1994):
2.1 Die gevare wat koorsang vir die gesonde liturgiese lewe van die kerk inhou, moet steeds in
gedagte gehou word. Dit kan die dialogiese aard
van die erediens, as gesprek tussen God en sy
volk, in gedrang bring. Dit kan die erediens omskep in 'n konsertgebeure, waarin die kollig val op
menslike optrede. Dan word die deur wawyd oopgemaak vir 'n liturgiese musiekdenke en -praktyk
wat oorheers word deur estetismisme en elitisme.
Die liturgie-vreemde aard van so 'n situasie word
nog verder onderstreep indien die koormusiek, in
ooreenstemming met die standaard konsertpraktyk, in 'n oorspronklike, vir die gemeente vreemde
taal uitgevoer word. Dán kom die liturgiese beginsel van verstaanbare kommunikasie in gedrang.
2.2 Die liturgies legitieme taak van die kantory is
om te dien as verlengstuk van die "kantoramp".
Wanneer 'n groep sangers hulself organiseer rondom die taak en persoon van 'n kantor, ontstaan
daar 'n kantory. En 'n kantor se taak is primêr om
die gemeentesang te dien. Dit is dus ook die taak
van 'n kantory. Die gemeentesang is die poort
waardeur aan 'n kantory toegang tot die erediens
verleen word. Anders gestel: "vanuit de gemeentezang denkend" kan gesê word dat die sang van
'n koorgroep liturgies legitimiteit het; liturgies selfs
onontbeerlik is. Daarom val die liturgiese funksies
van 'n kantory saam met die funksies van gemeentesang.
2.3 In hierdie verband word die suiwer liturgiese
funksie van die kantory onderskei deur dit te stel
téénoor die optrede van 'n kerkkoor in die algemene sin van die woord: 'n kantory is 'n diensorgaan,
deel van die gemeente; 'n kerkkoor, aan die ander
kant, is 'n selfstandige entiteit. 'n Kantory voorsien
Sondag na Sondag in die bepaalde behoeftes van
die betrokke liturgie; 'n kerkkoor kom (van tyd tot
tyd) na die erediens met sy eie repertorium, waarby die liturgie hom moet aanpas. Die optrede van
'n kerkkoor is geneig om die indruk van 'n uitvoering te wek. Subtiel begin die erediens die kenmerke van 'n konsert aanneem, en word die gemeente die luisterende publiek.
2.4 Die kantory het inderdaad 'n uiters belangrike
taak om te verrig in die gereformeerde erediens,
soos in die eredienste van al die ander groot liturgiese tradisies binne die Christelike kerk. Dán
moet egter in gedagte gehou word dat die optrede
van die kantory in die erediens prinsipieel 'n kerklike dienswerk (diakonia) is. Nooit mag dit die erediens op 'n elitistiese wyse kaap om primêr diens
te lewer aan die kuns nie. Nooit mag daar toegelaat word dat die Woord, die aanbidding deur die
Gees en in waarheid verdring word deur estetisisme as gevolg van die koormatige optrede van die
kantory nie.
2.5 Die dienswerk van die kantory is, soos alle
liturgiese dienswerk, 'n charismatiese dienswerk;
dit word verrig op grond van die genade van die
Heilige Gees om, volgens sy soewereine wil, ga-

tes om na goeddunke te implementeer, in oorleg
met die plaaslike leraar(s).
9. ROL VAN KANTORY IN DIE EREDIENS
9.1 Voorlegging - die volgende stuk is van die
Sinode van Noord-Transvaal ontvang; die kommissie is van oordeel dat dit goedgekeur en deurgegee word na elke gemeente:

DIE ROL VAN DIE KANTORY IN DIE
LITURGIE
1. BETEKENIS VAN BEGRIPPE
Dit is belangrik dat die betekenis van enkele
belangrike begrippe duidelik verreken word.
1.1 Liturgie
Dit is die inhoud, vorm en orde van 'n erediens. Dit
kan ook dui op 'n versameling liedere, gebede ens
vir gebruik in die erediens.
1.2 Koor
1.2.1 Algemeen: 'n georganiseerde groep van
saamsingende of saamsprekende persone - in die
vroeë Christelike tydperk en die middeleeue uitsluitlik gebruik tov kerklike sang, maar na die opkoms van die opera in die 16de eeu ook tov
wêreldlike sang.
1.2.2 Bepalend: 'n georganiseerde sanggroep van
bedienaars of beoefenaars van 'n godsdiens wat
aan 'n godsdiensoefening deelneem, met ander
woorde
* 'n groep sangers wat, gewoonlik in 'n ruimte by
die altaar, die gesange sing waaraan nie die hele
gemeente deelneem nie; veral so 'n groep geestelikes of kloosterlinge wat in beurtsang of -gebed
die openbare diens van die breviergebed verrig;
* 'n sanggroep van gemeentelede wat aan 'n
erediens deelneem, dikwels vanaf 'n galery by die
orrel, en selfstandig optree, die gemeentesang
ondersteun of in beurtsang afwissel;
* 'n groep persone wat 'n sangmelodie, gewoonlik
meerstemmig, met of sonder instrumentale begeleiding uitvoer; veral so 'n selfstandige sanggroep
as vaste of tradisionele instelling met 'n uitgebreide
repertoire.
1.3 Kerkkoor
Dit is 'n koor verbonde aan 'n kerk, wat in 'n kerk
optree, veral tydens 'n erediens.
1.4 Kantory
Hier is daar enkele moontlikhede:
* 'n vereniging van sangers (besoldigde kapelsangers in 'root kerke);
* 'n studentesangkoor onder leiding van 'n kantor;
* 'n sanggeselskap van vrywilligers vir die uitvoering van kerkmusiek in Protestantse kerke.
2. STANDPUNT VAN DR WML STRYDOM
Wyle dr WM Louwrens Strydom, in lewe sekerlik
die kundigste himnoloog wat die NG Kerk ooit opgelewer het, dosent aan die Departemente Musiek
asook Teologie aan die Universiteit van die OranjeVrystaat, mede-eindredakteur van die Liedboek
van die Kerk (2001), neem die volgende standpunte in ten opsigte van die kantory in die erediens
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wes aan gelowiges uit te deel waarmee hulle die
liggaam van Christus kan dien.
2.6 Die funksies van die kantory behels die volgende:
* Die aanleer van nuwe liedere
* Diens aan die gemeentesang
* Wisselsang
* Mondstuk van die gemeente
* Verkondiging
3. PRAKTIESE WENKE TOV DIE FUNKSIES
VAN DIE KANTORY
3.1 Die deurlopende aanleer van nuwe liedere is
'n belangrike komponent in die sangbediening van
die gemeente. Hierin kan die kantory 'n belangrike
rol speel, deurdat die liedere vooraf aangeleer en
dan by die erediens voorgesing word. Doelmatige
samewerking en koördinering met die liturg is 'n
allernoodsaaklike voorvereiste.
3.2 Wanneer dit blyk dat die gemeente ietwat
sukkel met die samesang, kan die kantory 'n "versterkende" rol speel deur sterk leiding te neem.
Moontlik kan hulle in 'n blok in die middel van die
gemeente sit, om sodoende die kern van die
samesang te vorm
3.3 Wisselsang gee "kleur" aan die lied, beklemtoon sekere aspekte en is aangenaam op die oor.
Naas die gebruiklike wisselsang tussen mans- en
vrouestemme, kan die kantory ook hier sinvol gebruik word, veral wanneer die betrokke strofe
meerstemmig gesig word.
3.4 As mondstuk van die gemeente kan die kantory by ELKE element in die liturg 'n rol speel.
Samewerking en deeglike beplanning tussen 'n
innoverende liturg en 'n entoesiastiese kantoryleier
kan meebring dat daar besondere "meelewing" in
die liturgie kom. Hierdie aspek is voorwaar 'n
heerlike uitdaging!
3.5 Die kantory lewer 'n diens, en "verkondiging"
is 'n pertinente deel daarvan. Elke lied wat hulle
sing, behoort op een of ander wyse te "vertel" van
die verlossing in die Here Jesus en meedra tot die
aanbidding van die Here God. Die regte lied op
die regte oomblik in die liturgie dra 'n ongelooflike
sterk boodskap en het groot invloed op die geloofsbelewing van die erediensganger. 'n Aktiewe
kantory kan veral tydens die groot momente in die
kerkjaar (Kersfees, Paasfees en Pinkster) 'n duidelike verkondiging oordra.
4. ENKELE BELANGRIKE SAKE
4.1 Die teenwoordigheid van God moet in elke
erediens beleef word. Die bydrae van die kantory
om die regte "atmosfeer" te skep, is onberekenbaar groot.
4.2 Sang-en-musiek is die mees basiese religieuse ervaring van die mens. JO Dobson sê tereg:
Music is the natural speech of worship. Dit bly 'n
wonderlike uitdaging en geleentheid vir elke liturg,
orrelis en kantoryleier om hierdie ervaring elke
Sondag 'n onvergeetlike belewenis te maak (LW:
"lekker" is nie eintlik die korrekte woord nie).

4,3 Daar behoort stabiliteit en kontinuïteit te wees.
Die kantory moet so gereeld moontlik deelneem
aan die gebeure in die erediens.
4.4 Die grootte (getal) van die kantory is ondergeskik aan die kwaliteit van aanbieding.
4.5 Gedagtig aan die moderne "mark" van musiek
en die elektroniese beskikbaarheid van allerlei opnames, bly dit die kantory se roeping en uitdaging
om steeds nuut te produseer, terwyl hulle bou op
die vaste fondament van die koraal-erfenis van ons
gereformeerde tradisie.
4.6 Uiteindelik moet die estetiese voorrang geniet
- nie estetisime nie. Ons gee immers ons allerbeste vir die Here, nie tweede- of derderangs nie.
4.7 Lidmaatskap van die Suid-Afrikaanse Kerkorrelistevereniging (SAKOV) asook die Suid-Afrikaanse Koorvereniging (SAKV), met hulle gereelde
simposia en werkwinkels asook doelmatige tydskrifte, is 'n verpligting vir elke kantoryleier/orrelis,
en selfs ook predikant.
9.2 AANBEVELING: KANTORY IN EREDIENS die Algemene Sinode keur die riglyne goed vir
deursending na die gemeentes.

B. OPDRAGTE/SAKE VIR VERWYSING
NA ALGEMENE DIENSGROEP GEMEENTE-EN-BEDIENINGE
10. HANDBOEK VIR DIE EREDIENS
10.1 Opdragte
10.1.1 BR 6.1.1
1. Die Algemene Sinode gee opdrag aan die AKE om 'n hersiene uitgawe van die Handboek vir die Erediens vir publikasie
voor te berei. Oorweging moet geskenk word aan die moontlikheid dat die publikasie in so 'n formaat beskikbaar gestel
word dat nuwe materiaal voortdurend bygevoeg kan word (bv
alternatiewe diensordes en formuliere).
2. Die Algemene Sinode keur goed dat die volgende in die
Handboek vir die Erediens opgeneem word:
2.1 Die basiese struktuur van die oggend- en aanddiens (nie 'n
volledige diensorde nie) met daarby 'n aanduiding van wat as
vaste elemente en wat as wisselende elemente beskou word.
2.2 'n Kort beskrywing van die verskillende (vaste en wisselende) elemente van die erediens met 'n aanduiding hoedat
elkeen in die erediens gebruik kan word.
2.3 Voorgestelde diensordes vir die volgende besondere dienste:
Bevestiging van ampsdraers
Doopdiens
Belydenis van geloof
Nagmaalsdiens
Huweliksdiens
Begrafnis- en verassingsdiens
2.4 Basisformuliere soos in die huidige Handboek vir die Erediens met moontlike alternatiewe – veral vir die bediening van
die sakramente.
2.5 'n Erediensbesluiteregister (kernbesluite).
Die AS besluit dat slegs die kernbesluite in 'n erediensbesluiteregister opgeneem word = BR 6.1.2).
2.6 Die Revised Common Lectionary met moontlike aanvullende materiaal uit ander beskikbare leesroosters.
3. Die Algemene Sinode gee opdrag aan die AKE om te reël vir
die hersiening van die huidige formuliere vir opname in die hersiene uitgawe van die Handboek vir die Erediens.

10.1.2 BR 6.9 = Leesrooster in die liturgie - die
Algemene Sinode keur die voorgestelde werks-
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12.2 Uitvoering -- hierdie saak is belangrik en kan
verder geneem word deur die nuwe ADGB; dit sluit
ook aan by pt 10 hierbo.
12.3 AANBEVELING: GEBEDE VIR EUCHARISTIE EN LITURGIESE SEISOENE – die Algemene
Sinode verwys die besluit van 2002 na die ADGB
vir verdere aandag.

wyse tov 'n leesrooster in die liturgie goed en dra
dit aan die AKE op om praktiese gestalte hieraan
te gee.
10.1.3 BR 6.2.1.4 = Nuwe formuliere - SKE’s word
aangemoedig om voortdurend nuwe formuliere te
skryf en te versamel en aan die AKE deur te gee
vir evaluering. Die AKE stel voortdurend nuwe liturgiese tekste en formuliere beskikbaar.
10.1.4 BR 6.2.8 = Engelse Formuliere – die Algemene Sinode (1) erken die behoefte aan liturgiese
formuliere in Engels ten einde die vestiging van
nuwe bedieninge oor kulturele grense heen te
fasiliteer; (2) neem kennis van bestaande vertalings wat deur die Conference for multi-cultural
and multi-lingual ministries of the DRC gedoen is;
(3) en versoek die AKE om die vertalings goed te
keur en om verdere liturgiese ontwikkelinge se
vertaling en publikasie te fasiliteer.
10.2 Uitvoering
10.2.1 Ongelukkig kon hierdie groot (samehangende) sake nie afgehandel word nie. Baie van die
grondstowwe is wel gereed en beskikbaar.
10.2.2 Die gedagte is dat die primêre formaat elektronies moet wees. Daarom kan alle bestaande
nuwe formuliere solank op die webwerf geplaas
word.
10.2.3 Hierdie sake behoort 'n permanente opdrag
vir die nuwe Diensgroep te wees.
10.3 AANBEVELING: HANDBOEK VIR DIE EREDIENS – die Algemene Sinode besluit dat die
opdrag van 2002 na die nuwe Algemene Diensgroep vir Gemeente-en-Bedieninge as prioriteitsaak verwys word.

13. KERKLIKE HUWELIKSBEVESTIGING
13.1 Opdrag (BR 6.6.2) – die Algemene Sinode
versoek die AKE om die volgende vergadering van
die Algemene Sinode te dien met 'n kort verslag
oor die betekenis van 'n kerklike huweliksbevestiging en oor die vereistes wat daar gestel word
aan die predikant as kerklike huweliksbevestiger
en die toesighoudende funksie van die ampte –
indien enige – wanneer 'n huwelik in die kerk/nie in
die kerk bevestig word nie.
13.2 Uitvoering -- hierdie opdrag het nog nie aandag geniet nie. Dit moet wel as prioriteit gereken
word aangesien verneem is dat kerklike huweliksbevestigers skynbaar gaan uitfasseer; daar gaan
slegs amptelike regeringsbevestigers wees. Die
huwelik kan dan daarna apart kerklik ingeseën
word. Die nuwe ADGB behoort hieraan aandag te
gee.
13.3 AANBEVELING: KERKLIKE HUWELIKSBEVESTIGERS – die Algemene Sinode verwys
die besluit van 2002 na die ADGB vir verdere
aandag.

11. HUWELIKSFORMULIERE
11.1 Opdragte
11.1.1 BR 6.2.9 – die Algemene Sinode gee opdrag aan die AKE om die bestaande huweliksformulier te hersien, met spesifieke aandag ook aan
die hertrou van egpare wat kinders uit vorige
huwelik(e) het.
11.1.2 BR 6.2.10 – die Algemene Sinode gee opdrag aan die AKE om 'n eietydse Engelse huweliksformulier op te stel.
11.2 Uitvoering -- hierdie saak is prioriteit; die
nuwe ADGB moet dringend hieraan aandag gee.
Daar moet ook aandag gegee word aan die herbevestiging van huweliksbeloftes.
11.3 AANBEVELING: HUWELIKSFORMULIER
– die Algemene Sinode verwys die besluite van
2002 tov huweliksformuliere na die ADGB vir verdere aandag.

14. NUWE LIEDERE
14.1 Opdrag (BR 6.7.4) – die Algemene Sinode
gee opdrag aan die AKE om, in oorleg met die
AJK, 'n meganisme te skep waarvolgens nuwe,
inheemse en eietydse liedere deurlopend in die
kerk opgeneem kan word en om die nodige riglyne
vir die skep van nuwe liedere daar te stel.
14.2 Uitvoering
14.2.1 Hierdie opdrag het 'n aanvang geneem. 'n
Ad hoc-kommissie, bestaande uit kundiges vanuit
die AKE en die AJK, is saamgestel om die anvoorwerk te doen. Hulle het reeds twee werkvergaderings agter die rug.
14.2.2 Hierdie is 'n dringende prioriteitsaak wat
eintlik deurlopend aandag sal moet geniet. Die
ADGB moet die opdrag oorneem en daar moet
pertinent vir die uitvoering daarvan begroot word.
14.3 AANBEVELING: NUWE LIEDERE – die
Algemene Sinode gee opdrag aan die ADGB om
die saak van Nuwe Liedere as prioriteit te beskou
en voort te gaan met die besluit van 2002.

12. GEBEDE VIR EUCHARISTIE EN LITURGIESE SEISOENE
12.1 Opdrag (BR 6.3.2) – die Algemene Sinode
keur die voorgelegde gebede vir eucharistie en die
liturgiese seisoene goed vir gebruik deur die
gemeentes en gee opdrag aan die AKE om voort
te gaan met die opstel van verdere gebede vir
eucharistie en die basiese liturgiese seisoene.

15. KERKMUSICI
15.1 Opdrag (BR 6.8) – die Algemene Sinode
versoek die AKE om in samewerking met die AJK
ondersoek in te stel na wyses waarop die opleiding
en toerusting van kerkmusici ook in 'n meer kontemporêre idioom sal kan geskied.
15.2 Uitvoering – hierdie opdrag kan goedskiks
deel vorm van pt 14 hierbo.

84

Erediens

19.1 Opdrag (BR 6.16.3) – die Algemene Sinode
dra dit aan die AKE op om in sy besinning van die
erediens die vernuwing in die prediking in 'n groter
mate te verreken. Die Sinode versoek die AKE om
in oorleg met die AKG in sy volgende verslag die
Sinode te dien met 'n strategiese plan vir 'n proses
om hierdie vernuwing te motiveer en te bevorder.
19.2 Uitvoering -- hierdie is nie prioriteit nie en
kan op die langtermyn weer aandag geniet.

15.3 AANBEVELING: KERKMUSICI – die Algemene Sinode verwys die besluit van 2002 na die
ADGB vir verdere aandag.
16. FUNKSIONERING VAN DIE OU TESTAMENT
IN DIE CHRISTELIKE EREDIENS
16.1 Opdrag (BR 6.15) – die Algemene Sinode
gee opdrag aan die AKE om 'n deeglike studie te
maak van die wyse waarop die Ou Testament in
die Christelike erediens behoort te funksioneer.
16.2 Uitvoering – prof Johan van Rensburg (Vrystaat) het reeds aan hierdie opdrag begin werk; hy
is nog besig met navorsing.
16.3 AANBEVELING: OU TESTAMENT IN EREDIENS – die Algemene Sinode verwys die besluit
van 2002 na die ADGB vir verdere aandag.

20. PLEK EN FUNKSIE VAN DIE WET IN DIE
EREDIENS
20.1 Opdrag (BR 6.23) – die Algemene Sinode
aanvaar die studiestuk en beveel aan dat dit in die
erediens neerslag vind. Die AKE word gevra om te
kyk na die formulering van pt 7.4 van die studiestuk.
20.2 Uitvoering – die kommissie oordeel dat hierdie nie 'n prioriteitsaak is nie; dit kan op die langtermyn moontlik weer aandag geniet.

C. OPDRAGTE/SAKE VIR KENNISNAME
17. GELOOFSBELOFTEOFFERS
17.1 Opdrag (BR 6.5) – die Algemene Sinode dra
dit aan die AKE op om 'n studie te maak oor die
gebruik en funksie van die sogenaamde “geloofsbelofteoffers” in gemeentes.
17.2 Uitvoering
17.2.1 Die kommissie het AKLAS versoek om eers
oor die teologie te besin.
17.2.2 Die kommissie is van oordeel dat hierdie
nie 'n prioriteitsaak is nie en derhalwe op die langtermyn moontlik weer aandag kan geniet.

21. STUDIEOPDRAGTE AAN AKE
21.1 Opdrag (BR 6.19) – die Algemene Sinode
gee opdrag aan die AKE om die volgende onderwerpe as studieopdragte te hanteer:
1. Vreugde- en feeskarakter van eredienste
2. Aanbiddingsdimense in die erediens
3. Toe-eieningsmoment in die erediens
4. Beoefening van liturgiese leierskap
5. Alternatiewe eredienste
Verdere opdragte wat die AKE op tafel gehad het:
6. Verhouding tussen liturgie en kultuur.
7. Liturgie en eietydse kultuur/konteks.
21.2 Uitvoering – die kommissie oordeel dat hierdie nie prioriteitsake is nie; dit kan op die langtermyn moontlik weer aandag geniet.

18. LITURGIESE KLEREDRAG
18.1 Opdrag (BR 6.12) – die Algemene Sinode
keur die riglyne in die studiestuk tov simboliese
liturgiese kleredrag goed en gee opdrag aan die
AKE om verder gestalte daaraan te gee.
18.2 Uitvoering -- hierdie opdrag word nie as prioriteit beskou nie en kan op die langtermyn moontlik
weer aandag geniet.

CJA VOS
AL BARTLETT
JC CARSTENS

19. VERNUWING IN DIE PREDIKING
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A.6 FONDSE

KOMMISSIELEDE:
Sinodale verteenwoordigers: Ds CT Visagie, ds CH van Heerden, ds JJ Vogel, ds FJ Klopper, ds AJ
Scherrer (voorsitter), ds JNJ van Rensburg, dr JH Voges, ds A van Wyk, ds CL Venter, ds C Marais
Saakgelastigdes/ampsdraers: ds FJ Cillié, dr JWJ Viljoen, ds BJ van Dyk, mnr PJB Coetzer, mnr PR
Pretorius, mnr JB Kruger, ds HJ van der Schyff (skriba), ds DAR Venter, mnr JH le Grange.
ASK-verteenwoordiger: prof JC Pauw.

KENNISNAME:

Pt 1 - 1.3.5

Pt 2 - 5.3.1.9

Pt 5.4 - 5.4.2

Pt 6 - 8.2

Pt 9 - 11.4.2.5

Pt 12 - 32.2.9.2

BESLUITNEMING:

Pt 1.3.6

Pt 5.3.2

Pt 5.4.3

Pt 8.3

Pt 11.5
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1. INLEIDING

Punt 2 tot 9 dui aan dat die Algemene Sinode
hierdie werksaamheid nodig het.

1.1 Die Algemene Kommissie vir Fondse doen
verslag aan die hand van die huidige opdragte van
die Kommissie, soos in Reglement 7 vervat. Die
verslag poog om aan te dui hoe die taak van die
Kommissie uitgevoer is, maar om ook aan te toon
watter van hierdie werksaamhede steeds in die
nuwe struktuur uitgevoer behoort te word.
1.2 Daar is versoek dat die verslag ook aandui in
watter mate aan die prioriteite van die roepingsverklaring van Algemene Sinode 2002 aandag
gegee word. Die AKF lewer ondersteuningsdiens,
sodat aan hierdie prioriteite aandag gegee kan
word. Die fokus van die AKF is Bybelse rentmeesterskap. Dit lewer die basis vir die ondersteuning.
1.3 Rentmeesterskap
1.3.1 In die Bybel het rentmeesterskap 'n baie prominente plek. Die woord rentmeester kom uit die
Grieks - oikonomos = bestuurder van 'n ander se
eiendom. Gelowiges is bestuurders van alles wat
die Here aan ons toevertrou het. Dit omvat gawes
(jou talente), geleenthede (jou tyd), geld (jou goed)
en grond (die aarde en alles daarop).
1.3.2 In finansiële rentmeesterskap gaan dit oor
ons offers wat tekens van ons dankbaarheid teenoor die Here is. Vir die Here Jesus was dit normaal om geloof en middele in een asem te noem.
Meer as die helfte van sy gelykenisse handel oor
die regte gebruik van geld en goed. Hy het ook
telkens verwys na 'n gawe as offer (As jy jou gawe
na die altaar bring en dit jou daar byval dat iemand
iets teen jou het ... - Matteus 5: 23 en verder.
Jesus het gekyk terwyl baie ryk mense baie geld in
die offergawe kis gegooi het ... - Markus 12: 41 en
verder).
1.3.3 Die Ou Testament sien die offer van 'n tiende as deel van Gods volk se lewe. Die Nuwe
Testament hef die tiende nie op nie (Matteus 23:
23), maar bring 'n vervullende dimensie in die
begrip "dankoffer volgens elkeen se vermoë," wat
dan self baie meer as 10 % kan wees.
1.3.4 Die Bybel heg ook die mees omvattende
beloftes van die Here aan offervaardigheid: Oop
vensters van die hemel met meer reën as nodig
(Maleagi 3: 10), God sal alles in oorvloed skenk ...
(2 Korintiërs 9: 8), God sal in elke behoefte ryklik
voorsien (Filippense 4: 19), ensovoorts.
1.3.5 As lidmate, gemeentes, ringe, sinodes en
Algemene Sinode het ons die roeping om Bybel
getroue rentmeesters te wees en mekaar daartoe
aan te spoor.
1.3.6 AANBEVELING: BYBELSE RENTMEESTERSKAP
Die Algemene Sinode versoek sinodes, ringe en
kerkrade om erns te maak met die bevordering van
Bybelse rentmeesterskap op alle vlakke.

2. KOSTE VAN DIE NUWE STRUKTUUR
2.1 Met die skryf van die verslag, was die volle
detail van die nuwe struktuur van die Algemene
Sinode nog nie bekend nie. Die koste van die
nuwe struktuur kan dus nie sinvol met dié van die
oue vergelyk word nie.
2.2 Die AKF het geoordeel dat die volgende riglyne in gedagte gehou behoort te word, totdat al
die detail bekend is:
Een: Die koste moet sover moontlik, vooraf bereken word.
Twee: Bestaande fondse sal anders aangewend
moet word.
Drie: ’n Tydperk van infasering is nodig.
Vier: Toekenning word aan Funksies en nie vir
Kommissies gemaak nie.
Vyf: Dit is belangrik om te bepaal hoeveel fondse
beskikbaar is.
2.3 Die Taakspan en die ASK het versoek dat
meer fondse vir die werksaamhede van die Algemene Sinode beskikbaar behoort te wees. Hulle
het versoek dat die sinodes gevra word om meer
bydraes te lewer. Die verteenwoordigers van die
sinodes het egter aangedui dat bykans geen
sinode meer met 'n uitgawe-begroting werk nie.
Almal bepaal wat op 'n billike wyse van die
gemeentes beskikbaar is, en daarvolgens word die
begroting aangepas. Die bedrag wat vir die werksaamhede van die Algemene Sinode beskikbaar
is, moet ook so tred hou met die wel en weë van
gemeentes.
2.4 Daarom is 'n nuwe benadering voorgestel.
(Vergelyk punt 11 hieronder.) Hiervolgens word
die bydraes van die sinodes hoofsaaklik vir die
struktuur (dit is personeel-uitgawes en vergaderingskoste) van die Algemene Sinode aangewend.
Die opbrengs uit reserwes word vir projekte aangewend. Omdat die opbrengs van onder andere
die AJK-fondse ook vir die bediening van die Algemene Sinode gebruik kan word, is daar wel meer
fondse vir dié uitgawes beskikbaar.
2.5 Benutting deur kundiges
2.5.1 Die Algemene Sinode is gelukkig om oor
talle kundige lidmate te beskik, wat ’n bydrae kan
en graag wil lewer. Soms is dit nodig om van hierdie lidmate se tyd en ander kostes te vergoed.
2.5.2 Die AKF het geoordeel dat persone, waarvan die kostes betaal moet word, slegs op ’n adhoc basis gebruik behoort te word. Hulle behoort
nie vaste lede van Kommissiese of Taakspanne te
wees nie.

3. KOSTE - IMPLIKASIES VAN BESLUITE

Opdrag een: Die AKF adviseer die Algemene
Sinode in verband met die beleid wat ten opsigte
van finansies gevolg moet word.

3.1 Tydens die vorige sitting van die Algemene
Sinode is 'n menigte besluite geneem wat finansiële implikasies het. Tans is die beleid nog dat
enige besluit geneem kan word, maar indien dit nie
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5.3.1 Verskeie gesprekke is met die Dagbestuur
van die AJK gevoer. Daar is konsensus oor die
volgende bereik. (In die woorde van die AJK-Dagbestuur.)
5.3.1.1 Daar behoort prinsipieel gedink te word
oor projekte van die Kerk op algemene sinodale
vlak en hoe dit gefinansier kan word.
5.3.1.2 'n Vergadering kan jaarliks byeen geroep
word, waar al die Kommissies se behoeftes en
projekte voorgelê word en toekennings gemaak
kan word uit beskikbare fondse na gelang van
prioriteite.
5.3.1.3 Die AJK se geld is in beginsel kerkgeld.

in die begroting inpas nie, kan dit nie uitgevoer
word nie.
3.2 Besluite word oor nuwe en bestaande sake
geneem en die huidige Kommissies kan nie aan
alles uit hulle gewone begroting aandag gee nie.
3.3 Die verteenwoordigers van die sinodes is ook
onwillig om die verhogings (tot 32% op 'n vorige
jaar se begroting) te absorbeer. Bykans nêrens
elders, word so te werk gegaan nie. Al die sinodes
laat slegs 'n beperkte bedrag vir hulle werksaamhede toe en dit is onaanvaarbaar dat Kommissies
van die Algemene Sinode se begrotings maar kan
styg, met 'n persentasie wat veel hoër is.
3.4 Daarom is ooreengekom dat 2004/2005 se
begroting die laaste begroting is, wat volgens uitgawes opgestel word. Die moontlike inkomste
moet vooraf bekend wees, sodat almal sinvol
betrek kan word in ’n proses van onderhandelinge
oor die beste aanwending van die beskikbare
fondse.
3.5 'n Uitvloeisel hiervan is dat die koste-implikasies van besluite bereken word en bekend
behoort te wees, voordat die besluit geneem word.
(Vergelyk punt 11 hieronder.)

Notas by die punt:
Nota een: Daarom het die Algemene Sinode, as
regspersoon, volle beskikkingsreg oor alle geld
onder sy beheer. Die agtergrond van die fondse
van AJK het ’n bepaalde historiese verloop, wat in
ag geneem moet word. Die huidige fondse onder
beheer van die AJK is oorspronklik gevestig uit die
destydse Sondagskool Boekhandel en die ou KJV,
wat later verder gegroei het tot die fonds wat dit
vandag is.
Nota twee: Beide AJK en AKKM het, vanweë hul
oorspronklike finansiële basis tot die AJK-Fondse,
’n bepaalde historiese waarde wat in ag geneem
moet word. AKKM het wel die CJB se waardetoevoeging wat aan hulle toevertrou is, maar dit behoort nie die waarde van die media se oorspronklike insette te bepaal nie. CJB is ’n diens wat later
binne maatskappyverband ontwikkel is. Die Taakspan, wat deur die Algemene Sinode aangewys is,
het CJB en AJK-Fondse ook van mekaar geskei.

4. KOSTE VAN ALGEMENE SINODE
2004
4.1 In die verlede is die totale reiskoste van die
sinodes om die sitting van die Algemene Sinode by
te woon, pro-rata tussen die sinodes verdeel. Die
AKF het geoordeel dat dit billik is dat die verblyfkoste, sowel as die koste vir die Agendas en
Handelinge ook ingereken moet word.
4.2 Vanaf 2004 word in die pro-rata verdeling van
die vergaderingskoste van die Algemene Sinode,
dus die totale koste van die sitting vir die sinodes
ingereken.
4.3 Die AKF het die ASK en die Taakspan geadviseer dat die totale koste van die Algemene Sinode
2004 nie meer as 10% hoër as die vorige sitting
behoort te wees nie. Dit is nog nie duidelik of die
doelwit bereik kon word nie. (Vergelyk ook punt 21
hieronder.)

5.3.1.4 Die kapitaal behoort nie verminder te word
nie, maar ’n persentasie van die rente opbrengs
kan na kapitalisering van 25% en nadat R700 000
voorsien is vir die PASD Gemeente-en-Bediening
se kantoor, aangewend word in belang van die
jeug (45%) en mediabediening (10%) waarna die
balans (45%) beskikbaar is vir Algemene Sinodale
werk.
5.3.1.5 Die fondse van die Algemene Sinode word
deur die AKF geadministreer en bestuur.
5.3.1.6 Beleggings in kontant word deur die AKF
volgens Reglement 9 van Die Kerkorde gedoen.
5.3.1.7 Hierdie saak word eers na twee jaar in die
lig van die organisasiestruktuur van die Algemene
Sinode weer hanteer.
5.3.1.8 Die AJK hanteer sy eie fondse tot en met
31 Maart 2005, waarna dit aan die AKF oorgegee
word.
5.3.1.9 Die AKF rapporteer hieroor by die Algemene Sinode.
5.3.2 AANBEVELINGS: AJK-FONDSE
5.3.2.1 Die Algemene Sinode keur dit goed dat die
AJK alle fondse onder hulle beheer aan die einde
van Maart 2005* aan die AKF, wat die administrasie en bestuur daarvan namens die Algemene
Sinode behartig, oordra. (*Nota: Indien punt 8.3

5. FONDSE VAN KOMMISSIES
5.1 In die verlede is Kommissies gelaat om
selfstandig te besluit oor fondse wat in hulle naam
geplaas is. Uit gesprekke met Kommissies is daar
gaandeweg konsensus oor die beginsels soos in
punt 6 hieronder verkry.
5.2 Dit beteken dat die Algemene Sinode die eienaar van alle fondse is wat in die naam van die
Algemene Sinode of enige Kommissie van die
Algemene Sinode geregistreer is. Alle fondse van
die Algemene Sinode en die Kommissies is in
beginsel kerkgeld. Die Algemene Sinode behoort
daaroor te beskik en die opbrengs vir die werksaamhede of bedieninge van die Algemene Sinode
aan te kan wend.
5.3 Gesprekke met die AJK-dagbestuur
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goedgekeur word, verander die datum na “einde
van Februarie 2005.”)
5.3.2.2 Die Algemene Sinode keur die tussentydse verdeling van die inkomste uit die AJK-fondse
goed vir die volgende twee jaar, waarna dit in die
lig van die herstrukturering van die Algemene
Sinode in heroorweging geneem kan word.

Drie: Die AKF administreer en bestuur alle fondse
van die Algemene Sinode.
6.2 Dit beteken dat die besluitneming oor die fondse by die ASK gesetel is. Onder hulle leiding word
'n vergadering belê, van almal wat 'n belang by die
beskikbare fondse het. Tydens die vergadering
word gesamentlik, aan die hand van die prioriteite
van die Algemene Sinode, die beskikbare fondse
verdeel.

5.4 RESERWES VAN KOMMISSIES
5.4.1 Die Kommissies beskik oor die volgende
reserwes:
Kommissie
Bedrag
Algemene Reserwefonds
R3 115 531
Buitendach Trust
R1 435 920
Aksiefonds/De Beerfonds
R308 039
Huweliksverryking
R160 166
Indiër Evangelisasie
R147 858
Vrouediens
R112 003
Buitelandse Bediening
R650 000
Diens van Barmhartigheid
R517 249
Algemene Bedieningsfonds
R258 624
Algemene Jeugkommissie
R40 245 321
5.4.2 Daar moet telkens beoordeel word in watter
mate die Algemene Sinode die Kommissies kan
laat om onafhanklik daaroor te besin. Dit behoort
ook volgens die prioriteite van die Algemene
Sinode aangewend te word.
5.4.3 AANBEVELINGS: FONDSE
5.4.3.1 Die Algemene Sinode besluit dat alle fondse in die naam van die Algemene Sinode, wat
bestuur en beheer word deur die AKF of 'n Kommissie van die Algemene Sinode kerkgeld is, waarvan die Algemene Sinode die uitsluitlike diskresie
en besluitnemingsbevoegdheid het.
5.4.3.2 Die Algemene Sinode besluit dat reserwefondse van Kommissies, fondse van die Algemene
Sinode is, waarvan die inkomste tot diens van die
Algemene Sinode gestel word.
5.4.3.3 Die kapitaliseringsbeleid van die Algemene Sinode geld ten opsigte van alle fondse, wat
onder die bestuur van die AKF geplaas word, sodat die kapitaal beskerm word teen inflasie en
waardevermindering.

7. AANSOEK OM DIE VRYSTELLING
VAN DIE BETALING VAN INKOMSTEBELASTING
7.1 In samewerking met die ARK en ouditeure is
die nodige inligting versprei. Gemeentes, ringe,
sinodes en die Algemene Sinode kon dus aansoek
doen om die vrystelling van die betaling van inkomstebelasting.
7.2 Talle instansies het nog nie die skriftelike
vrystelling ontvang nie. Die reëling van SAID is
egter dat almal wat wel vrystelling volgens artikel
10(1)f geniet het, steeds vrygestel is, indien 'n
aansoek ingedien is.
7.3 Indien vrystelling ontvang is, moet binne 'n
jaar as Organisasie Sonder Winsoogmerk geregistreer word. 'n Taakspan van die ARK en AKF gee
tans aandag aan die dokumente wat hiervoor ingedien moet word.

8. BOEKJAAR ALGEMENE SINODE
8.1 Tans strek die boekjaar van die Algemene
Sinode vanaf 1 April tot 31 Maart van die betrokke
jare.
8.2 Talle sinodes se boekjaar stem egter met die
belastingjaar ooreen, naamlik 1 Maart tot 28(29)
Februarie. In die proses van belastingvrystelling,
is dit ook gewens dat die boekjaar op 1 Maart van
'n jaar begin. Daar is geen praktiese implikasies
wat so 'n oorskakeling hoef te verhinder nie.
8.3 AANBEVELING: BOEKJAAR
Die Algemene Sinode besluit dat die boekjaar van
die Algemene Sinode verander word, om op 1
Maart van 'n betrokke jaar te begin. Hierdie verandering tree op 1 Maart 2005 in werking.

6. VERDELING VAN DIE BESKIKBARE
FONDSE

9. OMSTANDIGHEDE VAN DIE ONDERSKEIE SINODES

6.1 In die hantering van fondse, is daar oor 'n
aantal beginsels ooreengekom. Dit is:
Een: Alle fondse is die eiendom van die Algemene
Sinode. Geen Kommissie beskik meer selfstandig
oor eie fondse nie.
Twee: Die Algemene Sinode besluit oor die toekenning van fondse in die lig van die roeping en
visie.
Sinode
Belydende
Bruto Inkomste
lidmate
Wes-Kaapland
240 180
212 420 289
Oos-Kaapland
66 288
54 631 151
Noord-Kaapland
36 602
40 924 991
Natal
32 232
32 352 352

9.1 Jaarliks word die finansiële omstandighede
van die Sinodes in oënskou geneem. Die jongste
geouditeerde gegewens (2002/2003 boekjaar),
was soos volg:

% verandering
11,9
3,2
13,3
2,8
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begroting
19 603 009
1 774 727
2 216 427
3 829 534

% Verandering
7,9
16,1
4,4
3,1

Fondse

Oranje Vrystaat
Wes-Transvaal
Noord-Transvaal
Suid-Transvaal
Oos-Transvaal
Namibië
Totaal

103 232
99 204
118 599
95 393
95 578
15 843
903 151

106 734 689
87 378 049
92 452 678
98 936 186
95 879 100
22 174 604
843 884 089

9,5
-4,7
4,0
9,0
10,8
8,2
7,6

9.2 Die groei in totale inkomste van die sinodes
was 7,71% en 7,64% onderskeidelik. (Hierdie
inkomste sluit by sekere sinodes ook trustfondse
in, terwyl dit by ander nie die geval is nie. Tog is
daarop gewys dat die groei hoofsaaklik uit groot
sentra kom en dat baie (kleiner) gemeentes,
skaars die vorige jaar se inkomste ewenaar.)
9.3 Die volgende is ook opgemerk:
9.3.1 Die sinodes is met prosesse besig om sinodale werksaamhede af te wentel.
9.3.2 Oral word gepoog om soveel as moontlik
fondse plaaslik beskikbaar te hê - daar waar die
Kerk werklik 'n verskil kan maak.

Belydende lidmate
Bruto inkomste
Sinodale begrotings

7 500 000
5 832 624
7 691 310
6 140 124
6 190 325
2 449 978
63 228 058

0
-0,4
7,0
6,0
4,7
9,1
5,79

9.3.3 Die huidige samestelling van die lidmate van
die NG Kerk moet steeds in gedagte gehou word.
Die lidmate word minder, armer en ouer.
9.3.4 Eenwording van gemeentes slaag nie maklik
nie. Talle vernuwende wyses van samewerking
word bedink om die bediening oral in stand te hou.
9.3.5 Elk van die sinodes het eie omstandighede,
wat sterk met die verskillende streke se ekonomieë
ooreenstem.
9.3.6 Samevattend lyk die totale prentjie sedert
2000/2001 soos volg:

Persentasie groei tot
2001/2002
+0,08%
+7,71%
+5,7%

Persentasie groei tot
2002/2003
+0,49%
+7,64%
+4,62%

9.3.7 Daar word tans seker gemaak dat al die
sinodes die finansiële inligting op dieselfde wyse
deurgee. Dit het in die verlede nie sondermeer
gebeur nie.

Totale
903 151
R864 940 741
R63 228 058

10. BEGROTING VAN DIE ALGEMENE
SINODE

pas volgens die riglyne vir traktementsverhoging,
koste van dienste en die inflasiekoers.
10.1.2 Die besluite wat nuwe werksaamhede beteken het, se koste word ook bereken en by die
begrotings gevoeg.
10.1.3 Daarna word die bronne ontgin. Die bedrae wat uit die resewes en trustfondse beskikbaar
is, word bepaal. Die sinodes moet daarna die
ontbrekende bedrag voorsien. (Elders is genoem
dat die begroting vir 2004/2005 met moeite deur
die verteenwoordigers van die sinodes goedgekeur
is.)
10.1.4 Hierdie werkswyse is in wese ’n uitgawebegroting.

10.1 HUIDIGE WERKSWYSE
10.1.1 Die bestaande werksaamhede van Kommissies se koste word bereken en jaarliks aange-

10.2 DIE RESULTAAT IN SYFERS
10.2.1 ’n Opsomming van die uitgawes, is soos
volg:

Opdrag twee: Die AKF hersien jaarliks die begroting van die Algemene Sinode aan die hand van
die bepaalde omstandighede wat heers.
Hierdie werksaamheid behoort steeds uitgevoer te
word.

Administrasiefonds
Ekumeniese Sakefonds
Hugenote Kollegefonds
Bybelvertalingsfonds
Argieffonds
Regsfonds
Moderatuursfonds
Teologiese Opleiding
Kerklike Media
Leer en Aktuele Sake
Aksiefonds
DFB de Beerfonds

2001/2002

2002/2003

2003/2004

2004/2005

787 087
556 148
176 000
9 910
29 000
57 755
98 722
25 000
20 000
258 116
13 500
2 000

956 547
555 020
145 000
10 878
30 000
63 900
105 588
28 000
26 000
301 573
13 500
2 000

998 258
587 985
120 000
12 000
35 000
88 547
108 551
20 900
19 000
297 364
13 500
2 000

1 061 479
617 007
120 000
10 476
44 519
61 160
221 320
16 900
25 000
358 641
13 500
2 000
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Gemeentebediening
Sensusfonds
Huweliksverrykingsfonds
Eredienskommissie
ASK vir Getuienis
Indiër Evangelisasiefonds
Diens van Barmhartigheid
Algemene Jeugkommissie
BKJA Trustfonds
Diensverhoudinge
Predikantebediening
Vrouebediening
Algemene Bedieningsfonds
Totaal

33 920
25 000
10 000
10 000
178 280
8 000
504 767
2 122 230
10 000
12 000
35 000
49 360
356 500
5 388 295

43 080
25 000
10 000
21 000
183 603
8 000
347 648
994 709
10 000
17 000
39 000
55 950
391 900
4 384 895

32 300
30 000
10 000
13 600
181 703
8 000
451 347
1 056 379
10 000
16 500
29 000
53 400
453 050
4 648 383

47 800
30 000
10 000
22 600
184 621
8 000
497 540
1 111 123
10 000
13 500
52 800
54 895
512 250
5 107 131

10.2.2 ’n Verdeling van die begroting volgens uitgawe-items, toon die verspreiding tussen die uitgawes.
Slegs 2004/2005 se uitgawes word getoon.
2004/2005
1 227 141
139 992
21 105
14 690
37 700
129 424
1 248 227
607 695
43 140
322 068
225 745
32 097
522 689
509 018
5 080 731

Vergaderingskoste
Kantoorhuur
Elektrisiteit
Posgeld
Skryfbehoeftes
Telefoon
Vergoeding
Inkoop van Dienste
Honoraria
Subskripsies en Ledegeld
Subsidies (Emeriti en SMA)
Ander
Toekennings
Administrasie koste
Totaal

%
24.15
2.76
0.42
0.29
0.74
2.55
24.57
11.96
0.85
6.34
4.44
0.63
10.29
10.02
100

10.2.3 Die bronne van die inkomste is soos volg:

Besparing vorige jaar
Reserwes
Rente Buitendach Trust
Toekenning AJK
Reserwefonds
Wes-Tvl personeel
Subtotaal
Uit die Kommissies
Aksiefonds
DFB de Beerfonds
Huweliksverrykingsfonds
Indiër Evangelisasie
Diens van Barmhartigheid
Jeugkommissie
BKJA Trustfonds
Vrouediens
Algemene bedieningsfonds
Subtotaal

2001/2002
0

2002/2003
111 388

2003/2004
36 000

2004/2005
0

97 500
235 000
129 799
38 391
500 690

102 000
200 000
220 000
39 473
561 473

103 125
400 000
160 955
0
664 080

105 000
200 000
581 400
0
886 400

13 500
2 000
10 000
8 000
119 400
2 122 230
10 000
25 000
356 500
2 666 630

13 500
2 000
10 000
8 000
30 000
994 709
10 000
30 950
391 900
1 491 059

13 500
2 000
10 000
8 000
146 000
1 056 379
10 000
28 400
453 050
1 727 329

13 500
2 000
10 000
8 000
140 000
1 111 123
10 000
33 295
512 250
1 840 168
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Totaal

3 167 320

2 163 920

2 427 409

2 726 568

4 384 895
2 163 920
2 220 975

4 610 095
2 427 409
2 220 974

5 080 731
2 726 568
2 380 563

10.2.4 Bedrag van die sinodes benodig:
Totale uitgawes
Minus ander inkomste
Vanaf die Sinodes

5 388 295
3 167 320
2 220 975

10.2.5 Die verdeling tussen die sinodes om 2004/2005 se bydraes te bepaal, is soos volg:
Sinode
Wes- en Suid-Kaapland
Oos-Kaapland
(Oos-Kaap min Suid-Tvl)
(Suid-Tvl gedeelte)
Noord-Kaapland
Natal
Oranje-Vrystaat
Wes-Transvaal
Noord-Transvaal
Suid-Transvaal
Oos-Transvaal
Namibië
Totaal

Lidmate
2003
240 180
62 288

%
2004/5
26,59
7,34

36 602
32 232
103 232
99 204
118 599
95 393
95 578
15 843
903 151

4,05
3,57
11,43
10,98
13,13
10,56
10,58
1,75
100,00

Opmerking: Suid-Transvaal het ingestem om die
gedeelte wat Oos-Kaapland nie kon bybring nie, te
betaal.

Verdeling
2004
633 077
174 725
164 000
10 725
96 477
84 958
272 103
261 486
312 600
251 441
251 929
41 760
2 380 563

wat die prioriteite is, wat nou die grootste verskil
kan maak en die hulpbronne dan daarheen kanaliseer.
10.3.3 Die sinvolheid van die uitgawes kan nie
altyd bepaal word nie
’n Groot gedeelte van die begroting is vergaderingskoste. Dit is nie altyd die beste aanwending
van beskikbare fondse nie.

10.3 PROBLEME MET DIE HUIDIGE WERKSWYSE
10.3.1 Die begroting groei meer as wat die
Sinodes in hulle toekennings toelaat
Die AKF het tydens die jongste vergadering
(November 2003) met moeite die begroting van die
Algemene Sinode goedgekeur gekry. Dit het
onderhandelinge gekos om by ’n bedrag uit te
kom, waarvoor al die sinodes se verteenwoordigers kans gesien het. Daar moes ook veel meer
uit die reserwes geneem word, as wat die riglyne
toegelaat het. Die vergadering het besef dat daar
nie meer volgens hierdie wyse gewerk kan word
nie. ’n Kommissie begroot en die fondse daarvoor
moes gevind word. Bykans geen sinode werk
meer so nie. Die AKF het ’n proses begin om te
bepaal wat billik van die sinodes verwag kan word.
Volgens hierdie inkomste kan die uitgawes van die
Algemene Sinode beplan word.
10.3.2 Nuwe werksaamhede word nie sonder
meer geakkommodeer nie
Tans word bykans enige besluit geneem, sonder
dat die koste daarvan bereken word. Die beleid is,
dat indien dit in die begroting inpas, word dit
gedoen. Indien nie, kan die besluit nie uitgevoer
word nie. Die Algemene Sinode of ASK behoort
prioriteite te bepaal en die hulpbronne daarvolgens
toe te ken. Dit is nie vreemd dat die Algemene
Sinode nie oor voldoende hulpbronne beskik nie.
Elke gemeente, sinode en ander instansies sit in
dieselfde posisie. Daar moet eerder bepaal word

10.4 BEGINSELS VIR ’N NUWE WERKSWYSE
10.4.1 Daar is reeds onderling tussen al die Kommissies oor die volgende beginsels ooreengekom:
Een: Die begroting behoort inkomste-gedrewe te
wees. Daar moet dus vooraf bepaal word watter
bedrag vanaf die sinodes en uit die reserwes beskikbaar is.
Twee: Daar word op ’n onderhandelingsbasis
gewerk. Sinodes word die geleentheid gegee, om
volgens hulle omstandighede by te dra.
Drie: Die sinodes se bydraes word volgens ’n
eenvoudige formule bepaal. Hierdie proses moet
vir almal deursigtig wees, billik teenoor almal wees
en die berekeninge moet op ’n verantwoordbare
wyse gedoen word.
Vier: Die Algemene Sinode bepaal die prioriteite
vir werksaamhede volgens die roeping en visie wat
uitmond in uitgangspunte, kernwaardes, kernbesigheid en fokusareas.
Vyf: Die beskikbare fondse word volgens hierdie
prioriteite verdeel, na aanleiding van onderlinge
gesprekke deur al die Kommissies, om die gesamentlike projekte te bepaal.
Ses: Daar word onderskei tussen primêre (vaste
verpligtinge) en sekondêre (diskresionêre) uitgawes.
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Sewe: Wanneer daar jaarliks saam oor die beskikbare fondse besin word, word een Kommissie nie
bo ’n ander bevoordeel nie. Elkeen het ’n eie
fokus. Die beginsels van ’n duidelike strategie,
deursigtigheid, gesamentlike eienaarskap en gesamentlike besluitneming geld deurentyd.
10.4.2 Berekening van die sinodes se bydraes
10.4.2.1 Voorheen is die bydraes bereken deur
die totale uitgawes te deel deur die die totale aantal lidmate van elke sinode. Die voorgestelde
werkwyse begin nie meer met uitgawes nie. Daarom is ooreengekom om die sinodes se bydraes te
bereken as 0,3% van die totale lopende inkomste
van al die gemeentes van ’n sinode. Die gemeentes is die basiese bron van die inkomste en die wel
en weë van die gemeentes, moet in ag geneem
word. Die jongste geouditeerde state word geSinode
Wes- en Suid-Kaapland
Oos-Kaapland
(Oos-Kaap min Suid-Tvl)
(Suid-Tvl gedeelte)
Noord-Kaapland
Natal
Oranje-Vrystaat
Wes-Transvaal
Noord-Transvaal
Suid-Transvaal
Oos-Transvaal
Namibië
Totaal

bruik. Die totale lopende inkomste sluit nie trustfondse en fondse wat byvoorbeeld vir boufondse
ingesamel is, in nie.
10.4.2.2 Die resultaat van hierdie wyse van berekening, is dat die bedrag wat uit die sinodes vir die
Algemene Sinode beskikbaar is, ongeveer dieselfde is, as wat die vorige jaar beskikbaar was.
Die verdeling tussen die sinodes word egter ietwat
gewysig.
10.5 KOSTE-EFFEK VAN HIERDIE BEREKENINGWYSE
10.5.1 ’n Vergelyking tussen die huidige wyse van
berekening volgens die aantal lidmate en die voorgestelde berekeningswyse volgens ’n persentasie
van die totale inkomste van die gemeentes, is soos
volg:

Lidmate
2003
240 180
62 288

%
2004/5
26,59
7,34

36 602
32 232
103 232
99 204
118 599
95 393
95 578
15 843
903 151

4,05
3,57
11,43
10,98
13,13
10,56
10,58
1,75
100,00

10.5.2 Die sinodes wat meer moet bydra, se
bydraes kan oor ’n tydperk infaseer word, indien
hulle dit verlang.
10.5.3 Die bedoeling van hierdie werkswyse is dat
0,3% die boonste perk sal wees. Daar moet gepoog word om die persentasie te verminder. Vergelyk die aanbeveling by punt 11.5.2 hieronder.

Verdeling
2004
633 077
174 725
164 000
10 725
96 477
84 958
272 103
261 486
312 600
251 441
251 929
41 760
2 380 563

Totale
inkomste
212 420 289
54 631 151

Bereken as
0,3%
637 261
163 893

40 924 991
32 352 352
106 734 689
87 378 049
92 452 678
98 936 186
95 879 100
22 174 604
843 884 089

122 775
97 057
320 204
262 134
277 358
296 809
287 637
66 524
2 531 652

11.1.2 Die Algemene Sinode word saamgestel uit
sinodes, wat in die eerste plek verantwoordelik is vir
die voorsiening van finansies (primêre inkomste)
sodat die Algemene Sinode sy opdrag kan uitvoer.
Waar buitengewone projekte binne die roeping van
die Kerk uitgevoer moet word, kan ook van borgskappe of vennootskappe (sekondêre inkomste)
met die Staat en die privaatsektor gebruik gemaak
word.
11.1.3 Geen kommissie van die Algemene Sinode
het 'n belangriker of hoër verantwoordelikheid as
enige van die ander nie, hoogstens 'n ander fokus
van verantwoordelikheid.
11.1.4 Elke Kommissie, Ad Hoc-kommissie of Taakspan van die Algemene Sinode het 'n onlosmaaklik
geïntegreerde funksie ten opsigte van die effektiewe
funksionering van die Algemene Sinode se uitgangspunte, kernwaardes, kernbesigheid en fokusareas.
11.1.5 Die begroting is en bly die Algemene Sinode
se verantwoordelikheid, met dien verstande dat in
die bestuur van die inkomste moeite gedoen word,
om al die kommissies en sinodes eienaarskap te
laat aanvaar vir die Algemene Sinode se totale
begroting. Daarvoor moet almal betrokke ingelig
word, presies waarvoor hulle moet gee en verseker
wees dat die spandering van enige geld na binne

10.6 ONDERLINGE GESPREK
10.6.1 Die AKF het 'n voorgestelde "Finansiële
bestuursbenadering" aan al die Kommissies voorgelê. Kommentaar is ontvang en ingewerk.
10.6.2 Hierdie dokument kan dus met redelike
konsensus voorgelê word.

11. VOORGESTELDE "FINANSIËLE BESTUURSBENADERING"
11.1 INLEIDING
11.1.1 Die finansiële bestuursverantwoordelikheid
van die Algemene Sinode en al die Kommissies, is
daarin geleë dat finansies sober en gedissiplineerd
bestuur word. Die Algemene Sinode bely dat die
Here die finansiële middele voorsien, maar aanvaar
saam met die gawes wat die Here gee, ook rentmeesterskap vir die bestuur en bedryf daarvan.
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of buite die Algemene Sinode met verantwoordelikheid gedoen word.
11.1.6 Die NG Kerk in algemene sinodale verband
is die regspersoon en eienaar van alle roerende en
onroerende bates, wat in die naam van die Algemene Sinode geregistreer is of onder sy bestuur
en beheer geplaas is (Kerkorde Reglement 9, punt
1.1 tot 1.3).
11.2 FILOSOFIE
11.2.1 Finansiële bestuur
11.2.1.1 Ongeag deur wie of op welke wyse enige
fondse in die naam van die Algemene Sinode ingesamel of gegenereer word, berus die bestuur en
beheer daarvan uitsluitlik by die Algemene Sinode
(of die ASK, indien die Algemene Sinode nie in
sitting is nie) op aanbeveling van die Algemene
Kommissie vir Fondse (AKF) (Kerkorde Reglement
9, punt 1.4)
11.2.1.2 Die Algemene Sinode oefen die administrasie, bestuur en beheer oor finansies uit, deur
die Kommissie wat in terme van Reglement 9 daartoe bemagtig is (AKF).
11.2.2 Begroting
11.2.2.1 Die begroting is ’n finansiële beheerinstrument van beskikbare fondse en word deur die
Algemene Sinode gebruik vir die bestuur en
beheer van alle fondse, wat deel daarvan vorm.
11.2.2.2 Die Algemene Sinode se begroting word
befonds op ’n onderhandelingsbasis. Vir die invordering van primêre inkomste, word met Sinodes
ooreengekom oor hul bydrae tot die begroting, in
die lig van elkeen se unieke omstandighede en
finansiële posisie. Billikheid, regverdigheid en die
beginsel van verifieerbaarheid, moet te alle tye
gehandhaaf word.
11.2.2.3
Die begrotingsproses moet deursigtig
wees om die Algemene Sinode en die Kommissies
op hoogte te hou van die werkwyse en stand van
die finansies tot datum.
11.2.2.4 Die Algemene Sinode begin elke finansiële
jaar op ’n zero-basis begroting, waarin daar nie vir
enige tekorte begroot word nie. Dit beteken ook dat
daar elke finansiële jaar de novo na elke item op
die begroting gekyk word, in terme van die prioriteit
en bekostigbaarheid daarvan.
11.2.2.5 Die Algemene Sinode se begroting is
inkomste-gedrewe. Dit het die uitdruklike betekenis dat die begroting eers gefinaliseer word, nadat
dit bekend is, wat die beskikbare inkomste in terme
van die onderhandelde bydraes van die Sinodes
en reserwefondse is.
11.2.2.6 Die begroting word op ’n kontant benaderingsgrondslag bestuur. Uitgawes kan slegs aangegaan word in terme van beskikbare fondse. Indien
die begroting oorskry word, as gevolg van ’n bepaalde uitgawe(s), moet dit eers deur die Algemene Sinode of ASK goedgekeur word, terwyl ook
aangedui word vanwaar die fondse aangesuiwer
moet word. Daar kan dus nie werklik met tekorte
afgesluit word nie. In die baie onwaarskynlike
geval waar ’n tekort nie verhoed kán word nie
(byvoorbeeld onvoorsiene hoë regskoste), moet

die tekort as die eerste uitgawe op die volgende
begroting voorsien word.
11.2.2.7 Die Algemene Sinode mag geen fondse
van watter aard ookal anders hanteer as deur die
Algemene Sinode se boekhoustelsel wat opgestel
en bedryf word volgens algemeen aanvaarde
rekeningkundige beleid nie.
11.3 STRATEGIE
11.3.1 Begrotingsbestuur
11.3.1.1 Die jaarlikse begrotingsproses van die
Algemene Sinode begin minstens ses (6) maande
voor die begin van ’n nuwe finansiële jaar, ten
einde betyds die sinodes en kommissies van die
Algemene Sinode se deelname te kan bekom, om
’n verantwoordbare begroting in plek vir implementering te hê.
11.3.1.2 Die begroting word jaarliks op ’n zerobasis grondslag saamgestel deur die AKF, tesame
met alle ander betrokke Kommissies en Sinodes se
verteenwoordigers se insette vir goedkeuring deur
die Algemene Sinode. By die opstel van die begroting moet die AKF op ’n verantwoordelike wyse die
potensiaal van die Algemene Sinode se inkomstebronne verreken.
11.3.1.3 Werklike inkomste en uitgawes gemeet
teen begroting, word gereeld gemonitor en verslag
word aan die Algemene Sinode of ASK gedoen.
11.3.1.4 Vaste of kontraktuele verpligtinge in die
begroting geniet noodwendig prioriteit in die aanwending van beskikbare fondse. Hierdie kostes en
sodanige ander kostes wat nodig is vir die effektiewe funksionering van die Algemene Sinode, word
beskou as vaste kostes of primêre uitgawe prioriteite.
11.3.1.5 Enige ander kostes word as sekondêre uitgawe prioriteite beskou, wat finansier word uit
beskikbare fondse, nadat die vaste of kontraktuele
verpligtinge nagekom is. Die AKF poog om in die
bestuur van beskikbare fondse, ’n gesonde balans
te handhaaf tussen sekondêre uitgawe prioriteite.
11.3.1.6 Die Algemene Sinode keur geen nie-begrote items, van watter aard ook al, goed sonder
deeglike ondersoek en advies in samewerking met
die AKF ter wille van sinvolle en verantwoordelike
bestuur van die finansies.
11.3.1.7 Die AKF doen jaarliks aan die einde van
die finansiële boekjaar ’n oorsigverslag oor die
finansies van die Algemene Sinode of ASK (indien
die Algemene Sinode nie in sitting is nie). Hierdie
state word vergesel met 'n toepaslike ouditverslag.
11.3.2 Bydraes van die Sinodes
11.3.2.1 Sinodes se bydraes word volgens ’n persentasie-formule bereken, gebaseer op die totale
lopende inkomste van al die gemeentes van die
betrokke sinode, volgens die jongste geouditeerde
state aangetoon.
11.3.2.2 Die bydraes word bereken as 0,3% van
die totale lopende inkomste van al die gemeentes
van ’n sinode.
11.3.2.3 Hierdie persentasie kan slegs verhoog
word met ’n meerderheid van twee-derdes van die
stemgeregtigdes, tydens die vergadering van die
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11.4.2.4 Die volgende moontlikhede word deur die
AKF ondersoek:
Een: ’n Tydperk van infasering word beplan, sodat
al die sinodes geakkommodeer kan word.
Twee: Ander tussentydse reëlings word getref,
sodat sommiges nie meer hoef te betaal nie.
Drie: Die huidige bydraes van die sinodes word
slegs verhoog met die persentasie, wat die sinodes
se gemeentes se inkomste gestyg het.
11.4.2.5 Waaroor almal eenstemmigheid het, is
dat daar met ’n inkomste-begroting gewerk moet
word. Die 0,3% van die totale lopende inkomste
van al die gemeentes, behoort die boonste perk vir
die uitgawes van die Algemene Sinode wees.
Hierdie bedrag kan, soos in die verlede, deur die
AKF in sitting onderling verdeel word. Daar kan
oor en weer aanpassings geskied, totdat almal
mekaar gevind het.
11.5
AANBEVELINGS: FINANSIËLE BESTUURSBENADERING
11.5.1 Die Algemene Sinode keur dié finansiële
bestuursbenadering (punt 11.1 tot 11.3.3.2) goed
as beleidsdokument vir finansiële bestuur van
fondse.
11.5.2 Die Algemene Sinode keur die berekening
as 0,3% van die totale lopende inkomste van al die
gemeentes goed, maar verwys dit terug na die
AKF om die moontlikheid van ’n verlaging te ondersoek.
11.5.3 Die Algemene Sinode keur die bedrag,
bereken as 0,3% van die totale lopende inkomste
van al die gemeentes, as die maksimum bedrag vir
die uitgawes van die Algemene Sinode goed. Die
verdeling van die bedrag word na die AKF verwys.

Algemene Sinode.
11.3.2.4 Die bydrae van ’n sinode word deur die
AKF in sitting bereken. Onderhandelinge oor ’n
vermindering van die bedrag, kan tydens dié vergadering, in die lig van die sinode se omstandighede, geskied. Enige vermindering van die bydrae, is net geldig vir een finansiële jaar.
11.3.2.5 Hierdie bydraes word maandeliks aan die
Algemene Sinode oorbetaal.
11.3.2.6 Enige sinode wat versuim om die maandelikse bydraes te betaal, word met ’n renteheffing,
volgens die prima koers van ABSA, op die uitstaande bedrag gedebiteer.
11.3.3 Beleggings
11.3.3.1 Beleggings in kontant word deur die AKF
gedoen volgens Kerkorde Reglement 9, punt 2.4
tot 2.5.
11.3.3.2 Van enige rente verdien op beleggings,
word 25% gebruik om die betrokke belegging te
kapitaliseer en die res kan aangewend word, soos
daarvoor in die jaarlikse begroting voorsiening
gemaak is.
11.4 OPMERKINGS OOR DIE BENADERING
11.4.1 Bereken as 0,3% van die totale lopende
inkomste van al die gemeentes??
11.4.1.1 Daar is gevra of die persentasie sommer
uit die lug geval het. Hoe is dit bepaal? Die huidige totale bedrag wat sinodes tot die begroting
van die Algemene Sinode bydra, is as ’n persentasie van die totale lopende inkomste van al die
gemeentes uitgedruk.
11.4.1.2 Hierdie berekeningswyse verseker dat
ongeveer dieselfde bedrag as in die verlede, vir die
uitgawes van die Algemene Sinode beskikbaar is.
Verder word die styging of daling van die gemeentes se inkomste gebruik om die bedrag wat vir die
Algemene Sinode beskikbaar is, te bepaal. Die
verdeling tussen die sinodes word ook gewysig.
Die sinodes waar daar ’n groter groei plaasvind,
het die voorreg om meer by te dra as dié waar die
omstandighede swakker was.
11.4.2 Bydraes deur die sinodes
11.4.2.1 Daar is besef dat ’n aantal sinodes meer
as in die verlede moet bydra.
11.4.2.2 Die tabel by punt 10.5.1 het reeds die
effek van die nuwe berekeningswyse getoon.
11.4.2.3 Daar is reeds gesprekke met die sinodes
begin gevoer, wat as gevolg van die nuwe berekeningswyse, meer moet bydra. Die oplossing, wat
vir almal aanvaarbaar is, is nog nie bereik nie.
Niemand wil meer betaal nie. Dit is slegs vir almal
aanvaarbaar, as hulle bydraes verminder word. Dit
kan alleen gebeur, as die uitgawes van die
Algemene Sinode afgeskaal word.
Kommissie

Algemeen

Begroot
2003/2004

998,258

Opdrag drie: Die AKF gee aandag aan die realisering van die begrotings van al die Kommissies van
die Algemene Sinode, finansies en administrasie in
die algemeen, en personeelaangeleenthede.
Punt 12 tot 15 dui aan dat hierdie werksaamheid
steeds uitgevoer behoort te word.

12. BEGROTINGS VAN DIE KOMMISSIES
12.1 Daar word deurlopend aan die begrotings
van die Kommissies aandag gegee. Die nodige
begrotings kontrole word gedoen en die lede van
die Kommissies werk aktief hiermee saam.
12.2 Die jongste state wat hanteer is, gee 'n aanduiding hiervan.

Begroot
12
Maande
998,258
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Werklik
12
Maande
994,107

Surplus /
(Tekort)
12
Maande

Surplus /
(Tekort)
2003/2004

4,151

4,151

Fondse

Ekumene

587,985

587,985

577,979

Hugenote Kollege

120,000

120,000

120,000

Bybelvertaling

12,000

12,000

Argieffonds

35,000

Alg. Regskommissie

10,006

10,006

-

-

4,693

7,308

7,308

35,000

22,724

12,276

12,276

88,547

88,547

56,491

32,056

32,056

Moderatuursfonds

158,551

158,551

135,859

22,692

22,692

Alg Kom Teol Opleiding

20,900

20,900

14,530

6,370

6,370

Kerklike Media

19,000

19,000

20,736

(1,736)

(1,736)

Leer en Aktueel

297,364

297,364

287,358

10,006

10,006

Gemeentebediening

32,300

32,300

25,272

7,028

7,028

Sensusfonds

30,000

30,000

24,098

5,902

5,902

Eredienskommissie

13,600

13,600

649

12,951

12,951

Alg Sin Kom vir Getuienis

181,703

181,703

181,400

303

303

AKDB

305,347

305,347

305,347

Diensverhoudinge

16,500

16,500

16,214

286

286

Predikantebediening

29,000

29,000

23,378

5,622

5,622

Vrouediens

25,000

25,000

25,000

-

-

2,971,055

2,971,055

2,835,836

-

135,219

-

135,219

14.1 Tydens die samestelling van die Algemene
Sinode se begroting, is bemerk dat vergaderingskoste 25% van die begroting uitmaak.
14.2 Die AKF het geoordeel dat die volgende
reëlings in die verband getref kan word:
Die Skribas van Kommissies is versoek om die
verantwoordelikheid te neem, om die koste van
vergaderinge af te bestuur. Hulle kan:
Vroegtydig die vergaderinge belê en sorg dat die
reisreëlings vroegtydig getref word.
Indien gevlieg moet word, moet die goedkoopste
vlugte bespreek word.
Die vergaderinge moet so gereël word, dat dit
koste-effektief is. Soms is ’n telefoon-vergadering
net so goed, as ’n vergadering waar almal persoonlik teenwoordig is.
Daar is gepoog om die vergaderdatums en die
persone wat die vergaderinge bywoon, in ’n matriks saam te stel om die beste beplanning te kan
doen.
14.3 Die laaste maatreël kon nie realiseer nie,
omdat vergaderinge net nie op so ’n gestruktureerde wyse plaasvind nie.

13. HUISVESTING VAN DIE PERSONEEL VAN DIE ALGEMENE SINODE
13.1 Die AKF het geoordeel dat dit wenslik is dat
die personeel van die Algemene Sinode saam met
die personeel van 'n sinode gehuisves behoort te
word. Tans is die meeste van die administratiewe
personeel saam met die personeel van NoordTransvaal gehuisves.
13.2 Hulle is almal in die "ou Sinodale Sentrum"
(tans Mineralia Centre) gehuisves. Noord-Transvaal trek egter uit die gebou. Sodra hulle besluit
oor hulle huisvesting, kan verder onderhandel
word.
13.3 Die Taakspan van die ASK is egter besig om
die personeelsamestelling en huisvesting van die
Algemene Sinode te ondersoek. Daar is ’n Taakgroep aangestel om die moontlikhede spoedeisend
te ondersoek.

14. VERGADERINGSKOSTE VAN KOMMISSIES
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14.4 Op hierdie manier is gepoog om aan die
besluit van die Algemene Sinode 2002 uitvoering
te gee.

Een: Gemeentelike inkomste in die NG Kerk het
vir 2002/3 met gemiddeld 7,7% gegroei
Twee: Die inflasiekoers het teen November 2003
7,7% bedra
Drie: Salarisverhogings in vergelykbare poste
beloop 8 tot 10%
Vier: Die arbeidsmark in die RSA is negatief ten
opsigte van werkskepping, soos ook weerspieël in
die ekonomiese groeikoers
Vyf: Vergoeding vorm gemiddeld bykans 60% van
gemeentes se uitgawes
Ses: Die jonger predikante is oor die afgelope
paar jaar op ’n beter skaal geplaas
Sewe: Bekostigbaarheid speel ’n deurslaggewende rol en verskil van gemeente tot gemeente
17.3 Die aanpassings was soos volg:
Vir 2003/2004
Vir 2004/2005
Traktement
+7%
+7%
Reistoelae
+11,8%
+7%
Huistoelae
+6,8%
+10,11%
17.4 Die skaal met 17 kerwe, is die afgelope tyd
tot ’n skaal met 10 kerwe verminder.
17.5 Uit 'n opname wat by die sinodes gedoen is,
blyk dit dat die meerderheid gemeentes steeds die
kerwe gebruik. Die moontlikheid om "salarisbande" te gebruik, word nie benut nie. Deur die
gebruik van die “salaris-bande,” kan onderhandel
word oor aanpassings, wat ook vir die werkverrigting van die predikant voorsiening kan maak.
Andersyds kan dit ook gebruik word, indien die
gemeentes se finansiële omstandighede dit noodsaak.

15. VERSORGING VAN DIE PERSONEEL
15.1 Die personeelsamestelling van die Algemene
Sinode word deur die Taakspan van die ASK
ondersoek en aanbeveel.
15.2 In die versorging van die personeel moet die
volgende in ag geneem word:
15.2.1 Die koste vir die werkgewer, vir die persone
wat dieselfde pos beklee, behoort dieselfde te
wees.
15.2.2 Al die werknemers behoort mediese voorsiening te kry en reëlings vir die voorsiening van
mediese koste na aftrede, moet ook getref word.
Opdrag vier: Die AKF kontroleer die finansiële
state van al die Kommissies en werksaamhede
van die Algemene Sinode.
Hierdie werksaamheid behoort ook steeds
uitgevoer te word.

16.
FINANSIËLE STATE VAN DIE
ALGEMENE SINODE
16.1 GEOUDITEERDE STATE
16.1.1 Die state word jaarliks met die ouditeure
bespreek en gekontroleer. Dit word volgens Reglement 9 goedgekeur. Die ASK word op hoogte
gehou.
16.1.2 Die state is tydens kantoorure ter insae
beskikbaar.

Opdrag ses: Die AKF beoordeel die finansiële
implikasies by die vulling van vakatures in poste vir
predikante in algemene sinodale diens.
Hierdie implikasies behoort steeds bereken te
word, sodat die ASK dit kan beoordeel.

16.2 STATE VAN KOMMISSIES
16.2.1 Die verskillende state van die Kommissies
is ook jaarliks gekontroleer.
16.2.2 As gevolg van die reëlings vir belastingvrystelling, moet die Algemene Sinode slegs een
gekonsolideerde stel state hê. Die Kommissies
kan nie meer afsonderlike state hê nie. Die Algemene Sinode is die regspersoon wat, verantwoordelik vir die fondse is. Die verteenwoordigers van
die Kommissie, kan egter wel deel hê in die kontrolering van die state.

18. VULLING VAN DIE VAKATURE BY
DIE KERKBODE
Met die beroeping van ds Johann Symington, is
die AKF genader om die finansiële implikasies te
beoordeel.

Opdrag vyf: Die AKF gee jaarliks advies in verband met die vergoedingspakket van leraars.
Hierdie werksaamheid behoort steeds uitgevoer te
word. Daar het gesprekke tussen die AKF en
AKDV hieroor plaasgevind.

Opdrag sewe: Die AKF se Dagbestuur tree as
Kerkkantoorkommissie van die Algemene Sinode
op, met regshandelingsbevoegdheid kragtens die
Reglement vir die reëling van eiendomme, goedere
en fondse.
Hierdie werksaamheid is steeds van belang.

17. ADVIES IN VERBAND MET DIE VERGOEDINGSPAKKET VAN LERAARS

19. KERKKANTOORKOMMISSIE
19.1 Hierdie taak is deur die Dagbestuur van die
AKF uitgevoer.
19.2 Dit handel oor sake soos deur Reglement 7
bepaal:
“Die Dagbestuur tree op as Kerkkantoorkommissie
van die Algemene Sinode met regshandelingsbe-

17.1 Jaarliks word bepaal wat die vergoedingspakket van die leraars in diens van die Algemene
Sinode is. Hierdie syfers word as aanbeveling aan
die sinodes deurgegee, wat daarmee volgens hulle
besluite handel.
17.2 In die bepaling van die pakkette, is die volgende sake verlede jaar in ag geneem:
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Hierdie riglyne en voorskrifte vir die bestuur van
kerklike fondse word weergegee in Die Kerkorde Artikel 43.2.1, Artikel 57, Reglement 2 en Reglement 9.
Twee: Riglyne vir bedryfsinstansies van en in
belang van die Kerk.”
Die sewe (7) punte van die riglyne verskyn op
bladsy 613 van die Handelinge 2002.
22.2 UITVOERING VAN DIE BESLUIT
Die AKF het na die beste van hulle vermoë die
riglyne probeer nakom. Die Finansiële bestuursbenadering vir die Algemene Sinode is ’n uitvloeisel daarvan.

voegdheid kragtens die Reglement vir die reëling
van eiendomme, goedere en fondse.”
BESLUITE VAN DIE ALGEMENE SINODE
Algemeen

20. BESLUITE OOR STUDIES, KOMMISSIES, ENSOVOORTS
20.1 Die Algemene Sinode 2002 het 'n magdom
besluite oor kommissies, studies, taakspanne, projekkomitees, ondersoeke, brosjure, ad hoc-kommissies en sub-kommissies geneem.
20.2 Die AKF moes poog om hierdie besluite
binne die normale werksaamhede van die Kommissies te laat tuiskom. Dit kon in baie gevalle nie
so gedoen word nie.
20.3 Die ASK het prioriteite bepaal en beskikbare
fondse aangewend om die besluite uit te voer.
20.4 Vergelyk ook punt 3 en 11 hierbo, vir ’n beter
werkswyse.

23. INKOMSTEBELASTINGWET
23.1 DIE BESLUIT– Handelinge 2002, bladsy
614, punt 7.3
“Die Algemene Sinode gee opdrag aan die ARK
om, in oorleg met die AKF, die hele saak van Kerken-belasting te monitor met verslag aan die ASK,
met die oog op tydige implementering.”
23.2 UITVOERING VAN DIE BESLUIT
Die proses is voltrek dat gemeentes, ringe, Sinodes en die Algemene Sinode kon aansoek doen,
om as Openbare Weldaads Organisasies registreer te word. Talle het reeds hulle vrystelling ontvang. Die nuus is tans dat die proses in sommige
gevalle tot 18 maande kan duur, voordat die vrystelling verleen is. Die reëling van SAID is dat die
instansies wat onder artikel 10(1)f vrystelling geniet
het, steeds daarvoor kwalifiseer, indien ’n aansoek
ingedien is.
23.3 Instansies wat reeds vrystelling ontvang het,
moet binne een jaar aansoek doen om as Organisasie Sonder Winsoogmerk geregistreer te word.
Die ARK en AKF is besig om die nodige dokumentasie vir die aansoeke in plek te kry.

BESLUITE VAN DIE ALGEMENE SINODE
Spesifieke besluite

21. BEGROTINGSLAS OP SINODES
21.1 DIE BESLUIT - Handelinge 2002, bladsy
613, punt 7.1
“Die Algemene Sinode versoek die ASK om, in
oorleg met die AKF, weë te vind om die begrotingslas van die Algemene Sinode op Sinodes te
verlig - veral ten opsigte van vergaderkoste.”
21.2 UITVOERING VAN DIE BESLUIT
21.2.1 Die AKF is deurlopend besig om die las op
Sinodes ligter te probeer maak. Punt 14 hierbo het
reeds aangedui, watter reëlings in verband met die
vergaderkoste van Kommissies getref is.
21.2.2 In verband met die koste van die sitting van
die Algemene Sinode 2004, kon die AKF nie 'n
besparing bewerk nie. Soos in punt 4 hierbo
genoem, is aan die Taakspan die riglyn gegee dat
die koste van dié sitting nie meer as 10% hoër as
die vorige sitting behoort te wees nie. Die Taakspan het in oorleg met die ASK hulle ook deur
ander faktore laat lei, wat veroorsaak dat die sitting
meer kos, as die riglyn wat gegee is.
21.2.3 Die koste van die vorige sitting was soos
volg:
Reiskoste
R436 922
Verblyf
R490 783
Etes
R214 780
R1 142 485
Totaal
Agendas en Handelinge
R174 966
Groot totaal
R1 317 451

24. KERKLIKE EIENDOMME
24.1 DIE BESLUIT – Handelinge 2002, bladsy
614, punt 7.4
“Die Algemene Sinode is besorg oor 'n skynbare
tendens om kerkeiendom te vervreem en versoek
Sinodes om oorweging daaraan te skenk om alle
instansies binne hulle resort wat oor kerkeiendom
beskik, te adviseer. Moontlike sake waaraan aandag gegee kan word, is onder andere raadpleging
van die Sinodale Kerkkantoor/Fondsekommisse in
verband met alle gemeentlike eiendomme wat op
die mark geplaas gaan word, verhuring eerder as
verkope en bruikbaarheid van die eiendom deur
ander Kerke.”
24.2 UITVOERING VAN DIE BESLUIT
Die besorgdheid van die Algemene Sinode oor die
vervreemding van kerklike eiendomme is aan die
Sinodes deurgegee.

22. FINANSIËLE BESTUUR: RIGLYNE
22.1 DIE BESLUIT – Handelinge 2002, bladsy
613, punt 7.2
“Die Algemene Sinode het riglyne vir finansiële
bestuur goedgekeur.
Een: Riglyne vir bestuur van kerklike fondse.

25. PARLEMENTÊRE LESSENAAR
25.1 DIE BESLUIT – Handelinge 2002, bladsy
614, punt 7.5
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“Die Algemene Sinode versoek die AKF om ondersoek in te stel na die beskikbaarstelling van fondse
om die Parlementêre Lessenaar van die Kerk
voltyds te beman en daaroor verslag te doen aan
die Algemene Sinode.”
25.2 UITVOERING VAN DIE BESLUIT
In lyn met punt 20 hierbo was hierdie een van die
baie besluite, wat sonder kosteberekening geneem
is. Die AKF het ondersoek gedoen, maar die koste
kon nie in die begroting inpas nie.
25.3 As gevolg van die werk van die Taakspan en
skuiwe in die nuwe struktuur, bestaan daar ’n
moontlikheid om die besluit te kan uitvoer.

“Een: Die Algemene Sinode verbind hom vir drie
jaar aan die finansiële hulpverlening aan die NG
Kerk in Zimbabwe, sodat die effektiewe bediening
aan die lidmate daar voortgesit kan word. Die
Algemene Sinode versoek die sinodes om hulle
met die saak te vereenselwig en daadwerklik
betrokke te wees by dié hulpverlening.
Twee: Die Algemene Sinode dra die saak van
hulpverlening aan die NG Kerk in Zimbabwe met
volmag aan die AKF op. Die opdrag sluit die
moontlike koppeling van sinodes aan bepaalde
gemeentes of streke of predikantsposte in Zimbabwe en die bemiddeling daarvoor, en die gevolglike
koördinering daarvan in.”
28.2 UITVOERING VAN DIE BESLUIT
28.2.1 Die praktiese reëlings is getref, sodat die
hulp deur die sinodes gegee kan word. Tans verloop alles volgens die beplanning. Die koste van
8,5 poste word deur die sinodes gedra.
28.2.2 Volgens die besluit van die Algemene
Sinode word die hulp vir drie (3) jaar gelewer. Dit
het op 1 April 2003 begin en duur tot 31 Maart
2006. Op daardie tydstip word die hulp afgesluit.
Tans word planne beraam om die oorgang na ’n
bedeling sonder hulpverlening, te vergemaklik.
28.2.3 Ten einde voortgaande betrokkenheid te
bou, is dit noodsaaklik dat die werklike toestand
telkens gekommunikeer moet word.

26. PENSIOENFONDS BUITELANDSE
BEDIENING
26.1 DIE BESLUIT – Handelinge 2002, bladsy
614, punt 7.6:
“Die Algemene Sinode besluit dat
Een: Gemeentes van die NG Kerk buite die
Republiek van Suid-Afrika, ingevolge Artikel 14 van
Die Kerkorde (1998) pensioenvoorsiening vir hulle
predikante moet maak;
Twee: Pensioenfondse wat gemeentes buite die
Republiek van Suid-Afrika as deelhebbers het,
versoek word om in hulle bepalinge voorsiening te
maak dat toestemming aan deelhebbers verleen
kan word, om op 'n ander wyse pensioenvoorsiening vir hulle predikante te maak.”
26.2 UITVOERING VAN DIE BESLUIT
Die besluit is deurgegee aan die onderskeie pensioenfondse, wat elk afsonderlike regspersone is.
Die Trustees het die moontlike reëlwysigings hanteer. Die gemeente SA Gemeente London, is deel
van die Predikante Pensioenfonds van die Sinodes
van die “ou” Transvaal. Hulle reëls maak dit tans
moontlik dat die werkgewer ’n eenmalige keuse
kan uitoefen of die werknemers deel van die Fonds
is of nie.

27. VERGOEDING
RIGLYNE

29. ALGEMENE BEDIENINGSFONDS
29.1 DIE BESLUIT – Handelinge 2002, bladsy
615, punt 8.2
“Die Algemene Sinode versoek die AKF om verder
met die ABF te onderhandel oor die befondsing en
bestuur van die Algemene Bedieningsfonds.”
29.2 UITVOERING VAN DIE BESLUIT
Daar is onderhandel om die bestuur van die Fonds
op ’n vaste voet te plaas. Daar word oorweeg om
dit in die nuwe bedeling onder die sorg van die
AKF te plaas. Die befondsing kan tans nie anders,
as om buite die begroting van die Algemene
Sinode te geskied nie.

WERKGEWERS:

27.1 DIE BESLUIT – Handelinge 2002, bladsy
614, punt 7.7
“Die Algemene Sinode het riglyne goedgekeur te
opsigte van kompenserende vergoeding aan gemeentes waarvan predikante diens aan die kerkverband lewer.”
Die ses punte van die besluit, is op bladsy 614 van
die Handelinge 2002 gedruk.
27.2 UITVOERING VAN DIE BESLUIT
Die riglyne is aan die Sinodes deurgegee vir
gebruik, indien hulle dit nie reeds gebruik om die
tyd wat in diens van die kerkverband spandeer
word, te kompenseer nie.

30. VERLOFREGLEMENT
30.1 DIE BESLUIT – Handelinge 2002, bladsy
631, punt 14.25
“Die Algemene Sinode het besluit dat die AKF, in
samewerking met die AKDV, 'n volledige studie
van predikante se vergoeding met insluiting van
alle diensvoordele en -voorwaardes (insluitende
verlof) doen. Die realiteite van die dag (vermoë
van gemeentes en algemene markkragte) behoort
by die studie in ag geneem te word.”
30.2 UITVOERING VAN DIE BESLUIT
Die AKF se werkswyse is om jaarliks ’n studie te
maak in verband met die omstandighede wat
heers. Die traktement word dan bepaal as deel
van die Totale Koste vir Indiensneming. Al die
realiteite, soos genoem in punt 17, word ook in ag
geneem. Verlof is ’n onderdeel daarvan. Die AKF
het in oorleg met die AKDV ’n voorstel voorberei

28. HULP AAN DIE BEDIENING IN
ZIMBABWE
28.1 DIE BESLUIT – Handelinge 2002, bladsy
614, punt 7.8
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om langverlof uit te faseer.
voorstel voor die vergadering.

van die NG Kerk plaas. ’n Aantal sake is daar
uitgewys.
32.2.2 Die Pensioenfondse is afsonderlike regspersone, wat deur die Wet op Pensioenfondse
beheer word. Daar bestaan tans drie (3) Fondse
vir die NG Kerk, een (1) vir die VGKSA en een (1)
vir die NGKA.
32.2.3 Een van die belangrikste bepalinge van die
Wet is dat niemand ’n voordeel mag kry, waarvoor
daar nie ’n bydrae ter wille van hom/haar gemaak
is nie.
32.2.4 Huidige pensioenarisse se pensioen kan
dus nie in die gedrang kom nie.
32.2.5 Bydraes wat reeds ter wille van dienende
predikante gemaak is, kan ook nie verskuif word
nie. Die waarde van die opgelope voordele ten
opsigte van verstreke diens, kan nie verminder
word nie.
32.2.6
Bydraes ten opsigte van toekomstige
diens, hang van die besluite van die vergaderinge
af. Dit bepaal hoeveel ten opsigte van elk bygedra
word.
32.2.7 Daar is die moontlikheid om ’n eenvormige
pensioenfonds, met ’n eenvormige voordele-struktuur, daar te stel. Dit sal egter nie beteken dat
almal dieselfde pensioen kry nie. Selfs nou kry
almal nie dieselfde pensioen binne enige van die
NG Kerk Fondse nie. Die pensioen word bepaal
deur die aantal jare diens wat gelewer is en die
bedrae wat ter wille van elkeen inbetaal is.
32.2.8 Indien daar vir almal soortgelyke pensioene
betaal word, moet daar vir almal soortgelyke
bedrae inbetaal word. Diegene vir wie daar tans
minder inbetaal is, kan nie uit ander se voordele
binne die Fondse bydraes verwag nie. Die wet laat
dit nie toe nie. Daar sal van buite die Fondse
bedrae inbetaal moet word.
32.2.9 Samevatting
32.2.9.1 Dit is belangrik dat daar in die gesprekke
oor kerkhereniging nie verwag ringe geskep word
wat nie kan realiseer nie. Hierdie feite kan nie
verswyg word totdat al die gesprekke afgehandel is
nie.
32.2.9.2 Die beginsel van die wet is dat geen lid
van ’n pensioenfonds deur die toedoen van ’n
ander lid benadeel of bevoordeel mag word nie.
Bedrae kan binne die Fondse nie rondgeskuif word
nie. Om dieselfde pensioen te ontvang, moet daar
dieselfde bedrae ter wille van al die lede inbetaal
word.

Die AKDV lê die

31. PLEK VAN DIE AKF BINNE DIE
NUWE STRUKTUUR
31.1 FOKUS VAN DIE TAAK
31.1.1 Die AKF bly steeds ’n ondersteuningsdiens, wat die koste van besluite bereken, die
bronne bestuur en die begrotings administreer.
31.1.2 Die besluite oor die aanwending van fondse moet deur die Algemene Sinode of die ASK
volgens eie beleid en prioriteite geneem word,
sodat die AKF die resultaat kan bestuur.
31.2 SAMESTELLING VAN DIE AKF
31.2.1 Tans is die samestelling van die AKF soos
volg:
Een lid (met sekundus) uit elkeen van die sinodes,
verkieslik die voorsitter, ondervoorsitter of skriba
van die betrokke sinode se ooreenstemmende
kommissie;
Die Saakgelastigdes van die sinodes, met sekundi;
Deskundiges beperk tot 'n maksimum van drie
gekoöpteerde persone.
31.2.2 Die Taakspan stel tans voor dat ’n nuwe
AKF saamgestel word uit een (1) verteenwoordiger
van elke sinode. Dit is veral daarop gemik dat dié
Kommissie met die bronne (die gemeentes) kontak
kan hou.
31.2.3 Die kommentaar uit die sinodes is dat dit
noodsaaklik is dat ’n predikant en die Saakgelastigde van elke sinode deel van hierdie “kommissie”
behoort te wees. Soos een sinode dit stel: “Die
samestelling van die AKF kan nie die Saakgelastigdes uitsluit nie. Hulle is die mense, wat elke dag
met die gemeentes skouer skuur, wanneer die
predikant, wat deur die sinode aangewys is, besig
is met sy/haar taak as gemeenteleraar.”
31.2.4 Die Taakspan moet hierdie gevoel in hulle
beplanning in ag neem, anders gaan baie van die
eienaarskap, kennis en kommunikasie skipbreuk
ly.

32. KERKHERENIGING EN FINANSIËLE
IMPLIKASIES
32.1 ALGEMEEN
Die Kommissie, tussen die Kerke, wat hiermee
werk, kon in die lig van die breë gesprek wat nie
vorder nie, nog niks doen nie.
32.2 PENSIOENFONDSE
32.2.1 Die Gesamentlike Pensioenfondse se vergadering het aan die moontlike implikasies van
kerkhereniging aandag gegee. Hierdie vergadering vind jaarliks tussen die drie Pensioenfondse
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2. Die Sinode bevestig sy oortuiging dat =n gemeente in sy wese missionêr is.
3. Dat evangelisasie ’n wesentlike aspek van die
kerk se roeping en getuienis is en verbind hom
daartoe om op ’n holistiese wyse na alle mense uit
te reik.
4. Die Sinode sien NGO as =n wyse van uitreik na
die buitekerklike asook as 'n wyse om aan die
groeiende diversiteit binne ons samelewing en kerk
ruimte te gee.
5. Die Algemene Sinode aanvaar dat NGO teoreties 'n alternatief op die patroon van geografies
gebaseerde afstigting is.
2.1.3.2 HOE WORD GROEI/ONTWIKKELINGSPUNTE GEÏDENTIFISEER?
Gemeentestigting (Kerkplanting) beteken dat in
snelgroeiende gebiede of in gebiede waar die
sosio-ekonomiese omstandighede verander, en
waar die behoefte ontstaan aan 'n nuwe bediening
wat spesifiek voorsiening maak vir 'n bedieningstyl
gerig op die omgewing wat anders is as die
bedieningstyl in die bestaande gemeentes, 'n nuwe
gemeente met 'n nuwe bedieningstyl tussen bestaande gemeentes gevestig kan word. NGO kan
ook benut word in area's waar geen kerk bestaan
nie, óf bestaande gemeentes kwynend is, óf waar
bedieningsbehoeftes ontstaan het en bestaande
gemeentes om 'n verskeidenheid van redes moeilik daaraan sal kan voldoen. Onder kwynend word
verstaan 'n dramatiese daling in getalle en ernstige
daling in finansies, tot so 'n mate dat die bediening
begin skade ly omdat die bediening nie meer
bekostig kan word nie.
2.1.3.3 MOONTLIKE ONTWIKKELINGSPUNTE
Dit is duidelik dat die saak ter tafel nie enkelvoudig
is nie en dat die verskillende kontekste waarbinne
moontlike ontwikkeling kan/moet plaasvind, radikaal verskil. In breë word die volgende situasies
genoem:
* Kwynende stadsgemeentes
* Kwynende plattelandse gemeentes
* Uitbreidende voorstedelike gebiede
* Nuwe kategoriale bedieninge
* Die sogenaamde township areas
2.1.3.4 KERKORDELIKE IMPLIKASIES
Die volgende word genoem:
* Dat NGO kerkordelik moet geskied
* Dat die bestaande kerkorde met 'n afstigtingsmodel werk en nie werklik ruimte maak vir kerkplanting of NGO nie.
* Gemeente grense lê in die hart van die nadenke
oor die saak en besinning oor die NGO behoort
ook daarom deeglike besinning oor die funksionering van Gemeente grense in te sluit.
* Dat die hele kwessie van gesamentlike funksionering, ook oor denominasionele grense, hiermee
saam aandag moet kry.
* Dat die hele aangeleentheid rondom kerkordelike
implikasies na 'n subkommissie verwys word.
2.1.3.5 DIE PROSES VAN GEMEENTE-ONTWIKKELING

1. INLEIDING
1.1 Algemene benadering
Die AKG het aandag gegee aan opdragte wat deur
die Algemene Sinode van 2002 na die kommissie
verwys is asook ander sake wat na die oordeel van
die kommissie aandag moet geniet. Daar is deurgaans moeite gedoen om die werk eweredig onder
die gemeentebedieningskommissies van die sinodes te verdeel. Vanweë die kort tydsverloop tussen
die vergaderings van die Algemene Sinode was dit
nie in alle gevalle moontlik om die werk af te
handel nie en staan dit dus oor vir die volgende
kommissie om verder uit te werk.
1.2 Verklaring van die Algemene Sinode van
2002
Die kommissie het deurgaans gepoog om die
verklaring wat by die vorige vergadering van die
Algemene Sinode as prioriteit aanvaar is, in
gedagte te hou by die prioretisering van die opdragte. Die uitkomste van die werk is daarom ook
gerig daarop om sover as moontlik mee te werk
aan die gestalte gee van hierdie verklaring in die
praktyk van gemeentewees.

2. OPDRAGTE VAN DIE ALGEMENE
SINODE
2.1 NUWE GEMEENTE ONTWIKKELING
2.1.1 Opdrag (Handelinge 2002, p 542)
A11.2 Die Algemene Sinode dra dit aan die AKG
op om dringend leiding te gee in die ontwikkeling
en vestiging van ’n nuwe evangelisasie kultuur en bediening in die Ned Geref Kerk.
11.6 Die Sinode dra dit aan die AKG op om die
volgende sinode te dien met ’n verslag en aanbevelings oor die moontlike praktiese implementering
van Nuwe Gemeente Ontwikkeling. Waar sodanige
implementering gepaard mag gaan met kerkordelike aanpassings, moet vooraf met die ARK oorleg
gepleeg word.@
2.1.2 Uitvoering
Die AKG het vir die SKG van Wes- en Suid-Kaap
gevra om onder leiding van dr Braam Hanekom ’n
konsep dokument op te stel en aan die AKG voor
te lê. Dit is gedoen en die dokument is breedvoerig
bespreek by die AKG se vergadering gedurende
Maart 2004.
2.1.3 Bevinding
2.1.3.1 UITGANGSPUNTE
As uitgangspunte word hoofsaaklik gebruik gemaak van die besluite wat by die Algemene Sinode
van 2002 geneem is met betrekking tot die verslag
van die AKG aan daardie Sinode. Die volgende
sake word uitgelig.
1. In verband met verslag A.8.1 (Agenda Algemene Sinode 2002, p 115) is besluit: ADie Sinode
vereenselwig hom met die breë trekke van die
studiestuk en keur dit goed as gespreksdokument
oor die toekomstige bediening in NG Kerk gemeentes@ (Handelinge Algemene Sinode 2002, p
542). Die ekklesiologie van hierdie verslag dien as
basiese uitgangspunt.
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Die proses van die vorming van 'n nuwe gemeente
kan soos volg verloop:
1. Identifisering van die behoefte: Persone binne
of buite 'n bepaalde gemeente se grense kan
bewus word van 'n bedieningsleemte wat voldoen
aan een of meer van bogenoemde kategorieë. Dit
kan 'n kerkraad wees of ander lidmate of iemand
uit die kerkverband.
2.
Voorbereidende vereistes vir gemeenteontwikkeling behoort minstens die volgende in te
sluit: deeglike navorsing moet geskied wat aandag
gee aan lewensvatbaarheid van die idee; doel, bedieningsfilosofie en bedieningstrategie; bestuursontwikkelingsplan; moontlike plek(ke) van aanbidding; begroting; identifikasie van geskikte persone
om leiding te neem met so 'n inisiatief; toerusting
van sodanige persone.
3. Waar nuwe bedieningsmoontlikhede van buite
'n gemeente deur individue of die kerkverband
gevisualiseer word, word eerstens met die betrokke kerkraad(e) binne wie se grense die bediening
moet geskied, in gesprek getree. Sover moontlik
moet die kerkraad(e) se samewerking vir so 'n
inisiatief verkry word. Indien die betrokke kerkraad(e) om die een of ander rede glad nie samewerking wil gee nie, kan met so 'n inisiatief voortgegaan word indien die kerkverband (ring of
sinode) daartoe toestemming verleen.
4. Waar die belange of moontlike belange van
gemeentes en/of lidmate van lidkerke van die
Familie van NG Kerke geraak word deur so 'n
inisiatief, word die samewerking van die betrokke
kerkrade ook gesoek.
5. Waar die belange van ander Christelike gemeentes geraak word, word ook met hulle in
gesprek getree.
6.
Enige inisiatief val onder toesig van die
kerkraad van 'n betrokke gemeente. Die kerkraad
sou 'n kommissie kon aanwys wat die saak hanteer. Die toesig sal onder andere insluit toesig oor
die optrede van die voorganger, oor wat gedoen
word in die bediening en oor die finansies van die
bediening, met finale verantwoordelikheid by die
kerkraad.
7. 'n Kerkraad sou die inisiatief as 'n wyksgemeente kon hanteer (sien NGK in SA Bep 26.9
en VGK SA (Kaap) Bep 43.5).
8. 'n Kerkraad sou 'n bedienaar van die Woord wat
by die inisiatief betrokke is kon beroep as voltydse
leraar, as tentmaker of kontraktueel in diens neem
of in samewerking met ander gemeentes opsies
(1) tot (3) uitoefen.
9. Die proses sou kon lei tot die vorming van 'n
wyksgemeente in die bestaande gemeente of,
waar aan die kerkordelike vereistes voldoen word,
tot die vorming van 'n nuwe gemeente.
2.1.3.6 LEIDING VAN DIE KERKVERBAND
Dit moet aanvaar word dat gemeentes wat in 'n bedieningsnood verkeer dikwels die laaste is wat dit
sal raak sien. Daarom is dit nodig dat ringe aangemoedig word om van buite-fasiliteerders gebruik
te maak om strategies te beplan en prosesse te

begelei. Hierin kan die Moderamen/SK 'n groot rol
speel.
2.1.4 AANBEVELINGS:
NUWE GEMEENTE
ONTWIKKELING
2.1.4.1 Die Algemene Sinode keur bogenoemde
riglyne goed as vertrekpunt vir die implementering
van =n proses van NGO in =n bepaalde gebied.
2.1.4.2 Die Algemene Sinode wys =n ad hoc-kommissie aan om al die moontlike Kerkordelike implikasie na te gaan en die Kerkorde dien ooreenkomstig aan te pas. In hierdie verband moet ook
gekyk word na die REGLEMENT VIR TENTMAKERBEDIENING.
2.2 KLEINGROEPBEDIENING
2.2.1 Opdrag
ADie AKG word versoek om die verslag oor kleingroepbediening voor te berei in pamflet vorm vir
verspreiding aan kerkrade@.
2.2.2 Uitvoering
Die AKG het die SKG van Wes & Suid-Kaap versoek om hierdie brosjure in konsepvorm voor te
berei. Dit is by die AKG se vergadering in Maart
2004 bespreek en aangepas.
2.2.3 Bevinding
Die brosjure sal ter vergadering beskikbaar gestel
word.
2.2.4 AANBEVELING: KLEINGROEPE
Die Algemene Sinode aanvaar die brosjure as
riglyn vir die inrigting van kleingroepe in gemeentes.
2.3 AGS TUISTE VIR KWEEKSKOOLSTUDENTE
2.3.1 Opdrag
ADie Sinode versoek die AKG om die inligting wat
veronderstel word in die mededeling met betrekking tot inskakeling van kweekskoolstudente by 'n
AGS-gemeente tot beskikking van die Kuratorium
by Stellenbosch te stel vir die nodige aandag@
(Handelinge 2002, p 542)
2.3.2 Uitvoering
In die hantering van hierdie saak is tot die ontdekking gekom dat die Kuratorium van Stellenbosch ook reeds aan hierdie saak aandag gee. Die
AKG het geoordeel dat dit daarmee van ons tafel
af is.
2.3.3 Bevinding
In die nadenke oor hierdie saak is besef dat daar
baie lidmate van die NGK is wat om die een of
ander rede baie aanklank vind by die bediening
van ander kerke. Dit het daartoe gelei dat die
kommissie 'n nuwe opdrag geformuleer het wat
deur die volgende AKG aandag moet geniet.
2.3.4
AANBEVELING:
BEDIENINGSTYLE
ANDER KERKE
Die AKG versoek die Algemene Sinode om aan die
Diensgroep vir Gemeente en Bediening opdrag te
gee om ondersoek in te stel na die verskynsel wat
in gemeenskappe voorkom dat lidmate van NG
gemeentes bedieningstyle in ander kerke aantrek-
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lik vind. Die volgende uitkomste moet verreken
word.
* die fenomenologie agter die verskynsel
* hoe moet gemeentes daarop reageer?
* watter behoeftes van lidmate moet herken
word?
* wat kan die NGK doen om self hierdie behoeftes aan te spreek?

die harde werk wat met hierdie projek gepaard
gaan.
3.2 ALGEMENE BEDIENINGSFONDS
3.2.1 Opdrag
Die ABF funksioneer as 'n subkommissie van die
AKG met die taak om 'n fonds daar te stel om
gemeentes finansieel te ondersteun met die skepping van nuwe poste vir leraars en proponente.
3.2.2 Uitvoering
Die subkommissie het vir die afgelope twee jaar
bestaan uit drr MJ Lazenby (voorsitter), GJ Cloete
en JH Bisschoff (namens AKPB) en ds JA Cronje
wat as fondswerwer optree. Ds Cronje het die saak
met entoesiasme bedryf vanuit 'n kantoor met 'n
sekretaresse wat die administrasie hanteer. Die
kommissie het gedurende die afgelope twee jaar
die bestuur van die fonds op 'n gesonde basis
gebring en seker gemaak dat alle kontrakte en
reglemente in orde is.
3.2.3 Bevinding
Sedert die Bedieningsfonds tot stand gekom het, is
verskeie gemeentes al gehelp. Tans word elf gemeentes uit die Fonds gehelp teen =n totale
bedrag van R 28 250,01 per maand. So kon 'n hele
aantal poste geskep word waarvan die meeste
tans nog effektief funksioneer. Dit blyk uit die
aantal aansoeke wat jaarliks ontvang word dat
daar tog groot behoefte aan hierdie soort
ondersteuning is. Ongelukkig is die fonds nie
kapitaal sterk genoeg om aan al die versoeke te
voldoen nie. Die AKG is ook bewus daarvan dat
die entoesiasme van ds Jan Cronje grootliks
verantwoordelik is vir die voortbestaan van die
fonds. Daarvoor wil ons graag ons dank en
hoogste waardering vir sy moeite uitspreek. Dit sou
goed wees as die Algemene Sinode in 'n groter
mate verantwoordelikheid vir die saak wil aanvaar
deur veral 'n struktuur daar te stel vir beter
finansiële ondersteuning.
3.2.4
AANBEVELING:
ALGEMENE BEDIENINGSFONDS
3.2.4.1 Die Algemene Sinode bedank ds Jan
Cronje vir sy ywer in die hantering van die ABF.
3.2.4.2 Die Algemene Sinode ondersteun die
voortbestaan van die Fonds.
3.2.4.3 Die Algemene Sinode besluit dat die
Fonds voortaan deur die AKF as deel van die
Diensgroep vir Steundienste hanteer word.
3.2.4.4 Die Algemene Sinode doen =n dringende
beroep op gemeentes en individue wat dit kan
bekostig, om die Fonds finansieel te ondersteun
veral by wyse van debietorders.

3. ANDER SAKE
3.1 KERKSPIEËL
3.1.1 Opdrag
Die AKG het 'n staande verantwoordelikheid om
deur middel van 'n subkommissie aandag te gee
aan die opneem en verwerking van 'n landwye
sensus in die gemeentes oor die werksaamhede
van die kerk.
3.1.2 Uitvoering
Die subkommissie wat hierdie saak hanteer bestaan hoofsaaklik uit drr JH Bisschoff en WJ
Schoeman wat tans besig is om die afgelope
sensus opname te verwerk. Die resultate van
hierdie opname sal by die vergadering van die
Algemene Sinode beskikbaar gestel word.
3.1.3 Bevinding
Die AKG het onder die indruk gekom van die
geweldig waarde wat hierdie soort navorsing vir die
bediening in die kerk inhou. Omdat daar nou al 'n
hele aantal sensus opnames oor die afgelope aantal jare gedoen is, het dit groot waarde om die tendense in verband met verskillende aspekte van die
kerk se werk te kan identifiseer. Dit lei daartoe dat
gemeentes in staat gestel kan word om meer
relevant bedieningsbeplanning te kan doen.
3.1.4 AANBEVELINGS: KERKSPIEËL
3.1.4.1 Die Algemene Sinode gee aan drr J
Bisschoff en WJ Schoeman geleentheid om oor die
afgelope sensusopname inligting aan die vergadering te verskaf.
3.1.4.2 Die Algemene Sinode gee aan die Diensgroep vir Gemeente en Bediening opdrag om met
groter erns die statistiese gegewens in Kerkspieël
te interpreteer en tendense aan te toon met die
oog op relevante bediening in gemeentes. Die
opstellers se insette kan in dié verband benut
word.
3.1.4.3 Die Algemene Sinode keur goed dat vir die
volgende Kerkspieël-ondersoek slegs vraelyste
aan predikante en gemeentes gestuur word en vir
2006 die leierskorps beklemtoon word en in 2008
klem val op die ouderdomme. Hierdie beplanning
kan aangepas word na gelang die behoeftes mag
verander.
3.1.4.4 Die Algemene Sinode bevestig die noodsaaklikheid van =n sensusopname soos Kerkspieël
en besluit om genoegsaam daarvoor te begroot
asook genoegsame ondersteuning vanuit die sentrale administratiewe kantoor te verleen.
3.1.4.5 Die Algemene Sinode betuig opregte dank
teenoor drr Jan Bisschoff en Kobus Schoeman vir

3.3 NASIONALE BYEENKOMS VAN GELEGITIMEERDES
3.3.1 Opdrag
Vroeg in 2003 is die AKG deur die ASK versoek
om na te dink oor die leiding wat die kerkverband
aan gemeentes kan gee om hulle roeping in die
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4. Datum van byeenkoms: Met die oog op die
gedagte van Koninkryksjaar in 2005 is dit raadsaam om die byeenkoms vanaf 28 Junie tot 2 Julie
2004 te hou. Dit is die eerste week van die universiteit se vakansie.
5. Waar? Ter wille van ekonomie en logistiese
fasiliteite word gemeen dat Pretoria die geskikste
is met benutting van die manskoshuise vir akkommodasie en etes en die lokale van die universiteit
vir die aanbiedings.
6. Finansies: Die kommissie voel sterk dat hierdie
byeenkoms nie deur finansies gekortwiek moet
word nie. Daarmee word bedoel dat kwaliteit nie
ingeboet moet word ter wille van finansies nie.
Sonder om spandabel te wees, moet die beplanning gedoen word en die bronne eenvoudig gevind
word om die begroting te laat klop. Indien dit enigsins moontlik is, moet predikante hierdie byeenkoms gratis kan bywoon.
7. Program: Die volgende komponente moet in die
program ingebou word:
* Fokus op motivering (roepingsbewustheid, identiteit, bemagtiging).
* Teologiese insette.
* Visionering.
* Deelname.
* Werkwinkels.
* Groep kontak (bv saamkom van jaargroepe).
* Akkommodering van verskillende spiritualiteitsgroepe.
* Belewing van gesamentlike identiteit.
* Entertainment.
8. Projekspan: Die kommissie is van oordeel dat 'n
gesprek so gou moontlik gevoer moet word met die
Taakspan (Visioneringspan) omdat die fokus van
die twee kommissies in dieselfde rigting loop. Uit
hierdie gesprek moet 'n projekspan aangewys
word wat die reëling van die byeenkoms verder
kontroleer en dryf.
9. Versoek aan ASK-dagbestuur: Die kommissie is
van oordeel dat daar nie gewag kan word tot
Augustus se ASK-vergadering voordat sekere
basiese reëlings verder getref word nie. Daarom
word u vriendelik versoek om uitsluitsel te gee of u
met die basiese konsep, soos hierbo uiteengesit,
saamstem en daarmee die groenlig gee dat verdere gesprek gevoer kan word en sekere basiese
reëlings soos bespreking van fasiliteite, die samestelling van 'n projekspan, ens gedoen kan word.
Die ASK het die verslag in beginsel aanvaar.
Sedertdien is daar by elke volgende vergadering
van die ASK aan die saak indringend aandag gegee en het die volgende besonderhede in aansluiting by bogenoemde verslag uitgekristaliseer:
* Die byeenkoms moet baie beslis voortgaan en
hoë prioriteit geniet.
* Ter wille van veral effektiewe bemarking moet
die byeenkoms gedurende Junie 2005 gehou
word.
* Die byeenkoms moet oor drie dae strek, met
ander woorde van =n Maandag tot =n Woensdag
sodat predikante teen Donderdag kan vertrek en
nog die naweek se verpligtinge in die gemeentes
kan nakom.

wêreld te vervul - veral in die lig van die verklaring
van die Algemene Sinode in 2002.
3.3.2 Uitvoering
By die vergadering van die AKG in Maart 2003 is
daar 'n bosberaad gehou. Behalwe die lede van
die AKG is nog een verteenwoordiger van elke
sinode asook lede van die ASK na hierdie geleentheid genooi. In die gesprek is vanuit al die verskillende sinodale gebiede gehoor van die positiewe
asook die negatiewe faktore wat bogenoemde
tema raak.
3.3.3 Bevinding
Uit die gesprek het die duidelik geblyk dat daar
dringend aandag gegee moet word aan die begeleiding van gemeentes om te verstaan wat dit beteken om 'n missionêre ekklesiologie te ontwikkel en
te bedryf. In dié verband is daar veral een komponent wat aandag behoort te geniet en dit is die
motivering en identiteit van die leraars in die kerk.
Vanuit alle oorde is kennis geneem van talle predikante wat bedieningsmoeg is en grootliks ly aan
'n gebrek aan kerklike identiteit. Dit het daartoe
gelei dat besluit is om 'n nasionale byeenkoms vir
leraars te reël met die oog op motivering en veral
identiteitsvorming in een gesamentlike belewenis
van te behoort aan 'n kerk soos die NG Kerk.
Nadat 'n ad hoc-komitee oor die lewensvatbaarheid van die byeenkoms navorsing gedoen het, is
die volgende verslag aan die ASK voorgelê:
1. Die sin en doel van so h byeenkoms. In aansluiting by die ASK se aanvaarding van die verklaring van die Algemene Sinode van 2002 as uitdrukking van die kerk se roeping (ASK-notule van
14 Mei 2003: ADie ASK verstaan die Algemene
Sinode 2002 se Verklaring as verwoording van sy
roeping vandag) behoort die hoofdoel van 'n nasionale byeenkoms te wees om deur bedieningsmotivering, visionering, eietydse gereformeerde
identiteitsvorming en versterking van 'n missionêre
verantwoordelikheidsbesef die predikante van die
kerk deur 'n gesamentlike belewenis te laat inkoop
in die verklaring van die Algemene Sinode.
2. Die aard van die byeenkoms. Die kommissie
meen dat bogenoemde doel bereik kan word deur
die byeenkoms te laat begin op 'n Maandagaand
en te laat deurloop tot die Donderdagaand. In
hierdie tydperk word beoog om voltal byeenkomste
te reël asook verskeie werkwinkels waarby persone kan inskakel. Die klem moet deurgaans val
op kwaliteit en relevansie. Daar behoort geen
moeite ontsien te word om persone van hoogstaande gehalte te kry om op te tree nie.
3. Wat sal persone laat inkoop om die byeenkoms
by te woon? Die volgende aspekte moet aandag
geniet:
* Verskeidenheid in temas.
* Kwaliteit van aanbiedings.
* Relevansie van temas.
* Balans tussen toerusting, geestelike verryking en
sosialisering.
* Prikkelende professionele bemarking.
* Bekostigbaarheid vir die individu.
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* =n Projekspan onder leiding van dr MJ Lazenby
is versoek om in samewerking met die ASK hierdie
saak te dryf.
* Die inrigting en formaat asook die plek vir die
byeenkoms is deur die ASK aanvaar soos dit in die
verslag uiteengesit word.
Die program en ander besonderhede is in die brosjure wat ter vergadering uitgedeel sal word, beskikbaar.
3.3.4 AANBEVELINGS: NASIONALE PREDIKANTE-BYEENKOMS
3.3.4.1 Die Algemene Sinode keur die optrede
van die ASK goed.
3.3.4.2 Die Algemene Sinode ondersteun die byeenkoms en versoek verteenwoordigers van die
verskillende sinodale streke asook elke kerkraad
en gemeente om die saak heelhartig te ondersteun.
3.3.4.3 Die Algemene Sinode neem die brosjure
met inskrywingsvorm in ontvangs en versoek die
Moderamina/Sinodale Kommissies van elke sinodale streek om dit so gou moontlik verder in die
streke aan elke gelegitimeerde beskikbaar te stel.

A4.3 Die Sinode gee 'n verdere opdrag aan die
AKG om aan die hand van die studie stuk te werk
aan die formulering van 'n meer afgebakende en
praktiese gemeentelike ekklesiologie. Hierdie nuwe
studie stuk sou ook kon dien as die basis vir 'n
moontlike hersiening van hoe daar in ons huidige
kerkorde oor gemeentes en bedieningsverwante
sake gepraat word.@ (Handelinge 2002, p 542)
4.2 KLEIN GEMEENTES
A4.3 die Algemene Sinode dra dit aan die AKG op
om 'n studie te maak van die omstandighede,
behoeftes en probleme in klein gemeentes en die
Sinode met 'n verslag en aanbevelings te dien@.
(Handelinge 2002, p 542)
4.3 ROEPINGSTEOLOGIE
A4.4 die Algemene Sinode dra dit aan die AKG op
om in samewerking met die AKPB te besin oor
roeping en amp (roepingsteologie) met verslag aan
die Sinode@. (Handelinge 2002, p 542)
4.4 DIE KATEGETE AMP
A9.5 Die Algemene Sinode voorsien die moontlikheid dat die kategete-amp as 'n volwaardige amp
ingestel kan word en verwys die verdere besinning
hieroor na die AKG en ARK vir verdere studie met
verslag en aanbeveling aan die volgende Algemene Sinode.@ (Handelinge 2002, p 543)

4. ONAFGEHANDELDE OPDRAGTE
Die volgende opdragte is nog nie afgehandel nie
en word oorgedra as verantwoordelikheid van die
AKG in samewerking met die Diensgroep vir
Gemeente en Bediening:
4.1 GEREFORMEERDE GEMEENTELIKE EKKLESIOLOGIE

MALAN NEL
BRAAM HANEKOM
MARTIN LAZENBY
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KOMMISSIELEDE:
Dr JHG Gous (voorsitter), ds TS Smit (ondervoorsitter), dr LC Dressel (skriba), ds WP Petzer, ds GM de
Lange, ds JC Louw, dr WA Pretorius, ds C van Rensburg, ds JW de Wet, ds F Burger, mnr G Lotz
(adviserend), ds LM Coreejes, dr MDJ Smith, dr DJ Malan, ds JJ van As, ds A Serfontein, me L Swartz, dr JJ
Geyser, dr R Opperman, dr GF Claassen, ds WJ Botha, me E Roux, dr JA de Man, prof M Nel, dr C
Thesnaar, dr V Brink, mnr D Fourie, dr RB van Aarde, ds MH Loubser.

KENNISNAME:

Pt 1 - 3.2

Pt 3.3 - 12

BESLUITNEMING:

Pt 3.1.4

Pt 3.2.1
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“Kinders moet gesien word en nie gehoor word
nie.”
Dit is presies die teenoorgestelde van wat die kerk
se Bybelse opdrag is, naamlik kinders móét gesien
én gehoor word.

Die Verbondsgod neem die inisiatief vir ons
verlossing en toon dit juis deur kinders voor
geboorte reeds syne te noem.

Kinders is die kerk se groeipunt. Hulle is die
meeste ontvanklik, teenoor volwassenes wat
soms so gevorm is in standpunte dat hulle
dan moeilik tot geloof oortuig word. Kinders is
die toegang tot selfs afgekoelde of ongelowige ouers byvoorbeeld wanneer hulle die
beste opvoeding vir hul kinders soek.

2. Kerkverskille is skynbaar vir jongmense nie so
’n ernstige saak as vir volwassenes nie. Hul kerklojaliteit is minder en hulle kyk met ’n oop gemoed
na elke kerk. Hulle maak die keuse oor watter kerk
aanvaarbaar is op grond van lewenstyl, eerder as
op grond van teologie. Hulle verwag van elke kerk
om vandag voluit vir Christus te leef en maak hulle
makliker los van die geskiedenis.
1.3 GEMEENTES IS FOKUS
1. Die plaaslike gemeente is die plek “waar die
tekkie die teer tref.” Op elke plek waar ’n plaaslike
gemeente kwyn, kwyn die NG Kerk.
2. Slegs gemeentes wat vandag jeugvriendelik is,
gaan oor 20 jaar nog bestaan.
3. Dis die missie van die AJK om die plaaslike
gemeente by te staan om hul roeping te vervul. As
die kerk op sinodale strukture fokus (ook ten opsigte van jeugprojekte) asof dit die doel op sigself is,
gaan dit misluk.
1.4 FOKUS OP NOOD/GENESING VAN LAND
EN KONTINENT (ARMOEDE, VIGS, MORELE
HERSTEL)
1. God het aan jongmense ’n positiwiteit en
lewensoptimisme gegee wat soms by volwassenes
ontbreek. Wanneer hierdie optimisme saamgegooi
word met die ervaring en wysheid van die ouer
geslag, kan hierdie herstel bereik word.
2. Die jeug is die mees kwesbare groep ten opsigte van MIV en vigs, en die negatiewe impak van
die tydsgees en media. Werkloosheid is die hoogste onder jongmense. Daar is na raming al sowat
600 000 vigs-wesies in Suid-Afrika. Na verwagting
kan die syfer teen 2010 tot 4 miljoen styg.
3. Die NG Kerk se roeping is nie beperk tot “ons
kinders” nie, maar sluit in die jeug van alle bevolkingsgroepe. Die Sensus van 2001 het aangetoon
dat die Suid-Afrikaanse bevolking saamgestel is uit
70% Swart, 9,6% Wit, 2,5% Asiër en 8,9% sogenaamd Gekleurd. Van die bevolking van 44 820
000, is 53% onder 25 jaar oud hiervan is 83,2%
Swart, 6,2% Wit, 8,6% sogenaamd Gekleurd en
2% Asiër.
1.5 HELP GEMEENTES OM MISSIONÊR TE
LEEF
1. Jeugwerk kan na binne gerig wees as ons slegs
“ons kinders” wil katkiseer en bedien. Kinderevangelisasie se impak is juis omdat hulle mense bereik
voor hul standpunte gefikseer is.
2. Selfs ongelowige ouers soek die beste vir hul
kinders en sal kerkgang oorweeg as dit vir hul
kinders baat.
1.6 GELOOFSVORMING EN FOKUS OP GOD
1. Kategese is nie net die grootste en mees deurlopende jeugaksie van die kerk nie maar eintlik die
grootste toerustingsaksie van die kerk.
2. Jeug- en gesinsdienste word al hoe meer algemeen as bedieningsmetode.
3. Om God te beleef is die kerngeloofsbehoefte
van kinders, selfs nog meer as volwassenes.
1.7 DEURLOPENDE FOKUS OP TOERUSTING
VAN LIDMATE, GEMEENTELEIERS EN FAMILIES

1. JEUGFASETTE IN DIE 7 PRIORITEITE
Die kerkleierskap as geheel het 7 prioriteite vasgestel van die roepingsverklaring van die Algemene
Sinode van 2002 waarop gefokus moet word om
ons roeping in hierdie land en tyd die beste te
vervul. Dis belangrik om binne elkeen van hierdie
teikens die fasette of onderdele daarvan raak te
sien en nie net die groot geheel nie. Hierdie kommissie wil die sinode attent maak op die JEUGFASETTE in elkeen van hierdie prioriteite.
1.1 KERKHERENIGING
1. Die hereniging van die liggaam van Christus
gaan wees soos ’n familiebyeenkoms: die kinders
moet met die ander kinders begin speel terwyl die
grootmense sit en gesels. So moet die jeugaksies
van die kerke by mekaar uitkom sodat die nefies
en niggies begin leef as broers en susters.
2. Moontlik is die eenheidsproses by jongmense
makliker as by volwassenes, want die jeug is baie
meer kleurblind as hulle ouers. Hulle is reeds meer
gewoond om in skole en opvoedingsinstansies met
alle kulture saam te werk en te woon. Hulle is dalk
meer gereed om saam met ander kulture saam te
leef as volwassenes. Dit moet benut word.
3. Jongmense toon ’n ander kenmerk wat ernstig
in die eenheidsproses in ag geneem moet word.
Dit is naamlik dat jongmense die noodsaak van
byvoorbeeld eredienste gefokus op ’n spesifieke
teikengroep duidelik aantoon. Suksesvolle jeugbedienings probeer nie alles vir almal wees nie, want
musiek, taal, styl van prediking en atmosfeer moet
gedifferensieer word ter wille van effektiewe trefkrag.
1.2 NETWERK VAN KERKE (EKUMENE)
1. Kerke in Suid Afrika en die hele wêreld het by
die tyd verby beweeg waar ons gedink het elke
kerk is volledig op sy eie. Ter wille van die impak in
die wêreld en veral ons getuienis van Christus se
saambindende liefde, moet ons bande bind. Bande
en netwerke op sinodale en leiersvlak is egter
onvoldoende en moet aangevul word met bande
op gemeentelike en persoonlike vlakke. Weereens
vind ons dat die kinders soms gouer vriende maak
met die bure as hul ouers!
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Familiejaar 2004 is ’n inset wat bedoel is om ’n
voortgaande bewussyn vir gesinsbediening te
skep.

Die AJK het uit die mees kreatiewe leraars en
jeugwerkers 13 bedieninge gevorm wat nuwe
materiaal en werkswyses ontwikkel. Hulle moet
benut word as bronne van inligting en inspirasie
wat waarde kan toevoeg by gemeentes se jeugbediening. Baie gemeentes ontgin egter nie hierdie
bronne nie, moontlik omdat hulle nie daarvan
bewus is nie. Hierdie sinode moet dus hiervan
kennis neem om die inligting wyd te versprei.

Gespreksvrae:
Kies enige 2 prioriteite uit bogenoemde lys van 7
en gesels oor hoe die kerk spesifiek die jeug kan
tref wanneer ons hierdie roepingsopdrag uitvoer.

2. DRIE HEFBOOMPUNTE

3.1 GESIN (Handelinge Algemene Sinode 2002
bl. 545 pt. 3.5).
3.1.1 Opdrag
3.1.1.1 Die Algemene Sinode besluit dat die AJK
saam met ander sinodale kommissies wat ook aspekte van gesinsbediening hanteer, onderhandel
oor die moontlikheid om 2004 as Gesinsjaar in te
rig.
3.1.1.2 Die Sinode besluit dat die AJK met ander
sinodale kommissies wat ook aspekte van gesinsbediening hanteer, onderhandel oor die moontlikheid dat die naam van die AJK ook die fokus op
die gesin inkorporeer.
3.1.1.3 Die Algemene Sinode versoek kerkrade en
gemeentes om die bediening van verbondsgesinne, watter gesinsvorm ook al ter sprake is, as ’n
prioriteit te hanteer. Gesinsbediening behoort op ’n
deurlopende en toegespitste wyse in gemeentes te
funksioneer.
3.1.2 Uitvoering
3.1.2.1 ’n Ad hoc Kommissie is gevorm en die
Gesinsjaar is as ’n Familiefokus-projek beplan. Die
tema is Fantastiese Families. ’n Embleem is ook
ontwerp.
3.1.2.2 Die visie of droom van die Familiefokusprojek is:
* Om aan ’n proses mee te werk om oral Christene betrokke te kry sodat familie ’n nasionale
fokus in die Suid-Afrikaanse samelewing sal wees.
* Elemente wat in die visie ingebou is, is ondermeer:
* God wil families herstel of genees.
* ’n Gesonde familie huisves of bou ’n gesonde
gemeenskap.
* ’n Gesonde familie is die hoeksteen van die kerk
en samelewing.
* Families is geroep om God en mekaar te dien in
’n ruimte waar geloofs- en waarde-oordrag kan
plaasvind.
3.1.2.3 Die Familiefokusprojek het minstens vier
uitkomste geïdentifiseer:
1. Nadenke
’n Groter Bybels-teologiese duidelikheid word gekry sodat kerke meer bemagtig sou wees om hulle
stem te laat hoor oor familie-aangeleenthede.
* Navorsing en nadenke rondom die familie is
noodsaaklik.
* Wat sê die Bybel en teologie oor die familie?
* ’n Duidelike beeld oor die fenomeen “familie”, dit
wil sê die verskeidenheid vorme van die familie is
sosiologies en empiries beskryf.

Die AJK het tussen al die baie moontlike faktore op
die gebied van jeugbediening na ’n deeglike strategiese beplanningsessie, drie aspekte gekies juis
omdat hierdie drie die grootste impak of hefboom
kan hê. In die strategiese beplanningsproses het
dit geblyk dat hierdie faktore ingespan moet word
in enige effektiewe jeugbediening.
2.1 GESINNE
Navorsing het getoon dat kinders wat die Christelike geloof en waardes in ’n gesonde, gelowige
gesin aangeleer het, op die langtermyn daardie
geloof en waardes behou. Die kweek van gesinswaardes in gesonde gesinne, die kweek van rolmodelle in die uitgebreide gesin van die gemeentes bly die beste metode om te sorg dat jongmense
hul geloof behou en uitleef. Dit bevestig die verbondsbeloftes van God aan gelowige ouers.
(Kyk verder punt 3.1 van hierdie verslag).
2.2 JEUG EN TYDSGEES
Die veranderde omstandighede en tydsgees word
deur baie mense gesien as ’n blokkasie vir effektiewe jeugwerk. Veral ouer leraars en jeugwerkers
praat gereeld oor hoe “anders” die kinders van
vandag is en verlang terug na “eenvoudiger” tye.
Die veranderinge bevat egter ook potensieel nuttige aspekte en moet in elk geval as ’n gegewe
aanvaar word. Dis nutteloos om te verlang na tye
wat onherroeplik verby is (Pred 7:10). Tog kan die
tydsgees gesien word as ’n golf wat gery kan word,
soos ’n branderplankryer die golf nie beveg nie,
maar benut. Hierdie doelwit is dus en om die tydsgees en generasieverskille begryplik en benutbaar
te maak. Jongmense self is die beste bron van
inligting en begrip oor hul denkwyses en sienswyses. Jongmense se stem moet dus hoorbaar
gemaak word dat die kerk hul beter verstaan en
beter kan benut.
2.3 ROEPINGSBEWUSTHEID
Die mees kritieke faktor in effektiewe jeugwerk is
die rol van die mense wat jeugbediening doen.
Ongelukkig is hul energievlakke soms laag as gevolg van magteloosheid en moedeloosheid. Indien
die energievlakke van predikante, jeugwerkers,
jeugleiers, kategete en ouers verhoog kan word,
gaan dit ’n verskil maak met hoë impak.

3. DERTIEN BEDIENINGE AS KREATIEWE BRONNE VIR GEMEENTES SE
JEUGWERK
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* Die kerk en samelewing moet anders begin dink
oor die familie en die verskeidenheid vorme kan
“vier”.
* Die eie aard van families of gesinne oor die kultuurgrense moet verstaan word.
* Die Christelike ideaal vir families moet verstaan,
en nagestreef word.
2. Families self
Die gety van familieverbrokkeling word gesluit.
* Families self dink nuut oor die familie en streef
die Christelike ideaal na.
* Die gety van gesinsverbokkeling word omgekeer
en gebroke gesinne en gesinslede word begelei
om hoop te hê.
* Families aanvaar God as hoof, dien en gehoorsaam Hom uit liefde.
* Ouers en kinders verstaan mekaar, erken die
verskillende rolle en tree op in liefde en respek vir
mekaar (verhoudings).
* Ouers is toegerus om as mentors hulle kinders
op te voed en geestelik te begelei as deel van die
opdrag van God en beloftes aan Hom.
* Ouers is toegerus met die nodige hulpmiddels
om hulle kinders op te voed en geestelik te begelei.
* ’n Verskeidenheid hulpmiddels word beskikbaar
gestel met die oog op
- geloofsvorming en –oordrag
- verstaan van en optrede teenoor die verskillende
ouderdomsgroepe
- gesag en dissipline
- beantwoord van vrae
- probleemoplossing en hantering (dwelms, groepdruk, musiek, satanisme, ensovoorts).
* Kinders is toegerus om die ouer generasie te
verstaan en weet hoe om teenoor hulle op te tree.
3. Kerk
Die kerk (en kerke .... ekumenies) in al sy verbande (gemeente, ring, sinode) is bewus van die
belangrikheid van die familie en dink en doen vanuit ’n familiale perspektief.
* Die familiale karakter van die kerk is kenbaar in
sy struktuur en funksies op alle terreine van kerkwees (onder andere erediens, kategese, struktuur
van omgeegroepe en dienswerk).
* Die hele gemeente is dus gesinsvriendelik
* ’n Volhoubare familiale bedieningstyl is gevestig
* Die familiale karakter word ook sigbaar op ekumeniese terrein deur ondermeer ’n gedeelde visie
en samewerking op verskeie terreine.
4. Samelewing
Die publieke arena besef opnuut die waarde van
die familie as kern van die gemeenskap en is
hoopvol geaktiveer om op die familie te fokus.
*
Kerke,
regeringsinstansies,
organisasies
(NRO’s), skole, kultuur-organisasies en ander is
gemobiliseer om gesamentlik en afsonderlik families te onderrig, versterk, genees en te begelei –
veral die noodlydendes (onder andere armes,
werkloses, siekte-geteisterde [MIV en vigs] en gemolesteerdes).

* Naas die inisiatiewe van die Departement van
Maatskaplike Ontwikkeling gee die kerk aandag
aan die Familiefokus-projek. Samewerking word
gegee ten opsigte van die “Task groups”, “Reference Groups”, ’n internasionale konferensie en
die vorming van ’n nasionale beleid vir families.
3.1.2.4 Die Familiefokus-projek het verskillende
bronne en hulpmiddels vir die Familiejaar voorsien.
’n Inligtingsboekie met riglyne is aan die einde van
2003 versprei. Saam met BUVTON is ’n boekie
met familie-aktiwiteite en eredienswenke, sowel as
vier boekmerke vir elke kwartaal voorsien.
* Die AJK se webbladsy (www.jeugfokus.org.za) is
benut met al die inligting oor die Familiejaar.
3.1.2.5 Die samewerking van die verskillende
Algemene Sinodale Kommissies, sinodes, ringe en
gemeentes is oral te bespeur. Verskillende kursusse, konferensies, aanbiedings, eredienste, gesprekke, ensomeer is rondom familie-aangeleenthede gereël.
3.1.2.6 Die AJK, BUVTON en die Hugenote Kolleges het omvattende navorsing landwyd gedoen ten
opsigte van families.
3.1.2.7 Die AJK het saam met die Algemene Kommissie vir die Vrouelidmate die Algemene Bedieningsfonds se Fietsry vir Fantastiese Familiesprojek gesteun. Fietse het op 1 Februarie 2004 in
Mussina selfs uit dele buite die Republiek van
Suid-Afrika versamel en verder gery. Hulle sal (DV)
op 31 Oktober 2004 in Kaapstad eindig. Die saak
van familie-wees is hierdeur landswyd in verskeie
dorpe bevorder en fondse is ingesamel vir die
ABF.
3.1.2.8 Die Familiefokusprojek het oop deure gekry na die Regering, wat ook die Internasionale
Jaar van die Familie vier. Kennis is geneem van
resultate van die RGN-ondersoek en ’n landwye
gesinskonferensie in Oktober 2004.
3.1.2.9 Op ekumeniese gebied het die Familiefokusprojek saamgewerk met die Susterkerke,
Roomse Katolieke Kerk, Anglikaanse Kerk en
Metodiste Kerk. Tydens elke ekumeniese byeenkoms is die familiejaar gepropageer.
3.1.3 Bevinding
3.1.3.1 Die AJK is dankbaar vir die positiewe
samewerking tussen die verskillende kommissies
van die Algemene Sinode ten opsigte van die
Familiejaar.
3.1.3.2 Die samewerking met BUVTON was ook
onontbeerlik.
3.1.3.3 Die goeie verhoudings wat opgebou is met
die personeel in regeringskantore is positief. Dit
kan uitgebou word op nasionale vlak, maar behoort ook op plaaslike vlak benut te word.
3.1.3.4 Daar behoort een adres te wees en ’n
kantoor van die NG Kerk wat familie-aangeleenthede hanteer. Die Diensgroep vir Gemeente en
Bediening behoort Gesinsbediening as ’n prioriteit
te neem en as kantoor te funksioneer.
3.1.3.5 Die ADGB behoort die Familiefokus-projek
as ’n voortgaande projek, met die uitkomste wat
bepaal is, te neem en hulle samewerking met
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3.3 KERKLIKE JEUGWERKERS
3.3.1 Om die toegevoegde waarde van die KJWV
vir gemeentes se jeugbediening uit te lig is baie
maklik. Die opdrag, deur die AJK aan Hugenote
Kollege om jeugwerkers op te lei, het ’n groot behoefte in die kerk aangespreek. Teologiese opleiding aan predikante kon jeugwerk net as een faset
van die vak Diakonologie akkommodeer en die getuienis van predikante self het getoon dat predikante na die 6 jaar teologiese opleiding nie regtig
bevoeg voel vir die uitdagings wat die jeugbediening stel nie.
3.3.2 Die spesialis jeugbediener naamlik die jeugwerker, is opgelei om hierdie uitdagings te kan
hanteer. Die toegevoegde waarde van ’n jeugwerker aan ’n gemeente se jeugbediening is verseker
een van die grootste van al die bedieninge wat
deur die AJK geloods word.
3.3.3 Daar is ’n groeiende aanvraag vir jeugwerkers en die hoeveelheid werksgeleenthede het
noemenswaardig vermeerder in die afgelope paar
jaar.
3.3.4 Die Kerklike Jeugwerkersvereniging se doel
is om die jeugwerkers wat reeds in poste staan te
ondersteun om hul bediening meer sinvol en effektief te maak. Die ondersteuning behels emosionele en geestelike versorging in retraits (DETOX)
wat jaarliks aangebied word, asook die hantering
van die belange van die jeugwerker soos bv. pligtestate, dienskontrakte, bevestigingsformuliere,
salarisskale, asook die verdere opleiding aan
mense wat met die jeug werk.
3.3.5 Dis jammer om te sê maar die jeugwerkers
word nog nie deur die breëre kerkverband beskou
as ’n kerkordelike betrekking van die NG Kerk nie,
alhoewel die Algemene Sinode in 2002 ’n Kerkorde Artikel goedgekeur het waarin daar aan die
jeugwerker amptelike status verleen word. Die
Vereniging moes self werk vir amptelike salarisskale en dienskontrakte en die jeugwerkers beleef
’n opdraende stryd om erkenning van dinge soos
kollegaskap met medeleraars en verteenwoordiging by vergaderings van die kerk, van kerkraadsvergaderings tot sinodale streeksbyeenkomste,
ensovoorts.
3.3.6 Om gemeentes te help met die verstaan van
die rol en taak van ’n jeugwerker en hoe die jeugbediening daarby kan baat het die KJWV besluit
om ’n Jeugwerkershandleiding saam te stel. Daardeur word gemeentes instaat gestel om self verantwoordelike evaluasies en besluite te neem ten
opsigte van die jeugbediening in hulle gemeentes.
3.3.7 Die KJWV is die stem van die jeugwerker
wat sy/haar saak op breëre kerkverband moet stel
en ons voel dit is onverantwoordelik om die jeugwerkers te laat verdwyn in die grotere Pastorale
Versorgings Kommissie wat geneig mag wees om
slegs op predikante te fokus.
3.3.8 Ook voel die jeugwerkers dat dit goed is om
as “homogene” groep saam te dink oor die taak en
rol van die jeugwerker in die gemeente se bediening en hoe die jeugwerker die jeug as deel van

ander kerke, instansies soos BUVTON, FAMSA en
die regering voort te sit.
3.1.3.6 Sien ook aanvullende verslag A.8.2
3.2 IT
3.2.1 Die Inligting Tegnologie Bediening van die
AJK speel ’n al hoe belangriker rol in die kerk en
by jeugwerk as ondersteuningsdiens asook verspreider van inligting en ontwikkelaar van hulpmiddels. Namate gemeentes en leraars op tegnologiese gebied ontwikkel, behoort die rol wat die IT
bediening kan inneem, nog groter en belangriker te
word.
3.2.2 Die IT Bediening was die afgelope paar jaar
besig met die die toerusting van gemeentes,
leraars en jeugwerkers op die gebied van multimedia en inligting tegnologie in ’n hoogs kompeterende wêreld. Leraars en belangstellendes is by
verskeie konferensies (aangebied deur ds. Immanuel van Tonder) ingelig oor die wonders van die
tegnologie. Hierdeur is hulle visie verruim en kon
hulle hulpmiddels soos rekenaars, internet, Powerpoint, video projektors en SMS-bedieninge met
groter gemak en vertroue inspan in die uitdra van
die evangelie.
3.2.3 Die E-Nuus, maandelikse elektroniese nuusbrief van die AJK, het onder die bekwame hand
van ds Nelis Visagie, leraars en belangstellendes
op hoogte gehou van die nuutste verwikkelinge
van die jeugwerk in die kerk. Dit word maandeliks
aan ... intekenaars gestuur.
3.2.4 Die AJK webwerf, www.jeugfokus.org.za het
ons met verwondering laat besef dat ons hier ’n
instrument in die hand het wat internasionaal sy
impak laat geld. Inligting is onmiddellik beskikbaar
en die verspreidingskoste is baie goedkoper as die
van die gedrukte media. Dit kan inderdaad ’n magtige werktuig word vir die uitdra van die evangelie.
3.2.5 Die IT-Bediening kan die kerk die volgende
bied:
1. Toerusting in die gebruik van tegnologiese
hulpmiddels – die kerk word teen die wêreld se
standaarde gemeet en kan nie agterbly op sommige terreine nie.
2. Opleiding in die gebruik van rekenaars, internet,
Powerpoint, Video Projektors, SMS-bedieninge, en
andere.
3. Verspreiding en beskikbaarstelling van inligting
deur E-Nuus en webwerwe.
4. Die ontwikkeling van hulpmiddels wat by eredienste en ander jeuggeleenthede gebruik kan
word.
5. Die beskikbaarstelling van ’n aanlyn beradingsdiens waar jongmense (asook ander persone) met
probleme kan inskakel vir hulp en ondersteuning.
3.2.6 AANBEVELING: IT-BEDIENING
Die Algemene Sinode besluit om die integrasie van
die verskillende IT-bedieninge na die AKKM te verwys sodat die NG Kerk se IT-sake deur een kommissie hanteer kan word.
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die grotere bediening aan die liggaam in die gemeente kan verteenwoordig.
3.3.9 Ons vind dit nodig om te sê dat die jeugwerkers hulleself nie as geskoolde “babysitters” van
die kerk beskou nie, maar juis as gespesialiseerde
bedienaars vir spesifieke ontwikkelingsfases wat
die sake van daardie spesifieke ontwikkelingsfases
in die bediening aan die liggaam as geheel, of in
ander woorde in die bediening aan die gemeente
as familie, kan verteenwoordig en met raad kan
bedien.

God sal ken, liefhê en vertrou, in gehoorsaamheid
aan Hom sal leef en dit oral sal vertel (Ps. 78:6-7).
Die AJK streef daarna om Bybels- en belydenisgetroue, kindervriendelike en behoeftebevredigende hulpmiddels te voorsien.
3.5.2 Die AJK het die behoefte aan riglyne of
wenke vir groot groepbyeenkomste vir graad 79 geïdentifiseer (soos graad 4-6). Vir 2005 is vir 8
ontmoetings vir elke jaargroep wenke voorsien vir
graad 7-9. Dit is op die webbladsy geplaas.
3.5.3 Tans gebruik ongeveer 80% van alle NG
gemeentes die amptelike reeks kategeseboeke
van die AJK. Die AJK het besef dat die omstandighede van gemeentes so verskil dat dit verskillende werkswyse vereis. Dit beteken egter nie dat
‘n kerkraad enige model mag kies sonder om die
riglyne te respekteer nie en om ernstig na te dink
of die inhoud van so ‘n model aan die kerk se
leerstellige en opvoedkundige vereistes voldoen.
Slegs enkele van die kategesemoedelle (byvoorbeeld BUVTON en Paidion), wat tans deur ander
instansies (privaat of kerklik) in gemeentes bemark
word, het samewerking met die AJK gesoek om
amptelike goekeuring te kry. Dit is dus onseker of
enige ander model as die amptelike reeks aan
hierdie vereistes voldoen.
3.5.4 Riglyne vir die beoordeling van verskillende
kategesemodelle is reeds in 1997 opgestel en die
Algemene Sinode het dit in 1998 goedgekeur.
Twee riglyne is bygevoeg by die 10 wat reeds
goedgekeur is. Volledigheidshalwe word dit weer
herhaal.
Wanneer materiaal en 'n bepaalde kategesemodel
beoordeel word, moet veral die volgende riglyne in
ag geneem word:
1. Dit moet ooreenstem met die doel van die kerk
en die kategese.
2. Aan die kinders moet daardeur die inhoud van
die Bybel in sy konteks sowel as die leer van die
Ned Geref Kerk (belydenisskrifte) oorgedra word.
3. Kinders behoort in 'n geskikte stadium aan die
belydenisskrifte self blootgestel te word.
4. Die kinders se geloofslewe moet daardeur opgebou word. Hulle moet in hulle stiltetyd begelei
word en hulle verbintenis met die Here versterk
word.
5. Kinders se betrokkenheid by die eredienste en
ander aktiwiteite van die gemeente moet verhoog
word. Viering, diens, getuienis en aksies moet aandag geniet.
6. Die materiaal moet opvoedkundig verantwoord
wees en onder meer rekening hou met die mens in
sy totaliteit, die verskillende ouderdomsfases en
spesifieke behoeftes van kinders.
7. Die materiaal moet gereformeerd wees ten opsigte van die Skrifbeskouing en -gebruik, dogmatiek en leerinhoud.
8. Die materiaal behoort met die kerkjaar rekening
te hou.
9. Die ouers en gesin moet betrek word.
10. Met kategete moet rekening gehou word: hulle

3.4 KAMPE
Die kampebediening bied die volgende produkte
aan die kerk om hulle bediening aan die jeug op ’n
hoër vlak te bring.
3.4.1 Ervaringsleer
1. Die kampebediening het van 7-9 Junie 2004 ’n
werkswinkel aangebied waar dr Roger Greenaway
die werkswinkel gelei het. As uitvloeisel van die
werkswinkel het die volgende groepe ontstaan
waarby ingeskakel kan word.
2. ’n navorsingsgroep oor hoe ervaringsleer pastoraat kan beïnvloed onder leiding van ds Chris
Malan (chrismiena@hotmail.com)
3. ’n interaktiewe gespreksgroep waar lede van
die groep navorsing, suksesse en mislukkings met
betrekking tot ervaringsleer met mekaar deel onder
leiding
van
ds
Llewellyn
Olivier
(liec@mweb.co.za)
3.4.2 Opleiding
1. Vir opleiding van leraars en jeugwerkers in
“reviewing skills” en ervaringsleertegnieke kontak
dr Roelf Opperman (012-808 1711).
2. Die kampebediening lei in samewerking met
Marelise van der Merwe van Pro Actventures fasiliteerders en instrukteurs op in “hard skills” en “soft
skills”. Marelise kan gekontak word by
info@actventures.co.za Daar is ook ’n opleidings
CD beskikbaar by Pro Actventures waar verskillende aktiwiteite beskryf en visueel uitgebeeld
word.
3.4.3 Gesinskampe
Met die oog op die familiejaar is daar ’n kampprogram ontwerp wat sterk van ervaringsleer aktiwiteite gebruik maak. Ds Johan de Wet is beskikbaar om aanbieders op te lei om die kamp aan te
bied. Kontak hom by 082 446 5225.
3.4.4 Kampterreine
Die kampebediening is besorg oor die veiligheid
van die kerk se kampterreine. Kontak dr Roelf
Opperman (012-808 0711) vir minimum standaarde waaraan ’n kampterrein moet voldoen.
3.5 KATEGESE
3.5.1 Die Kategesebediening van die AJK voorsien jaarliks ’n Jeugfokuskatalogus aan gemeentes waarin al die nodige hulpmiddels vir die kategesebediening vervat is. Die hulpmiddels word
voortdurend hersien en vernuwe. Inligting is ook op
die AJK se webwerf te kry (www.jeugfokus.org.za)
Die visie van die kategesebediening is dat die jeug

112

Jeug

moenie onderskat, oorskat of bloot fasiliteerders
word nie. Die materiaal behoort naas didaktiese
riglyne en hulpmiddels ook op verhoudings gerig te
wees.
Die Algemene Sinode het in 1998 die optrede van
die AJK goedgekeur.
(Handelinge bl. 430 pt. 2.10.3)
11. Die beoordeling van die modelle in die lig van
die bekostigbaarheid vir gemeentes.
12. Die praktykteorie wat grondliggend is van die
bepaalde model.
3.5.5 Die kategeseboeke vir graad 1-3 is in
Engels uitgegee. Die ander boeke sal na gelang
die aanvraag en behoefte voorsien word.
3.5.6 Die kategeseboeke vir die kategeet en katkisant is vir elke jaargroep op ’n CD beskikbaar
gestel.
3.5.7 Ouerbetrokkenheid is wesentlik belangrik
en daarom streef die AJK voortdurend daarna om
op allerlei wyses dié saak te bevorder. ’n Pamflet:
Ouers dit is ook júlle kategese is versprei.

5. Gemeentes word versoek om die praktiese
wenke in hierdie uitdeelstuk te implementeer deur
geleenthede te skep vir kinders om prakties-evangeliese gesprekke met ander te voer en daaroor
terugrapport te gee (vgl die gr 10 kategeseboek se
toerusting vir die kind om 'n getuie vir Christus te
wees).
6. Verder word gemeentes aangemoedig om uitreik-aksies te organiseer waarby kinders se gawes
benut word deur middel van sang, poppekas, dans
en drama en gesprekvoering tydens stranddienste
of vakansie-uitreike dwarsdeur ons land of buurlande en selfs Europa en elders in die wêreld.
Jongmense wat so goed rekenaargeletterd is kan
met ander jongmense dwarsoor die wêreld kontak
maak en die evangelie aan mense verduidelik wat
dit nog nooit gehoor het nie.
7. Gemeentes word opgeroep om te bid vir ons
jeugspan in Mosambiek wat al 'n paar jaar daar
werksaam is met groot vrug en geweldige opoffering, naamlik André en Annemarie Theart en hulle
twee jong kinders. Vanuit Hefsiba, met 'n Toyota
4X4 wat deur die AJK geskenk is vir die doel, word
die hele Mosambiek met al sy gemeente-jeug
bedien met die evangelie.
8. Aangesien woord- en daadverkondiging nou
saamhang, is die betrokkenheid by kinders in nood
'n geweldige verantwoordelikheid van die kerk.
Plaaslike gemeentes kan by kinders in skole - veral
by kinderhuise en gestremde kinders - betrokke
raak en die omgee-geleenthede ook te benut om
die evangelie voor te leef en te vertel.
3.7.2 Middestede
1. Gemeentes behoort meer betrokke te raak by
die nood in die Middestede. Paulus het nie verniet
gefokus op die groot stede van sy tyd as belangrike verspreidingspunte vir die Goeie Nuus van
God se genade nie. Rome, Efese, Athene... met al
die groot probleme van hooploosheid, werkloosheid en armoede wat ook in sy tyd 'n probleem
was, het geleenthede geskep waar God se krag
kon betoon.
2. Mense sonder hoop en sonder God kon die
waarde van geloof, hoop en liefde leer in 'n nuwe
verhouding met God. Godsdiens was skielik nie
meer blote rituele of gemotiveer deur vrees vir straf
of koue roetine nie; maar diens aan 'n lewende
God wat liefde is.
3. Die werk wat in Kaapstad se hawe en polsende
stadslewe gedoen word, versinnebeeld alles wat
die evangelies ons van Jesus vertel... deernis vir
vroue, kinders en gesinne wat uitgestoot is deur 'n
materialistiese samelewing waar net die rykes en
magtiges bevoordeel word.
4. Bloemfontein, Port Elizabeth en Pretoria se
PEN aksie vertel wonderlike stories van kinders
wat deur liefde en opoffering van gelowiges God
se goedheid geproe het.
5. Die grootste betrokkenheid van die AJK is egter
by MES aksie in Hillbrow. Die stad met sy veelvoud kulture, waar misdaad gedy en moord
menselewens minder as 'n sent laat tel, is ook die

3.6 KINDERS
3.6.1 Die Kinderbediening se visie is dat elke kind
leef en werk vir die koninkryk van God. Hulle wil
gemeentes help om hulle kinderbediening te ontwikkel.
3.6.2 Die Kinderbediening wil naas die kategese
kinders help om aktief betrokke te wees by die
Kinderkrans en sy projekte sowel as by kinderevangelisasie. Die AJK werk saam met Paidion
Kinderbediening, Petra Kollege, KEB en die Hugenote Kollege se Kinderbediening.
3.6.3 Kinderpinksterreekse is jaarliks voorsien.
3.6.4 Lynnwoodrif werk aan ’n “Big Picture”-projek en die AJK steun dit.
3.6.5 Verder is gewerk aan nuwe doopseels. Een
daarvan kan geraam word met die oog op ’n jaarlikse herdenking.
3.7 MISSIONÊR
3.7.1 Gemeentes
1. Die AJK wil elke kind en jongmens entoesiasties maak oor hulle roeping om draers van Hoop in
die nuwe Suid-Afrika te wees.
2. Elke gemeente, elke familie kan tog nie anders
as om oor die groot dade van God te praat nie. So
het Petrus en Johannes aanhou vertel selfs toe
hulle met die dood gedreig is (Hand 4). En Legio
gaan na sy huis en sy mense toe om te vertel dat
God hom jammer gekry en sy lewe omgekeer het
(Mk 5).
3. Die AJK se Missionêre Bediening het daarom 'n
hulpmiddel opgestel wat in ons jeugskole gebruik
kan word deur ons jeugwerkers. Die naam van die
pamflet is: "Dis great om te vertel ..."
4. Elke gemeente behoort om vir elke kind in die
gemeente 'n eksemplaar van "Dis great om te vertel" van die CLF te bestel en dit met hulle deur te
werk, hetsy in 'n erediens met die fokus op uitreik
of tydens die jeugskool in kleingroepe.
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plek waar God se genadewoorde met helder
kleure uitgeleef word.
6. Die werkers van MES waag daagliks hulle lewe
om uit te reik na armes, haweloses, dronkaards,
oues van dae sonder hoop of heenkome, en bendelede wat net die taal van geweld en dwelmhandel ken. 'n Harde, meedoënlose wêreld. In
hierdie wêreld word sagtheid, deernis gesien waar
kinders in kleuterskole versorg word, prostitute en
boemelaars weer menswaardig behandel word.
Die verhale van mense wat vaardighede aanleer
en 'n eie werk kan begin doen en vir 'n gesin kan
sorg, straal warmte en welwillendheid uit.
7. Die afgelope 4 jaar is bykans 'n halfmiljoen
Rand spandeer om die evangelie in ons groot
stede uit te dra o.l.v. ds Johan Krige wat die Kruis
Middestads Alliansie geïnisieer het sodat die verskillende groepe leiers en werkers mekaar kan
onderskraag en van hulp en raad kan bedien.
8. Die Algemene Sinode dank die Here vir die
werk van mense in die hart van ons groot stede,
wat hulle lewe vir die evangelie waag en bid hulle
die Here se seën toe op hulle arbeid.
9. Gemeentes word aangemoedig om elkeen uit
te reik na hawelose kinders en om vigswesies en
ander hulpbehoewendes in hulle eie gemeentes te
huisves, en werk te help soek, want soms huisves
ons engele sonder om dit te weet (Heb 13). Die
samewerking van die CMR en ander maatskaplike
organisasies in hierdie verband word ook hoog op
prys gestel. Gemeentes word ook gevra om finansieel hulp te verleen en deel te neem aan projek
Winterhoop en ander groot projekte wat deur Kruis
Middestad Alliansie van stapel gestuur word. Die
Algemene Sinode is dankbaar dat koerante en
media hierdie projekte bekendstel.
3.7.3 Mosambiek, Zimbabwe en Angola
1. Die AJK het 'n dienswerkspan in Mosambiek op
die been gebring waarop ons besonder trots is. Ds
Teyo Smit het hulle gereeld besoek en kontak met
hulle gehou die afgelope vier jaar en ons is baie
trots op die werk wat André en Annemarie Theart
daar doen. Jeugwerkers en jeugleiers is opgelei,
leraars is sensitief gemaak vir hulle roeping ten
opsigte van die jeug en gemeentes is bewus gemaak van hulle roeping om die kinders van kleins
af te bedien met die evangelie. Hulp is verleen
deur CLF vir materiaal en mnr Lotz het reuse werk
gedoen om fondse gereeld oor te plaas en te help
met die nodige toerusting van die span wat 6
maande van die jaar in tente leef.
2. Die Missionêre Bediening se telefoonvergaderings met ds Charles James as skriba en 'n stuursel in Suid-Afrika het baie moeite gedoen om die
jeugspan in Mosambiek te ondersteun. Dr Louis
Dressel en dr Danie Malan het Mosambiek toe
gereis en gehelp met die opleiding van die jeugspan en beplan om dit weer te doen.
3. Ds Manie Taute het vir ons vertel watter groot
behoefte daar in Mosambiek is onder die jeug,
aangesien dit een van die armste lande in die
wêreld is en die hele kultuur fokus op die volwas-

senes. Kinderswangerskappe en -verwaarlosing is
'n enorme probleem en hulle het nie naasteby
soveel hulpbronne as wat ons in Suid-Afrika het
nie. Mense wat ongelukkig is oor die sendingwerk
in Mosambiek is onkundig oor die verskriklike nood
wat daar heers.
4. Ook in Mosambiek is oor die afgelope vier jaar
'n goeie finansiële belegging gemaak ten opsigte
van die uitbreiding van God se koninkryk. Die
kinders en jongmense uit Suid-Afrika wat reeds op
uitreike soontoe was, getuig van die aansteeklike
ywer wat hulle jongmense het vir evangelisasie.
5. In Angola is verskeie besoeke gebring en veral
die verhaal van Angola se onderwys op Christelike
grondslag is 'n wonderlike verhaal van Goddelike
genade oor Afrika. Zimbabwe en die res van Suider-Afrika het soveel behoeftes dat ons nie aan
alle versoeke na behore aandag kon gee nie. Ons
vra elke gemeente se voorbidding vir Afrika, omdat
God 'n hart het vir hierdie mooi kontinent.
6. Die Algemene Sinode aanvaar namens die NG
Kerk in Suid-Afika sy roeping om kerk uit Afrika vir
Afrika te wees en moedig gemeentes aan om jeugprojekte te reël met die oog op ondersteuning aan
André en Annemarie Theart.
7. Die AJK word aangespoor om vol te hou met
hierdie dienswerk en die nodige fondse hiervoor
aan te wend.
8. Dank word uitgespreek teenoor die AJK vir
hulle versiendheid, visionering en dryfkrag om die
Goeie Nuus uit te dra en fondse hiervoor te bewillig. Ons glo dat die Here hierdie fondse voorsien
het en weet dat dit juis vir die jeug geoormerk is
omdat die jeug vandag en môre se kerk is en die
grootste en beste belegging van die kerk se energie, gawes en hulpbronne is.
3.8 MUSIEK
3.8.1 Opdrag
Die Algemene Sinode het in 2002 aan die AKE
opdrag gegee om, in oorleg met die AJK, ’n meganisme te skep waarvolgens nuwe, inheemse en
eietydse liedere deurlopend in die kerk opgeneem
kan word en om die nodige riglyne vir die skep van
nuwe liedere daar te stel. (Handelinge bl 537 pt
2.1.3.4)
3.8.2 Uitvoering
Die AJK het fondse beskikbaar gestel en die AKE
het ’n ad hoc-kommissie benoem wat hieraan aandag gee. Die AKE sal verder hieroor verslag lewer.
3.9 NASKOOL
3.9.1 Die teikengroep is die naskoolse jeug tot
ouderdom ± 25 jaar, sowel as jeugleraars en jeugwerkers.
3.9.2 Ons droom is om naskoolse jongmense se
stem in die NG Kerk te hoor.
3.9.3 Die doel van die naskoolse bediening is:
- om die bedieningsbehoeftes van naskoolse jeug,
deur naskoolse jeug te bepaal deur ’n gefasiliteerde groepsproses.
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- om ’n groep geïnspireerde en toegeruste jongmense in die kerkgemeenskap terug te plaas.
- om met ’n doelgerigte terugvoerproses jeugleraars toe te rus vir bediening aan jongmense.
3.9.4 Die aksieprogram lyk as volg:
1. 'n DIT Jeugsinode in elke streek soos deur die
AJK gedek.
'n Deurlopende kommunikasie proses: Interne en
eksterne kommunikasie:
2. kommunikasiestruktuur aan almal wat al 'n DIT
sinode bygewoon het.
3. Deurlopende artikels en publikasies.
4. Plakkate ens. by gemeentes wat die saak van
naskoolse jeug verkoop en ook die webadres op
het.
5. Erediens vernuwing deur korrespondensie vanuit AJK naskoolse bediening aan predikante om
eredienste vir jongmense te motiveer.
6. Leierskapsontwikkeling deur ten minste 20
leraars en jeugwerkers van die DIT sinodegangers
om ’n kursus by te woon.
7. Chat Room om sake rondom naskoolse jeug op
te bespreek.

ander instansies gebruik is as kommentaar op die
voorgestelde beleid. Die instansies wat van die
dokument gebruik gemaak het sluit in die volgende: SARK, TEASA, IKOO, SAOU, AGS en ACSI
asook die GETC. Die
2. ASK het prof Asmal ontmoet. Die nuwe beleid is
wyd bespreek in die media en selfs verskeie politieke partye het versoek dat hulle ingelig word oor
die beleid.
3. Ons glo dat die insette van die kerke ’n groot
bydrae gelewer het tot die daarstel van verskeie
positiewe fasette van die beleid.
3.11.3 IKOO
Dr Gustav Claassen is die voorsitter van die IKOO.
’n Onderwyskongres oor die nuwe beleid en implikasies is georganiseer. Verskeie vergaderings is
saam met die kultuurorganisasies wat onderwysbelange het, bygewoon. As IKOO-lid is dr Claassen raadslid van die GETC. As IKOO-lid was hy
instrumenteel om saam met adv Gaum, onderwysminister van die Wes-Kaap, die die voorgenome
beleidsdokument as ’n gespreksdokument te laat
sirkuleer. Prof Asmal was van plan om dit sonder
diskussie deur die ministersraad goed te keur. As
IKOO-lid is verskeie ministeriële advieskomitee
vergaderings bygewoon.
3.11.4 HISNET
Die AJK is verteenwoordig in HISNET. Dit is ‘n
netwerk van kerke en organisasies wat in skole
werk. Tydens die vergaderings is verslag gegee
oor die werksaamhede van die AJK asook toeligting oor die godsdiensbeleid. As deel van HISNET
se projekte was die AJK betrokke by die SACLA
kongres. Dr Claassen het via HISNET vergaderings bygewoon oor nasionale vigs-projekte.
3.11.5 Toekomsvisie
1. Projekte vir die toekoms:
2. Die ontwikkeling van materiaal wat met saalopeninge, ensovoorts gebruik kan word.
3. Netwerke word uitgebou en bestaandes word
instand gehou.
4. Betrokke by Extreme Life vir die ontwikkeling
van leersteunmateriaal vir die Lewensoriëntering
area.
5. Vanuit kerklike kant insette te lewer op provinsiale en nasionale gebied.
6. Om plaaslike gemeenskappe en gemeentes,
deur middel van die media, op hoogte te hou van
gebeure op onderwysgebied.
7. Kerklike betrokkenheid by die opleiding van
onderwysers te bevorder.
8. Motivering en bemagtiging van jongmense om
die onderwys as ’n loopbaan te oorweeg, en die
daarstelling van ’n volhoubare studietrust vir die
doel.

3.10 NAVORSING
3.10.1 Die AJK het ’n Jeugnavorsingsbediening
waarin die teologiese fakulteite, Hugenote Kollege
en UNISA verteenwoordig is. Aandag word gegee
aan die stimulering en evaluering van jeugnavorsingsprojekte. Fondse en beurse is deur die AJK
beskikbaar gestel met die oog op die bevordering
van jeugnavorsing.
3.10.2 Die AJK gee nog aandag aan die versoek
van die Algemene Sinode aan die AJK om navorsing te doen ten einde gemeentes in staat te stel
om die randkerklike en kerklose jeug van ons tyd
effektief te bereik en strategieë hiervoor te ontwikkel. (Handelinge Alg Sinode 2002 bl 618)
3.10.3 ’n Navorsingsvoorstel is nog nie oorweeg
nie.
3.11 OPVOEDING EN ONDERWYS
3.11.1 Die AJK se Visie of droom is dat
1. Met in agneming van ’n godsdienstig diverse
Suid-Afrikaanse konteks, om leerders bloot te stel
aan Christelike waardes.
2. Die Missie is die kerk ondersteun onderwysinstansies deur sy betrokkenheid by
- Personeel
- Ontwikkeling van leersteunmateriaal
- Opleiding van onderwysers
- Beheerliggame
- Toerusting van ouers
- Leerders
- In die najaag van sy droom bou die kerk netwerke en skakel ekumenies met ander rolspelers.
3.11.2 Godsdiensbeleid in skole
1. Op onderwysgebied is die debat die afgelope
jaar oorheers deur die uiteindelike verskyning van
’n ‘finale’ beleidsdokument op 12 September 2003.
In die oploop na die finale dokument is verskeie
dokumente deur die AJK opgestel, wat ook deur

3.12 STUDENTE
3.12.1 Die AJK gee jaarliks tussen R100 000 en
R200 000 vir studentebediening. Studenteleraarsen studenteleierskonferensies word jaarliks gehou.
3.12.2 ’n Onvattende navorsingsprojek word tans
in studentegemeentes onderneem oor ondermeer
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die invloed van die tydsgees en die gebrek aan
commitment; oneffektiewe eredienste; leierskap;
verskeidenheid spiritualiteite; multikulturele benadering; nie-positiewe en nie-betrokke jongmense in
te skakel; en alternatiewe middele vir geloofsoordrag.
3.13 TIENERS
Die AJK het die Cool Tieners vir Christus-kursus in
verskeie dele van die land aangebied. Dit is
gebaseer op die 7-familiegewoonteskursus van
BUVTON.

Die Algemene Sinode het in 2002 aan die AJK
opdrag gegee om in oorleg met die ARK besluite
wat by verskillende Algemene Sinodes rakende
doopbediening, doopkategese, kategese en belydenisaflegging geneem is, tot een stel besluite te
konsolideer vir opname in ’n verslag aan die volgende Algemene Sinode. (Handelinge bl. 629).
5.2 UITVOERING
In die uitvoering is die besluite oor die nagmaal
aan kinders ook bygevoeg. Die volledige stel besluite is aan die ARK voorsien, wat daaroor verslag
sal lewer.

4. NAGMAAL AAN DOOPLIDMATE

6. CJB

4.1 OPDRAG
Die Algemene Sinode het die stuk “Versoek van
die Ring van Bloemfontein-Noord rakende die
nagmaal aan dooplidmate” na die AJK verwys vir
studie en rapport aan die ASK/Moderamen wat na
bevind van sake daarop handel. (Handelinge Alg.
Sinode 2002 bl. 563)

6.1 Die AJK het in 2002 die NG Kerk-jeugboekhandel in ’n artikel 21-maatskappy omgeskakel,
met die naam van Christelike Jeugboekmaatskappy.
6.2 Alle handelsaktiwiteite word deur CJB gedoen
onder die naam Jeugfokus.
6.3 Die AJK het CJB aan die nuwe AKKM oorgedra saam met ’n bedrag van R5 milj. CJB sal
voortaan die jeug- en kategesebenodigdhede van
die AJK opstel, druk en versprei.
6.4 ’n Aantal konsensusbesluite is deur die AJK
en AKKM geneem met die doel om die mediabehoeftes van die AJK te verseker. Die voortgang
van bestaande kontrakte, verbintenisse en werksaamhede word hierdeur verseker.

4.2 UITVOERING
Die AJK het die volgende aan die ASK deurgegee:
1. Die Algemene Sinode het in Oktober 2002 ’n
gravamen behandel oor die kinders se deelname
aan die nagmaal en die besluit van 1998 gehandhaaf dat kinders aan die nagmaal deelneem
(Notule 18 Oktober verslag C.12.3).
2. Die Verslag wat in 1998 aan die Algemene
Sinode voorgelê is (Bylae A6-1, bl.116-121) maak
‘n onderskeid tussen die kinders se verstaan van
die nagmaal en of die merktekens van die geloof in
hulle lewe sigbaar is en die belydenis van geloof
as afsluitpunt van die amptelike formele onderrig
as dooplidmaat. (Trouens, prof JJ de Klerk het op
’n keer gepraat van ’n geloofsverklaring en geloofsbelydenis om die onderskeid aan te dui) (Vgl
Bylae A6-1 pt 3.2.3 en 3.2.7).
3. Die AJK sal graag die besinning oor die inhoud
van die belydenis van geloof wil ontvang, indien
die sinode besluit om dit te laat doen. Dit kan vir
die res van die kerk waardevol wees.
Die hooflyne of doel van belydenis van geloof is
uitgespel in die verslag (pt 3.2.7). Die nuwe belydenisgroep se kategeseboek, Geloof wat rêrig is,
2002, bou voort hierop en lê klem op die 12
Artikels (leer) en 10 Gebooie (lewe).
4. Die ad hoc-kommissie wat die verslag vir die
kinders se deelname aan die nagmaal opgestel
het, het aandag gegee aan die moontlike verlaging
van die ouderdom van die katkisante vir die aflê
van belydenis van geloof. Daar is egter aanbeveel
dat dit steeds op minstens 16 jaar gehandhaaf
word (A6-1 pt 3.2.7). Die Sinode het dit ook so
aanvaar.

7. AJK-FINANSIES
7.1 Die AJK en AKF het verskeie samesprekings
insake die AJK se fondse gevoer.
7.2 Konsensusbesluite is geneem waaroor die
AKF verslag sal lewer.

8. STRUWIG BOSVELDPLAAS
8.1 Saam met die Voortrekkers en die Junior
Rapportryersbeweging vorm die AJK namens die
KJA die P C Struwig Testamentêre Trust.
8.2 Toe die FAK en Volksdans en –spelebeweging uit die testamentêre Trust getree het is hulle
aandele uitgekoop deur Bonanza Farms (Edms)
Bpk.
8.3 Ongelukkig kan die partye mekaar nie vind om
die Struwig Bosveldplaasmaatskappy te ontbondel
nie. Dit het gelei tot ’n hofsaak in die hooggeregshof. Die saak sou in September 2004 deur ’n
regter aangehoor word, indien daar nie ’n skikking
bereik is nie.
8.4 Die AKF en ARK is op hoogte gehou van die
verwikkelinge.

9. EXTREME LIFE TRUST
9.1 Die AJK werk saam met Extreme Life Trust
om materiaal beskikbaar te stel vir skole vir
Lewensoriëntering.
9.2 Dit dra veral by om ’n Bybelse perspektief in
Godsdiensonderrig te gee.
9.3 Navrae kan gerig word by die VCSV
(www.vcsv.co.za)

5. DOOP EN KATEGESE: KONSOLIDERING BESLUITE
5.1 OPDRAG
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- Die funksies van die res van die huidige bedieninge word binne die ADGB of by een van die
Steundienste voortgesit, naamlik
- Musiek (by AKE)
- IT (by ASK en/of AKKM)
- Missionêr (by ADG-Diensgetuienis)
- Navorsing (by ASK)
- Jeugwerkers (by AKTO en APB-Predikantebediening)
- Kampe (by ADGB, ADG-oral).

10. TOEKOMS VAN DIE AJK EN SY
BEDIENINGE
10.1 Indien die Algemene Sinode die aanbevelings van die Taakspan Strategie, Kommunikasie
en Stelsels aanvaar wag ’n nuwe bedeling op die
AJK en sy bedieninge.
10.2 Die AJK gaan op in die Diensgroep Gemeente-en-Bediening (ADGB). Die AJK se PASD skuif
ook hierheen oor.
10.3 Die ADGB word saamgestel uit die volgende
Kommissies: AJK, AKG, AKE, AKV, AKPB en AK
vir Standplaaswisseling.
10.4 Die ADGB sal opnuut besin oor sy taak en
die aantal taakgroepe. Die opdragte en funksies
van die huidige kommissies word sover moontlik
gehandhaaf.
10.5 Dit is duidelik dat die 13 bedieninge van die
AJK blykbaar nie soos tans voortgesit sal kan word
nie (onder andere omdat daar nie fondse sal wees
nie en ons die Diensgroep moet oortuig van die
noodsaaklikheid van elke jeugbedieningsterrein.
Oorvleueling sal uitgeskakel word).
10.6 Die AJK gaan wel by die Diensgroep soos
volg aanbeveel:
Minstens 5 taakgroepe behoort deur die ADGB
gevorm te word (om die kategorieë van jeugbediening effektief te laat funksioneer):
- Gesin
- Opvoeding en Onderwys
- Kinders en tieners (wat aandag gee aan kategese, aksies, skole, kampe. Dit kan in twee taakgroepe verdeel word)
- Naskool en studente
- Sinodeskakeling (netwerk met ouers, dominees,
jeugwerkers, jeugleiers en kategete)

11. BELANGRIKE SAKE (ISSUES)
Die Taakspan SKS en Agendakommissie het die
AJK versoek om belangrike sake (issues) te identifiseer. Dit is:
- Gesin
- Opvoeding en onderwys
- Kategese
- Tydsgees (spiritualiteit en tydsgees word onder
andere aangeraak)
- Energering van dominees en jeugwerkers.

12. SLOT
12.1 Die AJK se droom is dat die jeug die Here
met oorgawe in kerk en koninkryk dien. Daarom
ondersteun die AJK die kerk en ander rolspelers
om die jeug te begelei tot geloofvolwassenheid.
12.2 ’n Maatstaf vir die sukses van die AJK se
werksaamhede is wanneer die jeugwerk in elke
plaaslike gemeente verbeter is in belang (of tot
heil) van die jeug en eer van die Drie-enige Here.

JHG GOUS
TS SMIT
LC DRESSEL
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KOMMISSIELEDE:
Dr JHG Gous (voorsitter), ds TS Smit (ondervoorsitter), dr LC Dressel (skriba), ds WP Petzer, ds GM de
Lange, ds JC Louw, dr WA Pretorius, ds C van Rensburg, ds JW de Wet, ds F Burger, mnr G Lotz
(adviserend), ds LM Coreejes, dr MDJ Smith, dr DJ Malan, ds JJ van As, ds A Serfontein, me L Swartz, dr JJ
Geyser, dr R Opperman, dr GF Claassen, ds WJ Botha, me E Roux, dr JA de Man, prof M Nel, dr C
Thesnaar, dr V Brink, mnr D Fourie, dr RB van Aarde, ds MH Loubser.

KENNISNAME:

Pt 1 - 4
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BYBELSE/CHRISTELIKE KONSENSUS OOR 'FAMILIES'
Verantwoording:

d. So is ouer mense en gestremdes ook geregtig
op 'n gelykwaardige menswaardige lewe.

In die samestelling van 'n Christelike konsensus
oor die familie, deur die Nederduitse Gereformeerde Kerk, blyk dit duidelik dat daar twee sake is wat
stukrag hieraan gee.

3. Die Bybel sien twee getroude volwassenes as
die basis van die familie:
a. In die verhale van die Bybel is families eie aan
hulle tyd en vertoon daarom 'n wye verskeidenheid
strukture en funksies.
b. Geen familie soos byvoorbeeld die enkelouer
familie mag gestigmatiseer word nie.
c. Die Bybel sien twee getroude volwassenes as
die ideaal vir die konteks waarbinne kinders grootgemaak behoort te word.
d. Ouers moet die leiersposisie wat hulle beklee
met liefde en verantwoordelikheid nakom.
e. Families is verantwoordelik vir die vorming en
ontwikkeling van kinders.

1. Die familie as instelling, leef in ongekende uitdagende tye wat byna ongeëwenaar is in die
geskiedenis.
2. Die kerk - en veral hoofstroomkerke - het nie
altyd in pas gebly met die veranderende omstandighede in hul beskerming en bevordering van die
familie nie.
Bybelse vertrekpunte:
1. Christene is in die eerste plek deel van die
nuwe familie van God:
a. As gevolg van hul geloof in God Drie-enig, vorm
families deel van 'n nuwe familie, die familie van
God, wat selfs kan beteken dat hulle moet breek
met hulle familie van bloedverwantskap (Matt 8:2122)
b. Onvoorwaardelike liefde is 'n sentrale Bybelse
tema wat veral binne die intimiteit van die familie
ingeoefen en na buite uitgeleef behoort te word.
c. Die Bybel sien die onderlinge verhoudings van
die familie groei vanuit 'n verbintenis wat sy ontstaan te danke het aan God se verbond met Israel
en deur Jesus Christus met sy kerk.

4. Families is verantwoordelik vir die oordra van
geloof en waardes
a. Families is nie alleen die primêre konteks waarbinne geloofs- (en etiese-) vorming (waar lewe en
belydenis mekaar ont moet) plaasvind nie, maar
dien ook as die plek vir die inoefening en toepassing van geloof en etiek vir die lewe.
5. 'n Familie is altyd deel van 'n groter familie.
a. Nie net is die Christelike familie deel van die
groter geloofsfamilie nie maar vorm hulle saam
met ander families 'n sosiale tapisserie (gemeenskap) van sorg waarbinne kinders kan grootword
en ouer mense versorg kan word.
b. Families is in beide die Ou en Nuwe Testament
'n hoeksteen vir die bou van gesonde en regverdige gemeenskapslewe.
c. 'n Familie het bepaalde verantwoordelikhede
ten opsigte van die nood van die gemeenskappe
waarbinne hulle leef.

2. Die Bybel se verstaan van geslagtelikheid het
te make met gelykheid en uniekheid:
a. Man, vrou en kind is as gelykes geskape na die
beeld van God (Gen 2:27).
b. Binne die familie van God is elke man, vrou en
kind nie dieselfde nie, maar uniek ooreenkomstig
die gawes wat hulle ontvang het (1 Kor 12; Ef 4).
c. Kinders is volledig mens van geboorte af geskape na die beeld van God en hulle word nie
eers mens wanneer hulle volwasse is nie.

Dr WA Pretorius
Gesinsbediening Algemene Jeugkommissie
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KOMMISSIELEDE:
Ds AJ Scherrer (voorsitter), dr GJ Cloete (ondervoorsitter), ds HJ Linde (skriba), ds JGF Roelofse, ds LW
Meyer, prop HS Spies, mnr AJ Basson, adviserend: ds JC Symington, dr JHG Gous, mnr G Lotz.

KENNISNAME:

Pt 1 - 1.3.3

Pt 2 - 3.1.2

Pt 3.2 - 5.1.2

Pt 5.2 - 5.6

Pt 6 - 7.2.1

Pt 7.2.3 - 7.4.7

Pt 8 - 9.6

Pt 10 - 12.4.2

Pt 13

BESLUITNEMING:

Pt 1.4

Pt 3.1.3

Pt 5.1.3

Pt 5.7

Pt 7.2.2

Pt 7.5

Pt 9.7

Pt 12.5
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2.1 WERKTERREINE
Die AKKM het ver gevorder met die implementering van die besluite van die ASK. Gesien vanuit
die terreine waarop die mediabediening bedryf
word, word daar in die nuwe bedeling voorsiening
gemaak vir die volgende bedryfsafdelings:
2.1.1 Gedrukte produkte: Die uitgee van alle gedrukte publikasies wat vir gebruik in die kerk en in
sy bedienings verkoop of gesubsidieerd versprei
word. Dit sluit onder andere Bybelstudiegidse, toerustingkursusse, kategesemateriaal, jeugpublikasies, uitreikmateriaal en gespesialiseerde publikasies in.
2.1.2 Sikliese produkte: Dit sluit Kerkbode, LIG,
Kruispunt, die Jaarboek en ander publikasies in
wat op ’n gereelde grondslag verskyn.
2.1.3 Elektroniese produkte: Video’s, klankkassette, DVD’s, radio- en televisieprogramme.
2.1.4 Mediabedienings: Studentedienste, pastorale raadgewing per korrespondensie en oor die
internet, die Hugenote-Bybelinstituut (diplomakursusse in Bybelse onderwerpe per korrespondensie
in samewerking met die Universiteit van Pretoria),
die Nehemia-Bybelinstituut (basiese teologiese opleiding vir leiers van onafhanklike kerke, ook in
samewerking met die Universiteit van Pretoria),
internetbediening, buitelandse media-uitreike (onder andere in Indië en Sri Lanka) en Goeie Nuus
Media (bediening aan nie-lesendes).
2.1.5 Ontwikkeling: Fondswerwing vir die ondersteuning van die mediabedienings.
2.1.6 Administrasie en finansies: Ondersteuningsdienste vir die hele kerklike mediabediening.
2.1.7 Bemarking en beeldbou: Gedeelde diens
saam met Lux Verbi.BM.

1. TAAKGROEP VIR KERKLIKE MEDIA
1.1 OPDRAG
In Oktober 2002 het die Algemene Sinode die
volgende besluit geneem:
1.1.1 Die Algemene Sinode wys 'n taakgroep aan
om alle aspekte van die kerklike mediabediening te
ondersoek en aanbevelings aan die ASK te maak
ten einde die ASK in staat te stel om besluite te
neem wat ten doel het om die mediabediening sinvol te koördineer en beskikbare hulpbronne maksimaal te benut.
1.1.2 Die taakgroep bestaan uit die voorsitter van
die AKF (sameroeper), ds Hansie Roelofse, dr
Gerrit Cloete, prop Stephan Spies en mnr Albie
Basson (geoktrooieerde rekenmeester - Windhoek)
met reg van verdere koöpsie van veral kenners uit
die mediawêreld.
1.1.3 Die taakgroep word versoek om die insette
van al die instansies wat by die kerklike mediabediening betrokke is, te verkry.
1.1.4 Instansies wat by die kerklike mediabediening betrokke is, en by name die AKKM, Tm,
Bybel-Media, CLF en AJK word versoek om hulle
volle samewerking aan die taakspan te gee.
1.1.5 Die taakspan word versoek om die ondersoek as spoedeisend te beskou en om hulle finale
verslag nie later nie as April 2003 aan die ASK
voor te lê.
1.2 WERKWYSE
Die taakspan het ’n deeglike ondersoek gedoen en
goeie samewerking van die media-instansies,
insluitende NG Kerk-Uitgewers, gekry. Die finale
verslag is op 18 Mei 2003 aan die Algemene
Sinodale Kommissie voorgelê.
1.3 BESLUITE VAN DIE ALGEMENE SINODALE
KOMMISSIE
Die ASK het die aanbevelings van die taakspan
aanvaar. Die hoofsake kom op die volgende neer:
1.3.1 Dat die beginsel aanvaar word dat die
mediabediening van die NG Kerk in een kommissie
as 'n selfstandige ondersteuningsdiens bedryf en
bestuur moet word.
1.3.2 Dat al die werksaamhede op die kerklike
mediaterrein uiteindelik in een instansie gekonsolideer word.
1.3.3 Dat die AKKM verklein word tot sewe lede
wat oor bewese kundighede ten opsigte van toepaslike werkterreine beskik.
1.4 AANBEVELING: TAAKGROEP KERKLIKE
MEDIA
Die Algemene Sinode boekstaaf sy waardering vir
die groot werk wat die taakgroep vir kerklike media
gedoen het en spreek sy dank uit vir die feit dat die
hele kerklike mediabediening nou in ’n doelmatige
en koste-effektiewe eenheid saamgevoeg kon
word.

2.2 MAATSKAPPYSTRUKTUUR
2.2.1 Die ideaal dat die hele mediabediening in
een maatskappy saamgevoeg moet word, het
geblyk nie die gewenste situasie te wees nie. Uiteindelik sal daar twee Art 21-maatskappye wees:
Bybel-Media en Kerk-Media Afrika, wat gesamentlik as die Kerklike Mediagroep bekend sal staan.
2.2.2 Bybel-Media behartig die mediabedienings
en die fondswerwing vir die ondersteuning daarvan. Hierdie maatskappy doen aansoek om belastingvrystelling en sal dit waarskynlik in terme van
die belastingwet kry.
2.2.3 Kerk-Media Afrika hanteer die bedryfsaspekte van die mediabediening en sal belastingpligtig wees.
2.2.4 Die AKKM tree as ledevergadering en direksie van albei maatskappye op. Sodoende word die
koördinering van die hele bediening in een groot
geheel verseker.
2.2.5 Die ideaal is dat hierdie struktuur teen 1 April
2005 ten volle funksioneel sal wees.

2. NUWE STRUKTUUR VAN DIE MEDIABEDIENING

3. OOREENKOMSTE MET KOMMISSIES
EN INSTANSIES
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3.1 NG KERK-UITGEWERS
3.1.1 Die Algemene Sinodale Kommissie het ook
opdrag gegee dat ’n gesprek met NG Kerk-Uitgewers gevoer moet word oor die moontlikheid dat
NGKU ook deel word van die nuwe mediabedeling
van die NG Kerk. NGKU is die kopiereghouer van
’n groot gedeelte van die liturgiese materiaal van
die Kerk en ook die grootste kerklike aandeelhouer
(33.75%) in Lux Verbi.BM. NGKU het ’n losse band
met die Sinode van Wes- en Suid-Kaapland
gehandhaaf, maar nie direk onder kerklike toesig
en bestuur gestaan nie.
3.1.2 Die direksie van NGKU het besluit om wel
tot die nuwe mediabedeling toe te tree en het die
bates van die maatskappy aan Bybel-Media oorgedra. Daar is ’n ooreenkoms onderteken wat
verseker dat die missie van NGKU in die toekoms
in stand gehou sal word, naamlik om die publikasie
van liturgiese, teologiese en Bybeluitlegkundige
werke te bevorder en geldelik te ondersteun.

3.3.1 Die ASKG het reeds besluit dat CLF-Uitgewers in die nuwe kerklike mediagroep opgeneem
word. Die ooreenkoms wat aangegaan moet word
om te verseker dat die missie en opdrag van CLFU
in die nuwe bedeling uitgevoer word, is reeds
gefinaliseer en sal onderteken wees wanneer die
Algemene Sinode vergader. Die personeel het
reeds na Wellington verskuif en die werk word as
deel van die afdelings Gedrukte Produkte en
Elektroniese Produkte hanteer.
3.3.2 Vanweë die beperkende bepalinge in sy
stigtingsakte sal die Christelike Lektuurfonds met
sy beheerraad bly voortbestaan. Die Fonds sal
steeds uitgebou word, en die opbrengs word volgens ooreenkoms verdeel. ’n Deel daarvan word
gebruik om die Fonds teen inflasie te beskerm, ’n
deel om die bepaalde mediagerigte werksaamhede van die ASKG te ondersteun en ’n deel om
die werk van CLF-Uitgewers via die kerklike
mediagroep voort te sit.
3.3.3 Die CLF-Drukkery in Bloemfontein is intussen verkoop. Die opbrengs van die koop word in
die Christelike Lektuurfonds gestort en die aandele
wat steeds in die nuwe drukkersmaatskappy behou
word, word na die kerklike mediagroep oorgedra
vir volledige beheer en bestuur.

3.1.3 AANBEVELING: NG KERK-UITGEWERS
Die Algemene Sinode boekstaaf sy dank teenoor
die direksie van NG Kerk-Uitgewers vir die inskakeling van NGKU by die Kerk Mediagroep van die
NG Kerk en bekragtig die ideaal om die publikasie
van liturgiese, teologiese en Bybeluitlegkundige
werke te bevorder en sover moontlik geldelik te
ondersteun.

3.4 Lux Verbi.BM
3.4.1 Vyf jaar gelede het Bybel-Media en Lux
Verbi.BM ’n samewerkingsooreenkoms aangegaan. In terme daarvan het die twee maatskappye
dieselfde infrastruktuur gedeel om koste te bespaar en word die publikasiewerk wat Bybel-Media
doen, via Lux Verbi.BM uitgegee. Hierdie samewerking word in die nuwe bedeling voortgesit,
hoewel daar aanpassings aan die werkwyse
gedoen is.
3.4.2 Die kerklike mediagroep besit tans 45% aandeelhouding in Lux Verbi.BM. Saam met die
Sinode van Wes- en Suid-Kaapland het instansies
van die NG Kerk 50% aandeelhouding. Die ander
50% word deur Via Afrika-Uitgewers (Naspers)
gehou. Lux Verbi.BM is een van die sterkste uitgewers van Christelike publikasies in Suidelike
Afrika. Dit het vir die kerklike mediagroep groot
waarde om ’n noue samewerking met Lux
Verbi.BM te handhaaf. Lux Verbi.BM het in die
afgelope finansiële boekjaar goed presteer, ’n
positiewe en ’n voortgesette groei in die besigheid
word vir die komende boekjaar begroot. Lux
Verbi.BM lewer steeds produkte en dienste van
hoogstaande gehalte.

3.2 DIE ALGEMENE JEUGKOMMISSIE
3.2.1 Die onderhandelings met die Algemene
Jeugkommissie toon vordering. Die AJK het besluit
om die instansies onder sy sorg wat vir die publikasie van kategese- en jeugmateriaal verantwoordelik is, naamlik Christelike Jeugboek en Jeugfokus, aan die kerklike mediagroep oor te dra. Die
betrokke personeel het reeds na Wellington
verskuif en die werk word geïntegreerd as deel van
die afdeling Gedrukte Produkte hanteer. Die bates
van Chritelike Jeugboek is ook reeds oorgedra aan
AKKM, wat voortaan die verantwoordelikheid vir
die dienste aanvaar. Die oordrag van hierdie
fondse en die jaarlikse positiewe opbrengs uit
hierdie Art 21-maatskappy (vgl 9.3) versterk die
finansiële situasie van die Kerklike Mediagroep.
Die voorstel dat ’n verdere bedrag uit die rente-opbrengs van die huidige AJK-fondse aan die mediagroep toegewys word, word onder die voorlegging
van die AKF hanteer.
3.2.2 Die ASK het dit aan die AKF opgedra om
samesprekings te voer met die AJK en verslag te
doen oor die uitslag van die onderhandelinge aan
die ASK/Algemene Sinode. By die opstel van hierdie verslag word daar nog onderhandel oor die
finale bewoording van die ooreenkoms wat aangegaan moet word.

4. GEDRUKTE PRODUKTE
4.1 BYBELSTUDIE EN TOERUSTING
4.1.1 Bybel-Media gaan steeds voort om doelmatige Bybelstudie- en toerustingmateriaal vir gebruik
deur lidmate en in gemeentes in samewerking met
Lux Verbi.BM uit te gee. ’n Volkleur-katalogus wat
volledige besonderhede oor die beskikbare mate-

3.3 DIE ALGEMENE SINODALE KOMMISSIE
VIR GETUIENIS
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Dankbaar: Kerkbode het die afgelope ses maande
heelwat veranderinge – ten opsigte van inhoud
sowel as voorkoms – ondergaan. Die “nuwe” Kerkbode is met die uitgawe van 13 Augustus 2003
aan die mark bekend gestel. ‘n Wye verskeidenheid nuwe skrywers is ook by die blad betrek. Die
reaksie van lesers – wat nie huiwer om ‘n mening
uit te spreek of wenke aan die hand te doen nie –
is in hoofsaak positief en waarderend. Ons is
opgewonde dat die oplaag tans op 37 000 staan.
Die verspreiding van die blad was tot vroeër vanjaar ’n ernstige knelpunt deurdat die gekontrakteerde verspreider nie na wense presteer het nie.
Dié probleem is egter nou opgelos en sake verloop
oor die algemeen vlot.
Problematies: Dit is kommerwekkend dat 358 NG
Kerk-gemeentes nie ’n enkele kopie van Kerkbode
bestel nie.
Toekoms: Die Kerkbode-redaksie wil diens lewer
aan die kerk. Ons streef daarna om – met voorkoms en inhoud – die beste kerkkoerant te wees.
Ons wil met elke uitgawe ’n bydrae tot die kerkgesprek oor ’n wye front lewer en huiwer nie om
kontroversiële menings te plaas nie. Kerkbode wil
ook in die nabye toekoms die elektroniese media –
internet, SMS’e ens – in ’n nog groter mate gebruik
om sy boodskap wyer uit te dra.

riaal bevat, word jaarliks aan leraars, skribas en
gemeentelike leiers gestuur.
4.1.2 In die nuwe bedeling van die kerklike mediabediening sal die uitgee van Bybelstudie- en toerustingmateriaal in die nouste samewerking met
die gemeentedienste-netwerk en die forum vir
voortgesette teologiese opleiding geskied. Sodoende sal die behoeftes van lidmate, gemeentes
en die kerk as geheel deeglik aandag kry.
4.2 GETUIENIS
CLF-Uitgewers publiseer en is verantwoordelik vir
al die lektuur in die vorm van pamflette, boeke en
gemeentelike hulpbronmateriaal, asook vir die
kategesemateriaal van die VGK, RCA en NGKA.
Afgesien hiervan publiseer en versprei CLF-Uitgewers gratis Christelike leesstof in die vernaamste tale van Suider-Afrika wat deur kerklike instansies, groepe en individue in hulle uitreikaksies
gebruik word. Twee volkleur katalogusse wat al die
besonderhede oor die beskikbare publikasies
bevat, word jaarliks aan die gemeentes van bg
kerke gestuur, asook aan die kleinhandel. CLF se
donateurs ontvang jaarliks die katalogus van die
gratis leesstof.
4.3 KATEGESE EN JEUG
Christelike Jeugboek, wat as Jeugfokus sake
doen, publiseer en versprei al die kategesemateriaal van die NG Kerk. Al die kategetiese materiaal
– boeke en hulpbronmateriaal – vanaf Graad 1 tot
10, asook die belydenisklasboek word in voorraad
gehou. Hierdie besonderhede, saam met ’n bestelvorm, word jaarliks in ’n volkleur katalogus aan al
die leierkategete van al die gemeentes van die NG
Kerk gestuur. Jeugfokus se kategesemateriaal het
as doelwit om in die kerk van Christus katkisante
deur onderrig te begelei tot kennis van, liefde vir
en diens aan God, asook tot kennis van die kerk
se belydenisskrifte.

5.3 LIG
Dankbaar: Die Oktober-uitgawe van LIG staan in
die teken van vernuwing. Die oplaag staan tans op
27 700. Kontak met lesers en ook kerkleiers dui op
dankbaarheid tov LIG se bestaan en die rol wat hy
speel.
Problematies: Dit is jammer dat 452 NG Kerkgemeentes glad nie LIG ontvang nie. Ook in die
geval van LIG was die verspreiding van die blad tot
onlangs ‘n groot probleem. Dié probleem is egter
nou opgelos en die diens wat gelewer word, is ’n
besliste verbetering.
Toekoms: Die LIG-redaksie wil met LIG ’n opwindende alternatief in die “gesinstydskrif”-mark lewer.
Ons wil ook – soos in die geval van Kerkbode - die
elektroniese media (internet, SMS’e ens) in ’n nog
groter mate gebruik om die blad se boodskap wyer
uit te dra.

5. SIKLIESE PRODUKTE
5.1 NUWE HOOFREDAKTEUR
5.1.1 Na ’n dienstydperk van agtien jaar het dr
Frits Gaum op 31 Augustus 2003 sy emeritaat
aanvaar en op 31 Maart 2004 as hoofredakteur
van kerklike tydskrifte uitgetree.
5.1.2 Ds Johann Symington is deur die AKKM in
samewerking met die ASK as die nuwe hoofredakteur benoem. Hy het op 1 April 2004 diens aanvaar.
5.1.3 AANBEVELING: HOOFREDAKTEUR
Die Algemene Sinode spreek sy dank en waardering teenoor dr Frits Gaum uit vir agtien jaar
diens as hoofredakteur van kerklike tydskrifte en
bid ds Johann Symington die seën van die Here
toe op sy bediening in hierdie veeleisende pos.

5.4 JAARBOEK
Dankbaar: Die Jaarboek van die NG Kerke het
vanjaar vir die tweede keer ook op CD verskyn. Dit
word baie goed in die mark ontvang. Die werkwyse
met betrekking tot die samestelling van die Jaarboek van die NG Kerke het vanjaar ’n aansienlike
verandering ondergaan. Sinodale kantore is nou
verantwoordelik vir die insameling van inligting tov
hulle sinodale kantoor, ringe, gemeentes en
leraars. Hulle verskaf dit aan die samesteller van
die Jaarboek wat die boek persklaar maak. Die
sinodale kantore neem dus verantwoordelikheid vir
die korrektheid van hulle inligting. Die redaksie is
dankbaar vir die besonder goeie samewerking wat

5.2 KERKBODE
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hulle van die onderskeie sinodale kantore ontvang
het.
Toekoms: Die Jaarboek van die NG Kerke verskaf
die inligting van al die kerke in die familie behalwe
dié van die Verenigende Geref Kerk. Die ideaal
sou wees om al die lede van die NG Kerk-familie
se inligting in een boek op te neem.

nege tale in persoonlike briewe en via die internet
beantwoord. Gedurende die afgelope jaar is 4,191
vrae beantwoord, wat 22% meer is as die syfer van
die voorafgaande jaar.
7.2 BYBELINSTITUTE
7.2.1 Die Hugenote-Bybelinstituut bied diplomakursusse in Bybelse onderwerpe in samewerking
met die Universiteit van Pretoria per korrespondensie aan. Daar is 275 aktiewe studente – hoofsaaklik professionele mense en tuisteskeppers wat
nie die geleentheid gehad het om so ’n kursus aan
’n universiteit of kollege te loop nie. Daar is tans
kursusse in Bybel- en godsdienskunde, Jeugbediening, Sending en Etiek.
7.2.2 AANBEVELING: HUGENOTE-BYBELINSTITUUT
Die Algemene Sinode moedig lidmate aan om die
geleenthede wat die Hugenote-Bybelinstituut vir
geestelike verryking en toerusting vir diens bied, te
benut en vir die kursusse in te skryf.
7.2.3 Die Nehemia-Bybelinstituut bied in samewerking met die Universiteit van Pretoria bedieningsopleiding op basiese vlak aan veral leiers van
onafhanklike kerke per korrespondensie in Engels
en Afrikaans aan. Daar het al meer as 1,800
studente uit meer as 550 kerkgenootskappe vir die
kursus ingeskryf. Die teikengroep is kerkleiers wat
min of geen teologiese opleiding gehad het nie en
wat gehelp word om die evangelie Skrifgetrou te
verkondig en hulle gemeentes volgens Bybelse
beginsels te lei. Hierdie praktiese kursus wat spesifiek vir die behoeftes van kerkleiers in Afrika ontwikkel is, word reeds in 10 ander lande ook
gebruik.

5.6 ANDER SIKLIESE PRODUKTE
Die redaksie van sikliese produkte is ook verantwoordelik vir die bladuitleg en persklaarmaak van
die Radiokansel se publikasies, naamlik Lucerna,
Brood en Bread. Die regte vir die uitgee van die
South African Christian Handbook is ook vroeër
vanjaar verkry en dié boek sal teen Julie 2005
verskyn. Die hantering van NGTT (tans uitgegee
deur CLF), Kruisgewys en/of Leesrooster (Buvton)
word ondersoek.
5.7 AANBEVELINGS: KERKBODE EN LIG
5.7.1 Die Algemene Sinode moedig kerkrade aan
om massa-intekening vir Kerkbode en LIG te doen
of te vergroot sodat die intekenaartal op die kerklike tydskrifte spoedig minstens kan verdubbel.
5.7.2 Die Algemene Sinode moedig lidmate wat
Kerkbode en LIG nie by hulle gemeentes ontvang
nie, aan om as individue daarop in te teken.

6. ELEKTRONIESE PRODUKTE
6.1 OUDIOVISUELE PRODUKTE
6.1.1 Mema-Media gaan voort om as afdeling van
Lux Verbi.BM video’s en DVD’s te vervaardig wat
die boodskap van die Bybel vir ’n verskeidenheid
teikengroepe en in ’n hele aantal tale van SuiderAfrika uitdra.
6.1.2 Die visie en missie van MEMA, wat meer as
vier dekades gelede as ’n sendingbediening gestig
is, word op hierdie wyse daadwerklik voortgesit.

7.3 MEDIA-UITREIKE
7.3.1 Bybel-Media voorsien Bybelstudie-materiaal
in plaaslike tale aan Biblecor Lanka. Dit word
gebruik om die evangelie by wyse van korrespondensiekursusse onder duisende inwoners van Sri
Lanka in te dra.
7.3.2 Bybel-Media ondersteun ook die bediening
van Biblecor India wat met groot seën, al is dit
onder groot druk en selfs vervolging, die boodskap
van die Bybel in Indië deur korrespondensiekursusse uitdra. Die duisende bekeerlinge word in
huisgemeentes saamgevoeg en ondersteun om
geestelik te groei en die evangelie in hulle eie
omgewing uit te dra.
7.3.3 Bybel-Media en die Christelike Lektuurfonds
het ’n kragtige gevangenebediening in SuidAfrika. Lektuur word versprei en persoonlike opvolgwerk word deur korrespondensie gedoen. Gedurende die afgelope jaar het Bybel-Media alleen
12,853 Bybelstudiegidse uitgestuur, afgesien van
baie duisende stukke gratis lektuur wat deur die
Christelike Lektuurfonds uitgestuur is.
7.3.4 Bybel-Media verleen steun en dra medeverantwoordelikheid vir die bestuur en werk van
Goeie Nuus Media (voorheen bekend as Gospel

6.2 TELEVISIE EN RADIO
6.2.1 Mema-Media se produksiespan is betrokke
by die vervaardiging van ’n hele aantal Christelike
televisie-programme. Dit stem tot groot dankbaarheid dat die TV steeds as middel gebruik kan word
om die boodskap van die Bybel uit te dra.
6.2.2 Die kerklike mediagroep het ’n aandeel in
Christen-Netwerk Media wat in samewerking met
Radiokansel vir die vervaardiging van radio- en
TV-programme verantwoordelik is.

7. MEDIABEDIENINGS
7.1 STUDENTEDIENSTE
7.1.1 Bybel-Media lewer ’n aantal waardevolle
studentedienste aan persone wat vir die Bybelstudiekursusse van Bybelkor inskryf. Gedurende
die afgelope boekjaar is 9,514 kursustoetse nagesien en is amper net soveel sertikate uitgereik.
7.1.2 Bybel-Media het pastorale raadgewers wat
vrae oor die Bybel en oor persoonlike probleme in
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Recordings). Hierdie bediening stel die evangelie
deur kassette, kraglose spelers en woordelose
blaaiboeke aan nie-lesendes beskikbaar. Die kassette is in 5,500 tale wêreldwyd en in feitlik al die
tale van Suider-Afrika te kry.

internet doeltreffend as bedieningshulpmiddel gebruik kan word. Belangstellendes kan inteken by
http://www.bmedia.co.za/bmm_argief/index.htm.
7.5 AANBEVELING: C-WEB
Die Algemene Sinode spreek sy dank daarvoor uit
dat die aandeelhouding in C-Web vir die oorgrote
persentasie in die hande van die kerklike mediagroep is en versoek gemeentes, sinodes en ander
kerklike instansies om sover moontlik uitsluitlik van
C-Web gebruik te maak om in hulle internetbehoeftes te voorsien.

7.4 INTERNET-BEDIENING
7.4.1 Instansies wat met die AKKM verband hou,
besit tans 90% aandele in C-Web, ’n Art 21-maatskappy wat die internet gebruik om die evangelie
van Jesus te verkondig. Dit word op die volgende
wyse gedoen:
7.4.1.1 Die ontwikkeling en instandhouding van 'n
Christelike portaaldiens, www.christene.co.za.
Twee ander webwerwe, www.leesrooster.org.za en
www.winnersatwork.co.za word in samewerking
met medewerkers in stand gehou.
7.4.1.2 Die ontwikkeling en instandhouding van
Christelike webdienste soos bv
www.biblesociety.co.za, www.bybel.co.za,
www.ngkerk.org.za, www.kruispad.co.za,
www.uccsa.co.za, www.vcsv.co.za, www.lig.co.za,
www.kerkbode.co.za en vele ander.
7.4.1.3 Die ontwikkeling van doelgerigte dienste
aan spesifieke gemeenskappe byvoorbeeld 'n
interaktiewe sendingdatabasis, ’n epos-dagstukkiediens aan ongeveer 30,000 lesers, interaktiewe
webdienste aan gemeentes en so meer.
7.4.1.4 Dit bied webhuisvesting en databasisse vir
verskeie Christelike webtuistes. C-Web ondersteun
gemeentes in hulle bediening deur middel van die
ontwikkeling en huisvesting van bekostigbare
gemeente-webtuistes.
7.4.2 Die Christelike portaaldiens, www.christene.
co.za is reeds goed gevestig. Die diens bied 'n wye
verskeidenheid inhoud en dienste onder die volgende kategorieë:
7.4.2.1 Dienste: gebedsversoeke, dagstukkies,
soekfunksies, kleinadvertensies, gebeure-kalender, berading, 'n gids (geelbladsye), e-winkel en so
meer.
7.4.2.2 Inhoud verdeel in die volgende kategorieë:
Vigsfokus, Bybel, Nuus, Media, Vir predikante,
Boekbesprekings, Sendingdatabasis ens.
7.4.3 Van April 2003 tot Maart 2004 het meer as
45,000 unieke besoekers www.christene.co.za besoek en is 1,083,000 bladsye afgelaai.
7.4.4 Ongeveer 1,125 Christelike organisasies
word in die gids, e-directory, gelys. By die sendingdatabasis is 261 sendingorganisasies se inligting
reeds beskikbaar. Hierdie inligting word deur die
organisasies self geplaas en bestuur.
7.4.5 ’n Verdere nuttige webwerf is www.kruispad.
co.za waarin Suid-Afrikaners oorsee saamgetrek
en van nuttige inligting voorsien word oor hoe hulle
kerklik kan inskakel en as getuies vir Christus kan
optree.
7.4.6 Inligting oor die verskillende bedienings van
Bybel-Media is te kry by www.bmedia.co.za.
7.4.7 Die Bybel-Media Monitor is ’n epos-nuusbrief
wat maandeliks verskyn en aan leraars en leiers
nuttige wenke gee oor hoe die rekenaar en die

8. FONDSWERWING
8.1 Bybel-Media se departement ontwikkeling
slaag jaarliks daarin om hulle teiken te haal en
fondse te werf vir die instandhouding van die
mediabedienings van Bybel-Media. Hierdie fondse
word nie by gemeentes nie, maar by goedgesinde
persone en instansies gewerf.
8.2 Die departement doen hierdie fondswerwing
teen ’n baie lae kostesyfer, wat aan donateurs die
gemoedsrus gee dat die grootste moontlike deel
van die donasies aangewend word vir die sake
waarvoor dit gevra is.

9. ADMINISTRASIE EN FINANSIES
9.1 In die nuwe bedeling vir die kerklike mediabediening word die finansies en administrasie
gesentraliseer om dit so koste-effektief as moontlik
te laat wees. Die eerste vrugte hiervan word reeds
gepluk. Vir die boekjaar tot 31 Maart 2005 word die
state van die betrokke oorspronklike maatskappye
nog afsonderlik opgestel. Van 1 April 2005 sal die
nuwe bedeling ook in die jaarstate sigbaar wees.
9.2 Bybel-Media het in die jaar tot 31 Maart 2004
’n onaangewende inkomste van R1,053,285
gehad. Dit het daartoe bygedra dat die balansstaat
skoongemaak kon word en op ’n positiewe syfer
van R185,758 te staan kon kom. Bybel-Media
handhaaf die beleid om nie reserwes op te bou
nie, maar die beskikbare finansiële middele vir
mediaprojekte te gebruik om die belange van die
Here se koninkryk sonder versuim te bevorder.
9.3 Christelike Jeugboek het in die jaar tot 29
Februarie 2004 ’n netto surplus getoon met ’n
gepaardgaande gesonde balansstaat. Die surplus
word primêr aangewend vir ontwikkelingswerk van
jeuggerigte publikasies en daarna ondersteuning
van ander produkte in die kerklike mediabediening.
9.4 CLF-Uitgewers se boekjaar eindig op 29
Februarie 2004. CLF-Uitgewers word befonds deur
Christelike Lektuur Fonds ten bedrae van R
1,000,000. Sake word teen ’n begroting bestuur tot
by ‘n gelyke breekpunt.
9.5 Tydskriftemaatskappy se boekjaar eindig op
31 Maart 2004. Die korrektiewe maatreëls wat
ingestel is en ook verder ingevoer word het ’n
dramaties positiewe impak voorsien wat die finansiële posisie omgedraai het. Die jaar word afgesluit
op ’n surplus teenoor die verliese van die vorige
jare. Die balansstaat toon ’n gesonde posisie ten
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11.2 Die noodsaaklikheid van doeltreffende
kommunikasie (en die leemtes in die kerk se
huidige kommunikasiestrategie) het in die afgelope
tyd duidelikheid onder die aandag gekom. Die
AKKM is gereed om ’n doelmatige werkplan
hiervoor uit te werk en dit effektief in bedryf te
plaas.
11.3 Die werk van die mediabediening toon ’n
ryke geskakeerdheid. Die NG Kerk kan trots wees
op wat in die verlede deur die verskillende
instansies bereik is wat op die mediaterrein hulle
werk gedoen het. Die uitdaging vir die toekoms is
om die regte prioriteite akkuraat te bepaal, kwaliteit
na te jaag en koste-effektiwiteit nie in die slag te
laat bly nie.

opsigte van solvensie- en likiditeitsvlakke. Die opgehope verlies van vorige jare is bykans uitgewis.
Hierdie positiewe tendens behoort in die volgende
boekjaar voortgesit te word. Aangesien Kerkbode
ook dien as amptelike mondstuk van die Algemene
Sinode behoort die Kerk ’n bydrae te maak tot die
finansiering van hierdie publikasie.
9.6 Wanneer die finansies van al die betrokke
instansies wat by die mediabediening betrokke is,
gesamentlik bestuur word, sal dit die mikpunt wees
om genoegsame geldelike middele te genereer om
die bediening doeltreffend te laat verloop en om
duidelike prioriteite te bepaal waarvolgens die
middele toegeken en bestee word.
9.7 AANBEVELING: FINANSIËLE STEUN CLF
EN ASK
9.7.1 Die Algemene Sinode spreek sy dank uit
teenoor CLF en AJK vir die finansiële steun wat
daartoe bygedra het om ’n gesonde solvensievlak
by Tydskrifte Maatskappy te verseker.
9.7.2 Die Algemene Sinode bevestig dat Kerkbode as tydskrif vir die NG Kerk ook die amptelike
mondstuk van die kerk is en dra dit aan AKF op om
die moontlikheid van finansiële steun deur die kerk
te ondersoek en indien moontlik toe te pas.

12. REGLEMENT VIR DIE ALGEMENE
KOMMISSIE VIR KERKLIKE MEDIA
(AKKM)
12.1 NAAM
Die Algemene Kommissie vir Kerklike Media
(AKKM)
12.2 SAMESTELLING
12.2.1 Die kommissie word deur die Algemene
Sinode / ASK soos volg aangewys:
12.2.1.1 Vyf lede wat kollektief oor bewese kundigheid beskik ten opsigte van kerklike behoeftes
en -beleid, bestuur en finansies, kerklike bestuur
en -finansies en van die mediabedryf;
12.2.1.2 ‘n Verteenwoordiger van die ASK;
12.2.1.3 Die uitvoerende direkteur van die mediamaatskappy.
12.2.2 Ander persone wat by die media-aktiwiteite
betrokke is kan op uitnodiging die vergaderings
met adviserende stem bywoon.
12.3 OPDRAG
Die kommissie
12.3.1 Streef daarna dat die evangelie in sy volle
omvang en toegepas op alle lewensbehoeftes aan
almal gebring word deur gebruikmaking van die
geskikte gedrukte en elektroniese media;
12.3.2 Verseker dat hierdie bediening op ‘n doeltreffende, ekonomiese en waar moontlik ekumeniese wyse plaasvind sodat die kerk van Christus
opgebou, die koninkryk van God uitgebou en die
Naam van die Here geёer word;
12.3.3 Sien toe dat doeltreffende kanale vir die
kommunikasie van kerklike inligting beskikbaar is;
12.3.4 Koördineer die mediabediening van die NG
Kerk;
12.3.5 Sien toe dat die verskillende instansies wat
in die NG Kerk se mediabediening funksioneer,
afsonderlik en gesamentlik so bedryf word dat aan
die kerklike behoeftes ten opsigte van die mediabediening voldoen word en dat beskikbare hulpbronne maksimaal benut word;
12.3.6 Tree, volgens die statute van die mediamaatskappy, as direksie van die maatskappy op;
12.3.7 Behartig, in ooreenstemming met belastingwetgewing, eie administrasie en finansies.

10. GEMEENTEDIENSTE-NETWERK
10.1 As indirekte uitvloeisel van die werk van die
visioenêre taakspan is die gemeentedienste-netwerk (GDN) gestig. Dit is ’n lofwaardige poging om
al die dienste wat van verskillende kante aan
gemeentes gelewer word, byeen te bring en
gekoördineerd te laat optree. Die netwerk sal ’n
forum-funksie en ’n buro-funksie hê.
10.2 Die buro-funksie sal drie take omvat: navorsing oor behoeftes by gemeentes, die keuring en
bekendstelling van dienste wat beskikbaar is en ’n
publikasiefunksie. Omdat die kerklike mediabediening ten nouste by veral die laasgenoemde funksie
betrokke is, is Bybel-Media gevra om in sy begroting en later ook in sy struktuur voorsiening daarvoor te maak om hierdie buro te huisves.
10.3 Die AKKM is van oordeel dat hierdie nuwe
ontwikkeling in die kerk die werk van die kerk
vaartbelyn sal help maak in die tyd waarin ons leef,
maar ook ’n baie groot bydrae sal lewer om koördinering, samewerking en netwerkvorming in die
werk van die kerk te bevorder. Die projek sal in die
volgende twaalf maande getoets word, waarna
finale besluite geneem kan word.

11. TOEKOMSTAAK
11.1 In die reses is baie ure se werk deur al die
betrokkenes daaraan bestee om die mediabediening van die NG Kerk tot ’n eenheid saam te snoer
en ’n bruikbare struktuur daarvoor te skep. Op die
pad vorentoe sal hierdie nuutgevonde eenheid
benut moet word om die kerklike media in so ’n
mate te bevorder dat dit ’n sigbare verskil aan die
kerk en aan sy werk sal maak.
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12.3.8 Doen aan die Algemene Sinode en ASK
verslag oor die stand van die kerklike mediabediening, asook oor die funksionering en finansiёle
posisie van die instansies wat in die kerklike
mediabediening funksioneer;
12.3.9 Adviseer die Algemene Sinode insake die
beleid vir kerklike media;
12.3.10 Benoem in samewerking met die ASK die
besturende direkteur van die media-maatskappy
en die hoofredakteur van kerklike tydskrifte.
12.4 VERGADERINGS
Die kommissie
12.4.1 Konstitueer so gou as moontlik na die
gewone sitting van die Algemene Sinode;
12.4.2 Vergader na behoefte, maar minstens drie
keer per jaar.

12.5 AANBEVELING: REGLEMENT AKKM
Die Sinode keur die reglement van die AKKM
goed.

13. SLOT
Die AKKM vertrou dat hy hiermee sy taak
doeltreffend uitgevoer het en bid die Algemene
Sinode die seën van die Here toe met sy werk.
AJ SCHERRER
GJ CLOETE
HJ LINDE
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A.10 LEER EN AKTUELE SAKE

KOMMISSIELEDE:
Prof CJ Wethmar (voorsitter), dr AL Bartlett, dr AP Cilliers, prof HJB Combrink, prof DE de Villiers, dr DJ
Dreyer, dr B du Toit, dr JD Kirkpatrick, prof A König, mev E Scott, dr MDJ Smith, prof SD Snyman, prof SA
Strauss, dr WJ Botha (skriba).

KENNISNAME:

Pt 1 - 2.6

Pt 2.8 - 3.5.4

Pt 3.7 - 4.9

Pt 4.11 - 5.8

Pt 5.10 - 6.4

Pt 6.6 - 7.3

Pt 7.3.2 - 7.5

BESLUITNEMING:

Pt 2.7

Pt 3.6

Pt 4.10

Pt 5.9

Pt 6.5

Pt 7.3.1

Pt 8
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Die Gereformeerde Skrifbeskouing is tans in meer
as een opsig in 'n krisis en 'n oorgangstadium.
Daar is 'n aantal belangrike sake waaroor ons
siening verander het, daar is ander waaroor ons
siening waarskynlik besig is om te verander. En
daar is drukgroepe wat radikale sienings oor die
Bybel propageer. Dit is nodig dat die Sinode hom
hieroor verantwoord en hieroor leiding gee omdat
dit ernstige vrae en onsekerheid by ons lidmate
wek. Die feit dat daar sienings is wat amptelik verander het, en ander wat besig is om in die algemene teologiese debat te verander, wek by lidmate
die vraag of die radikale sienings van drukgroepe
nie dalk binnekort ook aanvaar sal word nie.

1. INLEIDING
Van kommissies is verwag om die onderstaande
reeds nou bekende sewe prioriteite in gedagte te
hou met die samestelling van rapporte aan die
Sinode:
* 1 Kerkvereniging
* 2 Ekumene
* 3 Ons gemeentes
* 4 Nood/Genesing van ons land en die kontinent
* 5 Gemeentes help om missionêr te leef
* 6 Geloofsvorming en fokus op God
* 7 Toerusting van lidmate, gemeenteleiers en
families.

2.4 Nuwe sienings
1. Ons siening oor die vrou in die amp, egskeiding, apartheid, die verhouding kerk-staat, dobbelary, dans, Sondag, die kwessie van die etiese
Skrifberoep, om maar net die belangrikste te
noem, het radikaal verander. Dit is nie nodig om in
detail op elkeen van hierdie sake in te gaan nie,
maar 'n paar opmerkings is tog nodig.
2. Daar is minstens twee probleme. Eerstens is
ons vroeëre sienings altyd deur 'n sterk beroep op
die Skrif gedra, en tweedens lyk dit nou, in terme
van 'n meer fundamentalistiese Skrifbenadering,
vir sommige duidelik “dat die kerk nou van die
Bybel afwyk”. Veral wat die vrou in die besondere
ampte en egskeiding betref, is daar uitsprake wat
maklik gesien kan word as veroordeling van ons
nuwe sienings. Trouens, die feit dat sekere evangeliese en gereformeerde kerke nog steeds 'n
sterk standpunt teen die vrou in die amp het en
hulle daarvoor juis op die Bybel beroep, maak die
saak nog moeiliker. Die probleem word selfs verder vererger deur die feit dat daar altyd 'n sterk
vorm van fundamentalisme in ons kerklike lewe
was.
3. Behalwe oor die spesifieke sake, is daar 'n
algemene wysiging in veral ons etiese Skrifberoep.
Ons Skrifberoep was gekenmerk deur 'n direkte
een-tot-een verhouding tussen die Bybel en ons
situasie. Vir 'n etiese kwessie het ons 'n teks in die
Bybel gekry, en daarmee was die saak besleg.
Dink maar aan ons vroeëre radikale veroordeling
van sake soos dobbelary, dans en allerlei aktiwiteite op Sondag, en die Skrif wat ons daarvoor
gebruik het.
4. Ons het intussen in die meer amptelike kringe
van ons kerk oorgeslaan na 'n versigtiger, tentatiewer Skrifgebruik wat die konteks van Skrifuitsprake
en die verskil tussen die tyd van die Bybel en ons
eie tyd sterker in ag neem. Dit beteken onder
andere dat dit wat na 'n direkte en duidelike uitspraak in die Bybel lyk, nie meer altyd vir ons
beslissend is nie. Ons sal byvoorbeeld aanvaar dat
die sterk verbod op die vrou se deelname in die
gemeente kultureel bepaald is en daarom nie vir
ons deurslaggewend is nie.

Vanweë die uiteenlopende aard van die opdragte
wat die Algemene Kommissie vir Leer en Aktuele
Sake van die Algemene Sinode (2002) ontvang
het, is dit onmoontlik om ewe veel gewig aan elkeen van die bostaande prioriteite in die hantering
van ons rapporte toe te ken.
Dit word aan elkeen wat hierdie rapporte bestudeer oorgelaat om algaande te besin oor die implikasies wat die verskillende besluite vir ons prioriteite gaan hê. Byvoorbeeld: Besluite oor die gebruik en gesag van die Skrif het implikasies vir
geloofsvorming en die toerusting van lidmate en
gemeenteleiers. Besluite oor die rol van die NG
Kerk in die nuwe staatkundige bedeling het implikasies vir die nood en genesing van die land. En
selfs die kontinent. Dit het ook implikasies vir ekumeniese verhoudinge. En veral vir kerkvereniging.
Op sy of haar beurt het moontlike besluite oor
homoseksualiteit miskien implikasies vir al sewe
bogenoemde prioriteite.
Lees dus verder en besluit self watter implikasies
onderstaande opdragte het vir die uitvoering van
ons Roepingsverklaring 2002 (NG Kerk fokus op
God; die land met al sy mense; ander kerke en ons
gemeentes) en die sewe genoemde prioriteite.

2. SKRIFGEBRUIK EN SKRIFGESAG
2.1 Opdrag
Die Algemene Sinode gee opdrag aan AKLAS om
in die lig van die kommentaar wat ontvang word, 'n
verdere verslag uit te bring oor die gesag en die
verstaan van die Skrif.
2.2 Inleiding
Die Kommissie het aandag gegee aan die kommentaar wat vyf persone en een instansie ingedien
het. Uiteindelik is besluit dat die kommissie nie op
elke punt van die kommentaar wat ontvang is,
gaan reageer nie. (Dit sal 'n lywige dokument behels en net lei tot verdere debatte). Die Kommissie
het geoordeel dat ons die Algemene Sinode kan
help deur die volgende voor te lê.
2.3 Ons huidige krisis

2.5 Sienings in die proses van verandering
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1. Ons gemeentelede is verder ook bewus van
sekere sienings waaroor ons nie meer so seker is
nie en in elk geval nie meer eenstemmig is nie. Dit
sluit onder andere in ons siening rondom evolusie,
die algemene rol van die vrou in die gesin en
samelewing, homoseksualiteit, aborsie, saambly,
die model van gemeentewees wat sterk verskuif
van die herder-kudde model na die liggaamsmodel, en ons Skrifbeskouing in die algemeen.
Hierdie proses word die duidelikste geïllustreer
deur die feit dat die sinode in 2002 nie 'n besluit vir
of teen homoseksualiteit kon neem nie, en dat die
verslag wat nou voor die sinode dien, aanbeveel
dat ons dit weer nie doen nie. Dit is 'n saak waaroor daar vroeër omtrent nie eens vrae in ons kerk
was nie.
2. Die rede is dat ons nie net wat die etiese Skrifberoep betref nie, maar wat ons algemene Skrifbeskouing betref, nie meer eenvormigheid het nie,
en baie duidelik wegbeweeg van 'n meer fundamentalistiese Skrifgebruik na 'n verantwoordeliker
Skrifgebruik wat die eie aard van die teks en die
afstand tussen toe en nou sterker in ag neem.
3. Dit hou ook verband met die feit dat ons
algaande duideliker begin onderskei het tussen die
boodskap van die Bybel en sake wat veral deur die
heilshistoriese ontwikkeling buite werking gestel is
soos die grootste dele van die wette in Levitikus.
Dit het verder ook te doen met voortgaande Skrifstudie en ontwikkeling in ons eie teologie wat dikwels gemotiveer word deur probleme in ons kerklike lewe. Enersyds die agteruitgang in baie van
ons gemeentes, en andersyds die vernuwingsbeweging, het die vraag na die model waarvolgens
ons gemeentes funksioneer, sterk na vore gebring,
met die gevolg dat die liggaamsmodel wat veral by
Paulus voorkom, al meer ten koste van die herderkuddemodel in ons gemeentes ingedra word. Ons
kontak met ander kerke en politiek-sosiale faktore
het ons gehelp om krities na apartheid te begin
kyk, en ekonomiese en sosiale probleme het baie
van ons opnuut na aborsie laat kyk.

wat broodnodig is. Die verklaring wat hier volg gee
hierdie grense aan waarbinne ons graag wil bly in
ons taak om die teologie van die kerk vars en
relevant te maak.
2.7 AANBEVELING: SKRIFGEBRUIK EN SKRIFGESAG
2.7.1 In die lig van bostaande keur die Algemene
Sinode die volgende verklaring goed en verwys dit
na gemeentes en ringe vir bespreking:
1. Die Nederduitse Gereformeerde Kerk bely, as
kerk wat in die Gereformeerde tradisie staan, dat
die Bybel die Woord van God is en dat dit daarom:

gesag het oor ons hele lewe, omdat dit aan
ons betuig 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 leef

betroubaar is, omdat ons vas glo dat God
werklik is soos Hy Homself in die Skrif aan
ons bekend maak: die Vader, Seun en Gees
wat uit genade ons God is

duidelik is, omdat die kerk hierin die helderheid van die evangelie van God se liefde en
genade hoor

voldoende is, omdat die Heilige Gees ons
deur die Bybel alles leer wat ons hoef te weet
om in God te glo en om sy wil te gehoorsaam
(vlg NGB Artikel 7)
Daarom bely ons steeds gelowig dat dié waarheid
bo alles is.
2. Soos nog altyd vir die Gereformeerde tradisie,
beteken hierdie belydenis vir ons nié:

dat die Bybel vereis dat ons ons denkvermoë,
wat 'n gawe van God is, moet opoffer nie

dat die Bybel gesien kan word as 'n eksakte
handboek vir historiese of wetenskaplike kennis nie

dat die hele Bybel so maklik is om te verstaan
dat enige mens selfstandig en onmiddellik
alles daarin kan begryp nie

dat die Bybel vir ons die volle kennis oor alle
aspekte van die werklikheid gee, sodat geen
verdere menslike nadenke of navorsing nodig
is nie.
3. Ons bely verder 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 in gemeenskap
met die Heilige Gees en met mekaar. Daarom was
die kerke in die Gereformeerde tradisie nog altyd
oortuig van die belangrikheid van 'n verantwoordelike interpretasie van die Skrif waardeur die kerk as
geloofsgemeenskap onder leiding van die Heilige
Gees soek na die waarheid, geregtigheid en barmhartigheid wat God deur sy Woord in ons tot stand
bring. Hierdie oortuiging dat die kerk die Skrif
moet interpreteer, blyk onder meer uit:

die klem wat van die begin af gelê is op 'n
grondige kennis van die oorspronklike tale
(Hebreeus, Grieks en Aramees) waarin die

2.6 Die radikale Skrifinterpretasie van drukgroepe
1. Hierdie noodsaaklike ontwikkelings in die kerk
word maklik by ons lidmate onder verdenking gebring deur die radikaliteit waarmee sekere drukgroepe soos die sg 'nuwe Hervormers’ volkome
afwykende sienings van die Skrif aandien as vernuwing. Lidmate vra dan terég of dit is waarheen
die teologiese vernuwing in die kerk op pad is.
Hierdie mense gooi nodige vernuwing soos ons
siening van die vrou, en afwykende sienings soos
byvoorbeeld dat Jesus se kruis geen heilsbetekenis het nie en dat Hy ook nie regtig opgestaan het
nie, in een mandjie. Vir lidmate wat nie ingelei is in
die teologiese debatte nie, skep dit maklik verwarring.
2. Daarom is dit nodig dat ons hieraan aandag
gee. Daar is grense aan die teologiese vernuwing
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2.8.1 Is dit goed of sleg dat daar 'n verskeidenheid
van teologiese benaderings binne die breë ruimte
van die Gereformeerde teologie ontwikkel en dat
ons ook meer as een vorm van spiritualiteit huisves.
2.8.2 Is die optrede van die “Nuwe Hervormers”
goed of sleg vir die kerk?

Bybel geskryf is, asook die soeke na die beste
metodes vir verantwoordelike Skrifuitleg

die beklemtoning dat die hele Skrif gelees
moet word in die lig van die konteks waarin dit
ontstaan het, sodat die tyd- en kultuurbetrokkenheid daarvan verreken kan word in die
uitleg

die soeke na reëls vir die uitleg van die Skrif
(voorbeelde van sulke uitlegreëls uit ons tradisie is: dat die Skrif as totaliteit gelees moet
word, dat Skrif met Skrif vergelyk moet word
en dat die moeiliker dele in die lig van die
makliker dele vertolk moet word en dat die
Skrif uit sy hart, die evangelie van Jesus
Christus, verstaan moet word)

die onderskeid wat in die uitleg van die Skrif
gemaak is tussen verskillende dele van die
Skrif wat 'n verskillende soort gesag het (byvoorbeeld die onderskeid tussen die historiese en normatiewe dele van die Skrif, asook
die onderskeid tussen die kultiese en morele
wetgewing)

die dankbare, maar kritiese luister na die manier waarop die Skrif in die geskiedenis van
die kerk uitgelê is en in ons eie tyd deur
medegelowiges in ons eie kerk en ander
kerke uitgelê word

die vestiging van kerklike praktyke vir die
interpretasie van die Skrif, soos veral die prediking, maar ook kategese, Bybelstudie, teologiese studie en andere

en veral ook in die daarstel van belydenisskrifte waarin die kerk streef om die hart van
die Skrifboodskap duidelik te vertolk en gehoorsaam te aanvaar.
4.
Hoewel die kerk in elke tyd anders mag
oordeel oor die beste reëls en metodes vir verantwoordelike Skrifuitleg, bly dit vir ons '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 tye waarin ons leef, sy kerk
deur sy Woord en Gees in die waarheid sal lei. As
Gereformeerdes verbind ons ons daartoe om, ook
wat die komplekse leerstellige 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 dwarsoor 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 (Filippense 1:9-10).

3. DIE ROL VAN DIE NG KERK IN DIE
NUWE STAATKUNDIGE BEDELING
3.1 Opdrag
Die Algemene Sinode erken die positiewe aspekte
van die liberaal-demokratiese bestel, veral wanneer dit vergelyk word met die totalitêre alternatiewe, en dra dit aan die Algemene Kommissie vir
Leer en Aktuele Sake op om 'n verdere studie te
onderneem oor die rol wat die kerk in die openbare
gesprek in ons land kan speel, met spesifieke
verwysing na moontlike gemeenskaplike waardes
tussen die Christelike geloof en die liberale demokrasie, sowel as moontlike verskilpunte in oortuiging.
3.2 Vanselfsprekendheid van transformasie1
benadering in vorige politieke bedeling
Oor één ding was die meeste Suid-Afrikaanse
kerke tydens die vorige politieke bedeling dit eens:
die kerk het nie net die reg nie, maar ook die roeping om aan die openbare gesprek oor die inkleding van die samelewing deel te neem. Gereformeerde kerke was van oordeel dat die doel van dié
gesprek die transformasie van die samelewing op
die grondslag van die Bybelse boodskap behoort
te wees. Waaroor hulle wel heftig verskil het, was
die implikasies van die Bybelse boodskap vir die
transformasie van die Suid-Afrikaanse samelewing. Die Afrikaanse kerke was vir dekades daarvan oortuig dat die Bybel vra dat 'n beleid van
afsonderlike ontwikkeling in Suid-Afrika toegepas
word. Ander Gereformeerdgesinde kerke was egter net so oortuig dat dié beleid in stryd is met die
boodskap van die Bybel en daarom verwerp moet
word.
3.3 Verlies aan legitimiteit van die transformasiebenadering in die vorige politieke bedeling
3.3.1 Een van die verontrustende ervaringe van
Gereformeerdgesinde kerke – by uitstek die Afrikaanse kerke – sedert die aanbreek van die nuwe
politieke bedeling in 1994, is dat die transformasiebenadering sy legitimiteit grootliks verloor het. Met
hierdie ervaring gaan groot onsekerheid oor dié
1

Met “transformasiebenadering” word in dié verslag gedui op
'n spesifiek kerklike benadering tot die verhouding tussen kerk
en samelewing wat in die kerkgeskiedenis veral in Gereformeerdgesinde kerke heersend was. Dié benadering berus op
die teologies-etiese oortuiging dat die kerk die roeping het om
by te dra tot die transformasie van die samelewing op die
grondslag van Bybelse waardes. Hierdie kerklike transformasiebenadering moet dus duidelik onderskei word van die politieke
transfomasiebenaderings van regerings.

2.8 BESPREKINGSVRAE
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kerke se deelname aan die openbare gesprek
gepaard. Daar bestaan twyfel oor óf hulle enigsins
aan die openbare gesprek behoort deel te neem
en onsekerheid oor wat die grondslag van so 'n
deelname behoort te wees, indien hulle dan wel
sou deelneem.
3.3.2 Ten minste drie faktore dra tot die verlies
aan legitimiteit van die transformasiebenadering
by:
* 1 Ontnugtering oor die mislukte poging van die
Afrikaanse kerke om apartheid op die Bybel te
baseer. Teoloë, predikante en lidmate van die Afrikaanse kerke wat aanvanklik vas oortuig was dat
die Bybel apartheid voorskryf, moes mettertyd
erken dat hulle 'n groot fout gemaak het. By baie
van hulle het dit 'n diepgaande skeptisisme oor
enige poging om die samelewing in die lig van die
Bybelse boodskap te transformeer, tot gevolg
gehad.
* 2 Aftakeling van die geloofwaardigheidstrukture
wat die transformasiebenadering in die vorige politieke bedeling onderskraag het. Die Afrikaanse
kerke kon in die vorige politieke bedeling steun op
'n regering wat die teokratiese ideaal met hul
gedeel het en bereid was om hul behoudende
morele oortuigings in wetgewing te akkommodeer.
Selfs die grondwet het die handhawing van Christelike waardes as 'n nasionale doelstelling erken.
Met die aanbreek van die nuwe politieke bedeling
is die grondwet wat Christelike waardes onderskryf, opgehef. Die Afrikaanse kerke kon nie meer
reken op die simpatieke oor van 'n enersdenkende
regering nie en moes veel aan openbare status en
invloed inboet.
* 3 Die invoering en verskansing van sosiale strukture en prosesse wat deur modernisering beïnvloed is. Die een faktor wat meer as enige ander
tot 'n verlies aan legitimiteit van die Gereformeerde
transformasiebenadering bygedra het, is die invoering van 'n nuwe liberaal- demokratiese grondwet.
Dié grondwet vereis die skeiding van staat en
godsdiens en maak dit vir die regering onmoontlik
om beleid en wetgewing op die eiesoortige beskouinge van 'n spesifieke kerklike denominasie of
godsdiens te baseer. Dit is egter nie net die politiek nie, maar ook ander samelewingsverbande
soos die ekonomie, wetenskap en tegnologie,
onderwys en die kunste wat hulle op 'n versnelde
wyse sedert 1994 van die invloed van godsdiens
losgemaak het.
3.3.3 Die resultaat van hierdie faktore is dat die
transformasiebenadering nie alleen in die breër
samelewing nie, maar ook onder lidmate van
Gereformeerdgesinde kerke aan legitimiteit ingeboet het. 'n Mens bespeur selfs in 'n toenemende
mate onder lidmate van die Afrikaanse kerke die
invloed van twee ander tradisionele benaderinge
wat teenoor die transformasiebenadering van die
Gereformeerde tradisie staan: die tweeryke-benadering van die Lutherane, wat aanvaar dat ander
beginsels in die politiek en die ekonomie geld as
Bybelse beginsels en die sektariese benadering,

wat die samelewing as boos en vyandig ervaar en
die sosiale verantwoordelikheid van Christene
ontken.
3.3.4 Dit is opvallend dat die huiwering in Gereformeerdgesinde kerke om by die openbare gesprek
oor politieke beleid betrokke te raak, nie gedeel
word deur 'n aantal evangelies- en Pinkstergesinde
kerke nie. Hulle is bereid om die vakuum wat ontstaan het vanweë die verlies aan openbare invloed
van die Afrikaanse en hoofstroom Engelse kerke,
te probeer vul en deur 'n taamlik direkte toepassing
op die politiek van wat hulle as die morele boodskap van die Bybel beskou, krities standpunt in te
neem oor regeringsbeleid (bv oor aborsiewetgewing).
3.4 Voorstelle vir die rekonstruksie van die
transformasiebenadering
Is dit moontlik om die alternatiewe benaderinge
van Lutherse tweedeling en sektariese afskeiding
te vermy en die Gereformeerde transformasiebenadering op 'n geloofwaardige wyse te rekonstrueer? Kom ons kyk na enkele van die vernaamste
voorstelle vir so 'n rekonstruksie wat in die VSA en
Europa gemaak is:
3.4.1 Sien af van pogings om die samelewing te
verander deur inisiatiewe in die openbare lewe en
bied eerder in die kerk 'n model van 'n alternatiewe
gemeenskap. Dit is die voorstel van Stanley
Hauerwas vir liberaal-demokratiese samelewings
soos die VSA waarin daar 'n sterk skeiding tussen
staat en godsdiens is. Na sy mening is dit bykans
onmoontlik vir die kerk om in sulke samelewings vir
byvoorbeeld sosiale geregtigheid te stry sonder om
die liberale opvatting van geregtigheid as uitgangspunt te neem. Stry die kerk egter vir sosiale geregtigheid in die liberale sin van die woord, bevorder
hy nie die saak van Christus nie, maar die saak
van die politieke liberalisme. Die kerk moet na sy
mening eerder 'n voorbeeld stel van hoe 'n ware
gemeenskap daar uitsien. “The task of the church
[is] to pioneer those institutions and practices that
the wider society has not learned as forms of
justice… The church, therefore, must act as a
paradigmatic community in the hope of providing
some indication of what the world can be, but is
not… The church does not have, but rather is a
social ethic. That is, she is a social ethic in as
much as she functions as a criteriological institution – that is, an institution that has learned to
embody the form of truth that is charity as revealed
in the person and work of Christ” (Faithfulness and
tragedy, 1977:142-143).
3.4.2 Aanvaar dat 'n sterk Christelike samelewingsvisie nie in 'n liberaal-demokratiese samelewing verwerklik kan word nie, maar bly as kerk 'n
openbare invloed uitoefen deur as kampvegter vir
liberale waardes in die samelewing op te tree.
Hierdie voorstel gaan daarvan uit dat liberale waardes soos vryheid en gelykheid, en die konkretisering daarvan in menseregte, vorm aangeneem het
in die Westerse wêreld waarin die Christelike
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godsdiens 'n dominante rol gespeel het. Hierdie
waardes begelei nog steeds vandag die proses
van modernisering en word nog steeds in die
verselfstandigde samelewingsverbande as morele
grondslag erken. Alhoewel die eiesoortige morele
oortuiginge van godsdienste, insluitende die Christelike godsdiens, nie in die politiek en ander samelewingsverbande aanvaar kan word nie, beteken
dit na die mening van die sosioloog Peter Beyer
nie dat hulle geen rol ten aansien van dié verbande kan speel nie. Vanweë hul omvattende
gerigtheid op die lewe as geheel, kan hulle 'n
onontbeerlike waghondfunksie ten aansien van die
ander samelewingsverbande speel as hulle bereid
is om op die grondslag van gedeelde liberale
morele waardes kritiek te lewer op negatiewe ontwikkelinge binne dié verbande (in: Religion and
social transformations, 2001).
3.4.3 Neem sterk Christelike standpunte in die
kerk in oor samelewingskwessies, maar vind in die
openbare gesprek aansluiting by kultuurwaardes.
Na die mening van die Nederlandse teoloog Gerrit
de Kruijf; sal Gereformeerdgesindes in hedendaagse liberale demokrasieë moet leer om tweemaal te dink oor openbare kwessies: 'n eerste keer
op die grondslag van hul eiesoortige, “breë” of
sterk Christelike moraal en 'n tweede keer op die
grondslag van gedeelde, “smal” kultuurwaardes in
die samelewing (Waakzaam en nuchter: Over
Christelijke ethiek in een democratie, 1994). Hy
oordeel dat dit nie van pas is vir die kerk om in
hedendaagse demokrasieë op grond van eiesoortig Christelike oortuiginge profetiese getuienis in
die openbaar oor politieke en ekonomiese aangeleenthede te lewer nie. Hy erken dat daar 'n
oomblik kan aanbreek dat die geloof in Christus
nie meer die koers in 'n liberaal-demokratiese staat
kan verduur nie. So 'n “status confessionis” is egter
'n uitsonderlike gebeure. Normaalweg is 'n profetiese benadering nie te rym met 'n liberale demokrasie nie, omdat dit daarop aandring dat die
Christelike standpunt in die samelewing moet geld
as grondslag van beleid en wetgewing en ander
standpunte nie in ag geneem hoef te word nie.
Daarby is dit nie 'n konstruktiewe benadering nie,
omdat die kerk by voorbaat kan weet dat sy
Christelike profetiese getuienis nie in plurale demokrasieë as grondslag vir beleid en wetgewing aanvaar kan word nie. Die implikasie is dat Christene
dan eintlik onverantwoordelik optree. As Christene
'n verantwoordelike bydrae tot beleidsvorming in
liberale demokrasieë wil lewer, moet hulle eerder
op die grondslag van die “smal” basis van kultuurwaardes wat deur almal in plurale samelewings
gedeel word, aan openbare debatte oor beleid
deelneem.

Enkele van die aspekte van die huidige Suid-Afrikaanse konteks wat verreken moet word in die
vasstelling van die mees gepaste transformasiebenadering vir die NG Kerk, is die volgende:
* 1 Ons moet aanvaar dat die huidige grondwet
van Suid-Afrika skeiding maak tussen staat en
godsdiens. Dit beteken dat die regering nie beleid
en wetgewing mag baseer op die eiesoortige opvattinge van slegs een kerklike denominasie en
selfs een bepaalde godsdienstige groep nie. Die
regering sal beleidsvoorstelle van 'n bepaalde
kerklike denominasie slegs kan aanvaar as hy
weet dat ander kerklike denominasies en godsdienstige groepe daarmee saamstem.
* 2 Die skeiding tussen staat en godsdiens wat
deur die grondwet voorgestaan word, is nie 'n
skerp skeiding nie. Volgens Artikel 15(2) mag
godsdiensbeoefening wel in staatsinstellinge
plaasvind mits dit op 'n billike grondslag plaasvind.
Die grondwet staan dus nie godsdiensneutraliteit
ten aansien van die staat voor nie, maar vereis dat
die staat wel onpartydig teenoor die verskillende
godsdienste sal wees.
* 3 Ons leef in 'n relatief godsdienstige land
waarin die proses van sekularisasie nog nie so
sterk inslag gevind het as in Westerse lande nie.
Daarin speel die belangrike rol wat godsdiens nog
altyd in Afrika gespeel het, geen geringe rol nie. In
die Afrika-konteks word daar tradisioneel nie so 'n
skerp onderskeid tussen die private en die openbare lewe en tussen godsdiens en ander samelewingsverbande gemaak nie. Dit skep ruimte vir
'n positiewe erkenning van die openbare rol van
godsdienste, maar hou terselfdertyd ook die gevaar van 'n ideologiese verstrengeling van godsdiens en politiek op grond van gedeelde belange
in. Om laasgenoemde rede is die afstand wat die
grondwet skep tussen die staat en godsdienstige
instellinge te verwelkom.
* 4 Die Suid-Afrikaanse regering dryf op die
oomblik 'n ingrypende proses van transformasie in
verskillende samelewingsverbande. Aan die een
kant bemoeilik dit 'n kerklik gedrewe inisiatief tot
transformasie, aangesien verwarring moontlik is en
baie lidmate van die Afrikaanse kerke negatiewe
assosiasies met die politiek gedrewe transformasieproses het. Die NG Kerk sal dus duidelik onderskeid moet maak tussen sy eie transformasieinisiatiewe en dié van die regering. Aan die ander
kant sal die NG Kerk nie die transformasie-inisiatiewe van die regering kan ignoreer nie, aangesien
'n morele motivering vir baie van dié inisiatiewe
gebied word. Hy sal op 'n geleë tyd wel standpunt
moet inneem oor die morele aanvaarbaarheid van
die regering se transformasie-inisiatiewe. (Die NG
Kerk het trouens al standpunt ingeneem oor
sekere aspekte van regeringsbeleid soos grondhervorming, regstellende aksie en die bestryding
van korrupsie.)
3.5.1.2 'n Meer inklusiewe transformasiebenadering is nodig

3.5 'n Gepaste transformasiebenadering vir die
NG Kerk in die huidige Suid-Afrika
3.5.1 Vertrekpunte
3.5.1.1 Die Suid-Afrikaanse konteks moet behoorlik verreken word
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1. Die transformasiebenadering wat die NG Kerk
tot die aanvang van die nuwe politieke bedeling
gevolg het, was eksklusief in meer as een opsig.
Dit het die verchristeliking van die samelewing ten
doel gehad deurdat die erkenning van die Heerskap van Christus in alle samelewingsverbande
nagestreef is, die morele waardes van die Bybel is
as die enigste en finale maatstaf vir beleidsvorming
en optrede in alle samelewingsverbande beskou,
daar was weinig samewerking met ander kerke en
dit was grotendeels afgestem op die beskerming
van blankes se belange.
2. Die transformasiebenadering wat nou nodig is,
is een wat meer inklusief sal wees:
* 1 In 'n kultureel en godsdienstig plurale samelewing soos Suid-Afrika kan die verchristeliking van
die samelewing slegs deur outoritêre afdwinging
geskied. Hierdie benaderingstyl sal nie in die
huidige situasie werk nie. 'n Meer inklusiewe doelstelling soos die humanisering van die samelewing
(Karl Barth se voorstel), of selfs die optimale beskerming van alle lewe, behoort eerder nagestreef
te word. Dit is doelstellings wat ook deur nieChristene onderskryf kan word, maar nog steeds
vir Christene ruimte laat om hul eie aksente te lê.
* 2 Om morele waardes wat aan die Bybel ontleen
is, as die enigste maatstaf vir samelewingsverbande te beskou, is om te misken dat ander soorte
waardes ook geldigheid in dié samelewingsverbande het. Funksionele waardes soos koste-effektiwiteit, produktiwiteit en winsgewendheid het eweseer in die sakelewe geldigheid en estetiese waardes, soos volk- of stamsedes en moedertaalhandhawing in die kulturele lewe. Morele waardes kan
en behoort hierdie waardes nie te vervang nie.
Aangesien die verskillende waardestelsels meestal
nie in konflik met mekaar is nie, maar eerder in 'n
verhouding van wedersydse aanvulling (komplementariteit) tot mekaar staan, moet ook in die
Christelike etiek gepoog word om sover moontlik
reg te laat geskied aan die verskillende soorte
waardes wat in die spel is. Dit is wel waar dat
morele waardes – vanuit Christelike perspektief - 'n
sekere prioriteit ten aansien van ander soorte
waardes het, deurdat dit grense stel wat nie in die
nastreef van dié waardes oortree mag word nie.
* 3 Die NG Kerk behoort om twee redes nie
alleen te probeer om transformasie-inisiatiewe ten
aansien van die samelewing te onderneem nie.
Die eerste rede is dat die NG Kerk weens sy
ondersteuning van apartheid in die verlede en die
persepsie by ander kerke dat hy slegs samewerking met ander kerke soek as hy self die inisiatief
neem, 'n geloofwaardigheidsprobleem het. Dié
geloofwaardigheidsprobleem kan tot 'n groot mate
oorkom word deur van die begin af met ander
kerke in ekumeniese verband saam te werk. Die
tweede is dat transformasie-inisiatiewe 'n beter
kans op aanvaarding in die openbare sfeer het as
dit nie slegs inisiatief van een kerklike denominasie
is nie, maar kan reken op die ondersteuning van
meerdere kerklike denominasies. As ook die

ondersteuning van ander godsdienste verkry kan
word, is die kans op sukses soveel beter. Daarom
is die deelname en funksionering van die NG Kerk
saam met die Suid-Afrikaanse Raad van Kerke
(SARK) en die Katolieke Biskopperaad in die wetskrywende proses van die Nasionale Parlement, as
een kerklike lessenaar (Religious Desk), 'n baie
belangrike ontwikkeling.
* 4 Die transformasie-inisiatiewe van die NG Kerk
is uit die staanspoor gekelder as die indruk geskep
word dat dit vir hom net gaan om die belange van
sy eie lidmate. 'n Fyn ewewig moet steeds gehandhaaf word tussen die nastrewe van die welsyn
van die Suid-Afrikaanse bevolking as geheel, en
die nastreef van die regmatige belange van sy eie
lidmate. Fyn aanvoeling en lees van die konteks is
van groot belang as die NG Kerk, saam met die
ekumeniese Christendom, deel wil wees van die
transformasieprosesse, sonder om sy identiteit as
Gereformeerde kerk in te boet.
3.5.1.3 Die kerk behoort beide model van 'n
alternatiewe samelewing en inisiatiefnemer vir
die transformasie van die samelewing te wees
1. Dit is ongetwyfeld so dat die eerste verantwoordelikheid van 'n kerk wat glo dat die boodskap van
die Bybel transformerende betekenis vir die samelewing het, is om model te wees van die alternatiewe samelewing wat hy voorstaan. Indien 'n kerk
nie uitleef wat hy verkondig nie, het sy boodskap
vir die samelewing geen geloofwaardigheid nie.
Dit is een van die redes waarom die eenheid van
die NG Kerk en die Verenigende Gereformeerde
Kerk van so 'n deurslaggewende betekenis is.
Hierdie twee kerke kan die boodskap van versoening in die Suid-Afrikaanse samelewing slegs op 'n
geloofwaardige wyse verkondig as hulle met
mekaar versoen raak en strukturele uitdrukking
aan hul eenheid gee. Die NG Kerk behoort ook 'n
model te wees van 'n gemeenskap waarin die
diensmotief sentraal staan en daadwerklik uitgeleef word.
2. Die vraag is egter of 'n kerk sy verantwoordelikheid ten aansien van die transformering van die
samelewing nakom as hy volstaan met die poging
om model te wees van 'n alternatiewe samelewing.
So 'n benadering bevestig op 'n eie wyse die oortuiging in hedendaagse liberale demokrasieë dat
godsdienstige oortuiginge slegs in godsdienstige
instellinge en in die private lewens van gelowiges
'n plek het en nie 'n rol in ander verselfstandigde
samelewingsverbande behoort te speel nie. Waarom sou verselfstandigde samelewingsverbande
wat hul eie waardestelsels het, dit enigsins nodig
vind om die voorbeeld van die kerk wat sy eie
morele waardes uitleef, as maatstaf te neem? Die
morele waardes wat Christene voorstaan, kan
slegs 'n transformerende betekenis vir ander
samelewingsverbande hê, as duidelik gemaak
word dat die eerbiediging van dié waardes 'n positiewe verskil in ander samelewingsverbande kan
maak sonder om die funksionele waardes wat
daarin 'n sentrale rol speel, te verdring. Uitdruklike
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aandag moet dus gegee word aan hoe Christelike
waardes en praktyke wat daarop gebaseer is waarde toevoeg tot die sakelewe, die politiek, die
onderwys, ensovoorts.
3.5.2 Die strewe na 'n sterk Christelike konsensus oor samelewingskwessies
1. De Kruijf het reg dat Christene die verantwoordelikheid het om 'n eiesoortige beskouing oor
samelewingskwessies op grond van die sterk
Christelike moraal waaroor hulle beskik, te ontwikkel. Slegs so sal hulle 'n eie bydrae tot die transformasie van die Suid-Afrikaanse samelewing kan
lewer. Dié bydrae sal egter alleen effektief wees
as hulle nie uiteenlopende beskouinge het oor die
samelewing waarna ons behoort te strewe nie,
maar as hulle in dié verband 'n sterk Christelike
konsensus kan ontwikkel. Dié konsensus moet tot
stand kom in die eie kerklike denominasie, maar
ook op ekumeniese vlak tussen soveel as moontlik
kerklike denominasies.
2. Die enigste manier waarop so 'n sterk Christelike konsensus oor samelewingskwessies bereik
kan word, is 'n intense dog oop gesprek binne die
NG Kerk self, met ander kerke in die NG Kerkfamilie en in ekumeniese instellinge soos die
SARK en die Katolieke Biskopperaad.
Alle
geskikte forums, insluitende die kerklike en openbare media, moet benut word om 'n gesprek oor
die soort samelewing wat Christene in Suid-Afrika
wil hê, te stimuleer.
Verskillende vlakke in die gesprek oor die goeie
samelewing wat ons in Suid-Afrika wil hê, kan
onderskei word:
* 1 'n Gedeelde Christelike visie van 'n goeie
samelewing in Suid-Afrika kan slegs geformuleer
word as Christene saamstem oor wat die belangrikste probleme en uitdagings in ons samelewing
is. By SACLA is in Julie 2003 'n sewetal van die
belangrikste probleme geïdentifiseer: misdaad,
armoede, werkloosheid, rassisme, geslags/seksuele diskriminasie, die gesinskrisis en MIV/VIGS. Die
uitdaging wat vir kerke voorlê is om ook konsensus
te verkry oor watter spesifieke manifestasies van
hierdie probleme prioriteit het en wat die oorsake
van dié probleme is wat uit die weg geruim moet
word.
* 2 Christene moet ook kan saamstem oor die
normatiewe Bybelse grondslag vir die ontwikkeling
van 'n Christelike visie van 'n goeie samelewing in
Suid-Afrika. Die uitdaging in dié verband is groot,
omdat die spektrum van standpunte oor die gesag
van die Bybel vir hedendaagse morele kwessies
strek van die fundamentalistiese uiterste wat meen
dat dié gesag slegs eerbiedig word as aanvaar
word dat alle Bybelse riglyne vandag nog net so
geldig is, tot die relatiwistiese ander uiterste wat
meen dat Bybelse riglyne vandag nie meer enige
geldigheid het nie, omdat hulle kultureel bepaald
is. Teenoor hierdie alles of niks standpunte moet
die NG Kerk aantoon dat nie alle Bybelse riglyne
vandag net so geldig is nie, maar dat die Bybel wel
aan ons as hedendaagse Christene – ook ten

aansien van hedendaagse samelewingskwessies
– grondliggende morele oriëntering bied.
* 3 Op die grondslag van 'n skerp omskrywing van
die vernaamste samelewingsprobleme, 'n deeglike
situasie-analise en 'n verantwoorde ontlening van
normatiewe elemente aan die Bybel, sal 'n inspirerende Christelike visie van 'n goeie samelewing
in Suid-Afrika waarin soveel as moontlik Christene
kan deel, geformuleer moet word. Dit moet nie net
op nasionale vlak geskied nie, maar ook in gemeentes op plaaslike vlak. Hierdie situasie-analise
en gedeelde visie moet op plaaslike vlak vertaal
word in die skepping van netwerke en vennootskappe tussen die verskillende sektore van die
samelewing. Dit is nie net die taak van teoloë en
predikante nie, maar van 'n inter-dissiplinêre span
van deskundige Christene uit verskillende vakgebiede en verskillende samelewingsverbande, in die
konteks van die breë gesprek op nasionale vlak,
maar ook op provinsiale en plaaslike vlak. Die
groot uitdaging is om hier 'n Christelike visie te
bied van die soort Suid-Afrika waarna gestrewe
moet word, waarmee Christen-politici, Christensakelui, Christen-opvoeders en Christen-kunstenaars hulle volledig kan identifiseer, omdat reg
geskied nie net aan Bybelse morele waardes nie,
maar ook aan die funksionele, kulturele en ander
waardes wat in ander samelewingsverbande eweseer hoog geag word.
3.5.3 Deelname aan die openbare gesprek oor
samelewingskwessies
3.5.3.1 Op watter grondslag?
1. Op die oog af hou die voorstelle van De Kruijf
en Beyer in dat die rol van Bybelse morele waardes in die kerklike deelname aan die openbare
morele diskoers volledig opgeskort en deur kultuurwaardes, meer spesifiek liberale waardes, oorgeneem moet word. Beide sou dit egter onvanpas
vind om Bybelse morele waardes en liberale kultuurwaardes te sterk met mekaar te kontrasteer,
aangesien Bybelse morele waardes in die Westerse wêreld 'n sterk invloed op kultuurwaardes
soos byvoorbeeld die menseregte uitgeoefen het.
Aansluiting by kultuurwaardes – so sou hulle
argumenteer – is daarom nie noodwendig in stryd
met Bybelse morele waardes nie.
2. Dit is ongetwyfeld so dat Westerse kultuurwaardes die stempel dra van die invloed van die
dominante Christelike godsdiens en daarom in vele
opsigte met Bybelse morele waardes versoenbaar
is. Vanuit 'n Christelike perspektief is vryheid as
vryheid van onnodige inmenging deur die staat en
van gelykheid as gelykheid voor die wet, soos
liberales dit verstaan, asook die vryheidsregte wat
konkrete uitdrukking aan hierdie liberale waardes
gee, egter niks meer as minimale waardes wat wel
noodsaaklik, maar nie afdoende is nie. Christelike
kerke behoort daarom voorstanders van die erkenning van die klassiek-liberale menseregte te wees,
en behoort daarom ook daarop bedag te wees dat
dié menseregte daadwerklik in eie geledere en in
die samelewing eerbiedig word. Aangesien hulle
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* 1 Openbare erkenning van die visionêre leierskap wat die kerk openbaar ten aansien van die
strewe na 'n goeie samelewing in Suid-Afrika.
* 2 Openbare erkenning van die deskundigheid
wat die kerk aan die dag lê ten aansien van die
plek van die morele dimensie in die openbare
lewe.
* 3 Die omvang van die positiewe publisiteit wat
aan standpunte van die kerk oor openbare aangeleenthede en kerklike inisiatiewe in dié verband
verleen word.
* 4 Die omvang van netwerke en die vermoë om
vennootskappe te stig wat met invloedryke persone in die verskillende samelewingsverbande gevorm word – op nasionale en provinsiale vlak,
maar ook in plaaslike gemeenskappe – om gemeentes te bemagtig om te weet hoe om deel te
wees van hierdie transformasieprosesse.
2. Die NG Kerk behoort dus aan die uitbouing van
al vier hierdie aspekte aandag te gee. Aangesien
ekumeniese samewerking noodsaaklik is, sal dit
wys wees om hier in die eerste plek ten nouste
saam te werk met die ander kerke van die NG
Kerkfamilie, en in die tweede plek, so ver as
moontlik, met die SARK en die Katolieke Biskopperaad (SA Catholic Bishops’ Conference).
3. Die NG Kerk behoort daarna te strewe om inisiatiewe te onderneem of betrokke te raak by inisiatiewe wat al vier die genoemde aspekte bevorder. 'n Goeie voorbeeld van so 'n inisiatief is die
twee verslae wat die Rooms-Katolieke biskoppe in
die VSA oor onderskeidelik die vredestaak van die
kerk en ekonomiese geregtigheid in die tagtigerjare uitgebring het. Die biskoppe het 'n groot
aantal deskundiges betrek en 'n reeks streeks- en
nasionale konferensies in aanloop tot die skryf van
die verslae en ná die skryf van eerste weergawes
daarvan gehou. Dié proses het buitengewone
publisiteit oor 'n lang tydperk ontvang. 'n Dergelike
inisiatief wat die potensiaal het om 'n groot impak
in Suid-Afrika te maak, is die voorbereiding van 'n
indringende verslag oor: Op weg na 'n goeie
samelewing in Suid-Afrika! (of: 'n Christelike visie
van 'n goeie samelewing in Suid-Afrika). Die voorbereiding van die finale verslag kan oor 'n aantal
jare en in fases geskied. Die teologiese fakulteite,
maar ook deskundiges uit 'n verskeidenheid vakgebiede en samelewingsverbande kan betrek
word. Ter voorbereiding van en na afhandeling
van verskillende dele of weergawes van die verslag kan streeks- en nasionale konferensies gehou
word. 'n Publisiteitsplan kan opgestel word om die
maksimum publisiteit te verseker.
3.5.4 Praktiese betrokkenheid
Afgesien van so 'n spesiale inisiatief moet deurlopend besondere aandag aan die volgende forums
wat van belang is vir die openbare gesprek oor
samelewingskwessies gegee word:
* 1 Besprekings- en toerustingsgeleenthede in gemeentes oor samelewingskwessies. Aandag moet
veral gegee word aan die toerusting van lidmate
om in die samelewingsverbande waarin hulle be-

egter, op grond van die Bybelse boodskap, 'n meer
positiewe en meer omvattende opvatting van vryheid en geregtigheid het, sal hulle nie skeefgetrekte opvattings van vryheidsregte kan onderskryf
nie en sal hulle ook nie kan volstaan met die
erkenning van bloot vryheidsregte in die samelewing nie. Hulle sal byvoorbeeld waak teen die
skeefgetrekte opvatting van godsdiensvryheid as
die vry wees van die openbare lewe van die invloed van enige godsdiens en voorstanders van
die godsdienstige onpartydigheid, eerder as die
godsdienstige neutraliteit van die staat wees. Op
grond van die sterk klem wat in die Bybel op
besondere sorg aan die swakke in die samelewing
val, sal hulle ook voorstanders van sosiale menseregte wees en krities wees teen alle pogings om
vryheids- en sosiale regte teen mekaar af te speel.
3. Om so krities en genuanseerd standpunt te kan
inneem oor menseregte veronderstel egter 'n sterk
Christelike samelewingsvisie as normatiewe raamwerk. Dit beteken dat die kerk in 'n bepaalde opsig
nie sy Christelike normatiewe raamwerk kan en
behoort agter te laat as hy tot die openbare gesprek toetree nie. In die seleksie van aanvaarbare
kultuurwaardes waarvan hy hom bedien, behoort
die Christelike normatiewe raamwerk steeds mee
te speel. Die kerk behoort hom ook nooit by die
bestaande morele konsensus neer te lê nie, maar
behoort steeds te poog om die morele konsensus
in die samelewing te verskuif om dit meer in ooreenstemming met Christelike waardes te bring.
Die kerk kan dit doen deur argumente vir sy
Christelik gemotiveerde standpunte in die openbare gesprek aan te wend wat ook deur nie-Christene aanvaar kan word. In 'n relatief godsdienstige
samelewing soos Suid-Afrika is daar egter nog
baie mense wat selfs tipies Christelike argumente
oor openbare kwessies kan verstaan en aanvaar.
Daarom behoort kerke ook nie te skroom om so
veel as moontlik publisiteit aan byvoorbeeld
sinodeverslae en -besluite te gee nie. In 'n ander
opsig is dit natuurlik waar dat die kerk nie kan
verwag dat die regering wetgewing sal baseer op
eiesoortig Christelike standpunte nie. Dit het net
eenvoudig geen nut om so-iets van die regering te
verwag nie. Wetgewing – byvoorbeeld oor aborsie
– sal altyd moet voldoen aan die menseregte in
die grondwet vervat en sal slegs gebaseer mag
wees op waardes wat ook deur nie-Christene aanvaar kan word. Vanuit 'n Christelike gesigspunt sal
wetgewing daarom meestal 'n kompromiekarakter
hê. Dit weerspieël meestal nie die ideale moraliteit
wat Christene sou verkies nie, maar die optimale
moraliteit wat deur Christene en nie-Christene
gedeel word. Dit is 'n gegewe wat die kerk as
onvermydelike uitvloeisel van die liberaal-demokratiese bedeling moet aanvaar.
3.5.3.2 Op watter wyses?
1. Die effektiwiteit van die kerklike deelname aan
die openbare gesprek sal van ten minste die volgende afhang:
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trokke is, hul morele verantwoordelikheid na te
kom en tot die nodige transformasie by te dra.
* 2 Rubrieke en debatte oor samelewingskwessies
in die media. Die geleentheid wat nog aan teoloë,
predikante en lidmate in die media gebied word om
deel te neem aan besprekings oor samelewingskwessies moet benut word. Die gehalte van dié
bydraes is natuurlik van deurslaggewende belang.
* 3 Skakeling (“lobbying”) met wetgewers in die
parlement en ander wetgewende liggame en die
indiening van voorleggings aan die onderskeie
portefeulje-komitees. Hierdie inisiatief van die
SARK en Biskopperaad, waarby die NG Kerk
enkele jare gelede op 'n beperkte skaal ingeskakel
het, lewer reeds goeie vrugte op en behoort verder
uitgebou te word. Wat veral van belang is, is dat 'n
netwerk van deskundiges tot stand kom wat die
verteenwoordigers van die kerk by wetgewende
liggame kan bystaan met advies. Voortgaande
inspraak by die wetgewende proses op nasionale
vlak, moet aangevul word deur soortgelyke inisiatiewe op provinsiale en plaaslike vlakke.
* 4 Die Nasionale Godsdiensvereniging vir Maatskaplike Ontwikkeling (NRASM) en die Nasionale
Godsdiensleiersforum (NRLF). Eersgenoemde is 'n
gemeenskaplike platform vir godsdienstige organisasies wat by opheffingsprogramme en programme vir die bestryding van MIV/vigs betrokke is,
terwyl laasgenoemde 'n gespreksforum tussen die
president en nasionale godsdienstige leiers is.
Deelname aan beide forums is noodsaaklik vir die
formulering en kommunikasie van gemeenskaplike
godsdienstige standpunte oor regeringsbeleid en –
inisiatiewe.
* 5 Die Morele Vernuwingsbeweging (“Moral Regeneration Movement”) wat deur die regering geïnisieer is. Aangesien die regering godsdienstige
denominasies uitgenooi het om hul eie inisiatiewe
tot morele vernuwing van die samelewing te neem,
behoort die NG Kerk nie die geleentheid verby te
laat gaan om in dié verband 'n konstruktiewe bydrae te lewer nie.
* 6 Skakeling en gespreksvoering met beroepsgroepe. Dit is nodig om twee redes: om as kerk op
hoogte te bly oor die sieninge en verwagtinge van
die verskillende beroepsgroepe ten aansien van
die Suid-Afrikaanse samelewing en om die kerk se
siening van 'n goeie samelewing en van die rol wat
die verskillende beroepsgroepe daarin kan speel,
oor te dra.

3.6.2 Die Algemene Sinode oordeel dat die NG
Kerk in die huidige liberaal-demokratiese bedeling
in Suid-Afrika 'n meer inklusiewe transformasiebenadering behoort te volg wat die humanisering
van die samelewing en die optimale beskerming
van alle lewe ten doel het, erkenning gee aan die
regmatige plek van ander waardestelsels naas die
morele waardestelsel, samewerking soek met
ander kerke en die belange van al die bevolkingsgroepe in die Suid-Afrikaanse samelewing nastreef.
3.6.3 Die Algemene Sinode oordeel dat 'n gedeelde Christelike visie van 'n goeie samelewing in
Suid-Afrika onontbeerlik is vir die effektiewe en
verantwoorde deelname van die kerk aan die
openbare gesprek oor samelewingskwessies.
3.6.4 Die Algemene Sinode gee opdrag aan die
ASK om die samewerking van die ander kerke in
die NG Kerkfamilie te soek in die formulering van
'n gemeenskaplike Christelike visie van 'n goeie
samelewing in Suid-Afrika.
3.6.5 Die Algemene Sinode onderskryf die menseregte vervat in die Suid-Afrikaanse grondwet en
oordeel dat die kerk 'n kampvegter vir die handhawing van menseregte in die samelewing behoort
te wees, maar ook as instelling self menseregte
behoort te eerbiedig.
3.6.6 Die Algemene Sinode aanvaar dat die regering in die huidige liberaal-demokratiese bedeling
nie sondermeer beleid en wetgewing op eiesoortig
Christelike oortuigings kan baseer nie, maar dit
moet baseer op wat in die Grondwet, en meer
spesifiek in die Handves vir Menseregte, vervat is.
In hierdie opsig is die drie grondbeginsels van (1)
die reg van die individu, (2) die reg van vryheid van
spraak en (3) die reg van vryheid van godsdiens
die fundamentele boustene van alle wetgewing.
3.6.7 Die Algemene Sinode versoek die ASK om
sterker amptelike betrokkenheid by die wetskrywende proses van beide provinsiale en nasionale
parlemente moontlik te maak.
3.6.8 Die Algemene sinode gee opdrag aan die
ASK om ondersoek in te stel na maniere waarop
die effektiwiteit van die NG Kerk se skakelwerk met
wetgewers en deelname aan die Nasionale Godsdiensvereniging en die Nasionale Godsdiensleiersforum bevorder kan word.
3.6.9 Die Algemene Sinode ondersteun die Morele
Vernuwingsbeweging wat deur die regering geïnisieer is, aangesien dit aan kerke 'n besondere
geleentheid bied om 'n bydrae te lewer tot 'n beter
samelewing in Suid-Afrika. Die ASK word versoek
om reëlings te tref om die NG Kerk se aktiewe en
effektiewe deelname aan die Morele Vernuwingsbeweging te verseker.
3.6.10 Die Algemene Sinode versoek die ASK om
'n ad hoc-kommissie aan te stel om ondersoek in
te stel na 'n omvattende en geskikte program vir
die toerusting van lidmate in gemeentes tot nakoming van hul persoonlike morele verantwoordelikheid en verantwoordelikheid tot transformasie in
die samelewingsverbande waarin hulle betrokke is.

3.6 AANBEVELINGS: NUWE STAATKUNDIGE
BEDELING
3.6.1 Die Algemene Sinode oordeel dat die NG
Kerk daarna behoort te strewe om 'n bydrae te
lewer tot die transformasie van die Suid-Afrikaanse
samelewing deur beide 'n model te wees van 'n
alternatiewe, voorbeeldige gemeenskap en 'n deelnemer aan die openbare gesprek oor 'n beter
samelewing.
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nie net 'n eenmalige veskynsel (is) nie, maar 'n
sekere duurte of patroonmatigheid (verkry) waardeur die persoon se optrede gekenmerk word”.
Oor die besit van 'n homoseksuele oriëntasie word
daar geoordeel dat dit nie “summier tot persoonlike
skuld gereken kan word nie” en daar word dan ook
besluit dat “die homoseksuele lidmaat nie op grond
van sy afwykende gerigtheid, as sodanig, die belewing van die gemeenskap van die heiliges en die
geleentheid tot diens in belang van die koninkryk
van God ontsê (mag) word nie”.
2. Sedert 1995 het die debat oor homoseksualiteit
weer op verskeie wyses in die NG Kerk aan die
orde gekom en het verskeie streeksinodes aan die
saak aandag gegee. In die lig van die hernieude
worsteling met die problematiek rondom homoseksualiteit het die Algemene Sinodale Kommissie
(ASK) die Algemene Kommissie vir Leer en Aktuele Sake (AKLAS) versoek om aandag aan die
saak te verleen en om in 2002 aan die Algemene
Sinode te rapporteer. Na aanleiding van die rapport het die Sinode besluit dat hy hom nie langer
sonder meer kan vereenselwig met die beleidstandpunt van 1986 nie en dat daar rede is om
weer te besin oor sy standpunt oor homoseksualiteit. Die Sinode dra dit dan ook aan AKLAS op om
'n grondige en omvattende studie oor homoseksualiteit te doen met die oog op die Algemene
Sinode van 2004. AKLAS word spesifiek versoek
om ook ander kommissies en deskundiges en
veral ook lidmate met 'n homoseksuele oriëntasie,
asook lidmate wat bely dat hulle van 'n homoseksuele ingesteldheid en leefwyse bevry is, by die
ondersoek te betrek (Algemene Sinode 2002:624).

3.6.11 Die Algemene Sinode beskou dit as die
taak van die kerk om deur deelname aan die openbare gesprek oor samelewingskwessies die morele
konsensus in die samelewing te verskuif om dit
meer in ooreenstemming met Christelike waardes
te bring.
3.6.12 Die Algemene Sinode versoek Kerkbode
om 'n gereelde rubriek oor samelewingskwessies
in te stel wat gesprekvoering oor sulke kwessies
vanuit 'n Christelik-etiese perspektief in die NG
Kerk stimuleer.
3.7 BESPREKINGSVRAE:
3.7.1 Behoort die NG Kerk en sy lidmate deel te
neem aan die transformasie van die Suid-Afrikaanse samelewing?
3.7.2 Wat behoort die doel van die NG Kerk se
betrokkenheid by die transformasie van die samelewing te wees?
3.7.3 Wat is die beste manier(e) waarop gemeentes kan bydra tot die transfomasie van die samelewing, ook op plaaslike vlak?

4. HOMOSEKSUALITEIT
4.1 Opdrag
Die Algemene Sinode dra dit op aan die Algemene
Kommissie vir Leer en Aktuele Sake om 'n grondige en omvattende studie te doen oor homoseksualiteit met die oog op die volgende Algemene
Sinode. Die Kommissie betrek ook ander kommissies en deskundiges by die besinning oor hierdie
saak. Veral moet gepoog word om ook gelowiges
met 'n homoseksuele oriëntasie, asook gelowiges
wat bely dat hulle deur God se genade van 'n
homoseksuele ingesteldheid en leefwyse bevry is,
by die ondersoek te betrek. Die Algemene Sinode
versoek AKLAS om hierdie studie te onderneem
binne die raamwerk van die meer omvattende
antropologiese vraag na die rol van die seksuele
as sodanig in die lewe van mens en maatskappy.

4.3 Begripsbepaling
1. Met die term homoseksualiteit word bedoel die
emosionele en seksuele aangetrokkenheid tussen
mense van dieselfde geslag (Du Plessis 1999:1;
Anthonissen & Oberholzer 2001:35). Daarmee
word dit onderskei van heteroseksualiteit wat
verwys na die emosionele en seksuele aangetrokkenheid tussen persone van die teenoorgestelde
geslag en biseksualiteit wat verwys na die emosionele en seksuele aangetrokkenheid tot persone
van beide geslagte. 'n Redelik algemene siening
onder kenners is dat seksuele oriëntasie as 'n
posisie op 'n spektrum gesien moet word wat strek
van algehele heteroseksualiteit tot algehele homoseksualiteit met verskillende grade van biseksualiteit tussenin (Joubert 1980:8-9; Kelsey & Kelsey
1999:63-65).
2. Met betrekking tot homoseksualiteit kan daar
weer onderskei word tussen egte homoseksualiteit
of kern-homoseksualiteit en verskillende variasies
van pseudo-homoseksualiteit (byvoorbeeld noodhomoseksualiteit onder buitengewone omstandighede soos in gevangenisse en onder matrose wat
vir lang tye ter see is, ontwikkelingshomoseksualiteit gedurende die fase van seksuele ontwaking
tydens puberteit, mode-homoseksualiteit met die
oog op aanvaarding binne 'n bepaalde groep en

4.2 Agtergrond
1. Die saak van homoseksualiteit wat tans wêreldwyd in die brandpunt van kerklike gesprekke is, het
in 1986 die eerste keer op die agenda van die
Algemene Sinode van die NG Kerk verskyn. By
hierdie Sinode is 'n verslag “Homoseksualiteit: wat
sê die Kerk?” deur die Algemene Kommissie vir
Diens van Barmhartigheid (AKDB) voorgelê en is
sekere aanbevelinge as beleidstandpunt van die
NG Kerk aanvaar. (Algemene Sinode 1986:355363, 672). Die standpunt het onder andere behels
dat homoseksualiteit in die lig van die Skrif beoordeel word as 'n afwykende vorm van seksualiteit
en dat homoseksuele praktyke en 'n homoseksuele verhouding afgewys word as in stryd met die
wil van God. Terselfdertyd word erkenning gegee
vir die bestaan van wat genoem word “kern- of
egte-homoseksualiteit” en beskryf word as “die
gerigtheid op iemand van dieselfde geslag… (wat)
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homoseksuele prostitusie wat dikwels deur andersins heteroseksuele persone bedryf word ter wille
van geldelike gewin) (Botha 1980:8-9; Louw 1980:
97; Heyns 1986:165). Thielicke gebruik die terme
endogene en konstitutiewe homoseksualiteit met
verwysing na wat hierbo egte of kern-homoseksualiteit genoem word (Thielicke 1978:282-284).
3. Daar is soms 'n neiging in die omgangsgebruik
om van homoseksualisme te praat wanneer homoseksualiteit bedoel word. Dit moet as verkeerde
taalgebruik afgewys word en veronderstel 'n
lewensbeskouing waarin homoseksualiteit tot
enigste geldende norm verabsoluteer word (Barnard 1998:3) . Sover vasgestel kon word, kom só
'n lewensbeskouing hoegenaamd nie onder homoseksuele persone voor nie.
4. Die term gay word toenemend gebruik, veral
onder homoseksuele persone, as wisselvorm vir
“homoseksueel”, terwyl sommige homoseksuele
vroue verkies om na hulleself te verwys as lesbies.
(Du Plessis 1999:3). In hierdie verslag word die
terme homoseksualiteit en homoseksueel met verwysing na persone van albei geslagte gebruik,
sonder om daarmee alleen op die seksuele te
fokus soos wat deur die term geïmpliseer kan
word.

deeglike kennis van die historiese en kulturele
konteks waarin 'n bepaalde Skrifgedeelte tot stand
gekom het en waarbinne dit tot die oorspronklike
lesers gespreek het.
3. Voorts moet daarteen gewaak word om enkele
tekste op atomistiese wyse te hanteer, dit wil sê
sonder inagneming van die literêre konteks waarbinne dit staan. Die literêre konteks wat by die
uitleg van tekste ter sprake is, is nie net die kleiner
literêre eenheid nie, maar sluit uiteindelik die konteks van die Bybel as geheel in. Daarom is dit
belangrik dat daar noukeurig gekyk sal word na die
manier waarop 'n bepaalde teksgedeelte inpas by
die geheelboodskap van die Bybel (Anthonissen &
Oberholzer 2001:119-120).
4. Wanneer dit gaan oor die totaliteit van die Bybel
as die literêre konteks waarbinne tekste verstaan
moet word, is dit belangrik om daarmee rekening
te hou dat alles wat in die Bybel staan, nie dieselfde waarde en betekenis het nie. In Gereformeerde
kringe is dit gebruiklik om te onderskei tussen die
sentrum en die periferie van die Bybel. Calvyn sê
in dié verband: “daar (is) hoofsake van die leer…
wat vas moet bly staan… Maar daar is ander
waaroor daar verskil tussen die kerke is maar wat
tog nie die eenheid van die geloof verskeur nie. Dit
is middelmatige sake” (Calvyn, Institusie IV/1/12),
terwyl Bavinck hom soos volg uitlaat: “Ook in de
Schrift ligt niet alles even dicht om het centrum
geschaard; er is eene peripherie, die wijd om het
middelpunt zich heen beweegt” (Bavinck, Gereformeerde Dogmatiek, Deel 2:409) en Heyns dit soos
volg stel: “Wie die sentrum en die periferie nie
onderskei nie, maar dit met mekaar verwissel, sal
in die waan van gehoorsaamheid die boodskap
van die Skrif mis” (Heyns 1976:95).
5. Daar is redelike eenstemmigheid onder Reformatoriese teoloë dat God se openbaring in Jesus
Christus die sentrum is van waaruit die geheel en
die onderdele van die Bybel verstaan moet word
(De Gruchy 1997:250; Anthonissen & Oberholzer
2001:116). Ware kennis van God en van sy handelinge met die mens word in Christus ontsluit. Nie
alles in die Bybel staan ewe naby aan hierdie
sentrum nie: sommige staan nader en ander verder weg. By implikasie is sekere sake in die Bybel
só tydgebonde en só naby aan die periferie, dat dit
nie meer op presies dieselfde wyse geldingskrag
het as sake wat digter by die sentrum lê nie (Heyns
1976:90-94).
6. Waar dit gaan oor Skrifberoep in die etiek, is
hierdie onderskeiding tussen sentrum en periferie
van besondere belang. Die hoofsaak van waaruit
etiese beslissings moet geskied, is nie in die eerste
plek individuele wetsbeslissings wat in die Bybel
opgeteken is nie, maar die dubbele liefdesgebod
wat deur Jesus Christus self as die sentrum van
die wet aangedui is (Matt 22:37-40) en wat soos
volg deur Paulus verwoord word: “Al wat van
belang is, is geloof wat deur die liefde tot dade
oorgaan.” (Gal 5:6). Ook in die etiese beoordeling
van homoseksualiteit is hierdie die sentrale maat-

4.4 Bybelse perspektief
4.4.1 Skrifgebruik
1. Vir gelowiges in die Gereformeerde tradisie wat
die Bybel beskou as die Woord van God wat op
skrif gestel is met die bedoeling om as basisdokument vir ons geloof en lewe te dien (NGB Art
3 en 5), is dit van die allergrootse belang om oor
alle etiese kwessies (insluitende dié van homoseksualiteit) te vra na die lig wat Bybelse gegewens
daarop werp. Dit is egter net so belangrik dat daar
op 'n verantwoordelike wyse van Skrifgegewens
gebruik gemaak word.
2. Vir Gereformeerdes was dit nog altyd van
belang om die Bybel nie te hanteer as 'n soort
orakelboek wat sonder die toedoen van mense tot
stand gekom het en wat bestaan uit 'n versameling
tydlose uitsprake nie. Teenoor die Fundamentalisme (waar die Bybel op feitlik meganiese wyse
met die Woord van God vereenselwig word) word
die standpunt gehandhaaf dat die Bybel 'n menslike boek is met ’n menslike en historiese karakter,
met die implikasie dat die Bybelse geskrifte met
inagneming van die historiese en kulturele gesitueerdheid daarvan bestudeer moet word. Terselftertyd word daar teenoor die radikale Skrifkritiek
die standpunt gehandhaaf dat daar ook 'n bepaalde identiteit is tussen hierdie menslike woord en
die Woord van God, wat impliseer dat hierdie versameling geskrifte volledig deur God in gebruik
geneem word met die oog op sy heilvolle kommunikasie met mense (vgl die rapport “Skrifgesag
en Skrifgebruik”, Algemene Sinode 1986:55-58).
In die voortgaande proses van Skrifuitleg moet
daar voortdurend gepoog word om die bedoeling
van die teks vas te stel. Dit vereis onder andere
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staf wat aangelê moet word: of dit wat beoordeel
word, beantwoord aan die eise van die liefdesgebod (Wink 1999:44-48).
7. Uitleg en toepassing van die Skrif moet ten
slotte ook rekening hou met die konteks en leefwêreld van die moderne leser. Tussen die tyd
waarin die Bybelskrywers geleef het, en die wêreld
van vandag lê daar nie net 'n lang tydsverloop nie,
maar ook 'n omvangryke ontwikkeling en toename
in wetenskaplike kennis. Daar was by Gereformeerdes nog altyd 'n openheid om in die voortgaande proses van Skrifuitleg rekening te hou met
nuwe insigte wat van buite die Bybelwetenskappe
na vore gekom het en ook 'n bereidwilligheid om
hierdie nuwe insigte te akkomodeer selfs waar dit
in stryd is met sekere voorwetenskaplike uitsprake
in die Bybel (vgl byvoorbeeld die bereidwilligheid
om nuut te dink oor kwessies soos evolusie,
slawerny en die posisie van die vrou). Van Gereformeerdes is nog nooit verwag om te aanvaar dat
die aarde plat is en dat reën deur vensters in 'n
hemelkoepel op die aarde val net omdat dit in die
Bybel staan nie. Daar word geredelik aanvaar dat
die Bybel nie 'n wetenskaplike handboek is nie en
dat dit nie sondermeer gebruik kan word vir die
oplossing van eietydse sosiale, ekonomiese of
politieke vraagstukke nie (vgl Kerk en Samelewing
1990:4). Vir die onderhawige kwessie impliseer dit
dat wetenskaplike insigte oor homoseksualiteit
saam met Bybelse gegewens ernstig opgeneem
behoort te word in die besinning van die kerk (Wink
1999:46).

om daarop te let dat die gesprek meer veelvoudig
en ingewikkeld is as wat in hierdie kort oorsig
weergegee kan word.
Genesis 1: 27-28
1. Aan die een kant van die debat word die skepping van die mens in hierdie gedeelte beskou as
die totstandkoming van 'n bepaalde skeppingsordening. God het die mens as man en vrou
geskape (vs 27) en aan hulle die opdrag gegee tot
voortplanting (vs 28). As skeppingsordening moet
dit gesien word as uitdrukking van God se ewig
geldende wil en daarom as normatief vir die inrigting van menslike seksuele omgang in die samelewing. In die lig van die feit dat homoseksualiteit
nie beantwoord aan die voortplantingsdoel waarmee God die mens geskep het nie, moet dit
beskou word as 'n perverse afwyking van die Godgewilde skeppingsorde (Wenham 1991:369-363).
Op grond van hierdie interpretasie van Gen 1:2728 is daar tot 'n groot mate in die Joods–Christelike tradisie die opvatting dat daar geen ander
verhouding is waarbinne die seksuele verhouding
gereël word as die tussen man en vrou waarbinne
kinders gebore en opgevoed word nie.
2. Aan die ander kant word daarop gewys dat dit
in die skepping van die mens as man en vrou in vs
27 nie in die eerste plek oor die seksualiteit van die
mens gaan nie, maar oor die feit dat beide man en
vrou na die beeld van God geskape is en dat die
vrou dus nie 'n minderwaardige wese in vergelyking met die man is nie. Daar word verder aangetoon dat vs 28 nie 'n opdrag tot voortplanting en
vermeerdering is nie, maar die toesegging van 'n
seën aan die mensdom (Von Rad 1972:60; Germond 1997:198). Indien dit as 'n opdrag beskou
moes word, sou dit die onhoudbare situasie skep
dat kinderlose egpare en mense wat nooit trou nie
(soos Jesus en Paulus!), 'n ewig geldende ordening van God oortree (Wink 1999:41; Anthonissen
& Oberholzer 2001:126). Dit sou ook beteken dat
die gebruik van voorbehoedmiddels tydens seksuele omgang, selfs in die huwelik, teen die wil van
God is (wat trouens die standpunt van die RoomsKatolieke Kerk is). Omdat die vraagstuk van heteroseksualiteit teenoor homoseksualiteit glad nie in
hierdie gedeelte ter sprake kom nie, word dit ten
slotte as twyfelagtig beskou om dit as bewysmateriaal in die gesprek hieroor aan te wend (Germond
1997:198).

4.4.2 Die verwysing na spesifieke tekste
1. Die tekste wat oor die algemeen in die debat
rondom die Bybelse beoordeling van homoseksualiteit gebruik word, is die volgende: Genesis 1:2728, Genesis 2:18-25, Genesis 19: 1-29, Levitikus
18: 22 en 20:13, Romeine 1:18-32, I Korintiërs 6:9
en I Timoteus 1:10. Daar bestaan egter min konsensus oor die betekenis van hierdie tekste en
hulle toepaslikheid met betrekking tot die beoordeling van homoseksualiteit vandag (Germond
1997: 212).
2. Aan die een kant is daar persone wat die
genoemde tekste beskou as verwysings na die
verskynsel van homoseksualiteit as sodanig en dit
derhalwe interpreteer as 'n duidelike aanduiding
dat die Bybel 'n sterk negatiewe oordeel daaroor
uitspreek.
3. Aan die ander kant is daar persone wat dieselfde tekste beskou as verwysings na spesifieke,
geperverteerde vorme van homoseksualiteit (byvoorbeeld verkragting, tempelprostitusie, afgodery
en pederastie) en op grond daarvan aanvaar dat
dit nie as veroordeling van homoseksualiteit as
sodanig beskou kan word nie.
4. Om 'n aanduiding te gee van hoe hierdie tekste
aan verskillende kante van die debat hanteer word,
word vervolgens 'n kort samevatting van verskillende uitlegmoontlikhede ten opsigte van elkeen
van die genoemde tekste gegee. Dit is belangrik

Genesis 2: 18-25
1. Aan die een kant van die debat word die skepping van man en vrou in hierdie tweede skeppingsverhaal, soos in die geval van die verhaal in
Genesis 1, gesien as die totstandkoming van die
heteroseksuele man-vrou-verhouding as 'n universeel geldende skeppingsordening. God het man en
vrou as aanvulling vir mekaar geskep en hierdie
skeppingsdoel van God kan slegs verwesenlik
word wanneer man en vrou in 'n verhouding van
wedersydse aangetrokkenheid saamgroei tot een.
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Hieruit word gekonkludeer dat waar geslagsgemeenskap losgemaak word van die verhouding
tussen man en vrou, sedelike ontaarding plaasvind
(Louw 1980:118).
2. Aan die ander kant word daarop gewys dat dit
in hierdie gedeelte weereens nie gaan oor die totstandkoming van die heteroseksuele verhouding
tussen man en vrou as algemeen geldende norm
nie, maar oor die vraag wat die oorsprong van die
seksuele aantrekkingskrag tussen man en vrou is
(Von Rad 1972:84-85). Teenoor die heidense
natuurgodsdienste wat seksualiteit beskou as 'n
vitale krag wat opkom uit die natuur en wat gebruik
kan word om die gode te manipuleer, word seksualiteit in hierdie gedeelte as 'n gawe uit die hand
van God gesien wat bedoel is om die alleenheid
van die mens te besweer deur aan hom (én haar)
die moontlikheid van intieme kameraadskap met 'n
medemens te bied. Die klem in hierdie gedeelte lê
nie op die onderskeid tussen man en vrou nie,
maar eerder op hulle eendersheid. Kameraadskap
en wedersydse aangetrokkenheid is moontlik, nie
omdat hulle van mekaar verskil nie, maar omdat
hulle deel het aan 'n gemeenskaplike menswees
(Germond 1997:199) (vgl vs 23: 1953-vertaling:
“been van my gebeente en vlees van my vlees”;
NAV: “een uit myself, een soos ek”). Alhoewel die
differensiasie tussen man en vrou in hierdie gedeelte berus op die veronderstelling dat heteroseksualiteit die algemene grondpatroon van seksuele omgang tussen mense is (Van Gennep
1972:66), word dit (heteroseksualiteit) egter nie
voorgehou as 'n skeppingsordening wat normatief
vir alle situasies geld nie.

Germond 1997:214; Sehested 1999:54-55). Dit
word bevestig deur die verwante verhaal in Rigters
19 waar 'n groep mans dit nie regkry om seksuele
verkeer met 'n Leviet te hê nie en dan sy byvrou op
so erge wyse verkrag dat sy daarvan beswyk.
Voorts word daarop gewys dat dit in albei verhale
gaan oor die gruwelike skending van die oudOosterse gasreg wat vereis het dat vreemdelinge
met die uiterste gasvryheid ontvang moes word
(Von Rad 1972:218; Louw 1980: 104; Brink 1992:
57-58).
2. Daar word verder ook daarop gewys dat nie
een van die verwysings na Sodom in die res van
die Bybel melding maak van die vermeende homoseksualiteit van die inwoners van die stad as oorsaak vir die verwoesting daarvan nie (Thielicke
1975:277; Sehested 1999:55). In Esegiël 16: 49-50
word die sonde van Sodom byvoorbeeld beskryf as
hoogmoed en 'n sorgelose materialisme waarin
daar geen plek was vir barmhartigheid aan die
mens in nood en die arme nie (Louw 1980:104); in
Jesaja 1:10-17 word dit in verband gebring met
sosiale onreg (McNeill 1976: 57); in Lukas 10:1013 verbind Jesus dit met die ongasvrye ontvangs
wat die draers van die evangelieboodskap te beurt
mag val, en in Judas vers 7 word die aard van die
sonde aangedui as die begeerte van mense om
omgang te hê met hemelse wesens (McNeill 1976:
81-82); in 2 Petrus 2:7 word daar in die algemeen
na die sonde van Sodom verwys as “die losbandige lewenswyse van sedelose mense”. Dit is eers
in die na-Bybelse Joodse en Christelike tradisie dat
daar sprake is dat die lot van Sodom die gevolg is
van die homoseksuele optrede van die bevolking:
in die Joodse tradisie kom die gedagte die eerste
keer by Philo en Josefus voor en in die Christelike
tradisie by die kerkvaders Klemens van Alexandrië,
Johannes Chrysostomos en Augustinus (McNeill
1976:83-85).

Genesis 19: 1-29
1. Aan die een kant van die debat word die
standpunt gehandhaaf dat die toorn van God wat
gelei het tot die verwoesting van Sodom, direk
verband hou met die pogings tot gemeenskap
tussen mense van dieselfde geslag (Bahnsen
1978:34) en dat die verhaal in Genesis 19 dus
gesien moet word as 'n aanduiding van die totale
negatiewe beoordeling van homoseksualiteit in die
Ou Testament (Ukleja 1983:259). Die feit dat die
manlike bevolking van die stad seksuele omgang
met die twee engele wat by Lot aan huis was, wou
hê, word beskou as die een enkele gruweldaad
wat aanleiding gegee het tot die Here se besluit
om die stad te vernietig. Die verhaal moet op grond
hiervan beskou word as 'n ernstige waarskuwing
oor die rampspoedige gevolge wat dié tipe dade
kan hê (Van de Spijker 1961:100-101). Gemeenskap tussen mense van dieselfde geslag word dus
volgens hierdie interpretasie negatief en as 'n ernstige vergryp beoordeel.
Aan die ander kant word daarop gewys dat daar in
die verhaal van Genesis 19 nie sprake is van
homoseksualiteit as sodanig nie, maar van 'n
poging tot homoseksuele verkragting deur die
manlike (waarskynlik oorwegend heteroseksuele)
bevolking van die stad Sodom (Louw 1980: 104;

Levitikus 18: 22 en 20: 13
1. Aan die een kant van die debat word hierdie
twee verse as van die duidelikste aanduidings in
die Ou Testament gesien dat geslagsgemeenskap
tussen mans onderling verbied word (Atkinson
1979:91). Dit word afgelei uit die feit dat dit as 'n
walglike en haatlike daad (tô’evâ, NAV: “gruwelike
sonde”) beskryf word. Die grond vir die skerp veroordeling en die streng strafbepaling (Lev 20:13:
doodstraf vir albei betrokke partye), het volgens
hierdie beskouing te doen met die beskerming van
seksualiteit in sy “heteroseksuele bestemmingsfunksie tussen man en vrou” (Louw 1980:106-107).
Dit is wel opvallend dat daar by nie een van die
outeurs wat hierdie twee gedeeltes as 'n letterlike
veroordeling van homoseksualiteit beskou, 'n aandrang is dat die strafbepaling van 20:13 ook
letterlik toegepas moet word nie (Van Gennep
1972:65; Wink 1999: 35). In die Rabbynse tradisie
is hierdie uitsprake klaarblyklik nie met verwysing
na tempelprostitusie verklaar nie, maar is dit
beoordeel as gedrag wat neerkom op die beoefe-
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ning van seksdade tussen mense van dieselfde
geslag.
2. WF Albright (1957:423) wys daarop dat “toevah”
in Hebreeus die teenoorgestelde van reinheid
beteken. Mans wat met mans seksueel verkeer
soos mans met vroue verkeer, is met ander
woorde die teenoorgestelde van rein. Die begrip
word 6 keer in Levitikus gebruik (18:22, 26, 27, 29,
30; 20:13). Hier word dit ook gebruik vir immorele
seksuele handelinge van die heidense volke rondom Israel. Ons vind die begrip ook dikwels in
Deuteronomium, Esegiël en Spreuke. In Deuteronomium het dit alles te doen met optrede wat die
eer en heiligheid van God aantas. Dieselfde geld
ook vir Spreuke. In Esegiël word dit onder andere
weer vir ongepaste seksuele handelinge (22:11;
33:26) en immoraliteit (18:12, 13, 24) gebruik.
3. Aan die ander kant word daarop gewys dat
hierdie twee gedeeltes waarskynlik nie oor homoseksualiteit as sodanig handel nie, maar oor bepaalde tipe homoseksuele dade, naamlik oor
kultiese tempelprostitusie wat algemeen in die
Kanaänitiese vrugbaarheidsrituele beoefen is.
Bevestiging hiervoor word gevind in die betekenis
van die term tô’evâ wat in kultiese kontekste dui op
iets wat in rituele sin uiters ongewens is omdat dit
verband hou met afgodiese godsdienstige praktyke
(Collins 1977: 162; Maarsingh 1980:157-158:
Sehested 1999:56). Die term het slegs in niekultiese kontekste die oordragtelike betekenis van
iets wat moreel of oor die algemeen ongewens is
(Koehler & Baumgartner 1958:1022). Dieselfde
term tô’evâ word ook in Deuteronomium 23:18
gebruik, waar dit ook gaan oor die verbod op
(homo- én heteroseksuele) tempelprostitusie. (Dit
is interessant om daarop te let dat die term in die
Deuteronomiumteks van die NAV egter nie met
“afstootlike sonde” vertaal word soos in die geval
van Levitikus nie, maar met “die Here het 'n afkeer
aan hierdie dinge”). Die saak wat volgens hierdie
siening in die twee Levitikustekste afgewys word,
is klaarblyklik dus nie seksuele verkeer as sodanig
nie, maar seksuele verkeer in die kultiese samekoms met die oog daarop om God te manipuleer
om vrugbaarheid aan die individu en die gemeenskap te skenk. Die bedoeling is om te sê dat sulke
seksuele dade, of dit nou homoseksueel of
heteroseksueel is, nie tuishoort in die erediens van
Israel nie.
4. Die kultiese aard van die verbod in hierdie twee
gedeeltes word volgens hierdie siening verder
bevestig deur die konteks waarin dit voorkom,
naamlik die sogenaamde “Heiligheidsboek” (Levitikus 17-26) waar allerlei rituele reinheidreëlings
aangetref word, wat nie as moreel-etiese uitsprake
bedoel is nie, maar as maatreëls om die reinheid
van die Israelitiese kultus te verseker (Germond
1997:218). Ander bepalings in hierdie groter konteks wat ook te doen het met rituele reinheid, is
byvoorbeeld die verbod op die eet van bloederige
vleis (Lev 17:10 ev); die verbod op fisiese kontak
met 'n menstruerende vrou (Lev 18:19); die verbod

op die kruisteling van diere, die plant van verskillende soorte saad in dieselfde akker en die dra
van klere wat van verskillende soort materiaal
gemaak is (Lev 19:19); die verbod op die knip van
die hare voor die ore en die wangbaard en die
aanbring van tatoeëermerke (Lev 19:28), en die
verbod op gestremdes om as ampsdraers in die
erediens op te tree (Lev 21:17-21) (Sehested
1999:56).
Romeine 1: 26-27
1. Aan die een kant van die gesprek word hierdie
twee verse beskou as die duidelikste bewys dat die
Bybel geheel en al teen homoseksuele gedrag
gekant is: dit word beskryf as die manifestasie van
“skandelike drifte” en as “teen die natuur” (para
fusin). Laasgenoemde uitdrukking word in hierdie
interpretasie beskou as 'n verwysing na God se
skeppingsorde, met die implikasie dat dit wat para
fusin is, in stryd met God se skeppingsbedoeling is
(Cranfield 1975:125-126). Paulus se hoofargument in die groter gedeelte waarbinne hierdie twee
verse voorkom (Rom 1: 18-32), is dat die sondeverval in die heidense wêreld teruggevoer kan
word tot die basissonde dat die ware God nie geëer en gedien word nie (vs 20-21). Dit manifesteer
in die eerste plek in die dien van afgode (vs 23),
maar gee ook aanleiding tot totale verwildering oor
die hele spektrum van die mens se lewe (vs 24-31)
en het as uiteindelike resultaat die dood (vs 32).
Homoseksualiteit word binne hierdie raamwerk dus
uitgebeeld as simptoom van die ontaarding van die
mens wat weier om die een ware God te dien
(Louw 1980:113-114).
2. Om die betekenis van Romeine 1 te begryp is
dit verder nodig om die groter konteks van Romeine en Paulus se denke in ag te neem. Paulus het
in terme van twee bedelings gedink, die een
sonder Christus en die ander as die bedeling wanneer 'n mens tot geloof in Christus kom. Romeine
1 is deel van die bedeling voor Christus, vanaf
3:21 word die bedeling in Christus beskryf. In 6:1
word gevra of mense maar kan aanhou sondig,
dus voortgaan met die gedrag wat in 1:18-3:20
beskryf word en die antwoord is duidelik nee.
Indien homoseksuele gedrag aanvaar word, sou
dit beteken dat gedrag voor daar tot geloof in
Christus gekom word aanvaarbaar is wanneer
mense in die geloof lewe. Dit sou strydig wees
met wat die Bybel ons in die boek Romeine leer en
dit sou ook strydig wees met die wyse waarop
Paulus die evangelie verstaan het.
3. Aan die ander kant is daar uitleggers wat meen
dat Paulus waarskynlik nie na homoseksualiteit as
sodanig verwys nie, maar na spesifieke vorme
daarvan wat in die Grieks-Romeinse wêreld van
destyds bekend was (Scroggs 1983:84, 114-117;
Germond 1997:227). Daar word daarop gewys dat
die konteks waarin die verse voorkom, 'n skerp
veroordeling is van die destydse (nie-Joodse)
heidendom wat deur Paulus in terme van goddeloosheid, ongeregtigheid en die verering van af-
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gode in plaas van die een, ware God getipeer
word. Ná hierdie veroordeling (vs 20-23) volg 'n
beskrywing van algemene seksuele losbandigheid
in die heidense wêreld (vs 24-25) en daarna 'n
beskrywing van spesifiek homoseksuele losbandigheid (vs 26-27). Dat Paulus in albei gevalle 'n
beskrywing van losbandigheid in gedagte het, blyk
uit die terminologie wat hy gebruik: “sedelike onreinheid” en “ontering van die liggaam” met verwysing na seksuele wangedrag in die algemeen,
en “skandelike drifte” (pathé atimias) en “brand van
begeerte” met verwysing na homoseksuele wangedrag. Veral die gebruik van die Griekse term pathé
(hier in die meervoud, in die NAV vertaal met
“drifte”) is van belang, aangesien dit heel spesifiek
verwys na onbeteuelde passie of wellus. Wat
pathos/pathé onaanvaarbaar maak, is nie die feit
dat dit in 'n spesifieke geval (soos in vs 26) in
homoseksuele gedrag manifesteer nie, maar dat
dit onbeteuelde wellus is wat ook onaanvaarbaar is
wanneer dit in heteroseksuele gedrag manifesteer.
Net soos wat die skerp oordeel oor seksuele
losbandigheid in die algemeen (soos in vs 24-25)
nie beteken dat seksualiteit as sodanig daarmee
as sondig afgewys word nie, hoef die skerp oordeel oor homoseksuele losbandigheid in vs 26-27
ook nie sondermeer as 'n veroordeling van homoseksualiteit as sodanig geïnterpreteer te word nie.
Daar word ook deur sommige persone daarop
gewys dat die term fusis elders by Paulus nie as 'n
verwysing na die skeppingsorde gebruik word nie,
maar as 'n verwysing na die algemeen gangbare
orde van sake volgens die sosiale norme en kodes
van die samelewing (Germond 1997:226; Du Toit
2001:8). Dit is byvoorbeeld hoe die term in 1
Korintiërs 11:14 gebruik word, waar gesê word dat
dit teen “die algemene opvatting” ( fusis) is vir 'n
man om lang hare te hê – 'n uitspraak wat tog nie
beteken dat lang hare by 'n man teen God se
skeppingsbedoeling is nie (Zijlstra 1984:59;
Smedes 1999:80). Wat Paulus, volgens hierdie
interpretasie, in gedagte het, is dus nie noodwendig dat sekere soort seksuele gedrag teen God se
skeppingsbedoeling is nie, maar moontlik bloot dat
dit nie in ooreenstemming is met die sosiale kodes
en norme van die destydse Joodse samelewing
nie.

hoe negatief Paulus oor die verskynsel van homoseksualiteit geoordeel het.
2. Aan die ander kant is daar uitleggers wat meen
dat die twee terme waarskynlik nie na homoseksuele optrede in die algemeen verwys nie,
maar dat dit onderskeidelik betrekking het op mans
of seuns wat hulleself seksueel laat misbruik,
onder andere as manlike prostitute (Arndt &
Gingrich 1957:489; Scroggs 1983:106), en persone wat jong seuns seksueel misbruik (Arndt &
Gingrich 1957:109; Ridderbos 1967:34; Scroggs
1983:108). Volgens hierdie uitleg moet die verwysings veral verstaan word teen die agtergrond
van die praktyk van pederastie wat destyds redelik
algemeen in die Grieks-Romeinse wêreld voorgekom het. Dié praktyk het behels dat 'n volwasse
persoon benewens sy eie huwelik 'n verhouding
met 'n minderjarige seun aangeknoop het, onder
andere met die oog op begeleiding tot volwassenheid, maar waarin seksuele bevrediging gewoonlik ook 'n belangrike rol gespeel het (Louw
1980:115; Scroggs 1983:18; Anthonissen & Oberholzer 2001:137-138).
3. Daar is ook persone wat meen dat die twee
terme hoegenaamd niks met homoseksualiteit te
doen het nie, maar as algemene terme vir
seksuele losbandigheid verstaan moet word. Die
grond wat hiervoor aangevoer word, is dat
genoemde terme nooit in die Patristiese of latere
kerklike literatuur met verwysing na homoseksuele
dade gebruik is nie, maar eers in die 13e eeu deur
Tomas van Aquino in dié verband gebruik is
(Germond 1997:224-225).
4. Hoe die tekste ook al geïnterpreteer word, bly
dit opvallend dat die aantal direkte verwysings na
homoseksualiteit relatief min is (Myers 1999:67) en
'n baie smaller basis vir beoordeling bied as
byvoorbeeld die verwysings in die Bybel na die
onderhorige posisie van die vrou met betrekking tot
die man en na die vanselfsprekendheid waarmee
die praktyk van slawerny as normaal aanvaar is.
Die feit dat albei laasgenoemde kwessies deur die
kerk as kultuurgebonde en nie geldend vir alle tye
nie beoordeel word, ten spyte van duidelike
Bybelse uitsprake daaroor, maan ten minste tot
versigtigheid in die gebruik van genoemde tekste
by die beoordeling van die kwessie van homoseksualteit.

1 Korintiërs 6:9 en 1 Timoteus 1: 10
1. Aan die een kant van die gesprek word aanvaar
dat die terme malakoi en arsenokoitai in hierdie
teksgedeeltes te doen het met homoseksualiteit in
die algemeen en onderskeidelik dui op die passiewe en die aktiewe party in 'n homoseksuele verhouding (Barrett 1968:140). Ook in die NAV word
dit as 'n algemene verwysing na homoseksualiteit
geïnterpreteer en vertaal as “mense wat homoseksualiteit beoefen”. Die feit dat dit in die konteks
verskyn van kategorieë mense wat in die gemeente van Korinte geduld word en wat die sedelike
gehalte van die gemeente ondermyn (Scroggs
1983:103), dui volgens hierdie interpretasie daarop

4.5 Breër bybelse verbande
4.5.1 Die Bedieningspatroon van Jesus
*1. Inleidend
Daar is reeds elders in hierdie verslag daarop gewys dat God se openbaring in Jesus die sentrum is
van waaruit die geheel en die onderdele van die
Bybel verstaan moet word. Dit beteken dat die
lewensverhaal en bedieningspatroon van die historiese Jesus die sentrale uitgangspunt is vir die
verstaan van God se handelinge met die mens en
dat dit ook die grondpatroon bied waarvolgens
volgelinge van Jesus hulle eie optrede teenoor
ander mense inrig.
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*2. Matteus 19: 11-12
In dit wat oor die lewe van Jesus in die evangelies
opgeteken is, is daar geen direkte uitsprake wat
verband hou met die verskynsel van homoseksualiteit nie. Die naaste wat daaraan gekom word, is
die moeilik verstaanbare gedeelte in Matteus 19:
11-12. In die loop van 'n gesprek oor die huwelik
en egskeiding, maak Jesus die opmerking dat dit
nie vir alle mense moontlik is om nie te trou nie,
maar net vir die “aan wie dit gegee is” (vs 11). Dan
noem hy drie kategorieë mense vir wie dit wel
“gegee” is om nie te trou nie: diegene wat “van
hulle geboorte so is”, ander wat “deur mense so
gemaak” is, en ander wat “self so gekies het ter
wille van die koninkryk van die hemel”. Vir al drie
hierdie kategorieë mense gebruik Jesus die term
eunougoi wat letterlik beteken “eunugs” of “ontmandes”. Die bedoeling van Jesus met die laasgenoemde twee kategorieë is redelik voor die
handliggend: dit gaan oor mense wat fisies gekastreer is, en mense wat vrywillig besluit om die
selibaat te beoefen (Arndt & Gingrich 1957:323325). Jesus se bedoeling met die eerste kategorie
(mense wat “uit die skoot van die moeder” ontmandes is), is minder duidelik. Wat egter wel opvallend
en betekenisvol is, is dat Jesus hiermee op simpatieke en nie-veroordelende manier verwys na
mense wat “anders” is as dit wat oor die algemeen
gangbaar is (McNeill 1978:75-76).
*3. Jesus en die gemarginaliseerdes van die
samelewing
Een van die sentrale kenmerke van Jesus se
bedieningspatroon is die wyse waarop Hy uitgereik
het na die mense wat in die destydse samelewing
gemarginaliseer is, en hulle ingesluit het by die
nuwe gemeenskap wat rondom Hom tot stand
gekom het (Bosch 1996:18; Wink 1999:47). In sy
ontmoeting met konkrete mense wat deur bepaalde kategorieë van uitsluiting geraak is, het
Jesus telkens daardie kategorieë uitgedaag en in
die proses opgehef.
Die agtergrond waarteen hierdie optrede van
Jesus gesien moet word, is die Joodse religieuse
sisteem van destyds wat gebou was op 'n streng
gereguleerde stelsel van rituele reinheid met daarmee gepaardgaande kategorieë van uitsluiting en
insluiting. Die resultaat van hierdie sisteem was
verskeie groepe gemarginaliseerde persone aan
wie volle deelname aan die sosiale en godsdienstige lewe van die samelewing ontsê is. Dit is juis
hierdie gemarginaliseerdes met wie Jesus hom
telkens vereenselwig en in die proses in botsing
kom met die Joodse establishment van sy tyd
(Germond 1997:204-205). Talle voorbeelde hiervan kan opgenoem word: in Markus 1:40-44 word
vertel van 'n melaatse met wie Jesus te doen gekry
het en na wie toe Hy sy hand uitgesteek het en
hom aangeraak het ten spyte van die feit dat Hy
volgens die rituele bepalings daardeur verontreinig
is (vgl ook Matt 8:1-4; Luk 17:11-19); in Matteus
9:20-22 tref ons die verhaal van die vrou wat aan
bloedvloeiing gely het en daarom as onrein beskou

is; ten spyte daarvan dat enige fisiese kontak met
haar vermy moes word as gevolg van haar rituele
onreinheid, laat Jesus haar toe om Hom aan te
raak (vgl ook Mark 5:24-34; Luk 5:42-48); Markus
10:46-52 is die berig van die blinde Bartimeus wat
deur mense eenkant toe geskuif word omdat hy as
gevolg van sy blindheid nie kwalifiseer vir volle
deelname aan die Joodse godsdienstige lewe nie;
Jesus roep hom egter nader en skenk aan hom
genesing as teken van God se ontferming (vgl ook
Matt 20:29-34; Luk 18:35-43).
In al hierdie (en talle ander) gevalle word mense
wat op grond van die rituele vereistes van die Ou
Testamentiese seremoniële wet uitgesluit is, deur
Jesus ingesluit wanneer Hy in die naam van God
na mense uitreik. Daar sou in al hierdie gevalle
geredeneer kon word dat Jesus al hierdie persone
genees het en hulle onreinheid weggeneem het
sonder om daarmee die sisteem van rituele reinheid ongedaan te maak. Die kerk het dit egter nog
altyd so verstaan dat die genesing van enkele
melaatses, blindes ens nie beteken dat alleen diegene wat genees is, welkom is in die Christelike
gemeenskap nie, maar dat alle melaatses, blindes
ens welkom is. Genesing word nêrens in die Skrif
as 'n vanselfsprekende gevolg van die verlossingswerk van Christus gesien nie, maar die genesings
wat wel plaasgevind het, dra 'n tekenkarakter en
herinner aan die koninkryk van God wat naby
gekom het (Botha 1980:42).
Een van die mees opvallende aanduidings dat
Jesus Hom verset teen die sisteem van insluiting
vs uitsluiting, is die gereelde verwysings in die
evangelies na sy tafelgemeenskap met tollenaars
en sondaars (Bosch 1996:26-28). Tafelgemeenskap is in die Ou Ooste gesien as 'n baie intieme
vorm van verkeer tussen mense en Jesus se
optrede kan nie anders gesien word nie as 'n uitgesproke verwerping van die totale sisteem van
rituele reinheid en die kategorieë wat 'n integrale
deel daarvan uitgemaak het nie (Germond 1997:
206).
Jesus se vereenselwiging met die randfigure en
die slagoffers van die samelewing geskied met wat
genoem kan word “the intelligence of the victim”,
dit wil sê met die wete dat Hy self in die proses 'n
slagoffer kan word (Alison 1998:45,80). Die feit dat
Hy desnieteenstaande bereid was om voort te
gaan met hierdie soort optrede en uiteindelik wel 'n
slagoffer van die establishment se weerstand geword het, dui daarop dat ons hier te doen het met
'n kernaspek van Jesus se bediening.
*4. Die sentrale liefdesgebod as die beslissende norm
Jesus self het die dubbele liefdesgebod (liefde vir
God en liefde vir die naaste) tot die beslissende
norm vir die beoordeling van tussenmenslike verhoudings verhef (Matt 22:37-40; Mark 12:30-31;
Luk 10:27) (Wink 1999:44-45; Gibson 2000:72-73).
Terselfdertyd het Hy die definisie van die naaste
en daarmee die draagwydte van die liefdesgebod
verbreed om alle mense sonder uitsondering in te
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sluit (Luk 10:29-37; Matt 5:43-48). Die implikasie
hiervan is dat die toepassing van die liefdesgebod
nie afhanklik is van enige kwaliteit of verdienste
aan die kant van die ander persoon nie, maar
alleen bepaal word deur die menswees van die
persoon. Toegepas op die homoseksuele naaste
beteken dit dat hy/sy sonder inagneming van sy/
haar seksuele oriëntasie aanspraak kan maak op
die onvoorwaardelike liefde van die Christelike
geloofsgemeenskap. Waar persone op grond van
hulle seksuele oriëntasie gemarginaliseer word,
behoort die Christelike geloofsgemeenskap in die
naam van Christus daarteen te protesteer.
Op die vraag of die onvoorwaardelike liefde teenoor die homoseksuele persoon ook die aanvaarding van die persoon se seksualiteit en die kondonering van sy/haar uitlewing daarvan insluit, loop
die menings uiteen.
Aan die een kant is daar persone wat onderskei
tussen die persoon en die uitlewing van sy/haar
seksualiteit en word daar dan gesê dat die homoseksuele persoon in liefde aanvaar moet word,
maar dat die persoon se homoseksualiteit en veral
die uitlewing daarvan afgekeur moet word. Die
persoon moet volgens hierdie siening aangemoedig word om van sy/haar seksualiteit af te sien en
gehelp word om 'n heteroseksuele oriëntasie aan
te leer (Botha 1980:28).
Aan die ander kant is daar persone wat meen dat
die seksuele oriëntasie van die individu – hetsy
heteroseksueel of homoseksueel – só wesenlik
deel van sy/haar identiteit is dat dit net soos
byvoorbeeld ras en geslag nie verander kan word
nie (Germond & De Gruchy 1997:ii). Dit sou impliseer dat homoseksuele verhoudings op dieselfde
basis en met dieselfde norme beoordeel moet
word as die verhoudings van heteroseksuele persone (McNeill 1976:189).
Uitsluitsel oor hierdie vraag sal enersyds daarvan
afhang of 'n mens van mening is dat die Bybelse
gegewens handel oor homoseksualiteit as sodanig
of nie, en andersyds sal dit afhang van die getuienis van die menswetenskappe oor die aard van
homoseksualiteit. Waaroor daar klaarblyklik nie
verskil van mening is nie, is dat die sentrale liefdesgebod impliseer dat alle persone, ongeag hulle
seksuele oriëntasie, met die gesindheid van
Christus behandel behoort te word.

van oral oor in Jerusalem teenwoordig was, in
hulle eie tale verkondig is. In vs 8 word daar spesifiek vermeld dat dit “Jode sowel as heidene wat die
Joodse geloof aangeneem het” ingesluit het
(Germond 1997:207).
2. In Handelinge 8 word die verhaal van Filippus
en die ontmande Etiopiër vertel. Wanneer die
Etiopiër vra: “Wat verhinder dat ek gedoop word?”
(by implikasie: “Wat verhinder dat ek opgeneem
word in die verbondsgemeenskap?”) dan verwys
Filippus hom nie na die Ou Testamentiese bepaling waarvolgens hy as ontmande uitgesluit is uit
die gemeente van die Here nie (Deut 23:1), maar
hy doop hom sonder enige beswaar, waarmee hy
aandui dat Ou Testamentiese kategorieë van uitsluiting in Christus ter syde gestel is (McNeill
1976:74-76).
3. Hierdie selfde insig word in Handelinge 10
weerspieël waar vertel word dat Petrus in reaksie
op die visioen van 'n doek vol rein en onrein diere
en die opdrag van die Here om daarvan te eet in
die huis van die (volgens Joodse opvatting) onrein
heiden Kornelius ingaan, die evangelie verkondig
en die doop aan Kornelius en sy huismense bedien. Wanneer Petrus die nuwe insig waarvolgens
hy gehandel het, in woorde uitdruk, verwys hy nie
na die onderskeid tussen Jood en nie-Jood wat
opgehef is nie, maar hy stel dit in algemene terme:
“God het vir my gewys dat ek geen mens as onheilig of onrein mag beskou nie” (Hand 10:28, ons
kursivering). Daarmee word gesê dat die tersydestelling van die spesifieke uitsluitingskategorie
(Jood teenoor nie-Jood) 'n toepassing is van die
algemene opheffing van alle uitsluitingskategorieë
(Germond 1997:207-208).
4. Paulus vat hierdie algemene beginsel soos volg
in Galasiërs 3:28 saam: “Dit maak nie saak of
iemand Jood of Griek, slaaf of vry, man of vrou is
nie: In Christus Jesus is julle almal een” . Daarmee
word die algemene beskouing van destyds dat
hierdie kategorieë saamhang met die natuurlike
orde van sake en dus as uitsluitingsmaatreël tussen mense toegepas moet word, ongeldig verklaar
(Germond 1997:208-209). By Paulus lei hierdie
insig tot die formulering van die leerstuk van
vryspraak wat deur die geloof op grond van God
se genade sonder enige verdienste van die mens
se kant verkry word. Geen kwaliteit in die mens
self of enige optrede van sy/haar kant (behalwe die
geloof) kan as voorwaarde vir opname in die
gemeenskap van gelowiges voorgehou word nie
(De Gruchy 1997: 252-254).
5. Dit beteken egter nie dat lewensverandering en
lewensvernuwing hierdeur uitgesluit word nie,
maar dit word nie as voorwaarde vir God se vryspraak voorgehou nie, maar wel as resultaat van
die vryspraak. Met betrekking tot homoseksualiteit
is daar weereens meningsverskil oor die vraag of
die homoseksuele persoon sy/haar oriëntasie in
die proses van lewensvernuwing behoort te verander, en of die homoseksuele persoon, soos in
die geval van die heteroseksuele persoon, sy/haar

4.5.2 Die bedieningspatroon van die Nuwe
Testamentiese kerk
1. Die Nuwe Testamentiese kerk het van die begin
af gefunksioneer met die bewussyn dat hulle deur
Jesus gestuur is om sy bedieningspatroon onder
mense voort te sit. Verskeie gegewens in die Nuwe
Testament dui daarop dat hulle van die begin af
ook besef het dat hierdie bedieningspatroon alle
kategorieë van uitsluiting te bowe gaan. Die universele reikwydte van die kerk se boodskap word
reeds in die Pinksterverhaal in Handelinge 2 veronderstel wanneer daar gemeld word dat “die
groot dinge wat God gedoen het” aan almal wat
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seksualiteit op eties verantwoordelike wyse mag
uitleef.
6. Hoewel nie een van die genoemde teksgedeeltes oor homoseksualiteit handel nie, bied dit
tog die boustene vir die denkraamwerk waarbinne
daar oor die saak nagedink behoort te word. Hierdie selfde gegewens het trouens ook die denkraamwerk daargestel vir die kerk se nadenke oor
byvoorbeeld die posisie van die vrou en die praktyk van slawerny. Dit het daartoe gelei dat die kerk
ten spyte van Nuwe Testamentiese gegewens wat
op die teendeel dui, tot die gevolgtrekking gekom
het dat die vrou gelykwaardig aan die man is en
dat die praktyk van slawerny onaanvaarbaar is.
7. Dit wat hier oor die bedieningspatroon van
sowel Jesus as die Nuwe Testemantiese kerk gesê
is, beteken dat geen menslike kwaliteit, anders as
ongeloof, as uitsluitingskategorie deur die kerk
hanteer mag word nie. Ook nie die seksuele oriëntasie van 'n persoon mag by voorbaat as maatstaf
dien om te bepaal of 'n persoon toegang tot kerklidmaatskap of die besondere ampte mag verkry al
dan nie. Dit is in lyn hiermee dat die Algemene
Sinode in 1986 bepaal het dat homoseksuele lidmate nie op grond van hulle gerigtheid, as sodanig, die belewing van die gemeenskap van die
heiliges en die geleentheid tot diens in belang van
die koninkryk ontsê mag word nie. Op grond hiervan behoort die kerk hom ook uit te spreek teen
enige vorm van diskriminasie in die samelewing
teen persone op grond van hulle homoseksuele
oriëntasie.

dat dit in die meeste gevalle deur faktore buite sy/
haar beheer bepaal word (Joubert 1980:15).
2. In die eerste dekades van die 20e eeu is homoseksualiteit onder invloed van Sigmund Freud veral
aan sielkundige faktore toegeskryf. Volgens die
Freudiaanse model ontstaan homoseksualiteit by
'n individu wanneer die oorgang van die adolessente homoseksuele fase na die volwasse heteroseksuele fase nie plaasvind nie; dit word volgens
hierdie model deur sielkundige faktore in die vroeë
kinderjare, soos die afwesigheid of ondoeltreffende
rol van die vader, veroorsaak (Hurst 1980:145).
3. Sedert die laat veertigerjare het die navorsing
van Franz Kallman 'n belangrike invloed op denke
oor homoseksualiteit uitgeoefen. Uit sy studies met
identiese en nie-identiese tweelinge het dit geblyk
dat die persentasie gevalle waar albei lede van 'n
tweeling homoseksueel is, in die geval van identiese tweelinge heelwat hoër is in die geval van
nie-identiese tweelinge. Volgens sommige navorsers dui dit op die basiese genetiese aard van
homoseksualiteit (Hurst 1980:146-147). Ander
navorsing wat ook moontlik sou kon dui op die
aangebore aard van die verskynsel, fokus op hormonale invloede tydens swangerskap, die ontwikkeling van die breinstruktuur en die moontlike invloed van chromosomale variasies (Du Plessis
1999:10-11; Myers 1999:68-69).
4. Sosiale faktore wat oor die jare in aanmerking
gekom het as moontlike oorsake van homoseksualiteit, is onder andere gesinsdinamika (dominante moeders en afwesige vaders), opvoedingspatrone (seuns wat soos meisies en dogters wat
soos seuns grootgemaak word), verleiding van
kinders deur volwassenes en die blootstelling aan
die voorbeeld van homoseksuele persone (Conradie 1980:68-72; Du Plessis 1999:7-9). Kenners is
redelik skepties oor die invloed van genoemde
sosiale faktore, omdat daar talle heteroseksuele
persone is wat aan dieselfde faktore blootgestel is,
terwyl daar aan die ander kant talle homoseksuele
persone is wat nie aan sodanige faktore blootgestel is nie. Sosiale faktore kan wel 'n rol speel
om 'n oriëntasie wat reeds vasgelê is, te bevestig,
en die ontplooiing daarvan te bevorder.
4.6.3 Die moontlikheid van heroriëntering
1. 'n Vraag waaroor daar steeds groot meningsverskil bestaan, is of dit vir 'n homoseksuele persoon moontlik is om sy/haar oriëntasie te verander.
2. Aan die een kant is daar persone wat uitgaan
van die veronderstelling dat homoseksualiteit 'n
vorm van aangeleerde gedrag is wat berus op 'n
keuse wat uitgeoefen word, en wat derhalwe ook
omkeerbaar van aard is. Met verloop van tyd is
daar met verskeie vorme van terapie geëksperimenteer, byvoorbeeld vorme van kondisionering
soos aversieterapie en hipnose, hormoonbehandeling en breinoperasies (Du Plessis 1999:35-37).
Die doel van al hierdie terapieë is die verandering
van die persoon wat behandel word se seksuele
oriëntasie van homoseksueel na heteroseksueel.

4.6 Perspektief vanuit die menswetenskappe
4.6.1 Inleidend
Hoewel die term “homoseksualiteit” en die wetenskaplike bestudering van die verskynsel eers uit
die middel van die negentiende eeu dateer, gaan
dit oor 'n saak wat, sover vasgestel kan word, in
alle samelewings, op alle vlakke van die samelewing en in alle periodes van die geskiedenis voorkom (Du Plessis 1999:4; Kelsey & Kelsey 1999:
65).
Uit die verloop van navorsing oor homoseksualiteit
blyk dit dat dit in bepaalde kringe agtereenvolgens
as 'n siekte, 'n perversie, 'n afwyking of 'n normale
variasie van menslike seksualiteit beskou is (Hurst
1980:143). Hierdie verloop vind uitdrukking in die
besluit van die American Psychiatric Association in
1973 om homoseksualiteit van hulle lys van geestesiektes te verwyder (McNeill 1976:127).
4.6.2 Oorsake van homoseksualiteit
1. In antwoord op die vraag na die oorsake van
homoseksualiteit word daar gewoonlik gewys op
'n kombinasie van konstitutiewe (aangebore), psigiese en sosiale faktore wat moontlik 'n rol kan
speel (Joubert 1980:14; Anthonissen & Oberholzer
2001:143). 'n Redelike mate van eenstemmigheid
bestaan dat ongeag die faktore wat 'n rol speel, die
seksuele oriëntasie van 'n persoon reeds baie
vroeg vasgelê word – volgens sommige navorsers
selfs reeds voor geboorte - (Du Plessis 1999:1) en
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3. Hierteenoor is daar persone wat werk met die
veronderstelling dat homoseksualiteit waarskynlik
nie aangeleerde gedrag is nie, en nie 'n keuse is
wat 'n persoon uitgeoefen het nie (Smede 1999:
79), en dus ook nie afgeleer kan word deur 'n
teenoorgestelde keuse vir heteroseksualiteit uit te
oefen nie. Daar word ook gewys op die gebrekkige
resultate van sogenaamde “genesingsterapieë” en
die negatiewe uitwerking wat sodanige terapieë
het op baie van die persone wat dit ondergaan
(McNeill 1976:130-133; Du Plessis 1999:36- 37).
4. Volgens persone wat hierdie standpunt huldig,
is dit in die oorgrote meerderheid van gevalle nie
vir 'n homoseksuele persoon moontlik om sy/haar
oriëntasie blywend te verander nie en is die gevalle waar dit wel moontlik is, gewoonlik persone wat
op die seksualiteitskontinuum nie as uitsluitlik
homoseksueel geklassifiseer kan word nie, maar
wat iewers op die spektrum tussen heteroseksualiteit en homoseksualiteit lê (Barnard 1998:4-7; Du
Plessis 1999:37).
4.6.4 Beoordeling van homoseksualiteit
1. Uit die beskikbare literatuur blyk dat daar vier
moontlike opsies is wat by die beoordeling van
homoseksualiteit oorweeg kan word (Egertson
1999:28-30).
Opsie een: Homoseksualiteit kan beoordeel word
as sonde (Burger 2001:7) - 'n bewuste opstand
teen die verordeninge van God en die wette van
die natuur. In daardie geval word dit as 'n vorm van
onsedelikheid beskou wat vergelyk kan word met
prostitusie.
Opsie twee: Homoseksualiteit kan beoordeel word
as 'n siekte waarvan 'n persoon genees kan word.
Dit kan dan vergelyk word met 'n siekte-toestand
vergelykbaar met alkoholisme.
Opsie drie: Homoseksualiteit kan beoordeel word
as 'n simptoom van die abnormale, gebroke werklikheid waarin ons leef (Heyns 1986:166). Omdat
dit 'n afwyking van die oorspronklike bedoeling van
God is, kan dit vergelyk word met fisiese gestremdheid of iets soos infertiliteit waarmee die betrokke
persoon moet leer om so goed as moontlik saam
te leef.
Opsie vier: Homoseksualiteit kan beoordeel word
as 'n wisselvorm van normale menslike seksualiteit
en dus 'n simptoom van die ryke verskeidenheid
wat in God se skepping opgesluit is (Boulding
1999:112; Harris & Moran 1999:75) – vergelykbaar
met iets soos linkshandigheid wat voorheen ook as
abnormaal beskou is en terapeuties probeer “herstel” is.
2. In die kerklike gesprek blyk daar veral twee
standpunte te wees:
Volgens die een standpunt word 'n homoseksuele
lewenstyl duidelik in die Bybel veroordeel as sonde
voor God en behoort persone met 'n homoseksuele oriëntasie begelei te word om óf hiervan bevry te
word, óf vir 'n lewe van seksuele onthouding (selibaat) te kies.
Volgens die ander standpunt is daar geen Bybelse
gronde om dit wat vandag onder homoseksualiteit

verstaan word, sonder meer te veroordeel nie.
Homoseksuele persone moet eerder begelei word
om hulle seksualiteit op verantwoordelike wyse uit
te leef.
In die praktyk sal hierdie twee sienings waarskynlik
lei tot twee uiteenlopende maniere om die homoseksuele persoon pastoraal te benader.
4.7 Huidige situasie met betrekking tot die
debat in die NG Kerk
4.7.1 Inleiding
In die debat oor homoseksualiteit kom die Kommissie onder die indruk dat mense hulleself beskou en
doelbewus beskryf in terme van twee kampe wat
teenoor mekaar stelling inneem. Dit is egter nie
naastenby die volle waarheid nie. Daar is nie regtig
net twee teenoorgestelde kampe nie, maar eerder
'n hele spektrum van moontlike posisies. Daar is
baie, baie meer onderlinge ooreenkomste tussen
mense wat dink dat hulle van mekaar verskil, asook baie meer verskille tussen mense wat dink dat
hulle saamstem, as wat 'n massiewe verdeling in
net twee kampe suggureer.
Indien afgevaardigdes na die sinode hulleself van
die begin af so in twee kampe sien, kan dit slegs
tot 'n magstryd lei, waarin daar uiteindelik wenners
en verloorders moet wees – en dit sal presies die
hele saak vertroebel, almal wat betrokke is benadeel, en nie die waarheid dien nie. Dis dalk van die
allergrootse belang dat alle deelnemers aan die
gesprek begin deur nie hulleself meer in sulke
hoeke en kampe te sien, en ander as hulle teenstanders te beskou en uit te maak nie, maar met 'n
ander gesindheid in die gesprek sal ingaan, naamlik die gesindheid om goed te luister na wat ander
presies sê, en om te soek na ooreenkomste, ten
einde die werklike punte van meningsverskil beter
te sien en te kan beskryf.
In sy ondersoek het die Kommissie onder meer
bevind dat daar drie verskillende vrae aan die orde
is.
4.7.2 Drie aspekte
4.7.2.1 Wat is die eintlike saak waaroor dit
gaan?
1. Sommige (en dalk almal binne die kerk) sal sê
dat dit ten diepste gaan oor maniere van omgaan
met die Bybel, oor hermeneutiese vrae. Dit is opvallend hoeveel mense dié soort mening huldig.
Natuurlik stem nie almal saam oor hoe die Bybel
uitgelê behoort te word nie, maar dit sal al groot
vordering wees as deelnemers kan saamstem dát
dit oor verantwoordelike Bybeluitleg gaan, sodat
die gesprek dalk meer saaklik dáároor kan gaan,
sonder dat mense mekaar by voorbaat al beskuldig, verwyt en verketter.
2. Ander sê dat dit ten diepste gaan oor verskille
van mening oor die vrae wat homoseksualiteit
regtig is – is daar byvoorbeeld iets soos kern- of
aangebore homoseksualiteit, of nie? Is dit natuurlik
gegee, met die skepping of met geboorte, of dalk
kultureel aangeleer, en bewustelik gekies? Is die
praktyke waaroor die bekende Skrifgedeeltes praat
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dieselfde sosiale, kulturele verskynsel as wat vandag homoseksualiteit genoem word, en meer spesifiek nog waarvan sprake is in sogenaamde nielosbandige verbintenisse van liefde en trou, of is
dit nié dieselfde nie? Net al die erkenning dat sulke
vrae (en hulle uiteenlopende antwoorde) 'n bepalende rol speel in die meningsverskille binne die
kerk, kan mense nader aan mekaar bring. Die
antwoorde op hierdie vrae word immers nie deur
die Bybel gegee nie, maar deur ander wetenskappe en bronne. Mense wat hieroor ander standpunte huldig as jou eie – en wie se Bybel-lees
daardeur beïnvloed word – kan dus nie by voorbaat al verdag gemaak word as ongehoorsaam
nie. Die maniere om mekaar te oortuig sal op
ander weë gevind moet word. Dit is interessant
hoe verskillende mense verskillende bronne en
boeke aanhaal en glo, as finale gesagsbronne –
grootliks omdat hulle dié bronne by voorbaat wil
glo, aangesien dit hulle eie standpunte verder
bevestig. Indien die gesprek hieroor nederiger en
saakliker kan verloop, met groter bereidheid om te
luister en dalk te leer, mag ons ontdek dat ons nie
so ver van mekaar verwyder is nie.
3. Baie mense sê dat hierdie gesprek eintlik gaan
oor 'n groter saak, wat onderliggend is aan mense
se menings oor homoseksualiteit. Dis asof hulle wil
sê: Hier is meer op die spel. Dit gaan hier om baie,
baie ernstige sake. Daar word selfs met intense
emosie gepraat, en dis baie belangrik om dit te
hoor en te respekteer. Maar wat is hierdie dieperliggende saak? Daaroor loop die menings weer –
begryplikerwys – uiteen.
* 1 Sommige dink die getuienis van die kerk self is
hier op die spel – maar diegene wat hieroor saamstem, verskil dalk diametraal van mekaar oor waarom hulle dit sê en oor wat hierdie getuienis moet
wees.
* 2 Sommige sê dit gaan oor die getuienis dat die
gesag van die Bybel as die Woord van God
gehandhaaf moet word; dat die heiligheid van God
en die gehoorsaamheid van die kerk aan die duidelike opdragte en eise van Gods Woord op die
spel is; dat enige ontrou op hierdie punt die dun
ent van die wig sal wees waardeur die tydsgees
van aller-verdraagsaamheid en relatiwisme die
kerk sal binnedring en verwoes.
* 3 Andere meen dat die getuienis van die kerk as
versorgende, versoenende, vergewende, pastorale
dienskneg van die genadige God Self hier op die
spel is; dat liefdelose, onbarmhartige woorde en
dade op hierdie punt die kerk se getuienis as
navolgers van die liefdevolle Jesus Christus finaal
ongeloofwaardig sal maak in die oë van 'n wêreld
wat die kerk alreeds as onbarmhartig en liefdeloos
sien.
4. Vir almal gaan dit dus om die waarheid van die
evangelie self, en om die waarheid van die kerk se
getuienis en lewe. Juis daarom word daar oor die
saak met soveel erns, deernis en selfs emosionele
ontsteltenis gepraat. Indien almal dié diepe erns
agter die ander se standpunte kan hoor en respek-

teer, mag die saaklike gesprek oor wat die regte
weg vorentoe is, en hoe oor die evangelie, oor
Jesus Christus en oor God gedink behoort te word,
dalk makliker vorder.
5. En só, beweer eksponente aan weerskante van
die spektrum, dat niks minder nie as die verlossingsboodskap self hier op die spel is. Ten diepste
gaan dit om die vraag wie God in ons oë is. Daaroor stem ons saam, sonder om dieselfde daarmee
te bedoel. Sommige praat meer van die heiligheid
en geregtigheid van God, terwyl andere meer praat
van 'n liefdevolle, genadige God. Respek vir mekaar se goeie bedoelinge, en erkenning dat die
ander juis ook die eer van God wil handhaaf in hoe
die kerk hieroor dink, praat en doen, klink gevolglik
na die enigste vertrekpunt wat kan lei tot vordering
in die gesprek.
6. Daar is veel meer as maar net twee teenoorgestelde standpunte. Daar is verskeie nuanses en
persepsies en kombinasies van perspektiewe en
standpunte, wat met dieselfde patos en oortuiging
gestel word. Baie luister en praat met mekaar lê
nog voor.
4.7.2.2 Wat is dit wat in ag geneem moet word
in hierdie saak?
'n Tweede baie belangrike aspek is die feit dat
letterlik almal saamstem met die feit dat daar verskillende faktore van baie groot belang is wat in die
kerklike debat in ag geneem behoort te word.
Daar is ten minste drie aspekte:
*1 Die Bybel moet baie ernstig geneem word,
want dit is die norm vir die lewe van die kerk en
van gelowiges
*2 Allerlei nie-teologiese inligting is nodig en van
deurslaggewende belang
*3 Daar moet op pad vorentoe met groot erns en
sensitiwiteit na talle stemme, groepe en getuienisse geluister word wat nog nie genoegsaam en
duidelik genoeg gehoor is nie.
*1 Die Bybel moet ernstig geneem word
Vir ons as Gereformeerdes is die Bybel die gesaghebbende norm. Dit is ons vertrekpunt. Alle afgevaardigdes behoort mekaar se erns hiermee te
respekteer. Dit kan tot onderlinge vertroue lei, wat
dit kan moontlik maak om die diep, omstrede en
pynlike diskussie te voer sonder om mekaar prys
te gee of te veroordeel.
Uiteraard is die luister na die gesaghebbende
Woord in sake van leer en lewe vir Gereformeerdes nooit 'n eenvoudige saak nie. Dit gaan nie net
om die eenvoudige, direkte aflees van waarhede,
of die willekeurige aanhaling van tekste nie. Vir
Gereformeerdes was gesamentlike Skrifstudie en
gebed daarom altyd van groot belang, die leiding
van die Heilige Gees, verantwoordelike eksegese
en teologie, prediking en nadenke en gesprek oor
die prediking deur gelowiges, onderrig, leer en
kategese, en talle meer. Die noodsaak van verantwoordelike hermeneutiek word daarom ernstig
deur die Kommissie beklemtoon. Die uitdaging bly
dat gelowiges met mekaar sal bly praat oor wat dit
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is wat die Bybel vir hulle sê – ook oor etiese sake.
Daarom is die band van die gemeenskap van die
gelowiges so belangrik. Daarom moet gelowiges
aanhou om met mekaar te bly praat oor hulle
interpretasies, hulle verstaan van mekaar en hulle
eie (emosionele) ervarings. Dit is 'n baie belangrike vertrekpunt, waaroor deelnemers met mekaar
behoort ooreen te kom, om nie mekaar in hierdie
proses te verloor nie.
*2 Nie-teologiese faktore moet in ag geneem
word.
Dit is duidelik dat ander dissiplines en bronne ook
uiters belangrik is in hierdie gesprek. Feitlik almal
beroep hulle op navorsing uit verskeie bio-psigososiale wetenskaplike dissiplines en bronne. Uiteraard verskil mense oor welke bronne hulle glo en
watter gevolgtrekkings hulle daarom maak, maar
dit behoort juis sinvolle en ingeligte gesprek in die
kerk te bevorder, en nie te belemmer nie. Niemand
behoort immers so vooraf-ingenome standpunte te
huldig dat hulle weier om ander bronne te glo, en
net bronne soek wat hulle eie standpunte verder
bevestig nie. Ingeligte gesprek in die kerk met
behulp van kenners kan sekerlik baie bydra tot
groei na mekaar en na verantwoordelike, gesamentlike standpunte toe.
Die ooreenstemming in die debat strek verder.
Alhoewel dit seker almal se erns is om betroubare
kennis te verkry, is die meeste van ons tog skynbaar agterdogtig teen enige natuurlike teologie.
Almal verwerp byvoorbeeld in beginsel die invloed
van patriargale strukture, wat sekere persepsies
van menswees vir soveel jare in ons tradisionele
gemeenskappe gevestig het, en wil nie hê dat
hulle eie sieninge bloot deur kultuur, tydsgees of
menslike tradisies voorgeskryf moet word nie.
*3 Die kerk moet luister na 'n verskeidenheid
van groepe
Dit is duidelik dat die kerk in hierdie saak goed
behoort te luister na byvoorbeeld sy eie kinders, na
familie, vriende, na homoseksuele mense self, na
vroue en na mans. In dié luister-proses is niemand
se stemme normatief of die laaste woord nie.
Trouens, ons besef dat alle groepe ook uiteenlopende sieninge van die saak sal hê. Nie eens
mense wat dieselfde omstandighede of ervarings
deel, sien sake dieselfde nie. Ouers wat self
homoseksuele kinders het, huldig byvoorbeeld
uiteenlopende standpunte oor wat die kerk se
siening en optrede behoort te wees, en dieselfde
sal sekerlik die geval wees met alle groepe waarna
geluister sal word, maar dit doen nie afbreuk aan
die feit dat die kerk regtig wyd en verteenwoordigend behoort te luister en mekaar ernstig behoort op te neem voordat tot finaler standpunte en
besluite gekom word nie.

linge gesprek is waarskynlik die aangewese weg,
wat sal moet berus op onderlinge vertroue en aanvaarding van die ander se goeie bedoelinge, ondanks die diepe meningsverskille, waarop langs
veel meer stemme en menings geluister word,
waarop veel meer inligting verkry en versprei en
bespreek sal word, waarop die volle getuienis van
die Skrif – nie net die perikope wat skynbaar oor
homoseksualiteit handel nie, maar die skopus en
die ganse reikwydte van die Skrif self, soos altyd in
alle etiese vraagstukke – deeglik, biddend en ootmoedig bespreek en in ag geneem sal word,
waarop die strewe sal wees om mekaar en andere
in die kerk nie in die proses te verloor nie.
2. Terwyl die kerk op dié weg is, sal dit baie
moeilik na buite gekommunikeer word, omdat die
media en die publiek haastige en eenvoudige oplossings wil hê. In die beste belang van almal lê
die groot uitdaging voor die kerk se deur hoe om
hierdie kompleksiteit aan die kerk en aan alle
lidmate te kommunikeer. Daaroor sal verder gepraat moet word. Dalk is die uitdaging vir die kerk
op hierdie oomblik om nie soseer 'n nuwe
standpunt (oor homoseksualiteit) nie, maar hoe om
die kompleksiteit van die saak te kommunikeer –
juis as 'n nuwe “standpunt”, waarmee voorlopig
geleef kan word.
4.9 Slotwoord
Hierdie verslag word gedra deur die gees wat
spreek uit die volgende twee aanhalings:
“Ons sal daarom dán eers die nagmaal van ons
Here reg gebruik as hierdie gedagte in ons ingegraveer is: dat ons niemand van ons broeders kan
beledig, minag of kwaad aandoen sonder om
Christus te beledig, te minag of kwaad aan te doen
nie… Dat ons Christus nie kan liefhê sonder om
Hom in ons broeders lief te hê nie. Dat ons dit nie
kan verdra dat 'n broeder kwaad aangedoen word
sonder om medelye met hom te hê nie“ (Calvyn,
Institusie IV/17/38)
“We would rather err on the side of helping hurting
people than on the side of hurting helpless people”
(Egertson 1999:30).
4.10 AANBEVELINGS: HOMOSEKSUALITEIT
4.10.1 Dit is die roeping van die kerk om die evangelie van Jesus Christus in alle omstandighede en
aan alle mense te bring. Daarom is dit die kerk se
taak om die lig van God se Woord ook op die
terrein van menslike seksualiteit te laat val sodat
die boodskap van hoop en bevryding in Jesus
Christus ook met betrekking tot hierdie aspek van
die lewe tuisgebring kan word.
4.10.2 Die Algemene Sinode erken dat daar nie
eenstemmigheid in die kerk is oor wat die wil van
God met betrekking tot homoseksualiteit is nie,
maar dat daar verskillende vertolkings is van die
beskikbare Skrifgegewens en van wat God vandag
vir ons oor die saak wil sê. Ons onderneem om die
gesprek en studie oor hierdie saak met groot erns

4.8 Gevolgtrekking
1. Die Kommissie kom tot die gevolgtrekking dat
die saak uiters gekompliseerd is. Standpunte lê
eintlik op 'n spektrum versprei. Oor baie sake is
baie mense nog onseker. 'n Lang pad van onder-
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voort te sit met die oog daarop om die kerk en ons
lidmate op die mees verantwoordelike manier te
dien.
4.10.3 Hoewel dit vir die Algemene Sinode duidelik is dat daar in die Bybel na bepaalde dade, wat
verband hou met homoseksualiteit, verwys word as
in stryd met die wil van God, is daar by ons verskil
van mening of hierdie uitsprake in die Bybel van
toepassing is op homoseksualiteit in die algemeen.
Daar is ook by ons meningsverskil of dit spesifiek
van toepassing is op homoseksuele persone wat in
permanente verhoudings van liefde en trou staan.
4.10.4 In aansluiting by die huidige beleidstandpunt van die NG Kerk oor lidmaatskap (Handelinge, Alg Sinode,1990:590, 591 vgl paragraaf 249,
250) is daar by die Algemene Sinode nie die minste twyfel nie, dat alle mense, ongeag hulle seksuele oriëntasie, die objekte van God se liefde is
en dat hulle op grond van hulle geloof alleen as
volwaardige lidmate van die kerk aanvaar behoort
te word. Dit is ons oortuiging dat ons alle mense se
getuienis oor hulle geloof en toewyding as Christene, sowel as oor hulle seksuele oriëntasie, ernstig
moet opneem en hulle integriteit onvoorwaardelik
moet aanvaar.
4.10.5 In aansluiting by die Algemene Sinode van
2002, besluit die Algemene Sinode dat sowel heteroseksuele as homoseksuele promiskuïteit ten
sterkste veroordeel word. (Handelinge, Algemene
Sinode 2002:624 punt 12.11).
4.10.6 Dit is die roeping van die kerk om sonder
vooroordeel, bewus van ons eie gebrokenheid, ons
lidmate op te roep en te begelei om met liefde en
deernis voor God met mekaar om te gaan. In die
lig hiervan vra die Algemene Sinode onomwonde
verskoning aan alle homoseksueles en hulle families, binne en buite die kerk, vir elke geval waar die
kerk sulke persone in die verlede seergemaak en
veronreg het en waar God se liefde nie in die kerk
se optrede raakgesien kon word nie. Ons staan
skuldig voor God en voor elkeen wat direk of
indirek onder ons optrede gely het en daarom aan
hulle menswaardigheid getwyfel het, en kan maar
net om vergiffenis vra.
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5. HANTERING VAN LIDMATE WAT
AAN 'N CHARISMATIESE SPIRITUALITEIT BLOOTGESTEL IS
5.1 Opdrag
Die Algemene Sinode gee opdrag aan die Algemene Kommissie vir Leer en Aktuele Sake om
ondersoek in te stel na maniere waarop blootstelling van NG Kerk lidmate aan 'n Charismatiese
spiritualiteit op 'n konfessioneel en pastoraal verantwoorde wyse vanuit Gereformeerde oriëntasie
hanteer kan word.
5.2 Inleiding
In die opdrag is sprake van twee spiritualiteite:
Charismaties en Gereformeerd. Om die prentjie
volledig voor oë te kry, moet die Evangeliese spiritualiteit ook genoem word.
5.3 Gereformeerde spiritualiteit
1. Die Gereformeerde spiritualiteit kom uit die tyd
van die Kerkhervorming. Dit is hoofsaaklik sober,
ingetoë en redelik formeel.
2. Die Gereformeerde gelowige leef nederig en
dankbaar voor die Here, met min sterk vorms van
emosionele vreugde of droefheid. In die lig van die
nadruk op die amp van die gelowige het hy/sy 'n
breë belangstelling in die lewe en die samelewing,
en streef daarna dat die samelewing in gehoorsaamheid aan God moet funksioneer.
3. Die Gereformeerde erediens het 'n redelik vaste
struktuur, en 'n baie duidelike wisselwerking tussen
die liturg en die gemeente. Die liedere as sowel
taalkundig as in terme van musiek van besonder
hoë gehalte. Die orrel is 'n kenmerk van Gereformeerde sang. Die teologie agter die nadruk op die
orde in die Gereformeerde erediens is dat die liturg
hoofsaaklik 'n verteenwoordiger van God is (al verteenwoordig hy/sy in sekere handelinge ook die
gemeente), en dat die erediens dan verloop volgens die struktuur van 'n gesprek tussen God en
sy gemeente. Daar is baie nadruk op orde, en orde
word sterk verbind aan ordelikheid wat geen of min
ruimte laat vir onbeplande, spontane optrede van
individue behalwe die liturg, wat self aan taamlik
duidelike ordereëls hou. Die prediking is sterk op
Skrifuitleg gebou, en die gebede word gekenmerk
deur lang, goedgeformuleerde sinne.
5.4 Charismatiese spiritualiteit
1. Charismatiese spiritualiteit hou verband met
Pinksterspiritualiteit, al is daar ook kleiner verskille.
Die Charismatiese beweging dateer uit die sestiger
jare van die vorige eeu. Dit het in die sogenaamde
historiese kerke ontstaan en aanvanklik daarin ontwikkel. Veral gedurende die tagtigerjare het daar
egter onafhanklike Charismatiese kerke ontstaan.
Omdat hierdie kerke hoofsaaklik onafhanklik funk-
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sioneer, is daar veel groter interne verskille as in
die Gereformeerde wêreld. Verder is dié beweging
nog baie jonk, wat netjiese karakterisering moeilik
en selfs riskant maak. Vir omtrent elke stelling wat
gemaak word, sal duidelik uitsonderings aangetoon kan word.
2. Die Charismatiese gelowige is 'n baie spontane
mens met uiterste emosionele belewings, hoofsaaklik van vreugde en opwinding. Hy/sy praat
maklik en vlot oor bepaalde geestelike ervarings,
en word dikwels deur groot selfversekerdheid
gekenmerk. Hulle toon 'n groot entoesiasme om
mense in hul ervarings te laat deel. Hulle het 'n
ononderhandelbare ervaring: die doping met die
Heilige Gees, en gewoonlik praat hulle in tale – 'n
vereiste wat nog baie sterker in die Pinksterspiritualiteit geld.
3. Die Charismatiese erediens ken min vaste
struktuur – al sal elke groep mense wat reëlmatig
bymekaar kom tog bewus of onbewus na 'n tyd 'n
bepaalde orde in die samekoms ontwikkel. Daar is
baie opwinding en uitgelate vreugde. Gereformeerde mense mag dit selfs as raserig beleef. 'n Luide
orkes lei uitbundige sang, en die herhaling van kort
liedere is kenmerkend. Nóg die liedere, nóg die
musiek is van hoë klassieke gehalte. Dit is eerder
eenvoudig, maklik, en op die emosie van vreugde
gerig. Die prediking is dramaties, en nie noodwendig sterk op Skrifuitleg gebou nie. Die gebede
bestaan uit kort sinne wat met baie emosie uitgepreek word.

ingehoue emosie van trane, verootmoediging en
berou, eerder as die uitbundige vreugde van die
Charismatiese spiritualiteit. Tradisioneel is Evangeliese Christene ‘mense van die Boek’ (Bybelstudiegroepe), en baie bekommerd oor ander mense se
saligheid. Hulle brandende sendingywer word
soms voorgestel met die beeld van 'n sinkende
skip waaruit op die laaste oomblik mense ter nouer
nood gered moet word. Hulle stel nie soseer
belang in die hervorming van die samelewing as in
die behoud van individue nie.
3. Die Evangeliese erediens is gekenmerk deur
veel meer spontaanheid en ontspannenheid as die
Gereformeerde erediens. Nóg die liedere, nóg die
musiek haal die standaard van die Gereformeerde
kerklied, maar dit is eenvoudiger en toegankliker
vir 'n groot groep lidmate. 'n Klavier is tradisioneel
in die kerk ingedra vir die Pinksterbidure of vir
reekse spesiale evangeliedienste. Die prediking is
eenvoudiger, direkter, dringender en sterker afgestem op bepaalde beslissings by die gehoor.
5.6 Blootstelling van NG lidmate aan 'n Charismatiese spiritualiteit
1. Die Charismatiese beweging het in die sestigerjare van die vorige eeu hoofsaaklik in NoordAmerika ontstaan. Dit het merkwaardige groei in
die Weste en die Derde Wêreld beleef en gedurende die eerste twee dekades omtrent al die groot
denominasies (‘die historiese kerke’) beïnvloed.
2. Die Gereformeerde tradisie in Suid-Afrika was
'n merkwaardige uitsondering. Hoewel daar teen
die einde van die sewentigerjare byvoorbeeld alreeds omtrent 60 000 000 Katolieke Charismatiese
lidmate was waarvoor die Katolieke Kerk binne sy
eie gemeentes voorsiening gemaak het, het die
Gereformeerde tradisie in Suid-Afrika tot op daardie stadium omtrent geen invloed ondergaan nie.
In die tagtigerjare is groot onafhanklike Charismatiese kerke gevorm, en die oorgrote persentasie
van hulle lidmate het uit die NG Kerk gekom. Dit is
nie seker presies hoeveel van die lidmate wat ons
tussen 1980 en 2001 verloor het (volgens sommige statistici omtrent 500 000), oor is na die
Pinkster en Charismatiese kerke nie, maar dit lei
min twyfel dat dit die oorgrote meerderheid is.
3. In die tagtigerjare het die huidige vernuwing in
die NG Kerk op gang gekom. Dit was hoofsaaklik
'n herlewing van die ou Evangeliese Spiritualiteit
wat al vir 'n anderhalf eeu deel van die NG Kerk is.
Die grootste gemeentes en die gemeentes met die
grootste groei is vernuwingsgemeentes, en verder
beskou baie lede van sekere sinodes hul hele
sinode as 'n vernuwingsinode. Sedert die tagtigerjare is daar skynbaar 'n opvallende omgekeerde
‘parallel’ tussen die vernuwingsbeweging en die
Charismatiese kerke. Enersyds het die vernuwingsbeweging groot groei getoon, hoofsaaklik uit
die tradisionele gemeentes. Die groei wat in die
jare tagtig begin het, het sedert die negentigs met
rasse skrede toegeneem.

5.5 Evangeliese spiritualiteit
1. Evangeliese spiritualiteit kom in Suid-Afrika
hoofsaaklik in die NG Kerk, die Low Church vleuel
van die Anglikaanse Kerk en die Baptiste kerke
voor. Dit is nie 'n spiritualiteit wat halfpad tussen
die Gereformeerde en die Charismatiese spiritualiteit staan nie. Dit het 'n eie karakter. Dit het uit
Engeland na Suid-Afrika gekom tydens die herlewings van die 1860’s. Sedertdien is dit sterk
gevestig in die NG Kerk. Name en woorde soos
Andrew Murray, CSV, pinksterbidure, hallelujaliedere en sending is kenmerkend van hierdie
spiritualiteit. Dit is nie so algemeen in Suid-Afrika
soos byvoorbeeld in Noord-Amerika nie, waar die
grootste enkele denominasie, die Southern Baptist
Convention, 14 000 000 lidmate het. Dit het in
Suid-Afrika ook nie so 'n goed ontwikkelde teologie
soos in Noord-Amerika en Engeland nie. Gereformeerdes sal, selfs met 'n groot mate van reg, altyd
voel dat Evangeliese Teologie nie in Suid-Afika
goed ontwikkel is nie, maar sal moeilik kan ontken
dat Evangeliese Spiritualiteit inspirerender is vir 'n
bepaalde groep Christene in die NG Kerk. Verder
moet 'n mens onthou dat Gereformeerde Teologie
in die VSA redelik tuis voel onder die veel groter
sambreel van Evangeliese Teologie, en dat Gereformeerde teoloë daar deel van die groot Evangeliese teologiese vereniging is.
2. Evangeliese gelowiges ken baie meer spontane
emosie as Gereformeerdes, maar dit is hoofsaaklik
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4. Andersyds toon die groei in die onafhanklike
Charismatiese kerke die teenoorgestelde neiging.
In die sewentigs het die beweging geweldig gegroei, in die tagtigs, met die vorming van die onafhanklike kerke, was die groei fenominaal, en
hoofsaaklik uit die NG Kerk, terwyl die groei sedert
die middel van die negentigs afgeplat het in die tyd
dat die vernuwingsbeweging goed op gang gekom
het.
5. Dit sou vír, maar ook téén die vernuwing gehou
kon word. Natuurlik is ons almal dankbaar dat ons
ons lidmate behou. Maar teen watter koste? Wat
sou dit help as hulle nie meer die kerk verlaat nie,
maar in die kerk bly net omdat hulle nou binne die
kerk hul Charismatiese behoeftes bevredig kry?

liteit nie, wat sterker emosie wil beleef, wat hul
godsdiens vryer, meer ontspanne en hartliker wil
beleef. Hiervoor maak die Evangeliese vernuwing
voorsiening in dieselfde sin as wat die ouer Evangeliese beweging gedurende die eerste helfte van
die 20e eeu voorsiening gemaak het vir lidmate
wat meer warmte gesoek het in die tyd van die
opbloei van die Pinksterbeweging.
5.8 Vrae aan die Vernuwingsbeweging
1. Dit beteken nie dat daar nie vanuit Gereformeerde hoek vrae aan die vernuwingsbeweging
gestel kan word nie. Die vernuwing neem al te
dikwels vorms in gemeentes aan wat baie vreemd
is. Gereformeerdgesindes praat soms van 'n sirkus. Daar is ongetwyfeld ook leerstellige vreemdhede wat die aandag van die kerk in breër verband
vra. Daar is vorms van fundamentalisme en simplisme wat eenvoudig nie binne 'n Gereformeerde
óf Evangeliese raamwerk kan inpas nie. Die
gedagte dat die Nuwe Testamentiese kerk herstel
moet word en verder bepaalde praktyke in verband
met die leiding van die Here, is enkele voorbeelde.
2. Dit beteken dat die Gereformeerde en die Evangeliese vleuels van die kerk in die nouste kontak
met mekaar moet bly om in kritiese gemeenskap
mekaar onderling te bly beïnvloed. Want dit is
waarskynlik net so waar dat daar ook vreemde verskynsels in die Gereformeerde vleuel van die kerk
kan voorkom, soos byvoorbeeld 'n tradisionele
vormgodsdiens sonder egte inhoud.

5.7 Die Vernuwingsbeweging
1. Die agtergrond van die vernuwingsbeweging is
reeds behandel. Die vraag is egter of dit nie in
werklikheid 'n Charismatiese beweging binne die
kerk is nie.
2. Dit lei nie twyfel dat die vernuwing Charismatiese invloede vertoon nie, maar dit is beperkte
invloede wat nie regtig die karakter van die beweging raak nie. Kom ons kyk na 'n paar dinge. In die
plek van die Hallelujaboek het die sanglêer gekom
waarin opgeneem is: liedere uit die groot internasionale godsdienstige liedereskat, eietyds gospelliedere, liedere wat uit die beweging self gekom
het en Pinkster-Charismatiese liedere. Verder is
die klavier met 'n orkes vervang en is daar sporadies lidmate wat met liggaamsbeweging sing. Die
letterborde het hierin meegehelp omdat mense
dan hul hande vry het.
3. Hierdie invloed uit die Charismatiese wêreld is
egter beperk. Daar is trouens juis op hierdie punte
interessante verskille tussen die vernuwing in ons
kerk en die Pinkster-Charismatiese spiritualiteit. By
ons is die orkes in diens van die gemeentesang,
terwyl dit daar die gemeentesang oorheers. By ons
is liggaamsbetrokkenheid uiters beperk en ons
liedere is nie so oorweldigend en herhalend nie.
4. Maar, wat veel belangriker is, wie meen dat
hierdie verskynsels die vernuwing Charismaties
maak, misken die wesenskenmerke van die Charismatiese beweging: die Geesdoop en die spreek
in tale. Maar dit is nie al nie. Ook wat atmosfeer en
kerkregering betref, is dit nie korrek nie.
5. Die Charismatiese kerke vind dit vreemd as
sommige ons vernuwingsdienste Charismaties
noem. Daar heers eenvoudig 'n totaal ander atmosfeer. Verder is die kerkregering van die
Charismatiese kerke outokraties, 'n ‘one man
show,’ terwyl die vernuwingsbeweging volkome
tuis is in die Gereformeerde kerkregeringstelsel.
6. Die vraag bly nog hoe dit dan is dat die vernuwingsbeweging wat nie Charismaties is nie, die
vloei na die Charismatiese kerke kon afplat. Die
antwoord is waarskynlik in die volgende rigting te
soek. Daar is eenvoudig meer as een tipe persoonlikheid in die NG Kerk. Daar is lidmate wat hulle nie
maklik vind in die sobere Gereformeerde spiritua-

5.9 AANBEVELINGS: GEREFORMEERDE IDENTITEIT
5.9.1 Die Algemene Sinode neem met kommer
kennis van die feit dat die Gereformeerde familie
van kerke in Suid-Afrika nie net persentasiegewys
krimp nie, maar selfs wat getalle betref 'n daling
toon.
5.9.2 Die Algemene Sinode aanvaar dat 'n deel
van die lidmate wat die kerk verlaat, 'n behoefte
het aan 'n hartlike en warm spiritualiteit.
5.9.3 Terselfdertyd neem die Algemene Sinode
kennis van die feit dat die uittog uit ons kerk sedert
die middel van die negentiger jare afgeplat het.
5.9.4 Die Algemene Sinode is dankbaar vir die
wyse waarop vernuwing in ons kerk lidmate akkomodeer wat so 'n warmer en meer ontspanne
geloofsatmosfeer en belewing vra.
5.9.5 Die Algemene Sinode doen 'n beroep op
gemeentes om in hulle vernuwingsprosesse die
Gereformeerde wortels van ons teologie te eerbiedig.
5.9.6 Die Algemene Sinode moedig lidmate en
gemeentes met verskillende vorms van spiritualiteit
aan om in die allernouste gemeenskap met mekaar te leef en mekaar krities te begelei tot die
verryking van die hele kerk, en tot groter diens aan
die gemeenskap.
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1. Daar is nie direk sprake van doopviering as
seremonie in die Nuwe Testament nie, maar die
ryk betekenis van die doop vra eintlik daarna.
2. Die opvallende gebruik om dadelik te doop, so
gou as prakties moontlik na die persoon tot geloof
gekom het, is die logiese implikasie van die betekenis van die doop: die inlywing in die heilsgemeenskap en daardeur in die heil. Omdat 'n mens
deur die geloof en die doop deel kry aan die heil, is
dit logies dat die doop dadelik bedien sal word
wanneer die persoon tot geloof kom. (Hd 1:37-42;
8:12; 9:17-19; 10:44-48; 16:13-15,29-34). Terloops, dit problematiseer die uitgestelde doop wat
vandag omtrent wêreldwyd die praktyk is, sowel in
sendingsituasies as in kerke wat die kinderdoop
verwerp (jare lange kategese na bekering om
deeglik vir die doop voor te berei sodat die kandidaat eers genoegsame kennis van die doop en
van die geloofslewe kan bekom en geestelike volwassenheid kan bereik).
3. In die Nuwe Testament geskied dooponderrig
nie vóór die doop nie, maar ná die doop. Die uitgebreide verduidelikings van die doop kom in die
Briewe voor, dus aan gedoopte mense, en nie in
Handelinge (waar die doop bedien is) nie. As die
Christelike doop 'n bekerings-, belydenis-, getuienisdoop was, sou dit onverantwoordelik gewees
het om voor deeglike onderrig te doop. Maar omdat dit 'n sakrament is, 'n handeling wat namens
God uitgevoer word omdat God in die doop handel, kan dit sonder veel verduideliking gedoen
word. God handel in die doop, en die dopeling het
die res van sy/haar lewe om te leer wat dit alles
beteken. Daarom word dit breedvoerig in die
Briewe aan gemeentes verduidelik.
4. Daarom is dit ook vir ons vandag nog 'n diep
geestelike ervaring om byvoorbeeld Romeine 6 of
Kolossense 2-3 te lees. Met verbasing dink 'n
mens aan jou doop en die rykdom wat God jou
daarin geskenk het. Dit is seker die mees basiese
vorm van doopviering.
6.4 Moontlike vorms van doopviering
1. Allereers behoort die gemeentelike viering van
die doop tydens elke doopdiens aangemoedig en
verder ontwikkel te word. Gereelde prediking oor
die betekenis van die doop is onontbeerlik. Die
gemeente kan dan op verskillende maniere hierop
reageer soos deur sang, of deur saam met gepaste woorde die implikasies van hul doop te
aanvaar. Individue kan ook vertel van die betekenis wat hul doop vir hulle het.
2. Daar is hier en daar die gebruik om tydens die
doop 'n kers aan die dopeling of sy/haar ouers te
oorhandig vir toekomstige gebruik wanneer die
doop tuis herdenk word.
3. Die Algemene Kommissie vir die Erediens lewer
elders volledig verslag oor moontlike vorme van
doopviering. Hierdie Kommissie noem net die volgende moontlikhede: Viering vind normaalweg
plaas in die vorm van 'n ritueel. 'n Ritueel word
gewoonlik saamgestel uit 'n simbool, simbooltaal,
en 'n simboolhandeling.

5.9.7 Die Algemene Sinode gee opdrag aan die
ASK om 'n ad hoc-kommissie te benoem wat 'n
omvattende ondersoek moet onderneem:
1. na die wyse waarop die Gereformeerde identiteit van die NG Kerk tans funksioneer in die teologie en bedieningspraktyk van gemeentes
2. na die vraag van hoe ons Gereformeerde identiteit verstaan behoort te word te midde van die
verskeidenheid ten opsigte van teologie, bediening
en spiritualiteit in die NG Kerk
3. na die wyse waarop ons in die toekoms gestalte
behoort te gee aan ons Gereformeerde identiteit
met die oog op die opbou en groei van die NG
Kerk.
5.10 BESPREKINGSVRAE
5.10.1 Is die Charismatiese beweging 'n bedreiging vir die NG Kerk? En vir die evangelie?
5.10.2 In watter mate stem jy saam met die rapport se karakterisering van die drie verskillende
spiritualiteite? Watter een is kenmerkend van jou
gemeente? Of is daar meer as een?
5.10.3 Is daar gedurende die tagtigerjare meer/
minder lidmate uit julle gemeente na die Pinkster/
Charismatiese kerke as in die negentigerjare? En
die laaste vyf jaar?

6. DOOPVIERING
6.1 Opdrag
Die Algemene Sinode dra dit aan die Algemene
Kommissie vir Leer en Aktuele Sake op om in
oorleg met die AKG en die AKE konkrete voorstelle
oor geleenthede en wyses van doopherdenking
aan gemeentes beskikbaar te stel.
6.2 Die behoefte
Daar bestaan by sommige lidmate die behoefte
aan 'n meer persoonlike uitdrukking van hul geloofsbelewings. In die tradisie van die Pinksterbidure en ‘Spesiale Dienste’ is daar dikwels 'n
besondere geleentheid ingeruim vir getuienisse. In
evangeliese kerke is ook ander gebruike bekend,
soos die gebruik in die Kerk van die Nasarener
waar vroue die geleentheid kry om al hul juwele
vorentoe te bring en vir die sending te skenk as
teken van hul bekering.
Die behoefte aan 'n individuele doopviering is nie
so algemeen nie, al sal dit wel soms voorkom. In
die geskiedenis is daar interessante voorbeelde
van doopvierings vir die hele gemeente. In die
Katolieke Kerk word die doop elke Paasfees
gevier. Die priester sprinkel op 'n gegewe oomblik
water oor die gemeente om hulle opnuut hul doop
en hul deelname aan die heil te laat beleef. In die
Gereformeerde tradisie is die doopdiens by uitstek
die geleentheid vir die hele gemeente om hul doop
te beleef en te vier.
6.3 Bybelse agtergrond
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4. Dit is vanselfsprekend dat water in hierdie geval
die mees geskikte simbool sal wees. Die simbooltaal sal uit die aard van die saak aansluit by die
doel en funksie van die doop as sodanig. Omdat
die doopviering 'n sterk getuieniselement bevat, sal
dit dalk gepas wees om ook melding te maak van
die geestelike verdieping of geestelike groei wat in
die lewe van die lidmaat plaasgevind het. Dit
behoort nie moeilik te wees om hierdie soort taal in
verband te bring met die simbool van water nie.
Die simboolhandeling sou op verskillende maniere
uitgevoer kon word. Moontlik kan die water oor die
persoon se hand gegiet word – dit sou iets kon
simboliseer van die feit dat die doop opnuut betekenis kry in die lewe en die dade van die gelowige.

die norm vir saamwoon-vennootskappe (domestic
partnerships) en versoek die staat om steeds hierdie verhouding ten alle koste wetlik te beskerm en
te bevorder. Die kerk handhaaf voorts dat die
huwelik nie 'n bloot privaatsaak tussen die twee
betrokke indiwidue is nie, maar dat dit 'n openbare
verbond is met godsdienstige, maatskaplike en
wetlike dimensies.
* 2 Ter wille van die beskerming van die regte van
weerlose persone erken die NG Kerk die taak van
die staat om ook verhoudings wat nié aan hierdie
norm voldoen nie, wetlik te reguleer. Die NG Kerk
meen, in ooreenstemming met die standpunt van
die SA Raad van Kerke, dat die beste manier om
dit te doen is om wetlike erkenning te verleen aan
de facto ongeregistreerde verhoudings. Sulke verhoudings kan egter nie gesien word as op dieselfde vlak as die huwelik nie.
* 3 Die NG Kerk meen dat die eenheid van die
burgerlike en godsdienstige huwelik behou moet
word, ook deurdat die staat onder meer van godsdienstige ampsdraers gebruik maak as huweliksbevestigers.
* 4 Die NG Kerk wys op die dilemma van weduwees/wewenaars wat hulle aandeel aan hulle oorlede eggenote se pensioen en byvoordele verbeur
as hulle weer sou trou en versoek die staat om
dringend aandag hieraan te gee sodat weduwees/
wewenaars wat hertrou, nie op 'n onbillike manier
benadeel word nie.
* 5 Die NG Kerk kan, in die lig van die beleid van
die kerk, nie homoseksuele huwelike of die wettiging daarvan ondersteun nie, maar wys daarop
dat hierdie beleid tans indringend ondersoek word.

6.5 AANBEVELINGS: DOOPVIERING
6.5.1 Die Algemene Sinode besluit om sinodes en
kerkrade weereens dringend aan te moedig om
groot erns te maak met die verantwoordelike vertolking van die doop en nagmaal soos ons dit
binne die Gereformeerde verstaan van die evangelie van die genade verstaan.
6.5.2 Die Algemene Sinode moedig kerkrade aan
om gesamentlike doopvierings in die erediens verder te ontwikkel en uit te bou.
6.5.3 Die Algemene Sinode versoek gemeentes
om nie met hierdie viering 'n suggestie van 'n herdoop te laat posvat nie.
6.5.4 Die Algemene Sinode moedig kerkrade ook
aan die moontlikheid van individuele doopvierings
in die erediens en om dit in kleiner groepe in die
gemeente te ontwikkel.
6.6 BESPREKINGSVRAAG
Die Algemene Sinode voer gesprek oor praktiese
en kreatiewe moontlikhede om die doop in die
gemeente te vier.

7.2 Bediening van bevryding
Ten spyte daarvan dat ure en heelwat energie
bestee is aan die opstel en bespreking van konsep-verslae, vra die kommissie dat hierdie omstrede saak vir besluitneming oorstaan tot die volgende vergadering van die Algemene Sinode.

7. HANTERING VAN ANDER OPDRAGTE
Vanweë die kompleksiteit van sommige opdragte
van die vorige Algemene Sinode, en vanweë die
feit dat verdere oorlegpleging met ander kommissies weer gevoer moet word, staan enkele opdragte oor tot die volgende Algemene Sinodesitting.
Benewens die opdragte wat hierbo met gepaardgaande aanbevelings en besprekingsvrae uitgevoer is, het die Algemene Kommissie vir Leer en
Aktuele Sake die afgelope twee jaar onder meer
ook aan die volgende sake aandag gegee:

7.3 Toekomstige funksionering van die Algemene Kommissie vir Leer en Aktuele Sake
Aangesien die samestelling van kommissies vanweë die herstrukturering klaarblyklik gaan verander, oordeel AKLAS dat die Algemene Sinode die
volgende goedkeur:
7.3.1 AANBEVELINGS: SAMESTELLING PROJEKSPANNE
7.3.1.1 Die Algemene Sinode besluit dat daar met
die samestelling van projekspanne, wat sake van
leerstellige en etiese aard aanbetref, sorg gedra
sal word dat erkende dogmatici, etici en eksegete
deel sal wees van hierdie groep.
7.3.1.2 Die Algemene Sinode besluit dat alle
projekspanne teologies multi-dissiplinêr saamgestel sal word.
7.3.1.3 Die Algemene Sinode doen 'n beroep op
almal wat betrokke is by herstruktureringsprosesse

7.1 Alternatiewe op die huwelik
1. Kommissielede het werkswinkels bygewoon
waar die SA Regskommissie nuwe wetgewing oor
“domestic partnerships” bespreek het. Verslag is
hieroor aan die ASK gelewer.
2. Die ASK het die volgende aan die SA Regskommissie deurgestuur:
* 1 Die NG Kerk handhaaf die huwelik as 'n blywende verbintenis tussen een man en een vrou as
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in die kerk op alle vlakke, om nie hoofsaaklik die
proses te laat verloop volgens funksionele en pragmatiese oorwegings nie, maar ook ernstig rekening
te hou met 'n deurdagte en verantwoordelike verstaan van die eie aard van ons kerk as 'n Gereformeerde belydeniskerk.

Doop
Dwelms
Egskeiding
Evolusie
Gesinsnagmaal
Geweld
Globalisering
Godsbeskouing
Grondhervorming
Gunfree SA
Haatspraak
Harry Potter
Kloning
Lotto
Menseregte
Oorlog (Irak ens.)
Plaasgeweld
Rassisme
SA Regskommissie
Skrifberoep in die etiek
Skrifgesag
Sondag/Sabbat
Verassing
Vrymesselaars

7.3.2 Opdragte
AKLAS kom al meer tot die oortuiging dat die kerk
opnuut moet kyk na ons amptelike standpunte ten
opsigte van sekere aktuele sake. Die Kommissie
vra die Algemene Sinode dus om opdrag te gee
dat daar besin sal word oor onder meer die
volgende:
Genadedood
Aborsie
Saamwoon-verhoudinge
Erfsonde
Geweld
Doodstraf.
7.4 Ander opdragte
Ander kommissies lewer verslag oor die volgende
opdragte waarby die Algemene Kommissie vir Leer
en Aktuele Sake betrek is:
Arbeidswêreld
Kleingroepnagmaal
Werksterrein Algemene Sinode
Woordbediening

8. MOSIE: WJ BOTHA
Tydens die laaste vergadering van die Algemene
Kommissie vir Leer en Aktuele Sake, is die volgende mosie goedgekeur:

7.5 Ander werksaamhede
Die Kommissie het in mindere of meerdere mate
die afgelope twee jaar aandag aan die volgende
sake gegee:
Aborsie
Alpha-kursus
Apostolicum (Art 4)
Bediening van bevryding
Belydenisskrifte
Belydenisskrifte: Eietydse vertaling
Bio-etiek
Charismatiese beweging
Domestic parnertships (Konsep-wetgewing)
Doodstraf

Die Algemene Sinode spreek sy besondere waardering uit teenoor dr Willie Botha vir jare van uitmuntende diens in die kerk. Die Sinode waardeer
sy kundigheid, lojaliteit en stylvolheid waarmee hy
'n haas onberekenbare bydrae op baie terreine van
die kerklike lewe gelewer het. Die Sinode bid hom
en sy eggenote Laetitia 'n geseënde aftrede toe.

CJ WETHMAR
WJ BOTHA
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ingebed is en dat hulle besluite nie die kerkverband in die verleentheid moet stel nie.

1. INLEIDEND
Die nuwe arbeidswetgewing wat met die Wet op
Arbeidsverhoudinge (Wet 66/95) ingelui is, het ook
vir die kerk implikasies gehad. Na die aanvanklike
geskarrel, het daar nou oor die algemeen rustigheid ingetree. Diensooreenkomste is meestal in
plek, en sinodes en kerkrade se kommissies vir
diensverhoudinge funksioneer al redelik goed.

2.2 PERSONEELBELEID VAN DIE ALGEMENE
SINODE
2.2.1 Die AKDV is vir die opstel van `n personeelbeleid van die Algemene Sinode en die koördinering daarvan ten opsigte van personeel in diens
van die Algemene Sinode (regl 26 punt 3.3).
2.2.2 Die nuwe strukturering van die Algemene
Sinode, wat ook gevolge vir die kantooropset het,
sal nuwe eise aan die AKDV stel. Die AKDV beplan om hierin in noue samewerking met die Algemene Sekretaris en ASK te werk.

2. OPDRAGTE VOLGENS REGLEMENT
25
2.1 RIGLYNE VIR ARBEIDSVERHOUDINGE
2.1.1 Volgens sy reglement is die AKDV verantwoordelik vir die formulering van beleid in sake
diensverhoudinge in die NG Kerk die hantering van
beleidsnavrae in sake diensverhoudinge (regl. 25
punte 3.1 en 3.2).
2.1.2 Dit bly vir die kerk belangrik om `n eie karakter aan sy diensverhoudinge te gee. Alhoewel die
kerk moet aanvaar dat hy ten opsigte van alle wetgewing, ook ten opsigte van arbeidswetgewing,
aan die owerheidsgesag gehoorsaam moet wees,
moet hy egter die kerk se verbintenis tot billikheid
en geregtigheid duidelik reflekteer. Die AKDV het
geoordeel dat die Algemene Sinode duidelike riglyne oor diensverhoudinge moet gee en lê die volgende formulering voor:
2.1.3 AANBEVELING: RIGLYNE VIR ARBEIDSVERHOUDINGE
Die Algemene Sinode keur die volgende riglyne vir
arbeidsverhoudinge goed en versoek die ARK om
dit op ‘n geskikte plek in die kerkordeboek op te
neem:
1. Die beginsel van vryheid van godsdiens staan
as a priori vas.
2. Die staat se reg om die burgerlike samelewing
deur middel van wette te reguleer, word erken.
3. Die kerk aanvaar dat hy hom aan al die landswette onderwerp – maar dat hy 'n eie, Bybelsbepaalde inhoud gee vir die uitlewing van die sake
wat in die wette gereguleer word.
4. Ten opsigte van diensverhoudings het die kerk
die reg om sy eie interne reëlings op te stel.
5. Hierdie reëlings, wat in die kerkorde opgeneem
word, moet die Bybelse beginsels as primêre vertrekpunt hê.
6. Praktiese riglyne vir die toepassing van diensverhoudinge word in die Bestuursgids vir Diensverhoudinge opgeneem.
7. Die Kerkorde en Bestuursgids moet met arbeidswetgewing resoneer en minstens die minimumstandaarde van die wetgewing reflekteer.
8. Waar die kerk spesifieke behoeftes het waaroor
die arbeidswetgewing se bepalings nie genoegsame duidelikheid of beskerming gee nie, kan hy
sy eie reëlings bepaal.
9. Alhoewel kerkrade en ander kerkvergaderinge
as selfstandige werkgewers selfstandige besluite
rakende diensverhoudinge kan neem, moet hulle
steeds besef dat elke gemeente in die kerkverband

2.3
KOÖRDINERING VAN DIE ALGEMENE
SINODE SE PERSONEELBELEID
2.3.1 Die AKDV is verantwoordelik vir die koördinering van die Algemene Sinode se personeelbeleid, riglyne vir die bestuur van diensverhoudinge en samewerking tussen sinodes se kommissies vir diensverhoudinge (regl 26:3.4, 3.6 en 3.7).
2.3.2 Naas die leiding deur middel van die Bestuursgids vir Diensverhoudinge, word gewerk aan
verbeterde skakeling met die kommissies van
diensverhoudinge van die onderskeie sinodes.
Daar is ook gereёl om relevante inligting deur middel van ‘n rubriek in Kerkbode beskikbaar te stel.
2.4 BESTUURSGIDS VIR DIENSVERHOUDINGE
2.4.1 Die AKDV is verantwoordelik vir die samestelling, opdatering en beskikbaarstelling van die
Bestuursgids vir Diensverhoudinge.
2.4.2 Die hersiene uitgawe sal gefinaliseer word
sodra die besluite van hierdie sinode ingewerk is.
Die teikendatum vir beskikbaarstelling is Januarie
2005.
2.4.3 Die nuwe gids bou wel voort op die vorige
gids van 1999, maar is volledig hersien. Nuwe wetgewing en hofuitsprake is ingewerk en hulpmiddels
soos voorbeelde en vorms is uitgebrei. Die doel
van die gids is nie om ‘n bestuurshandboek te
wees of om voorskriftelike bepalings te gee nie,
maar om riglyne en hulpmiddels op die belangrikste terreine van die kerklike arbeidsverhoudinge
te gee. In die huidige konsep bevat die gids 16
hoofstukke en beslaan ongeveer 300 bladsye. In
‘n tipiese hoofstuk is daar inleidende notas oor die
betrokke terrein; riglyne vir aksies; voorbeelde vir
die uitvoering van die aksies; asook vorms wat na
eie behoefte aangepas kan word.
2.4.4 Die AKDV beoog om, in oorleg met die
sinodes se kommissies vir diensverhoudinge, die
gids so wyd as moontlik bekend te stel en om
leiding te gee met die implementering daarvan.
2.4.5 AANBEVELING: BESTUURSGIDS DIENSVERHOUDINGE
Die Algemene Sinode gee opdrag aan die AKDV
om die Bestuursgids vir Diensverhoudinge voor
publikasie aan die ASK vir goedkeuring voor te lê.
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3. OPDRAGTE
SINODE

VAN

DIE

3.1.6 Die riglyne ten opsigte van vergoedingspakkette van predikante word tans deur die Algemene
Kommissie vir Fondse hanteer. Streng gesproke
moet dit deur die AKDV gedoen word. Die kommissie is egter tevrede dat die huidige reёling voorlopige gehandhaaf word, maar dat die AKF die
riglyne in oorleg met die AKDV opstel.
3.1.7 AANBEVELINGS: POSEVALUASIE EN
PRESTASIEBESTUUR
Die Algemene Sinode
1. neem kennis dat riglyne vir posevaluasie en
prestasiebestuur in die hersiene Bestuursgids vir
Diensverhoudinge opgeneem sal word en dat
werkgewers dit dan volgens plaaslike omstandighede kan implementer;
2. versoek die AKF om met die AKDV oorleg te
pleeg voordat die aanbevelings ten opsigte van
vergoedingspakkette vir predikante gefinaliseer
word;
3. gee opdrag aan die AKDV om sy studie ten
opsigte van posevaluasie, prestasiebeoordeling en
vergoedingsvoordele as ‘n staande opdrag te
beskou.

VORIGE

3.1 POSEVALUASIE, PRESTASIEBESTUUR EN
DIENSVOORDELE
3.1.1 Die betrokke besluite lui:
*
Posevaluasie (Handelinge 2002:536:13.1.2)
”Die Algemene Sinode dra dit aan die AKDV op om
die formaat vir 'n vergoedingspakket (posgradering
en 'n loon- en salarisopname) op te stel. Die
AKDV moet dit aan sinodes beskikbaar stel sodat
sinodes dit in werking kan stel.“
* Prestasiebestuur (Handelinge 2002:536:13.2.2)
"Die Algemene Sinode dra dit aan die AKDV op
om riglyne vir prestasiebestuur op te stel en dit in
die Bestuursgids op te neem.“
* Diensvoordele (Handelinge 2002:556:1.7.2) "Die
Algemene Sinode besluit dat die AKF, in samewerking met die AKDV, 'n volledige studie van
predikante se vergoeding met insluiting van alle
diensvoordele en –voorwaardes (insluitende verlof)
doen. Die realiteite van die dag (vermoë van
gemeentes en algemene markkragte) behoort by
die studie in ag geneem te word.“
3.1.2 Die AKDV het geoordeel dat die besluite
gesamentlik hanteer moet word. Sekere gedeeltes
van die besluit kon afgehandel word of is deurlopend van aard. Die bepaling van diensvoordele
en die formaat van die vergoedingspakket kry
reeds aandag, en die riglyne vir prestasiebestuur
sal in die bestuursgids opgeneem word.
3.1.3 In sy ondersoek het die kommissie veral
twee knelpunte raakgesien: eerstens dat ‘n posgradering prinsipieel ‘n einde aan die eenvormige
vergoeding van predikante maak, en tweedens dat
prestasiebeoordeling wat aan vergoeding gekoppel
word, heelwat praktiese probleme kan skep.
3.1.4 Oor die posgradering het die kommissie geoordeel dat daar in die Bestuursgids en in die jaarlikse kennisgewing aan kerklike werkgewers riglyne gegee kan word waarvolgens die grootte van
die gemeente, die finansiёle vermoё van die gemeente en die betrokke werkgewer se verwagtings
ten opsigte van die betrokke pos in ag geneem kan
word by die bepaling van die vergoedingspakket.
3.1.5 Ten opsigte van prestasiebeoordeling oordeel die kommissie dat dit nie aan vergoeding gekoppel hoef te word nie. Dit is egter wel nodig dat
aan elke werknemer – predikante ingesluit – duidelike en meetbare taakverwagtings gestel moet
word wat op ‘n gereelde basis gemoniteer word.
Die werkgewer kan besluit om vergoedingsvoordele, byvoorbeeld bonusse, aan die prestasie te
koppel. Die kommissie oordeel egter dat die belangrikste motief vir prestasiebeoordeling die deurlopende begeleiding van die werkers moet wees
om hulle in staat te stel om hulle werk so effektief,
en met soveel werkbevrediging as moontlik, te
verrig. Riglyne in hierdie verband sal in die
Bestuursgids gegee word.

3.2 VERLOF
3.2.1 Die betrokke besluite lui:
* Studieverlof (Handelinge 556:1.7.2) “Die Algemene Sinode versoek die AKDV om riglyne op te
stel vir die toekenning van studieverlof met verslag
aan die ASK.“
* Langverlof (Handelinge 536:1.7.2.3) „ Die huidige reëlings met betrekking tot langverlof bly
staan en die hele saak word na die AKDV terugverwys vir herbesinning.“
3.2.2 Ten opsigte van langverlof word ‘n studiestuk wat deur die kommissie behandel is, as Bylae
1 aangeheg. Uit die betrokke studiestuk blyk dat
langverlof vir predikante nie meer ‘n funksionele
doel dien nie en behoort te verval. Aangesien dit
as ‘n deel van ‘n predikant se vergoedingspakket
beskou moet word, kan dit egter nie weggeneem
word sonder ‘n quid pro quo nie. In die aanbeveling hieronder word aanbeveel dat ‘n kontantaanpassing gemaak word. Die jaarlikse 10 dae verlof
en die totale vergoedingspakket is as basis vir
berekening gebruik.
3.2.3 Die betrokke studiestuk raak ook die belangrikste sake in verband met studieverlof aan. In sy
beoordeling van die situasie het die kommissie tot
die gevolgtrekking gekom dat daar nie meer ‘n
aparte verwysing na studieverlof moet wees nie.
Verlof, vir watter rede ook al, moet bloot tussen
werkgewer en werknemer onderhandel word. Indien ‘n leraar verlof met die oog op studie wil hê
moet hy dit met sy werkgewer onderhandel wat dit
na die meriete van die betrokke situasie moet
beoordeel. In sekere omstandighede (byvoorbeeld
vir afwesigheid met die oog op op die bywoning
van kursusse of voortgesette teologiese opleiding),
behoort die verlof as amptelike verlof beskou te
word.
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3.2.4 Die Algemene Sinode het reeds besluit dat
selfs gewone verlof (vakansieverlof) onderhandelbaar is (Handelinge 2002:556:172). Verlof behoort
in die betrokke diensooreenkoms vervat te wees.
Die AKDV oordeel gevolglik dat die hele saak
rondom verlof nie meer per reglement bepaal moet
word nie, maar dat (soos met die vergoedingsvoordele van ‘n predikant) bloot riglyne gegee moet
word.
3.2.5 AANBEVELINGS: LANGVERLOF
Die Algemene Sinode besluit
1. dat langverlof, as deel van `n leraar se diensvoordele, verval, maar dat dit nie sonder `n teenvergoeding moet gebeur nie. Daar word dus by
werkgewers aanbeveel om, na onderhandeling
met leraars, die verlofregister op `n bepaalde
datum (byvoorbeeld 31 Maart 2005) ten opsigte
van langverlof skoon te maak (verlof wat nie vooraf
geneem kan word nie word uitbetaal teen 50% van
maksimum 90 dae, vgl Reglement 22) en om daarna die vergoedingspakket met 2½% of gelykwaardige voordele te verhoog;
2. dat Reglement 22 (Reglement vir die Verlof van
Predikante en Sinodale Amptenare) verval maar
dat riglyne in die Bestuursgids vir Diensverhoudinge opgeneem word.

hulle bediengsbevoegdheid kan raak, hanteer.
Tweedens is die moontlikheid van `n privaatarbitrasieliggaam ondersoek. So ‘n liggaam word gewoonlik vir ‘n sektor geregistreer, maar dit is
moontlik om dit ook vir `n groep werkgewers (soos
die NG Kerk) te doen. Die liggaam kan by die
Kommissie vir Versoening, Bemiddeling en Arbitrasie registreer (en dus in effek `n “klein KVBA”
word) en sy eie funksies bepaal. Die KVBA kan
die aktiwiteiete van so ‘n liggaam selfs gedeeltelik
finansier. Dit kan slegs per ooreenkoms geskied:
of per ooreenkoms tussen `n werkgewersorganisasie en die vakbond(e), of nadat die toestemming
van elke werknemer verkry is.
3.3.4 Die AKDV het kennis geneem dat daar ‘n
aanbeveling vanaf die ARK dien waarvolgens alle
sake rondom die bedieningbevoegdheid van predikante ondersoek moet word en dat die moontlikheid van ‘n beroepsraad daarby ingesluit is. Die
AKDV maak gevolglik geen verdere aanbevelings
in hierdie verband nie. Die AKDV het verder kennis geneem van ‘n aanbeveling vanaf die ARK in
verband met die moontlike instelling van kommissies vir die hantering van appèlle/besware en
geskille, maar oordeel dat dit nie al die behoeftes
op die terrein van arbeidsverhoudinge sal dek nie.
Die belangrikste rede is dat dit ‘n interne reёling is
en dat beslissings van so ‘n kommissie nie statutêr
afdwingbaar is nie. Die instelling van ‘n arbistrasieliggaam, indien dit moontlik is, kan naas bogenoemde kommissies ‘n goeie reëling wees. So ‘n
reëling kan ook die behoefte aan ‘n sektorale
bedingingsraad opvang.
3.3.5 Die AKDV het geoordeel dat dit nie vir die
NG Kerk wenslik is om eie werkgewers- en werknemersorganisasies tot stand te bring nie. Daar is
bestaande organisasies wat aan die onderskeie
behoeftes kan voldoen. Inligting hieroor kan by die
AKDV gekry word.
3.3.6 AANBEVELING: ARBITRASIELIGGAAM
Die Algemene Sinode gee opdrag aan die AKDV
om met sy ondersoek na die moontlike instelling
van ‘n private arbitrasieliggaam vir die NG Kerk
voor te gaan en om dit, indien dit moontlik blyk te
wees, in oorleg met die ASK te implementer.

3.3 TRIBUNALE, WERKGEWERS- EN WERKNEMERSORGANISASIES
3.3.1 Die betrokke besluite lui (Handelinge 2002:
562):
Die Algemene Sinode besluit dat, terwyl hy begerig
is om 'n eie inhoud aan sy arbeidsverhoudinge te
gee, alles in werking gestel moet word ten einde te
verseker dat die Kerk se aanspreeklikheid beperk
word deur te bly by die bepalings van die toepaslike arbeidswetgewing. Daarom dra die Sinode dit
op aan die AKDV tesame met die ARK om:
* 'n Kerklike tribunaal/ale te skep wat tug en
arbeidsake teen werknemers kan hanteer.
* Die registrasie van 'n werkgewersorganisasie te
bewerkstellig.
* Om leiding te gee sodat 'n werknemersorganisasie vir kerklike werkers tot stand sal kom.
* 'n Sektorale bedingingsraad vir die Kerk te registreer ten einde 'n omvattende en afdwingbare
arbeidsbediening tot stand te bring en in stand te
hou.
3.3.2 Die AKDV het in sy besinning oor hierdie
opdrag geoordeel dat daar in die huidige bepalings
van die Kerkorde inderdaad sekere bepalings is
wat onnodige aanspreeklikheid tot gevolg kan hê.
Dit is onder die ARK se aandag gebring wat verder
hieroor sal rapporteer.
3.3.3 In sy besinning oor tribunale het die kommissie op veral twee moontlikhede gefokus. Eerstens
word die instelling van ‘n “beroepsraad” vir predikante wat alle sake rondom die bedieningsbevoegdheid van predikante moet hanteer, as ‘n belangrike behoefte beskou. So ‘n beroepsraad sal
onder meer tug of dissipline van predikante wat

4. ANDER SAKE DEUR DIE KOMMISSIE
HANTEER
4.1 WYSIGINGS AAN KERKORDEBEPALINGS
4.1.1 Kerkorde artikel 13
AANBEVELING: KO ART 13
Die Algemene Sinode wysig KO art 13 om te lui:
„Die gemeente, kerkverband of instansie in wie se
diens 'n bedienaar van die Woord staan, is verantwoordelik vir sy/haar lewensonderhoud en totale
welstand en in die geval van deeltydse bediening vir
sy kontraktuele deel van die lewensonderhoud en
toelaes.”
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4.1.2 Reglement 22
Die bepaling vir die berekening van die bedrag by
die uitbetaling van verlof en langverlof verskil tans
en moet reggestel word (vgl 1.3.2 en 3.1.6).
AANBEVELING: REGLEMENT VERLOF
Die Algemene sinode besluit om die laaste gedeelte van punt 1.3.2 van die Reglement vir die
Verlof van Predikante en Sinodale Amptenare
(“met die uitsondering van behuisingsvoordele”) te
skrap.

te gewysig moet word. Die betrokke artikels is KO
art 12 se begeleidende besluite, asook artikels 58
– 66.
4.2 VERDERE SAKE
Verdere sake wat deur die kommissie hanteer is
vind alles neerslag in die hersiene Bestuursgids vir
Diensverhoudinge.

HJ VAN DER SCHYFF
GJ CLOETE

4.1.3 Ander bepalings
In die loop van sy werksaamhede het die kommissie gevind dat sekere Kerkorde-artikels en -beslui-
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BYLAE 1
STUDIESTUK OOR LANGVERLOF
beperkte duur. ’n Kredietstelsel, soos by die mediese wetenskappe, met ’n pliglas op leraar en
kerkraad sou waarskynlik baie beter aan die doel
beantwoord.
3.4 Langverlof leen hom tot misbruik en is dikwels
niks meer as ‘n spaarplan met die oog op aftrede
nie. Waar leraars langverlof neem, lei dit dikwels
tot spanning tussen kerkraad en leraar. Hierdie
spanning bereik gewoonlik sy hoogtepunt wanneer
kerkrade gekonfronteer word met die uitbetaling
van langverlof by diensbeëindiging. Die vraag kan
ook gestel word waarom moet kerkrade langverlof
uitbetaal as dit as so ’n belangrike onderbou vir
geestelike toerusting beskou is. As langverlof ’n
bepaalde funksie in belang van die leraar en die
gemeente moes vervul moes dit vir daardie doel
alleen aangewend word.
3.5 Langverlof word nie algemeen toegepas in
senior bestuursposte nie. Wetgewing maak nie
daarvoor voorsiening as ‘n billike arbeidsreëling
nie. Indien die predikant se situasie met ander
professionele beroepe vergelyk word, blyk dit dat
baie ander poste (bestuurders, dokters, ingenieurs)
ewe ongereelde ure vereis en selfs langer ure per
week vra. Hul persoonlike en gesinsomstandighede word eweneens daardeur geraak. Baie sakemanne en onafhanklike professionele persone gun
hulself nie eens die minimum wat die wet vereis
nie.
3.6
Wetgewing wat arbeidsverhoudinge reël
omvat minimum vereistes wat predikante beskerm.
3.7 Daar word dikwels aangevoer dat predikante
se ruim verlof (waarby langverlof ingesluit moet
word) as kompensasie vir “swak salarisse” dien.
Volgens beskikbare navorsing blyk dit dat predikante in die NG Kerk nie só ver van die markgemiddeld vir soortgelyke poste geleë is as wat soms
aanvaar word nie.

1. OPDRAG
Die Algemene Sinode 2002 het die AKDV versoek
om ‘n studie oor langverlof (vergelyk reglement 22
wat oonder andere langverlof van predikante reël)
te doen.

2. AGTERGROND
Langverlof vir predikante is ingestel:
2.1 Om te kompenseer vir die ongereelde werksure van begunstigdes.
2.2 Om erkenning te gee aan die wanverhouding
in vergoeding teenoor die tradisioneel vergelykbare poste, veral in die opvoedkundige en akademiese omgewing waar langverlof deel van die
pakket gevorm het.
2.3 Om te “vergoed” vir die veeleisende taak en
ongereelde omstandighede van die leraar en sy
gesin, veral in die een-herder-een kudde model.
2.4 Om leraars geleentheid te gee vir geestelike
herstel en toerusting vir die uitvoering van sy
roeping in die gemeente.

3. HUIDIGE SITUASIE
Die voortsetting van langverlof neem nie in ag dat
die veranderde situasie in die kerk en staat die
oorspronklike redes grootliks aanspreek nie.
3.1 Meerdere bediening in baie gemeentes versag
die las van die leraar. Meerdere bediening het in
sommige stede uitgekring na ‘n bedieningstyl waar
makro gemeentes ontstaan wat deur tot 6 leraars
bedien word. Hoewel die werklas en verantwoordelikhede nie verminder het nie, het dit tog ‘n
situasie geskep waarin leraars in baie gemeentes
preekbeurte en naweke makliker kon reël. Afwesigheid van ‘n leraar hoef nie meer die woordbediening te ontwrig nie.
3.2 Kerkrade het spesiale vergunnings gemaak
aan leraars. ‘n Verpligte langverlofsiklus neem dit
nie in ag nie.
3.3 Kursusse vir verdere teologiese opleiding is ingestel om die behoefte aan noodsaaklike toerusting aan te spreek. In gemeenteverband is langverlof ook nie daarvoor aangewend nie, omdat
leraars langverlof laat oploop het tot die maksimum
wat toegelaat word. Ten spyte van besluite met ’n
effek van verpligting kon daar na al die jare nie
daarin geslaag word om al die leraars by hierdie
noodsaaklike voortgesette opleiding te betrek nie.
Geestelike toerusting en voortgesette teologiese
opleiding behoort op ander verpligte wyses aangespreek te word en nie deur ’n algemene reël wat
vatbaar is vir misbruik, sonder afdwingbare gesag
nie. Indien dit wel vir toerusting en opleiding aangewend moet word is die periode van tien dae per
jaar oploopbaar te wyd. Kursusse wat deur teologiese fakulteite aangebied word het almal slegs ’n

4. VERLOF IS DEEL VAN VERGOEDINGSPAKKET
4.1 Toe die Algemene Sinode dit in die Kerkorde
duidelik gemaak het dat die gemeente die werkgewer van predikante is, is ‘n onderhandelingsmeganisme ingestel sodat werkgewer en leraar
onderhandel oor werksomstandighede, vergoeding, wedersydse verwagtinge, ensovoorts. Die
Algemene Sinode het wegbeweeg om voorskriftelik
te wees. En een van die redes was dat die Algemene Sinode nie voorskriftelik kan wees sonder
inagneming van plaaslike omstandighede nie.
Langverlofreëlings vorm deel van die predikant se
vergoedingspakket. Daar bestaan, na die oordeel
van die AKDV, nie gebiedende redes waarom die
Algemene Sinode streng voorskriftelik moet wees
met betrekking tot langverlof nie.
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4.2 Die minimum verlof word beskerm deur arbeidswetgewing en die AKDV kan verdere riglyne
vir kerkrade neerlê, maar kerkrade behoort self in
die lig van plaaslike omstandighede selfstandig ‘n
ooreenkoms met hul leraars te bereik. Indien die
huidige reëling voortgesit word is dit ‘n vraag of
afnaweke, ander verlof wat in arbeidswetgewing
bepaal word en vakansiedae waarop die leraar nie
werk nie, nie ook afgetrek moet word nie. Terwyl
baie leraars nie gebruik maak van “afdae” nie,
vanweë gesinsomstandighede, is daar net so baie
vir wie “afdae” ‘n normale reëling is. Die kommissie het al meer onder die indruk gekom dat eenvormige bepalings wat afgedwing word, sonder
inagneming van plaaslike omstandighede, nie
rekening hou met die besondere situasie in ‘n
plaaslike gemeente nie.
4.3 Verlof vorm deel van die vergoedingspakket
van predikante waaroor onderhandeling tussen
werkgewer en werknemer geskied. Daar bestaan
geen rede waarom verlof en langverlof kerkordelik
verskans word - sodat enige onderhandeling uitgesluit word nie - terwyl die ander komponente van
die Totale Koste van Indiensneming (TKVI) wel
onderhewig is aan onderhandeling.

5.1 Die doel van langverlof was om predikante in
staat te stel om ‘n aaneenlopende rustydperk te
gebruik vir geestelike verdieping, toerusting en verkwikking.
5.2 ‘n Leraar is verplig om, na sewe jaar diens by
dieselfde werkgewer, ten minste 30 dae langverlof
te neem.
5.3 Leraars neem studieverlof, maar wend nie hul
langverlof aan met die oog op studies nie.
5.4 Verlofvoordele vorm 'n integrale deel van
predikante se vergoedingspakket. Daar is 'n duidelike internasionale (en plaaslik reeds goed gevestigde) praktyk om vergoeding as die "totale
koste van indiensneming" (TKVI) te beskou. Verlof
en ander voordele kan dus nie los van vergoeding
gesien word nie. Met die gemeente as onafhanklike werkgewer is dit onhoudbaar dat die kontantgedeelte van die pakket onderhandel kan word
(met sinodale skaal as riglyn), maar dat ander
komponente (verlof en langverlof) per reglement
bepaal word. Medies en pensioen word om
ooglopende redes verskans in belang van die
werkgewers en werknemers.
5.5 Die NG Kerk het reeds op ander wyses voorsien in die behoefte vir toerusting en voortgesette
opleiding. Langverlof word algemeen beskou as
ekstra vakansie en nie as reëling om bogenoemde
tot uitvoering te bring nie.

5. OPSOMMEND
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teurs vir die mentorprogram (SMA’s of Sinodale
Mentor Administrateurs) aan te wys sodat mentorvennootskappe gestig kon word en en mentors
begelei kon word.
3.3 Die Algemene Sinode het ook die AKPB versoek om die mentorprogram so te ontwikkel dat dat
leraars wat langer as drie jaar in die bediening
isdaarby kan inskakel.
3.4 Die sinode van Suid-Transvaal het die opdrag
van die AKPB ontvang om 'n konsep mentorprogram te ontwikkel aangesien dr Theo Swart as bedieningskonsultant vir die sinode aangestel was
met spesifiek hierdie opdrag. Hierdie program vir
beginnende predikante is ontwikkel en staan bekend as “Mentorprogram vir die NG Kerk: Vennote
in Vroeë Bedieningsvreugde. Sien Bylae 3: Vennote in vroeë Bedieningsvreugde. Hierdie konsep
program is deur die AKPB aanbeveel vir gebruik in
die kerk. Ongeveer twintig mentors vir beginnende
predikante is reeds opgelei en die proses is besig
om verder te verloop.
3.5 Uit die mentorprogram vir beginnende predikante is 'n volledige konsep program ontwikkel wat
'n aanvang neem met teologiese studente en strek
tot na tot emeritaat. Hierdie program staan bekend
as “Vennote in Bedieningsvreugde: Deurlopende
mentorprogram vir predikante”. Sien Bylae 4: Deurlopende mentorprogram. Hierdie konsep program
is deur die AKPB aanbeveel vir gebruik in die kerk

1. VOORTGANG EN FUNKSIONERING
VAN DIE AKPB
1.1 Die Algemene Sinode het by sy vergadering
van 2002 (A.13, Handelinge p 553) die volgende
besluit geneem: Die Algemene Sinode besluit dat
die ad-hoc kommissie vir predikantebediening vir
ten minste nog een termyn met dieselfde opdrag
bly voortbestaan sodat die proses kan dien as die
raamwerk vir die voortgesette ontwikkeling van
Predikantebediening.
1.2 AANBEVELING: KOMMISSIE PREDIKANTEBEDIENING - die Algemene Sinode besluit dat die
werksaamhede van die kommissie vir predikantebediening op 'n vaste basis en met dieselfde opdrag bly voortbestaan.

2. OPDRAGTE VAN DIE AKPB
Daar was enkele spesifieke opdragte aan van die
Algemene Sinode aan die kommissie:
2.1 Mentorprogram vir predikante (Handelinge
A.13 punt 3.5.2 p 554). Hierdie saak is hanteer en
word by punt 3 van hierdie verslag volledig bespreek.
2.2 Die bepaling van akkreditasievereistes vir individuele aanbieders van retraites (Handelinge A.13
punt 3.6.2.3 p554 ). Hierdie saak staan oor in die
lig van die ontstaan van die GDN (Gemeente
Dienstenetwerk).
2.3 Plaaslike versorgingskommissie vir leraars
(Handelinge A.13 punt 3.7.2 p554). Hierdie saak is
hanteer en sal waarskynlik deel uitmaak van die
AKDV se Gids vir Diensverhoudinge (deel oor Personeelversorging).
2.4 Verwisseling van standplase. By die Sinode
van 2002 is berig dat noue samewerking plaasvind
tussen die AKPB en die Kommissie vir Standplaasverwisseling. Hierdie samewerking is verder verbeter deurdat die sameroeper vir die werkgroep vir
Standplaasverwisseling tans dien op die dagbestuur van die AKPB. Die konsepdokumente vir
standplaasverwisseling word by die AKPB verslag
aangeheg as Bylae 1: Beleidsdokument Standplaasverwisseling en Bylae 2: Standplaasverwisseling ‘Prosesoorsig’. Hierdie konsepdokumente sal
waarskynlik ook deel uitmaak van die AKDV se
Gids vir Diensverhoudinge (deel oor Personeelversorging).

4. BEDIENINGSVREUGDE MODEL VIR
LERAARS
4.1 Die AKPB het besef dat opnuut holisties gekyk
moet word na die bediening aan predikante sodat
in alle fasette van predikante se loopbane bedieningsondersteuning gelewer kan word.
4.2 In hierdie verband is die “Bedieningsvreugdemodel vir die versorging van predikante” gekonseptualiseer na aanleiding van die werk van sinodale kommissies vir prediakntebediening en - versorging. Sien Bylae 5: Bedieningsvreugdemodel.
Hierdie konsep model word deur die AKPB aanbeveel vir gebruik in die kerk as die uitgangspunt,
denkraamwerk en teoretiese raamwerk vir toekomstige bediening aan predikante.
4.3 AANBEVELING: BEDIENINGSVREUGDEMODEL - die Algemene Sinode keur goed dat die
“Bedieningsvreugdemodel vir die versorging van
predikante” as uitgangspunt, denkraamwerk en
teoretiese raamwerk vir toekomstige bediening aan
predikante gebruik word en dra dit op aan die
AKPB om hierdie model verder te ontwikkel en toe
te pas.

3. MENTORPROGRAM VIR LERAARS
VAN DIE KERK
3.1 Die Algemene Sinode het in 2002 (Handelinge
A.13 punt 3.5.2 p554) 'n mentorprogram goedgekeur vir die eerste drie bedieningsjare van nuwe
leraars (bevestigde proponente). Die AKPB is versoek om om die aanvanklike implementering van
die mentorprogram in elke sinode te bevorder deur
'n algemene strategie vir die infasering van die program te ontwikkel.
3.2 Streeksinodes is ook versoek om administra-

DR JAN BISSCHOFF (Voorsitter)
DR THEO SWART (Skriba)
DR MIKE VAN TONDER (Lid)
DR NEELS DU RANDT (Lid)
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BYLAE 1
BELEIDSDOKUMENT: STANDPLAASVERWISSELING
INHOUDSOPGAWE
1. Besluite van die Algemene Sinode
2. Uitgangspunte
3. Praktiese toepassing
4. Sinodale strukture
5. Standplaasverwisseling: Bekendstelling en aanmoediging
6. Standplaasverwisseling: Plasing op kerkrade se
agenda
7. Standplaasverwisseling: Vereistes vir aanmelding
8. Standplaasverwisseling: Identifisering van kerkrade en leraars vir passing
9. Standplaasverwisseling: Onderhandelinge met
die oog op verwisseling
10. Standplaasverwisseling: Ooreenkomste
11. Standplaasverwisseling: Kostes
12. Bylae:
12.1 Bylae 1: Beskrywing van die gemeente
12.2 Bylae 2: Beskrywing van die predikant
12.3 Bylae 3: Aanbeveling van die ringskommissie
12.4 Bylae 4: Ooreenkoms vir standplaasverwisseling
12.5 Bylae 5: Riglyne vir die doeltreffende inskakeling van 'n predikant in sy nuwe gemeente
12.6 Bylae 6: Oorsig oor die proses

van predikante te weeg bring nie. Daar is dus behoefte aan 'n aanvullende meganisme wat gesonde wisseling kan help bevorder.
3. Die Algemene Sinode het reeds die beginsel
van standplaasruiling goedgekeur as 'n aanvullende meganisme (vgl oa. 1994). Standplaasruiling
as 'n aanvullende stelsel kan help om die huidige
probleme te hanteer, mits dit as volg gewysig
word:
3.1 Die Algemene Sinode benoem 'n kommissie
met die bevoegdheid om die omruiling van leraarstandplase met verskillende sinodale gebiede te
inisieer, te onderhandel en te finaliseer. Die Algemene Sinode adviseer sinodes om kommissies
binne die Sinodale gebiede saam te stel wat standplaasruiling binne die streke kan inisieer, onderhandel en finaliseer. Die Algemene Kommissie
word saamgestel met een verteenwoordiger van
elke streeksinode. Die voorsitter van die AKPB
tree op as sameroeper.
3.2 Die Algemene Sinode versoek die kommissie
om binne die raamwerk van die volgende uitgangspunte riglyne op te stel vir die implementering van
die stelsel:"
Nota:
a) Die bewoording van die Kerkorde (pt 3.2.1 tot
3.2.7 p 126) is op enkele plekke verander en/of
aangevul om soos volg te lui, en dien as die uitgangspunte van die Beleidsdokument.
b) Terminologie: die term wat deurgaans gebruik
word is 'standplaasverwisseling', in plaas van 'omruiling' en 'standplaasruiling' wat soms as wisselterme gebruik is. Die doel hiervan is om die fokus
te plaas op multi-laterale verwisseling en nie bloot
bilaterale skuiwe nie.

1. Besluite van die Algemene Sinode (sien Die
Kerkorde Alg Sinode 2002 p125, 126)
"23. OMRUILING VAN STANDPLASE
22.1 Besluite 1994
1. Leraars wat weens buitengewone omstandighede daartoe verplig word of wat 'n omruiling van
standplaas begeer, kan in oorleg met die betrokke
kerkrade reëlings tref vir die omruiling van hulle
standplase.
2. Sodanige reëlings moet in 'n geskrewe ooreenkoms deur die betrokke kerkrade goedgekeur
word, waarna dit vir goedkeuring aan die ring/
ringskommissie voorgelê word.
3. Hierdie ooreenkoms tot omruiling moet eers
deur die betrokke ringskommissies goedgekeur
word, voordat uitvoering daaraan gegee mag word.
4. Kennisgewing hiervan word in die amptelike
blad van die Kerk gegee.
5. Die bepalings ten opsigte van die bevestiging
van 'n leraar in ‘n gemeente is ook hier van toepassing. (Handelinge 1994, bl 516,14)

2. Uitgangspunte
2.1 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 waarop die Here leraars na gemeentes kan roep.
2.2 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.
2.3 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

22.2 Besluite 2002
1. Die NG Kerk aanvaar steeds die beroepstelsel
as die normale en gewenste praktyk vir die plasing
en wisseling van predikante.
2. In die lig van navorsing (Kerkspieël 6) moet
erken word dat die groot oorvoorsiening van
leraars en weinig vakatures, veroorsaak het dat die
beroepstelsel tans nie die nodige gesonde rotasie
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is 'n saak wat by wyse van wedersydse ooreenkoms gereël word (na analogie van Art.7 van die
Kerkorde 1998). Dit is 'n proses waar kerkrade en
leraars 'n ooreenkoms tot verwisseling aangaan en
waarvoor albei partye eienaarskap aanvaar.
2.4 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 'n
kultuur in die kerk skep waar standplaasverwisseling 'n positiewe saak is en gevestig is as 'n sistematiese aktiwiteit (dit vorm deel van die manier
waarop die kerk funksioneer).
2.5 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).
2.6 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).
2.7 Multilaterale verwisseling: Die behoefte aan
standplaasverwisseling kan deur bilaterale en multilaterale standplaasverwisseling hanteer word.
2.8 Bestaande vakatures: Kerkrade met leraarvakatures kan hulle inligting deurstuur aan, of inligting verkry by die Kantoor vir Standplaasverwisseling.

Bylae
Bylae 1: Beskrywing van die gemeente
Bylae 2: Beskrywing van die predikant
Bylae 3: Aanbeveling van die ringskommissie
Bylae 4: Ooreenkoms vir standplaasverwisseling
Bylae 5: Riglyne vir doeltreffende inskakeling
van 'n predikant in 'n nuwe gemeente
Bylae 6: Oorsig oor die proses

4. Sinodale Strukture
4.1 Die werk van standplaasverwisseling word primêr in die sinodale streke gedoen waar die sinodale begeleiers/koördineerders optree as fasiliteerders:
4.1.1 Die sinodale begeleiers/koördineerders verskaf die nodige dokumentasie aan die belangstellende leraars/gemeentes en ontvang dit ook terug.
Die sinodale begeleiers/koördineerders stuur 'n
kopie van die dokumente aan die Kantoor vir
Standplaasverwisseling (daargestel deur die
AKPB) nadat die aanvanklike onderhandelinge met
beide die kerkraad en leraar oor standplaasverwisseling afgehandel is. Geen leraar se naam
word vir standplaasverwisseling gesirkuleer voordat sy kerkraad nie daartoe ingestem het nie (sien
7.1).
4.1.2 Die Kantoor vir Standplaasverwisseling dien
as 'n sentrale inligtingspunt waar 'n databasis
gehou word van kandidate wat aangemeld het vir
standplaasverwisseling. Hierdie inligting word beskikbaar gestel aan die sinodale begeleiers/koördineerders.
4.1.3 Navrae wat by die kantoor gedoen word, sal
na die betrokke sinodale begeleiers/koördineerders verwys word vir hantering.
4.2 Die AKPB het 'n subkommissie vir standplaasverwisseling wat bestaan uit die verskillende sinodale afgevaardigdes. Hierdie subkommissie het 'n
voorsitter, ondervoorsitter en skriba. Hulle funksie
is om opdragte van die AKPB uit te voer.

Die Algemene Sinode (2002) het ook die volgende
besluit (Kerkorde Alg Sinode 2002 p126) geneem:
"3.3 Ter wille van die verdere ondersteuning van
die nuwe stelsel versoek die Algemene Sinode die
kommissie om ondersoek in te stel na 'n sisteem
waarvolgens alle predikante in die reël na 7 jaar in
'n gemeente op 'n standplaasverwisselingslys kom.
Die kommissie lewer hieroor verslag met aanbevelings aan die ASK in die interim (Handelinge AS
2002, bl 447: 7.3.1)."

5. Standplaasverwisseling: Bekendstelling en
aanmoediging
Daar is verskillende maniere waarop die saak van
standplaasverwisseling bekend kan word aan die
breë kerklike publiek:
5.1 Artikels in die kerklike media (Die Kerkbode,
Lig, CNW ens) en openbare media (koerante, TV
ens), deur die AKPB, of die subkommissie vir
standplaasverwisseling.
5.2 Sinodale begeleiers
5.2.1 kommunikeer met gemeentes (kerkrade en
leraars) in hulle sinodale gebied
5.2.2 reël konferensies, forums ens as gespreksgeleenthede
5.2.3 gebruik ringsbyeenkomste/-geleenthede/strukture as kommunikasieplatform

3. Praktiese toepassing
Bogenoemde besluite en uitgangspunte word soos
volg prakties hanteer:

Sinodale strukture

Standplaasverwisseling: Bekendstelling en
aanmoediging

Standplaasverwisseling: Plasing op kerkrade
se agenda

Standplaasverwisseling: Vereistes vir aanmelding

Standplaasverwisseling: Identifisering van
kerkrade en leraars

Standplaasverwisseling:
Onderhandelinge
met die oog op verwisseling

Standplaasverwisseling: Ooreenkomste

Standplaasverwisseling: Kostes

6. Standplaasverwisseling:
rade se agenda
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Die saak van standplaasverwisseling kan op verskeie maniere op die agenda van die kerkraad
kom:
6.1 Die leraar kan die saak op die agenda plaas.
6.2 Die kerkraad kan die saak op die agenda
plaas (deur die kerkraad se kommissie vir diensverhoudinge en/of die versorgingskommissie (sien
Agenda Alg Sinode 2002 p275).
6.3 Die ring kan die saak op verskillende maniere
op die agenda plaas:
6.3.1 Die ring se visitatore plaas die saak op die
agenda vir hulle besoek.
6.3.2 Die Ring kan reël dat die saak van verwisseling periodiek (bv elke 5 jaar) deur 'n kerkraad
bespreek word.
6.4 Die betrokke sinode kan die saak op verskillende maniere op die agenda plaas:
6.4.1 As 'n uitloop van die mentorprogram (war dit
bestaan).
6.4.2 As 'n uitloop van die sewe jaar-bedieningsevaluering (waar dit bestaan)
6.4.3 Die sinode kan reël dat die saak van verwisseling periodiek (bv elke 5 jaar) deur 'n kerkraad
bespreek word.
6.4.4 Die sinode kan reël dat alle predikante wat 7
jaar of langer in dieselfde gemeente dien se naam
outomaties geplaas word in die databank vir standplaasverwisseling.
6.5 Verskillende omstandighede kan daartoe lei
dat die saak deur die kerkraad, leraar of ring op die
agenda geplaas word, bv: gesondheidsredes, en
omstandighede wat noodsaak dat die predikant na
'n ander geografiese gebied verskuif (sien 2.2,
7.3).

8.1 Die passing tussen leraars en gemeentes wat
aanmeld vir standplaasverwisseling word gedoen
deur die sinodale begeleier(s). Die volgende inligting word hiervoor gebruik: Inligting wat verkry
word uit die dokumente (sien 4.1.1en Bylae):
8.1.1 Gemeentes se samestelling, profiel, identiteit, kultuur, vermoëns (spesifiek finansieel) en
geformuleerde vereistes (Bylae 1).
8.1.2 Predikante se ervaring, voorkeure, vermoëns en geformuleerde verwagtinge (Bylae 2).
8.2 Voordat die betrokke partye met mekaar in
verbinding gestel word, word 'n skriftelike voorlegging gedoen sodat bepaal kan word of die betrokke partye bereid is om aan mekaar bekend gestel
te word. Indien die betrokke partye bereid is om
tot onderhandeling oor te gaan, word hulle gegewens aan mekaar voorsien, sodat hulle met
mekaar in verbinding kan tree.
8.3 Die sinodale begeleier(s) voorsien die betrokke partye van geskrewe riglyne waarvolgens die
proses van onderhandeling kan verloop en bied
ook aan om behulpsaam te wees.
8.4 Standplaasverwisseling hou altyd 'n element
van risiko in. Daarom moet die proses verantwoordelik bestuur word met inagneming van faktore
soos die roeping van die partye. Die proses word
in biddende afhanklikheid van die Here bestuur.
9. Standplaasverwisseling: Onderhandelinge
met die oog op verwisseling
9.1 Die onderhandelingsproses verreken deeglik
beide die saaklike (formele) aspekte en die verhoudingsmatige aspekte.
9.2 Die onderhandelingsproses:
9.2.1 Die onderhandelingsproses begin op die formeel-saaklike vlak: die betrokke partye word voorsien van mekaar se relevante inligting (profielbeskrywing, getuigskrifte, ens) met die oog op bestudering en navraag, indien nodig.
9.2.2 Indien die partye ná die formeel-saaklike
fase oordeel dat daar genoeg potensiaal vir 'n ontmoeting en onderhandeling is, gebeur die volgende:
9.2.2.1 'n Geleentheid word gereël waar die betrokke predikant en gemeentes mekaar kan ontmoet en verhoudinge kan bou. Hierdie verhoudinge word gebou op funksionele, organisatoriese,
administratiewe en sosiale gronde. Dit kan gebeur
met 'n besoek of besoeke wat die volgende kan
insluit: 'n kenmekaar, 'n preekbeurt en 'n formele
gesprek tussen die predikant en die kerkraad of sy
gevolmagtigde kommissie.
9.2.2.2 Tydens laasgenoemde gesprek word die
besonderhede van die formele ooreenkoms tot verwisseling bespreek en onderhandel.
9.2.3 Die ring funksioneer gedurende hierdie proses volgens kerkorde-bepalings (sien Kerkorde Alg
Sinode 2002 Art 7 & 8).
9.3 Dit is van kardinale belang dat die betrokke
predikante se gesinne (waar van toepassing) deurlopend by die proses betrokke sal wees.

7. Standplaasverwisseling: Vereistes vir aanmelding
7.1 Leraars en kerkrade kan navraag doen oor
standplaasverwisseling by die sinodale begeleier
alvorens daar formeel met mekaar ooreengekom
word tot aanmelding vir standplaasverwisseling.
7.2 Aanmelding vir standplaasverwisseling word
gesamentlik deur die betrokke kerkraad en predikant gedoen nadat hulle reeds daartoe ooreengekom het (sien 10.1).
7.3 Aansoek om standplaasverwisseling geskied
om bona fide-redes, bv waar besondere omstandighede soos siekte van die leraar of van sy
gesinslede vereis dat hy verskuif (sien 2.2).
7.4 Standplaasverwisseling is nie moontlik in
gevalle van hangende dissiplinêre aksies nie.
7.5 Kerkrade wat beskikbaar is vir standplaasverwisseling van hul leraars moet in staat wees om
die nuwe leraar te kan onderhou.
7.6 Die kerkraad moet self besluit hoe en wanneer
die besluit tot aanmelding vir standplaasverwisseling bekendgemaak word. Dit moet gedoen word
op 'n wyse waartoe die gemeente en leraar instem
en wedersydse goedgesindheid behou word.
8. Standplaasverwisseling: Identifisering van
kerkrade en leraars vir passing
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9.4 Finalisering: die ooreenkoms word gefinaliseer wanneer al die partye tevrede is. Daarna
gebeur die volgende:
9.4.1 Die finale ooreenkoms word by twee agtereenvolgende Sondae aan die gemeente voorgehou vir approbasie.
9.4.2 Nadat approbasie verkry is, voorsien die
kerkraad(e) 'n getekende ooreenkoms aan die predikant wat dit met ondertekening aanvaar.
9.5 Die predikant kry in die loop van die proses
geleentheid om die verwisseling biddend, soos 'n
beroep, te oorweeg en daarop te antwoord.
9.6 Begeleiding: die betrokke gemeentes word
deur die sinodale begeleier begelei om die nuwe
predikant so gou as moontlik in die nuwe werksomgewing (gemeente) te laat tuis kom sodat sy/
haar bediening effektief kan wees (Bylae 5).

die "Bestuursgids vir Diensverhoudinge" vanaf
p49, veral par 3
10.2.6 die ring funksioneer gedurende hierdie proses volgens kerkorde-bepalings (sien Kerkorde Alg
Sinode 2002 Art 7 & 8)
10.2.7 kennisgewing van standplaasverwisseling
word in Die Kerkbode gegee volgens kerkordebepalings.
11. Standplaasverwisseling: Kostes
Die volgende kostes is betaalbaar:
11.1 Die Kantoor vir Standplaasverwisseling vereis 'n voorgeskrewe diensfooi van gemeentes wat
aanmeld vir die standplaasverwisseling.
11.2 Indien 'n gemeente die dienste van die sinodale begeleier gebruik, word die koste verreken
volgens die besluite van die bepaalde sinode.
11.3 Die ontvangende gemeente aanvaar verantwoordelikheid vir die reiskoste van die besoekende
predikant.
11.4 Die koste van verhuising en hervestiging
word gehanteer volgens onderlinge ooreenkoms.
Die gebruike soos in die geval van 'n beroep behoort hier as riglyn te dien.

10. Standplaasverwisseling: Ooreenkomste
Verskillende bestaande en nuwe ooreenkomste
kom ter sprake by standplaasverwisseling:
10.1 Die proses van standplaasverwisseling begin
met die skriftelike ooreenkoms tussen die predikant en die kerkraad in wie se diens hy staan, dat
hulle ooreenkom tot 'n proses van standplaasverwisseling (Bylae 4). Hierdie ooreenkoms moet aan
die sinodale begeleier besorg word alvorens daar
voort gegaan kan word met die proses. Volgens
hierdie ooreenkoms word alle bestaande reëlings
gehandhaaf totdat die nuwe ooreenkomste tot die
bevrediging van beide die predikant en die kerkraad aanvaar is.
Indien een van die partye (een van die kerkrade en
hulle leraar) nie met mekaar kan ooreenkom nie,
kan die ooreenkoms van die ander party (die ander
kerkraad en hulle leraar) ook nie in werking tree
nie.
10.2 Elke kerkraad en predikant in 'n nuwe diensverhouding sluit 'n nuwe diensooreenkoms met
mekaar (onderhewig aan die voorbehoude in die
ooreenkoms in 10) genoem. Die datum van demissie, diensaanvaarding en bevestiging word duidelik
vermeld. Hierdie ooreenkoms is dus die ooreenkoms wat die verwisseling reël en is die einde van
die proses.
Hierdie ooreenkoms (sien Kerkorde Alg Sinode
2002 Art 7 & 8) moet ten minste die volgende behels:
10.2.1 'n beskrywing van die partye (die kerkraad
en die predikant) wat die ooreenkoms aangaan
10.2.2 die voorwaardes vir die verwisseling, soos
in die onderhandeling ooreengekom
10.2.3 afhanklikstelling van die ooreenkoms aan
die voorwaardes soos beskryf in die ooreenkomste
van 10.1
10.2.4 die datum waarop die ooreenkoms in werking tree (demissie, diensaanvaarding en bevestiging)
10.2.5 die nuwe diensooreenkomste wat tussen
die betrokke kerkrade en predikante tot stand kom,
moet voldoen aan die voorwaardes soos gestel in

Bylae 1
Beskrywing van die gemeente wat standplaasverwisseling verlang
Goeie inligting is nodig om 'n potensiële passing te
maak tussen gemeentes en predikante wat belangstel in standplaasverwisseling. Daarom sal dit
waardeer word as u die volgende inligting tov u
gemeente so volledig moontlik sal verskaf:
1. Naam van gemeente: ........................................
2. Sinodale verband: .............................................
3. Ligging (naam van stad/dorp/distrik): ................
4. Lidmaattal: Belydende lidmate: .......................
Dooplidmate: ................................
5. Aantal predikantsposte:
Gewone poste: .............................
Tentmakers: .................................
Pastorale hulpe: ...........................
6. Die vereistes tov die predikant wat u soek:
6.1 Ouderdom: ± ...................................................
6.2 Geslag: (manlik/vroulik) ..................................
6.3 Getroud/ongetroud: .........................................
6.4 Bedieningservaring: ........................................
6.5 Spesialiteitsterreine (Vgl KO Art 9) .................
6.6 Ander spesifieke vereistes/vaardighede? .......
6.7 Voorbehoude? .................................................
7. Wat kan u die predikant aanbied?
7.1 Die normale pakket vir predikante volgens
sinodale riglyne? (Ja/Nee) .....................................
7.2 'n Spesifieke eie pakket (ingeval u nie die
normale kan bekostig nie)? ....................................
8. Heg asseblief 'n kort motivering aan waarom u
besluit het om vir standplaasverwisseling aan te
meld.
9. Enige ander inligting wat u graag wil vermeld?
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Aangeheg die volgende:
1. 'n Afskrif van die skriftelike ooreenkoms tussen
die kerkraad en ds ...................................................
2. 'n Afskrif van die bestaande diensooreenkoms
tussen die kerkraad en die betrokke predikant.
3. Die verslag van die predikant (Bylae 2).
4. Die aanbeveling van die Ringskommissie (Bylae
3).
5. 'n Verslag van die sinodale begeleier.

Geteken namens die Ringskommissie:
........................................... (Voorsitter / Skriba)
........................................... (Datum)
Bylae 4
Ooreenkoms tot standplaasverwisseling van
Die Kerkraad van die Ned Geref Gemeente ...........
en ds ............................................., predikant van
die gemeente, kom hiermee ooreen om standplaasverwisseling te oorweeg en met die oog daarop aan te meld by die sinodale begeleier en die
Kantoor vir die Standplaasverwisseling van, ...........
op voorwaarde dat albei die bogenoemde partye
ooreenkomste tot verwisseling bereik wat bevredigend is. Indien dit nie gebeur nie, bly die huidige
diensooreenkoms van krag waarvolgens ds ...........
in diens van die kerkraad is.

Geteken namens die Kerkraad:
Skriba: ....................................................................
Datum: ....................................................................
Bylae 2
'n Beskrywing van die predikant wat standplaasverwisseling verlang
(Hierdie vorm word deur die predikant self voltooi
en saam met dié van die kerkraad aan die sinodale
begeleier en kantoor besorg)

Die ondertekenaars namens die kerkraad, doen dit
op grond van 'n besluit en magtiging daartoe deur
die kerkraad op sy vergadering van ........................
(datum) (Notule par ..........).

1. Van: ...................................................................
2. Voorname: .........................................................
3. Noemnaam: .......................................................
4. Huidige gemeente: ............................................
5. Ouderdom: ..................................................... jr
6. Kwalifikasies: .....................................................
7. Bedieningservaring (gemeentes reeds gedien
en tydperke by elk) ..................................................
8. Huidige gesinsituasie (getroud, kinders - in die
huis en reeds uit) .....................................................
9. Fasette van die bediening waaraan u voorkeur
gee (naas of as deel van die algemene pligte soos
in KO Art 9): ...........................................................
10. Voorbehoude wat u het tov 'n moontlike verwisseling van standplaas? .....................................
11. Heg asseblief 'n kort motivering aan vir u besluit om aan te meld vir standplaasruiling.
12. Enige ander inligting wat u graag onder die
Kantoor se aandag wil bring? (heg aan)

Geteken namens die Kerkraad:
..................................................
..................................................
Getuies:
..................................................
..................................................
Datum: ....................................................................
Geteken deur Ds .....................................................
Getuies:
..................................................
..................................................
Datum: ....................................................................
Bylae 5
Riglyne vir die doeltreffende inskakeling van 'n
predikant in sy nuwe gemeente1

Geteken: .................................................................
Datum: ....................................................................

1. Inleiding
Dit is van kardinale belang dat 'n predikant ondersteun moet word om doelmatig binne 'n nuwe
gemeente te funksioneer deur die verkryging van
inligting, waardes en gedragsvaardighede wat met
sy of haar nuwe gemeenterol geassosieer word.
Hierdie proses is 'n menslikehulpbronbestuuraktiwiteit wat die nuwe predikant aan die gemeente en
aan sy take, gemeentestruktuur en werkgroep
bekendstel.

Bylae 3
Aanbeveling van die Ringskommissie tov die
aanmelding tot standplaasverwisseling van ds
........................................ en die Kerkraad van sy
gemeente ..............................................................
Die Ringskommissie van die Ring van ....................
is bewus van die ooreenkoms van die bg leraar en
sy gemeente om vir standplaasverwisseling aan te
meld en lewer graag die volgende positiewe kommentaar daarop: .....................................................

Die eerste paar dae in 'n nuwe gemeente is vir
sowel die predikant as die gemeente van deurslaggewende belang. Die predikant moet onmiddellik
deel voel van die gemeente, hom of haar asso-

Is die gemeente se fiansiële posisie sodanig dat 'n
verwisseling met verantwoordelikheid oorweeg kan
word? .....................................................................

1

Saamgestel uit: Gerber PD, Nel PS en Van Dyk PS, Menslike
Hulpbronbestuur (Derde Uitgawe), Southern Boekuitgewers,
1995, pp 160-165.
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sieer met die doelwitte en funksionering van die
gemeente en 'n positiewe gesindheid en houding
teenoor die nuwe pos ervaar. Slegs dan kan die
taak op 'n positiewe wyse aangepak word.

om die verwagtinge te temper en met die werklikheid verband te hou.
2.5 Daar moet werkstevredenheid en 'n positiewe
gesindheid teenoor die nuwe gemeente by die predikant geskep word: Die inskakelingsprogram kan
veel daartoe bydra dat die nuwe predikant uit die
staanspoor 'n positiewe ingesteldheid teenoor die
gemeente en werstevredenheid ontwikkel. Wanneer die predikant tydens inskakeling ervaar dat
die nuwe gemeente in hom/haar belangstel; die
werkklimaat aangenaam wil maak; wil toesien dat
hy of sy 'n gelukkige werknemer is; en menswaardig behandel word, kan dit alles bydra om hierdie
positiewe ingesteldheid by die nuwe predikant aan
te wakker.
2.6 Doeltreffende inskakeling bespaar tyd: Predikante wat nie 'n doeltreffende inskakelingsprogram
ondergaan nie, kan onseker voel ten opsigte van
wat van hulle verwag word en hoe die taak uitgevoer moet word. Dit sal uiteraard van hulle
medewerknemers en kerkraad tyd verg om hierdie
situasie reg te stel. So, sal die nuwe predikant
vrae, wat gedurende die inskakelingsprogram aangespreek moes word, later vra en so sy normale
funksionering en dié van die gemeente, ontwrig.

Met hierdie enkele inleidende opmerkings oor die
inskakeling van 'n predikant in 'n nuwe gemeente,
word daar vervolgens gelet op die doelwitte van 'n
inskakelingsprogram, die verloop van so 'n program; en die nasorg daarvan.
2. Die doelwitte van 'n inskakelingsprogram
'n Program om die predikant in sy of haar nuwe
gemeente in te skakel, is om die volgende redes
uiters noodsaaklik:
2.1 Die nuwe predikant moet so gou as moontlik
produktief wees: Wanneer 'n nuwe predikant by
die gemeente aansluit, is hy of sy onbekend met
hoe die gemeente funksioneer en hoe om op te
tree om doeltreffend in die gemeente in te pas. Dit
neem gewoonlik 'n rukkie voordat die nuwe predikant so produktief is soos kollegas wat reeds
geruime tyd in die gemeente werksaam is of om so
in te skakel dat die gemeente se werksaamhede
ononderbroke voortgaan soos voor hy/sy daar
gekom het. 'n Doeltreffende inskakelingsprogram
kan veel daartoe bydra om die nuwe predikante
gouer in staat te stel om die gemeente se verwagtinge aan te spreek.
2.2 Die nuwe predikant se vrees en onsekerheid
moet verminder word: Wanneer hulle by 'n gemeente aansluit, ondervind die meeste nuwe predikante, as gevolg van onsekerheid oor wat die
nuwe gemeente vereis, 'n mate van vrees of hulle
wel daarin dal slaag om die pos suksesvol te
beklee. Dit is 'n normale reaksie. Taktvolle optrede deur die gemeente, kerkraad en ander persone
in die gemeente se diens, kan die nuwe predikant
se aanvanklike onsekerheid en vrese uit die weg
ruim, sodat hy of sy die nuwe taak met 'n positiewe
gesindheid kan aanpak.
2.3 Die nuwe predikant se band met die gemeente
moet nie kortstondig wees nie: Die risiko dat sy
verskuiwing na die nuwe gemeente as 'n fout beleef kan word, is veral gedurende die eerste fase
van die predikant se dienstydperk hoog.
As die predikant gedurende hierdie tydperk toegelaat word om negatiewe gevoelens teenoor die
gemeente op te bou en die gevoel kry dat hy of sy
nie 'n positiewe bydrae in die gemeente kan lewer
nie, kan die onsekerheid en frustrasie wat daarmee
gepaard gaan, hom/haar sterk laat twyfel oor die
wenslikheid van die verskuiwin na die nuwe gemeente.
2.4 Daar moet realistiese verwagtinge by die nuwe
predikant geskep word: Predikante leer ongelukkig gedurende hul opleiding nie wat om presies
van gemeentes te verwag nie. So, moet predikante in nuwe gemeentes geleer word dat sodanige
gemeente van hulle verwag en wat hulle op hul
beurt van die gemeente kan verwag. Die inskakelingsprogram kan hier 'n belangrike bydrae maak

3. Die verloop van die inskakelingsprogram
Die Inskakelingsprogram moet so ontwerp word
dat dit aan die behoeftes van sowel die gemeente
as die nuwe predikant sal voldoen. Daar moet
sorg gedra word dat 'n gesonde balans tussen die
behoeftes van die gemeente en dié van die nuwe
predikant gehandhaaf word.
Inskakelingsprogram wat 'n algemene oriëntasie
tot die werksaamhede van die gemeente wil voorsien, kan die volgende insluit:

'n Oorsig van die gemeente: ontstaan, omgewing, lidmate, finansies, voorkeure, afkeure,
ring, buurgemeentes, visie, doelwitte, ekonomiese realiteite, ensomeer.

'n Oorsig van die gemeente se beleid en prosedures

Vergoeding en byvoordele

Arbeidsverhoudinge: werknemerregte en -verantwoordelikhede;
indiensnemingsvoorwaardes;
grieweprosedures; dissipline; kanale van kommunikasie; ensomeer

Fasiliteite: kerkgeboue, kantore, voorrade,
ensomeer
'n Inskakelingsprogram wat nuwe predikante spesifiek ten opsigte van die taak wil oriënteer, sal
moontlik die volgende insluit:

Funksies/bedieninge van die gemeente: Doelstellings; strukture en aktiwiteite van die
gemeente se verskillende bedrywighede; die
verhouding van funksies tot mekaar; en die
verhouding van take tot mekaar binne in die
verskillende funksies/bedieninge.

171

Predikantebediening







Hierdie metodes is nuttig om die gemeente te help
bepaal hoe suksesvol die inskakelingsprogram is
en kan ook nuttige inligting verskaf oor bepaalde
aanpassings in die inskakelingsprogram.

Take en verantwoordelikhede: Gedetailleerde
uiteensetting van die nuwe predikant se taak
gebaseer op 'n posbeskrywing; verduideliking
van die belangrikheid van sy/haar taak; verduideliking van prestasiestandaarde; werkure;
vorms, rekords en verslae wat voltooi moet
word; verduideliking van algemene probleme
in die werksituasie.
Beleid, prosedures, reëls, regulasies, kerkorde: Reëls uniek aan die taak en wat op alle
gemeente-werknemers van toepassing is.
Besigtiging van die gemeente en werkplek.
Bekendstelling aan mede werknemers: Bekendstelling aan kollegas en administratiewe
personeel in die gemeente.

Bylae 6
Oorsig oor die proses
1. Bewuswordingsfase
Standplaasverwisseling word geïdentifiseer as 'n
moontlikheid op verskillende wyses:

Kerklike en ander media

Deur sinodale begeleier

Deur ringsaktiwiteite

Deur mentorprogram

Deur sewe jaarbedieningsevaluering

Deur leraar of kerkraad

Opsommend: die nuwe predikant moet funksioneel, organisatories, administratief en sosiaal by
die gemeente ingeskakel word.

2. Aanmeldingsfase
Die kerkraad en leraar kom ooreen om aan te meld
vir standplaasverwisseling:

Ooreenkoms word aangegaan

Aanmelding by sinodale verteenwoordiger/
kantoor vir standplaasverwisseling

Benewens die verbale sy van die inskakelingsprogram is dit wenslik om die nuwe predikant te voorsien van geskrewe materiaal in die vorm van 'n
handleiding om die verbale program te ondersteun.
In hierdie geskrewe dokument moet alle essensiële
inligting verskaf word wat die nuwe predikant nodig
het om doeltreffend in die gemeente te kan funksioneer.

3. Passingsfase

Die sinodale begeleier(s)/koördineerders identifiseer leraars en gemeentes wat moontlik
kan pas

Dit is dikwels raadsaam om die inskakelingsprogram in kort sessies (nie langer as twee ure nie)
aan te bied. Dit is moeilik vir nuwe werknemers
om al die inligting in een lang sessie in te neem.
4. Die nasorg van die inskakelingsprogram
Dit is baie belangrik dat die kerkraad gereeld vasstel hoe die nuwe predikant vaar. Die kerkraad of
sy verteenwoordiger moet beskikbaar wees om
enige vrae van die nuwe predikant te beantwoord
en aandag aan sy of haar probleme te skenk.

4. Onderhandelingsfase
Onderhandelinge fokus op formele en verhoudingsmatige aspekte:

Formele aspekte:
- Relevante inligting oor leraars en gemeentes word uitgeruil
- Relevante inligting oor ooreenkomsbesonderhede

Verhoudingsmatige aspekte:
- Kenmekaar
- Preekbeurte
- Formele gesprekke & detail oor ooreenkomste

Finalisering van ooreenkomste:
- Afkondiginge vir approbasie
- Oorhandiging van ooreenkomste
- Oorweging deur leraars
- Antwoord van leraars
- Kennisgewing van standplaasverwisseling
in Kerkbode

'n Terugvoerstelsel kan ontwerp word op die basis
van 'n doelwitbestuursprogram byvoorbeeld om
twee keer gedurende die eerste week van diens op
te volg en minstens een keer per week in die
volgende twee of drie weke. Deur so 'n tegniek
kan die kerkraad 'n geskeduleerde opvolgprogram
daarstel sodat daar 'n volledige rekord bestaan van
hoe die nuwe predikant in die gemeente en in die
pos ingeskakel het.
'n Belangrike bron van terugvoer oor die verloop
van die inskakelingsprogram, is die nuwe predikant
self. Hierdie terugvoer kan verkry word deur die
invul van 'n vraelys deur die nuwe predikant,
diepte-onderhoude met die nuwe predikant en 'n
groep willekeurige geselekteerde lidmate en kerkraadslede.

6. Afhandelingsfase

Demissie en ontvangs

Die sinodale begeleier/koördineerder kan betrokke wees by beide die leraar en nuwe
gemeente om inskakeling te vergemaklik.
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BYLAE 2
Standplaasverwisseling: Prosesoorsig
Standplaasverwisseling word geïdentifiseer as 'n
moontlikheid op verskillende wyses:
 Kerklike en ander media
 Deur sinodale begeleier
 Deur ringsaktiwiteite
 Deur mentorprogram
 Deur sewe jaarbedieningsevaluering
 Deur leraar of kerkraad

Bewuswordingsfase

Die kerkraad en leraar kom ooreen om aan te
meld vir standplaasverwisseling:
 Ooreenkoms word aangegaan
 Aanmelding by sinodale verteenwoordiger/
kantoor vir standplaasverwisseling

Aanmeldingsfase

Die sinodale begeleier(s)/koördineerders identifiseer leraars en gemeentes wat moontlik kan pas

Passingsfase

Onderhandelinge fokus op formele en verhoudingsmatige aspekte:
 Formele aspekte:
 Relevante inligting oor leraars en gemeentes word uitgeruil
 Relevante inligting oor ooreenkomsbesonderhede
 Verhoudingsmatige aspekte:
 Kenmekaar
 Preekbeurte
 Formele gesprekke & detail oor ooreenkomste
 Finalisering van ooreenkomste:
 Afkondiginge vir approbasie
 Oorhandiging van ooreenkomste
 Oorweging deur leraars
 Antwoord van leraars
 Kennisgewing van standplaasverwisseling in Kerkbode

Onderhandelingsfase

  Demissie en ontvangs
  Die sinodale begeleier/koördineerder kan
betrokke wees by beide die leraar en nuwe
gemeente om inskakeling te vergemaklik.

Afhandelingsfase
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BYLAE 3
Mentorprogram vir die AS van die NG Kerk: Vennote in Bedieningsvreugde
Vennote in vroeë bedieningsvreugde: A. Mentorprogram vir Beginnende Predikante
Beginnende predikante (BP's)

Sinodale
Administrateur (SMA)

Mentors / begeleiers

A. Administrasie
1. Kerkorde en beroepsbrief?
(Regskommissie)
2. Briewe aan begin van bediening SMA
3. Persoonlike kontak - SMA

1.
2.
3.
4.

A. Identifikasie
Uitnodiging aan alle leraars
Terugvoer van belangstellendes
Seleksie en identifikasie
Kennisgewing: Ds en kerkraad

B. Aanloop tot Begeleidingsproses
1. Gesamentlike ontmoeting
(Alle BP's, DG voorsitter, privaat
praktisyn) - Identifiseer behoeftes en
prioriteite, laat inkoop in proses

1.
2.
3.
4.

B. Opleiding
Proses en agtergrond van program
Praktyk en metodiek
Vaardighede en riglyne
Gebruik spesialis privaat praktisyn

C. Begeleidingsproses
1. Passing van PB's en mentors
(SMA met insette van SKPB)
2. Briewe aan kerkrade
3. Frekwensie van ontmoetings
4. Deurlopende kontrole - SMA

C. Begeleidingsproses
1. Passing van PB's en mentors
(SMA met insette van SKPB)
2. Briewe aan kerkrade
3. Frekwensie van ontmoetings
4. Deurlopende kontrole - SMA

1.
2.
3.
4.

D. Deurlopende aspekte van proses
Gereelde kontak met SBK
Kontrole
Administrasie
Evaluering

1.
2.
3.
4.

D. Deurlopende aspekte van proses
Gereelde kontak met SBK
Kontrole
Administrasie
Evaluering

E. Afloop van proses
1. Afloop na 18 maande
2. Evaluering en verslag

F. Kontinuïteit
1. Administrasie byhou
2. Voortdurend: inskakeling van nuwe PB's, opleiding van nuwe mentors
3. Skakel in by program vir predikante langer in bediening: Vennote in Volgehoue Bedieningsvreugde

174

Predikantebediening

BYLAE 4
Vennote in Bedieningsvreugde
Deurlopende Mentorprogram vir Predikante van die NG Kerk

A. Mentorprogram vir Voornemende Predikante (Teologiese Studente)
Vennote in die aanloop tot bedieningsvreugde

B. Mentorprogram vir Beginnende Predikante (1 - 3 jaar in bediening)
Vennote in vroeë bedieningsvreugde

C. Mentorprogram vir Predikante langer in die bediening (4 jaar en meer)
Vennote in volgehoue bedieningsvreugde

D. Mentorprogram vir Predikante rondom emeritaat
(3 jaar voor emeritaat en daarna)
Vennote in voltooiing van bedieningsvreugde
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BYLAE 5
Skematiese voorstelling van die Bedieningsvreugdemodel

PLAASLIKE VERSORGINGSKOMMISSIE
Deurlopende versorging, Hanteer persoonlike en
geestelike situasie van predikant (en gesin),
Gereelde en jaarlikse gesprek oor
bedieningsvreugde, hulp in krisisse
(Persoonlike begeleiding en versorging)

PASTOR (-ES)
PASTORUM

DIENSVERHOUDINGE KOMMISSIE
Beroeping, Dienskontrakte, Gids vir
diensverhoudinge, Prestasiemeting,
Vergoeding en aanpassings
(Werksbegeleiding)

GEMEENTELIKE
VERSORGING
VERDERE EN
VOORTGESETTE
TEOLOGIESE (EN
ANDER) OPLEIDING

OPLEIDING

FASILITERING

AANVANKLIKE
TEOLOGIESE
OPLEIDING

MOBILITEIT

MENTORPROGRAM
Vennote in
Bedieningsvreugde

BEROEPE
STUDENTE
BEGINNENDE
PREDIKANTE

STANDPLAASVERWISSELING

7 JAAR GESPREKKE
PREDIKANTE LANGER
IN BEDIENING

VOOR EN NA
EMERITAAT
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AKTO is tans besig met ’n indringende herevaluering van die effektiwiteit, relevansie en toeganklikheid van teologiese opleiding oor die hele spektrum. Twee sake wat AKTO as wesenlik belangrik
vir die kerk beskou, word aan hierdie sinode voorgelê. In beide gevalle word die sinode gevra om ’n
opdrag met die oog op verdere besinning aan
AKTO te gee.

1.1 WERWING/ROEPING
1.1.1 Die gemeente en kerkverband behoort ‘n
deurslaggewende rol te speel by die roepingsverstaan en die onderskeiding van roeping by kandidate vir die bediening. Roeping tot die bediening is
wel ’n persoonlik saak, maar mag nie individualisties verstaan word nie
1.1.2 ’n Duideliker beroepsprofiel vir die predikant
moet in oorleg met gemeentes ontwikkel word.
Eers wanneer duidelikheid verkry is oor die beroepsprofiel van die predikant vandag, kan die gemeente en ring effektief verantwoordelikheid neem
vir die werwing en keuring van kandidate vir die
bediening.
1.1.3 Daar is kerke wat as deel van die studente
se uitklaring van hul roeping van hulle verwag om
voor en/of tydens die teologiese studie vir 'n aantal
maande in 'n gemeente dienswerk te doen. Ons
sou graag wou besin of hierdie praktyk binne ons
kerkverband sinvol en verantwoordelik gebruik sou
kon word.

1. DIE ROEPING, WERWING, KEURING,
OPLEIDING EN ORDENING VAN PREDIKANTE VIR DIE NG KERK
* Die probleem van kerke oor die wêreld is nie
alleen dat die beroep van die predikant onder druk
is nie, maar ook die persoon self. Die feit dat
soveel predikante die bediening verlaat of oorweeg
om dit te doen, laat verskeie vrae ontstaan.
* Is almal wat van ’n roeping tot die bediening
getuig en aanmeld vir opleiding werklik geroep?
Hoe onderskei die “geroepene” en die kerk die geldigheid van die roeping? Waarvoor meld iemand
aan wat predikant wil word? Watter opleiding is
nodig om te “kwalifiseer”, en watter voortgesette
opleiding laat iemand sy/haar “kwalifikasie” behou?
Is die opleiding relevant vir wat vandag verwag
word? Is daar ’n sisteem wat enersyds die kandidaat kan beskerm teen ’n beroep en werksruimte
wat onoorsigtelik geword het, en andersyds die
gemeente beskerm teen “werknemers” wat miskien
nooit in hulle hoedanigheid toegelaat moes gewees het nie?
* Om antwoorde op hierdie vrae te vind, sal deeglik besin moet word oor onder meer die rol van die
predikant in die hedendaagse samelewing, die
selfverstaan van die predikant en die professionalisering van die beroep.
* AKTO is daarvan oortuig dat die kerk ’n beter
weg moet vind om op ’n verantwoordelike wyse en
met die nodige sensitiwiteit die volgende te kan
doen:
1. geskikte kandidate vir die bediening te werf;
2. kandidate wat die roeping tot die bediening ervaar, te help om hierdie roeping voor en tydens
opleiding te onderskei (keuring);
3. hierdie kandidate te begelei en op te lei;
4. kandidate wat kwalifiseer te legitimeer en te orden tot algemene en besondere bedieninge;
5. geordende predikante gestruktureerd in te skakel by voortgesette teologiese opleiding (lewenslange leer) en beroep-toetsing ten einde predikantbevoegdheid te behou en in die bediening goed
toegerus, kompetent en vaardig te bly.
* AKTO is oortuig dat die plaaslike gemeente en
kerkverband, anders as wat tans gebeur, ’n sleutelrol behoort te speel in die werwing, keuring, begeleiding en uiteindelike legitimasie van kandidate vir
die bediening.
Met die oog hierop vra AKTO dat verder besin
word oor die implementering van die volgende
moontlike proses van kerklike betrokkenheid.

1.2 KEURING
1.2.1 Die plaaslike gemeente en ring evalueer die
toelating van die voornemende student as kandidaat vir opleiding tot die bediening. Die gemeente
kan ook ’n geskikte kandidaat identifiseer en aanmoedig tot opleiding as predikant.
1.2.2 Die ring beveel daarna die suksesvolle kandidaat aan by die Kuratorium waar hy/sy aanmeld
vir opleiding met die oog op toelating tot die bediening
1.2.3 Met die oog op keuring neem die gemeente,
ring en kuratoria die volgende in aanmerking: gemeenteverstaan en betrokkenheid, akademiese
vermoë en vordering, persoonlikheidsprofiel, psigologiese toetsing en ontwikkeling, asook geestelike
groei.
1.3 BEGELEIDING
1.3.1 Mentoraatskap behoort ‘n sleutelrol te speel
in die begeleiding van kandidate vir die bediening,
sowel as van predikante in die bediening.
1.3.2 Begeleiding moet verstaan word as ’n gedeelde verantwoordelikheid. Die sturende gemeente en ring, sowel as die kuratoria het ’n deurlopende en gekoördineerde rol in begeleiding.
1.4 VOORTGESETTE OPLEIDING
1.4.1 Die beginsel van lewenslange leer behoort
in die praktyk gevestig te word deur geakkrediteerde voortgesette opleiding.
1.4.2 Voortgesette opleiding moet daarop gerig
wees om die hele teologiese ensiklopedie te ontsluit met die oog op bedieningsverryking, behoeftevervulling en die opskerp van vaardighede.
1.5 INKLUSIWITEIT
Die hele proses van werwing (roeping), keuring,
begeleiding en voortgesette opleiding moet deurgaans in vennootskap met die dosenterade en
fakulteite hanteer word.

178

Teologiese Opleiding

die voorgestelde graadstruktuur volgens eie behoefte te verpak en dat dit die NGKerk meer in lyn
met ander kerklike rolspelers bring. Daar is egter
ook oorwegings op grond waarvan moontlik eerder
vir ’n vierjarige BD-graad beding moet word.
2.3 AKTO het in die lig van beskikbare inligting
geoordeel dat die voorgestelde nuwe graadstruktuur ’n werkbare moontlikheid bied vir die opleiding
van NGKerk-predikante, en het die drie fakulteite
waar predikante vir die NGKerk opgelei word versoek om te kyk hoe die huidige programme omvorm kan word om in die nuwe matriks opgeneem
te word
2.4 AKTO het die drie fakulteite ook versoek om
onderling te onderhandel met die oog op ’n gelykluidende nuwe graadstruktuur.

1.6 AANBEVELINGS: WERWING, KEURING,
BEGELEIDING EN OPLEIDING VAN PREDIKANTE
1.6.1 Die Algemene Sinode onderskryf die noodsaak van ’n proses van inklusiewe kerklike betrokkenheid by die werwing (roeping), keuring, opleiding, begeleiding en ordening van predikante vir
die bediening soos aanbeveel deur AKTO, en
besluit om in die lig daarvan ’n taakspan (met reg
tot koöpsie) aan te wys om deeglik oor die hele
aangeleentheid te besin met die oog op verslag
aan die Algemene Sinodale Kommissie teen
Augustus 2005.
1.6.2 Die Algemene Sinode versoek dat hierdie
opdrag in oorleg met ander rolspelers en tersaaklike sinodale kommissies hanteer word, en verleen
aan die ASK afhandelingsbevoegdheid.

2.5 AANBEVELING: NUWE GRAADSTRUKTUUR
Die Algemene Sinode neem kennis van die beoogde nuwe graadstruktuur vir teologiese opleiding
en van die implikasies wat dit vir die opleiding van
predikante vir die NGKerk mag inhou, en versoek
AKTO om die hele aangeleentheid te hanteer in
die beste belang van die kerk, met verslag (en
afhandelingsbevoegdheid) aan die Algemene
Sinodale Kommissie.

2. MOONTLIKE NUWE GRAADSTRUKTUUR VIR TEOLOGIESE OPLEIDING
2.1 AKTO het kennis geneem van die voorgestelde nuwe graadstruktuur van die SGB (Standard
Generating Body vir Teologie) met ’n matriks van 3
- 1 - 2 (’n driejarige BTH, gevolg deur BTH Hons.,
en M.Div.) wat tans deur SAKO vir goedkeuring
oorweeg word.
2.2 In hierdie stadium blyk dit dat die voorgestelde
matriks van die SGB bepaalde voordele vir teologiese opleiding kan inhou, byvoorbeeld dat die
eerste drie jaar meer ruimte vir lettere-vakke bied,
dat daar genoeg ruimte is vir fakulteite / kerke om

CW BURGER
MDJ SMITH
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AKTO is tans besig met ’n indringende herevaluering van die effektiwiteit, relevansie en toeganklikheid van teologiese opleiding oor die hele spektrum. Twee sake wat AKTO as wesenlik belangrik
vir die kerk beskou, word aan hierdie sinode voorgelê. In beide gevalle word die sinode gevra om ’n
opdrag met die oog op verdere besinning aan
AKTO te gee.

1.1 WERWING/ROEPING
1.1.1 Die gemeente en kerkverband behoort ‘n
deurslaggewende rol te speel by die roepingsverstaan en die onderskeiding van roeping by kandidate vir die bediening. Roeping tot die bediening is
wel ’n persoonlik saak, maar mag nie individualisties verstaan word nie
1.1.2 ’n Duideliker beroepsprofiel vir die predikant
moet in oorleg met gemeentes ontwikkel word.
Eers wanneer duidelikheid verkry is oor die beroepsprofiel van die predikant vandag, kan die gemeente en ring effektief verantwoordelikheid neem
vir die werwing en keuring van kandidate vir die
bediening.
1.1.3 Daar is kerke wat as deel van die studente
se uitklaring van hul roeping van hulle verwag om
voor en/of tydens die teologiese studie vir 'n aantal
maande in 'n gemeente dienswerk te doen. Ons
sou graag wou besin of hierdie praktyk binne ons
kerkverband sinvol en verantwoordelik gebruik sou
kon word.

1. DIE ROEPING, WERWING, KEURING,
OPLEIDING EN ORDENING VAN PREDIKANTE VIR DIE NG KERK
* Die probleem van kerke oor die wêreld is nie
alleen dat die beroep van die predikant onder druk
is nie, maar ook die persoon self. Die feit dat
soveel predikante die bediening verlaat of oorweeg
om dit te doen, laat verskeie vrae ontstaan.
* Is almal wat van ’n roeping tot die bediening
getuig en aanmeld vir opleiding werklik geroep?
Hoe onderskei die “geroepene” en die kerk die geldigheid van die roeping? Waarvoor meld iemand
aan wat predikant wil word? Watter opleiding is
nodig om te “kwalifiseer”, en watter voortgesette
opleiding laat iemand sy/haar “kwalifikasie” behou?
Is die opleiding relevant vir wat vandag verwag
word? Is daar ’n sisteem wat enersyds die kandidaat kan beskerm teen ’n beroep en werksruimte
wat onoorsigtelik geword het, en andersyds die
gemeente beskerm teen “werknemers” wat miskien
nooit in hulle hoedanigheid toegelaat moes gewees het nie?
* Om antwoorde op hierdie vrae te vind, sal deeglik besin moet word oor onder meer die rol van die
predikant in die hedendaagse samelewing, die
selfverstaan van die predikant en die professionalisering van die beroep.
* AKTO is daarvan oortuig dat die kerk ’n beter
weg moet vind om op ’n verantwoordelike wyse en
met die nodige sensitiwiteit die volgende te kan
doen:
1. geskikte kandidate vir die bediening te werf;
2. kandidate wat die roeping tot die bediening ervaar, te help om hierdie roeping voor en tydens
opleiding te onderskei (keuring);
3. hierdie kandidate te begelei en op te lei;
4. kandidate wat kwalifiseer te legitimeer en te orden tot algemene en besondere bedieninge;
5. geordende predikante gestruktureerd in te skakel by voortgesette teologiese opleiding (lewenslange leer) en beroep-toetsing ten einde predikantbevoegdheid te behou en in die bediening goed
toegerus, kompetent en vaardig te bly.
* AKTO is oortuig dat die plaaslike gemeente en
kerkverband, anders as wat tans gebeur, ’n sleutelrol behoort te speel in die werwing, keuring, begeleiding en uiteindelike legitimasie van kandidate vir
die bediening.
Met die oog hierop vra AKTO dat verder besin
word oor die implementering van die volgende
moontlike proses van kerklike betrokkenheid.

1.2 KEURING
1.2.1 Die plaaslike gemeente en ring evalueer die
toelating van die voornemende student as kandidaat vir opleiding tot die bediening. Die gemeente
kan ook ’n geskikte kandidaat identifiseer en aanmoedig tot opleiding as predikant.
1.2.2 Die ring beveel daarna die suksesvolle kandidaat aan by die Kuratorium waar hy/sy aanmeld
vir opleiding met die oog op toelating tot die bediening
1.2.3 Met die oog op keuring neem die gemeente,
ring en kuratoria die volgende in aanmerking: gemeenteverstaan en betrokkenheid, akademiese
vermoë en vordering, persoonlikheidsprofiel, psigologiese toetsing en ontwikkeling, asook geestelike
groei.
1.3 BEGELEIDING
1.3.1 Mentoraatskap behoort ‘n sleutelrol te speel
in die begeleiding van kandidate vir die bediening,
sowel as van predikante in die bediening.
1.3.2 Begeleiding moet verstaan word as ’n gedeelde verantwoordelikheid. Die sturende gemeente en ring, sowel as die kuratoria het ’n deurlopende en gekoördineerde rol in begeleiding.
1.4 VOORTGESETTE OPLEIDING
1.4.1 Die beginsel van lewenslange leer behoort
in die praktyk gevestig te word deur geakkrediteerde voortgesette opleiding.
1.4.2 Voortgesette opleiding moet daarop gerig
wees om die hele teologiese ensiklopedie te ontsluit met die oog op bedieningsverryking, behoeftevervulling en die opskerp van vaardighede.
1.5 INKLUSIWITEIT
Die hele proses van werwing (roeping), keuring,
begeleiding en voortgesette opleiding moet deurgaans in vennootskap met die dosenterade en
fakulteite hanteer word.
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die voorgestelde graadstruktuur volgens eie behoefte te verpak en dat dit die NGKerk meer in lyn
met ander kerklike rolspelers bring. Daar is egter
ook oorwegings op grond waarvan moontlik eerder
vir ’n vierjarige BD-graad beding moet word.
2.3 AKTO het in die lig van beskikbare inligting
geoordeel dat die voorgestelde nuwe graadstruktuur ’n werkbare moontlikheid bied vir die opleiding
van NGKerk-predikante, en het die drie fakulteite
waar predikante vir die NGKerk opgelei word versoek om te kyk hoe die huidige programme omvorm kan word om in die nuwe matriks opgeneem
te word
2.4 AKTO het die drie fakulteite ook versoek om
onderling te onderhandel met die oog op ’n gelykluidende nuwe graadstruktuur.

1.6 AANBEVELINGS: WERWING, KEURING,
BEGELEIDING EN OPLEIDING VAN PREDIKANTE
1.6.1 Die Algemene Sinode onderskryf die noodsaak van ’n proses van inklusiewe kerklike betrokkenheid by die werwing (roeping), keuring, opleiding, begeleiding en ordening van predikante vir
die bediening soos aanbeveel deur AKTO, en
besluit om in die lig daarvan ’n taakspan (met reg
tot koöpsie) aan te wys om deeglik oor die hele
aangeleentheid te besin met die oog op verslag
aan die Algemene Sinodale Kommissie teen
Augustus 2005.
1.6.2 Die Algemene Sinode versoek dat hierdie
opdrag in oorleg met ander rolspelers en tersaaklike sinodale kommissies hanteer word, en verleen
aan die ASK afhandelingsbevoegdheid.

2.5 AANBEVELING: NUWE GRAADSTRUKTUUR
Die Algemene Sinode neem kennis van die beoogde nuwe graadstruktuur vir teologiese opleiding
en van die implikasies wat dit vir die opleiding van
predikante vir die NGKerk mag inhou, en versoek
AKTO om die hele aangeleentheid te hanteer in
die beste belang van die kerk, met verslag (en
afhandelingsbevoegdheid) aan die Algemene
Sinodale Kommissie.

2. MOONTLIKE NUWE GRAADSTRUKTUUR VIR TEOLOGIESE OPLEIDING
2.1 AKTO het kennis geneem van die voorgestelde nuwe graadstruktuur van die SGB (Standard
Generating Body vir Teologie) met ’n matriks van 3
- 1 - 2 (’n driejarige BTH, gevolg deur BTH Hons.,
en M.Div.) wat tans deur SAKO vir goedkeuring
oorweeg word.
2.2 In hierdie stadium blyk dit dat die voorgestelde
matriks van die SGB bepaalde voordele vir teologiese opleiding kan inhou, byvoorbeeld dat die
eerste drie jaar meer ruimte vir lettere-vakke bied,
dat daar genoeg ruimte is vir fakulteite / kerke om

CW BURGER
MDJ SMITH
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met die die ou artikel 11 gewees het. Maar, so het
die argument téén beroeping vir 'n termyn aan die
ander kant gelui, die moontlikheid van beroeping
met 'n beperkte termyn skep ruimte vir allerlei
misbruike.
2. Die wysiging van artikel 11 en die byvoeging
van die besluit by artikel 11 in 2002 het hierdie probleme klaarblyklik egter tot 'n groot mate - ten
minste kerkordelik - besweer. Die uitdrukking "predikante kan die kerkdiens slegs om ernstige en
gewigtige redes verlaat" bring die oorspronklike
bedoeling en betekenis van die artikel beter uit,
terwyl die besluit by artikel 11 met sy voorwaardes
vir beroeping vir 'n bepaalde taak vir 'n bepaalde
termyn aan die een kant die behoefte en aan die
ander kant die moontlikheid van misbruik aanspreek.

1. OPDRAGTE VAN DIE ALGEMENE
SINODE
1.1 BEROEPSTELSEL
(Sien Handelinge 1998, bl 406, 1.3.2.3 en bl 408,
1.2.3)
1.1.1 Opdrag
1.1.1.1 Die Algemene Sinode besluit in die lig van
misbruike rondom die beroepstelsel, dat die ARK
opdrag kry om die hele beroepstelsel van die Ned
Geref Kerk de novo te ondersoek, met aanbevelings en voorlegging aan die Algemene Sinode vir
goedkeuring en implementering.
1.1.1.2 Die Algemene Sinode verwys die voorstelle vervat in beskrywingspunt B.7.2 na die ARK
vir oorweging by die de novo-ondersoek na die
hele beroepstelsel.
1.1.1.3 Die ASK verwys ‘n skrywe van die Sinode
van Midde Afrika gedateer 11 Oktober 1999 insake
misbruike rondom die bekendstelling van vakatures in die Kerkbode na die ARK. Samewerking
deur die kerklike media word gevra.
1.1.1.4 Die Algemene Sinode van 2002 het 'n
nuwe opdrag aan die ARK gegee om die beroepstelsel de novo te ondersoek en die Algemene
Sinode te bedien met voorstelle wat die funksionaliteit van die beroepstelsel sal herstel.
1.1.2 Uitvoering van die opdrag
Die AKPB is alreeds besig met 'n ondersoek in
hierdie verband.

1.2.3 AANBEVELING: ARTIKEL 11
Dat artikel 11 van Die Kerkorde met sy besluit
ongewysig gelaat word.
1.3 WERKTERREIN ALGEMENE SINODE EN
SINODES
1.3.1 Opdrag
Die Algemene Sinode 2002 het besluit:
“In die lig van enkele beginsels soos vervat in
hierdie studiestuk (onder andere KO artikel 20,22)
en resente ontwikkelinge in die visie op 'n gereformeerde kerkverband versoek die Algemene Sinode die Algemene Regskommissie om die werkterreine van die vier kerkvergaderings soos omskryf in Die Kerkorde te hersien met die oog op die
volgende Algemene Sinode. In die proses kan
daar gekyk word of die take van die Algemene
Sinode nie verminder en die van die sinode nie
duideliker omskryf kan word nie. In die verband
word:
1. sinodes en die permanente kommissies van die
Algemene Sinode genooi om hulle insette te lewer;
2. die uitkoms van 'n proses van strategiese beplanning rondom die werksaamhede en funksionering van die Algemene Sinode by die ASK verreken.”
1.3.2 Uitvoering van die opdrag
1.3.2.1 Opdrag
1. Hoewel daar tot dusver geen direkte kommentaar van sinodes of die kommissies van die Algemene Sinode aan die ARK ontvang is nie, kry
beide tog op 'n manier nog 'n geleentheid om hulle
oor hierdie saak uit te spreek in antwoord op 'n
versoek van die ASK in sy proses - saam met 'n
taakspan - van strategiese beplanning. Die ASK
het in Februarie 2004 besluit om by die Algemene
Sinode aan te beveel dat die bestaande onderskeid in werkterrein tussen sinodes en die Algemene Sinode funksioneel is en so moet bly, maar
dat sommige sake in artikel 43 duideliker of anders
geformuleer kan word. Kommentaar en insette van
die onderskeie moderamina/sinodale kommissies
en die ARK word egter gevra. Daarby word die

1.1.3 AANBEVELING: BEROEPSTELSEL
Die Algemene Sinode volstaan met die verslag van
die AKPB in verband met die beroepstelsel.
1.2 ARTIKEL 11
1.2.1 Opdrag
Die ARK het die Algemene Sinode 2002 versoek
om sy opdrag (Handelinge 1998, bl 408, 1.1.3)
aan die ARK te herhaal, naamlik: Die Algemene
Sinode versoek die ARK om 'n studie van die hele
Artikel 11 te maak en aan die volgende Algemene
Sinode daaroor te rapporteer.
1.2.2 Uitvoering van die opdrag
Beredenering
1. Die opdrag van die Algemene Sinode spruit uit
die feit dat die ou artikel 11, met ander woorde
artikel 11 voor 2002, die uitdrukking gebruik dat die
predikant sy lewe lank aan die predikantsamp
verbonde is. Twee argumente het die hierdie formulering die afgelope tyd in gedrang gebring. Die
een is dat die amp van die predikant soos alle
ander ampte tog aan diens in die kerk en meer
spesifiek die gemeente gekoppel is en nie 'n saak
is wat permanent aan die persoon kleef nie. Die
tweede is die feitelike situasie in die NG Kerk vandag dat die bediening in 'n sekere gemeentesituasie op 'n sekere tydstip daarby kan baat as
iemand vir 'n bepaalde of beperkte termyn beroep
en in die amp bevestig word. So 'n persoon se
moontlike uittrede na hierdie termyn kon in stryd
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kommissies van die Algemene Sinode of hulle
verteenwoordigers ook by hierdie proses van
strategiese beplanning betrek.
2. Hoewel die reaksie soos versoek nog nie
ontvang is nie, wil dit voorkom asof die verslag van
die ARK aan die Algemene Sinode oor bogaande
opdrag ten minste op die punt van die onderskeid
in werkterrein van sinode/Algemene Sinode deur
die van die ASK kan loop, en dat net die onderskeid tussen die terreine van die ander apart in die
verslag van die ARK aan die Sinode opgeneem
word.
1.3.2.2 Beredenering sinodes/Algemene Sinode
1. Die histories-kerkregtelike beredenering oor die
onderskeid tussen die terrein van die sinodes en
die Algemene Sinode voor die Algemene Sinode
van 2002 (Agenda 289-291) wat tot bogenoemde
opdrag gelei het, geld steeds en word nie hier
herhaal nie.
2. Wat hier belangrik is, is dat hierdie onderskeid
deur die loop van die geskiedenis van gereformeerde kerke en prinsipieel nie deur vasstaande,
duidelik onderskeibare beginsels bepaal is nie,
maar in elke kerkverband waarin daar partikuliere
of streeksinodes en 'n algemene sinode is, deur
diskresie en behoefte bepaal is. In die bepaling
van hierdie behoefte en die uitoefening van hierdie
diskresie is daar egter telkens aan twee beginsels
vasgehou, naamlik dat kerkvergaderings hulle
gesag aan Christus ontleen en elkeen op sy terrein
met 'n aan Christusverleende mandaat optree én
dat meerdere vergaderings alleen sake behandel
wat daar tuishoort of daarheen verwys is deur
mindere vergaderinge én nie deur laasgenoemde
afgehandel kon of kan word nie. Dit beteken dat
die Algemene Sinode nie 'n hiërargiese, oorkoepelende en alles-na-hom-toe-aantrekkende karakter
mag hê nie, maar slegs oor en in daardie sake
mag handel wat aan hom toegesê is of kan word.
Die Algemene Sinode mag slegs daardie sake
hanteer wat die gemeentes in hulle breedste verband raak (die Algemene Sinode is nie die hoogste
nie, maar die breedste - in die sin van die wydste
saamgestelde - vergadering van die gemeentes in
die algemene sinodale verband van die NGK) én
waartoe die samestellende sinodes (KO artikel 36,
37) ooreengekom het. Laasgenoemde impliseer
dat sinodes hulle goedkeuring sal moet gee indien
die Algemene Sinode meer sake na hom toe aantrek as waaroor aanvanklik, in 1962 by die vorming
daarvan, ooreengekom is.
3. Die opdrag van die Algemene Sinode van 2002
oordeel in die lig van die destydse studie dat die
huidige onderskeid in werkterrein van die sinodes/
Algemene Sinode verantwoord en funksioneel is
en by implikasie dus aan hierdie vereistes voldoen.
Die voorstel van die ASK van 2004 sluit hierby
aan, en wil enkele sake net duideliker en beter
formuleer. Die implikasie is dat hierdie veranderings meer redaksioneel/funksioneel en nie prinsipieel van aard is nie en dus nie formeel aan die
sinodes voorgelê hoef te word nie. Tog sou die

ARK ook self kon nagaan - in die lig van sy opdrag
- of hy tevrede is met die huidige bewoording van
artikel 43 en met die voorstel van die ASK.
4. Die ASK stel voor dat die staatkundig-gelaaide
woord "beleid" in artikel 43 met woorde soos kerklike "roeping", "standpunte" en "leidende beginsels" vervang word. Dit word ondersteun, omdat
die woord "beleid" hier al lankal hinder. Die bestaande uitdrukking "die bepaling van beleid in
sake van gemeenskaplike belang wat deur kerkvergaderings gevolg moet word", word in die voorstel beter omskryf en ook uitgebrei met die eietydse en verantwoordbare - in die lig van dit wat tot
dusver gesê is - "die behartiging van die openbare
getuienis van die NGK in sy breedste verband".
Verder word voorgestel dat "die orde van die eredienste" in artikel 43.1.3 wysig na "en die liturgiese
grondlyne vir eredienste". Dit is 'n beter beskrywing
van die leidende beginseltaak van die Algemene
Sinode in hierdie verband. Artikel 43.1.5 se bepaling van verhoudinge met die staat word verbeter
deur "staat" te vervang met "nie-kerklike lewenskringe". Dit skep meer moontlikhede en breek met
die persepsie dat die staat die oorkoepelende,
byna totalitêre nie-kerklike lewenskring is. Artikel
43.2.2 word net uitgebrei met "samewerking".
5. Omdat artikel 44 die wyse waarop die belydenisskrifte gewysig kan word, omskryf, sal dit ook 'n
verbetering wees om artikel 43.1.3 se "vasstelling
van die belydenisskrifte" uit te brei met "ooreenkomstig artikel 44". Die Algemene Sinode het nog
nooit alleen kon besluit oor hierdie sake nie. Die
vraag is natuurlik of die Algemene Sinodes van
1998 en 2002 se besluit dat 'n tweederde meerderheid van kerkrade die wysiging van die belydenis en kerkverband in 'n nuwe verband vir die NG
Kerkfamilie moet goedkeur nie as 'n algemene
bepaling ook in artikel 44 opgeneem moet word
nie. Dit is immers nou die voorgeskrewe wyse
waarop hierdie dinge moet geskied.
1.3.2.3 AANBEVELING: ARTIKEL 43
1. Die ARK beveel by die Algemene Sinode aan
dat artikel 43 soos volg verander word:
Tot die taak van die Algemene Sinode behoort:
43.1 Wat kerklike roeping en standpunte aanbetref:
43.1.1 die formulering van die roeping/leidende
beginsels/standpunte in sake van gemeenskaplike
belang wat deur alle kerkvergaderings kragtens
hulle deelname aan die verband gevolg moet
word;
43.1.2 die behartiging van die openbare getuienis
van die Ned Geref Kerk in sy breedste verband;
Huidige 4.1.2 word 4.1.3;
Huidige 4.1.3: voeg by "vasstelling van die belydenisskrifte" "ooreenkomstig artikel 44" en wysig "en
die orde van die eredienste" na "en die liturgiese
grondlyne vir eredienste"; artikel word 43.1.4;
Huidige 43.1.4 word 43.1.5;
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Huidige 43.1.5 verander na: die bepaling op algemene sinodale terrein van verhoudinge en ooreenkomste met die staat en ander nie-kerklike lewenskringe; dit word 43.1.6;
Huidige 43.2 bly onveranderd, behalwe dat 43.2.2
wysig na: die behartiging van sake waar eenvormigheid en/of samewerking vir die hele kerkverband noodsaaklik is.
2. Artikel 44.1 kry een enkele sinsnedetjie by om
te lees:
44.1 Die wysiging van die Belydenis kan alleen
geskied nadat elke sinode en elke kerkraad afsonderlik met 'n tweederde meerderheid én 'n tweederde meerderheid van alle kerkrade ten gunste
daarvan besluit het.

31.6 die behartiging van die gemeenskaplike
roeping en gesamentlike werksaamhede van die
gemeentes binne die ring soos telkens deur die
ring bepaal.
2. Dat artikel 35.4 verval en artikel 35.2 gewysig
word om te lees:
35.2 die behartiging van die gemeenskaplike
roeping en gesamentlike werksaamhede van die
gemeentes in sy gebied, met in agneming van
artikel 22 en daarom ook artikel 26, 31 en 43 van
Die Kerkorde. Die aard en omvang van hierdie
sake word deur die sinode self bepaal.
3. Die huidige artikel 35.3 tot 35.7 se numerering
word dienooreenkomstig aangepas.
4. Dat die woorde "uit sy lede" by artikel 35.7
verval.

1.3.2.4 Beredenering kerkraad, ring en sinode
1. Die breë beginsellyne wat tans die bepaling/
onderskeid van die werkterreine van hierdie drie
kerkvergaderings in Die Kerkorde bepaal, kan net
so gehandhaaf word. Die kerkraad kry in artikel 26
geen "taakomskrywing " nie omdat hy, as regeerliggaam in die gemeente as volledige kerk, in beginsel alle sake onder artikel 20 kan hanteer of
behandel. Omdat hy egter met instemming deel is
van die verband, het hy in beginsel daartoe toegestem dat sekere sake net deur die ring of sinode
of Algemene Sinode afgehandel kan word. Hierdie
sake word in Die Kerkorde as een uitdrukking van
hierdie onderlinge afspraak of die kerkverband,
omskryf. Die kerkraad sou byvoorbeeld oor liturgiese grondlyne of Die Kerkorde 'n besluit kon
neem, maar die finalisering daarvan berus by die
Algemene Sinode.
2. Histories en prinsipieel bly dit die hooftaak van
die ring dat hy as 'n vergadering van die gemeentes binne sy gebied op 'n pastorale manier hulp
aan die totale welsyn van hierdie gemeentes
verleen: die begrip kerkvisitasie. Hier gaan dit oor
die onderlinge steun wat gemeentes in dieselfde
omgewing aan mekaar gee. Artikel 31 kan dus so
bly, behalwe dat 31.6 te voorskrywend is wat die
Algemene Sinode na die ringe betref. As kerkvergadering in eie reg moet die ring moet self kan
besluit oor wat die gemeenskaplike sake in sy
gebied is. Dieselfde geld vir die sinode. Die huidige
artikel 35 onderskei genoeg en verantwoord
tussen die sinode en die ring aan die een en die
Algemene Sinode aan die ander kant. Artikel 35.4
moet egter ook so gewysig word dat die sinode self
sy sake of werksaamhede bepaal. Daar is ook
geen prinsipiële rede waarom die sinode uit sy
lede na die Algemene Sinode moet afvaardig nie
(artikel 35.7). Afvaardiging is beginsel deputering
of opdrag gee - soos in die geval van kommissies en geen kerkvergadering hoef daarvoor net na sy
lede te kyk nie. Die woorde "uit sy lede" kan goedskiks verval.

1.4 B.14.7 ARTIKELS 30 EN 33: SAMESTELLING VAN RING/AFVAARDIGING SINODE
1.4.1 Opdrag
Die Algemene Sinode 2002 het besluit:
“Die Algemene Sinode verwys hierdie beskrywingspunt na die ARK vir studie en AANBEVELING by die volgende Algemene Sinode, nl
1. Verander Kerkorde Artikel 30.1 om te lees: “Die
ring word saamgestel uit die leraar(s) en een kerkraadslid/ lidmaat deur die kerkraad van elke gemeente binne die ringsgebied.”
2. Verander Kerkorde Artikel 30.2 om te lees: “As
'n gemeente meer as een predikantspos het, het
die kerkraad die reg om nog een kerkraadslid/
lidmaat vir elke bykomende predikantspos af te
vaardig, indien die sinode so besluit.”
3. Verander Kerkorde Artikel 33.1.1 om te lees: “'n
Gelyke aantal leraars en kerkraadslede/lidmate uit
elke gemeente in die sinodale gebied as afgevaardigdes van elke kerkraad. Die sinode besluit op die
aantal afgevaardigdes per gemeente.”
4. Die Sinode besluit (nie vir opname in Die Kerkorde nie): “Waar lidmate afgevaardig word na
meerdere vergaderings, behoort hulle minstens die
kerkraadsvergadering voor die meerdere vergadering en twee kerkraadsvergaderings na die meerdere vergadering adviserend by te woon.”
1.4.2 Uitvoering van die opdrag
1. Vir gereformeerdes was daar altyd twee vereistes waaraan lede van ‘n sinodale vergadering
moes voldoen:
(1) delegasie, dws alle verteenwoordigers moet
formeel afgevaardig wees deur hul kerkraad
(2) die amptelike karakter van die lede, dws sê
hulle moet lede wees van die kerkraadsvergadering wat afvaardig.
2. Hierdie prinsipiële vereistes het bepaalde gevolge vir die kerklike lewe:
(1) afgevaardigdes wat as kerkraadslede meerdere vergaderings bywoon is bekend met kerklike
beleid en besluitneming
(2) meerdere vergaderings is ‘n leerskool vir die
afgevaardigdes oor kerksake, sodat wanneer hulle
teruggaan gemeente toe hulle oor nuwe kennis

1.3.2.5 AANBEVELING: ARTIKELS 31 EN 35
1. Dat artikel 31.6 gewysig word om te lees:
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beskik wat hulle kan toepas, en waarmee hulle die
kerkraad kan help om besluite van meerdere vergaderings te implementeer
3. In die praktyk gebeur dit egter dikwels dat alhoewel ‘n persoon kerkraadslid was ten tye van
afvaardiging, hy/sy nie meer kerkraadslid is wanneer die meerdere vergadering plaasvind nie.
4. Voetius noem die moontlikheid dat by hoë uitsondering nie-ampsdraers na ‘n sinode afgevaardig kan word. Ook M Bouwman noem dit as ‘n
uitsonderingsmoontlikheid, en noem ook die name
van verskeie gereformeerde teoloë wat prinsipieel
hierdie moontlikheid ondersteun.
5. Die vraag is of die tyd waarin ons leef nie juis
so ‘n uitsonderingsmoontlikheid benodig nie:
(1) Ons leef in oorgangstye waarin ook ernstig
gestreef word na hereniging van die NG Kerkfamilie. Vir kerkvergaderings is telkens die kundigste lede nodig
(2) Juis in hierdie tyd is lidmate geweldig besig en
hulle werk vereis besondere verantwoordelikhede
van hulle, wat dit baie moeilik maak vir een persoon om kerkraadspligte na te kom en daarby ook
nog afgevaardig te word na meerdere vergaderings
(3) Omdat dit aanvaar word dat kerkrade (ook as
gevolg van bogenoemde rede) meer effektief funksioneer as hulle kleiner is, neig die meeste kerkrade om optimaal te verklein. Dit maak dit nog
moeiliker om geskikte beskikbare kerkraadslede te
kry om af te vaardig.

Waar lidmate afgevaardig word na meerdere vergaderings is dit aan te beveel dat hulle minstens
die die kerkraadsvergadering voor die meerdere
vergadering en twee kerkraadsvergaderings na die
meerdere vergadering adviserend bywoon.
1.5 B.14.8 ARTIKEL 35: SAMESTELLING VAN
AFVAARDIGING NA DIE ALGEMENE SINODE
1.5.1 Opdrag
Die Algemene Sinode 2002 het besluit:
“Die Algemene Sinode verwys hierdie beskrywingspunt na die ARK vir studie en AANBEVELING by die volgende Algemene Sinode. Die
Algemene Sinode gee opdrag aan die ARK om 'n
studie te doen oor die presbiteriaal-sinodale kerkregering.”
1.5.2 Verstaan van die opdrag
Die Algemene Sinode van 2002 het die volgende
beskrywingspunte na die ARK verwys nl die van
Wes- en Suid-Kaapland wat daarvoor ruimte wil
skep dat nie-kerkraadslede ook na meerdere vergaderings afgevaardig kan word en die van die
Vrystaat wat versoek dat persone wat nie lid is van
die betrokke sinode nie, ook deur hierdie vergadering na die Algemene Sinode afgevaardig kan
word. By hierdie punt is ook gevra dat die ARK die
presbiteriaal-sinodale stelsel van kerkregering
ondersoek. Daarby het die ASK van Februarie
2004 in sy proses van strategiese beplanning ook
versoek dat die ARK hom uitspreek oor die grootte
van die Algemene Sinode en die ASK se voorstel
oor die wyse waarop hierdie sinode saamgestel
moet word. Hierdie voorstel kom daarop neer dat
die helfte van die Algemene Sinode uit 'n gelyke
aantal afgevaardigdes van elke sinode bestaan en
dat die ander helfte uit 'n proporsionele afvaardiging gebaseer op die aantal belydende lidmate
van die gemeentes van daardie sinode bestaan.
1.5.3 Beredenering
1. Die presbiteriaal-sinodale stelsel van kerkregering soos toegepas op die afvaardiging na meerdere vergaderings kan hoofsaaklik na twee kante
toe geïnterpreteer word.
2. In die eerste plek word die koppeling van hierdie twee begrippe so verstaan dat alle kerkvergaderings per definisie vergaderings van die
ouderlinge van gemeentes is. Die argument word
byvoorbeeld gebruik dat meerdere vergaderings
soos die ring en sinode vergaderings van die
ampte (eintlik presbiters) moet wees omdat kerkregering in die ampte setel en meerdere vergaderings kerkregeervergaderings is. Veral die ouderlingamp kom hier te sprake omdat die ouderling
prinsipieel gesien op kerkregering fokus.
3. Die probleem met hierdie standpunt is natuurlik
dat die amp tot die gemeente beperk is, net in die
gemeente funksioneer en dat gemeenteregering gereformeerd beskou - nie die taak van die ampte
alleen of indiwidueel nie, maar gesamentlik in die
kerkraad is. 'n Ouderling of diaken se ampsopdrag
sluit nie sitting op meerdere vergaderings in nie en

1.4.3 AANBEVELING: ARTIKELS 30 EN 33
1. Verander art 30 om te lees (veranderinge
onderstreep):
30.1 Die ring word saamgestel uit die leraar(s) en
een ouderling/diaken/lidmaat as afgevaardigdes
deur die kerkraad van elke gemeente binne die
ringsgebied.
30.2 As ‘n gemeente meer as een predikantspos
het, het die kerkraad die reg om nog een ouderling/diaken/lidmaat vir elke bykomende predikantspos af te vaardig, indien die sinode daartoe besluit.
30.3 Vir elke afgevaardigde word ‘n sekundus aangewys. ‘n Ouderling/diaken/lidmaat mag as sekundus vir ‘n leraar optree.
Alle afgevaardigdes moet van geloofsbriewe voorsien wees.
2. Verander art 33.1.1 en 33.1.2 om te lees
(veranderinge onderstreep):
33.1.1 ‘n Gelyke aantal leraars en ouderlinge/
diakens/lidmate uit elke gemeente in die sinodale
gebied as afgevaardigdes van elke kerkraad. Die
sinode besluit op die aantal afgevaardigdes per
gemeente.
33.1.2 ‘n Gelyke aantal leraars en ouderlinge/
diakens/lidmate uit elke ring in die sinodale gebied.
Die sinode besluit op die wyse van afvaardiging en
die aantal afgevaardigdes per ring.
3. Die Sinode besluit (nie vir opname in die kerkorde-artikels nie):

184

Regskommissie

is daarsonder in elke geval volledig. Bowendien
setel die gesag van enige kerkvergadering nie in
die "ampte" wat daarop verteenwoordig is nie,
maar in Christus. Gereformeerdes moet liefs Christokraties, nie "amptokraties" of "offisiokraties" dink
nie. Kerklike gesag is 'n van Christusverleende
gesag - Hy behou in effek die gesag - om 'n bepaalde diens (ministerium) in of vanuit die
gemeente of kerkverband vir Hom te verrig. Wat
die ampte aanbetref, behels hierdie diens die inhoud van die ouderling- en diakenswerk in die
gemeente. Daarbuite is dit nie te bedink nie.
Daarteenoor is die werk van die ring, sinode en
algemene sinode nie tipiese kerkraads- of ampswerk nie, dit sou dan in die gemeente gedoen
moes word, maar verbandswerk wat die werk in
die gemeente moet ondersteun. Die opdragte van
meerdere vergaderings wat ons insiens ook van
Christus kom, is nie opdragte vir die ampswerk nie,
maar vir die besondere werk van elke vergadering
wat saamhang met sy eie aard (vgl KO artikel 20)
en óók deur nie-ampsdraers gedoen kan word.
Hoeveel sinodale verslae bou byvoorbeeld nie op
kundiges buite enige kerkraad se advies nie?
4. Dit bring ons by die tweede, meer aanvaarbare,
hooflyninterpretasie van die presbiteriaal-sinodale
stelsel van kerkregering. Hierdie interpretasie sien
die koppeling presbiteriaal-sinodaal as 'n koppeling
tussen die regering in die gemeente en regering in
kerkverband. Dit gaan dus primêr oor die werk van
die ouderling in die gemeente (presbiteriaal) wat
gekomplimenteer word met die werk in die sinodale verband as die band wat ringe of classis
insluit (sinodaal). Hierin word erken dat meerdere
vergaderings in die reël uit ampsdraers in die
gemeentes bestaan, maar ontken dat hulle hier
hulle ampswerk voorsit. Hoewel dit wenslik of
strategies is, hoef afgevaardigdes nie ten alle
koste ampsdraers te wees nie. So het die Sinode
van Overijssel twee persone wat Latyn magtig
was, maar nie ouderlinge nie, na die Dordtse
Sinode van 1618-19 gestuur. Kerkverband is 'n
verband van gemeentes en meerdere vergaderings vergaderings van gemeentes deur middel
van hulle afgevaardigdes. Laasgenoemde beteken
dat die afgevaardigde van die kerkraad die spesifieke opdrag kry - soos in die geval van 'n benoeming op 'n kommissie - om sy taak as deel van die
meerdere vergadering te gaan verrig. En vir so 'n
opdrag hoef jy jou nie tot kerkraadslede (presbiters?) te beperk nie.
5. Boonop kom die gemeentes nie as kiesafdelings of demokratiese getalle-eenhede in die kerkverband in nie, maar as volledige kerke. Daarom is
hulle prinsipieel gesien kerklik gelykwaardig en
moet hierdie beginsel in hulle afvaardiging na
meerdere vergaderings weerspieël moet word. En
hoewel die werk van die verband nie ampswerk is
nie, moet dit gedoen word deur hulle wat die
genadegawes (charismata) daarvoor ontvang het.
6. By afvaardiging geld dus twee gereformeerde
beginsels: die anti-hiërargiese naamlik dat geen

kerk of gemeente oor 'n ander (vgl Sinode van
Parys 1559 en talle gereformeerde kerkgemeenskappe daarna) én geen amp oor 'n ander heers
nie (gelyke afvaardiging na meerdere vergaderings); en die feit dat die werk van die verband nie
ampswerk is nie maar tog nog gedoen moet deur
hulle wat daarvoor toegerus is.
7. Dit alles beteken dat die beskrywingspunt van
Wes- en Suid-Kaapland gehandhaaf kan word en
in alle gevalle by die samestelling van die meerdere vergaderings in die kerkorde ingewerk kan
word. Dieselfde geld die Vrystaatse beskrywingspunt. Waar laasgenoemde egter sondermeer
gehandhaaf kan word met die weglating van "uit sy
lede" by KO artikel 35.7 (vergelyk hierdie verslag
onder die punt: Onderskeid tussen die werkterrein
van kerkraad, ring, sinode en Algemene Sinode)
moet 'n besluit in Die Kerkorde by die samestelling
van meerdere vergaderings opgeneem word dat
hulle in die reël uit sekere ampsdraers moet bestaan en dat nie-kerkraadslede as uitsondering
afgevaardig kan word. Die bywoning van kerkraadsvergaderings van sulke persone voor en na
die meerdere vergadering hoef nie iewers vervat te
word nie. Dit is nie in alle gevalle nuttig of toepaslik
nie. Met hierdie 'n maatreël word die probleem ook
ondervang wat waarskynlik al jare by die Algemene Sinode heers naamlik dat persone as kerkraadslede afgevaardig word, maar teen die tyd van
die Sinode nie meer as sodanig dien nie.
1.5.4 AANBEVELING: ARTIKEL 35.7
Art 35.7 word gewysig om te lui:
“35.7 die aanwysing van afgevaardigdes na die
Algemene Sinode.”
1.5.5 Die getalsamestelling van die Algemene
Sinode
1. Die voorstel van die ASK rondom die getalsamestelling van die Algemene Sinode probeer
aan twee oorwegings uitvoering gee. Die eerste is
die gangbare beginsel in die meeste gereformeerde kerke dat alle mindere vergaderings van 'n
sekere aard - soos sinodes binne 'n algemene
sinodale verband - kerklik gelykwaardig is en daarom ewe veel persone na meerdere vergaderings of
die volgende vergadering moet kan afvaardig. In 'n
normale kerklike situasie waarin geestelike oorwegings en nie byvoorbeeld staatkundige grense
nie, die grootte van gemeentes, ringe en sinodes
bepaal, is dit genoeg en hoef daar nie verder
gepraat te word nie. In die NG Kerk is die situasie
egter ongelukkig dat selfs ou munisipale, provinsiale en nasionale grense kerkgrense bepaal.
Daarom is daar 'n radikale verskil tussen die aantal
lidmate en gemeentes in byvoorbeeld die Sinode
van Wes- en Suid-Kaapland en die van Natal.
2. Dit bring die tweede oorweging in die voorstel
van die ASK ter sprake, naamlik getal lidmate en,
by implikasie, getal gemeentes. Dit gebeur dikwels
dat kleiner sinodes nie altyd hulle toelaatbare 40
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afgevaardigdes (20 predikante en 20 ander kerkraadslede) na die Algemene Sinode kan stuur nie.
Aan die ander kant word groot sinodes soms
beperk sodat party verdienstelike persone nie in
afvaardigings ingesluit kan word nie. Hoewel die
kerk nie 'n demokrasie is nie, laat hierdie situasie
tog die vraag ontstaan of die werk van die
Algemene Sinode nie so benadeel word nie. Kan
die oorweging van die getal lidmate en/of gemeentes by die samestelling van sinodes nie help om
beter deelname en groter kundigheid te "poel" nie?
By ontstaan van die Algemene Sinode in 1962 kon
die Kaapse Sinode wat toe die hele Kaapland
gedek het, 150 teenoor die ander sinodes se 50
stuur. Hoewel die beginsel van strukturele gelykwaardigheid tussen die sinodes dus gehandhaaf
is, is Kaapland op grond van sy getalle uitgesonder. Die getalle-maatstaf het dus al in die
verlede van die Algemene Sinode 'n rol gespeel.
Nie-kerklike maatstawwe vir kerklike grense het 'n
skerp getalle-ongelykheid geskep wat op sy beurt
tot abnormale maatreëls (moes?) lei.
3. Die voorstel van die ASK weerspieël so 'n
situasie. Daarom kan die ARK sy steun daaraan
gee as steun vir 'n maatreël in 'n uitsonderlike
situasie. Die vraag is egter of die proporsionele
verdeling van afgevaardigdes (die tweede 200 van
die 400) bloot op die getal belydende lidmate in die
gemeentes in elke sinode gedoen moet word. Dit is
so dat slegs belydende lidmate aan die kerkregering deelneem, maar moet die getal gemeentes as
die konstituerende eenhede van die kerkverband
nie ook in 'n formule hierin meespreek nie?
4. Wat die grootte van die Algemene Sinode aanbetref, beveel die ARK aan dat dit 400 bly. 'n Getal
van 300 verklein die sinode as synodus contracta
nog meer en kan gemeentes nog verder van die
Algemene Sinode af wegneem.

die regerende ouderling se amp verwater is. Die
bedoeling van die ouderling was van die begin af
om te regeer/dien deur die Woord so te hanteer
dat Christus in die gemeente gehoor en gehoorsaam word. Die ampsdraers het ‘n ministerium
waardeur hulle die gesag van Christus in die
gemeente bedien (Jonker: Om die regering van
Christus in Sy kerk, bl 6). Vir beide die leraar
(lerende ouderling) en die (regerende) ouderling
het dit om dieselfde oogmerk gegaan.
2. Die Reformatore van die 16de eeu het aan die
ouderlinge die opsigfunksie in die gemeente toegeken na aanleiding van die gebruike en voorskrifte in die Nuwe Testament. Daarom praat ons
van 'n presbiteriale stelsel van kerkregering.
3. Toe die Reformatore in die tweede helfte van
die 16de eeu daarin slaag om gemeentes in
klassisse, klassisse in sinodes en die sinodes in ‘n
generale of nasionale sinode byeen te laat vergader, was dit vanselfsprekend dat die verteenwoordigers uit ouderlinge sou bestaan. Elke kerklike vergadering het een leraar (lerende ouderling)
en een (regerende) ouderling na die volgende
vergadering afgevaardig en van 'n geloofsbrief
voorsien. Die presbiteriaal en die sinodaal is nie
van mekaar geskei nie. In sowel gemeente,
klassis, sinode en nasionale sinode gaan dit om
die regering van Christus of anders gestel: word
die gesag van die vergadering van Christus
ontvang. Prakties beteken dit dat die Woord onder
die leiding van die Heilige Gees die oorwig het in
elke saak wat hanteer word.
1.5.7.2 Gesag deur Christus verleen
1. Die NG Kerk het dit verwoord in artikel 20.
Omdat die kerklike gesag wat Christus aan elke
meerdere vergadering na eie aard verleen nie
nader omskryf word nie, bestaan die versoeking
om te dink dat die vergadering in homself gesag
het wat hy dan van Christus ontvang het. Calvyn
staan hoofstukke 3 tot 11 van boek 4 van die
Institusie daaraan af om teenoor die Pousdom te
beskryf dat dit alleen in gehoorsaamheid aan die
Skrif is dat ‘n meerdere kerkvergadering gesag het.
Die gesag van Christus in ‘n meerdere vergadering
is die gehoorsaamheid aan die Skrif onder die
leiding van die Heilige Gees.
2. Hierdie aard van meerdere kerkvergaderings is
in lyn met die taak van die ouderling (ten minste
teoreties) in die gemeente. ‘n Groot deel van die
werksaamhede van meerdere kerkvergaderings is
om ‘n ondersteunende raamwerk daar te stel waarbinne die gemeente kerk van Christus kan wees.
Dit is ook die oogmerk met die meeste knelpunte
wat bespreek en opgelos word op meerdere vergaderings. Artikel 16 van die Kerkorde spel uit dat
dit die taak van die ouderling is om toe te sien en
so te dien dat die gemeente kerk van Christus is.
Die taak van die lerende en regerende ouderlinge
in die gemeente en die inhoud van meerdere vergaderings is op mekaar aangewese en dit gee
betekenis aan die term presbiteriaal-sinodaal.
Tans behoort die ouderlinge steeds ‘n groot deel

1.5.6 AANBEVELING: SAMESTELLING ALGEMENE SINODE
1. Die Algemene Sinode kies vir 'n Algemene
Sinode wat uit die huidige maksimum van 400 lede
bestaan.
2. Die Algemene Sinode steun die AANBEVELING van die ASK oor die samestelling van hierdie
400, maar versoek dat die aantal gemeentes in
elke sinodale gebied plus die totaal van die aantal
belydende lidmate in daardie gemeentes in 'n
formule gebruik word om die proporsionele deel
van die afvaardiging van elke sinode na die
Algemene Sinode te bepaal.
1.5.7 Presbiteriaal – Sinodaal
1.5.7.1 Histories
1. Reeds in die Nuwe Testament het die ouderlinge van die gemeente ‘n raad gevorm wat oor
sake besluit het. Dit was bv die apostels en die
ouderlinge wat die vraagstuk in Antiogië bespreek
het (Hand 15:6). In die kerk na die NT het hierdie
gebruik voortgeduur (Calvyn: Inst. 4.11.6) totdat
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van die afvaardiging na meerdere vergaderings te
wees.
1.5.7.3 Die Gereformeerde Kerken in Nederland
1. Meerdere vergaderings is vergaderings van
gemeentes/plaaslike kerke. Die aard en taak van
hierdie vergaderings maak dit wenslik dat gemeentes dmv hulle kerkrade ouderlinge/presbiters daarheen afvaardig. Omdat sommige van die werksaamhede van ‘n meerdere vergadering egter ook
te doen het met die taak van die diaken is diakens
in sommige gereformeerde kerke afgevaardig om
hierdie gedeeltes van die vergadering by te woon.
Later het “een dieper inzicht in de betekenis van
het ambt der diakenen” daartoe gelei dat hulle
groter aandeel in die werksaamhede van die meerdere vergaderings gekry het (Nauta: Verklaring van
de kerkorde van de Gereformeerde Kerken in
Nederland, bl 178). Interessant dat die GKN in
artikel 44 ruimte vir die diakens gemaak het deur
die ouderling of presbiter met “ambtsdraers” te
vervang. En dan word die diakens in artikel 45 uitgesluit by die behandeling van sake rakende opsig
en tug. Op hierdie manier probeer hulle die presbiteriale karakter van die sinode behou.
2. Die NG Kerk het nie in sy beskrywing van die
afvaardiging of in die funksionering van die kerkraad die presbiteriale karakter van kerkregering
behou nie. Dit is ‘n vraag of die NG Kerk sy kerkregering nog so mag noem. Indien die afvaardiging na meerdere vergaderings so verander word
dat ‘n nie-kerkraadslid in plek van die ouderling/
diaken afgevaardig kan word, gee ons nog ‘n tree
verder van die presbiteriale karakter.
1.5.7.4 Die funksie van die Kerkorde
1. Miskien is die kern van die saak die verstaan
van ‘n kerkorde. Gedurende die 16de eeu het die
Reformatore die artikels (wat maar gewone sinodebesluite was) beskou as die ideaal waarna ywerig
gestreef is (Rutgers: De geldigheid van de oude
kerkordening der Nederlandsche gereformeerde
kerken, bl 37 - 44). Een van die moeilikste bepalinge om na te kom, was juis om die ouderlingafgevaardigdes by die meerdere kerkvergaderinge
te kry. Min van hulle kon dit bekostig om vir so ‘n
lang periode van die werk afwesig te wees. Soms
het ‘n diaken in sy plek gegaan en by geleentheid
ook ‘n nie-kerkraadslid. Die vergadering het daarvan kennis geneem en dit goedgekeur omdat die
omstandighede in berekening gebring is. Dit het
ook nie die vergadering onwettig gemaak nie omdat die bepalinge van die kerkorde nie wette is nie
en die kerkorde self nie die konstitusie van die kerk
is nie. Die ideaal is egter nie aangepas nie. Die
kerkorde het bly bepaal dat ‘n leraar en ouderling
afgevaardig moet word. Die kerkorde het die riglyn
neergelê om sodoende willekeurigheid, individualisme en losbandigheid te voorkom. Die kerkorde
was ‘n hulpmiddel om uitdrukking te gee aan die
eenheid van belydenis.
2. In die NG Kerk is iets soortgelyks rondom art
35.7.
Die totstandkoming van die Algemene
Sinode was as gevolg van ‘n ooreenkoms tussen

die sinodes van die NG Kerke in die verskillende
provinsies. Daarom is bepaal dat lede van hierdie
sinodes die Algemene Sinode bywoon. Die siklus
van elke vierde jaar ‘n vergadering veroorsaak dat
sommige afgevaardigdes se termyn as ouderling/
diaken verstryk het wanneer die Algemene Sinode
vergader. Dit verhinder hulle nie om as afgevaardigdes die sitting by te woon nie.
3. As die kerkorde egter so gelees word dat geen
uitsonderinge moontlik is nie, moet dit so geskryf
word dat dit vir elke uitsondering voorsiening
maak. Dan word die kerkorde ‘n wetboek wat deur
regsgeleerdes uitgelê moet word en dien dit nie
meer sy doel nie. As daar by wyse van uitsondering vanweë bepaalde omstandighede iemand
afgevaardig word anders as wat voorgeskryf is,
kan die vergadering dit beoordeel en goedkeur.
Moet egter nie dat ons vir die uitsonderings voorsiening maak en die teiken al laer stel nie.
1.6 KERK EN BELASTING
1.6.1 Opdrag
Die Algemene Sinode 2002 het besluit:
“Die Algemene Sinode gee opdrag aan die ARK
om, in oorleg met die AKF, die hele saak van kerken-belasting te monitor met verslag aan die ASK
met die oog op tydige implementering.”
1.6.2 Uitvoering van die opdrag
Die ARK het hierdie opdrag uitgevoer en die
nodige dokumente via die onderskeie sinodale
kantore aan die gemeentes deurgegee.
1.7 B.14.16 BEDIENING VAN NAGMAAL
1.7.1 Opdrag
Die Algemene Sinode 2002 het besluit:
“Die Algemene Sinode gee opdrag aan die ARK
om in oorleg met AKLAS, die AKG en die AKE te
besin oor die saak wat in hierdie beskrywingspunt
aan die orde gestel word.”
1.7.2 Uitvoering van die opdrag
Daar moet besin word oor oor die vraag of die
nagmaal uitsluitlik en alleen deur geordendes
bedien mag word. So ‘n versoek is reeds in 1998
verwys na die AKG en AKLAS (Acta 1998, p 451).
AKG rapporteer in 2002 en volstaan met die
verslag van die Ad hoc-kommissie oor Kleingroepbediening (Bylae A.8.10) en “oordeel dat dit nie
nodig is om hieraan aandag te gee nie.” Die
Sinode keur die optrede goed. Hierdie verslag
“moet in verband gebring word met die verslag oor
kleingroepnagmaal sonder ‘n predikant.” AKG in
samewerking met AKLAS moet hieroor verslag
doen. ‘n Verskeidenheid sake kom aan die orde in
hierdie besinning: ekklesiologie, ampsbeskouing,
die saak van geordendheid”, ens. ens. Baie studie
en navorsing is reeds in verskillende kontekste
gedoen. AKE, AKG en AKLAS werk aan ‘n verslag.
1.7.3 AANBEVELINGS: OPDRAGTE VERSKILLENDE KOMMISSIES
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Hierop het die Sinode besluit:
1. “dat die vorming van een kerkverband in die NG
Kerk-familie eers kan plaasvind na 'n proses van
behoorlike oorleg- en raadpleging met kerkrade,
wat daarop gemik is om die groots moontlike
konsensus in die NG Kerk te bevorder.
2. Indien konsensus nie bereik word nie, word die
inspraak van kerkrade soos volg gereël:
2.1 Individuele kerkrade keur die vorming met 'n
tweederdemeerderheid goed.
2.2 Tweederde van alle kerkrade in die NG Kerk
moet hierdie tweederdemeerderheid verkry”
1.8.2.3 Die besluit bring onder andere die volgende vrae na vore: Is konsensus moontlik? Wat
van die rol van die sinodes wat volgens Art 44.1
elk met ‘n tweederdemeerderheid moet stem vir
belydenisverandering, en minder as tweederde
van die kerkrade in ‘n sinode sou die besluit goedkeur? Wat gebeur as op een na al die sinodes
saam met hul kerkrade ‘n tweederde meerderheid
behaal, maar die een sinode se kerkrade bring die
totale kerkrade-stem onder die tweederde meerderheid? Hoe word die besluite gekommunikeer
na die kerke met wie die NG Kerk wil verenig word dieselfde van hulle verwag? En - dalk die
belangrikste vraag - wat van die rol van approbasie?
1.8.2.4 George van Niekerk skryf die volgende oor
approbasie:
1. Die kerkraad se rol in die bestuur of regering
van die gemeente word deur die kerkorde uiteengesit.
2. Dit is insiggewend dat die aanwysing van beide
‘n leraar sowel as kerkraadslede, onderworpe is
aan approbasie (goedkeuring) van die gemeente.
Dit is verstaanbaar in die lig daarvan dat beide die
leraar én die kerkraad so ‘n sentrale rol speel in die
regering van die gemeente.
3. Die enigste ander besluit, sover vasgestel kon
word, waarvoor die goedkeuring van die gemeente
verkry moet word, handel met die ontbinding van ‘n
gemeente wat nie langer selfstandig wil of kan
voortbestaan nie (sien die Reglement vir die Eenwording van gemeentes, Regl 6 1998).
4. Waar die kerkraad ‘n besluit tot ontbinding geneem het, en met ‘n ander gemeente op inlywing
ooreengekom het, moet die ooreenkoms waartoe
die kerkrade gekom het, vir goedkeuring op twee
opeenvolgende Sondae by al die openbare eredienste van die betrokke gemeentes bekend
gemaak word.
5. Slegs nadat goedkeuring van die ongesensureerde belydende lidmate verkry is, kan die ooreenkoms aan die betrokke ring(e) vir goedkeuring
voorgelê word.
6. Dit wil voorkom uit die voorafgaande dat daar
drie tipes besluite is waar die algehele outonomie
van die kerkraad spesifiek uitgesluit word. Die
kerkraad verkies nuwe kerkraadslede, of beroep ‘n
leraar , of besluit oor ontbinding en/of inlywing
(en/of afstigting – Die Algemene Sinode het in
2003 met ‘n nuwe Reglement 6 ook by die laaste

1. Die ARK wys die Algemene Sinode op die
koste-implikasies verbonde aan besluite van hierdie aard waar opdragte aan verskillende kommissies gesamentlik gegee word.
2. Die Algemene Sinode volstaan met die verslag
van AKE in hierdie verband.
1.8 DIE BEGINSEL VAN APPROBASIE
1.8.1 Opdrag
Die Algemene Sinode 2002 het besluit:
“Die Algemene Sinode verwys die ondersoek oor
die beginsel van approbasie by Kerkeenheid en in
die Reglement vir die Vermeerdering, Kombinering, Eenwording en Samesmelting van gemeentes, na die ARK met verslag aan die ASK om na
bevind van sake te handel.”
1.8.2 Uitvoering van die opdrag
1.8.2.1 Die vereistes wat die gemene reg aan
kerkeenheid stel word duidelik uitgespel in die uitspraak in die appèlsaak tussen die VGK en die
NGKA in 1998.
1. Daarin sê regter Vivier dat “dit al meermale
deur ons howe beslis is dat die algemene sinode
se inherente bevoegdheid nie die reg insluit om
sonder die goedkeuring van al sy lede, dit wil sê al
die gemeentes, die kerkverband te verander en ‘n
ander kerk te stig nie. ”Hy verwys ook na regter
Kotze se uitspraak in die Standerton saak dat al
die lede van die gemeente moet saamstem, en dat
as een lid teen vereniging is die een lid die
belange van die gemeente kan oorneem. Hierop
gee Vivier toe (wel tussen hakies) dat die sinode
“nie gemagtig is om sonder die toestemming van
alle lede (of dit nou gemeentes of gemeentelede
is) tot kerkvereniging … te besluit nie.” Vivier
betwyfel wel die vetoreg van lidmate in die lig van
die huidige kerkordes wat die kerkraad as gesagsorgaan van die gemeente sien. Hy wys egter ook
daarop dat Fourie meen dat die Kerkverenigingswet van 1911 nodig was om aan die goedkeuring
van elke lidmaat te ontkom. Die wet bepaal dat
vereniging kon geskied as driekwart van die onderskeie kerkrade in al vier die provinsies instem tot
kerkvereniging.
2. In sy aanvullende uitspraak sê regter Harmse
ter samevatting dat kerkvereniging nie regtens onmoontlik is nie, maar dat dit wel moeilik haalbaar
is.
1.8.2.2 Om aan hierdie gemeenregtelike eise
sowel as aan die kerkorde self te voldoen, het die
ARK in 2002 aan die Algemene Sinode verslag
gedoen dat die deurslaggewende besluit oor ‘n
nuwe kerkverband deur die kerkrade geneem moet
word, maar dat ander vergaderings kerkordelik
gesproke ook ‘n bepaalde besluitnemingsbevoegdheid het. Konsensus word as die ideaal gestel,
maar omdat konsensus nie as haalbaar gesien
word nie, word aanbeveel: (1) individuele kerkrade
keur die vorming met ‘n tweederde meerderheid
goed; en (2) tweederde van alle kerkrade in die
NGK moet hierdie tweederde meerderheid verkry.
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kategorie bygevoeg: afstigting, kombinasie, eenwording en samesmelting). Die besluit van die
kerkraad is egter onderworpe aan die gemeente se
goedkeuring.
7. Dit val natuurlik nie vreemd op nie in die lig van
die ingrypende aard van die besluite.
8. Die kerkorde definieer nie approbasie of goedkeuring nie. Daar is geen aanduiding in die dokument self oor watter persentasie van die gemeente
‘n besluit moet goedkeur nie. In die afwesigheid
daarvan sou aanvaar kon word dat ‘n gewone
meerderheid voldoende is.
9. Daar is dus volgens die bogenoemde geen
twyfel nie dat uiteindelike eenwording tussen die
NGK en die VGK deur elke enkele gemeente (LW:
nie kerkraad nie) in beide die NGK en die VGK
goedgekeur of afgekeur sal moet word. Of dít 'n
goeie reëling is, is, vir redes wat hier onder volg,
nie 'n uitgemaakte saak nie.
10. Na die oordeel van die ARK is dit nie moontlik
vir ‘n geringe minderheid, of selfs ‘n enkele lidmaat, om hul gemeente te verhinder om te besluit
ten gunste van vereniging met ‘n bepaalde NGK/
VGK gemeente nie. Die ARK is voorts van oordeel
dat dit nie moontlik is vir ‘n geringe minderheid of
‘n enkele gemeente in ‘n ring om die proses van
eenwording te veto nie. Dieselfde geld ook, na ons
oordeel, selfs wat betref die samestellende streeksinodes van die algemene sinode. Dié standpunt
moet uiteindelik verder debatteer word, maar vind
steun, onder andere, in (a) die kerkorde, (b) ‘n
artikel deur R Dannenbring in South African Law
Journal Vol 83 (1966) pp 520 – 524, (c) die obiter
(terloopse) opmerkings in die voormelde Appèlhof
uitspraak, asook (d) die uitspraak in Du Preez v N
G Gemeente, De Deur 1994 (2) SA 191 (W).
11. Die ARK volstaan slegs met kortlikse opmerkings wat betref hierdie verwysings.
(a) Ter aanvang moet dit nou duidelik wees uit ‘n
reeks hofbeslissings dat dit nie deugdelik is vir ‘n
sinode om besluite te neem met betrekking tot die
ontbinding en samesmelting van kerke nie. Die
“Kerk” bestaan uit sy gemeentes. Ringe, streeksinodes en algemene sinodes is bloot tydelike
vergaderinge, wel met verreikende gesag, maar
nie die oppergesag om ontbinding of vereniging
met ‘n ander kerk te beveel nie. Daardie wesenlike
besluit met betrekking tot sy eie voortbestaan kan
slegs deur ‘n gemeente self, en elke afsonderlike
gemeente self, geneem word. Die meerdere vergaderinge kan eenwording baie sterk aanbeveel,
maar dit nie afdwing nie. Hou egter in gedagte dat
nadat dié proses volvoer is, en indien 'n beduidende meerderheid van gemeentes ten gunste van
vereniging is, dié besluit ten gunste van vereniging
op die minderheid van gemeentes afgedwing kan
word. Dit is insiggewend, terloops, dat artikels 36
en 37 van die kerkorde bepaal dat die samestellende sinodes ná eenwording hulle eie regsaard behou, en selfs uit die algemene sinodale
verband mag tree na goeddunke. Dit is ooglopend
korrek.

(b) Dannenbring bespreek die wetgewing wat
voorsiening gemaak het vir die vereniging van die
NG Kerke in die destydse vier provinsies, Akte 23
van 1911. Dit wil voorkom dat wetgewing hoegenaamd nie nodig was nie, want ‘n onafhanklike
liggaam in die kerk kon ‘n besluit soos hierdie selfstandig neem, mits dit prosedureel korrek gedoen
word. Mens moet ook die bepalings van die
Grondwet in gedagte hou. Selfs teen wetgewing
wat deur die parlement goedgekeur word, kan daar
steeds 'n grondwetlike beswaar wees.
(c) Dit is belangrik om in gedagte te hou dat die
Appèlhof se uitspraak in NGK in Afrika v VGK bloot
die proses wat in daardie geval gevolg is, kritiseer.
Die Appèlhof spel nie uit watter proses wel gevolg
moet word nie; die hof wys bloot daarop dat die
proses wat gevolg is, nie deugdelik is nie. Gelukkig maak beide Appèlregters Vivier en Harms ‘n
aantal terloopse opmerkings waaruit belangrike
riglyne afgelei kan word oor die korrekte prosedure
wat gevolg moet word (hou egter in gedagte dat
die kerkorde van die NG Kerk nie hier ter sprake
was nie, wel dié van die VGK). In ‘n breedvoerige
bespreking van die Standerton saak (1893 SAR
69) word aan hierdie kwessie aandag gewy. In die
Standerton uitspraak het Hoofregter Kotzé toentertyd beslis dat een oorblywende gemeentelid wat
hom verset teen eenwording, die hele proses kan
ontspoor. Appèlregter Vivier merk op dat hierdie
onverbiddelike uitgangspunt moontlik vandag
gekwalifiseer moet word. Hy suggereer dat die
kerkraad, as die gesagsorgaan wat namens die
gemeente optree, moontlik die besluit mag neem.
Daarmee gaan ek, met respek, nie akkoord nie.
Die kerkraad kan nie so 'n besluit sonder daaropvolgende goedkeuring van die gemeente neem
nie. Die ARK dink tog dat die oorwegende goedkeuring deur die gemeente van ‘n besluit tot eenwording, wel die andersdenkende minderheid van
gemeentelede bind. Die ARK wys terloops daarop
dat Akte 23 van 1911 spesifiek voorsiening
gemaak het vir die goedkeuring deur driekwart van
die kerkrade in al vier die provinsies. Dit is egter
nie 'n basis waarop 'n mens met sekerheid nou kan
aanvoer dat steun van 75% van gemeentes in al
die ringe die maatstaf moet wees nie.
(d) Die uitspraak in De Deur skep hoegenaamd
nie ‘n probleem nie. Die kerkraad van die De Deur
gemeente het besluit om uit die algemene sinodale
verband te tree. Die kerkraad het sy besluit
gegrond op die bepalings van artikel 37 van die
kerkorde, waarna ons reeds verwys het. Duidelik
was die kerkraad nie bevoeg om so ‘n besluit
regsgeldig te neem nie. Die besluit is tersyde
gestel (omdat die kerkraad nie volgens Art 37 ‘n
samestellende kerk is nie)
12. Daar sal in die toekoms gekyk moet word na
presies hoe die approbasie van ‘n gemeente
verkry word. Wat is die posisie as die kerkraad nie
ten gunste van eenheid nie en die gemeente tot
die teendeel besluit? Wat is die posisie as die
kerkraad ten gunste van kerkeenheid is en die
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verlede was, ‘n oop proses te wees waar in die
beste belang van alle partye opgetree word.
1.8.2.8 Die NG Kerk het ‘n duidelike reëling gehad
as daar oor stigting of eenwording van gemeentes
gehandel word. Hierdie reëling is bevestig deur
die besluite wat die Algemene Sinode in 2002
geneem het rondom Reglement 6 sonder om te
besef dat dit ‘n bepaalde reëling versterk en implikasies het vir kerkeenheid in die familie van NG
Kerke. Die reëling wat die NG Kerk het, is ook die
reëling wat herhaaldelik deur die howe bevestig is,
naamlik dat daar op die grondvlak (lidmate) inspraak moet wees by veranderings aan gemeentes
se regsposisie. As ons volgens besluit van die
Algemene Sinode probeer om konsensus te kry tot
op grondvlak, is die vraag: wie gaan bepaal of
daar konsensus was? Kan die Kerk dit bepaal
sonder toetsing? Of sal die hof dit moet bepaal
nadat daar ‘n saak aanhangig gemaak is? Dit lyk
nie of ons kan ontkom aan die beginsel van besluit
en approbasie nie. Elke kerkraad sal moet besluit
(met konsensus (dus eenparig?) of met stemming)
en hulle besluit aan die gemeente moet voorlê vir
approbasie.

gemeente daarteen besluit? Wat is die posisie
indien ‘n meerderheid gemeentes in ‘n spesifieke
ring en streeksinode ten gunste van kerkeenheid
is; kan die teësinnige gemeentes in kerkeenheid
gedwing word?
1.8.2.5 In die verlede was daar min aanduidings
oor hoe approbasie verloop.
* Die Kaapse Kerk het in Bep 7.7.1 (beroeping
van ‘n leraar) bepaal dat besware teen die prosedure as appèl hanteer word en besware teen die
beroepene as ‘n tugondersoek. Die Algemene
Sinode het in 2002 bepaal dat besware by
beroeping volgens die bepalinge van die betrokke
sinodale gebied hanteer word (Art 7.3.1).
* Die Kaapse Kerk se reëling by afstigting is dat
meer as die helfte van die betrokke lidmate afstigting moet goedkeur. (Regl 1)
* By die Kaapse Kerk word by die verkiesing van
kerkraadslede die name op twee agtereenvolgende Sondae aan die gemeente vir approbasie
bekend gemaak (Bep 4.9).
* Die Kaapse Kerk reël dat by emeritering die
uitdienstreding vir twee Sondae bekend gemaak
word (sonder vermelding van approbasie) (Bep
14.1.2).
* Die Kaapse Kerk reël dat by eenwording van
gemeentes, en by ontbinding van ‘n gemeente
sonder inlywing, die sake op twee Sondae aan die
gemeentes bekend gemaak word vir approbasie,
met die byvoeging by ontbinding dat besware wat
na veertien dae ontvang word, nie oorweeg sal
word nie (Regl 6).
* Die Algemene Sinode se reëling by eenwording
van gemeentes was dat die saak “vir approbasie
op twee opeenvolgende Sondae by … die eredienste bekend gemaak moet word” (Regl 6)
sonder verdere aanduiding.
Tensy anders vermeld (appèl, tugondersoek, meer
as die helfte) was die praktyk dat as een lidmaat
beswaar maak, die beswaar aandag geniet.
Besware is hanteer deur individuele gesprek en
informele of formele vergaderings, en daar is na
bevind van sake gehandel.
1.8.2.6 Die nuwe Reglement 6 van die Algemene
Sinode (2002) gee riglyne vir approbasie:
1. by afstigting moet die helfte van die lidmate ten
gunste teken (1.1.3.2);
2. by kombinasie (2.1.3), eenwording (3.1.3); en
samesmelting (4.1.4.3) is ‘n meerderheid van 66%
nodig wat klaarblyklik negatief bereken word: as
minder as 33% van die lidmate beswaar maak
word aanvaar dat 66% ten gunste daarvan is. Of
hierdie negatiewe berekening wat nie uitdruklik so
beskryf word nie, sal stand hou as die beginsel
getoets word, is ‘n vraag.
1.8.2.7 Aangesien die approbasie-proses in Regl
6 van die Algemene Sinode onnodig moeilik is,
behoort dit hersien te word. Approbasie behoort
aan enige lidmaat wat geregverdigde beswaar het
minstens die geleentheid te bied dat aan sy
beswaar nogmaals onbevange aandag gegee sal
word. Dit behoort ook, soos dit dikwels in die

1.8.2.9 AANBEVELING: APPROBASIE BY
KERKEENHEID
1. Dat, kerklik gesproke, approbasie ’n oop proses
is wat onder toesig van die kerkverband in regverdigheid en billikheid hanteer word, of as gesprek, of as geskilbeslegting, of as appèl, of waar
persone ter sprake is, ook moontlik as tug. As die
approbasie oor 'n saak handel word in die proses
na konsensus gestreef, maar as deel van die oop
proses sou ook ooreengekom kan word dat daar
toetsing van die betrokke lidmate moet wees.
2. Dat approbasie dwarsdeur Reglement 6 op
dieselfde wyse hanteer word, behalwe by 6:1
(afstigting) waar vereis word dat meer as die helfte
van die lidmate ‘n versoekskrif en waarborglys
onderteken
3. Dat die bewoording oor approbasie lees: “die
ooreenkoms word op twee agtereenvolgende
Sondae tydens die erediens aan die gemeente(s)
vir approbasie bekend gemaak, met vermelding
dat besware daarteen binne sewe dae na die
laaste afkondiging skriftelik by die skriba ingedien
moet word.”
4. Die kerkrade maak hulle konsensus-mening, of
hul gedebatteerde besluit met tweederdemeerderheid (sien Besluit Alg Sinode) aan die gemeente
op twee Sondae bekend vir approbasie. Indien die
besware uitloop op ‘n besluit tot toetsing van die
gemeente, word dit gedoen. Uiteindelik maak die
kerkraad hulle geapprobeerde besluit aan die
sinode bekend.
5. Tweederde van alle kerkrade in ‘n betrokke
sinode hierdie eenparige-konsensus- of tweederdemeerderheid-geapprobeerde besluit moet verkry.
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6. Elke sinode dan met ‘n tweederde meerderheid
tot kerkeenheid moet besluit
7. Nadat elke sinode afsonderlik met ‘n tweederdemeerderheid ten gunste daarvan besluit het
moet die Algemene Sinode dit ook met ‘n tweederde meerderheid aanvaar (Art 43 en 44).
8. Dat regsadvies oor hierdie AANBEVELINGs en
saak ingewin word, en tot dan toe as voorlopig
beskou word.
9. Dat die te verkrygde regsadvies, en indien dan
nog relevant ook hierdie besluit oor approbasie,
ook aan die ander kerke van die NGKerk-familie
gekommunikeer word.

die bediening. Die probleem het niks te doen met
enige geslagsituasie nie.
2. Dit is uiters moeilik om te bepaal waar die
struikelblokke lê. Met die feit dat gemeentes geredelik tentmakerposte skep en persone op so ‘n
manier redelik maklik tot die geledere van geordende predikante kan toetree, bly dit egter steeds
moeilik om te bepaal welke probleme daar bestaan
ten opsigte van enige een (en nie net dames) in
die bediening nie.
3. ‘n Oplossing vir die saak is baie moeilker as wat
op die oog af lyk.
4. Gegewe die huidige bestaan van die presbiteriaal-sinodale stelsel van kerkregering is daar geen
maklike oplossing nie. (Indien ‘n ander vorm van
kerkregering tot stand sou kom waardeur daar
groter sentrale mag, sentrale bevoegdhede en
sentrale verantwoordelikhede bestaan, sou daar
gewis makliker aan oplossings gedink kan word).
Die basiese probleem bestaan dat daar geen
moontlikheid is om enige proponent eenvoudig net
as predikant te kan bevestig nie. Probleme in
hierdie verband is: wie bring die beroep uit, wie
moet in so ‘n geval optree as die werkgewer van
die betrokkene, aan wie is die persoon verantwoordelikheid verskuldig?
5. Sou daar bepaalde kerkordelike struikelblokke
wees om proponente as predikante te bevestig sou
dit sekerlik ondersoek moet verg. Gegewe die
bestaande kerkorde is daar eerlikwaar nie groot
struikelblokke nie. Die grootste struikelblok is skynbaar finansieel van aard. Gemeentes kan ook ten
opsigte van ‘n tentmakerspos nie maklik die vereiste minimum pensioenaandeel (25%) uitneem
nie. Indien finansies die rede is, is dit ondenkbaar
dat daar op enige ander manier maklik ‘n oplossing
gekry kan word.
6. Is dit moontlik dat ‘n proponent los van ‘n
gemeente - in die kerk in die algemeen - kan werk?
Hiervoor is die bepaalde kerkorde en kerkordelike
reëlings nie die sondebok nie ... wel die NG Kerk
se kerkregeringstelsel. Dit is uiteraard nie op die
oog om dit te verander nie.
7. Kwessies wat in hierdie verband (weer) sterk na
vore tree, is: wie tree hier as werkgewer op, aan
wie moet verslag gedoen word, wie moet die
diensverhoudingekommissie daarstel?
Sou daar voorstelle gemaak word om die bestaande kerkordelike reëlings nog meer te vereenvoudig, kan daaraan beslis aandag gegee word.

1.9 WOORDBEDIENING MET BEHOUD VAN
BEDIENINGSBEVOEGDHEID
1.9.1 Opdrag
Die Algemene Sinode 2002 het besluit:
“Die Algemene Sinode verwys die beginsel aangaande die ruimte van Woordbediening (met behoud van bedieningsbevoegdheid) in die NG Kerk
in organisasies en taakgroepe wat nie amptelik
aan kerklike institute verbind is nie, na AKLAS in
samewerking met die AKG en die ARK vir verdere
studie en AANBEVELING aan die volgende
Algemene Sinode. Hierdie besluit vervang Agenda
p 128 punt 4.3.2.”
1.9.2 Uitvoering
AKLAS doen in hierdie verband verslag.
1.10 KATEGETE-AMP AS ’N VOLWAARDIGE
AMP
1.10.1 Opdrag
Die Algemene Sinode 2002 het besluit:
“Die Algemene Sinode voorsien die moontlikheid
dat die kategete-amp as ’n volwaardige amp ingestel kan word en verwys die verdere besinning
hieroor na die AKG en ARK vir verdere studie met
verslag en AANBEVELING aan die volgende Algemene Sinode. “
1.10.2 Uitvoering
AKG doen in hierdie verband verslag.
1.11 BEDIENINGSBEVOEGDHEID
1.11.1 Opdrag
Die Algemene Sinode 2002 het besluit:
“Die Algemene Sinode gee opdrag aan die ARK
om ondersoek te doen na die huidige reëlings met
betrekking tot bevoegdheid van predikante en proponente met spesifieke verwysing na:
1 die moontlike struikelblok wat huidige reëlings
tot gevolg het om proponente as predikante te
bevestig;
2 die moontlikheid om predikantsbevoegdheid nie
aan 'n gemeente te koppel nie;
3 die kerkordelike weg waardeur proponente in
staat gestel kan word om in die kerk te werk.”
1.11.2 Uitvoering van die opdrag
1. Die opskrif by die besluite kan valslik die indruk
laat dat die probleem net beperk is tot dames in

1.11.3
AANBEVELINGS:
BEDIENINGSBEVOEGDHEID
Die ARK versoek die Algemene Sinode om 'n klein
Taakspan van kundiges aan te wys (en daarvoor
te begroot) wat ’n omvattende ondersoek moet
doen oor onder andere:
1. oor alle sake rakende die toetrede tot die
bediening en die behoud van bedieningsbevoegdheid;
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2. die problematiek rondom die predikant “as
werknemer van die kerkraad” aan die een kant en
sy ampsbevoegdheid kragtens sy legitimasie en
bevestiging aan die ander kant;
3. of daar seker bedieningstake (bv. Sakramentsbediening) slegs aan die bevestigde leraar toevertrou kan word en of sodanige take ook deur niebevestigde leraars uitgevoer kan word;
die moontlikheid van verskillende kategorieë van
predikante, beide wat opleiding, legitimasie en
verantwoordelikhede betref;
4.
verdere sake deur die Algemene Sinode
geïdentifiseer en verwys na die taakspan vir ondersoek.
Hierdie ondersoek moet spoedeisend afgehandel
word met verslag en afhandelingsbevoegdheid aan
die ASK.

1.14 AMPTELIKE TUG
1.14.1 Opdrag
Die Algemene Sinode 2002 het besluit:
“Die Sinode gee opdrag aan AKG en ARK ondersoek te doen na die toepassing van die amptelike
tug in die kerk op 'n eietydse wyse, en terug te
rapporteer aan die volgende sinodesitting.”
1.14.2 Uitvoering
AKG doen in hierdie verband verslag.
1.15 BEDRYFSVEREISTES
1.15.1 Opdrag
Die Algemene Sinode 2002 het besluit:
“Die Algemene Sinode gee opdrag aan die ARK
om opnuut te gaan kyk na die inhoud van “bedryfsvereistes”.”
1.15.2 AANBEVELING: BEDRYFSVEREISTES
Die Algemene Sinode verwys hierdie saak ook na
die taakspan voorgestel in 1.13 hierbo.

1.12 ALGEMENE KOMMISSIE VIR TEOLOGIESE
OPLEIDING
1.12.1 Opdrag
Die Algemene Sinode 2002 het besluit:
“1 Die Algemene Sinode besluit om, in belang van
die behoud van bedieningsbevoegdheid, voortgesette teologiese en ander toepaslike opleiding vir
huidige predikante as verpligtend en afdwingbaar
te beskou.
2 Die Algemene Sinode besluit om so gou moontlik via SKG’s en Sinodes die predikante te raadpleeg oor die beste en sinvolste wyse waarop hierdie verpligte en afdwingbare Voortgesette Teologiese Opleiding ingerig kan word.
3 Die Algemene Sinode dra dit aan AKG, ARK en
AKTO op om (moontlik dmv 'n gesamentlike subkommissie) teen Februarie 2004 die ASK te dien
met riglyne oor die uitvoering van hierdie besluit en
die motivering daarvan onder die predikante van
die Ned Geref Kerk.
4 Die Algemene Sinode dra dit aan AKTO op om
in oorleg met die kuratoria voort te gaan met
dringende besinning oor die werwing, toelating en
keuring van studente wat vir teologiese opleiding
met die oog op vol- of deeltydse bediening in 'n
gemeente binne die Ned Geref Kerk aanmeld. Die
verpligte en afdwingbare karakter van voortgesette
teologiese opleiding moet in hierdie verband in
aanmerking geneem word.”
1.12.2 Uitvoering
AKTO doen in hierdie verband verslag.

1.16 ARTIKEL 27.1 26
1.16.1 Opdrag
Die Algemene Sinode 2002 het besluit:
“Die Algemene Sinode verwys Art 27.1 26 na die
ARK om in oorleg met die AKG opnuut te besin oor
die formulering van hierdie artikel.
Die Algemene Sinode
1 gee opdrag aan die ARK om riglyne vir die
implementering van die nuwe Art 27 op te stel met
verslag aan die ASK;
2 versoek kerkrade om nie met die implementering voort te gaan voordat die ASK die ARK se
verslag oorweeg het nie;
3 besluit dat beide die huidige en die gewysigde
Art 27 in die nuwe kerkordeboek gepubliseer word
met 'n aantekening dat die ASK van die implementeringsdatum van die gewysigde Art 27 kennis sal
gee.”
1.16.2 Uitvoering van die opdrag
1. Die ARK het in April 2003 besluit :
“Die vergadering gee opdrag dat die ARK-Dagbestuur die finale stuk afhandel en voorlê aan die
ASK op sy vergadering gedurende Mei 2003.”
In oorleg met die AKG besluit die vergadering om
die volgende interpretasie van KO Art. 26.2 aan
die ASK voor te lê vir deursending aan gemeentes:

ADVIESE/RIGLYNE VAN DIE ALGEMENE SINODALE KOMMISSIE (ASK) BY
ARTIKEL 26.2

1.13 ARGIEFWETGEWING
1.13.1 Opdrag
Die Algemene Sinode 2002 het besluit:
“Die AKAI en ARK ondersoek en adviseer die ASK
so gou moontlik oor die implikasies van die Wet op
Bevordering van Toegang tot Inligting en doen die
nodige ten einde die Kerk binne die grense van die
Wet te hou.”
1.13.2 Uitvoering
AKAI doen in hierdie verband verslag.

A - ALGEMEEN
1. Die agtergrond van Kerkorde 2002 (KO) Artikel
(Art.) 26.2 is dat nie alle ouderlinge en diakens
noodwendig op die kerkraad hoef te dien nie. In
die oorweging van die grootte van die kerkraad,
speel plaaslike bedieningsbehoeftes ’n deurslaggewende rol. Voordat ‘n kerkraad besluit op verkleining in terme van artikel 26.2 of nie, moet hy
die saak goed oorweeg. Terwyl daar baie vir en
teen ‘n kleiner kerkraad in ‘n groot gemeente gesê
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kan word, skep ‘n groter kerkraad die moontlikheid
van ‘n breër deelname aan besluite én daarby ‘n
groter/breër aanvaarding van eienaarskap daarvoor.
2. By die bepaling van die grootte van so ‘n
kerkraad kan sake soos ‘n breë verteenwoordiging
van die gemeente, van die ampte, van gemeenteaksies en van hoe om in die bepaalde gemeente te
verseker dat die kerkraad oor insette oor ‘n breë
front in die gemeente beskik, in ag geneem word.
‘n Kerkraad behoort nie te klein wees nie, omdat
dit afstand en verwydering tussen kerkraad en gemeente kan veroorsaak. Waar moontlik behoort
ook ‘n gelyke aantal ouderlinge en diakens op die
nuwe kerkraad dien en hierdie twee ampte moet
die aantal predikante in getal oortref.
3. Oorlegpleging tussen die kerkraad en daardie
ouderlinge en diakens wat nie op die kerkraad dien
nie, is wenslik en noodsaaklik. Hierin kan ‘n inligtingsvergadering/kontakvergadering help terwyl die
kerkraad dit ook kan oorweeg om sy notules aan
hierdie ouderlinge en diakens vir kennisname deur
te gee.
4. Omdat alle gemeentepredikante as bedienaars
van die Woord ‘n sleutelrol in die gemeente speel,
is dit wenslik dat hulle op die kerkraad dien.
5. Die beginsel dat geen amp bo of belangriker as
‘n ander is nie, word gehandhaaf in die feit dat
geen onderskeid gemaak word tussen ouderlinge
en diakens as kerkraadslede en hulle wat nie op
die kerkraad dien nie. Dit moet ook hier gaan om
die gawes wat die Here aan sy gemeente gee. Alle
leraars, ouderlinge en diakens in elke gemeente
oefen dus steeds hulle ampspligte uit in terme van
KO Art. 9, 16 en 17 onder leiding van en met verantwoording aan die kerkraad. Kerkrade kan egter,
waar omstandighede dit vereis, die bestaande
kerkraad verklein volgens die prosedure hieronder,
en na hiérdie ampsdraers word verwys as ouderlinge- en diakens-kerkraad, en aan húlle word die
opdragte soos vervat in KO Art. 26-28 toevertrou.

AANBEVELINGS VAN DIE ARK EN AKG AAN
DIE ASK
1. Die ASK stel hierdie riglyne aan gemeentes
beskikbaar ter implementering van die nuwe Kerkorde Artikels 26 en 27.
2. Die ASK versoek die ARK en die AKG (sameroeper) om KO Artikel 26.2 weer te ondersoek met
moontlike AANBEVELINGs aan die Algemene
Sinode van 2004.
2. By KO Art. 30 en 33 verstaan die ARK dit só dat
afgevaardigdes na meerdere vergaderings uit die
korpus van alle ouderlinge en diakens in die
gemeente gekies kan word.”
1.16.3 AANBEVELING: ARTIKEL 26.2
Die Algemene Sinode neem kennis dat die ARK
reeds in Mei 2003 sy advies, na oorleg met die
AKG, aan die ASK deurgegee het. Die ASK het
aanvanklik nie die vrymoedigheid gehad om hierdie advies van die ARK te implementeer nie, maar
het dit wel op in Mei 2004 geïmplementeer.
1.17 INSKAKELING OOR GEMEENTEGRENSE
1.17.1 Opdrag
1. Die Algemene Sinode 2002 het besluit:
Die Algemene Sinode verwys die hele saak van
"Inskakeling oor Gemeentegrense" en "Kerklidmaatskap" ook na en AKG(sameroeper) en ARK
vir deeglike studie oor die implikasies daarvan veral ten opsigte van die kerkbegrip ter sprake met verslag aan die volgende Algemene Sinode.
2. Vanweë die implikasie van hierdie besluit van
die Algemene Sinode in die lig van Art. 10 van die
Kerkorde (1998) en die NGB art. 16, versoek die
TRK die Algemene Sinode om die hele verslag van
die Ad Hoc-kommissie vir Kerklidmaatskap (Agenda bladsy 306-311 punt 2.6) na die ARK te verwys
om opnuut te kyk na al die AANBEVELINGs.
3. Die bewoording in die laaste paragraaf van
3.2.2.2 word vervang met:
(1) Kerkrade wat 'n lidmaat van buite die gemeente grense ontvang, gee daarvan kennis aan die
kerkraad van die gemeente waar die lidmaat woon.
Dieselfde bewoording geld ook wat 3.2.2.3 betref.
(2) Die ARK kry opdrag om die riglyne te integreer
en in die kerkorde op te neem in plek van die huidige beleidsbesluit 14.
4. Die sinode besluit om art 10 van die kerkorde in
lyn te bring met die besluit wat geneem is oor die
hantering van lidmaatskap oor gemeentegrense
heen, deur die volgende besluit by art 10 te plaas
Besluit 10.1 Die behartiging van herderlike sorg
(art 9.6) by ingeskrewe lidmate van 'n gemeente
wat in 'n ander gemeente se grense woon, mag
wel geskied in ooreenstemming met die besluit van
die sinode dat lidmate ook buite 'n gemeente se
geografiese grense mag woon.
1.17.2 Uitvoering van die opdrag
1. Die ARK het in April 2003 besluit :

B – PROSEDURE INDIEN OP DIE IMPLEMENTERING VAN KO ART. 26.2 BESLUIT WORD
1. Die bestaande kerkraad besluit formeel om die
kerkraad só saam te stel dat nie alle ouderlinge en
diakens daarin dien nie, asook hoeveel ouderlinge
en diakens daar in die gemeente en op die kerkraad onderskeidelik moet dien.
2. Die bestaande kerkraad verkies die lede van
die nuwe kerkraad en lê die name vir approbasie
aan die gemeente voor.
3. Ten einde moontlike (gemeenregtelike) regsprobleme te voorkom, word die lede van die huidige/bestaande kerkraad wat nie tot die nuwe
kerkraad verkies word nie, versoek om as kerkraadslede (maar nie as ampsdraers nie) te bedank.
Indien hulle nie wil nie, kan hulle hulle huidige
termyne uitdien.
4. Die toekomstige kerkraad verkies voortaan alle
ouderlinge en diakens in die gemeente met approbasie van die gemeente.
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Die ARK gee aan die ASK kennis dat die besluit by
KO (2002) Art.10 (sien Handelinge bls 559) ongelukkig in die nuwe Kerkorde uitgeval het, naamlik:
“10b 1 Die behartiging van herderlike sorg (art 9.6)
by ingeskrewe lidmate van ’n gemeente wat in ’n
ander gemeente se grense woon, mag wel geskied
in ooreenstemming met die besluit van die sinode
dat lidmate ook buite ’n gemeente se geografiese
grense mag woon.””
2. AKG doen in hierdie verband verslag.

om geskille wat binne die gesagsgebied van die
betrokke vergadering ontstaan, te hanteer.
2. Diensgeskilbeslegting. Daar bestaan nie op
die oomblik ‘n bepaalde liggaam in die NG Kerk
wat diensgeskille kan hanteer nie. Normaalweg
word dit deur die kerkraad self of die diensverhoudingekommissie hanteer of dan uiteindelik deur ‘n
meerdere vergadering. Daar is duidelik ‘n groot
behoefte in hierdie verband aan ‘n liggaam wat
diensverskille en -geskille met die nodige bekwaamheid kan hanteer.
3. Bevoegdheidshantering. Bevoegdheidsaangeleenthede en geskille wat in hierdie verband ontstaan, word tans deur die ARK hanteer. ’n Beswaarde oor sy/haar bevoegdheid het die reg tot
beroep na ‘n volgende vergadering van die ARK
en uiteindelik na die ASK of die Algemene Sinode.
(KO 2002,Regl 3:10).
4. Dissiplinêre ondersoeke en optredes. Dissiplinêre ondersoeke en optredes word tans deur
kerkrade of ringe gedoen met ‘n reg van appèl na
‘n volgende meerdere vergadering.
1.18.2.3 Vir oorweging deur die ARK
Die ARK sal moet besluit of hy by die Algemene
Sinode wil aanbeveel dat daar een liggaam in die
lewe geroep word.
1.18.2.4 Motivering
1. Van die redes waarom daar ‘n behoefte aan
sodanige liggaam of liggame in die NG Kerk ontstaan het, is ondermeer die volgende:
2. daar word gevoel daar is ‘n gebrek aan deskundigheid by kerkrade en meerdere vergaderinge
met hulle wisselende personeel om werklik geskille
in diensverhoudinge en ook ander geskille in die
Kerk doeltreffend te kan hanteer.
3. Daar is groot verskille in die wyses waarop
verskillende kerkvergaderinge dissiplinêre ondersoeke en maatreëls in die Kerk hanteer en daar is
‘n groot behoefte aan groter deskundigheid en
eenvormigheid.
4. Die nuwe KO-reëlings oor die diensverhouding
met predikante, talle predikante van die Kerk wat
nie meer in NG-gemeentes dien nie, die tentmaker
bediening; leraars met eie bedieninge wat tog
bevoegdheid in die NG Kerk wil hê; die beroepstelsel van die afgelope jare; die feit dat die ARK
tans op AANBEVELING van Ringe moet besluit
oor die bevoegdheid van predikante bring mee
bring mee dat daar baie druk geplaas word op die
hantering van bevoegdheidsaangeleenthede in die
Kerk. Daar is gevolglik ‘n behoefte aan ‘n deskundige liggaam wat finale uitsprake kan maak oor
sodanige sake.
1.18.2.5 Kan sodanige liggaam/liggame geregverdig word
1. Die Skrif 1 Kor 6
In 1Kor 6 wys Paulus die gemeente van Korinthe
daarop dat hulle in staat behoort te wees om self
hulle onderlinge geskille op te los en dat hulle met
hulle geskille nie na wêreldlike regters behoort te
gaan nie.
2. Calvyn se standpunt

1.18 KERKLIKE TRIBUNALE
1.18.1 Opdrag
Die Algemene Sinode 2002 het besluit:
“14.2 ARBEIDSVERHOUDINGE (562) - verwys na
ARK en AKDV vir ondersoek:
1. Die Sinode besluit dat terwyl hy begerig is om 'n
eie inhoud aan sy arbeidsverhoudinge te gee alles
in werking gestel moet word ten einde te verseker
dat die Kerk se aanspreeklikheid beperk sal word
deur te bly by die bepalings van die toepaslike
arbeidswetgewing. Daarom dra die Sinode dit op
aan die ASK tesame met die ARK om:
1.1 'n Kerklike tribunaal/ale te skep wat tug en
arbeidssake teen werknemers kan hanteer.
1.2 Die registrasie van 'n werkgewersorganisasie
te bewerkstellig.
1.3 Om leiding te gee sodat 'n werknemersorganisasie vir Kerklike werkers tot stand sal kom.
1.4 'n Sektorale bedingingsraad vir die Kerk te
registreer ten einde 'n omvattende en afdwingbare
arbeidsbediening tot stand te bring en in stand te
hou.”
1.18.2 Uitvoering van die opdrag
Prof P Coertzen het die volgende memorandum
voorberei :
1.18.2.1 Die situasie wat ontstaan het
Daar het gedurende die afgelope paar jaar ‘n
behoefte ontstaan in die NG Kerk aan ‘n liggaam
of liggame wat aan verskillende vereistes kan voldoen:
1. Gewone Geskilbeslegting. Dit moet ‘n liggaam/liggame wees wat uitspraak kan lewer in
geskille tussen predikante en kerkrade, predikante
onderling, predikante en lidmate. Geskille tussen
kommissies van die kerk, geskille tussen lidmate
ens ens.
2. Diensgeskilbeslegting. Dit moet ook ‘n liggaam/liggame wees wat diensgeskille in die Kerk
kan hanteer en finale uitsprake daaroor kan lewer
– amper iets soortgelyks aan die die KVA (CCMA)
3. Bevoegdheidshantering. Dit moet verder ‘n
liggaam wat finale uitsprake oor die bevoegdheid
van leraars kan lewer en waarheen leraars en
proponente hulle kan beroep.
4. Dissiplinêre ondersoeke en optredes. Die
vraag is ook gevra of dit nie ‘n liggaam/liggame
moet wees wat dissiplinêre ondersoeke en optredes in die Kerk kan behartig nie.
1.18.2.2 Opmerking oor die behoeftes
1. Gewone Geskilbeslegting. Op die oomblik
kan enige kerkvergadering ‘n kommissie aanwys
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2.
Die Kommissie(s) vir behandeling van
Appèlle/Besware en Geskille.
2.1 Benewens die Algemene Kommissie vir die
Behandeling van Appèlle en Geskille (Algemene
Kommissie) is daar binne die verband van die
Nederduitse Gereformeerde kerk soveel Streekskommissies vir die Behandeling van Appèlle en
Geskille (Streekskommissies) as wat deur die
Algemene Sinode op voorlegging van die Sinodes
(Sinodale Kommissies, Moderamens) goedgekeur
is.
2.2 Die regsgebied van die Streekskommissies
omvat daardie groeperings van ringe deur die
onderskeie sinodes in oorleg met die betrokke
ringe saamgevoeg is.
3. Die Algemene Kommissie vir die Behandeling van Besware en Geskille:
3.1 Bestaan uit vyf lede wat deur die Algemene
Sinode benoem word uit die belydende lede van
die NG Kerk.
3.2 Die lede word benoem vir ‘n tydperk van agt
jaar. Hulle kan nie vir ‘n aansluitende periode
benoem word nie.
3.3 Ten minste drie lede van die Algemene
Kommssie moet ampsdraers wees.
3.4 Die voorsitter word deur die Algemene Sinode
benoem
3.5 Die Algemene Sinode benoem uit die belydende lede van die NG Kerk ten minste een regsgeleerde adviserend vir ‘n tydperk van vier jaar.
3.6 Die Algemene Kommssie benoem uit sy lede
‘n skriba aan.
3.7 Vir elke lid van die Algemene Kommissie word
ook ‘n sekundus en tertius lid aangewys wat in
volgorde opgeroep kan word indien die primariuslid
nie die vergadering kan bywoon nie.
4. Streekskommissies:
4.1 Bestaan uit vyf lede en word benoem deur die
betrokke Sinode/Sinodale Kommissie/ Moderamen
uit die belydende lede van die NG Kerk binne die
betrokke streek op voorlegging van die betrokke
ringe.
4.2 Die lede van ‘n Sreekskommissie word benoem vir ‘n tydperk van agt jaar. Hulle kan nie vir
‘n aansluitende periode benoem word nie.
4.3 Die voorsitter van ‘n Streekskommissie word
deur die Sinode/Sinodale Kommissie /Moderamen
benoem.
4.4 Die Sinode/Sinodale Kommissie/ Moderamen
benoem ook addisioneel vir elke Streekskommissie
‘n regsgeledere uit die geledere van die belydende
lidmate van die NGKerk vir ‘n tydperk van vier jaar
as adviserende lid. Die regsgeleerde moet verkieslik in die regsgebied van die Streek woon
4.5 Elke Streekskommissie wys uit sy eie geledere
‘n skriba aan.
4.6 Vir elke lid van ‘n Streekskommissie word ook
‘n sekundus en tertius lid aangewys wat in volgorde opgeroep kan word indien die primariuslid nie
‘n vergadering kan bywoon nie.primus en
4.7 Iemand kan nie terselfdertyd lid of adviseur
wees in meer as een van die Kommissies vir die

Wanneer Calvyn oor die gesag van die kerk skryf,
wys hy daarop dat een van die gestaltes van hierdie gesag juis die gesag is om regspraak te mag
lewer in die kerk.
3. Die voorbeeld van ander Kerke
In Gereformeerde kerkregering het die gesag om
reg te mag spreek nog altyd in die hande van die
kerkvergaderinge gelê.
Die kerkvergaderinge
moes uiteindelik self besluit oor besware en geskille oor en teen besluite wat hulleself geneem
het. In die Ned Geref Kerk is daar begin om van
sodanige hantering af weg te beweeg toe kerkvergaderinge toegelaat is om van gevolmagtigde
kommissies gebruik te maak om appèlle te kan
aanhoor en afhandel. Die toenmalige Hervormde
Kerk in Nederland het in 1951 met hulle nuwe
Kerkorde gekies om die weg van selfstandige regspraak in die Kerk moontlik te maak.
1.18.2.6 Vir oorweging deur die ARK
1. Die ARK sal moet oorweeg of die huidige
reëlings in die NG Kerk mbt die hantering van
besware en geskille; dissiplinêre ondersoeke en
appèlle genoegsaam is om te voldoen aan die
klaarblyklike behoeftes wat daar in die Kerk ontstaan het.
2. Indien die ARK oordeel dat daar wel behoefte is
aan ‘n liggaam/liggame wat van die bg behoeftes
kan hanteer, sal die ARK moet besluit of daar een
liggaam ingestel moet word om aan al die
behoeftes te voldoen en of daar miskien meer as
een liggaam ingestel moet word.
3. Die ARK sal ook moet oorweeg of hy wil
aanbeveel dat sommige van die sake soos bv
dissiplinêre ondersoeke moet bly soos dit is en dat
daar miskien ‘n liggaam/liggame ingestel moet
word wat gewone besware en geskille; diensverhoudinge besware en geskille en appèlle op verskillende verbandsvlakke in die Kerk kan hanteer.
1.18.2.7 Kommissies vir die hantering van
Appèlle/Besware en Geskille in die NG Kerk
Die volgende sou kon dien as ‘n voorbeeld vir hoe
‘n Kommissie vir Appèlle/Besware en Geskille in
die Kerk kan lyk en funksioneer.
1. Algemeen
1.1 Die behandeling van appèlle (besware) en
geskille in die kerk geskied ter wille van die onderhouding van reg in die kerk met in ag neming van
regverdigheid en liefde.
1.2 Die behandeling van appèlle en geskille,
behalwe daardie appèlle, geskille waarvoor elders
voorsiening gemaak word in die kerklike orde, is
opgedra aan Kommissies vir die behandeling van
Appèlle en Geskille en geskied met in ag neming
van die bepalinge in hierdie reglement asook
ander reëlings in die kerklike orde wat die kerklike
regspraak bepaal.
1.3 Benewens die reg om ‘n appèl by ‘n betrokke
kommissie vir die behandeling van Appèlle en
Geskille in te dien, kan die kerkvergadering wat ‘n
besluit geneem het versoek word om die besluit in
revisie te neem.
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Behandeling van Besware en Geskille nie, ‘n
Visitasiekommissie of ‘n Kommissie vir Opsig en
Tug nie.
4.8 ‘n Lid wat as ampsdraer benoem is as lid kan
by verlies van ampsbevoegdheid sy/haar dienstyd
op die betrokke Kommissie voltooi met dien verstande dat die ampsbevoegdheid nie weens ‘n
tugmaatreël ontneem is en mits die lid steeds voldoen aan die vereistes van 2.3(i) en 2.4 (i).
5. Appèlle/Besware
5.1 ‘n Kerklike liggaam, ‘n ampsdraer, iemand in
diens van die NG Kerk,of wat ‘n funksie vervul in
die Kerk of iemand wat ingeskryf is in die registers
van ‘n gemeente kan, as hulle beswaard voel oor
‘n besluit van ‘n kerkraad, ‘n ring of ‘n ander kerklike liggaam binne die regsgebied van ‘n Streekskommissie ‘n appèl/beswaar by die Streekskommissie in dien as hulle meen dat hulle in hulle
belange of kerklike verantwoordelikheid deur die
besluit getref is.
5.2 Appèlle/Besware teen besluite van kerklike
liggame buite die regsgebied van die Streekskommissie word by die Algemene Kommissie vir die
Behandeling van Besware en Geskille ingedien.
5.3 Onder besluite word ook verstaan ‘n handeling
of ‘n versuim.
5.4 Appèlle/Besware word by wyse van ‘n appèlskrif/beswaarskrif by die bevoegde kommissie vir
appèlle/besware en geskille ingedien binne dertig
dae na die dag waarop die besluit geneem is of
binne dertig dae nadat daar op ‘n redelike wyse
van die besluit kennis geneem kon word.
5.5 Die Betrokke Kommissie stuur ‘n afskrif van
die beswaar aan die kerklike liggaam wat die
bestrede besluit geneem het.
5.6 Die in dien van ‘n beswaarskrif hef (skort) nie
die werking van die bestrede besluit op nie.
5.7 Die voorsitter van die bevoegde Kommissie
het die bevoegdheid om, indien hy daartoe versoek word, met skriftelike kennisgewing aan die
betrokke partye die uitvoering van of in werking
stelling van die bestrede besluit op te hef (skort) of
‘n ander spoedeisende voorsiening te tref totdat
die Kommissie ‘n uitspraak gemaak het.
6. Geskille
6.1 Die Kommissies van die NG Kerk vir die
Behandeling van Appèlle/Besware en Geskille behandel en besleg geskille wat ontstaan het tussen
kerklike liggame, ampsdraers, en diegene wat in
diens gestel is of ‘n funksie vervul in die NG Kerk
mbt.
6.2 die vervulling van hulle taak;
6.3 die begrensing van hulle arbeidsveld
6.4 die omvang van hulle bevoegdheid
6.5 ‘n Streekskommissie behandel en besleg die
geskil indien dit ‘n geskil is tussen kerklike liggame
of persone waarvan die arbeidsveld geleë is in die
regsgebied van die Streekskommissie. In alle
ander gevalle word die geskil deur die Algemene
Kommissie behandel en besleg
6.6 ‘n Geskil moet deur een van die betrokkene
partye skriftelik in die vorm van ‘n beswaarskrif by

die bevoegde Kommissie aanhangig gemaak
word.
6.7 Die betrokke Kommissie stuur ‘n afskrif van
die ingehandigde geskil aan die instansie met wie
die geskil ontstaan het.
7. 'n Appèl/Beswaarskrif
7.1 ‘n Appèl/Beswaarskrif , soos bedoel in 5.4
hierbo, moet die volgende bevat:
* die naam(e) van die beswaarde,
* die kerklike posisie van die beswaarde (bv lidmaat, skriba, leraar, ouderling, diaken, ens.),
* en die adres van die diegene wat die saak voor
die Kommissie bring,
* ‘n vermelding van die besluit waarteen die appèl/
beswaarskrif gerig is en indien moontlik ook die
datum van die besluit;
* ‘n uiteensetting van die redes, gestaaf deur inligting en feite, waarom daar oor die appèl/beswaar
of geskil ‘n beslissing gevra word.
Indien dit gaan om ‘n beswaar moet daar ook die
nodige toeligting wees waarom die beswaarde
meen dat hy/sy in hulle belange of kerklike verantwoordelikheid geraak is.
* Die datum van die beswaarskrif en die handtekening van die beswaarde. Indien dit ‘n liggaam
is wat die beswaar maak die handtekening van
voorsitter en skriba van die liggaam.
7.2 Indien die appèl/beswaarskrif nie voldoen aan
die vereistes soos gestel in 5.1 nie bied die
Kommissie die beswaarde die geleentheid om die
appèl/beswaarskrif aan te vul.
7.3 ‘n Appèl/beswaarskrif kan skriftelik deur die
beswaarde teruggetrek word solank die Kommissie
nog nie ‘n besluit daaroor geneem het nie.
8. Bevoegdheid
8.1 ‘n Kommissie vir die Behandeling van Besware en Geskille het die bevoegdheid om slegs uitsprake te doen in sake waarvoor daar nie ‘n ander
liggaam aangewys is met die bevoegdheid om
uitsprake te doen nie.
8.2 Indien daar onsekerheid bestaan oor die vraag
watter kerklike liggaam die bevoegdheid het om ‘n
uitspraak te maak of as dit blyk dat daar nie ‘n
liggaam met bevoegdheid in die Kerkorde aangewys is om ‘n uitspraak te maak nie, beslis die
Algemene Kommissie vir die Behandeling van
Appèlle/Besware en Geskille watter liggaam bevoeg is om ‘n uitspraak te gee.
8.3 Indien ‘n kerklike liggaam of ‘n lid daarvan of ‘n
ampsdraer nalatig is in die nalewing of ten uitvoer
bring van die beslissing van ‘n Kommissie het die
Kommissie die bevoegdheid om dit aan die kerklike liggaam wat opsig en tug bevoegdheid oor die
persoon of liggaam het te rapporteer sodat daar
van die middele van die kerklike tug gebruik gemaak kan word.
9. Die Hantering van ‘n Appèl/Beswaar of ‘n
Geskil
9.1 ‘n Kommissie vir die hantering van ‘n appèl/
beswaar of ‘n geskil hanteer ‘n saak wat voorgelê
word binne ‘n vasgestelde tyd. Van dié tyd word
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* Indien ‘n kerkraad betrokke was ook die Ringskommissie van die ring waarvan die kerkraad deel
is.
* Die Kommissie vir die Behandeling van Besware
en Geskille neem hulle uitsprake op in periodieke
verslae aan die betrokke meerdere vergaderinge.
10. Verdere appèl/Beroep
10.1 Behoudens 10.5 kan die uitsprake van
Streekskommissies deur die volgende persone en
liggame in appèl geneem word na die Algemene
Kommissie vir die Behandeling van Besware en
Geskille
* Diegene wat die beswaar gemaak het of die
geskil aangebring het;
* Die liggaam oor wie se besluit beswaar gemaak
is,
* Diegene met wie die geskil bestaan.
10.2 Die beroep word skriftelik en gemotiveerd
gedoen binne dertig dae na die dag waarop die
besluit weggestuur is of na die dag waarop daar
redelikerwys daarvan kennis geneem kon word.
10.3 Die indiening van ‘n beroepskrif het geen
skorsende effek op die bestrede uitspraak nie. Die
voorsitter van die Algemene Kommissie het die
bevoegdheid om ‘n skriftelike versoek insake ‘n
ingediende beroepskrif mbt tot die uitvoering of
inwerkingstelling van die beslissing op te skort of ‘n
ander spoedeisende reëling te tref tot tyd en wyl
die Algemene Kommissie ‘n uitspraak gemaak het.
10.4 Met betrekking tot ‘n uitspraak van die Algemene Kommissie is geen verdere beroep moontlik
nie (sien 11.1.hier onder).
10.5 Met betrekking tot besware teen die gevolgde prosedure by die verkiesing van ampsdraers
doen die betrokke Streekskommissie ‘n eind-uitspraak.
11. Die behandeling van ‘n saak in beroep
11.1 By die behandeling van ‘n saak in beroep
geld vir sover van toepassing die bepalinge van
artikel 9 van hierdie reglement.
11.2 Die Algemene Kommissie kan ‘n uitspraak
van ‘n Streekskommissie bevestig; geheel of
gedeeltelik vernietig; aanvul of ter sake voorsiening maak soos nodig.
11.3 Indien die Algemene Kommissie van oordeel
is dat dit self nie ‘n eind-uitspraak kan maak nie,
kan die Algemene Kommissie die uitspraak van ‘n
Streekskommissie in die geheel of gedeeltelik
ongedaan en die saak verwys na dieselfde of ‘n
ander Streekskommissie om met in ag neming van
die aanwysings van die Algemene Kommissie ‘n
nuwe uitspraak te maak.
11.4 Die Algemene Kommissie stuur per aangetekende pos, binne dertig dae nadat sy uitspraak gemaak is, sy uitspraak, gewaarmerk deur
die skriba aan:
* diegene wat die beroepskrif ingedien het;
* die kerklike liggaam teen wie se besluit die beswaar gerig was of aan diegene met wie die geskil
bestaan;
* die Streekskommissie wie se uitspraak in geding
was;

kennis gegee aan die betrokkenes. Die tyd kan
met opgaaf van redes verleng word.
9.2 Wanneer daartoe versoek deur die betrokkenes of uit eie oorweging kan die Kommissie die
betrokkenes geleentheid gee om in mekaar se
teenwoordigheid, bygestaan deur ‘n raadgewer
indien so verkies, hulle onderskeie sake mondeling
toe te lig.
9.3 Die hantering van ‘n appèl/beswaar of ‘n geskil
geskied nie in die openbaar nie. Die Kommissie
kan egter uit eie beweging of op versoek van die
betrokkenes besluit om die beswaar of geskil in die
openbaar te hanteer.
Die Kommissie kan:
* ‘n bestrede besluit bevestig,
* in die geheel of gedeeltelik vernietig,
* aanvul of
* ‘n ter sake voorsiening maak soos nodig
9.4 Geen uitspraak oor ‘n appèl/beswaar of ‘n
geskil kan gemaak word indien nie ten minste vier
van die Kommissielede teenwoordig is nie.
9.5 Die lede van ‘n Kommissie mag nie deelneem
aan of aanwesig wees by die behandeling van ‘n
geskil of ‘n appèl/beswaar waarmee hulle direk of
indirek betrokke is of was nie of as hulle enige
belang by die behandeling sou hê nie.
9.6 Die Kommissie beslis met ‘n gewone meerderheid van stemme. By ‘n staking van stemme is die
stem van die voorsitter deurslaggewend.
9.7 Elke uitspraak van die Kommissie moet skriftelik gegee word en moet ten minste die volgende
bevat:
* Die naam van die persoon(e) wat die appèl/
beswaarskrif in gedien het en, indien van toepassing, hulle kerklike posisie en adres,
* Die datum van die bestrede besluit asook die
datum waarop die appèl/beswaar by die Kommissie in gedien is,
* ‘n feitelike samevatting van die appèl/beswaar of
geskil,
* die kerkregtelike (regs)grond waarop die uitspraak berus;
* ‘n duidelike uitspraak oor die appèl/beswaar of
geskil en indien nodig ‘n reëling betreffende die
kerkregtelike (regs) gevolge van die uitspraak.
* Indien dit ‘n uitspraak van ‘n Streekskommissie
is moet dit ook ‘n mededeling bevat of ‘n beroep na
die Algemene Kommissie vir die Behandeling van
Besware en Geskille moontlik is.
* Laastens moet die uitspraak gedateer wees en
die handtekening van die voorsitter en skriba van
die Kommissie of hulle plaasvervangers bevat.
9.8 Die Kommissie stuur ‘n gewaarmerkte afskrif
(deur die skriba bekragtig) van sy uitspraak per
aangetekende pos binne dertig dae na die uitspraak gemaak is aan:
* Diegene wat die beswaarskrif in gedien het;
* die kerklike liggaam teen wie se besluit beswaar
gemaak is of diegene met wie die geskil was,
* die streeksinode, in geval van ‘n Streekskommissie,

197

Regskommissie

14.5 Die kerklike liggaam by wie die revisie versoek ingedien is, gee kennis van sy beslissing aan
die indiener van die revisie versoek.
Wanneer ‘n revisie versoek afgewys word, kan ‘n
beswaarskrif teen die besluit waaroor daar beswaar is by die bevoegde Kommissie ingedien
word. Die beswaarskrif moet binne dertig dae na
die dag waarop die antwoord op die revisie
versoek afgestuur is of binne dertig dae na die dag
waarop daar redelikerwys van die antwoord kennis
geneem kon word, ingedien word.
14.6 ‘n Vergadering is nie verplig om ‘n versoek
tot revisie in behandeling te neem nie tensy dit
aangetoon kan word dat dit gaan om ‘n element
wat by die neem van die besluit waarvan revisie
gevra word buite beskouing gelaat is of onvoldoende oorweeg is.

* die Streeksinode van die betrokke Streekskommissie;
* Die Ringskommissie van die betrokke ring
12. Vernietiging in belang van eenheid in die
behandeling van besware en geskille
12.1 Ter wille van eenheid in die behandeling van
besware en geskille kan die Algemene Kommissie
binne sestig dae na die dag waarop ‘n Streekskommissie sy uitspraak afgestuur het, die uitspraak
vernietig en ‘n ter sake uitspraak soos nodig in die
plek daarvan maak. Indien nodig word reëlings
getref mbt die regsgevolge van die vernietiging.
12.2 Die Algemene Kommissie kan met ‘n gemotiveerde besluit in belang van eenheid in die behandeling van besware en geskille die eindbesluit van
‘n Streekskommissie as onjuis verklaar. Die regsgevolge van die Streekskommissie se uitspraak
word nie as gevolg van die besluit aangetas nie.
13. Hersiening
13.1 Indien die Algemene Kommissie bewus raak
van feite en omstandighede waarmee daar glad
nie of onvoldoende rekening gehou is betreffende
‘n uitspraak waarteen geen beroep (meer) moontlik
is nie en wat volgens die mening van die Algemene Kommissie tot ‘n ander uitspraak sou lei
indien daar wel daarmee rekening gehou is, het
die Algemene Kommissie die bevoegdheid om die
saak in hersiening te neem. In sodanige geval
maak die Algemene Kommissie ‘n nuwe uitspraak.
13.2 Wanneer die Algemene Kommissie oorgaan
tot die hersiening van ‘n uitspraak reël die Kommissie, indien nodig, die regsgevolge van die hersiening.
14.
Revisie deur die vergadering wat die
besluit geneem het.
14.1 ‘n Kerklike liggaam; ‘n ampsdraer; iemand in
diens van die Kerk of iemand wat ‘n funksie in die
Kerk vervul; of iemand wat ingeskryf is in die
registers van ‘n gemeente kan, indien hulle beswaard voel oor die besluit van ‘n amptelike vergadering of ‘n ander liggaam van die Kerk omdat
hulle meen dat die besluit hulle in hul belange of
kerklike verantwoordelikheid getref het, die kerklike
liggaam wat die besluit geneem het, vra om die
besluit in revisie te neem.
14.2 Indien daar reeds ‘n beswaar aangeteken is
by ‘n Streeks- of die Algemene Kommissie, bepaal
die voorsitter van die Kommissie dat die behandeling van die beswaar opgeskort word totdat die
betrokke kerklike vergadering of liggaam ‘n uitspraak gemaak het oor die revisie-versoek.
14.3 ‘n Versoek tot revisie word skriftelik en
gemotiveerd ingedien binne dertig dae na die dag
waarop die besluit waarvoor om revisie gevra
word, geneem is of dertig dae na die dag waarop
die beswaarde redelikerwys van die besluit kon
kennis neem.
14.4 Indien daar reeds ook beswaar gemaak is
teen die besluit stuur die kerklike liggaam by wie
revisie gevra word ‘n afskrif van die revisie-versoek
aan die betrokke Kommissie vir die Behandeling
van Besware en Geskille

1.18.3 AANBEVELING: KERKLIKE TRIBUNALE
Die Algemene Sinode neem kennis van die bostaande memorandum, lewer kommentaar daarop
en verwys dit ook na die Taakspan voorgestel by
punt 1.13 hierbo. Die insette van die onderskeie
Sinodale
Regskommissies/Kerkordekommissies
word ook ingewag.
1.19 INTERPRETASIE ARTIKEL 39
1.19.1 Opdrag
Die Algemene Sinode 2002 het besluit:
“Die Algemene Sinode besluit om aan die ARK
opdrag te gee om in die interim-periode ondersoek
in te stel na Art 39 van die Kerkorde en die tweede
sin sodanig te herskryf dat dit vir slegs een interpretasie vatbaar sal wees.”
1.19.2 AANBEVELING: ARTIKEL 39
Die Algemene Sinode neem kennis dat die ARK op
hierdie stadium, in die lig van die nuwe verwikkelinge rondom die visioenêre taakspan se aanbevelings, geen aanbeveling oor die verandering van
Art. 39 maak nie.

2. GRONDIGE HERSIENING VAN DIE
KERKORDE
AANBEVELINGS:
Die Algemene Sinode keur die volgende wysiginge
aan die Kerkorde goed:
2.1 WYSIGING VAN ART. 49.1
KO Art. 49.1 se bewoording word gewysig om te
lees: “Die heilige doop word deur ’n bedienaar van
die Woord bedien met gebruikmaking van ’n goedgekeurde liturgiese formulier. Dit word, behalwe
by hoë uitsondering, in die erediens bedien”.
2.2 REGLEMENT VIR DIE AKKM
Die Algemene Sinode keur die reglement vir die
AKKM, soos opgeneem in die verslag van die
AKKM, goed.
2.3 REGLEMENT VAN DIE AKPB
Die Algemene Sinode keur die volgende reglement
vir die AKPB goed:
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voegdheidsregister aangeteken en ter insae op
aanvraag beskikbaar is.

REGLEMENT VIR DIE ALGEMENE KOMMISSIE
VIR PREDIKANTEBEDIENING (AKPB)
1. NAAM
Algemene Kommissie vir Predikantebediening
(AKPB)
2. SAMESTELLING EN VAKATURES
2.1 Die kommissie bestaan uit ‘n maksimum van
twee (2) aangewese verteenwoordigers van die
Algemene Regskommissie, die Algemene Kommissie vir Gemeentebediening, die Algemene
Kommissie vir Teologiese Opleiding asook ‘n maksimum van drie (3) deskundige lede soos aangewys deur die Algemene Sinode.
2.2 Vakatures word aangevul uit die betrokke
kommissies met kennis aan die skriba van die
ASK.
3. OPDRAG
Die Kommissie
3.1 adviseer die Algemene Sinode in verband met
sake en beleid ten opsigte van die persoons- en
bedieningsbegeleiding van predikante in die NG
Kerk;
3.2 dra sorg vir navorsing, beplanning, inligting,
skakeling en voorligting ten opsigte van die begeleiding van gelegitimeerdes in die NG Kerk;
3.3 koördineer en dra sorg vir sake en beleid ten
opsigte van
3.3.1 die mentorprogram vir predikante in die NG
Kerk;
3.3.2 standplaasruiling vir predikante in die NG
Kerk;
3.3.3 die pastorale begeleiding van predikante in
die NG Kerk;
3.4 fasiliteer samewerking tussen die onderskeie
sinodes se kommissies wat die begeleiding van
predikante hanteer;
4. BEGROTING
Die Kommissie se befondsing geskied deur die
Algemene Sinode na voorlegging van 'n begroting
aan die AKF
5. KONSTITUERING EN VERGADERINGS
5.1 Die Kommissie konstitueer so gou as moontlik
tydens of na 'n vergadering van die Algemene
Sinode.
5.2 Die Kommissie wys 'n Dagbestuur van drie
lede aan (voorsitter, ondervoorsitter en skriba).
5.3 Die Kommissie en sy dagbestuur vergader na
behoefte.

3.2 ANDER SAKE DEUR DIE ARK HANTEER
3.2.1
Bevoegdheid van kandidate van en
vertrekkend na ander kerke
3.2.1.1 Die ARK oordeel dat riglyne geformuleer
moet word vir die erkenning en verlening van
bevoegdheid aan kandidate van en vertrekkend na
ander kerke. (Hierin moet veral ook gelet word op
die probleem dat persone vir jare sonder die toesig
van die NG Kerk kan werk en dan met terugkoms
tans sonder meer weer aansoek om bevoegdheid
kan doen).
3.2.1.2 AANBEVELING: BEVOEGDHEID KANDIDATE
Die Algemene Sinode verwys hierdie saak ook na
die Taakspan voorgestel by punt 1.13 hierbo.
3.2.2 Notules van kommissies
3.2.2.1 Die ARK het in April 2004 besluit :
“Die ARK adviseer alle permanente kommissies
van die Algemene Sinode dat hul laaste notule
afgehandel word by die eerste vergadering van die
betrokke tydelike kommissie tydens die sitting van
die Algemene Sinode.”
3.2.2.2 AANBEVELING: NOTULES VAN KOMMISSIES
Die Algemene Sinode bekragtig die aanbeveling
van die ARK.
3.2.3 Samestelling van die ARK
3.2.3.1 Die ARK het in April 2004 besluit :
“Die ARK beveel by die volgende Algemene
Sinode aan dat die reglement vir die ARK sodanig
gewysig word om voorsiening te maak dat kundiges per geleentheid gekoöpteer mag word.”
3.2.3.2 AANBEVELING: SAMESTELLING ARK
Die Algemene Sinode bekragtig die aanbeveling
van die ARK.
3.2.4 Predikante in diens van kinderhuise en
ander sodanige inrigtings
AANBEVELING: REGLEMENT 3
Die volgende punt word by Reglement 3 van Die
Kerkorde (Reglement vir die reëling van die bevoegdheid van Predikante en Proponente) gevoeg
word:
“2.3.3 Predikante in diens van kinderhuise en
ander sodanige inrigtings wat per ooreenkoms
ondersteuningsdienste lewer aan die Nederduitse
Gereformeerde Kerk.”

3. WERKSAAMHEDE VAN DIE ALGEMENE REGSKOMMISSIE
3.1 BEVOEGDHEIDSAANGELEENTHEDE
3.1.1 Alle bevoegdheidsaangeleenthede is ordelik
deur die ARK hanteer en in die betrokke bevoegdheidsregister aangeteken. Die bevoegdheidsregister is op aanvraag ter insae by die Skriba:
Bevoegdheidsregister van die ARK beskikbaar.
3.1.2 Die Algemene Sinode neem kennis dat alle
bevoegdheidsaangeleenthede behoorlik in die be-

3.2.5 Mentorprogram
3.2.5.1 Die AKPB is reeds geruime tyd in opdrag
van die Algemene Sinode besig met die ondersoek
na en implementering van 'n mentorprogram vir
alle gelegitimeerde persone in die NG Kerk, waar-
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geregistreer te word vir solank hy so 'n leraar is of
so 'n posisie beklee. Mev. Gunning het verder
bevestig dat 'n leraar moet aansoek doen om behoud van hierdie bevoegdheid wanneer hy emeritaat aanvaar. Die huidige gebruik is dat alle sodanige aansoeke, adresveranderings, ens. via die
betrokke denominasie/kerkverband op streeksvlak
gekied en gekontroleer word."

oor die AKPB self aan die Algemene Sinode
verslag sal doen.
3.2.5.2 AANBEVELING: MENTORPROGRAM
Die Algemene Sinode keur dit goed dat 'n nuwe
punt tussen punte 3 en 4 van KO Regl.3 (Reglement vir die Reëling van die Bevoegdheid van
Predikante en Proponente) ingevoeg word, naamlik :
“4. BEDIENINGSONTWIKKELING
4.1 ‘n Gelegitimeerde persoon behoort in die lig
van die legitimasie-verklaring deel te neem aan
voortgesette teologiese opleiding.
4.2
Alle gelegitimeerdes behoort, ter wille van
hulle eie bedieningsontwikkeling en die beswil van
die gemeente, in te skakel by die mentorprogram
van die NG Kerk.”

3.2.7 Aansoek om toelating tot die bediening
AANBEVELING: TOELATING TOT BEDIENING
Die Algemene Sinode bespreek die aansoek om
toelating tot die bediening in camera
Hiermee vertrou die ARK dat hy die taak aan hom
opgedra, na behore nagekom het. Die vergadering van die Algemene Sinode word die seën van
die Here toegebid.

3.2.6 Huweliksbevestiging deur proponente
By navraag wat gedoen is by die Dept. van Binnelandse sake in Pretoria, is die volgende antwoord
ontvang:
"Enige leraar of persoon wat 'n verantwoordelike posisie beklee in 'n godsdienstige denominasie
of organisasie, kan volgens wet 25 van 1961,
subartikel 2 gewysig by art 2 van Wet 51 van
1970, aansoek doen om as huweliksbevestiger

PIETER COERTZEN
GERRIT CLOETE
MANIE KLEYNHANS
FLIP DU TOIT
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KOMMISSIELEDE:
Prof P Coertzen (voorsitter), dr GJ Cloete (ondervoorsitter), ds HJ Kleynhans (skriba), ds K Delport, dr S du
Toit, ds JJ Vogel, ds FJ van der Merwe, ds JJ Wessels, ds JH Windell, ds JH Wandrag, dr HL Grobler, dr PR
du Toit, prof PJ Strauss.

KENNISNAME:

Pt 1 - 1.1.2

Pt 1.2 - 1.2.2

Pt 1.3 - 1.3.2.2

Pt 1.3.2.4

Pt 1.4 - 1.4.2

Pt 1.5 - 1.5.3

Pt 1.5.5

Pt 1.5.7 - 1.7.2

Pt 1.8 - 1.8.2.8

Pt 1.9 - 1.11.2











BESLUITNEMING:

Pt 1.1.3

Pt 1.2.3

Pt 1.3.2.3

Pt 1.3.2.5

Pt 1.4.3

Pt 1.5.4

Pt 1.5.6

Pt 1.7.3

Pt 1.8.2.9

Pt 1.11.3

Pt 1.15.2

Pt1.16.3

Pt 1.18.3

Pt 1.19.2

Pt 2.1 - 2.3

Pt 3.2.1.2

Pt 3.2.2.2

Pt 3.2.3.2

Pt 3.2.4

Pt 3.2.5.2

Pt 3.2.7
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Pt 1.12 - 1.15.1
Pt 1.16 - 1.16.2
Pt 1.17 - 1.18.2.7 (14.6)
Pt 1.19.1
Pt 3.1 - 3.2.1.1
Pt 3.2.2.1
Pt 3.2.3.1
Pt 3.2.5.1
Pt 3.2.6
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met die die ou artikel 11 gewees het. Maar, so het
die argument téén beroeping vir 'n termyn aan die
ander kant gelui, die moontlikheid van beroeping
met 'n beperkte termyn skep ruimte vir allerlei
misbruike.
2. Die wysiging van artikel 11 en die byvoeging
van die besluit by artikel 11 in 2002 het hierdie probleme klaarblyklik egter tot 'n groot mate - ten
minste kerkordelik - besweer. Die uitdrukking "predikante kan die kerkdiens slegs om ernstige en
gewigtige redes verlaat" bring die oorspronklike
bedoeling en betekenis van die artikel beter uit,
terwyl die besluit by artikel 11 met sy voorwaardes
vir beroeping vir 'n bepaalde taak vir 'n bepaalde
termyn aan die een kant die behoefte en aan die
ander kant die moontlikheid van misbruik aanspreek.

1. OPDRAGTE VAN DIE ALGEMENE
SINODE
1.1 BEROEPSTELSEL
(Sien Handelinge 1998, bl 406, 1.3.2.3 en bl 408,
1.2.3)
1.1.1 Opdrag
1.1.1.1 Die Algemene Sinode besluit in die lig van
misbruike rondom die beroepstelsel, dat die ARK
opdrag kry om die hele beroepstelsel van die Ned
Geref Kerk de novo te ondersoek, met aanbevelings en voorlegging aan die Algemene Sinode vir
goedkeuring en implementering.
1.1.1.2 Die Algemene Sinode verwys die voorstelle vervat in beskrywingspunt B.7.2 na die ARK
vir oorweging by die de novo-ondersoek na die
hele beroepstelsel.
1.1.1.3 Die ASK verwys ‘n skrywe van die Sinode
van Midde Afrika gedateer 11 Oktober 1999 insake
misbruike rondom die bekendstelling van vakatures in die Kerkbode na die ARK. Samewerking
deur die kerklike media word gevra.
1.1.1.4 Die Algemene Sinode van 2002 het 'n
nuwe opdrag aan die ARK gegee om die beroepstelsel de novo te ondersoek en die Algemene
Sinode te bedien met voorstelle wat die funksionaliteit van die beroepstelsel sal herstel.
1.1.2 Uitvoering van die opdrag
Die AKPB is alreeds besig met 'n ondersoek in
hierdie verband.

1.2.3 AANBEVELING: ARTIKEL 11
Dat artikel 11 van Die Kerkorde met sy besluit
ongewysig gelaat word.
1.3 WERKTERREIN ALGEMENE SINODE EN
SINODES
1.3.1 Opdrag
Die Algemene Sinode 2002 het besluit:
“In die lig van enkele beginsels soos vervat in
hierdie studiestuk (onder andere KO artikel 20,22)
en resente ontwikkelinge in die visie op 'n gereformeerde kerkverband versoek die Algemene Sinode die Algemene Regskommissie om die werkterreine van die vier kerkvergaderings soos omskryf in Die Kerkorde te hersien met die oog op die
volgende Algemene Sinode. In die proses kan
daar gekyk word of die take van die Algemene
Sinode nie verminder en die van die sinode nie
duideliker omskryf kan word nie. In die verband
word:
1. sinodes en die permanente kommissies van die
Algemene Sinode genooi om hulle insette te lewer;
2. die uitkoms van 'n proses van strategiese beplanning rondom die werksaamhede en funksionering van die Algemene Sinode by die ASK verreken.”
1.3.2 Uitvoering van die opdrag
1.3.2.1 Opdrag
1. Hoewel daar tot dusver geen direkte kommentaar van sinodes of die kommissies van die Algemene Sinode aan die ARK ontvang is nie, kry
beide tog op 'n manier nog 'n geleentheid om hulle
oor hierdie saak uit te spreek in antwoord op 'n
versoek van die ASK in sy proses - saam met 'n
taakspan - van strategiese beplanning. Die ASK
het in Februarie 2004 besluit om by die Algemene
Sinode aan te beveel dat die bestaande onderskeid in werkterrein tussen sinodes en die Algemene Sinode funksioneel is en so moet bly, maar
dat sommige sake in artikel 43 duideliker of anders
geformuleer kan word. Kommentaar en insette van
die onderskeie moderamina/sinodale kommissies
en die ARK word egter gevra. Daarby word die

1.1.3 AANBEVELING: BEROEPSTELSEL
Die Algemene Sinode volstaan met die verslag van
die AKPB in verband met die beroepstelsel.
1.2 ARTIKEL 11
1.2.1 Opdrag
Die ARK het die Algemene Sinode 2002 versoek
om sy opdrag (Handelinge 1998, bl 408, 1.1.3)
aan die ARK te herhaal, naamlik: Die Algemene
Sinode versoek die ARK om 'n studie van die hele
Artikel 11 te maak en aan die volgende Algemene
Sinode daaroor te rapporteer.
1.2.2 Uitvoering van die opdrag
Beredenering
1. Die opdrag van die Algemene Sinode spruit uit
die feit dat die ou artikel 11, met ander woorde
artikel 11 voor 2002, die uitdrukking gebruik dat die
predikant sy lewe lank aan die predikantsamp
verbonde is. Twee argumente het die hierdie formulering die afgelope tyd in gedrang gebring. Die
een is dat die amp van die predikant soos alle
ander ampte tog aan diens in die kerk en meer
spesifiek die gemeente gekoppel is en nie 'n saak
is wat permanent aan die persoon kleef nie. Die
tweede is die feitelike situasie in die NG Kerk vandag dat die bediening in 'n sekere gemeentesituasie op 'n sekere tydstip daarby kan baat as
iemand vir 'n bepaalde of beperkte termyn beroep
en in die amp bevestig word. So 'n persoon se
moontlike uittrede na hierdie termyn kon in stryd
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kommissies van die Algemene Sinode of hulle
verteenwoordigers ook by hierdie proses van
strategiese beplanning betrek.
2. Hoewel die reaksie soos versoek nog nie
ontvang is nie, wil dit voorkom asof die verslag van
die ARK aan die Algemene Sinode oor bogaande
opdrag ten minste op die punt van die onderskeid
in werkterrein van sinode/Algemene Sinode deur
die van die ASK kan loop, en dat net die onderskeid tussen die terreine van die ander apart in die
verslag van die ARK aan die Sinode opgeneem
word.
1.3.2.2 Beredenering sinodes/Algemene Sinode
1. Die histories-kerkregtelike beredenering oor die
onderskeid tussen die terrein van die sinodes en
die Algemene Sinode voor die Algemene Sinode
van 2002 (Agenda 289-291) wat tot bogenoemde
opdrag gelei het, geld steeds en word nie hier
herhaal nie.
2. Wat hier belangrik is, is dat hierdie onderskeid
deur die loop van die geskiedenis van gereformeerde kerke en prinsipieel nie deur vasstaande,
duidelik onderskeibare beginsels bepaal is nie,
maar in elke kerkverband waarin daar partikuliere
of streeksinodes en 'n algemene sinode is, deur
diskresie en behoefte bepaal is. In die bepaling
van hierdie behoefte en die uitoefening van hierdie
diskresie is daar egter telkens aan twee beginsels
vasgehou, naamlik dat kerkvergaderings hulle
gesag aan Christus ontleen en elkeen op sy terrein
met 'n aan Christusverleende mandaat optree én
dat meerdere vergaderings alleen sake behandel
wat daar tuishoort of daarheen verwys is deur
mindere vergaderinge én nie deur laasgenoemde
afgehandel kon of kan word nie. Dit beteken dat
die Algemene Sinode nie 'n hiërargiese, oorkoepelende en alles-na-hom-toe-aantrekkende karakter
mag hê nie, maar slegs oor en in daardie sake
mag handel wat aan hom toegesê is of kan word.
Die Algemene Sinode mag slegs daardie sake
hanteer wat die gemeentes in hulle breedste verband raak (die Algemene Sinode is nie die hoogste
nie, maar die breedste - in die sin van die wydste
saamgestelde - vergadering van die gemeentes in
die algemene sinodale verband van die NGK) én
waartoe die samestellende sinodes (KO artikel 36,
37) ooreengekom het. Laasgenoemde impliseer
dat sinodes hulle goedkeuring sal moet gee indien
die Algemene Sinode meer sake na hom toe aantrek as waaroor aanvanklik, in 1962 by die vorming
daarvan, ooreengekom is.
3. Die opdrag van die Algemene Sinode van 2002
oordeel in die lig van die destydse studie dat die
huidige onderskeid in werkterrein van die sinodes/
Algemene Sinode verantwoord en funksioneel is
en by implikasie dus aan hierdie vereistes voldoen.
Die voorstel van die ASK van 2004 sluit hierby
aan, en wil enkele sake net duideliker en beter
formuleer. Die implikasie is dat hierdie veranderings meer redaksioneel/funksioneel en nie prinsipieel van aard is nie en dus nie formeel aan die
sinodes voorgelê hoef te word nie. Tog sou die

ARK ook self kon nagaan - in die lig van sy opdrag
- of hy tevrede is met die huidige bewoording van
artikel 43 en met die voorstel van die ASK.
4. Die ASK stel voor dat die staatkundig-gelaaide
woord "beleid" in artikel 43 met woorde soos kerklike "roeping", "standpunte" en "leidende beginsels" vervang word. Dit word ondersteun, omdat
die woord "beleid" hier al lankal hinder. Die bestaande uitdrukking "die bepaling van beleid in
sake van gemeenskaplike belang wat deur kerkvergaderings gevolg moet word", word in die voorstel beter omskryf en ook uitgebrei met die eietydse en verantwoordbare - in die lig van dit wat tot
dusver gesê is - "die behartiging van die openbare
getuienis van die NGK in sy breedste verband".
Verder word voorgestel dat "die orde van die eredienste" in artikel 43.1.3 wysig na "en die liturgiese
grondlyne vir eredienste". Dit is 'n beter beskrywing
van die leidende beginseltaak van die Algemene
Sinode in hierdie verband. Artikel 43.1.5 se bepaling van verhoudinge met die staat word verbeter
deur "staat" te vervang met "nie-kerklike lewenskringe". Dit skep meer moontlikhede en breek met
die persepsie dat die staat die oorkoepelende,
byna totalitêre nie-kerklike lewenskring is. Artikel
43.2.2 word net uitgebrei met "samewerking".
5. Omdat artikel 44 die wyse waarop die belydenisskrifte gewysig kan word, omskryf, sal dit ook 'n
verbetering wees om artikel 43.1.3 se "vasstelling
van die belydenisskrifte" uit te brei met "ooreenkomstig artikel 44". Die Algemene Sinode het nog
nooit alleen kon besluit oor hierdie sake nie. Die
vraag is natuurlik of die Algemene Sinodes van
1998 en 2002 se besluit dat 'n tweederde meerderheid van kerkrade die wysiging van die belydenis en kerkverband in 'n nuwe verband vir die NG
Kerkfamilie moet goedkeur nie as 'n algemene
bepaling ook in artikel 44 opgeneem moet word
nie. Dit is immers nou die voorgeskrewe wyse
waarop hierdie dinge moet geskied.
1.3.2.3 AANBEVELING: ARTIKEL 43
1. Die ARK beveel by die Algemene Sinode aan
dat artikel 43 soos volg verander word:
Tot die taak van die Algemene Sinode behoort:
43.1 Wat kerklike roeping en standpunte aanbetref:
43.1.1 die formulering van die roeping/leidende
beginsels/standpunte in sake van gemeenskaplike
belang wat deur alle kerkvergaderings kragtens
hulle deelname aan die verband gevolg moet
word;
43.1.2 die behartiging van die openbare getuienis
van die Ned Geref Kerk in sy breedste verband;
Huidige 4.1.2 word 4.1.3;
Huidige 4.1.3: voeg by "vasstelling van die belydenisskrifte" "ooreenkomstig artikel 44" en wysig "en
die orde van die eredienste" na "en die liturgiese
grondlyne vir eredienste"; artikel word 43.1.4;
Huidige 43.1.4 word 43.1.5;
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Huidige 43.1.5 verander na: die bepaling op algemene sinodale terrein van verhoudinge en ooreenkomste met die staat en ander nie-kerklike lewenskringe; dit word 43.1.6;
Huidige 43.2 bly onveranderd, behalwe dat 43.2.2
wysig na: die behartiging van sake waar eenvormigheid en/of samewerking vir die hele kerkverband noodsaaklik is.
2. Artikel 44.1 kry een enkele sinsnedetjie by om
te lees:
44.1 Die wysiging van die Belydenis kan alleen
geskied nadat elke sinode en elke kerkraad afsonderlik met 'n tweederde meerderheid én 'n tweederde meerderheid van alle kerkrade ten gunste
daarvan besluit het.

31.6 die behartiging van die gemeenskaplike
roeping en gesamentlike werksaamhede van die
gemeentes binne die ring soos telkens deur die
ring bepaal.
2. Dat artikel 35.4 verval en artikel 35.2 gewysig
word om te lees:
35.2 die behartiging van die gemeenskaplike
roeping en gesamentlike werksaamhede van die
gemeentes in sy gebied, met in agneming van
artikel 22 en daarom ook artikel 26, 31 en 43 van
Die Kerkorde. Die aard en omvang van hierdie
sake word deur die sinode self bepaal.
3. Die huidige artikel 35.3 tot 35.7 se numerering
word dienooreenkomstig aangepas.
4. Dat die woorde "uit sy lede" by artikel 35.7
verval.

1.3.2.4 Beredenering kerkraad, ring en sinode
1. Die breë beginsellyne wat tans die bepaling/
onderskeid van die werkterreine van hierdie drie
kerkvergaderings in Die Kerkorde bepaal, kan net
so gehandhaaf word. Die kerkraad kry in artikel 26
geen "taakomskrywing " nie omdat hy, as regeerliggaam in die gemeente as volledige kerk, in beginsel alle sake onder artikel 20 kan hanteer of
behandel. Omdat hy egter met instemming deel is
van die verband, het hy in beginsel daartoe toegestem dat sekere sake net deur die ring of sinode
of Algemene Sinode afgehandel kan word. Hierdie
sake word in Die Kerkorde as een uitdrukking van
hierdie onderlinge afspraak of die kerkverband,
omskryf. Die kerkraad sou byvoorbeeld oor liturgiese grondlyne of Die Kerkorde 'n besluit kon
neem, maar die finalisering daarvan berus by die
Algemene Sinode.
2. Histories en prinsipieel bly dit die hooftaak van
die ring dat hy as 'n vergadering van die gemeentes binne sy gebied op 'n pastorale manier hulp
aan die totale welsyn van hierdie gemeentes
verleen: die begrip kerkvisitasie. Hier gaan dit oor
die onderlinge steun wat gemeentes in dieselfde
omgewing aan mekaar gee. Artikel 31 kan dus so
bly, behalwe dat 31.6 te voorskrywend is wat die
Algemene Sinode na die ringe betref. As kerkvergadering in eie reg moet die ring moet self kan
besluit oor wat die gemeenskaplike sake in sy
gebied is. Dieselfde geld vir die sinode. Die huidige
artikel 35 onderskei genoeg en verantwoord
tussen die sinode en die ring aan die een en die
Algemene Sinode aan die ander kant. Artikel 35.4
moet egter ook so gewysig word dat die sinode self
sy sake of werksaamhede bepaal. Daar is ook
geen prinsipiële rede waarom die sinode uit sy
lede na die Algemene Sinode moet afvaardig nie
(artikel 35.7). Afvaardiging is beginsel deputering
of opdrag gee - soos in die geval van kommissies en geen kerkvergadering hoef daarvoor net na sy
lede te kyk nie. Die woorde "uit sy lede" kan goedskiks verval.

1.4 B.14.7 ARTIKELS 30 EN 33: SAMESTELLING VAN RING/AFVAARDIGING SINODE
1.4.1 Opdrag
Die Algemene Sinode 2002 het besluit:
“Die Algemene Sinode verwys hierdie beskrywingspunt na die ARK vir studie en AANBEVELING by die volgende Algemene Sinode, nl
1. Verander Kerkorde Artikel 30.1 om te lees: “Die
ring word saamgestel uit die leraar(s) en een kerkraadslid/ lidmaat deur die kerkraad van elke gemeente binne die ringsgebied.”
2. Verander Kerkorde Artikel 30.2 om te lees: “As
'n gemeente meer as een predikantspos het, het
die kerkraad die reg om nog een kerkraadslid/
lidmaat vir elke bykomende predikantspos af te
vaardig, indien die sinode so besluit.”
3. Verander Kerkorde Artikel 33.1.1 om te lees: “'n
Gelyke aantal leraars en kerkraadslede/lidmate uit
elke gemeente in die sinodale gebied as afgevaardigdes van elke kerkraad. Die sinode besluit op die
aantal afgevaardigdes per gemeente.”
4. Die Sinode besluit (nie vir opname in Die Kerkorde nie): “Waar lidmate afgevaardig word na
meerdere vergaderings, behoort hulle minstens die
kerkraadsvergadering voor die meerdere vergadering en twee kerkraadsvergaderings na die meerdere vergadering adviserend by te woon.”
1.4.2 Uitvoering van die opdrag
1. Vir gereformeerdes was daar altyd twee vereistes waaraan lede van ‘n sinodale vergadering
moes voldoen:
(1) delegasie, dws alle verteenwoordigers moet
formeel afgevaardig wees deur hul kerkraad
(2) die amptelike karakter van die lede, dws sê
hulle moet lede wees van die kerkraadsvergadering wat afvaardig.
2. Hierdie prinsipiële vereistes het bepaalde gevolge vir die kerklike lewe:
(1) afgevaardigdes wat as kerkraadslede meerdere vergaderings bywoon is bekend met kerklike
beleid en besluitneming
(2) meerdere vergaderings is ‘n leerskool vir die
afgevaardigdes oor kerksake, sodat wanneer hulle
teruggaan gemeente toe hulle oor nuwe kennis

1.3.2.5 AANBEVELING: ARTIKELS 31 EN 35
1. Dat artikel 31.6 gewysig word om te lees:
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beskik wat hulle kan toepas, en waarmee hulle die
kerkraad kan help om besluite van meerdere vergaderings te implementeer
3. In die praktyk gebeur dit egter dikwels dat alhoewel ‘n persoon kerkraadslid was ten tye van
afvaardiging, hy/sy nie meer kerkraadslid is wanneer die meerdere vergadering plaasvind nie.
4. Voetius noem die moontlikheid dat by hoë uitsondering nie-ampsdraers na ‘n sinode afgevaardig kan word. Ook M Bouwman noem dit as ‘n
uitsonderingsmoontlikheid, en noem ook die name
van verskeie gereformeerde teoloë wat prinsipieel
hierdie moontlikheid ondersteun.
5. Die vraag is of die tyd waarin ons leef nie juis
so ‘n uitsonderingsmoontlikheid benodig nie:
(1) Ons leef in oorgangstye waarin ook ernstig
gestreef word na hereniging van die NG Kerkfamilie. Vir kerkvergaderings is telkens die kundigste lede nodig
(2) Juis in hierdie tyd is lidmate geweldig besig en
hulle werk vereis besondere verantwoordelikhede
van hulle, wat dit baie moeilik maak vir een persoon om kerkraadspligte na te kom en daarby ook
nog afgevaardig te word na meerdere vergaderings
(3) Omdat dit aanvaar word dat kerkrade (ook as
gevolg van bogenoemde rede) meer effektief funksioneer as hulle kleiner is, neig die meeste kerkrade om optimaal te verklein. Dit maak dit nog
moeiliker om geskikte beskikbare kerkraadslede te
kry om af te vaardig.

Waar lidmate afgevaardig word na meerdere vergaderings is dit aan te beveel dat hulle minstens
die die kerkraadsvergadering voor die meerdere
vergadering en twee kerkraadsvergaderings na die
meerdere vergadering adviserend bywoon.
1.5 B.14.8 ARTIKEL 35: SAMESTELLING VAN
AFVAARDIGING NA DIE ALGEMENE SINODE
1.5.1 Opdrag
Die Algemene Sinode 2002 het besluit:
“Die Algemene Sinode verwys hierdie beskrywingspunt na die ARK vir studie en AANBEVELING by die volgende Algemene Sinode. Die
Algemene Sinode gee opdrag aan die ARK om 'n
studie te doen oor die presbiteriaal-sinodale kerkregering.”
1.5.2 Verstaan van die opdrag
Die Algemene Sinode van 2002 het die volgende
beskrywingspunte na die ARK verwys nl die van
Wes- en Suid-Kaapland wat daarvoor ruimte wil
skep dat nie-kerkraadslede ook na meerdere vergaderings afgevaardig kan word en die van die
Vrystaat wat versoek dat persone wat nie lid is van
die betrokke sinode nie, ook deur hierdie vergadering na die Algemene Sinode afgevaardig kan
word. By hierdie punt is ook gevra dat die ARK die
presbiteriaal-sinodale stelsel van kerkregering
ondersoek. Daarby het die ASK van Februarie
2004 in sy proses van strategiese beplanning ook
versoek dat die ARK hom uitspreek oor die grootte
van die Algemene Sinode en die ASK se voorstel
oor die wyse waarop hierdie sinode saamgestel
moet word. Hierdie voorstel kom daarop neer dat
die helfte van die Algemene Sinode uit 'n gelyke
aantal afgevaardigdes van elke sinode bestaan en
dat die ander helfte uit 'n proporsionele afvaardiging gebaseer op die aantal belydende lidmate
van die gemeentes van daardie sinode bestaan.
1.5.3 Beredenering
1. Die presbiteriaal-sinodale stelsel van kerkregering soos toegepas op die afvaardiging na meerdere vergaderings kan hoofsaaklik na twee kante
toe geïnterpreteer word.
2. In die eerste plek word die koppeling van hierdie twee begrippe so verstaan dat alle kerkvergaderings per definisie vergaderings van die
ouderlinge van gemeentes is. Die argument word
byvoorbeeld gebruik dat meerdere vergaderings
soos die ring en sinode vergaderings van die
ampte (eintlik presbiters) moet wees omdat kerkregering in die ampte setel en meerdere vergaderings kerkregeervergaderings is. Veral die ouderlingamp kom hier te sprake omdat die ouderling
prinsipieel gesien op kerkregering fokus.
3. Die probleem met hierdie standpunt is natuurlik
dat die amp tot die gemeente beperk is, net in die
gemeente funksioneer en dat gemeenteregering gereformeerd beskou - nie die taak van die ampte
alleen of indiwidueel nie, maar gesamentlik in die
kerkraad is. 'n Ouderling of diaken se ampsopdrag
sluit nie sitting op meerdere vergaderings in nie en

1.4.3 AANBEVELING: ARTIKELS 30 EN 33
1. Verander art 30 om te lees (veranderinge
onderstreep):
30.1 Die ring word saamgestel uit die leraar(s) en
een ouderling/diaken/lidmaat as afgevaardigdes
deur die kerkraad van elke gemeente binne die
ringsgebied.
30.2 As ‘n gemeente meer as een predikantspos
het, het die kerkraad die reg om nog een ouderling/diaken/lidmaat vir elke bykomende predikantspos af te vaardig, indien die sinode daartoe besluit.
30.3 Vir elke afgevaardigde word ‘n sekundus aangewys. ‘n Ouderling/diaken/lidmaat mag as sekundus vir ‘n leraar optree.
Alle afgevaardigdes moet van geloofsbriewe voorsien wees.
2. Verander art 33.1.1 en 33.1.2 om te lees
(veranderinge onderstreep):
33.1.1 ‘n Gelyke aantal leraars en ouderlinge/
diakens/lidmate uit elke gemeente in die sinodale
gebied as afgevaardigdes van elke kerkraad. Die
sinode besluit op die aantal afgevaardigdes per
gemeente.
33.1.2 ‘n Gelyke aantal leraars en ouderlinge/
diakens/lidmate uit elke ring in die sinodale gebied.
Die sinode besluit op die wyse van afvaardiging en
die aantal afgevaardigdes per ring.
3. Die Sinode besluit (nie vir opname in die kerkorde-artikels nie):
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is daarsonder in elke geval volledig. Bowendien
setel die gesag van enige kerkvergadering nie in
die "ampte" wat daarop verteenwoordig is nie,
maar in Christus. Gereformeerdes moet liefs Christokraties, nie "amptokraties" of "offisiokraties" dink
nie. Kerklike gesag is 'n van Christusverleende
gesag - Hy behou in effek die gesag - om 'n bepaalde diens (ministerium) in of vanuit die
gemeente of kerkverband vir Hom te verrig. Wat
die ampte aanbetref, behels hierdie diens die inhoud van die ouderling- en diakenswerk in die
gemeente. Daarbuite is dit nie te bedink nie.
Daarteenoor is die werk van die ring, sinode en
algemene sinode nie tipiese kerkraads- of ampswerk nie, dit sou dan in die gemeente gedoen
moes word, maar verbandswerk wat die werk in
die gemeente moet ondersteun. Die opdragte van
meerdere vergaderings wat ons insiens ook van
Christus kom, is nie opdragte vir die ampswerk nie,
maar vir die besondere werk van elke vergadering
wat saamhang met sy eie aard (vgl KO artikel 20)
en óók deur nie-ampsdraers gedoen kan word.
Hoeveel sinodale verslae bou byvoorbeeld nie op
kundiges buite enige kerkraad se advies nie?
4. Dit bring ons by die tweede, meer aanvaarbare,
hooflyninterpretasie van die presbiteriaal-sinodale
stelsel van kerkregering. Hierdie interpretasie sien
die koppeling presbiteriaal-sinodaal as 'n koppeling
tussen die regering in die gemeente en regering in
kerkverband. Dit gaan dus primêr oor die werk van
die ouderling in die gemeente (presbiteriaal) wat
gekomplimenteer word met die werk in die sinodale verband as die band wat ringe of classis
insluit (sinodaal). Hierin word erken dat meerdere
vergaderings in die reël uit ampsdraers in die
gemeentes bestaan, maar ontken dat hulle hier
hulle ampswerk voorsit. Hoewel dit wenslik of
strategies is, hoef afgevaardigdes nie ten alle
koste ampsdraers te wees nie. So het die Sinode
van Overijssel twee persone wat Latyn magtig
was, maar nie ouderlinge nie, na die Dordtse
Sinode van 1618-19 gestuur. Kerkverband is 'n
verband van gemeentes en meerdere vergaderings vergaderings van gemeentes deur middel
van hulle afgevaardigdes. Laasgenoemde beteken
dat die afgevaardigde van die kerkraad die spesifieke opdrag kry - soos in die geval van 'n benoeming op 'n kommissie - om sy taak as deel van die
meerdere vergadering te gaan verrig. En vir so 'n
opdrag hoef jy jou nie tot kerkraadslede (presbiters?) te beperk nie.
5. Boonop kom die gemeentes nie as kiesafdelings of demokratiese getalle-eenhede in die kerkverband in nie, maar as volledige kerke. Daarom is
hulle prinsipieel gesien kerklik gelykwaardig en
moet hierdie beginsel in hulle afvaardiging na
meerdere vergaderings weerspieël moet word. En
hoewel die werk van die verband nie ampswerk is
nie, moet dit gedoen word deur hulle wat die
genadegawes (charismata) daarvoor ontvang het.
6. By afvaardiging geld dus twee gereformeerde
beginsels: die anti-hiërargiese naamlik dat geen

kerk of gemeente oor 'n ander (vgl Sinode van
Parys 1559 en talle gereformeerde kerkgemeenskappe daarna) én geen amp oor 'n ander heers
nie (gelyke afvaardiging na meerdere vergaderings); en die feit dat die werk van die verband nie
ampswerk is nie maar tog nog gedoen moet deur
hulle wat daarvoor toegerus is.
7. Dit alles beteken dat die beskrywingspunt van
Wes- en Suid-Kaapland gehandhaaf kan word en
in alle gevalle by die samestelling van die meerdere vergaderings in die kerkorde ingewerk kan
word. Dieselfde geld die Vrystaatse beskrywingspunt. Waar laasgenoemde egter sondermeer
gehandhaaf kan word met die weglating van "uit sy
lede" by KO artikel 35.7 (vergelyk hierdie verslag
onder die punt: Onderskeid tussen die werkterrein
van kerkraad, ring, sinode en Algemene Sinode)
moet 'n besluit in Die Kerkorde by die samestelling
van meerdere vergaderings opgeneem word dat
hulle in die reël uit sekere ampsdraers moet bestaan en dat nie-kerkraadslede as uitsondering
afgevaardig kan word. Die bywoning van kerkraadsvergaderings van sulke persone voor en na
die meerdere vergadering hoef nie iewers vervat te
word nie. Dit is nie in alle gevalle nuttig of toepaslik
nie. Met hierdie 'n maatreël word die probleem ook
ondervang wat waarskynlik al jare by die Algemene Sinode heers naamlik dat persone as kerkraadslede afgevaardig word, maar teen die tyd van
die Sinode nie meer as sodanig dien nie.
1.5.4 AANBEVELING: ARTIKEL 35.7
Art 35.7 word gewysig om te lui:
“35.7 die aanwysing van afgevaardigdes na die
Algemene Sinode.”
1.5.5 Die getalsamestelling van die Algemene
Sinode
1. Die voorstel van die ASK rondom die getalsamestelling van die Algemene Sinode probeer
aan twee oorwegings uitvoering gee. Die eerste is
die gangbare beginsel in die meeste gereformeerde kerke dat alle mindere vergaderings van 'n
sekere aard - soos sinodes binne 'n algemene
sinodale verband - kerklik gelykwaardig is en daarom ewe veel persone na meerdere vergaderings of
die volgende vergadering moet kan afvaardig. In 'n
normale kerklike situasie waarin geestelike oorwegings en nie byvoorbeeld staatkundige grense
nie, die grootte van gemeentes, ringe en sinodes
bepaal, is dit genoeg en hoef daar nie verder
gepraat te word nie. In die NG Kerk is die situasie
egter ongelukkig dat selfs ou munisipale, provinsiale en nasionale grense kerkgrense bepaal.
Daarom is daar 'n radikale verskil tussen die aantal
lidmate en gemeentes in byvoorbeeld die Sinode
van Wes- en Suid-Kaapland en die van Natal.
2. Dit bring die tweede oorweging in die voorstel
van die ASK ter sprake, naamlik getal lidmate en,
by implikasie, getal gemeentes. Dit gebeur dikwels
dat kleiner sinodes nie altyd hulle toelaatbare 40
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afgevaardigdes (20 predikante en 20 ander kerkraadslede) na die Algemene Sinode kan stuur nie.
Aan die ander kant word groot sinodes soms
beperk sodat party verdienstelike persone nie in
afvaardigings ingesluit kan word nie. Hoewel die
kerk nie 'n demokrasie is nie, laat hierdie situasie
tog die vraag ontstaan of die werk van die
Algemene Sinode nie so benadeel word nie. Kan
die oorweging van die getal lidmate en/of gemeentes by die samestelling van sinodes nie help om
beter deelname en groter kundigheid te "poel" nie?
By ontstaan van die Algemene Sinode in 1962 kon
die Kaapse Sinode wat toe die hele Kaapland
gedek het, 150 teenoor die ander sinodes se 50
stuur. Hoewel die beginsel van strukturele gelykwaardigheid tussen die sinodes dus gehandhaaf
is, is Kaapland op grond van sy getalle uitgesonder. Die getalle-maatstaf het dus al in die
verlede van die Algemene Sinode 'n rol gespeel.
Nie-kerklike maatstawwe vir kerklike grense het 'n
skerp getalle-ongelykheid geskep wat op sy beurt
tot abnormale maatreëls (moes?) lei.
3. Die voorstel van die ASK weerspieël so 'n
situasie. Daarom kan die ARK sy steun daaraan
gee as steun vir 'n maatreël in 'n uitsonderlike
situasie. Die vraag is egter of die proporsionele
verdeling van afgevaardigdes (die tweede 200 van
die 400) bloot op die getal belydende lidmate in die
gemeentes in elke sinode gedoen moet word. Dit is
so dat slegs belydende lidmate aan die kerkregering deelneem, maar moet die getal gemeentes as
die konstituerende eenhede van die kerkverband
nie ook in 'n formule hierin meespreek nie?
4. Wat die grootte van die Algemene Sinode aanbetref, beveel die ARK aan dat dit 400 bly. 'n Getal
van 300 verklein die sinode as synodus contracta
nog meer en kan gemeentes nog verder van die
Algemene Sinode af wegneem.

die regerende ouderling se amp verwater is. Die
bedoeling van die ouderling was van die begin af
om te regeer/dien deur die Woord so te hanteer
dat Christus in die gemeente gehoor en gehoorsaam word. Die ampsdraers het ‘n ministerium
waardeur hulle die gesag van Christus in die
gemeente bedien (Jonker: Om die regering van
Christus in Sy kerk, bl 6). Vir beide die leraar
(lerende ouderling) en die (regerende) ouderling
het dit om dieselfde oogmerk gegaan.
2. Die Reformatore van die 16de eeu het aan die
ouderlinge die opsigfunksie in die gemeente toegeken na aanleiding van die gebruike en voorskrifte in die Nuwe Testament. Daarom praat ons
van 'n presbiteriale stelsel van kerkregering.
3. Toe die Reformatore in die tweede helfte van
die 16de eeu daarin slaag om gemeentes in
klassisse, klassisse in sinodes en die sinodes in ‘n
generale of nasionale sinode byeen te laat vergader, was dit vanselfsprekend dat die verteenwoordigers uit ouderlinge sou bestaan. Elke kerklike vergadering het een leraar (lerende ouderling)
en een (regerende) ouderling na die volgende
vergadering afgevaardig en van 'n geloofsbrief
voorsien. Die presbiteriaal en die sinodaal is nie
van mekaar geskei nie. In sowel gemeente,
klassis, sinode en nasionale sinode gaan dit om
die regering van Christus of anders gestel: word
die gesag van die vergadering van Christus
ontvang. Prakties beteken dit dat die Woord onder
die leiding van die Heilige Gees die oorwig het in
elke saak wat hanteer word.
1.5.7.2 Gesag deur Christus verleen
1. Die NG Kerk het dit verwoord in artikel 20.
Omdat die kerklike gesag wat Christus aan elke
meerdere vergadering na eie aard verleen nie
nader omskryf word nie, bestaan die versoeking
om te dink dat die vergadering in homself gesag
het wat hy dan van Christus ontvang het. Calvyn
staan hoofstukke 3 tot 11 van boek 4 van die
Institusie daaraan af om teenoor die Pousdom te
beskryf dat dit alleen in gehoorsaamheid aan die
Skrif is dat ‘n meerdere kerkvergadering gesag het.
Die gesag van Christus in ‘n meerdere vergadering
is die gehoorsaamheid aan die Skrif onder die
leiding van die Heilige Gees.
2. Hierdie aard van meerdere kerkvergaderings is
in lyn met die taak van die ouderling (ten minste
teoreties) in die gemeente. ‘n Groot deel van die
werksaamhede van meerdere kerkvergaderings is
om ‘n ondersteunende raamwerk daar te stel waarbinne die gemeente kerk van Christus kan wees.
Dit is ook die oogmerk met die meeste knelpunte
wat bespreek en opgelos word op meerdere vergaderings. Artikel 16 van die Kerkorde spel uit dat
dit die taak van die ouderling is om toe te sien en
so te dien dat die gemeente kerk van Christus is.
Die taak van die lerende en regerende ouderlinge
in die gemeente en die inhoud van meerdere vergaderings is op mekaar aangewese en dit gee
betekenis aan die term presbiteriaal-sinodaal.
Tans behoort die ouderlinge steeds ‘n groot deel

1.5.6 AANBEVELING: SAMESTELLING ALGEMENE SINODE
1. Die Algemene Sinode kies vir 'n Algemene
Sinode wat uit die huidige maksimum van 400 lede
bestaan.
2. Die Algemene Sinode steun die AANBEVELING van die ASK oor die samestelling van hierdie
400, maar versoek dat die aantal gemeentes in
elke sinodale gebied plus die totaal van die aantal
belydende lidmate in daardie gemeentes in 'n
formule gebruik word om die proporsionele deel
van die afvaardiging van elke sinode na die
Algemene Sinode te bepaal.
1.5.7 Presbiteriaal – Sinodaal
1.5.7.1 Histories
1. Reeds in die Nuwe Testament het die ouderlinge van die gemeente ‘n raad gevorm wat oor
sake besluit het. Dit was bv die apostels en die
ouderlinge wat die vraagstuk in Antiogië bespreek
het (Hand 15:6). In die kerk na die NT het hierdie
gebruik voortgeduur (Calvyn: Inst. 4.11.6) totdat
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van die afvaardiging na meerdere vergaderings te
wees.
1.5.7.3 Die Gereformeerde Kerken in Nederland
1. Meerdere vergaderings is vergaderings van
gemeentes/plaaslike kerke. Die aard en taak van
hierdie vergaderings maak dit wenslik dat gemeentes dmv hulle kerkrade ouderlinge/presbiters daarheen afvaardig. Omdat sommige van die werksaamhede van ‘n meerdere vergadering egter ook
te doen het met die taak van die diaken is diakens
in sommige gereformeerde kerke afgevaardig om
hierdie gedeeltes van die vergadering by te woon.
Later het “een dieper inzicht in de betekenis van
het ambt der diakenen” daartoe gelei dat hulle
groter aandeel in die werksaamhede van die meerdere vergaderings gekry het (Nauta: Verklaring van
de kerkorde van de Gereformeerde Kerken in
Nederland, bl 178). Interessant dat die GKN in
artikel 44 ruimte vir die diakens gemaak het deur
die ouderling of presbiter met “ambtsdraers” te
vervang. En dan word die diakens in artikel 45 uitgesluit by die behandeling van sake rakende opsig
en tug. Op hierdie manier probeer hulle die presbiteriale karakter van die sinode behou.
2. Die NG Kerk het nie in sy beskrywing van die
afvaardiging of in die funksionering van die kerkraad die presbiteriale karakter van kerkregering
behou nie. Dit is ‘n vraag of die NG Kerk sy kerkregering nog so mag noem. Indien die afvaardiging na meerdere vergaderings so verander word
dat ‘n nie-kerkraadslid in plek van die ouderling/
diaken afgevaardig kan word, gee ons nog ‘n tree
verder van die presbiteriale karakter.
1.5.7.4 Die funksie van die Kerkorde
1. Miskien is die kern van die saak die verstaan
van ‘n kerkorde. Gedurende die 16de eeu het die
Reformatore die artikels (wat maar gewone sinodebesluite was) beskou as die ideaal waarna ywerig
gestreef is (Rutgers: De geldigheid van de oude
kerkordening der Nederlandsche gereformeerde
kerken, bl 37 - 44). Een van die moeilikste bepalinge om na te kom, was juis om die ouderlingafgevaardigdes by die meerdere kerkvergaderinge
te kry. Min van hulle kon dit bekostig om vir so ‘n
lang periode van die werk afwesig te wees. Soms
het ‘n diaken in sy plek gegaan en by geleentheid
ook ‘n nie-kerkraadslid. Die vergadering het daarvan kennis geneem en dit goedgekeur omdat die
omstandighede in berekening gebring is. Dit het
ook nie die vergadering onwettig gemaak nie omdat die bepalinge van die kerkorde nie wette is nie
en die kerkorde self nie die konstitusie van die kerk
is nie. Die ideaal is egter nie aangepas nie. Die
kerkorde het bly bepaal dat ‘n leraar en ouderling
afgevaardig moet word. Die kerkorde het die riglyn
neergelê om sodoende willekeurigheid, individualisme en losbandigheid te voorkom. Die kerkorde
was ‘n hulpmiddel om uitdrukking te gee aan die
eenheid van belydenis.
2. In die NG Kerk is iets soortgelyks rondom art
35.7.
Die totstandkoming van die Algemene
Sinode was as gevolg van ‘n ooreenkoms tussen

die sinodes van die NG Kerke in die verskillende
provinsies. Daarom is bepaal dat lede van hierdie
sinodes die Algemene Sinode bywoon. Die siklus
van elke vierde jaar ‘n vergadering veroorsaak dat
sommige afgevaardigdes se termyn as ouderling/
diaken verstryk het wanneer die Algemene Sinode
vergader. Dit verhinder hulle nie om as afgevaardigdes die sitting by te woon nie.
3. As die kerkorde egter so gelees word dat geen
uitsonderinge moontlik is nie, moet dit so geskryf
word dat dit vir elke uitsondering voorsiening
maak. Dan word die kerkorde ‘n wetboek wat deur
regsgeleerdes uitgelê moet word en dien dit nie
meer sy doel nie. As daar by wyse van uitsondering vanweë bepaalde omstandighede iemand
afgevaardig word anders as wat voorgeskryf is,
kan die vergadering dit beoordeel en goedkeur.
Moet egter nie dat ons vir die uitsonderings voorsiening maak en die teiken al laer stel nie.
1.6 KERK EN BELASTING
1.6.1 Opdrag
Die Algemene Sinode 2002 het besluit:
“Die Algemene Sinode gee opdrag aan die ARK
om, in oorleg met die AKF, die hele saak van kerken-belasting te monitor met verslag aan die ASK
met die oog op tydige implementering.”
1.6.2 Uitvoering van die opdrag
Die ARK het hierdie opdrag uitgevoer en die
nodige dokumente via die onderskeie sinodale
kantore aan die gemeentes deurgegee.
1.7 B.14.16 BEDIENING VAN NAGMAAL
1.7.1 Opdrag
Die Algemene Sinode 2002 het besluit:
“Die Algemene Sinode gee opdrag aan die ARK
om in oorleg met AKLAS, die AKG en die AKE te
besin oor die saak wat in hierdie beskrywingspunt
aan die orde gestel word.”
1.7.2 Uitvoering van die opdrag
Daar moet besin word oor oor die vraag of die
nagmaal uitsluitlik en alleen deur geordendes
bedien mag word. So ‘n versoek is reeds in 1998
verwys na die AKG en AKLAS (Acta 1998, p 451).
AKG rapporteer in 2002 en volstaan met die
verslag van die Ad hoc-kommissie oor Kleingroepbediening (Bylae A.8.10) en “oordeel dat dit nie
nodig is om hieraan aandag te gee nie.” Die
Sinode keur die optrede goed. Hierdie verslag
“moet in verband gebring word met die verslag oor
kleingroepnagmaal sonder ‘n predikant.” AKG in
samewerking met AKLAS moet hieroor verslag
doen. ‘n Verskeidenheid sake kom aan die orde in
hierdie besinning: ekklesiologie, ampsbeskouing,
die saak van geordendheid”, ens. ens. Baie studie
en navorsing is reeds in verskillende kontekste
gedoen. AKE, AKG en AKLAS werk aan ‘n verslag.
1.7.3 AANBEVELINGS: OPDRAGTE VERSKILLENDE KOMMISSIES
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Hierop het die Sinode besluit:
1. “dat die vorming van een kerkverband in die NG
Kerk-familie eers kan plaasvind na 'n proses van
behoorlike oorleg- en raadpleging met kerkrade,
wat daarop gemik is om die groots moontlike
konsensus in die NG Kerk te bevorder.
2. Indien konsensus nie bereik word nie, word die
inspraak van kerkrade soos volg gereël:
2.1 Individuele kerkrade keur die vorming met 'n
tweederdemeerderheid goed.
2.2 Tweederde van alle kerkrade in die NG Kerk
moet hierdie tweederdemeerderheid verkry”
1.8.2.3 Die besluit bring onder andere die volgende vrae na vore: Is konsensus moontlik? Wat
van die rol van die sinodes wat volgens Art 44.1
elk met ‘n tweederdemeerderheid moet stem vir
belydenisverandering, en minder as tweederde
van die kerkrade in ‘n sinode sou die besluit goedkeur? Wat gebeur as op een na al die sinodes
saam met hul kerkrade ‘n tweederde meerderheid
behaal, maar die een sinode se kerkrade bring die
totale kerkrade-stem onder die tweederde meerderheid? Hoe word die besluite gekommunikeer
na die kerke met wie die NG Kerk wil verenig word dieselfde van hulle verwag? En - dalk die
belangrikste vraag - wat van die rol van approbasie?
1.8.2.4 George van Niekerk skryf die volgende oor
approbasie:
1. Die kerkraad se rol in die bestuur of regering
van die gemeente word deur die kerkorde uiteengesit.
2. Dit is insiggewend dat die aanwysing van beide
‘n leraar sowel as kerkraadslede, onderworpe is
aan approbasie (goedkeuring) van die gemeente.
Dit is verstaanbaar in die lig daarvan dat beide die
leraar én die kerkraad so ‘n sentrale rol speel in die
regering van die gemeente.
3. Die enigste ander besluit, sover vasgestel kon
word, waarvoor die goedkeuring van die gemeente
verkry moet word, handel met die ontbinding van ‘n
gemeente wat nie langer selfstandig wil of kan
voortbestaan nie (sien die Reglement vir die Eenwording van gemeentes, Regl 6 1998).
4. Waar die kerkraad ‘n besluit tot ontbinding geneem het, en met ‘n ander gemeente op inlywing
ooreengekom het, moet die ooreenkoms waartoe
die kerkrade gekom het, vir goedkeuring op twee
opeenvolgende Sondae by al die openbare eredienste van die betrokke gemeentes bekend
gemaak word.
5. Slegs nadat goedkeuring van die ongesensureerde belydende lidmate verkry is, kan die ooreenkoms aan die betrokke ring(e) vir goedkeuring
voorgelê word.
6. Dit wil voorkom uit die voorafgaande dat daar
drie tipes besluite is waar die algehele outonomie
van die kerkraad spesifiek uitgesluit word. Die
kerkraad verkies nuwe kerkraadslede, of beroep ‘n
leraar , of besluit oor ontbinding en/of inlywing
(en/of afstigting – Die Algemene Sinode het in
2003 met ‘n nuwe Reglement 6 ook by die laaste

1. Die ARK wys die Algemene Sinode op die
koste-implikasies verbonde aan besluite van hierdie aard waar opdragte aan verskillende kommissies gesamentlik gegee word.
2. Die Algemene Sinode volstaan met die verslag
van AKE in hierdie verband.
1.8 DIE BEGINSEL VAN APPROBASIE
1.8.1 Opdrag
Die Algemene Sinode 2002 het besluit:
“Die Algemene Sinode verwys die ondersoek oor
die beginsel van approbasie by Kerkeenheid en in
die Reglement vir die Vermeerdering, Kombinering, Eenwording en Samesmelting van gemeentes, na die ARK met verslag aan die ASK om na
bevind van sake te handel.”
1.8.2 Uitvoering van die opdrag
1.8.2.1 Die vereistes wat die gemene reg aan
kerkeenheid stel word duidelik uitgespel in die uitspraak in die appèlsaak tussen die VGK en die
NGKA in 1998.
1. Daarin sê regter Vivier dat “dit al meermale
deur ons howe beslis is dat die algemene sinode
se inherente bevoegdheid nie die reg insluit om
sonder die goedkeuring van al sy lede, dit wil sê al
die gemeentes, die kerkverband te verander en ‘n
ander kerk te stig nie. ”Hy verwys ook na regter
Kotze se uitspraak in die Standerton saak dat al
die lede van die gemeente moet saamstem, en dat
as een lid teen vereniging is die een lid die
belange van die gemeente kan oorneem. Hierop
gee Vivier toe (wel tussen hakies) dat die sinode
“nie gemagtig is om sonder die toestemming van
alle lede (of dit nou gemeentes of gemeentelede
is) tot kerkvereniging … te besluit nie.” Vivier
betwyfel wel die vetoreg van lidmate in die lig van
die huidige kerkordes wat die kerkraad as gesagsorgaan van die gemeente sien. Hy wys egter ook
daarop dat Fourie meen dat die Kerkverenigingswet van 1911 nodig was om aan die goedkeuring
van elke lidmaat te ontkom. Die wet bepaal dat
vereniging kon geskied as driekwart van die onderskeie kerkrade in al vier die provinsies instem tot
kerkvereniging.
2. In sy aanvullende uitspraak sê regter Harmse
ter samevatting dat kerkvereniging nie regtens onmoontlik is nie, maar dat dit wel moeilik haalbaar
is.
1.8.2.2 Om aan hierdie gemeenregtelike eise
sowel as aan die kerkorde self te voldoen, het die
ARK in 2002 aan die Algemene Sinode verslag
gedoen dat die deurslaggewende besluit oor ‘n
nuwe kerkverband deur die kerkrade geneem moet
word, maar dat ander vergaderings kerkordelik
gesproke ook ‘n bepaalde besluitnemingsbevoegdheid het. Konsensus word as die ideaal gestel,
maar omdat konsensus nie as haalbaar gesien
word nie, word aanbeveel: (1) individuele kerkrade
keur die vorming met ‘n tweederde meerderheid
goed; en (2) tweederde van alle kerkrade in die
NGK moet hierdie tweederde meerderheid verkry.
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kategorie bygevoeg: afstigting, kombinasie, eenwording en samesmelting). Die besluit van die
kerkraad is egter onderworpe aan die gemeente se
goedkeuring.
7. Dit val natuurlik nie vreemd op nie in die lig van
die ingrypende aard van die besluite.
8. Die kerkorde definieer nie approbasie of goedkeuring nie. Daar is geen aanduiding in die dokument self oor watter persentasie van die gemeente
‘n besluit moet goedkeur nie. In die afwesigheid
daarvan sou aanvaar kon word dat ‘n gewone
meerderheid voldoende is.
9. Daar is dus volgens die bogenoemde geen
twyfel nie dat uiteindelike eenwording tussen die
NGK en die VGK deur elke enkele gemeente (LW:
nie kerkraad nie) in beide die NGK en die VGK
goedgekeur of afgekeur sal moet word. Of dít 'n
goeie reëling is, is, vir redes wat hier onder volg,
nie 'n uitgemaakte saak nie.
10. Na die oordeel van die ARK is dit nie moontlik
vir ‘n geringe minderheid, of selfs ‘n enkele lidmaat, om hul gemeente te verhinder om te besluit
ten gunste van vereniging met ‘n bepaalde NGK/
VGK gemeente nie. Die ARK is voorts van oordeel
dat dit nie moontlik is vir ‘n geringe minderheid of
‘n enkele gemeente in ‘n ring om die proses van
eenwording te veto nie. Dieselfde geld ook, na ons
oordeel, selfs wat betref die samestellende streeksinodes van die algemene sinode. Dié standpunt
moet uiteindelik verder debatteer word, maar vind
steun, onder andere, in (a) die kerkorde, (b) ‘n
artikel deur R Dannenbring in South African Law
Journal Vol 83 (1966) pp 520 – 524, (c) die obiter
(terloopse) opmerkings in die voormelde Appèlhof
uitspraak, asook (d) die uitspraak in Du Preez v N
G Gemeente, De Deur 1994 (2) SA 191 (W).
11. Die ARK volstaan slegs met kortlikse opmerkings wat betref hierdie verwysings.
(a) Ter aanvang moet dit nou duidelik wees uit ‘n
reeks hofbeslissings dat dit nie deugdelik is vir ‘n
sinode om besluite te neem met betrekking tot die
ontbinding en samesmelting van kerke nie. Die
“Kerk” bestaan uit sy gemeentes. Ringe, streeksinodes en algemene sinodes is bloot tydelike
vergaderinge, wel met verreikende gesag, maar
nie die oppergesag om ontbinding of vereniging
met ‘n ander kerk te beveel nie. Daardie wesenlike
besluit met betrekking tot sy eie voortbestaan kan
slegs deur ‘n gemeente self, en elke afsonderlike
gemeente self, geneem word. Die meerdere vergaderinge kan eenwording baie sterk aanbeveel,
maar dit nie afdwing nie. Hou egter in gedagte dat
nadat dié proses volvoer is, en indien 'n beduidende meerderheid van gemeentes ten gunste van
vereniging is, dié besluit ten gunste van vereniging
op die minderheid van gemeentes afgedwing kan
word. Dit is insiggewend, terloops, dat artikels 36
en 37 van die kerkorde bepaal dat die samestellende sinodes ná eenwording hulle eie regsaard behou, en selfs uit die algemene sinodale
verband mag tree na goeddunke. Dit is ooglopend
korrek.

(b) Dannenbring bespreek die wetgewing wat
voorsiening gemaak het vir die vereniging van die
NG Kerke in die destydse vier provinsies, Akte 23
van 1911. Dit wil voorkom dat wetgewing hoegenaamd nie nodig was nie, want ‘n onafhanklike
liggaam in die kerk kon ‘n besluit soos hierdie selfstandig neem, mits dit prosedureel korrek gedoen
word. Mens moet ook die bepalings van die
Grondwet in gedagte hou. Selfs teen wetgewing
wat deur die parlement goedgekeur word, kan daar
steeds 'n grondwetlike beswaar wees.
(c) Dit is belangrik om in gedagte te hou dat die
Appèlhof se uitspraak in NGK in Afrika v VGK bloot
die proses wat in daardie geval gevolg is, kritiseer.
Die Appèlhof spel nie uit watter proses wel gevolg
moet word nie; die hof wys bloot daarop dat die
proses wat gevolg is, nie deugdelik is nie. Gelukkig maak beide Appèlregters Vivier en Harms ‘n
aantal terloopse opmerkings waaruit belangrike
riglyne afgelei kan word oor die korrekte prosedure
wat gevolg moet word (hou egter in gedagte dat
die kerkorde van die NG Kerk nie hier ter sprake
was nie, wel dié van die VGK). In ‘n breedvoerige
bespreking van die Standerton saak (1893 SAR
69) word aan hierdie kwessie aandag gewy. In die
Standerton uitspraak het Hoofregter Kotzé toentertyd beslis dat een oorblywende gemeentelid wat
hom verset teen eenwording, die hele proses kan
ontspoor. Appèlregter Vivier merk op dat hierdie
onverbiddelike uitgangspunt moontlik vandag
gekwalifiseer moet word. Hy suggereer dat die
kerkraad, as die gesagsorgaan wat namens die
gemeente optree, moontlik die besluit mag neem.
Daarmee gaan ek, met respek, nie akkoord nie.
Die kerkraad kan nie so 'n besluit sonder daaropvolgende goedkeuring van die gemeente neem
nie. Die ARK dink tog dat die oorwegende goedkeuring deur die gemeente van ‘n besluit tot eenwording, wel die andersdenkende minderheid van
gemeentelede bind. Die ARK wys terloops daarop
dat Akte 23 van 1911 spesifiek voorsiening
gemaak het vir die goedkeuring deur driekwart van
die kerkrade in al vier die provinsies. Dit is egter
nie 'n basis waarop 'n mens met sekerheid nou kan
aanvoer dat steun van 75% van gemeentes in al
die ringe die maatstaf moet wees nie.
(d) Die uitspraak in De Deur skep hoegenaamd
nie ‘n probleem nie. Die kerkraad van die De Deur
gemeente het besluit om uit die algemene sinodale
verband te tree. Die kerkraad het sy besluit
gegrond op die bepalings van artikel 37 van die
kerkorde, waarna ons reeds verwys het. Duidelik
was die kerkraad nie bevoeg om so ‘n besluit
regsgeldig te neem nie. Die besluit is tersyde
gestel (omdat die kerkraad nie volgens Art 37 ‘n
samestellende kerk is nie)
12. Daar sal in die toekoms gekyk moet word na
presies hoe die approbasie van ‘n gemeente
verkry word. Wat is die posisie as die kerkraad nie
ten gunste van eenheid nie en die gemeente tot
die teendeel besluit? Wat is die posisie as die
kerkraad ten gunste van kerkeenheid is en die
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verlede was, ‘n oop proses te wees waar in die
beste belang van alle partye opgetree word.
1.8.2.8 Die NG Kerk het ‘n duidelike reëling gehad
as daar oor stigting of eenwording van gemeentes
gehandel word. Hierdie reëling is bevestig deur
die besluite wat die Algemene Sinode in 2002
geneem het rondom Reglement 6 sonder om te
besef dat dit ‘n bepaalde reëling versterk en implikasies het vir kerkeenheid in die familie van NG
Kerke. Die reëling wat die NG Kerk het, is ook die
reëling wat herhaaldelik deur die howe bevestig is,
naamlik dat daar op die grondvlak (lidmate) inspraak moet wees by veranderings aan gemeentes
se regsposisie. As ons volgens besluit van die
Algemene Sinode probeer om konsensus te kry tot
op grondvlak, is die vraag: wie gaan bepaal of
daar konsensus was? Kan die Kerk dit bepaal
sonder toetsing? Of sal die hof dit moet bepaal
nadat daar ‘n saak aanhangig gemaak is? Dit lyk
nie of ons kan ontkom aan die beginsel van besluit
en approbasie nie. Elke kerkraad sal moet besluit
(met konsensus (dus eenparig?) of met stemming)
en hulle besluit aan die gemeente moet voorlê vir
approbasie.

gemeente daarteen besluit? Wat is die posisie
indien ‘n meerderheid gemeentes in ‘n spesifieke
ring en streeksinode ten gunste van kerkeenheid
is; kan die teësinnige gemeentes in kerkeenheid
gedwing word?
1.8.2.5 In die verlede was daar min aanduidings
oor hoe approbasie verloop.
* Die Kaapse Kerk het in Bep 7.7.1 (beroeping
van ‘n leraar) bepaal dat besware teen die prosedure as appèl hanteer word en besware teen die
beroepene as ‘n tugondersoek. Die Algemene
Sinode het in 2002 bepaal dat besware by
beroeping volgens die bepalinge van die betrokke
sinodale gebied hanteer word (Art 7.3.1).
* Die Kaapse Kerk se reëling by afstigting is dat
meer as die helfte van die betrokke lidmate afstigting moet goedkeur. (Regl 1)
* By die Kaapse Kerk word by die verkiesing van
kerkraadslede die name op twee agtereenvolgende Sondae aan die gemeente vir approbasie
bekend gemaak (Bep 4.9).
* Die Kaapse Kerk reël dat by emeritering die
uitdienstreding vir twee Sondae bekend gemaak
word (sonder vermelding van approbasie) (Bep
14.1.2).
* Die Kaapse Kerk reël dat by eenwording van
gemeentes, en by ontbinding van ‘n gemeente
sonder inlywing, die sake op twee Sondae aan die
gemeentes bekend gemaak word vir approbasie,
met die byvoeging by ontbinding dat besware wat
na veertien dae ontvang word, nie oorweeg sal
word nie (Regl 6).
* Die Algemene Sinode se reëling by eenwording
van gemeentes was dat die saak “vir approbasie
op twee opeenvolgende Sondae by … die eredienste bekend gemaak moet word” (Regl 6)
sonder verdere aanduiding.
Tensy anders vermeld (appèl, tugondersoek, meer
as die helfte) was die praktyk dat as een lidmaat
beswaar maak, die beswaar aandag geniet.
Besware is hanteer deur individuele gesprek en
informele of formele vergaderings, en daar is na
bevind van sake gehandel.
1.8.2.6 Die nuwe Reglement 6 van die Algemene
Sinode (2002) gee riglyne vir approbasie:
1. by afstigting moet die helfte van die lidmate ten
gunste teken (1.1.3.2);
2. by kombinasie (2.1.3), eenwording (3.1.3); en
samesmelting (4.1.4.3) is ‘n meerderheid van 66%
nodig wat klaarblyklik negatief bereken word: as
minder as 33% van die lidmate beswaar maak
word aanvaar dat 66% ten gunste daarvan is. Of
hierdie negatiewe berekening wat nie uitdruklik so
beskryf word nie, sal stand hou as die beginsel
getoets word, is ‘n vraag.
1.8.2.7 Aangesien die approbasie-proses in Regl
6 van die Algemene Sinode onnodig moeilik is,
behoort dit hersien te word. Approbasie behoort
aan enige lidmaat wat geregverdigde beswaar het
minstens die geleentheid te bied dat aan sy
beswaar nogmaals onbevange aandag gegee sal
word. Dit behoort ook, soos dit dikwels in die

1.8.2.9 AANBEVELING: APPROBASIE BY
KERKEENHEID
1. Dat, kerklik gesproke, approbasie ’n oop proses
is wat onder toesig van die kerkverband in regverdigheid en billikheid hanteer word, of as gesprek, of as geskilbeslegting, of as appèl, of waar
persone ter sprake is, ook moontlik as tug. As die
approbasie oor 'n saak handel word in die proses
na konsensus gestreef, maar as deel van die oop
proses sou ook ooreengekom kan word dat daar
toetsing van die betrokke lidmate moet wees.
2. Dat approbasie dwarsdeur Reglement 6 op
dieselfde wyse hanteer word, behalwe by 6:1
(afstigting) waar vereis word dat meer as die helfte
van die lidmate ‘n versoekskrif en waarborglys
onderteken
3. Dat die bewoording oor approbasie lees: “die
ooreenkoms word op twee agtereenvolgende
Sondae tydens die erediens aan die gemeente(s)
vir approbasie bekend gemaak, met vermelding
dat besware daarteen binne sewe dae na die
laaste afkondiging skriftelik by die skriba ingedien
moet word.”
4. Die kerkrade maak hulle konsensus-mening, of
hul gedebatteerde besluit met tweederdemeerderheid (sien Besluit Alg Sinode) aan die gemeente
op twee Sondae bekend vir approbasie. Indien die
besware uitloop op ‘n besluit tot toetsing van die
gemeente, word dit gedoen. Uiteindelik maak die
kerkraad hulle geapprobeerde besluit aan die
sinode bekend.
5. Tweederde van alle kerkrade in ‘n betrokke
sinode hierdie eenparige-konsensus- of tweederdemeerderheid-geapprobeerde besluit moet verkry.
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6. Elke sinode dan met ‘n tweederde meerderheid
tot kerkeenheid moet besluit
7. Nadat elke sinode afsonderlik met ‘n tweederdemeerderheid ten gunste daarvan besluit het
moet die Algemene Sinode dit ook met ‘n tweederde meerderheid aanvaar (Art 43 en 44).
8. Dat regsadvies oor hierdie AANBEVELINGs en
saak ingewin word, en tot dan toe as voorlopig
beskou word.
9. Dat die te verkrygde regsadvies, en indien dan
nog relevant ook hierdie besluit oor approbasie,
ook aan die ander kerke van die NGKerk-familie
gekommunikeer word.

die bediening. Die probleem het niks te doen met
enige geslagsituasie nie.
2. Dit is uiters moeilik om te bepaal waar die
struikelblokke lê. Met die feit dat gemeentes geredelik tentmakerposte skep en persone op so ‘n
manier redelik maklik tot die geledere van geordende predikante kan toetree, bly dit egter steeds
moeilik om te bepaal welke probleme daar bestaan
ten opsigte van enige een (en nie net dames) in
die bediening nie.
3. ‘n Oplossing vir die saak is baie moeilker as wat
op die oog af lyk.
4. Gegewe die huidige bestaan van die presbiteriaal-sinodale stelsel van kerkregering is daar geen
maklike oplossing nie. (Indien ‘n ander vorm van
kerkregering tot stand sou kom waardeur daar
groter sentrale mag, sentrale bevoegdhede en
sentrale verantwoordelikhede bestaan, sou daar
gewis makliker aan oplossings gedink kan word).
Die basiese probleem bestaan dat daar geen
moontlikheid is om enige proponent eenvoudig net
as predikant te kan bevestig nie. Probleme in
hierdie verband is: wie bring die beroep uit, wie
moet in so ‘n geval optree as die werkgewer van
die betrokkene, aan wie is die persoon verantwoordelikheid verskuldig?
5. Sou daar bepaalde kerkordelike struikelblokke
wees om proponente as predikante te bevestig sou
dit sekerlik ondersoek moet verg. Gegewe die
bestaande kerkorde is daar eerlikwaar nie groot
struikelblokke nie. Die grootste struikelblok is skynbaar finansieel van aard. Gemeentes kan ook ten
opsigte van ‘n tentmakerspos nie maklik die vereiste minimum pensioenaandeel (25%) uitneem
nie. Indien finansies die rede is, is dit ondenkbaar
dat daar op enige ander manier maklik ‘n oplossing
gekry kan word.
6. Is dit moontlik dat ‘n proponent los van ‘n
gemeente - in die kerk in die algemeen - kan werk?
Hiervoor is die bepaalde kerkorde en kerkordelike
reëlings nie die sondebok nie ... wel die NG Kerk
se kerkregeringstelsel. Dit is uiteraard nie op die
oog om dit te verander nie.
7. Kwessies wat in hierdie verband (weer) sterk na
vore tree, is: wie tree hier as werkgewer op, aan
wie moet verslag gedoen word, wie moet die
diensverhoudingekommissie daarstel?
Sou daar voorstelle gemaak word om die bestaande kerkordelike reëlings nog meer te vereenvoudig, kan daaraan beslis aandag gegee word.

1.9 WOORDBEDIENING MET BEHOUD VAN
BEDIENINGSBEVOEGDHEID
1.9.1 Opdrag
Die Algemene Sinode 2002 het besluit:
“Die Algemene Sinode verwys die beginsel aangaande die ruimte van Woordbediening (met behoud van bedieningsbevoegdheid) in die NG Kerk
in organisasies en taakgroepe wat nie amptelik
aan kerklike institute verbind is nie, na AKLAS in
samewerking met die AKG en die ARK vir verdere
studie en AANBEVELING aan die volgende
Algemene Sinode. Hierdie besluit vervang Agenda
p 128 punt 4.3.2.”
1.9.2 Uitvoering
AKLAS doen in hierdie verband verslag.
1.10 KATEGETE-AMP AS ’N VOLWAARDIGE
AMP
1.10.1 Opdrag
Die Algemene Sinode 2002 het besluit:
“Die Algemene Sinode voorsien die moontlikheid
dat die kategete-amp as ’n volwaardige amp ingestel kan word en verwys die verdere besinning
hieroor na die AKG en ARK vir verdere studie met
verslag en AANBEVELING aan die volgende Algemene Sinode. “
1.10.2 Uitvoering
AKG doen in hierdie verband verslag.
1.11 BEDIENINGSBEVOEGDHEID
1.11.1 Opdrag
Die Algemene Sinode 2002 het besluit:
“Die Algemene Sinode gee opdrag aan die ARK
om ondersoek te doen na die huidige reëlings met
betrekking tot bevoegdheid van predikante en proponente met spesifieke verwysing na:
1 die moontlike struikelblok wat huidige reëlings
tot gevolg het om proponente as predikante te
bevestig;
2 die moontlikheid om predikantsbevoegdheid nie
aan 'n gemeente te koppel nie;
3 die kerkordelike weg waardeur proponente in
staat gestel kan word om in die kerk te werk.”
1.11.2 Uitvoering van die opdrag
1. Die opskrif by die besluite kan valslik die indruk
laat dat die probleem net beperk is tot dames in

1.11.3
AANBEVELINGS:
BEDIENINGSBEVOEGDHEID
Die ARK versoek die Algemene Sinode om 'n klein
Taakspan van kundiges aan te wys (en daarvoor
te begroot) wat ’n omvattende ondersoek moet
doen oor onder andere:
1. oor alle sake rakende die toetrede tot die
bediening en die behoud van bedieningsbevoegdheid;

191

Regskommissie

2. die problematiek rondom die predikant “as
werknemer van die kerkraad” aan die een kant en
sy ampsbevoegdheid kragtens sy legitimasie en
bevestiging aan die ander kant;
3. of daar seker bedieningstake (bv. Sakramentsbediening) slegs aan die bevestigde leraar toevertrou kan word en of sodanige take ook deur niebevestigde leraars uitgevoer kan word;
die moontlikheid van verskillende kategorieë van
predikante, beide wat opleiding, legitimasie en
verantwoordelikhede betref;
4.
verdere sake deur die Algemene Sinode
geïdentifiseer en verwys na die taakspan vir ondersoek.
Hierdie ondersoek moet spoedeisend afgehandel
word met verslag en afhandelingsbevoegdheid aan
die ASK.

1.14 AMPTELIKE TUG
1.14.1 Opdrag
Die Algemene Sinode 2002 het besluit:
“Die Sinode gee opdrag aan AKG en ARK ondersoek te doen na die toepassing van die amptelike
tug in die kerk op 'n eietydse wyse, en terug te
rapporteer aan die volgende sinodesitting.”
1.14.2 Uitvoering
AKG doen in hierdie verband verslag.
1.15 BEDRYFSVEREISTES
1.15.1 Opdrag
Die Algemene Sinode 2002 het besluit:
“Die Algemene Sinode gee opdrag aan die ARK
om opnuut te gaan kyk na die inhoud van “bedryfsvereistes”.”
1.15.2 AANBEVELING: BEDRYFSVEREISTES
Die Algemene Sinode verwys hierdie saak ook na
die taakspan voorgestel in 1.13 hierbo.

1.12 ALGEMENE KOMMISSIE VIR TEOLOGIESE
OPLEIDING
1.12.1 Opdrag
Die Algemene Sinode 2002 het besluit:
“1 Die Algemene Sinode besluit om, in belang van
die behoud van bedieningsbevoegdheid, voortgesette teologiese en ander toepaslike opleiding vir
huidige predikante as verpligtend en afdwingbaar
te beskou.
2 Die Algemene Sinode besluit om so gou moontlik via SKG’s en Sinodes die predikante te raadpleeg oor die beste en sinvolste wyse waarop hierdie verpligte en afdwingbare Voortgesette Teologiese Opleiding ingerig kan word.
3 Die Algemene Sinode dra dit aan AKG, ARK en
AKTO op om (moontlik dmv 'n gesamentlike subkommissie) teen Februarie 2004 die ASK te dien
met riglyne oor die uitvoering van hierdie besluit en
die motivering daarvan onder die predikante van
die Ned Geref Kerk.
4 Die Algemene Sinode dra dit aan AKTO op om
in oorleg met die kuratoria voort te gaan met
dringende besinning oor die werwing, toelating en
keuring van studente wat vir teologiese opleiding
met die oog op vol- of deeltydse bediening in 'n
gemeente binne die Ned Geref Kerk aanmeld. Die
verpligte en afdwingbare karakter van voortgesette
teologiese opleiding moet in hierdie verband in
aanmerking geneem word.”
1.12.2 Uitvoering
AKTO doen in hierdie verband verslag.

1.16 ARTIKEL 27.1 26
1.16.1 Opdrag
Die Algemene Sinode 2002 het besluit:
“Die Algemene Sinode verwys Art 27.1 26 na die
ARK om in oorleg met die AKG opnuut te besin oor
die formulering van hierdie artikel.
Die Algemene Sinode
1 gee opdrag aan die ARK om riglyne vir die
implementering van die nuwe Art 27 op te stel met
verslag aan die ASK;
2 versoek kerkrade om nie met die implementering voort te gaan voordat die ASK die ARK se
verslag oorweeg het nie;
3 besluit dat beide die huidige en die gewysigde
Art 27 in die nuwe kerkordeboek gepubliseer word
met 'n aantekening dat die ASK van die implementeringsdatum van die gewysigde Art 27 kennis sal
gee.”
1.16.2 Uitvoering van die opdrag
1. Die ARK het in April 2003 besluit :
“Die vergadering gee opdrag dat die ARK-Dagbestuur die finale stuk afhandel en voorlê aan die
ASK op sy vergadering gedurende Mei 2003.”
In oorleg met die AKG besluit die vergadering om
die volgende interpretasie van KO Art. 26.2 aan
die ASK voor te lê vir deursending aan gemeentes:

ADVIESE/RIGLYNE VAN DIE ALGEMENE SINODALE KOMMISSIE (ASK) BY
ARTIKEL 26.2

1.13 ARGIEFWETGEWING
1.13.1 Opdrag
Die Algemene Sinode 2002 het besluit:
“Die AKAI en ARK ondersoek en adviseer die ASK
so gou moontlik oor die implikasies van die Wet op
Bevordering van Toegang tot Inligting en doen die
nodige ten einde die Kerk binne die grense van die
Wet te hou.”
1.13.2 Uitvoering
AKAI doen in hierdie verband verslag.

A - ALGEMEEN
1. Die agtergrond van Kerkorde 2002 (KO) Artikel
(Art.) 26.2 is dat nie alle ouderlinge en diakens
noodwendig op die kerkraad hoef te dien nie. In
die oorweging van die grootte van die kerkraad,
speel plaaslike bedieningsbehoeftes ’n deurslaggewende rol. Voordat ‘n kerkraad besluit op verkleining in terme van artikel 26.2 of nie, moet hy
die saak goed oorweeg. Terwyl daar baie vir en
teen ‘n kleiner kerkraad in ‘n groot gemeente gesê
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kan word, skep ‘n groter kerkraad die moontlikheid
van ‘n breër deelname aan besluite én daarby ‘n
groter/breër aanvaarding van eienaarskap daarvoor.
2. By die bepaling van die grootte van so ‘n
kerkraad kan sake soos ‘n breë verteenwoordiging
van die gemeente, van die ampte, van gemeenteaksies en van hoe om in die bepaalde gemeente te
verseker dat die kerkraad oor insette oor ‘n breë
front in die gemeente beskik, in ag geneem word.
‘n Kerkraad behoort nie te klein wees nie, omdat
dit afstand en verwydering tussen kerkraad en gemeente kan veroorsaak. Waar moontlik behoort
ook ‘n gelyke aantal ouderlinge en diakens op die
nuwe kerkraad dien en hierdie twee ampte moet
die aantal predikante in getal oortref.
3. Oorlegpleging tussen die kerkraad en daardie
ouderlinge en diakens wat nie op die kerkraad dien
nie, is wenslik en noodsaaklik. Hierin kan ‘n inligtingsvergadering/kontakvergadering help terwyl die
kerkraad dit ook kan oorweeg om sy notules aan
hierdie ouderlinge en diakens vir kennisname deur
te gee.
4. Omdat alle gemeentepredikante as bedienaars
van die Woord ‘n sleutelrol in die gemeente speel,
is dit wenslik dat hulle op die kerkraad dien.
5. Die beginsel dat geen amp bo of belangriker as
‘n ander is nie, word gehandhaaf in die feit dat
geen onderskeid gemaak word tussen ouderlinge
en diakens as kerkraadslede en hulle wat nie op
die kerkraad dien nie. Dit moet ook hier gaan om
die gawes wat die Here aan sy gemeente gee. Alle
leraars, ouderlinge en diakens in elke gemeente
oefen dus steeds hulle ampspligte uit in terme van
KO Art. 9, 16 en 17 onder leiding van en met verantwoording aan die kerkraad. Kerkrade kan egter,
waar omstandighede dit vereis, die bestaande
kerkraad verklein volgens die prosedure hieronder,
en na hiérdie ampsdraers word verwys as ouderlinge- en diakens-kerkraad, en aan húlle word die
opdragte soos vervat in KO Art. 26-28 toevertrou.

AANBEVELINGS VAN DIE ARK EN AKG AAN
DIE ASK
1. Die ASK stel hierdie riglyne aan gemeentes
beskikbaar ter implementering van die nuwe Kerkorde Artikels 26 en 27.
2. Die ASK versoek die ARK en die AKG (sameroeper) om KO Artikel 26.2 weer te ondersoek met
moontlike AANBEVELINGs aan die Algemene
Sinode van 2004.
2. By KO Art. 30 en 33 verstaan die ARK dit só dat
afgevaardigdes na meerdere vergaderings uit die
korpus van alle ouderlinge en diakens in die
gemeente gekies kan word.”
1.16.3 AANBEVELING: ARTIKEL 26.2
Die Algemene Sinode neem kennis dat die ARK
reeds in Mei 2003 sy advies, na oorleg met die
AKG, aan die ASK deurgegee het. Die ASK het
aanvanklik nie die vrymoedigheid gehad om hierdie advies van die ARK te implementeer nie, maar
het dit wel op in Mei 2004 geïmplementeer.
1.17 INSKAKELING OOR GEMEENTEGRENSE
1.17.1 Opdrag
1. Die Algemene Sinode 2002 het besluit:
Die Algemene Sinode verwys die hele saak van
"Inskakeling oor Gemeentegrense" en "Kerklidmaatskap" ook na en AKG(sameroeper) en ARK
vir deeglike studie oor die implikasies daarvan veral ten opsigte van die kerkbegrip ter sprake met verslag aan die volgende Algemene Sinode.
2. Vanweë die implikasie van hierdie besluit van
die Algemene Sinode in die lig van Art. 10 van die
Kerkorde (1998) en die NGB art. 16, versoek die
TRK die Algemene Sinode om die hele verslag van
die Ad Hoc-kommissie vir Kerklidmaatskap (Agenda bladsy 306-311 punt 2.6) na die ARK te verwys
om opnuut te kyk na al die AANBEVELINGs.
3. Die bewoording in die laaste paragraaf van
3.2.2.2 word vervang met:
(1) Kerkrade wat 'n lidmaat van buite die gemeente grense ontvang, gee daarvan kennis aan die
kerkraad van die gemeente waar die lidmaat woon.
Dieselfde bewoording geld ook wat 3.2.2.3 betref.
(2) Die ARK kry opdrag om die riglyne te integreer
en in die kerkorde op te neem in plek van die huidige beleidsbesluit 14.
4. Die sinode besluit om art 10 van die kerkorde in
lyn te bring met die besluit wat geneem is oor die
hantering van lidmaatskap oor gemeentegrense
heen, deur die volgende besluit by art 10 te plaas
Besluit 10.1 Die behartiging van herderlike sorg
(art 9.6) by ingeskrewe lidmate van 'n gemeente
wat in 'n ander gemeente se grense woon, mag
wel geskied in ooreenstemming met die besluit van
die sinode dat lidmate ook buite 'n gemeente se
geografiese grense mag woon.
1.17.2 Uitvoering van die opdrag
1. Die ARK het in April 2003 besluit :

B – PROSEDURE INDIEN OP DIE IMPLEMENTERING VAN KO ART. 26.2 BESLUIT WORD
1. Die bestaande kerkraad besluit formeel om die
kerkraad só saam te stel dat nie alle ouderlinge en
diakens daarin dien nie, asook hoeveel ouderlinge
en diakens daar in die gemeente en op die kerkraad onderskeidelik moet dien.
2. Die bestaande kerkraad verkies die lede van
die nuwe kerkraad en lê die name vir approbasie
aan die gemeente voor.
3. Ten einde moontlike (gemeenregtelike) regsprobleme te voorkom, word die lede van die huidige/bestaande kerkraad wat nie tot die nuwe
kerkraad verkies word nie, versoek om as kerkraadslede (maar nie as ampsdraers nie) te bedank.
Indien hulle nie wil nie, kan hulle hulle huidige
termyne uitdien.
4. Die toekomstige kerkraad verkies voortaan alle
ouderlinge en diakens in die gemeente met approbasie van die gemeente.
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Die ARK gee aan die ASK kennis dat die besluit by
KO (2002) Art.10 (sien Handelinge bls 559) ongelukkig in die nuwe Kerkorde uitgeval het, naamlik:
“10b 1 Die behartiging van herderlike sorg (art 9.6)
by ingeskrewe lidmate van ’n gemeente wat in ’n
ander gemeente se grense woon, mag wel geskied
in ooreenstemming met die besluit van die sinode
dat lidmate ook buite ’n gemeente se geografiese
grense mag woon.””
2. AKG doen in hierdie verband verslag.

om geskille wat binne die gesagsgebied van die
betrokke vergadering ontstaan, te hanteer.
2. Diensgeskilbeslegting. Daar bestaan nie op
die oomblik ‘n bepaalde liggaam in die NG Kerk
wat diensgeskille kan hanteer nie. Normaalweg
word dit deur die kerkraad self of die diensverhoudingekommissie hanteer of dan uiteindelik deur ‘n
meerdere vergadering. Daar is duidelik ‘n groot
behoefte in hierdie verband aan ‘n liggaam wat
diensverskille en -geskille met die nodige bekwaamheid kan hanteer.
3. Bevoegdheidshantering. Bevoegdheidsaangeleenthede en geskille wat in hierdie verband ontstaan, word tans deur die ARK hanteer. ’n Beswaarde oor sy/haar bevoegdheid het die reg tot
beroep na ‘n volgende vergadering van die ARK
en uiteindelik na die ASK of die Algemene Sinode.
(KO 2002,Regl 3:10).
4. Dissiplinêre ondersoeke en optredes. Dissiplinêre ondersoeke en optredes word tans deur
kerkrade of ringe gedoen met ‘n reg van appèl na
‘n volgende meerdere vergadering.
1.18.2.3 Vir oorweging deur die ARK
Die ARK sal moet besluit of hy by die Algemene
Sinode wil aanbeveel dat daar een liggaam in die
lewe geroep word.
1.18.2.4 Motivering
1. Van die redes waarom daar ‘n behoefte aan
sodanige liggaam of liggame in die NG Kerk ontstaan het, is ondermeer die volgende:
2. daar word gevoel daar is ‘n gebrek aan deskundigheid by kerkrade en meerdere vergaderinge
met hulle wisselende personeel om werklik geskille
in diensverhoudinge en ook ander geskille in die
Kerk doeltreffend te kan hanteer.
3. Daar is groot verskille in die wyses waarop
verskillende kerkvergaderinge dissiplinêre ondersoeke en maatreëls in die Kerk hanteer en daar is
‘n groot behoefte aan groter deskundigheid en
eenvormigheid.
4. Die nuwe KO-reëlings oor die diensverhouding
met predikante, talle predikante van die Kerk wat
nie meer in NG-gemeentes dien nie, die tentmaker
bediening; leraars met eie bedieninge wat tog
bevoegdheid in die NG Kerk wil hê; die beroepstelsel van die afgelope jare; die feit dat die ARK
tans op AANBEVELING van Ringe moet besluit
oor die bevoegdheid van predikante bring mee
bring mee dat daar baie druk geplaas word op die
hantering van bevoegdheidsaangeleenthede in die
Kerk. Daar is gevolglik ‘n behoefte aan ‘n deskundige liggaam wat finale uitsprake kan maak oor
sodanige sake.
1.18.2.5 Kan sodanige liggaam/liggame geregverdig word
1. Die Skrif 1 Kor 6
In 1Kor 6 wys Paulus die gemeente van Korinthe
daarop dat hulle in staat behoort te wees om self
hulle onderlinge geskille op te los en dat hulle met
hulle geskille nie na wêreldlike regters behoort te
gaan nie.
2. Calvyn se standpunt

1.18 KERKLIKE TRIBUNALE
1.18.1 Opdrag
Die Algemene Sinode 2002 het besluit:
“14.2 ARBEIDSVERHOUDINGE (562) - verwys na
ARK en AKDV vir ondersoek:
1. Die Sinode besluit dat terwyl hy begerig is om 'n
eie inhoud aan sy arbeidsverhoudinge te gee alles
in werking gestel moet word ten einde te verseker
dat die Kerk se aanspreeklikheid beperk sal word
deur te bly by die bepalings van die toepaslike
arbeidswetgewing. Daarom dra die Sinode dit op
aan die ASK tesame met die ARK om:
1.1 'n Kerklike tribunaal/ale te skep wat tug en
arbeidssake teen werknemers kan hanteer.
1.2 Die registrasie van 'n werkgewersorganisasie
te bewerkstellig.
1.3 Om leiding te gee sodat 'n werknemersorganisasie vir Kerklike werkers tot stand sal kom.
1.4 'n Sektorale bedingingsraad vir die Kerk te
registreer ten einde 'n omvattende en afdwingbare
arbeidsbediening tot stand te bring en in stand te
hou.”
1.18.2 Uitvoering van die opdrag
Prof P Coertzen het die volgende memorandum
voorberei :
1.18.2.1 Die situasie wat ontstaan het
Daar het gedurende die afgelope paar jaar ‘n
behoefte ontstaan in die NG Kerk aan ‘n liggaam
of liggame wat aan verskillende vereistes kan voldoen:
1. Gewone Geskilbeslegting. Dit moet ‘n liggaam/liggame wees wat uitspraak kan lewer in
geskille tussen predikante en kerkrade, predikante
onderling, predikante en lidmate. Geskille tussen
kommissies van die kerk, geskille tussen lidmate
ens ens.
2. Diensgeskilbeslegting. Dit moet ook ‘n liggaam/liggame wees wat diensgeskille in die Kerk
kan hanteer en finale uitsprake daaroor kan lewer
– amper iets soortgelyks aan die die KVA (CCMA)
3. Bevoegdheidshantering. Dit moet verder ‘n
liggaam wat finale uitsprake oor die bevoegdheid
van leraars kan lewer en waarheen leraars en
proponente hulle kan beroep.
4. Dissiplinêre ondersoeke en optredes. Die
vraag is ook gevra of dit nie ‘n liggaam/liggame
moet wees wat dissiplinêre ondersoeke en optredes in die Kerk kan behartig nie.
1.18.2.2 Opmerking oor die behoeftes
1. Gewone Geskilbeslegting. Op die oomblik
kan enige kerkvergadering ‘n kommissie aanwys
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2.
Die Kommissie(s) vir behandeling van
Appèlle/Besware en Geskille.
2.1 Benewens die Algemene Kommissie vir die
Behandeling van Appèlle en Geskille (Algemene
Kommissie) is daar binne die verband van die
Nederduitse Gereformeerde kerk soveel Streekskommissies vir die Behandeling van Appèlle en
Geskille (Streekskommissies) as wat deur die
Algemene Sinode op voorlegging van die Sinodes
(Sinodale Kommissies, Moderamens) goedgekeur
is.
2.2 Die regsgebied van die Streekskommissies
omvat daardie groeperings van ringe deur die
onderskeie sinodes in oorleg met die betrokke
ringe saamgevoeg is.
3. Die Algemene Kommissie vir die Behandeling van Besware en Geskille:
3.1 Bestaan uit vyf lede wat deur die Algemene
Sinode benoem word uit die belydende lede van
die NG Kerk.
3.2 Die lede word benoem vir ‘n tydperk van agt
jaar. Hulle kan nie vir ‘n aansluitende periode
benoem word nie.
3.3 Ten minste drie lede van die Algemene
Kommssie moet ampsdraers wees.
3.4 Die voorsitter word deur die Algemene Sinode
benoem
3.5 Die Algemene Sinode benoem uit die belydende lede van die NG Kerk ten minste een regsgeleerde adviserend vir ‘n tydperk van vier jaar.
3.6 Die Algemene Kommssie benoem uit sy lede
‘n skriba aan.
3.7 Vir elke lid van die Algemene Kommissie word
ook ‘n sekundus en tertius lid aangewys wat in
volgorde opgeroep kan word indien die primariuslid
nie die vergadering kan bywoon nie.
4. Streekskommissies:
4.1 Bestaan uit vyf lede en word benoem deur die
betrokke Sinode/Sinodale Kommissie/ Moderamen
uit die belydende lede van die NG Kerk binne die
betrokke streek op voorlegging van die betrokke
ringe.
4.2 Die lede van ‘n Sreekskommissie word benoem vir ‘n tydperk van agt jaar. Hulle kan nie vir
‘n aansluitende periode benoem word nie.
4.3 Die voorsitter van ‘n Streekskommissie word
deur die Sinode/Sinodale Kommissie /Moderamen
benoem.
4.4 Die Sinode/Sinodale Kommissie/ Moderamen
benoem ook addisioneel vir elke Streekskommissie
‘n regsgeledere uit die geledere van die belydende
lidmate van die NGKerk vir ‘n tydperk van vier jaar
as adviserende lid. Die regsgeleerde moet verkieslik in die regsgebied van die Streek woon
4.5 Elke Streekskommissie wys uit sy eie geledere
‘n skriba aan.
4.6 Vir elke lid van ‘n Streekskommissie word ook
‘n sekundus en tertius lid aangewys wat in volgorde opgeroep kan word indien die primariuslid nie
‘n vergadering kan bywoon nie.primus en
4.7 Iemand kan nie terselfdertyd lid of adviseur
wees in meer as een van die Kommissies vir die

Wanneer Calvyn oor die gesag van die kerk skryf,
wys hy daarop dat een van die gestaltes van hierdie gesag juis die gesag is om regspraak te mag
lewer in die kerk.
3. Die voorbeeld van ander Kerke
In Gereformeerde kerkregering het die gesag om
reg te mag spreek nog altyd in die hande van die
kerkvergaderinge gelê.
Die kerkvergaderinge
moes uiteindelik self besluit oor besware en geskille oor en teen besluite wat hulleself geneem
het. In die Ned Geref Kerk is daar begin om van
sodanige hantering af weg te beweeg toe kerkvergaderinge toegelaat is om van gevolmagtigde
kommissies gebruik te maak om appèlle te kan
aanhoor en afhandel. Die toenmalige Hervormde
Kerk in Nederland het in 1951 met hulle nuwe
Kerkorde gekies om die weg van selfstandige regspraak in die Kerk moontlik te maak.
1.18.2.6 Vir oorweging deur die ARK
1. Die ARK sal moet oorweeg of die huidige
reëlings in die NG Kerk mbt die hantering van
besware en geskille; dissiplinêre ondersoeke en
appèlle genoegsaam is om te voldoen aan die
klaarblyklike behoeftes wat daar in die Kerk ontstaan het.
2. Indien die ARK oordeel dat daar wel behoefte is
aan ‘n liggaam/liggame wat van die bg behoeftes
kan hanteer, sal die ARK moet besluit of daar een
liggaam ingestel moet word om aan al die
behoeftes te voldoen en of daar miskien meer as
een liggaam ingestel moet word.
3. Die ARK sal ook moet oorweeg of hy wil
aanbeveel dat sommige van die sake soos bv
dissiplinêre ondersoeke moet bly soos dit is en dat
daar miskien ‘n liggaam/liggame ingestel moet
word wat gewone besware en geskille; diensverhoudinge besware en geskille en appèlle op verskillende verbandsvlakke in die Kerk kan hanteer.
1.18.2.7 Kommissies vir die hantering van
Appèlle/Besware en Geskille in die NG Kerk
Die volgende sou kon dien as ‘n voorbeeld vir hoe
‘n Kommissie vir Appèlle/Besware en Geskille in
die Kerk kan lyk en funksioneer.
1. Algemeen
1.1 Die behandeling van appèlle (besware) en
geskille in die kerk geskied ter wille van die onderhouding van reg in die kerk met in ag neming van
regverdigheid en liefde.
1.2 Die behandeling van appèlle en geskille,
behalwe daardie appèlle, geskille waarvoor elders
voorsiening gemaak word in die kerklike orde, is
opgedra aan Kommissies vir die behandeling van
Appèlle en Geskille en geskied met in ag neming
van die bepalinge in hierdie reglement asook
ander reëlings in die kerklike orde wat die kerklike
regspraak bepaal.
1.3 Benewens die reg om ‘n appèl by ‘n betrokke
kommissie vir die behandeling van Appèlle en
Geskille in te dien, kan die kerkvergadering wat ‘n
besluit geneem het versoek word om die besluit in
revisie te neem.
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Behandeling van Besware en Geskille nie, ‘n
Visitasiekommissie of ‘n Kommissie vir Opsig en
Tug nie.
4.8 ‘n Lid wat as ampsdraer benoem is as lid kan
by verlies van ampsbevoegdheid sy/haar dienstyd
op die betrokke Kommissie voltooi met dien verstande dat die ampsbevoegdheid nie weens ‘n
tugmaatreël ontneem is en mits die lid steeds voldoen aan die vereistes van 2.3(i) en 2.4 (i).
5. Appèlle/Besware
5.1 ‘n Kerklike liggaam, ‘n ampsdraer, iemand in
diens van die NG Kerk,of wat ‘n funksie vervul in
die Kerk of iemand wat ingeskryf is in die registers
van ‘n gemeente kan, as hulle beswaard voel oor
‘n besluit van ‘n kerkraad, ‘n ring of ‘n ander kerklike liggaam binne die regsgebied van ‘n Streekskommissie ‘n appèl/beswaar by die Streekskommissie in dien as hulle meen dat hulle in hulle
belange of kerklike verantwoordelikheid deur die
besluit getref is.
5.2 Appèlle/Besware teen besluite van kerklike
liggame buite die regsgebied van die Streekskommissie word by die Algemene Kommissie vir die
Behandeling van Besware en Geskille ingedien.
5.3 Onder besluite word ook verstaan ‘n handeling
of ‘n versuim.
5.4 Appèlle/Besware word by wyse van ‘n appèlskrif/beswaarskrif by die bevoegde kommissie vir
appèlle/besware en geskille ingedien binne dertig
dae na die dag waarop die besluit geneem is of
binne dertig dae nadat daar op ‘n redelike wyse
van die besluit kennis geneem kon word.
5.5 Die Betrokke Kommissie stuur ‘n afskrif van
die beswaar aan die kerklike liggaam wat die
bestrede besluit geneem het.
5.6 Die in dien van ‘n beswaarskrif hef (skort) nie
die werking van die bestrede besluit op nie.
5.7 Die voorsitter van die bevoegde Kommissie
het die bevoegdheid om, indien hy daartoe versoek word, met skriftelike kennisgewing aan die
betrokke partye die uitvoering van of in werking
stelling van die bestrede besluit op te hef (skort) of
‘n ander spoedeisende voorsiening te tref totdat
die Kommissie ‘n uitspraak gemaak het.
6. Geskille
6.1 Die Kommissies van die NG Kerk vir die
Behandeling van Appèlle/Besware en Geskille behandel en besleg geskille wat ontstaan het tussen
kerklike liggame, ampsdraers, en diegene wat in
diens gestel is of ‘n funksie vervul in die NG Kerk
mbt.
6.2 die vervulling van hulle taak;
6.3 die begrensing van hulle arbeidsveld
6.4 die omvang van hulle bevoegdheid
6.5 ‘n Streekskommissie behandel en besleg die
geskil indien dit ‘n geskil is tussen kerklike liggame
of persone waarvan die arbeidsveld geleë is in die
regsgebied van die Streekskommissie. In alle
ander gevalle word die geskil deur die Algemene
Kommissie behandel en besleg
6.6 ‘n Geskil moet deur een van die betrokkene
partye skriftelik in die vorm van ‘n beswaarskrif by

die bevoegde Kommissie aanhangig gemaak
word.
6.7 Die betrokke Kommissie stuur ‘n afskrif van
die ingehandigde geskil aan die instansie met wie
die geskil ontstaan het.
7. 'n Appèl/Beswaarskrif
7.1 ‘n Appèl/Beswaarskrif , soos bedoel in 5.4
hierbo, moet die volgende bevat:
* die naam(e) van die beswaarde,
* die kerklike posisie van die beswaarde (bv lidmaat, skriba, leraar, ouderling, diaken, ens.),
* en die adres van die diegene wat die saak voor
die Kommissie bring,
* ‘n vermelding van die besluit waarteen die appèl/
beswaarskrif gerig is en indien moontlik ook die
datum van die besluit;
* ‘n uiteensetting van die redes, gestaaf deur inligting en feite, waarom daar oor die appèl/beswaar
of geskil ‘n beslissing gevra word.
Indien dit gaan om ‘n beswaar moet daar ook die
nodige toeligting wees waarom die beswaarde
meen dat hy/sy in hulle belange of kerklike verantwoordelikheid geraak is.
* Die datum van die beswaarskrif en die handtekening van die beswaarde. Indien dit ‘n liggaam
is wat die beswaar maak die handtekening van
voorsitter en skriba van die liggaam.
7.2 Indien die appèl/beswaarskrif nie voldoen aan
die vereistes soos gestel in 5.1 nie bied die
Kommissie die beswaarde die geleentheid om die
appèl/beswaarskrif aan te vul.
7.3 ‘n Appèl/beswaarskrif kan skriftelik deur die
beswaarde teruggetrek word solank die Kommissie
nog nie ‘n besluit daaroor geneem het nie.
8. Bevoegdheid
8.1 ‘n Kommissie vir die Behandeling van Besware en Geskille het die bevoegdheid om slegs uitsprake te doen in sake waarvoor daar nie ‘n ander
liggaam aangewys is met die bevoegdheid om
uitsprake te doen nie.
8.2 Indien daar onsekerheid bestaan oor die vraag
watter kerklike liggaam die bevoegdheid het om ‘n
uitspraak te maak of as dit blyk dat daar nie ‘n
liggaam met bevoegdheid in die Kerkorde aangewys is om ‘n uitspraak te maak nie, beslis die
Algemene Kommissie vir die Behandeling van
Appèlle/Besware en Geskille watter liggaam bevoeg is om ‘n uitspraak te gee.
8.3 Indien ‘n kerklike liggaam of ‘n lid daarvan of ‘n
ampsdraer nalatig is in die nalewing of ten uitvoer
bring van die beslissing van ‘n Kommissie het die
Kommissie die bevoegdheid om dit aan die kerklike liggaam wat opsig en tug bevoegdheid oor die
persoon of liggaam het te rapporteer sodat daar
van die middele van die kerklike tug gebruik gemaak kan word.
9. Die Hantering van ‘n Appèl/Beswaar of ‘n
Geskil
9.1 ‘n Kommissie vir die hantering van ‘n appèl/
beswaar of ‘n geskil hanteer ‘n saak wat voorgelê
word binne ‘n vasgestelde tyd. Van dié tyd word
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* Indien ‘n kerkraad betrokke was ook die Ringskommissie van die ring waarvan die kerkraad deel
is.
* Die Kommissie vir die Behandeling van Besware
en Geskille neem hulle uitsprake op in periodieke
verslae aan die betrokke meerdere vergaderinge.
10. Verdere appèl/Beroep
10.1 Behoudens 10.5 kan die uitsprake van
Streekskommissies deur die volgende persone en
liggame in appèl geneem word na die Algemene
Kommissie vir die Behandeling van Besware en
Geskille
* Diegene wat die beswaar gemaak het of die
geskil aangebring het;
* Die liggaam oor wie se besluit beswaar gemaak
is,
* Diegene met wie die geskil bestaan.
10.2 Die beroep word skriftelik en gemotiveerd
gedoen binne dertig dae na die dag waarop die
besluit weggestuur is of na die dag waarop daar
redelikerwys daarvan kennis geneem kon word.
10.3 Die indiening van ‘n beroepskrif het geen
skorsende effek op die bestrede uitspraak nie. Die
voorsitter van die Algemene Kommissie het die
bevoegdheid om ‘n skriftelike versoek insake ‘n
ingediende beroepskrif mbt tot die uitvoering of
inwerkingstelling van die beslissing op te skort of ‘n
ander spoedeisende reëling te tref tot tyd en wyl
die Algemene Kommissie ‘n uitspraak gemaak het.
10.4 Met betrekking tot ‘n uitspraak van die Algemene Kommissie is geen verdere beroep moontlik
nie (sien 11.1.hier onder).
10.5 Met betrekking tot besware teen die gevolgde prosedure by die verkiesing van ampsdraers
doen die betrokke Streekskommissie ‘n eind-uitspraak.
11. Die behandeling van ‘n saak in beroep
11.1 By die behandeling van ‘n saak in beroep
geld vir sover van toepassing die bepalinge van
artikel 9 van hierdie reglement.
11.2 Die Algemene Kommissie kan ‘n uitspraak
van ‘n Streekskommissie bevestig; geheel of
gedeeltelik vernietig; aanvul of ter sake voorsiening maak soos nodig.
11.3 Indien die Algemene Kommissie van oordeel
is dat dit self nie ‘n eind-uitspraak kan maak nie,
kan die Algemene Kommissie die uitspraak van ‘n
Streekskommissie in die geheel of gedeeltelik
ongedaan en die saak verwys na dieselfde of ‘n
ander Streekskommissie om met in ag neming van
die aanwysings van die Algemene Kommissie ‘n
nuwe uitspraak te maak.
11.4 Die Algemene Kommissie stuur per aangetekende pos, binne dertig dae nadat sy uitspraak gemaak is, sy uitspraak, gewaarmerk deur
die skriba aan:
* diegene wat die beroepskrif ingedien het;
* die kerklike liggaam teen wie se besluit die beswaar gerig was of aan diegene met wie die geskil
bestaan;
* die Streekskommissie wie se uitspraak in geding
was;

kennis gegee aan die betrokkenes. Die tyd kan
met opgaaf van redes verleng word.
9.2 Wanneer daartoe versoek deur die betrokkenes of uit eie oorweging kan die Kommissie die
betrokkenes geleentheid gee om in mekaar se
teenwoordigheid, bygestaan deur ‘n raadgewer
indien so verkies, hulle onderskeie sake mondeling
toe te lig.
9.3 Die hantering van ‘n appèl/beswaar of ‘n geskil
geskied nie in die openbaar nie. Die Kommissie
kan egter uit eie beweging of op versoek van die
betrokkenes besluit om die beswaar of geskil in die
openbaar te hanteer.
Die Kommissie kan:
* ‘n bestrede besluit bevestig,
* in die geheel of gedeeltelik vernietig,
* aanvul of
* ‘n ter sake voorsiening maak soos nodig
9.4 Geen uitspraak oor ‘n appèl/beswaar of ‘n
geskil kan gemaak word indien nie ten minste vier
van die Kommissielede teenwoordig is nie.
9.5 Die lede van ‘n Kommissie mag nie deelneem
aan of aanwesig wees by die behandeling van ‘n
geskil of ‘n appèl/beswaar waarmee hulle direk of
indirek betrokke is of was nie of as hulle enige
belang by die behandeling sou hê nie.
9.6 Die Kommissie beslis met ‘n gewone meerderheid van stemme. By ‘n staking van stemme is die
stem van die voorsitter deurslaggewend.
9.7 Elke uitspraak van die Kommissie moet skriftelik gegee word en moet ten minste die volgende
bevat:
* Die naam van die persoon(e) wat die appèl/
beswaarskrif in gedien het en, indien van toepassing, hulle kerklike posisie en adres,
* Die datum van die bestrede besluit asook die
datum waarop die appèl/beswaar by die Kommissie in gedien is,
* ‘n feitelike samevatting van die appèl/beswaar of
geskil,
* die kerkregtelike (regs)grond waarop die uitspraak berus;
* ‘n duidelike uitspraak oor die appèl/beswaar of
geskil en indien nodig ‘n reëling betreffende die
kerkregtelike (regs) gevolge van die uitspraak.
* Indien dit ‘n uitspraak van ‘n Streekskommissie
is moet dit ook ‘n mededeling bevat of ‘n beroep na
die Algemene Kommissie vir die Behandeling van
Besware en Geskille moontlik is.
* Laastens moet die uitspraak gedateer wees en
die handtekening van die voorsitter en skriba van
die Kommissie of hulle plaasvervangers bevat.
9.8 Die Kommissie stuur ‘n gewaarmerkte afskrif
(deur die skriba bekragtig) van sy uitspraak per
aangetekende pos binne dertig dae na die uitspraak gemaak is aan:
* Diegene wat die beswaarskrif in gedien het;
* die kerklike liggaam teen wie se besluit beswaar
gemaak is of diegene met wie die geskil was,
* die streeksinode, in geval van ‘n Streekskommissie,
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14.5 Die kerklike liggaam by wie die revisie versoek ingedien is, gee kennis van sy beslissing aan
die indiener van die revisie versoek.
Wanneer ‘n revisie versoek afgewys word, kan ‘n
beswaarskrif teen die besluit waaroor daar beswaar is by die bevoegde Kommissie ingedien
word. Die beswaarskrif moet binne dertig dae na
die dag waarop die antwoord op die revisie
versoek afgestuur is of binne dertig dae na die dag
waarop daar redelikerwys van die antwoord kennis
geneem kon word, ingedien word.
14.6 ‘n Vergadering is nie verplig om ‘n versoek
tot revisie in behandeling te neem nie tensy dit
aangetoon kan word dat dit gaan om ‘n element
wat by die neem van die besluit waarvan revisie
gevra word buite beskouing gelaat is of onvoldoende oorweeg is.

* die Streeksinode van die betrokke Streekskommissie;
* Die Ringskommissie van die betrokke ring
12. Vernietiging in belang van eenheid in die
behandeling van besware en geskille
12.1 Ter wille van eenheid in die behandeling van
besware en geskille kan die Algemene Kommissie
binne sestig dae na die dag waarop ‘n Streekskommissie sy uitspraak afgestuur het, die uitspraak
vernietig en ‘n ter sake uitspraak soos nodig in die
plek daarvan maak. Indien nodig word reëlings
getref mbt die regsgevolge van die vernietiging.
12.2 Die Algemene Kommissie kan met ‘n gemotiveerde besluit in belang van eenheid in die behandeling van besware en geskille die eindbesluit van
‘n Streekskommissie as onjuis verklaar. Die regsgevolge van die Streekskommissie se uitspraak
word nie as gevolg van die besluit aangetas nie.
13. Hersiening
13.1 Indien die Algemene Kommissie bewus raak
van feite en omstandighede waarmee daar glad
nie of onvoldoende rekening gehou is betreffende
‘n uitspraak waarteen geen beroep (meer) moontlik
is nie en wat volgens die mening van die Algemene Kommissie tot ‘n ander uitspraak sou lei
indien daar wel daarmee rekening gehou is, het
die Algemene Kommissie die bevoegdheid om die
saak in hersiening te neem. In sodanige geval
maak die Algemene Kommissie ‘n nuwe uitspraak.
13.2 Wanneer die Algemene Kommissie oorgaan
tot die hersiening van ‘n uitspraak reël die Kommissie, indien nodig, die regsgevolge van die hersiening.
14.
Revisie deur die vergadering wat die
besluit geneem het.
14.1 ‘n Kerklike liggaam; ‘n ampsdraer; iemand in
diens van die Kerk of iemand wat ‘n funksie in die
Kerk vervul; of iemand wat ingeskryf is in die
registers van ‘n gemeente kan, indien hulle beswaard voel oor die besluit van ‘n amptelike vergadering of ‘n ander liggaam van die Kerk omdat
hulle meen dat die besluit hulle in hul belange of
kerklike verantwoordelikheid getref het, die kerklike
liggaam wat die besluit geneem het, vra om die
besluit in revisie te neem.
14.2 Indien daar reeds ‘n beswaar aangeteken is
by ‘n Streeks- of die Algemene Kommissie, bepaal
die voorsitter van die Kommissie dat die behandeling van die beswaar opgeskort word totdat die
betrokke kerklike vergadering of liggaam ‘n uitspraak gemaak het oor die revisie-versoek.
14.3 ‘n Versoek tot revisie word skriftelik en
gemotiveerd ingedien binne dertig dae na die dag
waarop die besluit waarvoor om revisie gevra
word, geneem is of dertig dae na die dag waarop
die beswaarde redelikerwys van die besluit kon
kennis neem.
14.4 Indien daar reeds ook beswaar gemaak is
teen die besluit stuur die kerklike liggaam by wie
revisie gevra word ‘n afskrif van die revisie-versoek
aan die betrokke Kommissie vir die Behandeling
van Besware en Geskille

1.18.3 AANBEVELING: KERKLIKE TRIBUNALE
Die Algemene Sinode neem kennis van die bostaande memorandum, lewer kommentaar daarop
en verwys dit ook na die Taakspan voorgestel by
punt 1.13 hierbo. Die insette van die onderskeie
Sinodale
Regskommissies/Kerkordekommissies
word ook ingewag.
1.19 INTERPRETASIE ARTIKEL 39
1.19.1 Opdrag
Die Algemene Sinode 2002 het besluit:
“Die Algemene Sinode besluit om aan die ARK
opdrag te gee om in die interim-periode ondersoek
in te stel na Art 39 van die Kerkorde en die tweede
sin sodanig te herskryf dat dit vir slegs een interpretasie vatbaar sal wees.”
1.19.2 AANBEVELING: ARTIKEL 39
Die Algemene Sinode neem kennis dat die ARK op
hierdie stadium, in die lig van die nuwe verwikkelinge rondom die visioenêre taakspan se aanbevelings, geen aanbeveling oor die verandering van
Art. 39 maak nie.

2. GRONDIGE HERSIENING VAN DIE
KERKORDE
AANBEVELINGS:
Die Algemene Sinode keur die volgende wysiginge
aan die Kerkorde goed:
2.1 WYSIGING VAN ART. 49.1
KO Art. 49.1 se bewoording word gewysig om te
lees: “Die heilige doop word deur ’n bedienaar van
die Woord bedien met gebruikmaking van ’n goedgekeurde liturgiese formulier. Dit word, behalwe
by hoë uitsondering, in die erediens bedien”.
2.2 REGLEMENT VIR DIE AKKM
Die Algemene Sinode keur die reglement vir die
AKKM, soos opgeneem in die verslag van die
AKKM, goed.
2.3 REGLEMENT VAN DIE AKPB
Die Algemene Sinode keur die volgende reglement
vir die AKPB goed:
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voegdheidsregister aangeteken en ter insae op
aanvraag beskikbaar is.

REGLEMENT VIR DIE ALGEMENE KOMMISSIE
VIR PREDIKANTEBEDIENING (AKPB)
1. NAAM
Algemene Kommissie vir Predikantebediening
(AKPB)
2. SAMESTELLING EN VAKATURES
2.1 Die kommissie bestaan uit ‘n maksimum van
twee (2) aangewese verteenwoordigers van die
Algemene Regskommissie, die Algemene Kommissie vir Gemeentebediening, die Algemene
Kommissie vir Teologiese Opleiding asook ‘n maksimum van drie (3) deskundige lede soos aangewys deur die Algemene Sinode.
2.2 Vakatures word aangevul uit die betrokke
kommissies met kennis aan die skriba van die
ASK.
3. OPDRAG
Die Kommissie
3.1 adviseer die Algemene Sinode in verband met
sake en beleid ten opsigte van die persoons- en
bedieningsbegeleiding van predikante in die NG
Kerk;
3.2 dra sorg vir navorsing, beplanning, inligting,
skakeling en voorligting ten opsigte van die begeleiding van gelegitimeerdes in die NG Kerk;
3.3 koördineer en dra sorg vir sake en beleid ten
opsigte van
3.3.1 die mentorprogram vir predikante in die NG
Kerk;
3.3.2 standplaasruiling vir predikante in die NG
Kerk;
3.3.3 die pastorale begeleiding van predikante in
die NG Kerk;
3.4 fasiliteer samewerking tussen die onderskeie
sinodes se kommissies wat die begeleiding van
predikante hanteer;
4. BEGROTING
Die Kommissie se befondsing geskied deur die
Algemene Sinode na voorlegging van 'n begroting
aan die AKF
5. KONSTITUERING EN VERGADERINGS
5.1 Die Kommissie konstitueer so gou as moontlik
tydens of na 'n vergadering van die Algemene
Sinode.
5.2 Die Kommissie wys 'n Dagbestuur van drie
lede aan (voorsitter, ondervoorsitter en skriba).
5.3 Die Kommissie en sy dagbestuur vergader na
behoefte.

3.2 ANDER SAKE DEUR DIE ARK HANTEER
3.2.1
Bevoegdheid van kandidate van en
vertrekkend na ander kerke
3.2.1.1 Die ARK oordeel dat riglyne geformuleer
moet word vir die erkenning en verlening van
bevoegdheid aan kandidate van en vertrekkend na
ander kerke. (Hierin moet veral ook gelet word op
die probleem dat persone vir jare sonder die toesig
van die NG Kerk kan werk en dan met terugkoms
tans sonder meer weer aansoek om bevoegdheid
kan doen).
3.2.1.2 AANBEVELING: BEVOEGDHEID KANDIDATE
Die Algemene Sinode verwys hierdie saak ook na
die Taakspan voorgestel by punt 1.13 hierbo.
3.2.2 Notules van kommissies
3.2.2.1 Die ARK het in April 2004 besluit :
“Die ARK adviseer alle permanente kommissies
van die Algemene Sinode dat hul laaste notule
afgehandel word by die eerste vergadering van die
betrokke tydelike kommissie tydens die sitting van
die Algemene Sinode.”
3.2.2.2 AANBEVELING: NOTULES VAN KOMMISSIES
Die Algemene Sinode bekragtig die aanbeveling
van die ARK.
3.2.3 Samestelling van die ARK
3.2.3.1 Die ARK het in April 2004 besluit :
“Die ARK beveel by die volgende Algemene
Sinode aan dat die reglement vir die ARK sodanig
gewysig word om voorsiening te maak dat kundiges per geleentheid gekoöpteer mag word.”
3.2.3.2 AANBEVELING: SAMESTELLING ARK
Die Algemene Sinode bekragtig die aanbeveling
van die ARK.
3.2.4 Predikante in diens van kinderhuise en
ander sodanige inrigtings
AANBEVELING: REGLEMENT 3
Die volgende punt word by Reglement 3 van Die
Kerkorde (Reglement vir die reëling van die bevoegdheid van Predikante en Proponente) gevoeg
word:
“2.3.3 Predikante in diens van kinderhuise en
ander sodanige inrigtings wat per ooreenkoms
ondersteuningsdienste lewer aan die Nederduitse
Gereformeerde Kerk.”

3. WERKSAAMHEDE VAN DIE ALGEMENE REGSKOMMISSIE
3.1 BEVOEGDHEIDSAANGELEENTHEDE
3.1.1 Alle bevoegdheidsaangeleenthede is ordelik
deur die ARK hanteer en in die betrokke bevoegdheidsregister aangeteken. Die bevoegdheidsregister is op aanvraag ter insae by die Skriba:
Bevoegdheidsregister van die ARK beskikbaar.
3.1.2 Die Algemene Sinode neem kennis dat alle
bevoegdheidsaangeleenthede behoorlik in die be-

3.2.5 Mentorprogram
3.2.5.1 Die AKPB is reeds geruime tyd in opdrag
van die Algemene Sinode besig met die ondersoek
na en implementering van 'n mentorprogram vir
alle gelegitimeerde persone in die NG Kerk, waar-
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geregistreer te word vir solank hy so 'n leraar is of
so 'n posisie beklee. Mev. Gunning het verder
bevestig dat 'n leraar moet aansoek doen om behoud van hierdie bevoegdheid wanneer hy emeritaat aanvaar. Die huidige gebruik is dat alle sodanige aansoeke, adresveranderings, ens. via die
betrokke denominasie/kerkverband op streeksvlak
gekied en gekontroleer word."

oor die AKPB self aan die Algemene Sinode
verslag sal doen.
3.2.5.2 AANBEVELING: MENTORPROGRAM
Die Algemene Sinode keur dit goed dat 'n nuwe
punt tussen punte 3 en 4 van KO Regl.3 (Reglement vir die Reëling van die Bevoegdheid van
Predikante en Proponente) ingevoeg word, naamlik :
“4. BEDIENINGSONTWIKKELING
4.1 ‘n Gelegitimeerde persoon behoort in die lig
van die legitimasie-verklaring deel te neem aan
voortgesette teologiese opleiding.
4.2
Alle gelegitimeerdes behoort, ter wille van
hulle eie bedieningsontwikkeling en die beswil van
die gemeente, in te skakel by die mentorprogram
van die NG Kerk.”

3.2.7 Aansoek om toelating tot die bediening
AANBEVELING: TOELATING TOT BEDIENING
Die Algemene Sinode bespreek die aansoek om
toelating tot die bediening in camera
Hiermee vertrou die ARK dat hy die taak aan hom
opgedra, na behore nagekom het. Die vergadering van die Algemene Sinode word die seën van
die Here toegebid.

3.2.6 Huweliksbevestiging deur proponente
By navraag wat gedoen is by die Dept. van Binnelandse sake in Pretoria, is die volgende antwoord
ontvang:
"Enige leraar of persoon wat 'n verantwoordelike posisie beklee in 'n godsdienstige denominasie
of organisasie, kan volgens wet 25 van 1961,
subartikel 2 gewysig by art 2 van Wet 51 van
1970, aansoek doen om as huweliksbevestiger

PIETER COERTZEN
GERRIT CLOETE
MANIE KLEYNHANS
FLIP DU TOIT
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