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VOORWOORD

Hiermee die Agenda van ‘n bale belangrike Algernene Sinode.

Daar word reeds lank gesê dat hierdie Sinode die koers van die Ned Geref Kerk
vorentoe gaan bepaal. Ailes het daartoe geiei dat ons kerk nou by ‘n hele paar
vurke in die pad gekom het, waar ons sal moet beslis watter een van die twee
(of meer) paaie telkens geneem moet word.

Geiukkig hoef ons nie alleen te besluit nie. Ons het ‘n getroue God wat vir ons
duidelik sal lel. Ons almal wat betrokke is, moet net kinderlik gelowig ons deur
Horn Iaat lel en alles in sy hande oorgee. Reeds heel aan die begin van die
NLIwe Testarnentiese kerk, was die afgevaardigde~ na daardia k9rkvergadering
in Jerusalern bale bewus daarvan dat huile nie alléén ‘n beslissing geneem het
oor bale belangrike sake nie, rnaar dat die Heilige Gees huile so duidelik gelel
het dat hulle kon Se: “Die Heilige Gees en ons het besluit.

In hierdie Agenda, sowel as die rneegaande konsep Kerk en Sarnelewing,
staan dinge van ingrypende belang en betekenis. Dit is ook ‘n lywige boek met
‘n buitengewone volume van inhoud. U word verwag om dit nou keu rig te be
studeer sodat u ten voile op hoogte van die inhoud daarvan sal kom sodat u
sinvol daaroor kan praat en ook, wanneer nodig, sinvol u stern kan uitbring.

Dit is egter nog lank nie al nie. Wanneer u alles goed bestudeer het, moet u
ook goed begin bid dat God u en al die afgevaardigdes bereid sal maak om
onvoorwaardelik te luister na sy stem.

Mag dit ‘n Sinode wees waarin God in Christus en deur sy Gees die vergade
ring oorneem en sy kerk regeer soos Hy wil.

Opregte dank aan aimal wat hard gewerk het aan die opstel en gereedmaak
van die inhoudeiike verslae van hierdie Agenda. ‘n Mens dink aan die ont
saglike kiomp werk wat in die loop van vier jaar deur eikeen van die Algemene
Kommissies gedoen is. Niemand kan se, te oordeel aan hierdie versiae, dat die
Ned Geref Kerk nie lewe nie.

Ons dank aan die gasheersinode, Wes-Kaapiand wat alles noukeurig vir die
Sinode gereed gemaak het.

Net soveel dank aan die drukkers, Sendingpers, Bloemfontein, en almal wat
met die proefleeswerk geheip het, sodat hierdie keurige boek in u hande kan
wees.

Mag elke klein administratiewe reeling en elke groot beleidsbeslissing aileen
tot die eer en verheeriiking van ons God en Vader verloop.

~ Bring asseblief u Kerkordeboek saam
~ Bring asseblief u Kerkboek saam
~ Sorg dat u u Bybel en Gesangboek ook elke dag by u in die Sinodesaal het
• Dit sal nuttig wees as u die vorige Algemene Sinode (van 1982) se Hande

linge ook kan saambring
• Reel u sake asseblief so dat u elke oggend die biduur kan bywoon
• Dit is noodsaaklik dat alie afgevaardigdes die Nagmaal op 19 Oktober in die

Groote Kerk bywoon.

Ten siotte: Mag ons elke lidmaat van ons kerk versoek:

“Volhard in die gebed!
Wees daarby waaksaam en dankbaar en bid tegelykertyd ook vir ons. . .“ (Koi
4:2)

DS DIRK VILJOEN
Skriba 1982
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1 VOORLOPIGE LYS VAN
AFGEVAARDIGDES

Let Wel: Hierdie lys sal tydens die konstituering van die
Sinode op die eerste dag, deur die skriba van elke sinode ver
beter of aangevul word en die konstituering geskied dan aan
die hand van die verbeterde en getekende lys wat as geloofs
brief dien.

SINODE Primarli Sekundi

Wes
Kaapland

Sekundi

AS Fourie
HJ Loots
RS Rossouw
RE Holloway
JL vd Walt
JP Zandberg
JHB le Grange
GV Naude
JC vd Berg
GF Malan
DJ Marais
DL Davel

Primarli
18. Os FS Viviers
19. Ds WF Vermaak
20. Os JF Viljoen

OUDERLINGE
1. Ds PW Jordaan
2. CS Grobler
3. Prof J Cilliers
4. FL Gium
5. GFS vd Mescht
6. Os JC Oosthuizen
7. Prof OP Veldsman
8. Os JC du Plessis
9. Dr MH Vorster

10. Prof HW Roos
11. BJdeKlerk
12. J Net
13. JP Dreyer
14. JH Moolman
15. SJ de Lange
16. HP Terblanche
17. WS Nel
18. Ds JM Delport
19. CS Horn
20. Os J Classen

Predikante
1. DrAJ Basson
2. Os TJ de Clercq
3. Os K Delport
4. Os WP Doman
5. Os JW Hanekom
6. Or OJ Hattingh
7. Dr JJ Hattingh
8. Os JS Human
9. Os JH Koch

10. Or GJ Kotze
11. Os J Kuyler
12. Ds TE Lombaard
13. Os UP Malherbe
14. Os E Odendaal
15. Os OSH Raubenheimer
16. Ds A Strydom
17. Dr EJ vd Walt
18. Ds J vd Westhyzen
19. Ds PC van Rooyen
20. Os AJ Zietsman

OUDERLINGE
1. NHB Bruce
2. Ds P Combrinck
3. Dr OW de Villiers
4. WHL Faasen
5. Dr FM Gaum
6. JJ Loots
7. Dr WC Malan
8. DG Malherbe
9. Os GSJ Möller

10. Os L Moolman
11. JA Muller
12. Dr JL Reynecke
13. FS Robertson
14. FA Roelofse
15. PAM Streicher
16. MG Swart
17. JW Theron
18. Dr PF Theron
19. Os JA Victor
20. Dr C de W Vivier

Os G5 Boshoff
Os MJ Jonker
Os JA vd Heever
Os MM Coetzee
Os FJ van Eeden
Os PJJ Franzsen
Os J Genis
Os GJN Maas
Os JJ Marais
Os HO Barnard
Os JH Martinson
Os LF van Niekerk
Os S Marais
Os MM Agenbach
Os J Esterhuizen
Os FJ Cillié

MJE Smit
NH Burger
HFS Möller
GJ Groenewald
W vd Westhuizen
PJ van Zyl
AD du Toit
CA van Niekerk
MJ Rahl
HO Schoeman
W Steenkamp
AP Mostert
H Alberts
JP Franken
JM Botes
SF Lenhoff
Os JA de Lange
AJ Stander
DHC de Wet

NOORD
KAAPLAND

ooS
KAAPLAND

PREDIKANTE

1. Os JF Basson
2. Os HO Bekker
3. Os NJ Bonthuys
4. Os SC Combrinck
5. Os PJ David
6. Os MH Heyns
7. Os WF Jordaan
8. Os WH Kleyn
9. Os JC Koekemoer

10. Os AJ La Cock
11. Os C Lombard
12. Os JS Marais
13. Os VO Nel
14. Os J Nieuwoudt
15. Os R Oosthuizen
16. Os MG Steyn
17. Os CR de C Thirion
18. Os GFJ van Rensburg
19. Os NRJ van Zyt
20. Os JJ Vogel

OUDERLINGE

1. Os C Albertyn
2. JU Badenhorst
3. Dr PR Barnard
4. PL Bruwer
5. Prof FA de Villiers
6. PH du Preez
7. JJ Fölscher
8. CJ Human
9. HL Jacobs

10. JC Kruger
11. BJ Lambrecht
12. WP Louw
13. PJ Malan
14. MH Nothnagel
15. CJB Richter
16. Os MAV vd Merwe
17. JJ van Zyl
18. HJ Venter
19. AMG Vermeulen
20. AJ Viljoen

Os GP Barnard
Os JMP Cornelius
Os JJH du Plessis
Os JH Jordaan
Os EJ Kritzinger
Os JC Leeuwner
Os H Louw
Os AJN Carstens
Os PJ Nieman
Os PD Olivier
Os RJH Pottas
Os AN Pringle
Os JGF Roelofse
Os PG Smit
Os WJR van As
Os G van Heerden
Os JJ van Schatkwyk
Os NC van Wyk
Os AC van Wyk
Os AJ van Zyl

JJJ Coetzee
MM Connan
BP de Wet
Or MC du Toit
SP Gouws
NB Jacobs
DJ Kritzinger
JH Lubbe
JCP Smit
DJ Theron
JA vd Merwe
FA van Staden
JO van Zyl
H v N Viljoen
LC Wentzel

PREDIKANTE
1. DsHJdeVos
2. Os F Fourie
3. DrJB Greeff
4. Ds P Jordaan
5. Os WJ le Roux
6. Os DJ Marais
7. Os CF Matthee
8. Os OT du P Moolman
9. Os JJ Naude

10. Ds EGJ Schutte
11. DsBHSmit
12. Dr CF le R Stodart
13. Dr 0 Tolmie
14. Os CP vd Merwe

(Eendrag)
15. Os JP vd Merwe
16. Os JAJ van Vuuren
17. Os PE van Zyl

Os JR Schmidt
Os SW Theart
Os ES Breytenbach
Os AJ de Villiers
Os JF van Wyk
Os PJ van Jaarsveld
Os A Oosthuizen
Os GF Kritzinger
Os CP vd Merwe

(Noordl
Os JA du P Esterhuyse
Os PL Louw
Os MC Steyn
Os BJ Smit
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NATAL PREDIKANTE

Ds HP Basson
Ds JI Bornman
Ds AJ Britz
Ds TE Carpenter
Ds LA Kriek
Ds E Louw
Ds B Meyer
Ds JB Mostert
Ds JR Murray
Ds SJJ Niemand
Ds MJJ Prinsloo
Ds F Steenkamp
Ds WK Troskie
Ds HNJ van Rensburg
Dr IA Vorster

OUDERLINGE

HL Benade
PB Botha
Ds SJ du Toit
W van Hoflestein
GS Kok
GC Liebenberg
DS Marais
Ds LW Meyer
MJP Schoeman
Prof SP Olivier
FJ Pretorius
DH Slabbert
Ds FJ vd Merwe
FDJ Roberts
PH Wessels

PR ED IKA N TE

1. Ds JJ Ainslie
2. Ds LP Bekker
3. Ds PB Botha
4. Dr F Burger
5. Dr MGW de Kock
6. Ds MJ de V Delport
7. Ds HM du Plessis
8. Ds S v S B Human
9. Ds JAV Knipe

10. Ds IM Kritzinger
11. Ds JE Lombaard
12. Ds JHJ Oosthuizen
13. Ds JC Pietersen
14. Ds A Rothman
15. Dr THN Sadler
16. Ds S du T Smuts
17. Ds DW Steyl
18. Ds KD Struwig
19. Ds AP vd Coiff
20. Ds DN van Zyl

OUDERLINGE

1. Prof AA Odendaal
2. AHT de Klerk
3. Ds DS Snyman
4. WML Strydom
5. C du Preez
6. GPJ Coetzer
7. JAC Steyn
8. CT Bender
9. Dr IL Ferreira

10. PJ Conradie
11. Prof PC Potgieter
12. HS Kok
13. AB du Plessis

Ds JJ Barnard
Ds AJ Brltz
Ds WJ Brooks
Ds HAJ Colyn
Ds GP Kemp
Ds E Louw
Ds AH Malan
Ds CJ Oberhoizer
Ds JL du P Raath
Us PJ Haath
Ds SJ Schoeman
D5JH Spies
Ds AD Theron
Ds ADF vd Wart
Us C.J.I van RenshLlrg
Ds DW van Rooyen
Ds JH Wildenboer
Ds HJ Zeeman

C Corbett
JN de Wet
AF du Toit
R du Toit
LC Eksteen
AW Geldenhuys
PJ Jacobs
GJ Kok
DJ Kotzé
JJ Landsberg
J Lombard
J le Roux
SWN Lötter
DH Odendaal
BJ Pienaar
CJ Potgieter
WHB Scannel
FJ Smit
JW Struwig
JW Swardt

Ds DWS Bester
Ds JA du Plessis
Ds PJB Engelbrecht
Ds JJ Fourie
Ds MP Gertenbach
Ds GJ Hugo
Ds RCH Kemp
Dr JH Maartens
Ds JJ Odendaal
Ds PA Pretorius
Ds SA Smuts
Ds WJ Steenkamp
Ds JP Ia G Strumpfer
Ds PJ Uys
Ds N van Aswegen
Ds H van der Walt

WEC Archer
MN Breytenbach
WH Harmsen
D Jacobs
SO Oberholzer
TG Opperman
JH Potgieter
GW Rossouw
PJ Scott
PH Spies
JH Thompson
Prof IR vd Merwe
JL Zerwick

14. FE Marx
15. Dr JP Engelbrecht
16. DJ Lombaard
17. GL Smit
18. JI de Villiers
19. JG Ebersohn
20. NJ Badenhorst

WES- PREDIKANTE
TRANSVAAL 1. Ds FJ Badenhorst

2. Ds PDG Conradie
3. Ds AJ de Bruyn
4. Ds GJS Doyer
5. Ds J v W du Plessis
6. Ds JHG Gous
7 Us HS Grohier
8. Ds MJ Lazenby
9. Ds CF Marais

10. Ds MJP Olivier
11. Ds AJB Rawlins
12. Ds IF Retief
13. Dr DD Rosslee
14. Ds JI Roux
15. Dr DA Scholtz
16. Ds M vd Wall
17. Ds JL van Rooyen
18. Ds JJ Wessels
19. Ds CP Willemse
20. Ds JM Wolmarans

OUDERLINGE

1. JJ Badenhorst
2. PGJ Bester
3. JC Beukes
4. HL Bezuidenhout
5. AC Blignaut
6. AD Bosman
7. NCH Bouwman
8. HJ Ceronio
9. JC Combrinck

10. AP Dippenaar
11. MS Ferreira
12. JJC Greyling
13. AE Grundling
14. PA Hattingh
15. PJ Kruger
16. LH Leonard
17. Ds RC Lindeque
18. HI Bronkhorst
19. D van Eeden
20. Ds WPJ van Wyk

NOORD- PREDIKANTE
TRANSVAAL 1. Ds APS Beetge

2. Ds C Colyn
3. Dr AM Dekker
4. Dr PR du Toit
5. Ds JC Erasmus
6. Ds HB Geyer
7. Ds AGS Gous
8. Dr J Greyvenstein
9. Ds JJ Grobler

10. Dr NJ Hanekom
11. DrJTJordaan
12. Ds GJ Koen
13. Dr JA Lombard
14. Ds DJJ Oosthuizen
15. Ds JE Potgieter
16. Ds H Steyn
17. Ds PS Strgmpfer
18. Ds JA van den Berg
19. Dr EA van Niekerk
20. Dr MTS Zeeman

OUDERLINGE

1. Prof JA Heyns
2. Prof PB vd Watt
3. Ds H Cronjé

DS WJ Kleynhans
Ds BJ Linde
Ds AT Kemp
Ds WJ Annandale
Ds PJ Wessels
Ds GF Horn
Us AP Burger
Ds WJ Lubbe
Ds AJJ v Tonder
Dr BJ Schutte
Ds LP Swart
Ds RJC Britz
Ds N Bezuidenhout
Ds BM de Swardt

LB Kloppers
JPM du Preez
JJ Loubscher
S Coetzee
AC Bekker
JB Fouche
Dr RJ Carise
PJ de Kock
IV Human
AJJ Snyman
GJ Aspinall
L Zwart
JA Kos
R Fitchcat

Ds AC Viljoen
Ds GJW Joubert
Ds GFE Geldenhuys
Ds WH de Vos
Ds SP Senekal
Ds AM Burger
Ds A du Toit
Ds JF Pretorius
Ds LH Jacobs
Ds AA van Niekerk
Ds JJ Louw
Ds C Nel
Ds MA Siebert
Ds GG Haumann
Ds JDJ Bouwer
Ds PJ Botha
Ds WJ Kioppers
Ds AJ de Clerk
Ds AG Munnik

JE Badenhorst
GJ Nel
CJW du Plooy

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
1~t
16.
17.
18.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

ORANJE
VRYSTAAT
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4. Prof AC Barnard
5. Dr WJ Botha
6. Ds DJ Viljoen
7. Dr JGM Richtor
8. Prof JJ van As
9. Ds JJ Gerber

10. Dr AM Hofmeyr
11. Prof CFA Borchardt
12. JH Snyman
13. PP Fouché
14. Ds JFP Ebersbhn
15. AF Knoetze
16. JLF Kriek
17. JSJ Pieterse
18. JP vd Westhuizen
19. V Peixoto
20. WMP Pretorius

HA Bekker
JJGB Knoetze
AE Kritzingef
H Pfoil
BC Cdendaal
JJ Kruger
JC Krynauw
FPJ Botha
G Kunz
SL van Deventer
JJ van der Watt
EJ Shawe
J de Kock
JL Steenekamp
HC Steynberg
JF du Plessis
JC Beukes

SUID
TRANSVAAL

15. Ds RPG Steyn
16. Ds F Swanepoel
17. Ds HJ vd Schyff
18. Da PJ Viviors
19. Ds JH Wandrag
20. Ds C Woite

CUD ER LIN GE

1. WG James
2. Ds PW de Wet
3. Ds JJ Keyter
4. Dr MM Nieuwoudt
5. Ds JJF Bezuidenhout
6. JCE Fblscher
7. Dr JFJ Hattingh
8. JL Kruger
9. MJ Costhuizen

10. JG Saaiman
11. JC Visser
12. CF Els
13. (-fl Goosen
14. SJ Nel
15. IDP Burger
16. P Robinson
17. GJ Jordaan
18. PN van den Bergh
19. NJN Prinsloo
20. PDLR Prinsloo

JJ Human
DJ Dreyer
HJ Brandt
PA Loots
PS Botha
JJ Lamprecht

DPP Lubbe
JC Visser
WCJ Marais
CT van Niekerk
PH Kapp
ZD van der Merwe
MJ Venter
PDLR Prinsloo
W Raath
JCJ van Rensburg
HJ Swanepoel
JR B0hrmann
CA Mare
FWM Knoetze
JC Barnard
CPP McDuling
FJN van Niekerk
JHJ Cloete
DHJ Coetzee
TA du Toit

SUIDWES
AFRIKA

PREDIKANTE

1. Ds MC Adendorff
2. Ds WT Badenhorst
3. Ds C van H Brand
4. Dr WJ Bruwer
5. Ds LNJ de Jager
6. Ds PW de Wet
7. Ds P du Preez
8. Ds GJ Erasmus
9. Dr DCG Fourie

10. Ds FD Joubert
11. Dr J du P Malan
12. Ds HP Potgieter
13. Ds JL Potgieter
14. Ds LPA Spies
15. Dr GJ Swart
16. Ds GH Theron
17. Ds WH van Aswegen
18. Dr AP van der CoIf
19. Dr SM van Vuuren
20. Ds HJC van Wyk

CUDERLINGE

1. Ds GM Steyn
2. Ds M Smuts
3. AJ Scholtz
4. HJM Pelser
5. DCK Esterhuizen
6. GJ Basson
7. JD Opperman
8. G de Villiers
9. KJH Serfontein

10. FW Strydom
11. DBVorster
12. JA Jordaan
13. JGC Botha
14. FP Pieterse
15. S Steyn
16. F Peach
17. A van W de Vries
18. S Pienaar
19. AGA du Toit
20. GH Holtzhausen

Ds AM van Wyk
Ds HJ Steyn
Ds GS Burger
Ds HJ Horn
Ds JL Coetzee
Ds AP Roux
Ds GC Hattingh
Ds GS Mostert
Ds PR vd Merwe
Ds WC Goosen
Ds SP du Toit
Ds DJ Wolmarans
Ds MH Kunneke
Ds JD Louw
Ds RR van Wyk

C Murray
RS Steyn
H Taljaard
JLS Hefer

AJ van Rensburg
DCK Esterhuyze
HD Visser
FE Marx
BJ van Heerden
LA Viljoen
RR vd Merwe
HC Immelman
JN de Beer
JM Buitenbach
JW van Zyl
I Britz
CJH Steenkamp
PJ van Rensburg
FE Bezuidenhout

PR ED IKANTE

1. Ds M Brand
2. Ds HC Brunette
3. Dr GL Buys
4. Ds GF de Bruyn
5. Ds JE Cilliers
6. Ds AJ de Klerk
7. Ds PA du Toit
8. Ds HTS Page
9. Ds DJ Pypers

10. Ds JF Serfontein
11. Ds D vd Heaver

OUDERLINGE

1. IJ Coetzee
2. JC Goussard
3. AJ Pieters
4. PA Smit
5. HB Joubert
6. SPJ Badenhorst
7. SW Burger
8. JC Kruger
9. AW Louw

Ds C Marais
Ds PAC Pretorius
Ds D van Huysteen
Ds WHJ Marais
Ds U Enslin
Ds PA Henning
Ds JJ Boshoff

DJ Strauss
Ds PS Strauss
J Faul
AJ Dawids
CC Vermeulen
HF MöIIer
BJ Koorts
PW Steenkamp

MIDDE
AFRIKA

OOS
TRANSVAAL

PR ED IKANTE

1. Ds GA Breytenbach
2. Ds SJ Herholdt
3. Ds WA Pieters
4. Ds JJ Seegers
5. Ds AS van Dyk
6. Ds PFJ van Vuuren

OUDERLINGE

1. SJ Viljoen
2. TE Beukes
3. JB vd Westhuizen
4. PE Costhuizen
5. HL Viljoen
6. HL Liebenberg

PREDIKANTE

1. Ds PL Bezuidenhout
2. Ds A Boshoff
3. Ds WD Blignaut
4. Ds CC Britz
5. Ds RM Britz
6. Ds AJ de Jongh
7. Ds JH Fourie
8. Ds A Gerber
9. Ds E Kruger

10. Ds MJ le Roux
11. Ds TA Marais
12. Ds T Mare
13. Ds PK Mentz
14. Ds NJ Mostert

HJ Meyer
NG Rabe
MG Willemse
JG Haasbroek
JP Roux
MC Swart
JP Barnard

PL Louw
JZ Moolman
AJ Cberholzer

JH Wandrag
AJ de Jongh
A Gerber
PJ Viviers
GH Reinecke
CL Venter
PH Jacobsz
JHL Wannenburg
PL Moolman
CJ Benade
FP Fourie
JP du Preez
D Botha
HF Grobler

Verteenwoordigers van Teologiese Fakulteite

Stellenbosch: Prof WD Jonker

Pretoria: Prof AB du Toit

Bloemfontein: Prof JJ de Klerk
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2 Versiag van die

KOMM~SSIE VAN ORDE

1. PERSON EEL EN VERGADER~NGS

Volgens voorskrif van die Reglement van Orde (3.1) het die
kommissie bestaan uit die moderator, ds JE Potgieter, die
skriba, ds DJ Viljoen, die aktuarius, dr DCG Fourie, die uit
voerende amptenaar, dr P Rossouw, die lede van die
moderamen van Wes-Kaapland, ni di GSJ Möller, JW Hane
korn, (JSH Raubeiilieiinei, di L)J HaIiiiigli, oudll MG Svv~i1,
ES Robertson, NHB Bruce en dr WC Malan, en die saakgelas
tigde van Wes-Kaapland, ds MJ Basson en mnr AP Viljoen
(ass saakgelastigde - advis)

Ter wille van kostes is die vergaderings van die Komm van Orde
gedesentraliseerd gehou: Die lede in Pretoria het nI telkens die
agenda bespreek en slegs die skriba het dan afgereis na die
suide om die vergadering by te woon en hulle aanbevelings
voor te dra. Ds GSJ Möller het opgetree as voorsitter.

2. AGENDABOEK

2.1 DRUKKERS
Nadat van verskeie drukkers in verskeie sentra kwotasies gevra
is, is besluit om die kwotasie van Sendingpers, Bloemfontein
te aanvaar aangesien hulle die goedkoopste en aanneemlikste
was.

2.2 FORMAAT
Omrede ‘n hele aantal studiestukke (veral van die BM en
AKLAS) sowel as ‘n gravamen en lang motiverings wat saam
met beskrywingspunte gaan, was dit onmoontlik om die
Agenda in A5-formaat te druk, aangesien hy dan so onmoont
uk dik sou wees dat die bindwerk probleme sou gee. Daar is
dus besluit dat ons geen ander opsie het as om A4-formaat te
gebruik nie.

2.3 APARTE BOEK RVN-HERSIENING
Op versoek van die BM sowel as die Hersieningskommissie
van Ras, Volk en Nasie, is besluit om die nuwe verslag: KERK
EN SAMELEWING as ‘n aparte vertroulike konsepverslag te
laat druk en voorlopig slegs aan diegene wat op agendas,
volgens besluit van die sinode, geregtig is, te laat toekom.

2.4 VERTROULIKHEID
Daar is ‘n besliste embargo op die gebruikmaking van die in
houd van die Agenda en die Konsep — Kerk en Samelewing.
Dit mag nI glad nie in enige media gebruik of gekwoteer word,
voordat die sinode nie oor elke bepaalde punt ‘n besluit
geneem het nie. Hierdie voorbehoud word duidelik op die
voorblad en titelblad van die boeke aangebring.

2.5 VEREFFENING VAN REKENING VIR AGENDAS
2.5.1 Soos die rekening vir die boeke tans staan, sal die
Agendas ongeveer RiO elk en Kerk en Samelewing Ri elk kos.
Daarby kom natuurlik nog die Handelinge wat later per aparte
kwotasie gedruk sal word.

Die BM en die AKF het kennis geneem dat hierdie boeke aan
alle leraars en afgevaardigdes na die Algemene Sinode volgens
besluit van die sinode, gelewer is, maar dat daar tog talle ge
meentes was wat met die vorige sinode nie hulle rekenings
vereffen het nie. Sinodes behoort dus hierdie keer verant
woordelik te wees vir die vereffening van die rekenings. Die
Agendas word egter direk versend vanaf die drukker aan
leraars en afgevaardigdes.

2.5.2 Aangesien dit egter ook as uiters belangrik beskou
word dat die gegewens wat in die Agenda vervat is, so ver as
moontlik in die kerk bekend sal wees, word elke kerkraad ver
soek om ten minste een ekstra agenda te bestel. Dit kan
natuurlik weer verkoop word in die gemeente. Bestellings
word dmv sinodes hanteer.

2.6 Aanbevelings
2.6.1 Die Algemene Sinode keur die drukkers, formaat,
en reelings omtrent die Agendaboek, soos in punte
2.1-2.5 gestel, goed.

2.6.2 Die Algemene Sinode keur as beleid goed dat
Agendaboeke en Handelinge vir Ieraars en afgevaardig
des deur sinodes vereffen word. Sinodes word versoek
om ten minste een agenda per gemeente ekstra te
bestel.

3. PLEK, TYD EN SITTINGSTYE VAN
SINODE

3.1 Volgens reeling tydens die totstandkoming van die
Algemene Sinode in 1962 is dit Kaapstad se beurt dat die
Algemene Sinode daar vergader.

3.2 Die datums is deur die BM bepaal nl 14-25 Oktober 1986.

3.3 Sittingstye
Die volgende gereelde sittingstye word aanbeveel:

Daagliks: 08h30—12h45 (teepouse 10h30—lihOO)
14h15— 17h30 (teepouse 15h45— 16h15)
19h30—21h30 (soos gereel)

4. SKEMA VAN WERKSAAMHEDE

Die konsep skema van werksaamhede word op die volgende
dubbelbladsye voorgelé vir goedkeuring:



KOMMISSIE VAN ORDE 8

VOORGESTELDE SKEMA VAN WE~

MAANDAG 13 OKTOBER DINSDAG 14 OKTOBER WOENSDAG 15 OKTOBER

Tydelike Kommissies vergader volgens Afgevaardigdes meld aan en kry hulle 08h30 Samesang
oproep deur sameroepers vanaf 11h00 leers en sitpleknommers vanaf 09h00 08h45 Biduur
op plekke soos aangedui indien nodig.

llhOO 09h00
** Opening deur oudste leraar met Versiag BREE MODERA

langste diens, ds IF Retief (art 41) * TUUR (vervolg)
~ Konstituoring Versiag van HERSIENINGS
~ Verkiesing van moderator KOMMISSIE RAS, VOLK EN

NASIE — formele verslag~ Verkiesing van res van moderatuur

(tussendeur) Eerste voorlegging
~ Versiag van KOMMISSIE VAN van verslag

ORDE
Die tydelike Kommissies vir * Versiag van SKRIBA 19h30* Broederlike onderhoud
~ Regte en * Hantering van Iaatstukke
~ Leer en Aktuele Sake * Versiag van die BREE MODERA

TU U Rkan reeds, indien nodig, vanaf
Vrydag 10 Oktober om 14h00 ver
gader 16h00

. * Groeteboodskappe van ander kerke

19h30
~ Openingsrede ds JE Potgieter
~ Tydelike kommissies vergader

SONDAG 19 OKTOBER MAANDAG 20 OKTOBER DINSDAG 21 OKTOBER

lOhOO *8h30 Samesang 08h30 Samesang
~ Afgevaardigdes woon die NAG- 08h46 Biduur

MAALVIERING van die gemeente 08h45 Biduur
Kaapstad in die Groote Kerk by (Alle °~‘~ 09h00
afgevaardigdes) * Versiag HERSIENINGSKOMMIS- * Versiag ALGEMENE SENDING
Prediker: Ds GSJ Möller SIE RAS, VOLK EN NASIE KOMMISSIE~ Verslag Tydelike Kommissie Hersie- * Versiag FEDERALE RAAD

19h00 ning Ras, Volk en Nasie * Verslag Tydelike Sendingkommissie
* SANG EN KOORFEES

Prediker: Prof AC Barnard 19h30 19h30~ Aandsitting * Aandsitting indien nodig

(09h00
Byeenkoms eggenotes van afgevaardig
des)
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;AAMHEDE ALGEMENE SINODE 1986

DONDERDAG 16 OKTOBER VRYDAG 17 OKTOBER SATERDAG 18 OKTOBER

08h30 Samesang 08h30 Samesang 08h30 Samesang
08h45 Biduur 08h45 Biduur 08h45 Biduur
09h00 09h00 09h00
* VersIagALGEMENEKOMMISSIE * VerslagALGEMENE JEUGKOM- * Verslag van ALGEMENE KOM

VIRLEERENAKTUELESAKE MISSIE MISSIE VIR KERKLIKE
~ Verslag Tydelike Jeugkommissie PUBLIKASIES

19h30 * Versiag ALGEMENE KOMMISSIE * Verslag van Algemene Komitee
~ Verslag AKLAS (vervoig) VIR DIE EREDIENS van Vrouediens/Aksie
~ Eerste versiag Tydelike Kommissie * Versiag Tydelike Kommissie vir die * Versiag van ALGEMENE KOM

vir Leer en Aktuele Sake Erediens MISSIE VIR FONDSE
~ Versiag Tydelike Regskommissie i/s * Versiag ALGEMENE ARGIEF

Iaat stukke KOMMISSIE

19h30
~ Tydelike Kommissies vergader soos

nodig.

WOENSDAG 22 OKTOBER DONDERDAG 23 OKTOBER VRYDAG 24 OKTOBER

08h30 Samesang 08h30 Samesang 08h30 Samesang
08h45 Biduur 08h45 Biduur 08h45 Biduur
09h00 09h00 09h00
~ Versiag ALGEMENE KOMMISSIE * Versiag ALGEMENE KOMMISSIE * Versiag Tydelike Kommissie Ekume

VIR DIENS VAN BARMHARTIG- VIR AMPSBEDIENING EN EVAN- niese Sake
HElD GELISASIE * Versiag Tydelike Kommissie vir

~ Versiag Tydelike Kommissie vir * Versiag van Tydelike Kommissie vir Regte

Diens van Barmhartigheid Ampsbediening en Evangelisasie * Versiag Tydelike Kommissie vir
~ Versiag HUGENOTE-KOLLEGE * Verslag van KOMMISSIE VIR Algemene Sake

LI D M A ATT 0 E R U ST I N G S -

19h30 PROGRAM
~ Verslag ALGEMENE REGSKOM- * Verslag van KURATORIA

MISSIE * Stellenbosch
~ Verstag Tydelike Regskommis~ie * Pretoria

~ Bloemfontein SATERDAG 25 OKTOBER

19h30
~ Versiag HERSIENINGSKOMMIS- 08h30 Samesang

SIE PSALMBOEK 08h45 Biduur
~ Verslag KOMMISSIE VIR BYBEL

VERKLARING EN BYBELVERTA- * Versiag Tydelike Kommissie vir
LING Fondse

~ Verdere verslae Tydelike Kommissies
~ I nleidende gedeelte Besluiteregister

(Herderlike brief)

12h00
~ Afsluiting
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As deel van die skema van werksaamhede word die volgende
aanbevelings voorgele aangesien die skema as sodanig primer
gaan oor die orde waarin die sake behandel moet word;

5. VERGADERINGS VAN TYDELIKE
KOMMISSIES

Aangesien daar baie beskrywingspunte is vir die Tydelike
Kommissies van Regte en Leer en Aktuele Sake, het die
Komm van Orde gereel (kragtens Reglement van Orde 5.1> dat
hierdie 2 Tydelike Kommissies reeds op Vrydag 10 Oktober om
14h00 met hulle werksaamhede kan begin afhangende van die
kennisgewings van die sameroepers.

Die ander tydelike kommissies het tans mm of geen werk en
kon vonaf llhOO op Moandag 13 Oktober met hullewerk begin
indien die sameroepers oordeel dat dit nodig is.

6. KONSTITUERING VAN DIE SINODE
6.1 Die afgevaardigde Ieraar met die Iangste diens en wat die
oudste in jare is, is ds IF Retief van Monument, Krugersdorp.
Hy neem die opening, konstituering en verkiesing van die
moderator waar (Regi van Orde 1.1>.

6.2 Die voorlopige lys van afgevaardigdes is in die Agenda
gepubliseer. Skribas van sinodes sal gevra word om die Iys te
korrigeer en aan te vul en ‘n finale lys as geloofsbrief van sy
sinode se afvaardiging voor te dra en in te handig vir opname
in die Handelinge.

7. GROETEBOODSKAPPE

Die Kommissie van Orde het die volgende kerke uitgenooi om
skriftelik groeteboodskappe oor te dra;

The Reformed Church in Japan
The Reformed Church in Australia
The Free Church of Scotland
The Christian Reformed Church in North America
The Reformed Churches in New Zealand
The Presbyterian Church of SA
Die Evangeliese Lutherse Kerk in SA
The Church of England in SA
The Reformed Church of East Africa
Die Evangeliese Gereformeerde Kerk in Frankryk
Die Vrye Geref Kerk in SA

Die volgende kerke is uitgenooi om ‘n persoonlike groete
boodskap van ongeveer 5 minute elk oor te dra;

Die Ned Geref Sendingkerk, die Ned Geref Kerk in Afrika, die
Reformed Church in Africa, die Ned Herv Kerk van Afrika en
die Gereformeerde Kerke.

(Die skriftelike boodskape sal aan die Sinode voorgelees
word.>

8. OPENINGSREDE

Die openingsrede word waargeneem deur die moderator van
die vorige Algemene Sinode nI ds JE Potgieter (RegI v Orde
1.5) op Dinsdagaand in die Sinodesaal.

9. VERSLAG VAN DIE HERSIENINGS
KOMMISSIE: RAS, VOLK EN NASIE

Op versoek van die BM, sowel as van die Kommissie self word
aanbeveel dat die prosedure van behandeling van hierdie ver
slag soos volg sal wees:

9.1 Op Woensdag 15 Oktober word die formele versiag
van die Hesieningskommissie, Ras, Volk en Nasie
(Versiag nr 5 van Agenda) voorgele en behandel.

9.2 Saam daarmee word die aparte boek: KONSEP
VERSLAG: KERK EN SAMELEWING ook ter tafel
geneem. Afgevaardigdes word dan versoek om al hulle
amendemente skriftelik by die skriba van die Tydelike
Kommissie vir hierdie hersiening te besorg voor Donder
dag 15 Oktober 1986 om 16h00.

9.3 Die Tydelike Kommissie vir Hersiening RVN ver
gader dan reeds vanaf Donderdagaand wanneer
moontlik, oorweeg elke amendement en werk dit waar
moontlik in in die verslag. Indien die Tydelike Kom
missie ‘n amendement rue kan aanvaar nie, word dit in
hulle tydelike verslag so aangedui en dien dit as amende
ment voor die Sinode op Maandag 20 Oktober wanneer
die hele verslag aan die Sinode voorgele word. (Indieners
von omondomente kon ook voor die kommi~&e getuig).

Op hierdie wyse behoort baie tyd bespaar te kan word.

10. BROEDERLIKE ONDERHOUD

Die Komm van Orde beveel aan:
10.1 Dat die tema van die broederlike onderhoud sal wees;
DIE TAAK VAN DIE NED GEREF KERK VANDAG IN DIENS
VAN DIE KONINKRYK

10.2 Dat die inlelers sal wees:
Ds DS Snyman
Prof WD Jonker

10.3 Dat op Woensdagaand 15 Oktober ruim geleentheid vir
bespreking gegee word deur afgevaardigdes nadat die inleiers
gepraat het.

10.4 Dat alleen afgevaardigdes teenwoordig sal wees.

11. NAGMAAL

11.1 Die Kerkraad van die gemeente Kaapstad (Groote Kerk)
het die afgevaardigdes van die Sinode uitgenooi om saam met
hulle Nagmaal te vier op Sondagoggend 19 Oktober om
lOhOO. Ds GSJ Möller is gevra om die boodskap te bring.

11.2 Aanbeveling
Die Sinode aanvaar die uitnodiging met dank en versoek
alle afgevaardigdes om hulle reëlings vroegtydig so te
tref dat die Sinode so ver as moontlik voltallig teen
woordig kan wees.

12. SANG- EN KOORFEES

12.1 Op versoek van die Eredienskommissie van Wes
Kaapland, is die sinode uitgenooi na ‘n Sang- en Koorfees op
Sondagaand 19 Oktober in die Groote Kerk. Orrelis Pieter vd
Westhuizen neem die leiding en prof AC Barnard bring ‘n kort
boodskap.

12.2 Aanbeveling
Die Sinode keur die reeling goed en aanvaar die uitnodi
ging met dank.

13. AFSLUITING VAN SINODE

Voorsiening word gemaak dat die Sinode eers op Saterdag 25
Oktober om 12h00 afsluit. Hoewel dit natuurlik moontlik is dat
daar vinniger gevorder word met die werk en daar dus vroeër
afgesluit kan word, word ‘n beroep op alle afgevaardigdes ge
doen om geen reisreëlings vir voor 12h00 op Saterdag te doen
nie, tensy daar teen Vrydagoggend ‘n verklaring deur die
Moderatuur gedoen word in hierdie verband.
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14. HERDERLIKE BRIEF/BESLUITE
REGISTER

Die Komm van Orde beveel aan:

14.1 dat daar hierdie keer nie die gebruiklike Herderlike
Brief uitgestuur word nie, maar dat al die vernaamste
beleids- en ander besluite saamgestel word in ‘n
afgerolde stuk wat deur gemeentes bestel kan word. Die
inleidende deel van hierdie dokument vervul dan in kort
die furiksie van die Herderlike Brief;

14.2 dat predikante, sowel as kerkrade versoek word
om hierdie besluiteregister in groepe te bestudeer en te
bespreek so gou as moontlik na afloop van die Sinode.

15. TYDELIKE KOMMISSIE VIR ALGE
MENE SAKE

(Administratief en organisatories)

Aangesien daar ‘n aantal beskrywingspunte is wat algemeen
van aard is en 00k op administratief-organisatoriese viak Iê (en
nie direk by een van die ander tydelike kommissies tUishoort
nie) beveel die Komm van Orde aan:

dat ‘n bykomende Tydelike Kommissie, n~ vir Algemen
Sake aangewys word.

16. SAMESTELLING VAN TYDELIKE
KOMMISSIES

16.1 Die volgende beginsels geld by die samestelling van die
Tyde)ike Kommissies:

16.1.1 As beginsel is gepoog om nie meer as twee van die
aanbevole name per sinode op ‘n bepaa)de kommissie te p)aas
nie.

16.1.2 Sover as moontlik is afgevaardigdes nie op meer as
een tydelike kommissie gep)aas nie.

16.1.3 Wat die predikante in Algemene Sinodale diens, die
predikante in sinodale diens, hoofamptenare (insluitende
saakgelastigdes) betref, geld die volgende reelings (Kyk Reg)
van Orde 5.3)

Hoofamptenare of voltydse sekretarisse van die per
manente kommissies van sinodes sowel as die Algemene
Sinode, het sitting met adviserende stem in die betrokke
tydelike kommissies mits hu))e magtiging verkry het van
die kommissies in wie se diens hulle staan. Ter wille van
kostebesparing dien slegs een predikant in sinoda)e diens
per sinode in die betrokke tydelike kommissie. Indien ‘n
sinode nog iemand wil stuur, moet toestemming van sy
kommissie verkry word wat ook die koste dra. Sodanige
adviseurs kan nie voorsitters of skribas van tydelike kom
missies wees nie.

16.2 VERGADERPLEKKE VAN TYDELIKE KOMMISSIES
In die lys hieronder, word telkens, by die naam van die kom
missies die )okaal waar hy vergader aangedui. In sommige
gevalle waar die werk nie hoef te oorvleue) nie, word dieselfde
Iokaal vir meer as een kommissie aangedui.

16.3 TYDELIKE KOMMISSIES
Die volgende tydelike kommissies word aanbeveel by die
sinode:

Let wel: Waar net voorletters gegee word, is dit predikante
afgevaardigdes. Doktore, professore en ouderlinge word
spesifiek aangedui. -

1. Ampsbediening en Evangelisasie
OSH Raubenheimer (sameroeper), K Delport (Wes-Kaap),
DJ Marais (Oos-Kaap), NT Bonthuys, SC Combrinck (Noord
Kaap), MJJ Prinsloo, oudi ds SJ du Toit (Natal), DN van Zyl,

oud) DJ Lombaard (OVS), JM Wolmarans (Wes-TvI), DJJ
Oosthuizen, GJ Koen (N-Tv)), JL Potgieter, PW de Wet (Suid
TvI), PK Mentz, oudi JCE Fö)scher (Oos-Tv)), D vd Heever
(SWA), PE Oosthuizen (SMA).

Lokaal: Kamer 410, Kerksentrum.

2. Diens van Barmhartigheid
WP Doman, oudi dr C de W Vivier (Wes-Kaap), DT du P
Moolman (Oos-Kaap), oud) ds JS Marais, NRJ van Zy)
(Noord-Kaap), F Steenkamp (Natal), PB Botha (sameroeper),
oudl CT Bender (0VS), JJ Wessels (Wes-Tv)), dr EA van
Niekerk (Noord-TvI), HJC van Wyk, U de Jager (Suid-TvI),
AJ de Jongh (Oos-Tvl), HC Brunette (SWA), oudi SJ Vi)joen
(S MA).

Lokaal: Sinodesaa)

3. Ekumeniese Sake
PC van Rooyen, TJ de C)ercq (W-Kaap), dr JB Greeff
(0-Kaap), GFJ van Rensburg, J Nieuwoudt (N-Kaap), HNJ
van Rensburg (Natal), dr MGW de Kock, oud) prof PC Pot
gieter (0VS), J) Roux, dr DD Rosslee (W-Tv)), JE Potgieter
(sameroeper), H Steyn (N-Tv)), MC Adendorff, oud) JD
Opperman (S-Tv)), NJ Mostert (0-Tv)), dr GL Buys (SWA),
WA Pieters (SMA).

Lokaal: Kamer 204

4. Erediens
Dr EJ vd Walt, oud) prof DW de Villiers (W-Kaap), JF Vi)joen
(0-Kaap), MH Heyns, MG Steyn (N-Kaap), HP Basson
(Natal), HM du P)essis (OVS), M vd Wa)), JL van Rooyen
(W-Tv)), oudi prof AC Barnard (sameroeper), JC Erasmus
(N-Tv)), AP vd CoIf, oud) AJ Scho)tz (S-TvI), RM Britz
(0-Tv)), JF Serfontein (SWA), JJ Seegers (SMA).

Lokaa): Kamer 207

5. Fondse
TE Lombard, oudi DG Maiherbe (W-Kaap), HJ de Vos
(0-Kaap), JJ Vogel, oud) ds C A)bertyn (N-Kaap), E Louw, JB
Mostert (Natal), JC Pietersen, oudi JI de Vifliers (OVS), J v W
du Plessis, CF Marais (W-Tv)), PS Strumpfer (sameroeper),
oud) JP vd Westhuizen (N-Tv)), dr GJ Swart, oud) S Steyn
(S-Tv)), oud) WG James (0-Tv)), M Brand (SWA), AS van
Dyk (SMA) 7

Lokaa): Kamer 311

6. Jeug
J vd Westhuyzen (samerq’eper), oud) FS Robertson
(W-Kaap), P Jordaan (0-Kaap)~ HO Bekker, CR de C Thirion
(N-Kaap), SJJ Niemand (Natal), AP vd Co)ff (OVS), PDG
Conradie, JHG Gous (W-Tv)), APS Beetge, dr J Greyvenstein
(N-Tv)), dr J du P Ma)an, oud) HJM Pe)ser (S-Tv)), F Swane
poe) (0-Tv)), HTS Page (SWA), oud) TE Beukes, GA Breyten
bach (SMA).

Lokaa): Sinodesaa)

7. Leer en Aktuele Sake
JW Hanekom, oud) dr PF Theron (W-Kaap), oudi prof J
Ci))iers (0-Kaap), WF Jordaan, oud) HL Jacobs (N-Kaap), AJ
Britz, TE Carpenter (Natal), LP Bekker, oud) dr IL Ferreira
(OVS), dr DA Scho)tz, MJP 0)ivier (W-Tv)), oudi prof JA
Heyns (sameroeper), H Cronjé (N-Tv)), SM van Vuuren, oud)
ds GM Steyn (S-Tv)), A Gerber (0-Tv)), PA du Toit, oud) IJ
Coetzee (SWA), SJ Herho)dt (SMA)

Lokaa): Kamer 507
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8. Regte
Dr DJ Hattingh, dr JJ Hattingh (W-Kaap), WJ le Roux
(0-Kaap), MAV vd Merwe, oud) prof FA de Vi))iers (N-Kaap),
JR Murray, LA Kriek (Natal), dr THN Sadler, JE Lombaard
(OVS), CP Willemse, IF Retief 1W-Tv)), C Co)yn, oud) prof PB
vd Watt (N-Tv)), Dr DCG Fourie (sameroeper) (S-Tv)), PL
Bezuidenhout (C-Tv)), AJ de K)erk (SWA), PFJ van Vuuren
(S MA).

Lokaa): Kamer 614

9. Sending
JH Koch, JS Human (W-Kaap), oud) ds J C)aassen (0-Kaap),
PJ David, WH K)eyn (N-Kaap), JI Bornman (Natal), S d T
Smuts, prof AA Odendaa) (OVS), FJ Badenhorst, dr AJB
flowlins (W-Tv)), dr NJ Hanekom (5arneroeper), di JA Loin-
bard (N-Tv)), C v H Brand, oud) KJH Serfontein (S-Tv)), oud)
ds PW de Wet (0-Tv)), DJ Pypers, oud) HB Joubert (SWA),
oud) HL Vi)joen (SMA).

Lokaa): Sinodesaa)

10. Kommissie: Hersiening Ras, Volk en Nasie
Die lede van die huidige kommissie n) ds JE Potgieter (same
roeper), GSJ Mö))er, dr DCG Fourie, DJ Vi)joen, proff PA
Verhoef, AB du Toit, JA Heyns, CWH Boshoff, PB vd Watt,
DA du Toit, P Smit, drr MM Nieuwoudt, P Rossouw en ds DS
Snyman, plus die drie professore wat ampte)ik namens die drie
Teologiese Faku)teite benoem is vir die A)gemene Sinode.

Die lede wat nie afgevaardigdes is nie (slegs 2) se kostes word
betaal en hu)le kry spreekstem tydens die behandeling van die
verslag.

Lokaa): Kamer 201

11. Die Notulekommissie
Die volgende name is deur die Moderamen van Wes-Kaap
voorge)e: Hulle is nie afgevaardigdes na die sinode nie.

CJ Lamprecht (sameroeper), CW A)heit, MR Heyns, Cassie
Wait, JP Gavera, dr MDJ Smith, BWG du Toit, AJ Greyling,
WJ Cilliers, JA Groenewa)d, AF vd Merwe, HA de Ridder.
Sekundi: PJ Theron, PS Fourie, F Cfl)ie.

Kommissie vir optekening van Kerkordelike besluite

PJJ Franzen (sameroeper), PJ Botes en CP van Wyk.

A) hierdie persone is nie afgevaardigdes na die sinode nie.

Die Tydelike Kommissie vir Fondse word versoek om ‘n
aanbeve)ing omtrent reiskostes en daggelde toy hierdie
kommissielede te doen.

Lokaa): Hulle sal ‘n tafe) in die skip van die saa) gebruik en die
tiksterskantoor van die Kerksentru m.

12. Kommissie vir Kommissies
Sameroeper: die Assessor van die Algemene Sinode en a) die
assessors van sinodes en skribas van die aftredende per
manente kommissies. (Regi van Orde 5.5)

Lokaa): Kamer 201.

13. Perskommissie
Dr. P Rossouw (sameroeper), ds L Moolman, ds H Cronjé en
dr FM Gaum.

Lokaa): Hulle sitp)ekke word voor in die saal aangedui.

14. Verlof- en aankondigingskommissie
KD Struwig (sameroeper), Dr GD Kotzé, Dr D Tolmie.

15. Kommissie vir inleiding tot Herderlike brief en sake-
register

Dr MTS Zeeman )Inleiding), AC Loubser(sameroeper), drJA
Loubser, M Blignaut (argivaris)

Lokaa): Kantoor van die argief.

16. Algemene Sake )administratiewe en organisatoriese
sake)
Cud) dr WC Malan, oud) MG Swart, J Kuy)er )W-Kaap), JC
Koekemoer )N-Kaap), JJ Ainslie, F Burger (CVS), WK
Troskie, B Meyer (Natal), MJ Lazenby, JJ Wessels (W-Tv)),
JA vd Berg, dr AM Dekker (N-Tv)), WT Badenhorst, HP Pot
gieter, GJ Erasmus sameroeper (S-Tv)), CC Britz, JH Fourie
(0-Tv)), ds GF de Bruyn (SWA).

Lokaa): Sinodesaa).

16.4 FUNKSIONERING VAN TYDELIKE KOMMISSIES

16.4.1 Tydelike Kommissies hanteer nie sake uit vers)ae van
Permanente Kommissies nie tensy:

• die Sinode ‘n saak na hulle verwys.
C daar ‘n beskrywingspunt is wat oor diese)fde saak handel.

16.4.2 Sodra ‘n tydelike kommissie ‘n redelike dee) van sy
agenda afgehande) het, word dit aan die Notulekommissie
oorhandig wat dit nasien ter wiHe van die regte vorm numerer
ing en dit inhandig by die tiksters vir tik en duplisering. Proof-
lees word deur die notulekommissie en die skriba van die tyde
like kommissie gedoen.

16.4.3 Die vers)ae van tyde)ike kommissies kry diese)fde
nommer as die hoofvers)ag van die permanente kommissies,
net met ‘n T vooraan, by die nommer van die vers)ag van die
Algemene Regskommissie is 15. Die vers)ae van die Tyde)ike
Regskommissie is dus T15. Indien daar meer as een verslag
van die Tydelike Kommissie is dan word dit: T15.1 Eerste
Versiag Tydelike Regskommissie en T15.2 Tweede
Versiag Tydelike Regskommissie, ens.

16.4.4 Tydelike Kommissies moet die beskrywingspunt of
punt uit ‘n vers)ag waaroor dit gaan, duidelik aandui en indien
hu))e dit aanbevee), in hufle aanbeve)ing die volledige besluit
wat deur die Sinode geneem moet word, weergee sodat dit
woorde)iks in die Handelinge opgeneem kan word.

17. PLASING VAN AFGEVAARDIGDES
IN SAAL

17.1 Die personee) van die Kerksentrum in Kaapstad sal die
sitp)ekinde)ing doen. Predikante word in omgekeerde alfa
betiese orde ongeag die sinode wat hulle verteenwoordig
vo)gens hufle vanne gep)aas. ‘n Cuderling vanuit sy sinodale
gebied word by elke leraar gep)aas.

17.2 ‘n Kaart van die sinodale saa) sal los in die leers gep)aas
word sodat afgevaardigdes mak)ik huHe p)ekke kan kry.

18. STEMOPNEMERS

18.1 Stemopnemers sal per blok aangewys word nadat die
sitplekp)asings gedoen is, sodat hu)le aan die punte van rye
kan sit.

18.2 Van stemopnemers word verwag om

• die stemme van die blok te tel wanneer nodig
• stembriefies op te neem en te help to)
• aWe stukke (Tydelike Vers)ae, notules, goedgekeurde pam
flette en tydskrifte, ens) vir hulle bloklede uit te dee) wanneer
beskikbaar.Lokaal: Hulle sitplekke word voor in die saa) gereserveer.
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18.3 Die lys van stemopnemers word in die leers van elke
afgevaardigde geplaas.

19. NOTULE
19.1 Die notule word, nadat dit van die skribas ontvang is,
deur die notulekommissie afgerond en aan die tiksters besorg.
Hulle doen ook die eerste proeflesing.

19.2 Die notule word in gedupliseerde vorm daagliks aan die
Sinode voorgelê. Nadat die notule uitgedeel is, kan kommen
taar skriftelik na die notulekommissie aangestuur word. Hulle
sal dit inwerk waar toepaslik en aan die Sinode voorlê. Qor
punte van verskil beslis die Sinode.

20. VERSLAE
Alle verslae word as gelese beskou. Hoewel die moderator ver
soek word om alle hoofpunte se nommers en opskrifte te
noem, word veronderstel dat slegs aanbevelings bespreek sal
word.

21. AANKONDIGINGS
Aankondigings word alleen vanaf die stoel en deur die Kom
missie vir Aankondigings gedoen met verlof van die stoel.

22. VERLOF VIR AFWESIGHEID TYDENS
SITTING

Elke aansoek moet met opgaaf van redes skriftelik by die kom
missie vir Verlof en Afkondigings ingedien word. Hierdie kom
missie lê die aansoeke aan die Sinode voor vir ‘n besluit.

Elke aansoek met die besluit van die Sinode word aan die
Notule-kommissie oorhandig vir opname in die notule.

Uitbetalings vir reis- en daggelde geskied die laaste sittingsdag
met inagneming van verlof met verlies van daggeld.

23. BIDURE
23.1 Dit word aanbeveel dat die biduur slegs ‘n kwartier sal
duur en dat die voorgangers slegs ‘n paar verse uit die Bybel
lees en enkele gedagtes met die oog op die sake wat daardie
dag aan die orde kom, onderstreep. Die meeste tyd word aan
gebed gegee.

23.2 Dit word aanbeveel dat die volgende broers die bidure
sal lei:

15 Okt — Ds JI Roux (sek Ds NJ Mostert)
16 Okt — Ds L Moolman (Sek ds SM v Vuuren)
17 Okt — Ds F Swanepoel (sek ds JE Lombaard)
18 Okt — Ds HJ de Vos (sek ds M Brand)
20 Okt — Prof PB vd Watt (sek dr MM Nieuwoudt)
21 Okt — Ds PA du Toit (sek ds P van Niekerk)
22 Okt — Ds DT du P Moolman (sek oudl SJ Viljoen)
23 Okt — Ds DJJ Oosthuizen Isek ds DJ Marais)
24 Okt — Ds LA Kriek Isek ds JS Marais)
25 Okt — Prof JJ de Klerk Isek ds MJP Olivier)

24. SPESIALE SPREEKBEURTE
24.1 Aangesien net vir die Kapelaan-Generaal Gevangenis
diens (ds AC Sephton) aansoek gedoen is om ‘n spreekbeurt,
beveel die Kommissie van Orde aan dat dit toegestaan
word op Woensdag 22 Oktober 15 minute).

24.2 Ander spreekbeurte, 5005 dit oa uit die Verslae voor
kom, word oor beslis deur die moderatuur.

25. UITDEEL VAN STUKKE, BAND
OPNAMES, VIDEOS EN TELEVISIE
OPNAMES

Geen stuk mag uitgedeel word of enige opname gemaak word
van enige verrigting sonder die uitdruklike toestemming van
die voorsitter of skriba van die Kommissie van Orde voor die
aanvang van die sitting of van die moderatuur ná die aanvang
van die sitting nie.

26. UITSTALLINGS

Na aansoeke is toestemming verleen dat die volgende instan
sies uitstallings mag he tydens die Sinode:

Die NG Kerk-Uitgewers
Die Algemene Jeugkommissie
Bybelkor

Die personeel van die Kerksentrum sal plekaanwysings en ver
dere reelings behartig.

27. VERVERSINGS EN LIGTE ETES

Die gasheersinode reel vir borge vir verversings, maar staan in
vir die ontbrekende bedrag. Aandag word ook gegee aan die
reeling van ligte etes vir diegene wat nie in die hotelle eet nie.
Aankondigings in verband hiermee sal op die eerste dag van
die Sinode gedoen word.

28. DIENSTAFEL EN DIENSLEWERING

28.1 Die NG Kerk-Uitgewers het goedgunstiglik aangebied
om ‘n dienstafel in die voorportaal van die Sinodesaal te behar
tig. Daar sal boodskappe ontvang en gestuur word, posstukke
hanteer word en inligting verskaf word. Koerante word ook
daar te koop aangebied.

28.2 Die NG Kerk-Uitgewers voorsien ook ‘n kosbare leer
met ‘n skryfblok, boodskapblok en stembriefies in. Daar sal
ook vorms in wees waarop mosies, voorstelle en
amendemente geskryf kan word.

Die Kommissie van Orde beveel aan dat hierdie dienste met
groot dank aanvaar word.

29. SITTINGSREG MET ADVISERENDE
STEM

Aan die predikante in Algemene Sinodale en in sinodale diens,
sowel as aan skribas van permanente kommissies en amp
tenare van soortgelyke status wat mede-verantwoordelikheid
dra vir verslae wat voor die Sinode dien, word reg van sitting
met adviserende stem verleen slegs wanneer daardie verslae
en sake wat hulle werk raak, behandel word.

30. “ACTS” VAN DIE GEREFORMEERDE
EKUMENIESE SINODE 1984

Hierdie boek wat deur die GES aan elke afgevaardigde gestuur
is, word saam met die Agenda en die konsep: Kerk en Same
lewing in ‘n pakket aan afgevaardigdes gepos. Dit is ter sake
by die Breë Moderatuur se verslag oor die GES.

31. HANDELINGE VAN DIE SINODE

Dit word in die hande van die nuwe moderatuur gelaat om te
beslis oor die drukwerk in verband met die handelinge van die
Sinode. Die notulekommissie behoort in staat te wees om ‘n
volledige en getekende stel van elke dag se notules, sowei as
‘n volledige stel van die Tydelike Kommissieverslae, bylaes en
laatstukke te kan oorhandig, wat net afgerond moet word vir
publikasie.

Woens.
Don.
Vry.
Sat.
Maan.
Dins.
Woens.
Don.
Vry.
Sat.
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32. Die Komm van Orde het toegestem dat die eggenotes 33. Aanbeveling
van afgevaardigdes op Maandag 20 Oktober deur die Die Sinode keur al bogenoemde reelings goed.
Algemene Komitee Vrouediens/aksie op ‘n uitstappe geneem Namens die Kommissie van Orde
word.

Ds GSJ MöIIer (Voorsitter)
Ds DJ Viljoen (Skriba)
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3 Versiag van die

SKRIBA

Geagte Broer Voorsitter en broeders

Dit was ‘n veeleisende voorreg om as skriba van die Algemene
Sinode en die Breë Moderatuur (met sy talle aktiwiteite) te kon
optree.

1. NOTULE VAN DIE ALGEMENE SINODE
VAN 1982

1.1 Nadat sekere kleinere en redaksionele regstellings (waaroor
van verskeie persone skriftelik kommentaar ontvang is) deur my
ingewerk is, is die notule van die laaste aand- en dagsittings van
die Algemene Sinode van 1982 aan die lede van die BM gepos.
Hulle het ook hulle kommentaar gelewer sodat die Handelinge in
tussen reeds binne 10 dae na die Sinode aan die drukkers besorg
kon word.

Die notule is deur die BM finaal goedgekeur op 15 Maart 1983.

1.2 Ongelukkig het dit tog later geblyk dat daar nog op 2 plekke
foute ingesluip het.

Op 8/8/83 is die volgende kennisgewing daaromtrent aan die
Kerkbode deurgestuur:

• Orde van oggend- en aanddiens sonder nagmaal —

Hand bl 1288
Na punt 10 moet die volgende woorde ingevoeg word:

Nota:
Hierdie woorde kom we) voor by die orde van die volledige diens
(bI 1286) en dit het uitgeval omdat dit in die agenda (b) 252)
bedoel was om vir albel kolomme te geld.
Die Sinode het nie besluit dat die “alternatiewe” in die orde moet
wegval nie.

• Stofbergskole, bI 1322
Na 33.3-33.3.2 — Kennis geneem, het die volgende puntjie uit
geval wat moet ingevoeg word:

• die bladsynommers in volgorde gerangskik het, en
• alles a)fabeties agtermekaar gesit het.

Ongelukkig moes tydens die 3de proeflesing sekere bladsy
nommers aangepas word en dit het veroorsaak dat die reke
naar hier en daar ‘n bladsy voor of na die saak aangegee het.

2.3 AaribeveIi,~gs
Die Algemene Sinode besluit dat van beide die Agenda
en die Handelinge ‘n volledige sakelys gemaak word per
rekenaar en dat dit agter in die boek(e) gedruk word. Dit
is die verantwoordelikheid van die skriba.

3. KORRESPONDENSIE

3.1 Na die beste van my wete is a) die korrespondensie wat
as ekspedisies van die besluite van die Algemene Sinode 1982
moes uitgevoer word, gedoen.

3.2 Dit is verder net verstommend watter volume korrespon
densie ek moes hanteer wat amptelik aan die BM gerig was en
wat weer, na vergaderings, as antwoorde van die BM moes
uitgaan. Dit is ‘n stroom van korrespondensie wat nooit ophou
nie.

(Kyk aanbeveling hieronder).

4. VERHOUDING TUSSEN SKRIBAAT
VAN DIE ALGEMENE SINODE EN DIE
UITVOERENDE AMPTENAAR EN
KANTOOR VAN DIE ALGEMENE
SINODE

Die BM het na sy eerste vergadering die volgende werksreeling
goedgekeur:

— Kennis ~eneemJ

1.3 ‘n Stel van die ondertekende notules is aan die Argief
besorg.

2. HANDELINGE
2.1 Na vertragings het die Handelinge in Februarie 1983 ver
skyn.

2.2 ‘n Volledige indeks (sakeregister( vir beide die Agenda en
die Handelinge is dmv ‘n rekenaar opgstel.

Die rekenaar was so geprogrammeer dat hy:

• a) die opskrifte wat oor dieselfde saak gegaan het by
mekaar gebring het,

Soms kan nr 8-10 met die volgende afgewissel word:
8. Skriflesing(s)
9. Gebed
10. Lied

lOa. Preek
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Dat die reeling van die werksaamhede in die toekoms soos volg verdeel word:

SKRIBA UITVOERENDE AMPTENAAR
1. Hoofverantwoordelikheid 1. Hoofverantwoordelikheid

Sake wat normaalweg by ‘n skriba van ‘n sinode tuis- 1.1 Ekumeniese aangeleenthede (as Direkteur Ekumeniese
hoort. Sake)

1.2 Inligting: verspreiding en verskaffing van en aan die
Kerk (as Direkteur Inligting)

1.3 Administratiewe sake (as Uitvoerende Amptenaar
ingevolge punte 2.2.1 en 2.2.2 van sy Reglement.)

Verder: Verder:
2. Opstel van notules van Algemene Sinode, Bred 2. Toesig, organisasie en beheer van die administratiewe

Moderatuur en Dagbestuur sowe( as van ander sub- kantoor en personeel (punt 2.2.3 Reglement).
kommissies wat aan horn opgedra word. 3. Skriba van die subkommissie vir Ekumeniese Sake

3. Skryf van alle amptelike briewe namens die (2.1.3)
Sinode, Bred Moderatuur of Dagbestuur as sodanig.
(Ekspedisies van die vergaderings.) Hiervan word uit
gesonder briewe aan buitelandse en binnelandse
kerke wat op die terrein van die ekurnene Id, sowel as
ander briewe wat spesifiek aan die Uitv. Ampt.
opgedra word.

4. Voorbereiding en opstel van die Agendas van die 4. Skakeling rnet die rnedia.
Sinode, Bred Moderatuur en Dagbestuur in oorleg
met die Uitvoerende Amptenaar.
In die agendas word (waar van toepassing) ruimte in
geruim vir volledige verslag van:

4.1 die Direkeur Ekumeniese Sake
4.2 die Direkteur Inligting
4.3 die Uitvoerende Amptenaar oor administratiewe,

finansiële en ander sake (kyk Pt 2.1.2 van sy regle
rnent sowel as

4.4 ‘n versiag van die Skriba waar nodig.

5. AlIe briewe wat aan die Skriba geadresseer is, word 5. Onderhoude in verband met sy opdrag.
direk deur horn ontvang en hanteer. Hy verwys dit na
die Uitvoerende Amptenaar indien dit gaan oor ‘n
saak wat op sy terrein val.

6. Die Kantoor van die Algernene Sinode hanteer die 6. hantering van korrespondensie wat op die terrein van
tik- en versendingswerk. sy opdrag val.

7. Teken alle amptelike stukke en wetsdokumente saam 7. Opstel van verslae aan die Algernene Sinode, Bred
met voorsitter, tensy anders besluit word. Moderatuur ens. ivm sy opdrag,

8. Voorsitter of skribaatskap van sub- en ander kom
missies soos geredl,

9. Uitvoering van opdragte aan horn opgedra deur die
vergaderings en soos deur horn en die skriba oor
eengekorn.

Ons kan rapporteer dat hierdie reeling sedertdien goed werk en
‘n goeie onderlinge verhouding bestaan.

5. Gereedmaak van Agenda en konsep
versiag: Kerk en Samelewing

5.1 Met groot waardering en dank kan ek getuig van die hart-
like samewerking van skribas van algernene kommissies en
van sinodes in verband met die gereedmaak van die verslae vir
hierdie sinode. Een en almal het op versoeke met blymoedig
heid gereageer.

5.2 Die feit dat die oorspronklike getikte verslae (saarn met
die beskrywingspunte) uiteindelik nagenoeg 1850 bladsye
beloop het, gee ‘n idee van die geweldige werk wat daaraan
verbonde was — insluitende die proefleeswerk.

5.4 Aanbeveling
Die Sinode versoek alle skribas om elke beskrywings
punt in die toekoms op ‘n aparte bladsy aan te stuur en
aan te beveel onder watter afdeling van die sinodale
werksaamhede dit behoort te ressorteer.

6. SKR~BAATSKAP EN ARGIEF
6.1 My administratiewe stelsel het daarop neergekorn dat
elke BM-vergadering ‘n aparte eenheid gevorm het.

• Vooraf gaan die korrespondensie, ordening daarvan, die
Dagbestuursvegaderings, waar aanbevelings gereedgernaak
word (en uitvoering van bes(uite gedoen word) om uit te loop
op die opstel van die Agenda en kennisgewing aan die lede.

• Na die BM-vergadering volg die opstel en uitstuur van die
notule en die afhandeling van al die korrespondensie wat
voortvloei daaruit.

5.3 Ook die samewerking met die drukkers, Sendingpers,
Bloernfontein, kan met dank en eer verrneld word.
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6.2 Ek beoog om hierdie 8 eenhede in aparte leers en pakkies
op te stel ná hierdie sinode en dit dan later (na 4jaar) aan die
Argief te besorg.

6.3 Ek wil die ernstige vraag vra of dit nog wenslik is om hier
die soort dokumentasie (wat gedurig weer nageslaan moet
word) in die Argief te Kaapstad te berg aangesien die kantoor
van die Algemene Sinode en (op een na) al sy Kommissies te
Pretoria is. Kostebesparing moet ook hier in ag geneem word.

7. OMVANG VAN D~E WERK VAN D~E
SKR~BA

7.1 Soos reeds uit die paar opmerkings hierbo blyk, sowel as
die Agendo wot u nou hior in u hand het, is die lading van die
skribaatskap aansienlik.

7.2 Sonder om onbeskeie te probeer wees, kan ek verklaar
(na 12 jaar van skriba van sinodes wees) dat die Here aan my ‘n
besondere werkvermoë gegee het en dat ek ook al vir jare geen
tyd ontsien om werk wet moet gedoen word, af te handel nie.
Daarom werk ek baie dikwels 10 ure op kantoor en nog aande
en naweke ook. Dit het meegebring dat ek tog ook kon pro-
beer om my eie werk aan die dooplidmaatbediening geensins
af te skeep nie.

7.3 Ek het egter in die afgelope jare ondervind dat die lading
op die skriba toeneem en indien sekere voorstelle wat voor
hierdie sinode dien, aanvaar sou word, sal dit onvermydelik
aansienlik meer eise aan die skriba stel. Ter wille van die saak
en ter wille van die nuwe skriba, doen ek dus die volgende aan
beveling

7.4 Aanbeveling
Aangesien dit al hoemeer onmoontlik word om die skri
baatskap saam met ander verpligtings (gemeentelik of
sinodale dieris) na behore na te kom dra die Sinode dit
aan die Moderatuur op om met die werkgewer van die
nuwe skriba te onderhandel oor ‘n werkverdeling en ‘n
pro-rata formule van kompensasie. Indien nodig word
met die Fondsekommissie oorleg gepleeg.

8. REELJNGS VIR HHERDIE S~NODE

Die meeste reëlings vir die sinode word weerspiee•~l ~in die Ver
slag van die Kommissie van Orde. Bykomend daartoe asook
tot sekere agendapunte die volgende:

8.1 Punte in verslae waaroor daar ook beskrywings
punte is

8.1.1 Skribas van kommissies moet aantekeninge meek van
punte in hulle verslae wat ooreenstem met beskrywingspunte.
Hulle behoort dan die aandag van die sinode daarop te vestig
sodat ‘n reeling daaromtrent getref kan word.

8.1.2 Die vraag is dan hoe die aanbeveling van die Tydelike
Kommissie hanteer gaan word. Is die Algemene (permanente)
Kommissie dan nog die voorsteller van die voorstel (vgl. Regl.
v. Orde 3.7(b)) en het hy nog reg van repliek (volgens Regi. v.
Orde 3.10)? Ek meen dat dit billik is dat dit so gereëI word en
dat, indien die Tydelike Kommissie ‘n aanbeve)ing voorlê wat
bots met die Aigemene Kommissie se voorstel, dit dan as ‘n
amendement behoort te dien.

8.1.3 Aanbeveling
Die Sinode besluit dat wanneer dear ‘n beskrywingspunt
is wat oor dieselfde saak handel as waaroor ‘n perma
nente kommissie studie en ‘n aanbeveling gedoen het,
dit wel na die betrokke tydelike kommissie verwys
word, maar dat dit in die versiag van die tydelike kom
missie steeds as die voorstel hanteer moet word. Die
aanbeveling van die tydelike kommissie kan dan, indien
nodig, as ‘n amendement dien.

8.2 Laat stukke
8.2.1 ‘n Lys en ‘n leer met laatstukke sal by die behandeling
van hierdie punt tydens die Sinode aan die Tydelike Regs
kommissie oorhandig word om op die bepaalde tyd terug te
rapporteer omtrent die ontvanklikheid van die stukke en ver
wysing na tydelike kommissies.

8.2.2 Die volgende laatstuk is reeds van die AKF ontvang ná
voltooiing van hulle verslag nI:

Riglyne ivm studieverlof vir predikante in diens van die
Algethene Sinode.
Dit lui soos volg:

1. Die bepalings van die Reglement vir verlof van Predikante
en Sinodale Amptenare is van toepassing by die oor
weging van studieverlof.

2. Studieverlof van hoogstens een jaar kan oorweeg word.
3. Studieverlof is ‘n vergunning en kan eenmalig toegestaan

word tot ‘n maksimum van 360 dee.

4. Studieverlof word saamgevoeg met beskikbare lang-en/of
gewone verlof en die totaal mag nie meer as 360 dee wees
nie.

5. Die aansoek om studieverlof vir ‘n bepaalde tyd moet
minstens ses maande voordat dit geneem word, by die
betrokke kommissie ingedien word. Die finansiële en
administratiewe reëlings word deur die dagbestuur van die
AKF of die betrokke kommissie volgens reeling van die
administratiewe beleid, getref.

6. Die aansoek om studieverlof moet vergesel wees van ‘n
duidelike motivering van die aansoeker in watter mate die
studieresultate in belang van die werksaamhede van die
kommissie en/of die kerk in breër verband geag word.

7. Wanneer studieverlof soos in 3 en 4 bepaal, geneem
word, word die uitbetaling van die lewensonderhoud
vooraf met die betrokke leraar gereël, onderhewig aan die
volgende:

7.1 Die leraar het gedurende sy studieverlof nie aanspraak
op sy voile lewensonderhoud en toelaes nie.

7.2 Waar moontlik, tref die betrokke kommissie reëlings
dat ‘n lid van die kommissie of ‘n ander leraar in diens
van die Algemene Sinode of ‘n leraar of emeritus van
die Ned Geref Kerk as plaasvervanger tydens die
studieverlof optree.

7.3 Die koste verbonde aan plaasvervangende diens moet
gevind word uit die bedrag waarmee lewensonder
houd en toelaes van die leraar wat studieverlof neem,
verminder word Ivgl. 7.1).

7.4 Die vermindering van vergoeding geskied 5005 volg:
7.4.1 Waar studieverlof direkte verband hou met die
opdrag van die aansoeker, word die helfte van die
traktement, die helfte van die diensbonus en geen
reiskostes toegeken. Die res van die vergoedings
pakket bly onveranderd.
7.4.2 Wear studieverlof nie direkte verband hou met
die opdrag van die aansoeker nie, verbeur hy sy
vergoedingspakket uitgesonderd groeplewens- en
ongevalle versekering, mediese skema bydrae en
pensioenkontribusie.

8. Aan die einde van die studietydperk moet ‘n volledige
verslag ten opsigte van 7.4.1 van die studieresuitate aan
die betrokke kommissie voorgelê word met die nodige
wenke hoe dit in belang van die kerk aangewend kan
word.

9. Die besonderhede van studieverlof wet geneem word,
word behoorlik in die verlof register aangeteken.

10. In gevalle waarvoor hierdie riglyne nie voorsiening meek
nie, neem die betrokke kommissie sy besluite in oorleg
met die Algemene Kommissie vir Fondse/Dagbestuur.
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8.2.3 Proff EP Groenewald en AH van Zyl
Op versoek Iê ek graag die volgende mosie van waardering toy
Proff Groenwald en Van Zyl aan die Sinode voor, hoewel dit
eers by die Versiag van die Kommissie vir Bybelvertaling en
Bybelverkiaring kan gestel word:

MOSIE VAN WAARDERING
Met opregte dank en waardering word kennis geneem van
die jarelange toegewyde arbeid deur prof EP Groenewald as
voorsitter en prof AH van Zyl as skriba van die eindredaksie
van die kommissie verantwoordelik vir die Afrikaanse Bybel
vertaling. Prof AH van Zyl het met besondere toewyding en
ywer vir meer as twee dekades die skribaat behartig. Prof
Groenewald het wyle prof Keet as voorsitter van die Breë
Kommissie opgevolg in 1958. Hy is pas weer deur die Bybel
genootskap as voorsitter van die Eindredaksie-kommissie
van die Afrikaanse Bybelvertaling benoem. Ocr ‘n tydperk
van 28 jaar het hy sy besondere gawes van hoof en hart
volkome en onbaatsugtig gegee vir hierdie sentrale taak in
die kerk, nI. die Bybel in Afrikaans. Die historiese geleent
heid toe prof Groenewald saam met prof Bruce Metzger van
Princeton vereer is met eredoktorate deur die Potchef
stroomse Universiteit vir CHO op 26 September 1985, word

met dankbaarheid vermeld en getuig van die hoe agting en
waardering wat hy as persoon en vakkundige in wye kringe
geniet.
Ons seënwense vergesel beide broeders.

8.3 Die Sinodes van 1987
8.3.1 Aangesien dit in belang van almal is dat die Sinodes
van 1987 nie moet bots of oorvleuel nie (oa toy bywoning deur
predikante in algemene sinodale diens) behoort daar ‘n reeling
getref te word toy sinchronisering.

8.3.2 Aanbeveling
Die Sinode dra dit aan die nuwe skriba op om met
skribas van sinodes te skakel met die oog op moontlike
koördinering van datums van sinodes vir 1987 sodat daar
indieii moontlik tue botsetude slttlngstye sal wees nle

Met seënwense vir hierdie belangrike sinodesitting. Mag die
Here wysheid, onderskeidingsvermoe en bo-al gehoorsaam
held aan sy Leiding gee.

Ds Dirk Viljoen
Skriba
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4 Verslag van d~e

BREE MODERATUUR

Geagte Voorsitter en Broers

Dit is ons voorreg om soos voig te rapporteer omtrent die sake
wat deur ons behartig is sedert die laaste algemene Sinode.

Ons lewer versiag onder die volgende hoofde:

1. FUNKSIONERING VAN DIE BREE MODERATUUR
2. SAKE AAN DIE BM OPGEDRA DEUR DIE ALGEME

NE ~INODE
2.1 Skakeling met die Ned Geref Kerkfamilie
2.2 Skakeling met Kommissies van die Algemen Sinode en

ander instansies
2.3 Bybelvertalings
2.4 Hersiening van die Psalms
2.5 Administratiewe en finansiële sake
2.6 Aktuele sake
2.7 Skakeling met die owerheid
2.9 Biddae en oproepe
2.10 Ekumeniese sake
2.11 Kapelaanskommissie sake
2.12 Skakeling met die ander twee Afrikaanse Kerke (Verslag

van TUSSENKERKLIKE KOMMISSIE)

3. ANDER SAKE DEUR DIE BRE~ MODERATUUR BE
HARTIG

3.1 Kerkordelike sake
3.2 Aktuele sake
3.3 Verdere skakeling met die owerheid
3.4 Administratiewe reelings
3.5 Kopieregsake

4. EKUMENIESE SAKE
Buitelands
Binnelands

5. VERSLAG VAN HOOF UITVOERENDE AMPTE
NAAR, DIREKTEUR VAN EKUMENIESE SAKE EN
IN LI GTI N G

1. FUNKSIONERING VAN DIE BREE
MODERATUUR

1.1 PERSONEEL
Die Breë Moderatuur het bestaan uit:

* die verkose moderatuur; ds JE Potgieter (voors), ds GSJ

Möller (o/voors), dr DOG Fourie (Aktuarius) en ds DJ Vil
joen (Skriba),

* die verteenwoordigers van Sinodes: ds DJ Marais (Oos

Kaapland), ds JS Marais (Noord-Kaap), ds PB Botha
(OVS), ds LA Kriek (Natal), ds JI Roux )Wes-Tvl), ds NJ
Mostert )Oos-Tvl), ds P du Toit (SWA), ds AS van Dyk
(S MA),

* die verkose ouderlinge: ds DS Snyman en prof PB v d

Watt
* Dr P Rossouw het as uitvoerende amptenaar ook die

vergaderings bygewoon.

Aangesien ds DS Snyman ook in 1983 as voorsitter van die
Sinodale Kommissie van OVS verkies is, was daar aanvanklik
twyfel of daar in die hg van Art 40.1 en 40.3.1 nog ‘n persoon
opgeroep moes word om die OVS te verteenwoordig. Na
raadpleging van die Algemene Regskommissie, is besluit om

ds PB Botha, ondervoorsitter van die Sinodale Kommissie van
die OVS op te roep.

1.2 SUBKOMMISSIES
Die Breë Moderatuur het dmv die volgende kommissies ge
funksioneer.

1.2.1 Dagbestuur
Ds JE Potgieter, ds GSJ Möller, dr DCG Fourie, ds DJ Viljoen
(verkose moderatuur) en dr P Roussouw (adviserend).

1.2.2 Ekumeniese Kommissie
Ds JE Potgieter, Dr P Rossouw, Ds DS Snyman, Prof PB van
der Watt en Ds PES Smith met die reg van koöpsie op ‘n ad
hoc basis vir spesifieke sake.

1.2.3 Tussenkerklike Kommissie
Die vier lede van die Dagbestuur plus dr P Rossouw, Prof PB
van der Watt, Prof JA Heyns en Prof PC Potgieter met die reg
van koöpsie op ad hoc basis.

1.2.4 Kommissie vir Skakeling met die Owerheid
Die vier lede van die Dagbestuur en die Uitvoerende Amp
tenaar met die reg van koöpsie op ad hoc basis.

1.2.5 Kapelaanskommissie
Die vier lede van die Dagbestuur en ds DS Snyman met dr P
Rossouw as skriba en met die reg van koopsie op ad hoc basis.

1.3 VERGADERINGS
Die Breë Moderatuur het 8 keer vergader en die Dagbestuur 21
keer.

1.4 ONTMOETINGS
Die Breë Moderatuur het dmv sy Dagbestuur ontmoetings en
samesprekings gehad met die volgende persone en instansies:

* NG Kerk Uitgewers en NG Kerkboekhandel (23 Mei 1983)
* Moderatuur van Algemene Sinode van NGKA (9 Mei 1983)
* Executive Committee of RCA (5 Desember 1983)
* Moderamen Ned Herv Kerk en Deputate van Geref Kerke i/s

hersiening van Psalms (27 Februarie 1986)
* Verteenwoordigers van die Afrikaner Broederbond (1 No

vember 1983)
* Dagbestuur van die AKF
* Moderatuur NG Sendingkerk (18 September 1984 en 3

Desember 1984)
* Dagbestuur ASSK oor pos by ISWEN
* Die Staatspresident
* Die Minister van Verdediging
* Die Minister van Konstitusionele Sake
* Die Minister van Onderwys
* Die Minister van Wet en Orde
* Die Minister van Finansies
* Die Minister van Binnelandse Sake
* Prof Hans Kung (13 Februarie 1986)
* Die Hoof Voorhigting in Nederland, Mnr Christo Landman

(30 Januarie 1986)
* Dr P Schrotenboer en ds E Mataboge namens Interimkomi

tee van die GES
* Die 7 Statebondsverteenwoordigers (6 Maart 1986)
* Die Interimkomitee van die GES (11 Maart 1986)
* Verteenwoordigers van die Orthodox Presbyterian Church

in America (12 Augustus 1986)
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1.5 DIE KANTOOR VAN DIE ALGEMENE SINODE
Onder toesig van die Hoof Uitvoerende Amptenaar dr Pierre
Rossouw, het die kantoor van die Algemene Sinode doeltref
fend gefunksioneer en kon ‘n wye verskeidenheid van funksies
behartig word. As personeel het gedien Mev Johanna Marais,
Mev Elize Fourie en Mev Leonore Rossouw. Die pos van ont
vangsdame/algemene tikster is deur verskeie persone gevul.
Tans behartig Mev Marais ook daardie werk.

Alle tik-, administratiewe-, liaseer-, dupliseer- en versendings
werk in verband met die Breë Moderatuur, Dagbestuur, sub
kommissies en die skriba is deur hierdie kantoor met be
kwaamheid behartig.

2. SAKF AAN DIF BREE MODERATUUR
OPGEDRA DEUR DDE ALGEMENE SD-
NODE

2.1 SKAKELING MET DIE NED GEREF KERK-FAMILIE

2.1.1 Skakeling met die NG Kerk in Afrika

2.1.1.1 Salarisaanpassings in NGKA
2.1.1 .1.1 Die Algemene Sinode het in 1982 soos volg besluit:

“Die Sinode neem kennis van die finansiële situasie van die
NGKA en heg sy goedkeuring daaraan dat die Breë
Moderatuur na afloop van die Algmene Sinode met die
Moderatuur van die NGKA beraadslaag oor die voorstelle
met betrekking tot salarisaanpassings wat aan die volgende
vergadering van die Algemene Sinode van die NG Kerk in
Afrika voorgele word.”

(Hand. bI. 1167)

2.1.1.1.2 ‘n Ontmoeting van die Moderatuur van die
Algemene Sinode van die NGKA is gereel op 9 Maart 1983.

2.1.1.1.3 Nadat indringend oor salarissake en ander aanver
wante sake gepraat is, en hulle kant van die saak, as ‘n
noodkreet, simpatiek aangehoor is, het die BM die volgende
besluit in Oktober 1983 goedgekeur:

1. “Die Algemene Sinode van die NGKA van 1983 moet
self besluit oor die skaal van lewensonderhoud van sy
leraars en evangeliste. Genoemde skaal sal dan dien as basis
van onderhandeling tussen die kerklike instansies wat by die
subsidiëring van hierdie werkkragte betrokke is.

2. Onder die huidige moeilike ekonomiese omstandighede
word ‘n vriendelike beroep op al die instansies gedoen om,
indien enigsins moontlik, toe te sien dat die betrokke leraars
en evangeliste die lewensonderhoud volgens die goedge
keurde skaal sal ontvang.

3. Onderhandelings omtrent hulpverlening op beginsel
grondslag in die hg van die besluite van die Algemene
Sinode van die Nederduitse Gereformeerde kerk 1982
(vergelyk bladsy 686) moet voortgesit word.”

2.1.1.1.4 Van hierdie besluit het die Algemene Sinode van
die NGKA met dank kennis geneem en hulle eie skaal bepaal
waarvolgens die onderhandehings sedert daardie datum gevoer
is.

2.1.1.1.5 Kenmerkend van hierdie samesprekings (asook
ander kontakte) was die hartlikheid en erkenning van mekaar.

2.1.1.1.6 Aanbeveling
1. Die Algemene Sinode keur die optrede van die BM

(punte 1—3) goed.
2. Die Algemene Sinode betuig sy waardering teenoor

die NGKA en by name hulle moderatuur, vir hulle
mooi gesindheid, openhartigheid en broederlikheid
teenoor die Ned Geref Kerk geopenbaar.

2.1.2 Skakeling met die Reformed Church in Africa

2.1.2.1 Die Algemene Sinode het in 1982 soos volg besluit:

“Die Algemene Sinode keur die volgende riglyne vir skake
hing tussen die Reformed Church in Africa en die Ned Geref
kerk goed:

1. Dat in alle sake van algemene kerkhike beleid en beginsel
met betrekking tot die kerkverband en ekumeniese ver
houdinge van die twee Kerke, die Skakelkommissie wat
deur die Breë Moderatuur vir die doel geskep is en wat
uit sy Dagbestuur en die Hoof-uitvoerende amptenaar
bestaan, sal handel.

2. Dat in alle sake van sendingbeleid, sendingwerk en
praktiese aangeleenthede wat tot die opdragte van die
ASSK en SSK’s behoort daar skakelllggame daaroor
tussen die twee Kerke sal wees.”

(Hand bI 1315)

2.1.2.2 Die BM het probleme ondervind om met die RCA te
skakel agv hulle eie interne probleme. Twee van die leraars van
hulle destydse moderatuur het hulle nI gedistansieer van die
optrede van die ander twee lede en geweier om deel te neem
aan enige samesprekings met die BM en ook die geldigheid
van ‘n samespreking op 5 Desember 1983 verwerp.

Die lede van die afvaardiging nI die voorsitter en skriba van
hulle moderatuur het egter bevestig dat dit ‘n geldige en wet
tige afvaardiging is en dat hulle besig is om hulle eie huis in
orde te bring.

2.1.2.3 Die samespreking het gehandel oor die volgende
punte:

2.1.2.3.1 Die erkenning van legitimasie van Ieraars wat
vir die RCA opgelei word

Aan hulle is verduidelik dat hierdie saak reeds na die Algemene
Regskommissie verwys is deur ons Sinode. (Hand 1982, bl
1130 en 1388) en dat die Kommissie vir Hersiening van Ras,
Volk en Nasie ook hieraan aandag gee.

2.1.2.3.2 Akte van Ooreenkoms (vgl. Hand. 1982, bI.
1389)

Aangesien die wysiging van hierdie ooreenkoms reeds deur die
Algemene Sinode van 1978 goedgekeur is en die afhandeling
na die BM verwys is (Hand. 1978 bI. 60, 814) is hierdie doku
ment sedertdien deur die Algemene Regskommissie nagesien
en op sy advies is dit op 26 Maart 1984 namens die Ned Geref
Kerk onderteken deur die voorsitter en skriba van die BM.

2.1.2.3.3 Finansiële aspekte
Die kwessie van die verskil in salarisskale tussen blanke en In
diërleraars is ook bespreek en vir prinsipidle besinning verwys
na die ASSK. Kennis is ook geneem dat beide die RCA en die
Algemene Regskommissie aandag gee aan die sg “Tent
makersbediening”.

Die Subsidiering van sekere gemeentes in Natal is verwys na
die ASSK.

2.1.2.3.4 Verdere kontak
Hoewel die RCA nie kon slaag om ‘n Sinode te hou in 1985
soos beplan nie, agv verdeeldheid onder mekaar, het die BM
nogtans baie goeie kontak behou met lede van die RCA se
moderatuur wat nie by die Belydende kring betrokke is nie en
is hulle samewerking by twee geleenthede verkry ivm biddae
en dae van verootmoediging. Die gesindheid en samewerking
was deurgaans bale goed. Hulle het ook deelgeneem aan ‘n
latere gesamenthike ontmoeting van die moderature/verteen
woordigers van alvier die kerke van die NG Kerk-famihie in SA.
(Kyk punt hieronder.)

Aanbeveling
Die Algemene Sinode het met Ieedwese kennis geneem
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van die pyn en spanning wat daar in die RCA gekom hot
agv onderlinge verdeeldheid. Die Algemene Sinode bid
dat die probleme dour God so genade spoedig opgelos
sal kan word sodat hierdie lid van die Ned Geref
Kerkfamilie weer met nuwe ywer kan voortgaan met die
werk in God se Koninkryk.

2.1.3 Skakeling met die NG Sendingkerk
2.1.3.1 Antwoord op besluite van NG sendingkerk in-
sake hulle verkiaring van Status Confessionis en die
Konsep-Beiharbelydenis.

2.1.3.1.1 Die Algemene Sinode het in 1982 soos voig besluit:
(Kyk Hand bI 1403).

1.1 Die Algemene Sinode het kennis geneem van die amp
telike skrywe van die NG Sendingkerk, maar was tydens
hierdie sitting nie in ‘n posisie om ‘n diepgaande studio
daarvan to maak nie,

1.2 wil ook sy dankbaarheid te kenne gee vir die feit dat die
NG Sendingkerk nie sy bande met die NG Kerk wil ver
breek nie, maar bereidwilligheid toon om die gesprek
voort to sit,

1.3 wil sy hartseer en ontsteltonis uitspreek oor die onbillike
beskuldiging van teologiese kettory en afgodery aan die
adres van die NG Kork,

1.4 verseker die NG Sendingkerk dat hy steeds selfondor
soek en voortgaande studie doen ten einde vas te stel of
sy huidige siening met betrekking tot kerklike- en
menslike verhoudinge in lyn bly met die else van die
Heilige Skrif,

1.5 is bereid om onbevooroordeeld en op ‘n gelyke ge
spreksbasis saam met die NG Sendingkerk opnuut na
die Skrif to gaan ten einde te soek na die antwoord op
die verskillende knelvrae,

1.6 dra dit aan die Breë Moderatuur op om die stukke van
die NG Sendingkerk to bestudeer en onverwyld met die
NG sendingkerk hieroor in gesprek to tree.

Hierdie besluit is eenparig goedgekeur en die volgende
oproep is daarby govoeg, wat ook eenparig goedgekeur is.

1.2 Oproep aan NG Kerk
Die Algemene Sinode roep alle lidmate op om met
groter aandag te ulster na die geroep vanuit die ander
kerke in die NG Kerk-familie:

in die gesindheid van Jesus Christus so barmhartigheid
met groter toewyding hul nood op alle lewensterreine
to lenig vir sover die Here ons daartoo in staat stel.

Die Algemene Sinode versoek dringend al die go
moentes van die NG Kerk om nie dour hulle optrede
aan mede-golowiges aanstoot te gee nb, maar oerder
hul optrede in ooroenstemming to bring met die
Heiligo Skrif en die besluite en uitsprake van die
Algemene Sinode in die verband.

1.3 In verband met die Status Confessionis hot die
Sinode soos volg besluit:

Die Sinode hot met groot smart verneem dat ‘n belyde
nisstuk as uitvloeisel van ‘n Status Confessionis as in
“konflik” teenoor die NG Kerk en gelykstaando met
ons ander belydenisskrifte, in die hg gestuur is.

Die Sinode wil voorlopig op die bepaalde onverwagse
belydenisdaad antwoord met die akkoord van ons
eenheid, naamlik die ryke inhoud van ons Drie For
muliere van Enigheid wat in hoofsaak handel oor ons
geloof in God Drie-enig: sonde, verlossing en dank-
baa rheid.

(Hand 1982, bll. 1403 en 1404)

2.1.3.1.2 Hierdie besluite is op 4 Oktober 1983 aan die NGSK
deurgostuur tesamo met ander relevante besluite van die
Sinode nI

* Studio oor Kerkoenheid (bl 1204)
* Menseverhoudinge (bl 1312)
* Rassisme (bI 1382)
* Terme Moeder- en dogterkerke (bl 1382)
* Dankbaarheid oor jongkerke )bl 1382)
* Gesamenthike sending (bl 1310)
* Eeufeesvierings NG Sendingkerk (bl 1183)

2.1.3.1.3 Tesame met hierdie besluito is die volgende ver
soek tot ‘n vooraf toeligtendo gesprek aan hulle gong:

Na ernstige bestudering van die stukke wat ons van u ont
yang hot, is dit vir ons duidelik dat u die stelling in punt 1
van “Die NG Sendingkerk en Apartheid” — (‘n Pninsipiële
besinning) as “doelbewuste” uitgangspunt neom. Hiermee
hot ons daadworklike probleme aangesion ons hierdie
a-priorioso uitgangspunt van u heel anders beoordeel.

U ongekwalifisoerde golykstelling tusson staat en kerk en u
bewering dat “onversoenbaarheid” tot ‘n “samele
wingsbeginsel” verhef word, is vir ons onaanvaarbaar,
aangosien ons van moning is dat dit nog nooit die amptelike
standpunt van die Ned Geref Kerk was nie.

Op hiordie grondstelling bou u dan blykbaar vender.

Omdat ons egtor nie graag in ‘n nuttelose stryery oor
betekenisse van woorde wil verval nb, is ons wel ook bereid
om to luister na wat u einthik wil sê. Daarom is dit nodig dat
ons duidehik toehigting sal kry omtrent u bedoeling en begnip
van sekere uitdrukkings waardeur dit yin ons tans voel dat u
ons beskuldig van dingo wat ons heel andens as u vonstaan.

Ons stel dus voor dat daar eons ‘n ontmoeting met ver
teenwoordigors van u kerk sal plaasvind waarin dit primer
gaan om duidohikheid to vorkry omtrent u siening aangaande
die tenme wat u gebruik soos: “onversoonbaarhoid”,
“samelewingsbestel”, “apartheid”, “rassisme”,
“afgodory”, “kettery”, ens. Wanneer ons dan seken is dat
ons nie bymekaar vorbypraat nie, sal ons u graag daarna be
dien van ‘n puntgowyse antwoord soos van toopassing op u
sknywe.

Met inagneming van die volgende:
* die ooneenkoms aangaande ‘n voortgaando gesprek,
* die ems van die saak,
* dat u self nog work aan die imphikasies van u bosluite,
* dat ons graag ‘n oorwoe en volledige antwoord wil

verstrok,
* dat dialoog tussen Christene tot beter begrip van mekaar

se motiewe en aanvaarding van mekaar so integriteit kan
bydra,

doen ons bogenoemde voonstel.

Ons verneom graag van u of u hierdie voorstel tot ‘n ver
duidehikende gesprek aanvaar en stel voor dat die ontmoe
ting to Bloemfontein kan plaasvind op ‘n tyd en datum soos
dit ons wedersyds pas.

2.1.3.1.4 Op 30 November is die volgende antwoord van
hullo ontvang:

“Die Modoratuur van die Ned Geref Sendingkerk het die
besluit van die Algemono Sinode van die Ned Genef Kerk
ontvang en neem kennis dat in verband met sekere terme
opheldering van die Ned Geref Sendingkerk gevra word. Die
Modoratuur oordeel egtor dat die standpunt van die onder
hawige sake so duidehik is dat daar goon misverstand kan
wees nie.
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Die Moderatuur sal dit waardeer as u tog maar u antwoord
volledig wil verstrek in die hg waarvan die voortsetting van
die gesprek oorweeg sal word.”

2.1.3.1.5 Daarop het die Dagbestuur op 2 Februarie 1984
soos voig gereageer: (vgl Brief van skriba)

1. Hiermee erken ek die ontvangs van u brief van 30
November 1983 (M3/T). Dit is op 31 Januarie 1984 deur die
Dagbestuur van die Bred Moderatuur behandel. Die Dagbe
stuur spreek sy spyt uit dat u nie bereid was om ‘n brooder-
like verkennende gesprek met ons te voer oor sake waaroor
ons eers duidelikheid wou verkry het, voor ons u formeel
antwoord nie. Ons gb dat ons goeie rede gehad hot vir so ‘n
versoek en dit in goedertrou aan u gerig het.

2. Aangesien ons Bred Moderatuur op 14, 15 Maart by
eenkom, sal ons by daardie geleentheid ‘n antwoord op die
stukke wat u tydens ons Sinode van 1982 aan ons oorhan
dig hot, voorlê vir bekragtiging en versending aan u.

3. Die Algemene Sinode van die Ned Goref Kerk hot ook
aan die Bred Moderatuur opdrag gegee om op voortgaande
basis gesprekke met ander kerke te voer.

Hoewel ons dus bewus is van ernstige verskille wat daar oor
sekere sake tussen ons as kerke bestaan, bly daar tog soveel
gomeenskaplike dingo staan wat ons van beide kanto van
harte bely, en bind dit ons steeds aanmekaar. Vir ons weeg
hierdie bande swaar en geniet die verhouding tusseri ons
twee kerke groot prioriteit.

Verder, wannoer uris ira die situasie van die Christendom in
die wêreld on die bedreiging van die Islam, die Kommunisme
en die ateIsme kyk, is dit duidehik dat alle Gereformeerde
Kerke ‘n heilige verantwoordehikheid hot om by mekaar te
staan in belang van die Koninkryk van God. Onderhinge ver
skille mag ons nie uitmekaar dryf nie.

Natuurlik is ons bewus daarvan dat beide u en ons aan be
staande sinodalo besluite gebind is en dat die verhouding
tussen ons as kerke ook daardeur dehikaat geword hot.
Hoewel ons Iojaal bly aan ons sinodale besluite, is dit egter
ook ‘n gereformeerde beginsel wat albei kerke aanvaar, dat
daar steeds in die hg van die Skrif, krities daarna gokyk
word. Derhalwe is ons oortuig dat die gospreksnoodsaak
Iikheid nie dour verskilpunte bepaal word nie, maar dour ons
gemeenskaplike roeping in die Koninkryk van God.

Intussen bly ons beide kerke ook nog lode van die Federale
Raad en die Gereformeerde Ekumeniese Sinode waar ons
saam moot beraadshaag oor ernstige sake.

In die hg van bostaande oorwegings vra die Dagbestuur of
daar nb ‘n afsonderlike gosprek oor ons gesamentlike
verantwoordehikhede en positiewe aspekte van ons roeping
behoort plaas to vind nie? Sou ons dit voor die Here kan
verantwoord as alle gesprekke tot stilstand kom?

Kan ons hierop ‘n antwoord van u ontvang met moonthike
aanduiding van wat u ook van u kant op so ‘n agenda wou
plaas.”

2.1.3.1.6 Op 23 Maart 1984 is die antwoord van die Bred
Moderatuur, namens die Algemene Sinode, op die beshuite
van die NGSK aan die moderatuur van die NGSK gestuur.

Die volledige antwoord lui soos volg:

Liewe Broers

Ons groet u in die Naam van ons Here Jesus Christus.

Moderatuur opgedra om to antwoord op die stukke wat
u tydens die Algomene Sinode aan ons oorhandig het.

1.1 Albereers wil ons in able opregthoid verklaar dat ons die
Here dank vir soveel wat vir die uitbreiding en opbou
van die Koninkryk van God dour die NG Sendingkerk
tot stand gobring is. Ons is dankbaar vir besondere
samewerking wat daar in die verhede met die NGSK
was en hoop en vortrou dat die Here u steeds sal
bewaar en gebruik as instrument in Sy hand tot Sy
eer. Ons sproek die diope wons uit om saam met die
NGSK ook in die toekoms aan die Koninkryk van God
to bou. In hierdie gesindheid moet u dan assebhief ook
die res van die antwoord lees.
Ons aanvaar ook dat hierdie sake waarop ons nou ant
woord vii u van grout belang en hewenserns is.
Daarom wil ons ook in opregtheid daarop antwoord.
Sal u asseblief ook hierdie antwoord as ‘n eenheid
lees.

1.2 Die beshuite wat tydons ons Sinode as antwoord op u
besluite geneem is, is reeds op 1 Oktober 1983 amp
tehik aan u dourgestuur.

1.3 Aangesien u moderatuur nie ons oortuiging dat ‘n
voorafgaande gosprok noodsaakhik is, godool hot nie
en aan ons op 21/11/83 laat weet het dat “die stand-
punt van die Ned Geref Sendingkerk so duidelik is dat
daar goon misverstand kan woes nie” antwoord ons u
dus noodgedwonge skriftehik. Dit gaan egter gepaard
met die aanbod dat indien daar in ons formuhoring vir u
enige onduidehikheid of ander redes vir ‘n persoonhike
gesprek mag voorkom, ons ons daartoo groag bereid
wilhig verklaar. U hot trouens self beshuit om “die in
isiatief met onderhandehinge te neem en om voort
durend in korrespondensie met die drie susterkerke to
bly”.

1.4 Bewus van die feit dat u Bebydenis nog ondor behan
doling en dus nio finaah is nie, is ons antoord ton op
sigte van u Belydenis dos ook voorhopig.

1.5 Ons hot weeroons die volgendo stukke wat ons van u
ontvang hot indringend bestudeer:

• Die NG Sendingkerk en Apartheid (‘n prinsipidhe
besinning)

Die Sinode van 1978 en Ottawa

Beoordehing van posisie van NG Kerk

• Verhouding tussen die NG Sendingkerk en die NG
Kerk in terme van die Status Confessionis-beshuit

Besluit oor uitvoering

Die Belydenis 1982 hkonsep)

• Begeleidonde brief

• Kerkeenheid

• Beshuit van die Sinode van die NG Sendingkerk
1978 oor Kerkeenheid

• hnterpretasie van Sinodebeshuite oor Kerkeenheid

2. Graag wil ons nou onder ‘n aantah hoofde die inhoud
van u beshuite saamgroopeor en dan korthiks daarop ant
woord: —

2.1 Die verheffing van onversoenbaarheid tot ‘n
samelewingsbeginsel

1. Die Algemene Sinode van 1982 het dit aan ons, as Bred
In hierdie vorband haab ons die volgende sinsnodes uit
u stukke aan —
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O “Die politieke en kerklike bestel van Suid-Afrika is
‘n bestel waarin onversoenbaarheid tot ‘n samele
wingsbeginsel verhef word”.

• “Die keuse van die term: onversoenbaarheid in die
sinodebesluit van 1978 was doelbewus. Daardeur
vertaal die Sinode sy getuienis in terme van sy eie
terrein, die van kerk en teologie. Immers, onver
soenbaarheid staan teenoor die gedagte van ver
soening die hartaar van die Christelike evangelie en
juis daarom ook die hartaar van die bestaan en die
verkondiging van die kerk.”

• “In Suid-Afrika steun die apartheid in Kerk en
samelewing in ‘n groot mate op ‘n teologiese en
irioiele iegverdiging v~n die sisteem. Apartheid is
dus ‘n pseudo-religieuse ideologie sowel as ‘n
politieke beleid — wat hom laat geld op die terreine
van kerk en staat en sodoende die hele Suid
Afrikaanse samelewing beinvloed en struktureel
bepaal.”

• “Ons verklaar dat apartheid (afsonderlike ontwik
keling) ‘n sonde is, dat morele en teologiese regver
diging daarvan ‘n bespotting van die evangelie is en
dat sy volgehoue ongehoorsaamheid aan die
Woord van God, ‘n teologiese kettery is.”

• “Daarom bring die Sendingkerk-besluit van 1978
(soos prinsipieel beredeneer in Afdeling II) mee dat
hy nie anders kan as om met die diepste leedwese
die NG Kerk van teologiese kettery en afgodery te
beskuldig nie, gesien in die hg van haar teologies
geformuleerde standpunt en die implementering
daarvan in die praktyk.”

2.1.1 Ons kan u stelling:

“die politieke en kerklike bestel van SA is ‘n
bestel waarin onversoenbaarheid tot samele
wingsbeginsel verhef word” nie onderskryf nie.
Nog nooit het die Ned Geref Kerk onversoen
baarheid tot samelewingsbeginsel verhef of dit
teologies of moreel geregverdig nie.

U stel kerk en staat met bogenoemde woorde op ‘n
àngeoorloofde wyse gelyk asof hulle identies is in
wese en opdrag. Die vertrekpunt van u stuk gaan
dus uit van ‘n stelling wat ongegrond is. Daarop bou
u dan afleidings wat ongeregverdig is.

2.1.2 Ons staan op die standpunt dat die Skrif die
wesenlike eenheid en solidariteit van die menslike
geslag tesame met die oer-samehang en die prin
sipiele gelykwaardigheid van alle mense en volke leer
en handhaaf. Die Ned Geref Kerk verwerp dus et
nosentrisme. Dit behels ‘n prinsipiele verwerping van
die onversoenbaarheid van mense en volkere.

2.1.3 Ons aanvaar en handhaaf egter eweneens die feit
van die verskeidenheid van volkere, maar verhef dit
nie tot enigste en hoogste beginsel nie. Ver
skeidenheid en verskille word nie deur die versoening
in Jesus Christus opgehef nie, maar gehandhaaf en
deur die nuwe eenheid in Jesus Christus
getransendeer. Die allesoorheersende belangrikheid
van die nuwe eenheid in Christus lei geensins tot die
opheffing van die samelewingsverbande in hulle
verskeidenheid nie.

2.1.4 Daarmee ontken ons nie die gevaar dat volkerever
skeidenheid ‘n sondige geskeidenheid tussen volkere
kan word nie. Die kerk van Jesus Christus en die
volkere moet steeds met verwyderingskeppende
moontlikhede rekening hou en alles in die werk stel

om wedersydse begrip en respek te skep, om pro
bleme uit te praat en brCie te bou wat sal voorkom
dat die verskeidenheid ‘n sondige geskeidenheid
word. Hiermee verwerp ons dus in gehoorsaamheid
aan die Heilige Skrif die “praktyke van die sondige
natuur” naamlik onsedelikheid, onreinheid, losban
digheid, afgodsdiens, towery, vyandskap, haat
naywer, woede, rusies, verdeeldheid, skeuring,
afguns, dronkenskap, uitspattigheid ens (Gal 5:19)
tussen indiwidue en volke. Positief streef ons dan
ook na die “vrug van die gees” naamlik liefde,
vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartig
heid en getrouheid (Gal 5:20) ook tussen bevolkings
groepe.

Ons staan op die standpunt dat daar gewaak en gewaarsku
moet word teen alle vorme van selfsug, selfbevoordeling ten
koste van ander, gevoelloosheid en kortsigtigheid ten op
sigte van die behoeftes van ander indiwidue en volke.

2.1.5 Ons aanvaar die roeping om as kerk profeties die ver
soenende en genesende boodskap van die evangelie
te verkondig terwyl ons terselfdertyd afwysend
teenoor sonde en korrigerend teenoor sondige
strukture in die samelewing staan. Ons is geroepe
om te waarsku wanneer onreg in die implementering
van Iandsbeleid en in die toepassing van landswette
geskied.

Hoewel ons, as deel van ons sondige bestaan moet
erken dat ons soms versuim het om aan hierdie taak
getrou uitvoering te gee deur die hg en gewete van
die samelewing te wees, wil ons in alle beskeiden
heid ook daarop wys dat die Ned Geref Kerk nooit af
sydig gestaan het teenoor die sosio-ekonomiese
vraagstukke van minder-ontwikkelde mense en volke
nie, maar steeds die geestelike, materiële en hg
gaamlike node van ander bedien.

2.2 Verskansing van hebsug en vooroordeel
Ons verwys na die sin in u “Prinsipiele besinning”
naamlik

“waarin ten spyte van vermeende goeie bedoe
linge die hebsug en vooroordeel van maghebbers
en bevoorregtes ten koste van magtelose en
minderbevoorregtes verskans word”.

Dit is pynlik dat die Ned Geref Kerk die verwyt moet
verneem as sou hy medepligtig gewees het aan die
verskansing van haat, hebsug, vooroordeel, enso
voorts. Het die NGSK werklik hierdie verwytende be
skuldiging geweeg? In u begeleidende brief sê u by
punt 3 dat u u belydenis nie teen spesifieke mense of
groepe van mense of ‘n kerk of kerke uitspreek nie —

nogtans beskuldig u die Ned Geref Kerk by name in u
“Beoordehing van die posisie van die “Ned Geref Kerk”
van teologiese kettery en afgodery. Die imphikasie is
dat die Ned Geref Kerk “sonde, haat en vyandskap en
geskeidenheid” die Iaaste woord laat spreek. Hierdie
verwyt is onwaar en daarom onverdiend.

2.3 Polarisasie van mense deur ‘n sisteem
U maak die stelhing:

In aanvulling tot die teologiese steWing in verband
met onversoenbaarheid, gaan die Sinode ver
der en toon aan die sisteem wat uit so ‘n beleid
(gegrond op onversoenbaarheid) voortkom nood
wendig moes Iei en gelei het, tot ‘n toenemende
polarisasie.

2.3.1 Ons wys graag op ons duidehike verwerping van
rassisme tydens die Iaaste Algemene Sinode. Ons
haal die volgende besluit aan:
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“Aangesien die Nuwe Testament die prinsipiele
elykwaardigheid (RVN 13.1) en die daadwerklike
verskeidenheid (RVN 13.4, 13.7 en 23) van mense en
volkere, elk met ‘n eie bestaansreg (RVN 3 en 31.2)
handhaaf, en aangesien die gebod tot naasteliefde,
wat ook in geregtigheid tot uiting kom (RVN 13.9),
die etiese norm vir die reeling van volkereverhou
dings is (RVN 13.8) verwerp die Algemene Sinode
alle rassisme as onskriftuurlik, as sonde (vergelyk
Heidelbergse Kategismus, Sondag 40), aangesien dit
sommige volke as meerderwaardig en ander as
minderwaardig beskou en behandel.

Die Sinode spreek dit verder as sy oortuiging uit dat
rasbewustheid en volksliefde as sodanig nie sonde is
rue, rnaau wauuireei ras en/ui yolk deur wie ookal ver
absoluteer word, tree rassisme in wat sonde is.,,
(Hand AS 1982 bI 1383).

2.3.2 Ons wys ook op die besluit van die Algemene Sinode
oor menseverhoudings:

“In die huidige tye van woelinge, gevare en wyduit
eenlopende menings roep die Algemene Sinode alle
lidmate van die NG Kerk op om as Christene die
beginsels van die koninkryk van God ook op die
politieke terrein met waardigheid, selfbeheersing en
verantwoordelikheid deur te voer. In ons veelvolkige
situasie impliseer die Versoeningsboodskap van
Gods Woord dat daar voortdurend kanale vir doel
treffende kommunikasie (RVN 49.7) en gesamentlike
beplanning moet bestaan (RVN 47.3). Dit is die roe-
ping van die kerk om mee te werk aan die realisering
van die beginsels van Gods Koninkryk in die wêreld
(RVN 48.4), dus ook in ons geliefde Vaderland, en
moet die kerk die norme van Gods Woord vir die
onderlinge verhouding van mensegroepe tot mekaar
van die owerheid voorhou en waarsku wanneer
onreg mag geskied in die implementering van lands
beleid en in die toepassing van Iandswette (RVN
49.1) (Hand AS 1982 bI 1313)

2.3.3 Kragtens sy prinsipiële siening mag die kerk as in
stituut nie politiek bedryf nie. Hieraan wou die Ned
Geref Kerk as instituut steeds getrou bly, hoewel ons
terdeë daarvan bewus is dat onder andere lidmate en
ampsdraers van ons kerk ‘n leidende rol gespeel het
om die politieke bestel in die RSA daar te stel.

2.3.4 Ons ontken nie dat die kwessies van die reeling van
volkereverhoudings, volkereverskeidenheid en die hg
wat die Skrif daarop werp, dikwels in kerkhike
debatte — mondelings, skriftelik en in kerkvergade
rings — bespreek is in die verlede nie. As gevolg van
hierdie ontwikkelende debat het daar ook steeds
nuwe insig gekom en is die poging sommige om ge
dwonge skeiding as imperatief direk uit die Skrif af
te lei, geleidelik laat vaar.

Deurgaans word egter gehandhaaf dat naasteliefde
en sosiale geregtigheid die norm vir die reeling van
hierdie verhoudings moet wees en dat geen onreg in
die implementering van landswette ook in hierdie
verband, mag geskied nie.

Afsonderlike ontwikkeling, toegepas volgens
bogenoemde beginsels, is volgens ons, nie in bot
sing met die eise van die Skrif nie.

Die feit dat u meen dat die Ned Geref Kerk die
huidige pohitieke bestel (apartheid) moes verwerp het
of dat hy nie genoeg uitgesproke in sy verwerping
was nie, gee in die hg van ons standpunt soos so pas
hierbo gestel, tog nie grond om die Ned Geref Kerk

as instituut te beskuldig as sou hy dit ongekwali
fiseerd moreel en teologies regverdig en daarom
skuldig sou wees aan “teologiese kettery en
afgodery” nie.

In hierdie verband moet ons daarop wys dat die Ned
Geref Kerk ‘n aandeel gehad het ten opsigte van die
Wet op gemengde huwelike en die Ontugwet, art 16,
maar dan wel op pastorale, morele, welsyns en an
der praktiese oorwegings wat uiteraard ook politieke
konsekwensies gehad het.

U besluit “dat die Ned Geref Kerk sy skuld moet
bely, sy berou konkreet moet toon, die weg van
bekering moet bewandel” is dus vir ons nie
loepaslik rile.

2.3.5 Herhaalde sinne in u stuk, asook die stelling “dat die
NGSK sy rol as profeet en priester teenoor die
Ned Geref Kerk met pastorale bewoëndheid sal
vervul”, dui wehiswaar op ‘n gesindheid van eg
Bybelse liefde en optrede aan u kant. Dit, geliefde
broers stel ons waarlik op prys. Dieselfde gesindheid
wil ons ook bewaar. Soos u dit stel, wil ons ook ver
my dat “ons terwyl ons vir andere preek, dalk self
verwerplik sal wees”.

2.3.6 Ten opsigte van die kenmerke van die ware kerk
moet ons dit egter pertinent beklemtoon dat ons
steeds alles onderskryf wat die Formuliere van
Eenheid hieroor leer. Ons staan ewesterk op die
standpunt dat geen ware gereformeerde kerk ooit
selfvoldaan mag wees nie, maar steeds moet aanhou
reformeer. Een bewys hiervoor is ons besluit “dat
die kerk homself nie die weelde kan veroorloof
om die besinning oor rasse- en volkereverhou
dinge op ‘n gegewe moment as afgedaan te
beskou nie.” Daarom is ook die Ned Geref Kerk
besig om opnuut te luister na wat die Woord van
God vir ons oor genoemde saak in die huidige
situasie te sé het.

Die roeping van die kerk om steeds opnuut na die
Woord van God te luister, word nooit beeindig nie.
Die huidige situasie is nooit staties nie. Dit is begrepe
in die dinamiese proses van verandering wat so
kenmerkend van ons tyd is. Ook ons moet ons voort
durend afvra of vroeëre besluite oor rasse- en
volkereverhoudings uit die Woord van God verant
woordbaar is.

Die kommissie vir die indringende hersiening van
Ras, Volk en Nasie is inderdaad hiermee besig en
ook die besluite van u kerk tans onder bespreking, is
deel van die bylaes van die Hersieningskommissie.

2.3.7 Hiermee voldoen ons dan ook aan u versoek naam
hik: “verkiaring dat die Ned Geref Kerk weer op
nuut in die hg van die besluite van die Hoogeer
waarde Sinode weer sy standpunte met betrek
king tot apartheid/eiesoortige ontwikkehing in
oënskou sal neem en sal herformuleer.”

As uitgangspunt en norm in hierdie verband word
steeds slegs die Woord van God aanvaar. Ons ge
meenskaphike belydenisskrifte word vanselfsprekend
ook eerbiedig.

2.3.8 Natuurhik moet ons erken dat ten spyte van pogings
om beter verhoudings te skep, daar duidehike tekens
is van vervreemding, misverstande, vooroordele en
spanninge tussen verskillende bevolkingsgroepe.
Rekening moet egter enersyds gehou word met die
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versoeking tot egoIsme, uitbuiting en diskriminasie
deur bevoorregtes teenoor minderbevoorregdes.
Andersyds moet dan ook weer rekening gehou word
met die versoeking by minderbevoorregdes om die
verantwoordelikhede met betrekking tot hulle eie
ontwikkeling nie te aanvaar nie. Dit geld in beide
gevalle vir alle bevolkingsgroepe.

Ons erken dat beide versoekings suksesse behaal het
en dat dit in versteurde menslike verhoudinge tot
uiting gekom het en dit ook veroorsaak het.

2.3.9 Met ander woorde: in ons gebroke werklikheid is
daar polarisasie tussen belangegroepe. Verskille wat
bestaan, is nie per se sondig nie. Verskille bestaan
onder andere ook weens die ongelykheid tussen
mense, ten spyte van hulle gelykwaardigheid voor
God. Daar is ‘n ongelykheid in vermoëns, in verant~
woordelikhede en selfs betroubaarheid en prestasies
van alle individue. Hierdie ongelykheid werk
noodwendig deur tot in alle sosiale strukture.

2.3.10 Aan die ander kant meen ons dat daar nie net
negatief geoordeel kan word nie. Daar het inderdaad
ook goeie positiewe dinge wel in hierdie land tot
stand gekom. Verder meen ons dat ons nie nood
wendig beter daaraan toe sou gewees het met ‘n
ander politieke bestel nie. Ons meen dat watter poli
tieke stelsel ookal in swang mag wees, geen vertroue
daarop geplaas mag word as sou dit die eiesoortige
Suid-Afrikaanse vraagstukke uitskakel nie. Die ver
skynsel van maatskaplike ongeregtigheid moet
eerder gesien word as ‘n gevolg van die sondige
natuur van die mens en die deurwerking daarvan in
die maatskaplike strukture. Dit is nie uiteraard aan ‘n
bepaalde staatsbestel gekoppel nie.

Hierdie sondige natuur werk oral deur, ook in die
maatskaplike strukture. Ons kan byvoorbeeld verwys
na state wat ná onafhanklikheid eenpartystate met
verdwynende menseregte geword het.

2.3.11 Omdat ons weet dat ons in ‘n gebroke wéreld vol
sonde leef, is ons oortuig dat die kerk alles in sy ver
moe op sy terrein moet doen om die boodskap van
verlossing in Jesus Christus in belang van sy
koninkryk te verwesenlik. ‘n Reformerende kerk het
implikasies vir ‘n reformerende samelewing. Dit is
ons oorwoë mening dat die kerk as instituut nie ‘n
organisasie of politieke drukgroep vir sosiale hervor
ming mag word nie. Die Ned Geref Kerk wil aan die
een kant hom nie skuldig maak aan die ontduiking
van sy verantwoordelikhede nie. Aan die ander kant
wil die Ned Geref Kerk hom ook nie op sleeptou laat
neem deur die horisontalisme wat al sterker via
sekere kerklike ekumeniese liggame na yore kom nie.
(Vergelyk meegaande bylae oor riglyne in verband
met die wese van die kerk).

Ons stel dit andermaal dat dit die kerk se primêre
taak is om die Woord van God te verkondig en sy lid-
mate toe te rus vir hulle dienswerk in alle lewensver
bande. Lidmate word steeds opgeroep om die begin
sels van die koninkryk van God ook op maatskaplike
en politieke terrein deur te voer.

2.3.12 In hierdie verband laat die Ned Geref Kerk hom nie
amptelik uit oor die uiteenlopende standpunte rond
om die nuwe staatkundige bedeling nie. Die ideaal is
dat almal Christelik en navolgenswaardig sal optree
in die worsteling om die beginsels van die koninkryk
van God beter tot hulle reg te laat kom ook in die
toekomstige nuwe situasie. Waar daar wel onwaar

dige gesindhede voorkom, noop dit elke kerk ten op
sigte van sy eie lidmate, tot ernstige selfondersoek
oor die doeltreffendheid van sy toerusting van lid-
mate om die beginsels van die koninkryk oral deur te
voer.

2.3.13 Ons verklaar dat ons in beginsel beslis teen
polarisasie is: dat niemand se menswaardigheid
aangetas mag word nie; dat niemand ten koste van
ander bevoorreg mag word nie en dat niemand on
willig mag wees om die gawes wat hy ontvang het
met vreugde tot nut en saligheid van ander aan te
wend nie.

2.4 Die strukturering van kerkverbande deur die
“sekulêre evangelie van apartheid”

2.4.1 Ons verwerp die standpunt

“dat die sekulêre evangelie van Apartheid die
kerkwees en kerkverband van die Ned Geref
Kerke in SA struktureer”.

Die totstandkoming van onderskeie kerke het
geskied uit sendingkundige oorwegings lank voor
die beleid van eiesoortige ontwikkeling gestalte
gekry het. Ons gb dat dit onder die leiding van die
Here geskied het.

2.4.2 Ons is bewus daarvan, en onderskryf dit dat die
eenheid van die kerk nie net ‘n onsigbare nie, maar
ook ‘n sigbare werklikheid is wat gesien, gehoor en
beleef kan word. Hierdie eenheid moet in woord en
daad konkrete uitdrukking vind. En om op hierdie
weg te vorder, werk ons saam met die ad hoc kom
missie van die Federale Raad oor hierdie aangeleent
held. Die Algemene Sinode van die Ned Geref Kerk
ag juis hierdie punt van soveel bebang dat hy besluit
het dat die rapport van hierdie kommissie ook na die
hersieningskommissie van Ras, VoIk en Nasie moet
gaan. Hiermee is dit duidelik dat ons oortuig is dat
sinvolle en verantwoordelike besinning abtyd hieroor
noodsaaklik is.

2.4.3 Dit is egter belangrik om daarop te wys dat ons ‘n
verskeidenheid, ‘n pluriformiteit van kerke wat saam
hang met en die gevoig is van die verskeidenheid van
volkere, binne die een kerk, die liggaam van Christus
as Skriftuurlik aanvaar. Die verskeidenheid mag
egter nooit ontaard in ‘n geskeidenheid nie.

Daar is immers net een Here van die Kerk, en daarom
kan daar net een universele kerk wees en hierdie
eenheid moet op een of ander wyse tot openbaring
gebring word. Hierdie sigbare eenheid bestaan nie
slegs in een kerk-instituut nie, en hoef nie noodwen
dig daartoe te el nie.

2.4.4 Ons gb dat die belydenis van een, heibige algemene
Christelike kerk ‘n belydenis van die eienskappe van
die kerk is en ons staan steeds in die big van wat
reeds gesê is, hierby. Die kerk van Christus vertoon
egter in ons bedeling ‘n verskeidenheid van gestaltes
wat met die volkereverskeidenheid saamhang, maar
is nie gesbote in die sin dat dit net vir lede van een
yolk bedoel is nie. Vergelyk in die verband besluite
van ons Algemene Sinode oor die wyse waarop oor
draagbaarheid van Iidmaatskap oorweeg kan word
deur kerkrade. (Kyk Hand AS 1982, bI 1386).

3. Die aanvaarding van ‘n Status Confessionis
U definieer soos volg:

“n Status confessionis beteken dat ons hierdie
saak as ‘n aangeleentheid beskou waaroor dit on-
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moontlik is om te verskil sonder om die integriteit
van ons gemeenskaplike belydenis as Geref Kerke
ernstig in gevaar te stel.”

Hoewel die difinisie van ‘n status confessionis ons lank
kan besig hou, wil ons graag net die volgende bekiem
toon:

3.1 Ons gb nie dat ons ocr die verhouding
Skrif— belydenis verskil nie. Daarom Iaat ons dit daar.

‘n Status confessionis handel egter oor:

* sake wat met die Heilige Skrif in stryd is

* nuwe aktuele sake wat nie pertinent genoeg in die

bestaande belydenisskrifte na yore kom nie.

* sake wat wesenlike waarhede in bestaande belyde

nisskrifte aan bande lê, vermink of daarmee in stryd
is.

3.2 Ons erken ‘n kerk se reg cm onder uiterste omstan
dighede ‘n status confessionis daar te stel.

3.3 Dit is egter duidelik dat u ‘n beslissing omtrent ‘n
bepaalde situasie geneem het op grond van u eie
evaluasie daarvan. Vir ens kom dit voor dat hierdie
evaluering van die situasie die taak van meer as een
kerk in die RSA is. Tussen ens en u is daar duidelik ‘n
radikale verskil in die beoordeling van die situasie.

3.4 Ons wil aanvaar dat daar moontlik ‘n uiterste situasie
onverhoeds kan ontwikkel wanneer ‘n afsonderlike
kerk waarskynlik by hoe uitsondering ‘n eie status con
fessionis kan daarstel.

Die verklaring van ‘n status confessionis sou onses in
siens in die RSA slegs kon geskied in ‘n krisis-situasie
wat so toegeneem het dat daar nou ‘n bestaansbe
dreiging vir die evangelie aangebreek het, met ander
woorde, ‘n situasie waar alle uitsig menslik verlore en
geen ander kanale toeganklik is nie. Cm egter op ver
antwoordelikhede wyse tot so ‘n ingrypende beoorde
ling van die omstandighede te geraak, is in die RSA
tans nie die taak van een kerk nie. Ons twyfel ook of
daar in die huidige situasie genoegsaam krisis-omstan
dighede was.

3.5 Ons is dus van oortuiging dat met ‘n status confes
sionis uiters spaarsaam te werk gegaan moot word en
dat dit geformuleer moot word na deurlopende
raadpleging tussen kerke van dieselfde
belydenisgrondslag.

3.6 Al is daar veel in hierdie land wat die Here bedroef, is
dit onmoontlik om in die huidige veranderde en veran
derende samelewing afdoende rode vir ‘n status con
fessionis te vind. Ons vind dit dus onaanvaarbaar dat
die NGSK in ons spesifieke situasie slegs met sy eie
evaluasie, met ignorering van ons openhartige en
goeie gespreksverhouding en van soveel bande wat
ons aan mekaar bind, ‘n eensydige verklaring van ‘n
status confessionis geformuleer het. Dit kom onses in
siens in werklikheid neer op ‘n status accusationis et
divisionis (maw ‘n staat van beskuldiging en
verdeling.)

3.7 Ons sé nie dat die saak waaroor dit gaan, goring is nie.
Ons erken inteendeel dat die saak waaroor dit gaan
uiters gewigtig en verreikend is. Ons ontken egter dat
‘n krisis-situasie dermate ontstaan het dat u op u eie ‘n
noodsein, ‘n noodverklaring vrygestel het en dat u
daardeur die RSA tot ‘n teologiese en politieke “ramp
gebied” verklaar hot.

4. “Die Belydenis van 1983”
4.1 Ons erken die prinsipiële reg van ‘n kerk om ‘n nuwe

belydenisskrif vir homself onder bepaalde omstan
dighede daar to stel.

4.2 U belydenis beoog klaarblyklik ‘n resente toepassing
van die leerstuk oor die kerk in die drie Formuliere van
Eenheid. In punt 1 en in punt 2 van die belydenis tot by
“lidmaatskap van hierdie kerk” kom geen nuwe
gesigspunte in die problematiek wat reeds geruime tyd
bestaan, na yore nie.

4.3 U gevolgtrekking is:

“Daarom verwerp ons enige leer wat of die
natuurlike verskeidenheid Of die sutidlge ge
skeidenheid so verabsoluteer dat hierdie
verabsolutering die sigbare en werksame
eenheid van die kerk belemmer of verbreek of
selfs tot aparte kerkformasie lei”.

Ons vra: Waar kom hierdie verabsolutering voor? Ons is nie
bewus van enige persoon in ons kerk wat hom hieraan
skuldig maak nie. Natuurlik is so ‘n verabsolutering strydig
met die eerste gebod. Wie hom egter op die Skriftuurlike
standpunt stel van ‘n verskeidenheid wat in die versoening
van Jesus Christus geheilig voortbestaan, durf sekerlik nie
van verabsolutering verdink to word nie.

4.4 Ons stel dit verder dat u beoogde belydenisskrif nie
aan die regmatige pluriformiteit van die kerk reg laat
geskied nie.

4.5 Die eerste twee paragrawe in punt 3 van u belydenis
word dour alle gereformeerde kerke aanvaar.

4.6 Met betrekking tot die sin wat egter daarop volg
naamlik:

“dat hierdie boodskap ongeloofwaardig gemaak
word en dat die heilsame uitwerking daarvan in
die weg gestaan word waar dit verkondig word in
‘n land wat op Christelikheid aanspraak maak,
maar waarin die gedwonge skeiding van mense
op rassegrondsiag onderlinge vervreemding,
haat en vyandskap bevorder en bestendig;

dat enige leer wat sodanige gedwonge skeiding
vanuit die evangelie wil legitimeer en dit nie wil
waag op die pad van gehoorsaamheid en ver
soening nie, maar wat uit vooroordeel vrees,
selfsug en ongeloof die versoenende krag van die
evangelie by voorbaat verloën, ideologie en
dwaalleer is.”

die volgende opmerkings:

U wyt die bestaan van vervreemding, haat en vyand
skap aan die politieke sisteem in die RSA. Kan u
verklaar dat daar noemenswaardig minder vervreem
ding, haat en vyandskap in lande met ‘n totaal ander
politieke stelsel voorkom? Niemand kan ontken dat
hierdie sondige verskynsels en gesindhede orals
voorkom en dat hierdie sondige feite met mening
Christelik oorwin moot word nie. Ons huldig die stand-
punt dat geen staat die interne (ewe van alle samele
wingsverbande reguleor nio, en daarom kan goon staat
alleen verantwoordelik gehou word vir alle misbruike
wat uit ‘n politieke regsordering voortvloei nie.

4.6.2 Ons sien die taak van die staat soos volg:
Die staat moet die openbare orde handhaaf binne sy
bepaalde gosagsgebied, die regsbelange van ver
skillende groepe harmoniseer en reguleer ter wille
van die algemene orde, die kwaad bekamp en die reg
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handhaaf. Hiersonder is ‘n geordende samelewing
nie moontlik nie (vgl 1 Tim 2:2—4). In dit alles moet
die staat volgens die Skriftuurlike norm optree, nI die
Iiefde vir die Here en die naaste as die reel ook vir die
openbare geregtigheidsbeoefening (vgl 2 Kron 19:6).
Daarin mag die staat van ‘n gesagsorde, gesags
organe en die swaardmag gebruik maak om die deur
werking van die sonde te beteuel (Rom 13:4). Hierdie
noodsaaklike regsorde wat diverse lewensaspekte
moet reel van bevoegdheid in eie kring, geregtigheid
en Iiefde behoort die staat van rewolusionêre chaos
en politieke absolutisme en dwinglandy te bewaar.

4.6.3 Ons standpunte ten opsigte van die Christen en
politiek is soos volg:
Aangesien die Christen die beginsels van die
koninkryk van God ook op politieke terrein moet
deurvoer, moet hy die vryheid geniet om politieke
denke en aksie op verantwoordelike wyse in die hg
van Gods Woord te beoefen. In ‘n veelvolkige
situasie sou die versoeningsboodskap van die Skrif
ook impliseer dat daar voortdurend kanale vir
doeltreffende kommunikasie moet bestaan.

Die Christen moet steeds daarna strewe dat sy
politieke denke en aksie op geregtigheid en waarheid
gerig sal wees.

4.6.4 Die optrede van die kerk teenoor die staat sien
ons soos voig:
Die kerk as instituut onderwerp hom aan die gesag
en wette van die staat, in soverre dit sy deelname
aan die regsverkeer en uitoefening van burgerhike
regte betref en in soverre die regsorde nie met Gods
Woord bots nie (Kerkorde 65.2). Die kerk moet die
Woord van God aan die owerheid verkondig, by na
me die norme van die Skrif ten opsigte van onder
linge verhoudinge en maatskaplike geregtigheid en
die pligte van die owerheid in hierdie verband.

4.6.5 Die kerk het onses insiens die volgende verant
woordelikheid ten opsigte van die skakeling tussen
volke:

In die uitbouing van goeie verhoudinge tussen volke,
veral die wat saam in een land woon, is die kerk oor
tuig dat gesonder onderlinge begrip nodig is. Dit
moet gepaard gaan met die erkenning van volkever
skeidenheid waarin elke yolk geleentheid kry om sy
ele identiteit te behou en uit te bou.

‘n Meer ontspanne, spontane en natuurhike
verhouding tussen die verskillende volksgroepe in
Suid-Afrika is uiters noodsaakhik. Ten spyte van
bemoedigende pogings om beter verhoudings te
skep, is daar ook tekens van vervreemding,
misverstande, vooroordele en spanning tussen die
verskillende bevolkingsgroepe. Eerlike onderlinge
begrip word uiters moelllk waar op baie maniere die
kontak tussen lede van die verskillende volksgroepe
tot ‘n minimum beperk word.

Goeie volkereverhoudinge vereis onderhinge begrip
en waardering. Spontane en natuurlike kontak
tussen lede van verskillende volke imphiseer nie
noodwendig die uitwissing van die identiteit van een
van die betrokke volksgroepe nie. Dit kan inteendeel
lei tot ‘n beter begrip en waardering vir mekaar se
volkseie. Daarom moet kommunikasie en samespre
kings, gesamenthike beplanning en samewerking op
die verskillende lewensvlakke bevorder word.

4.7 U stelhing in punt 4 oor die verhouding tussen God en
die armes bevat heelwat waarheidselemente. U

konklusie “dat die kerk as eiendom van God moet
staan... by die verontregtes” is egter te eensydig.
Die Woord van God leer tog dat God in die heel eerste
plek aan die kant van die uitverkorenes (regverdiges)
is, dus ook by hulle wat nie as verontregtes kwahifiseer
nie. (Vgl Rom 8:31—33 en Ps 14:5(b).) Die kerk kan
dus nie die kiem eensydig Iaat val nie. U uitgangspunt
is egter verskillend van ons s’n aangesien u hier
blykbaar ‘n resultaat bereik vanuit die onaanvaarbare
horisontahistiese eksegese eie aan die teologie van
bevryding.

Daar is tog ook bepaalde redes waarom mense uit alle
bevolkingsgroepe as gevolg van hulle eie toedoen, uit
sak in die samelewing. Van ons kant gun ons egter van
harte elke ander medemens om in die hoogste mate
gelukkig en menswaardig voort te bestaan, werk ons
daaraan en legitimeer ons geen vorm van verontreg
ting nie.

4.8 Konkluderend, wil ons met nadruk verklaar dat u
indringend moet besin of u met hierdie nuwe
b&ydenis wil voortgaan. Die imphikasies kan uit
eindehik dalk erg teleurgesteld wees omdat die gesind
heid van “n daad van uitdaging en konflik”, nuwe
polarisasie ten koste van die Koninkryk van God, kan
ontlok.

5. Ten slotte wil ons herhaal dat die gemeenskaphike
bande wat ons reeds meer as ‘n eeu aan mekaar bind vir
ons kosbaar is en dat ons gb dat die dinge waaroor ons
saamstem meer is en groter is as ons verskille. Ons
meen verder dat verskille deur Christene uitgepraat kan
word, al sou dit selfs ‘n lang tyd neem om tot by
daadwerklike opbossings te kom. Ons herhaal dus ons
wens om voortdurend met u in gesprek te bly en vertrou
dat u sal aanvaar dat hierdie antwoord wat in ‘n gees
van broederhikheid en hiefde gegee is, nie die laaste
woord gespreek het nie.

Namens die Breë Moderatuur, soos goedgekeur in sy
vergadering van 15 Maart 1984.

2.1.3.1.7 Op 25 Junie 1984 is die antwoord van die Modera
tuur van die NGSK daarop ontvang.

Die volledige antwoord volg hieronder.

Geagte broeders

Ons dank u vir die antwoord van 23 Maart 1984 op die
Status Confessionis en Konsepbelydenis van die NG
Sendingkerk.

2. Tot ons spyt moet ons u meedeel dat ons u antwoord
diep teleurstellend en onbevredigend vind.

2.1 Weersprekings
Ons noem enkele voorbeelde:

1. U erken dat die sake ter sprake vir die NGSK van
“groot belang en lewenserns” is (1.1) met ander
woorde “uiters gewigtig en verreikend is” (3.7).
Tog betwyfeb u die NGSK se ervaring van die situa
sie as ‘n krisis-situasie (3.4 en 3.7).

Daarmee verwerp u die NGSK se vertrekpunt as
verkeerd 12.1.1 en 4.7) en trek u ‘n streep deur sy
belewenis van die werklikheid. Dit is tog duidelik ‘n
teenstrydigheid.
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2. Ons het ook moeite met u denklyn ten opsigte van
die kerk as yolk van God. Enersyds word volkere
verskeidenheid deur u as in Christus “getransen
deer” beskou (2.1.3 en 2.4.4) terwyl u andersyds
dieselfde verskeidenheid normatief maak vir die
strukturering van die kerk in ‘n veelvolkige samele
wing (2.4.3 en 4.6.5). U erken dus teoreties die
supra-nasionale karakter van die Kerk van Jesus
Christus terwyl u dit in die praktyk weer prysgee.

3. Verder lyk dit vir ons teenstrydig om soos u doen
van die ongelykheid op mikrostrukturele viak reg
lynige konklusies vir die makrostrukturele lewens
terrein te trek (2.3.9). Nêrens in die wéreld word dit
die norm vir samelewingsordering gemaak nie.

2.2 Gebrek aan begrip vir die leed wat die NG Sen.
dingkerk ervaar agv die apartheidsbeleid met al
sy konsekwensies vir die mense wat daardeur na
delig geraak word.

U stelling op bladsy 6 van u antwoord “Afsonderlike
ontwikkeling, toegepas volgens bogenoemde begin
sels, is volgens ons nie ‘n botsing met die eise van die
Skrif nie” is vir ons die springende punt in u hele be
toog.

Terwyl u die gedwonge skeiding van mense Skrif
tuurlik probeer regverdig vind ons hierdie standpunt
juis in stryd met die versoeningsmoontlikheid van die
Evangelie.

Die apartheidswette veroorsaak onnoemlike leed aan
miljoene mense in SA. Dit veroorsaak onder andere
onregverdige verdeling van die land, tas miljoene
mense se menswaardigheid aan, lê hul bedingingsver
moe op haas elke terrein van die lewe aan bande en tas
die heiligheid van die huwelik en gesinslewe aan.

Apartheid is gebou op die voor-veronderstelling dat
die belangrikste attribuut van elke mens in sy rasse
identiteit Iê (vgl u redenasie in 4.6.5). Verder is dit ook
uit die verloop van die geskiedenis duidelik dat apart
heid nie net ‘n politieke filosofie is nie maar ook ‘n
pseudo-religieuse ideologie is. Die rol van die NGK in
die totstandkoming van die beleid en die uitwerking
van die besonderhede van die beleid kan nie meer ont
ken word nie. Die pogings uit kringe van die NGK om
hierdie beleid moreel en teologies te regverdig gee juis
aan apartheid sy pseudo-religieuse karakter. U stuk is
vir ons ‘n teleurstellende teken dat ons die einde van
pogings in die verband nog nie gesien het nie.

(Vgl oa G Cronje: Regverdige Rasse Apartheid —

1947; AB du Preez: Eiesoortige ontwikkeling tot Volks
diens — 1959; Stukke van Federale Raad 1957 —

1958). VgI verder die inleidingsartikel in “Die Kerk
bode” 22 September 1948 pp 664—665: Apartheid is
‘n kerkbeleid”.

2.3 Medebepalende oorwegings naas Skrifgesag
Dit wil voorkom asof u ander oorwegings naas die van
die Skrif ewe swaar laat weeg in u beoordeling van die
NGSK se Konsepbelydenis.

2.3.1 Politieke Ideologie
U gaan op bladsy 6 uit van die standpunt dat Af
sonderlike Ontwikkeling (Apartheid) nie in stryd met
die Skrif is nie. Ons is daarom sterk onder die indruk
dat die apartheidsideologie medebepalend is vir u
kerkbeskouing.

2.3.2 Normatiwiteit van die Geskiedenis
U skryf die historiese verloop van kerkformasie in die
familie van NG Kerke ondermeer aan die wil van die

Here toe (2.4.1). In plaas daarvan dat u korrigerend
te werk gaan in u beoordeling van die geskiedenis
(2.1.5) sanksioneer u die totstandkoming van af
sonderlike kerkverbande kritiekloos.

Die totstandkoming van afsonderlike kerke was nie
die uitvloeisel van ‘n Gereformeerde sendingbena
dering nie maar is geInisieer deur rassevooroordeel
en maatskaplike ongelykheid.

3. Ligtelike beoordeling van Status Confessionis en
Konsepbelydenis
U oordeel oor die Konsepbelydenis en u voorstel dat die
Sendingkerk dit moet laat vaar, spreek na ons mening
van ‘n ernstige gebrek aan begrip en sensitiwiteit oor ‘n
saak wat vir die NGSK van die uiterste ems is soos u
tereg in punt 1.1 van u dokument opmerk.

Ook u beoordeling van die Status Confessionis as ‘n
eensydige daad getuig van gebrek aan insig. As uit
vloeisel van die Status Confessionis en die Konsepbe
lydenis bely ons: Terug na die Woord — Jesus is die
Heer! Vra die NGK nou die NGSK om dit wat vir hom
heilige ems was en is, te laat vaar? Grens dit nie aan on
houdbare arrogansie nie?

Die afkondiging van ‘n Status Confessionis was die
kulminasie van ‘n gesprek wat oor jare heen deur beide
die Gereformeerde wéreld en die NGSk met u Kerk
gevoer is.

Afwyking van Gereformeerde Teologie

Die taak van die Staat
Ons oordeel dat u die gebruiklike volgorde van die Ge
reformeerde denkwyse oor die Staat omkeer deurdat u
eers by die handhawing van die orde en by die
groepsbelange begin (4.6.21. Die Gereformeerde
belydenis begin altyd weer by die doen van gereg
tigheid. Reeds Augustinus het gesê: “Geregtigheid is
die enigste ding wat waarde gee aan aardse mag. Wat
is ‘n aardse regering as geregtigheid ontbreek? Dit is
niks anders as ‘n rowerbende nie” (“Staat van God”).

4.2 Die Kerk en die Armes
U lé ons dit ten laste dat ons horisontalistiese eksegese
bedryf (4.7). Ons gb van harte wat die Konsepbely
denis oor God en die armes sé niks anders is as wat die
Bybel leer nie. Bowendien bevind ons ons ook in die
opsig in lyn met die Gereformeerde verstaan van die
Bybelse boodskap. So by. sê Abraham Kuyper: “Wan
neer die ryke en die arme teenoor mekaar staan, staan
Jesus Christus nooit by die ryke nie maar altyd by die
arme... Beide Jesus Christus en sy dissipels na Hom
soos die profete voor Hom sonder onderskeid kies
altyd kant teen die magtige en die wat in weelde ewe
en vir die lydendes en die verdruktes” (Het Christen
dom en de Klassenstryd).

Calvyn beskryf die Staat as “pastor van die Volk, die
skepper van vrede, die beskermer van geregtigheid en
die wreker van die wat onskuldig by”. In die opsig sluit
die Gereformeerde siening aan by die kerkvaders. )ln
stitusie, Boek 2, Hoofstuk 24).

5. Die NG Sendingkerk in Suid-Afrika wil die NG Kerk in
SA die woorde van II Kronieke 7:13—14 toeroep:

“As Ek die hemel gesluit hou sodat daar geen redn is
nie, of as Ek die sprinkaan beveel om die land kaal te
vreet, of as Ek pes onder my yolk stuur en my yolk oor
wie my Naam uitgeroep is, toon berou en bid en vra na
my wil en draai terug van hulle bose wee af, sal Ek
luister uit die hemel en hulle sonde vergewe en hulle
land laat herstel”.

4.

4.1
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Daarom in diepe bewoëndheid en ootmoet buig ons voor
die Here met ons eie skuld en aandadigheid aan die onver
soendheid tussen gelowiges in ons familie en ons bely dat
ons die waarheid op vele maniere van u teruggehou het.
Ons veroordeel u nie sodat ons dalk self nie veroordeel word
nie. Ons skuld u niks anders as die Iiefde nie want daarin
alleen is die vervulling van die Wet (Rom 13:8). “Geliefdes,
ons moet mekaar Iiefhê, want liefde korn van God en elkeen
wat Iiefhet, is ‘n kind van God en ken God. Wie nie liefhet
nie, het geen kennis van God nie, want God is Iiefde. Hierin
is God se liefde vir ons geopenbaar: Sy enigste Seun het Hy
na die wêreld toe gestuur sodat ons deur Hom die lewe kan
he. Geliefdes, as dit is hoe God sy liefde aan ons bewys het,
behoort ons mekaar ook lief te he.” (1 Johannes 4:7—11).

Ons spreek u in hierdie taal as ons suster aan omdat die
Evangelie van die Liefde wat u aan ons verkondig het ons
gids en troosbron bly. Soos u vertrou ons dat ‘n gesprek
vrugbaar voortgesit sal kan word.

Namens die MODERATUUR soos goedgekeur in sy verga
dering van 22 JUNIE 1984.

2.1.3.1.8 Die versoek om ‘n ontmoeting is intussen weer
opgevolg en sodoende het ‘n eerste ontmoeting tussen die
Dagbestuur van die Breë Moderatuur en die moderatuur van
die NGSK plus prof JFJ Durand, ds R Boesak en prof Phil
Robinson te Belhar plaasgevind.

Die volgende persverklaring is daarna uitgereik:

“Na ‘n lang onderbreking het afgevaardigdes van die Neder
duitse Gereformeerde Kerk en die Nederduitse Gereformeer
de Sendingkerk vergader om die stukke van die Nederduitse
Gereformeerde Sendingkerk, die antwoord van die Breë
Moderatuur en die antwoord van die Moderatuur van die
Nederduitse Gereformeerde Sendingkerk te bespeek.

Die gesprek was indringend, openhartig en in ‘n broederlike
gesindheid. Daar is oor die verlede gepraat.

Ernstige aandag is ook aan die pad vorentoe gewy.

Beide afvaardigings is diep onder die indruk van die in
grypende aard van die sake op die agenda, en is ook oortuig
dat die laaste woord nog nie gespreek is nie.

Beide kerke het ‘n roeping ten opsigte van mekaar en hoop
om nog lank en vrugbaar ook in oorleg met mekaar vir die
bevordering in die belange van God se koninkryk in Suid
Afrika werksaam te wees.

Die gesprek word DV in Desember voortgesit.”

2.1.3.1.9 ‘n Volgende gesprek het plaasgevind op 3 Desem
ber te Bloemfontein. By hierdie geleentheid is indringender in
gegaan op die verskille en is sake van beide kante toegelig.

2.1.3.1.10 Op 28 Maart 1985 is ‘n brief met die volgende in
houd vanaf die moderatuur van die NGSK ontvang: —

“Die Moderatuur van die NGSK het op 15 Maart 1985 pro-
beer om die vorige gesprekke met die Dagbestuur van die
Breë Moderatuur te evalueer. In die hg hiervan is oorweging
geskenk aan ‘n volgende moontlike gesprek met die Breë
Moderatuur se Dagbestuur. Na ons beskeie mening was
daar nie noemenswaardige vordering in die gesprek op
grond waarvan ‘n volgende gesprek noodsaaklik is nie. Die
Moderatuur NGSK sal dus graag van die Breë Moderatuur
se Dagbestuur wou verneem welke vordering (indien enige)
na sy mening gemaak is oor enige van die 8 punte van die
agenda (bladsy 23 van verslag van 3 Desember 1984) of aan
verwante sake in die gesprek.

Indien vordering wel gemaak is, moet aangetoon word in
welke opsig dit gemaak is en of die Breë Moderatuur Dag
bestuur dit wenshik ag dat daar oor sodanige punte ‘n verde
re gesprek gevoer sal word?

Op ontvangs van ‘n mededehing van die Breë Moderatuur
Dagbestuur sal die Moderatuur NGSK ‘n besluit oor ‘n
voortgaande gesprek neem aangesien die Moderatuur binne
afsienbare tyd die verslae vir die Sinode 1986 moet begin
voorberei en ‘n spoedige antwoord van die Breë Moderatuur
se Dagbestuur waardeer sal word.”

Soos uit hierdie besluit blyk, word ‘n antwoord van u
Moderatuur oor hierdie aangeleentheid nou afgewag.

2 .1.3.1.11 Die Dagbesluui het daaroii op 10 Mei 1985 suos
volg geantwoord:

“Die Dagbestuur van die Breë Moderatuur het u brief van 28
Maart 1985 oor bogenoemde saak op 2 Mei 1985 behandel
en aan my opgedra om u soos volg te antwoord:

Van ons kant sal ons graag die gesprek wil voortsit, onder
andere om die volgende redes:

1. Daar is tog al sekere misverstande uit die weg geruim,
byvoorbeeld omtrent die hantering van die besluite van
die NGSK deur die Sinode van 1978.

2. Die persoonhike en openhartige gesprekke het ‘n beter
begrip van mekaar se standpunte wedersyds gebring.

3. Ons het nog nie die stadium bereik waar punte van
ooreenkoms en verskille geformuleer kan word nie.

4. Die agendapunte is nog nie afgehandel nie.

Verder wil ons u verwys na u eie besluite van 1982 wat 5005

volg Iui:

“Dat die NGSK haar rol as profeet en priester teenoor die
NGK in SA lalgemeen) met pastorale bewoëndheid sal ver
vul. Met alIe wee en kanale tot haar beskikking sal ywer om
die NGK te begelei en wat daarop volg. (Vergelyk die
stuk onder die opskrif: DIE VERHOUDING TUSSEN DIE NG
SENDINGKERK EN DIE NG KERK IN TERME VAN DIE
STATUS CONFESSIONIS-BESLUIT)

Ons meen dat as u nou van u kant af die gesprek onder
breek, u nie in die gees van hierdie besluit sou handel nie.

Ons herinner u ook aan die opsomming van dr Erwee by ons
vorige samesprekings waar hy juis verwys het na hierdie
“begeleiding” en onder andere gese het dat ons ons agenda
moet afhandel sodat ons insette kan maak van beide kante
na ons sinodes. Hy het self ook daarop gewys dat ons emo
sionele geladenheid baie afgeneem het.

Ons verneem graag van u verder in hierdie verband en ont
yang graag ook ‘n voorstel omtrent ‘n datum en plek van
ontmoeting.”

2.1.3.1.12 Op hulle beurt het die Moderatuur van die NGSK
die volgende brief op 23 Julie 1985 aan die BM gerig:

“Baie dankie vir u skrywe van 10 Mei 1985. Dit spyt my dat
ek nou eers op u brief reageer wat te wyte is aan die feit van
drukke werksaamhede en die afgelope wintervakansie.

Dit is aan my opgedra om aan die Dagbestuur van die Breë
Moderatuur ‘n aanduiding te gee oor watter agendapunte
van ons gesprek na ons mening reeds aangesny is en ge
volgtrekkings bereik is. Kan u vir ons u konklusies oor die
betrokke agendapunte gee? ‘n Besluit van ons kant oor ‘n
verdere gesprek is tans nog onder oorweging.
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Die volgende gevolgtrekking is deur ons bereik:

1. KIag van Kettery teen NGSK
Die NGSK het die reg en pug gehad om ‘n Status Con
fessionis af te kondig. Sy klag van kettery teen die NGK
baseer hy op die feit dat die NGK ‘n wesenlike aandeel in
die ontstaan van die apartheidsbeleid gehad het, beide
deur spesifieke versoeke daarvoor aan die Staat en in ge
skrifte en uitsprake deur Kerkleiers, kongresse asook in
“Ras, Volk en Nasie.”

2. Geskiedenis van die Ontstaan van die NGSK
Die Sendingbeleid van die NGK toon ‘n afbuiging van die
Gereformeerde weg. Die ontstaan van afsonderlike kerke
vir anderskleuriges was ‘n duidelike toegewing aan kleur
gevuelens.

3. Eenheid en Verskeidenheid in die Kerk
Hieroor is herhaaldelik in die gesprek gepraat. Verskei
denheid en geskeidenheid is nie vir die NGSK dieselfde
saak nie. Die NGK sien waarskynlik verskeidenheid as ‘n
rede om mense in die Kerk van Jesus Christus uit mekaar
te hou.

4. Die Konsepbelydenis
Die reg en pug van die NGSK om so ‘n belydenis aan te
neem is in die samesprekings verduidelik.

5. Posisie van Leraars met NGK Legitimasie
Hierdie saak is nie indringend bespreek nie.

6. Die verhouding van Kerk en Staat
Dit is bespreek te Belhar op 18 September 1984 na aanlei
ding van die vraag, watter rol die NGK kon en moes
gespeel het om die Regering te beInvloed in sy wetge
wing.

Bogenoemde samevatting is baie kursories en geensins
bedoel om ‘n volledige opsomming te gee van ons stand
punte nie. Alhoewel die verskillende agendapunte nie streng
kronologies bespreek is nie, is hulle bykans almal per im
plikasie aangesny.

Ons Moderatuur het tot die gevolgtrekking gekom dat die
gesprek tussen ons Moderature vassteek en dat langs hierdie
weg verder mm positiefs bereik sal word. Ons Moderatuur is
meer as gewillig om die gesprek voort te sit mits ons oortuig
kan word dat u op bepaalde punte bereid is om foute van die
verlede eksplisiet te erken.”

2.1.3.1.13 Hierdie brief het die DB gedwing om weereens
dieper op sake in te gaan en is die volgende brief op 28
Augustus 1985 aan die Moderatuur van die NGSK gestuur: —

1. Ons dank u vir u brief van 23 Julie 1985. Ons het van die
inhoud kennis geneem en wil vooraf weereens met klem
konstateer dat dit ons ernstige wens is om met hierdie
gesprek voort te gaan.’

Goeie redes daarvoor het ons reeds in ons vorige brief
aangedui.

2. Ons begin by die laaste sin van u brief naamlik dat u
“meer as gewillig is om die gesprek voort te sit” maar
dan stel u ‘n voorwaarde naamlik dat ons “op bepaalde
punte bereid moet wees om foute van die verlede eks
plisiet te erken.”

Hierop wil ons uitdruklik verklaar, soos ons trouens in
ons eerste antwoord al gedoen het, dat ons as kerk baie
foute het, ook sondes, en dat ons ook al in die verlede
baie foute gemaak het. Ons gb “in die vergifnis van
sonde” en daarom ook in die bebydenis van sonde. Wan
neer ons dan ons kerk se aandeel aan sekere misstande in
die samelewing erken, bely ons dit met ootmoed en
berou teenoor die Here.

Daarby moet ons egter dadelik voeg dat ons gesprek met
u by die twee geleenthede in ‘n groot mate juis daaroor
gegaan het dat ons aan u probeer oordra het dat ons
onsself in die spesifieke woorde van u klag onder andere
in die Status Confessionis, nie kan terugvind nie. Ons
kan onsself nie identifiseer met sulke beskuldigings soos

* dat ons onversoenbaarheid verhef tot ‘n samelewings

beginsel;

* dat “apartheid” vir ons ‘n pseudo-religieuse ideologie

* dat die “apartheid” wat ons sou voorstaan per se

sonde is;

* dat ons teologiese kettery beoefen;

* dat ons ‘n sekulêre evangelie van “apartheid”

aanhang.

Ons het vir u gesê dat ons dit nie so sien of ervaar nie en
dat u klag dus soos dit staan, nie by ons adres hoort nie.

As u dit anders sou geformuleer het, byvoorbeeld in ver
band met die wyse waarop ‘n staatsbeleid toegepas is,
kon ons heel anders daarop gereageer het.

Ons keer terug na die gevolgtrekking in u brief.

Kiag van kettery teen Ned Geref Kerk
Ons meen dat ons juis aan u wou oordra dat ons em
stige probbeme het met u gebruik van die woord “ket
tery”.

Volgens hierdie punt gaan u selfs so ver om te sê dat
“n wesenbike aandeel in die ontstaan van die apart
heidsbeleid” kettery is.

Ons het aan u probeer sê dat u klag van teologie
se/Skriftuurlike begronding van “apartheid” nie berus
op sinodabe besluite nie. As dit gaan oor ‘n klimaat wat
geskep is deur die standpunte van lidmate van ons
kerk, kongresse, versbae ens om erkenning te gee aan
verskeidenheid van volke en om aan elkeen die beste
moontlikhede tot sebfverwesenliking te skep, dan ont
ken ons dit nie.

3.2 Geskiedenis van die ontstaan van die NGSK
Teenoor wat u in hierdie punt stel, het ons juis ver
duidelik dat dit ‘n baie eensydige siening is om te sê
dat alleen kleurgevoelens ‘n rob gespeel het. Ons het
met u oor die geskiedenis geredeneer en daarop gewys
dat sendingkundige oorwegings (wat ook reeds deur
ander kerke in ons land en in ander dele van die wêreld
toegepas is), soweb as die webwese van die kerk en die
mees effektiewe bedieningswyse van die evangelie ‘n
baie sterk rob gespeeb het.

3.3 Eenheid en verskeidenheid in die kerk
Ook vir ons is verskeidenheid en geskeidenheid nie
diesebfde saak nie. Die verskiedenheid van volke en
tale wat God geskep het, is egter die agtergrond daar
van dat elke groep volgens sy eie kultuur en bedie
ningspatroon op die mees spontane wyse kan aanbid.
Daar is ander maniere om die eenheid (waarin ons in
derdaad gb) mee uit te druk.

3.4 Die Konsepbelydenis
Ons het gebuister na u verduideliking en kan nou beter
verstaan hoekom u dit gedoen het. Of ons saamstem
met u oordeel dat dit u pbig was om dit te doen, is ‘n
ander saak. U het egter so geoordeel. Daarvan het ons
duidebik kennis geneem.

is;

3.

3.1
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3.5 Posisie van Ieraars met Ned Geref Kerk
legitimasie
Ons het hierdie saak ook van ons kant op die agenda
geplaas en wil nog graag daaroor praat.

3.6 Die verhouding van kerk en staat
Dit is bespreek, maar tot geen slotsom is gekom nie. In
ons antwoord van 23 Maart 1984 het ons ons stand-
punt oor die verhouding tussen kerk en staat gestel.

4. Ons neem die vrymoedigheid om u verder daarop te wys
dat ons ook oor die volgende sake gepraat het:

* Die spanning tussen ons twee kerke.

* Die lyding wat die lidmate van die NGSK ervaar as

gevolg van diskriminerende maatreëls.

* Die misverstand omtrent die hantering deur die Ned

Geref Kerk van die besluite van die Sinode van die
NGSK van 1978 is uit die weg geruim en u het dit
toegestem.

* Die mate waarin politieke oortuigings ‘n rol speel in

teologiese standpunte en beoordeling van stelsels.

* ‘n Kerklike strategie vir die toekoms, waar ons as kerke

saam bokant ons verskille die evangelie teenoor ander
aanslae moet bevorder.

* Die feit van die hersiening van “Ras, Volk en Nasie”.

* Die implikasies van die Status Confessionis.

* Die betekenis van die begrip “apartheid”.

* Voortgang van die gesprek tot by die Sinodes van

1986.

5. Ons wil baie duidelik verklaar dat u tog nie hierdie
gesprek moet meet aan die mate waarin u ons oortuig
het of waarin ons u oortuig het van standpunte nie.

Ons is egter oortuig dat die gesprek moet voortgaan om
dat:

* ons meer begrip kry van mekaar se standpunte en

sagter daaroor kan oordeel;

* ons duideliker aan ons sinodes kan rapporteer;

* ons agenda glad nie afgehandel is nie;

* weinig konklusies nog bereik is;

* die tyd mm word vir verslag aan ons sinodes;

* u self ‘n opdrag van u sinode het om ons “te begelei”.

Ons wag graag op u uitnodiging.”

2.1.3.1.14 Vanaf die skriba van die NGSK is op 13 November
1985 die volgende brief ontvang:

“Daar is van die inhoud van u skrywe kennis geneem en na
deeglike oorweging besluit om die gesprek met die Dagbe
stuur van die Breë Moderatuur nie verder voort te Sit nie.
Daar sal aan ons eie Sinode gerapporteer word oor die ver
loop van die gesprek tot hiertoe met ‘n aanbeveling dat die
Sinode verdere opdragte sal uitreik.

Baie dankie vir u bereidwilligheid om tot hiertoe aan
gesprekke deel te neem en dat u met begrip na ons probeer
luister het.”

2.1.3.1.15 In opdrag van die DB het die skriba op 9
Desember 1985 die volgende brief aan die moderatuur van die
NGSK geskryf:

“Die Dagbestuur van die Breë Moderatuur het met
leedwese kennis geneem van u brief van 13 November 1985
waarin u ons meedeel dat u besluit het om die gesprek nie
verder voort te sit nie.

Van ons kant af wil ons egter herhaal dat ons deur vir u oop
is en dat ons graag sal wil aandag gee wanneer u oor hierdie
of ander sake met ons wil praat — soos ons trouens onlangs
gedoen het in verband met die biddag van 8 September 1985
en die Moderatuurgesprek van 24 September 1985 oor die
optrede van ons kerke ivm die onlustoestand.”

Tot op datum is geen verdere skrywe ontvang nie.

2.1.3.1.16 Aanbevelings

1. Die Algemene Sinode keur die antwoord van die BM
aan die NG Sendingkerk soos vervat in punt 2.1.3.1.6
hierbo goed.

2. Die Sinode keur die optrede van die BM goed.

3. Die Sinode spreek sy leedwese uit dat die Moderatuur
van die NGSK nie bereid was om met die samespre
kings voort te gaan nie, sodat daar moontlik ‘n gesa
mentlike aanbeveling omtrent sekere punte en op
tredes in die toekoms kon voorgele word.

4. Die Sinode is oortuig dat langs die weg van ‘n voort
gesette gesprek baie meer bereik kan word as deur te
verklaar dat ‘n “status confessionis” ontstaan het.

5. Die Sinode nooi die NGSK weereens hartlik uit om sy
beskuldigings in die hg van die hersiende beleidstuk
(in die plek van Ras, Volk en Nasie) met die Breë Mo
deratuur te kom bespreek en met broederhike Iiefde,
as Christene van dieselfde familie, oplossings te soek.

6. Die Sinode dra dit aan die Breë Moderatuur op om in
die Hg van die besluite van die Sinode van die NGSK
van 1982, enige nuwe besluite wat deur hulle na die
Algemene Sinode se adres deurgestuur word, met
groot ems in ontvangs te neem en met hulle daaroor
in gesprek te tree.

2.1.3.2 Akte van Ooreenkoms tussen die Nederduitse
Gereformeerde Kerk en die Nederduitse Gereformeerde
Sending Kerk in SA

2.1.3.2.1 Die Akte van Ooreenstemming is reeds (met
weglating van die oorspronkhike punte 3.1.8, 3.2 en 3.3 deur
die Algemene Sinode van 1982 twee keer goedgekeur. (Hand.
bll 1228 en 13851

2.1.3.2.2 Op 31 Augustus 1983 het die Aktuarius ‘n brief ont
yang van die Aktuarius van die NGSK wat oa die volgende
beweer het:

“5. Sonder dat daar enige verdere onderhandehings mbt lid
maatskap van die NGS Kerk (punt 3.1.6) was, het die
Algemene Sinode van 1982 sekere besluite t.o.v.
lidmaatskap geneem asof die akte van ooreenkoms
tussen die NG Kerk en die NGSK al gefinaliseer is.”

2.1.3.2.3 Dit is egter duidehik dat die Algemene Sinode slegs
die gedeelte van die Akte waaroor eenstemmigheid deur die
verteenwoordigers van die Permanente Regskommissie van
die NGSK en dr DJ Hattingh wat namens die Algemene Regs
kommisie opgetree het, en wat deur albei partye op 23 Novem
ber 1981 te Stellenbosch onderteken is, goedgekeur het. Kyk
blI 1124—1127. Hand 19821

2.1.3.2.4 Hierdie deel van die ooreenkoms was dus
afgehandel en kon te enige tyd deur verteenwoordigers van
die NG Kerk en die NG Sendingkerk onderteken word.
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2.1.3.2.5 AIle moontlike misverstande is egter uit die weg
geruim deur ‘n samespreking wat op 11 September 1985 te
Bloemfontein plaasgevind het tussen die Dagbestuur van die
Algemene Regskommissie en die Permanente Regskommissie
van die NGSK. Daar is volkome ooreenstemming bereik om
die Akte van ooreenkoms soos dit op blI 1124—1126, Hand
1982 verskyn te aanvaar. Die Permanente Regskommissie van
die NGSK sal dit so by hulle Algemene Sinodale Kommissie
aanbeveel. Nadat hulle dit goedgekeur het, sal dit dan dien as
amptelike Akte van Ooreenkoms tussen die twee kerke.

2.1.3.2.5 Aanbeveling
Die Sinode herbevestig sy besluit van 1982 omtrent die
Akte van Ooreenkoms met die NGSK en gee opdrag aan
sy verteenwoordigers om dit te ondeiteken indiei~ die
NGSK dit ook aanvaar.

2.1.3.3 Konsepooreenkoms vir reeling van die arbeid
van ‘n Ieraar in die NG Kerk en NGS Kerk tegelyk

2.1.3.3.1 Die oorspronklike punt 3.1.8 waarteen die NGSK
beswaar gehad het, is deur die Algemene Sinode van 1982 ver
yang met ‘n Konsepooreenkoms wat tussen 2 kerkrade aan
gegaan kan word. (Kyk Hand 1982, bI 1232)

2.1.3.3.2 Hierdie ooreenkoms is ook in behandeling geneem
op die vergadering genoem in 2.1.3.2.5 en daar is ooreen
gekom op die volgende wysiginge daarvan:

1. Die woorde “of ander sake van gemeenskaplike belang” in
pt 5 daarvan word geskrap.

2. Aan die einde word ‘n pt 7 bygevoeg wat soos voig Iui: ‘7.
Die ooreenkoms soos hierbo aangedui moet deur die be
trokke ringe/ringskommissies goedgekeur word.”

Die Permanente Regskommissie van die NGSK sal ook hierdie
ooreenkoms aan hulle Algemene Sinodale Kommissie voorlê.

2.1.3.3.3 Hoewel die Algemene Sinode van 1982 volmag aan
die BM gegee het (Kyk bI. 1223) om moontlike wysigings goed
te keur, kan dit nog nie gefinaliseer word nie, omdat ons nog
nie weet of die Algemene Sinodale Kommissie van die NGSK
dit aanvaar het nie.

2.1.3.3.4 Aanbeveling

Die Algemene Sinode keur die wysigings in die konsep
ooreenkoms (punte 1 en 2 van punt 2.1.3.3.2 hierbo) goed
en verwys dit vir implementering na die Bree Modera
tu U r.

2.1.4 Skakeling met ander kerke van die NG
Kerkfamilie

2.1.4.1 Die Algemene Sinode van 1982 het soos voig besluit:

“Die Algemene Sinode neem met groot ootmoedige
dankbaarheid daarvan kennis, dat die Here reeds 13
Jongkerke uit die sendingwerk van die Ned Geref Kerk
gebore laat word het. Die Sinode verheug hom in die be
staan van hierdie Kerke en bid hulle die ryke seen van die
Here toe. Die Sinode beklemtoon ook die noodsaaklikheid
daarvan dat ons as lode van “die familie van NG Kerke” en
die 12 lidkerke van die Federale Raad van NG Kerke sal
saamwerk in die verdere uitbouing van die koninkryk van
God in Afrika. Hiertoe bied die Ned Geref Kerk sy hand van
samewerking en hulp aan die Jongkerke. (811309)

2.1.4.2 Met dankbaarheid kan ons getuig dat hierdie
samewerking in die verband van die Federale Raad kon plaas
vind.

‘n Aparte verslag dien oor die werksaamhede van die Federale
Raad.

2.2 SKAKELING MET KOMMISSIES VAN DIE
ALGEMENE SINODE EN ANDER INSTANSIES

2.2.1 Kommissie onder wie se beheer Bybelkor val
2.2.1.1 Die Algemene Sinode het in 1982 besluit dat indien
die Hugenote Kollege by ‘n Universiteit ingeskakel sou word,
die Breë Moderatuur moet besluit watter Kommissie van die
Algemene Sinode Bybelkor sal beheer.

2.2.1.1 Die Breë Moderatuur het beslis dat Bybelkor by die
werksaamhede van die Algemene Kommissie vir Kerklike
Publikasies (AKKP) moet resorteer. In ooreenstemming met
die besluit van die Algemene Sinode. (Hand 1982, bI 1262)

2.2.2 Verhouding NG Kerkboekhandel en NG
Kerkuitgewers

2.2.2.1 Die Sinode van 1982 het sy opdrag van 1978 herhaal
nI dat daar ‘n bevredigende reeling toy algemene offisiële
publikasies, vermeerdering van boekhandels en moontlike
eenwording van die twee ondernemings (Hand 1978, bI 940)
getref moot word. Dit is as ‘n spoedeisende saak na die Breë
Moderatuur verwys vir afhandeling binne die volgende jaar
(Hand 1982, bI 1199).

2.2.2.2 ‘n Samespreking tussen die Dagbestuur van die Breë
Moderatuur en verteenwoordigers van die NG Kerk Uitgewers
en die NG Kerkboekhandel is gehou op 23 Mei 1983 te
Pretoria.

2.2.2.3 Tydens die samesproking het dit weereens duidelik
geblyk dat beide boekinstansies outonome maatskappye is,
wat nie aan die kerk verslag verskuldig is nie, maar wat tog,
aangesien hulle beide die naam van die kerk dra en die NG
Kerk wil dien, die kerk as instituut deur hulle publikasies
betrek.

Die moontlikheid van eventuele eenwording van die twee
boekinstansies is bespreek en word steeds oopgehou. In
tussen moes veral aandag gegee word aan die volgende
knelpunte:

* die leweringsvoorwaardes van algemene offisiële pu

blikasies aan mekaar.

* die vermeerdering van boekhandels en ‘n reeling daarom

trent,

* die teologiese publikasiefonds.

Hieroor moes aan die Breë Moderatuur teruggerapporteer
word.

2.2.2.4 Op 20 Oktober 1984 het die BM die volgende verslag
ontvang wat deur albei direksies onderteken is:

“In opvolging van u versoek om ‘n gesamentlike verslag uit
te bring oor die verhouding tussen NG Kerkboekhandel
Transvaal en NG Kerk-Uitgewers, het daar samesprekinge
en onderhandelinge tussen die twee ondernemings se
onderskeie direksies plaasgevind. Die sake waaraan die
direksies aandag gegee het, is wedersydse leweringsvoor
waardes. die opening van nuwe takke en eventuele eenwor
ding. Ten opsigte van die eerste twee sake is daar ‘n
werksooreerikoms bereik en word daar verder aandag gegee
aan ooreenkomste wat tot groter bevrediging van albei in
stansies kan lei. Oor eenwording is die direksies eens dat dit
mettertyd gerealiseer mag word, maar dat ons tans die
status quo handhaaf.

Die direksies onderneem om alles uit die weg te probeer ruim
wat mag strek tot die oneer van ons Kerk en skade van die
Koninkryk. Deur die weleerwaarde Breë Moderatuur doen
die twee direksies ‘n beroep op alle lidmate van ons kerk om
die twee ondernemings nooit teen mekaar af to speel nie,
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maar om hulle heelhartige ondersteuning aan beide
ondernemings te verleen en om met vrymoedigheid van
albei se dienste ruim gebruik te maak.

Met opregtheid in die hart getuig die twee direksies dat dit
hulle innige begeerte is dat hulle onderskeie ondernemings
tot diens van ons Kerk en tot verheerliking van Christus die
Koning van die Kerk, sal voortgaan met die verkondiging
van die Evangelie deur middel van die geskrewe woord.

2.2.2.5 Aanbeveling
Die Algemene Sinode neem met dank kennis van hierdie
ooreenkoms~ bid hulle seen toe op hulle werksaamhede
in ooreenstemming o.a. met hulle verkiaring oor een
wording en vertrou dat hulle diens tot uitbreiding van
God se Koninkryk en tot voordeel en opbouing van die
gemeentes en die lidmate van die kerk sal wees.

22.3 Statuut van Hugenote Kollege

2.2.3.1 Die Algemene Sinode het in 1982 besluit dat wanneer
die inlywing van Hugenote Kollege by ‘n Universiteit afgehan
del is, die Breë Moderatuur volmag kry om die statuut van die
Kollege in oorleg met die Kollegeraad te wysig en te finaliseer.
(Hand 1982, bI 1264).

2.2.3.2 lntussen is die selfstandigwording van Bybelkor
voltooi, maar die inskakeling van die kollege by ‘n universiteit
is nog nie afgehandel nie. Hoewel die finalisering van die
statuut van die kollege dus nog nie moontlik was nie, het die
HK tog versoek dat die Breë Moderatuur sal goedkeur dat
hulle statuut sodanig verander mag word dat die Kollegeraad
slegs eenkeer ipv twee keer per jaar moet vergader. Dit is
gevra ter wille van kostes.

2.2.3.3 Die Breë Moderatuur het dit goedgekeur kragtens die
besluit hierbo genoem.

2.2.3.4 Aanbeveling
Die Algemene Sinode keur die optrede van die BM goed.

2.2.4 Samesprekings Algemene Jeugkommissie en
ACSV

2.2.4.1 Die Algemene Sinode van 1982 het kennis geneem
van die volgende verklaring van voorneme van die kant van die
AJK en die ACSV:

“Om langs die weg van prosesmatige onderhandelings ‘n
deeglike en doelgerigte ondersoek te onderneem om vas te
stel of dit wenslik en moontlik is, en indien we), op watter
wyse die ACSV by die jeugwerk van die kerk, in ooreen
stemming met die kerk se aanvaarde jeugbeleid, en met
inagneming van die bestaande jeugstruktuur, ingeskakel
kan word.” (Agenda 1982, bI 368)

2.2.4.2 Die Algemene Sinode het daarop soos volg besluit:

“Die Algemene Sinode neem met dank kennis van die
gevorderde en positiewe gesprek tussen die AJK en die
ACSV, en besluit dat indien daar in ooreenstemming met
die verklaring van voorneme ‘n bevredigende ooreenkoms
tussen die AJK en ACSV bereik kan word, die Breë
Moderatuur die ooreenkoms mag bekragtig.

(Hand bI 1339)

2.2.4.3 Op 21 Februarie 1984 is die volgende brief egter van
die Algemene Jeugkommissie ontvang:

“Die Uitvoerende Komitee van die AJK het weer in 1983
samesprekings met die ACSV gevoer. Die UK-AJK en lede
van die Hoofbestuur van die ACSV kon nie tot ‘n vergelyk
kom nie.

formeerde Kerk word, a) dan nie — aangesien “inskakeling”
dit beteken.

Die aanwesige lede van die ACSV by die AJK-Vergadering
van Februarie 1983 het egter die standpunt bevestig dat
hulle nie ‘n vereniging/organisasie van die Ned Geref Kerk
kan word nie, omdat volgens hulle oordeel die kerkorde en
besluite van die sinode tans geen ruimte laat vir ‘n vereni
ging binne die raamwerk van dienswerk van die gelowiges
nie en dat so ‘n stap die oop deure na die skole in gevaar
mag stel. Daar word egter steeds noue samewerking deur
die ACSV met die kerk verlang.

Hoewel die verslag wat by die AJK gedien het dit beoog het
om op beide bogenoemde sake deeglik in te gaan, is by
wyse van ‘n ordereël besluTt:

1. Die AJK beskou die ACSV as ‘n vrye vereniging op
Christelike grondslag (artikel 69).

2. Die AJK sit onderhandelinge voort met die ACSV met
die oog op die beste koördinasie en samewerking.

3. Die AJK aanvaar dat die ACSV ‘n vrye Christelike
vereniging is, en onthef die betrokke onderhandelings
kommissie van sy opdrag om ondersoek in te stel na
moontlike inskakeling van die ACSV by die kerkllke jeug
struktuur.

4. Voortgesette onderhandelinge word verwys na die UK
AJ K.

5. Die AJK bedank die persone wat oor ‘n lang tydperk met
groot opofferinge deelgeneem het aan die onderhande
linge. (AJK-NOTULE FEBRUARIE 1983, BL 11, PT 3.1)

2.2.4.4 Van die verdere voortgesette onderhandelings om
trent koördinasie en samewerking sal die AJK rapporteer.

2.2.4.5 Aanbeveling
1. Die Algemene Sinode neem met teleurstelling kennis

dat die onderhandelings tussen die AJK en die ACSV
nie sodanig kon vorder dat ‘n struktuele eenheids
front in die bediening van ons sekondêre skooljeug
gevorm kon word nie.

2. Die Algemene Sinode vestig weer die aandag op die
besluite van 1974 omtrent die ACSV en dra die imple
mentering daarvan aan elke Sinode op. (Vgl Hand 1974
bl 399, 400, 654)

2.2.5 Reglement vir Skakelkommissie tussen die drie
Kuratoria en die drie Dosenterade

2.2.5.1 Die Algemene Sinode het in 1982 kennis geneem van
die wenslikheid daarvan en goedgekeur dat die drie Kuratoria
en die drie Dosenterade ‘n skakelkommissie sal vorm. Die
Algemene Sinode het ook soos volg besluit:

“Die Kuratorium van Stellenbosch is versoek om as
sameroeper op te tree en toe te sien dat daar tydens sy
eerste vergadering ‘n reglement opgestel word waarin die
samestelling, doelstellinge en werkswyse uiteengesit word.
Nadat die drie Kuratoria dit afsonderlik goedgekeur het,
wod dit vir finale bekragtiging aan die Breë Moderatuur
voorgele.” (Hand bI 1366)

2.2.5.2 Die volgende reglement is ontvang en op 10 Maart
1986 deur die BM behandel en goedgekeur nadat bevestig is
dat

die drie Kuratoria ook die Reglement goedgekeur het:

1. Naam: Skakelkommissie vir die Kuratorium en
Dosenterade van die Ned Geref Kerk.

Die kernvraag van die samesprekings was of die ACSV in
die nuwe beplanning ‘n organisasie van die Ned Gere
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2. Samestelling
2.1 Elke Kuratorium benoem hoogstens drie lede uit sy

eie personeel en die Dosenteraad op die Skakelkom
missie.

2.2 Vakatures word deur elke afsonderlike Kuratorium
aangevul.

3. Funksies

3.1 Die Skakelkommissie bespreek sake van gemeen
skaplike belang en doen aanbevelings aan die onder
skeie Kuratoria.

4. Werkswyse

4.1 Vergaderinge word minstens een maal per jaar
gehou.

4.2 Die voorsitterskap en skribaat van die vergadering
roteer tweejaarliks volgens die ouderdom van die fa
kulteite.

4.3 Die koste van sy verteenwoordigers word deur elke
Kuratorium self gedra.

2.2.5.3 Aanbeveling
Die Algemene Sinode neem met dank kennis van die
ooreenkoms en keur die reglement vir die skakelkom
missie van Kuratoria en Dosenterade goed.

2.2.6 Opdragte aan ander Kommissies van die
Algemene Sinode

2.2.6.1 Die Algemene Sinode het in 1982 soos volg besluit:

Normaalweg kan een kommissie nie aan ‘n ander kommissie
van die Sinode opdragte gee nie, maar onderlinge skakeling
is wenslik waar nodig. Die Breë Moderatuur het in geval van
spoedeisende sake ingevolge Kerkorde art 40.2.2 die be
voegdhede cm opdragte aan ander medekommissies van
die Sinode te gee.

En verder:
(Hand bI 1387)

“Dat kommissies van die Algemene Sinode nie opdragte
aanvaar wat nie deur die algemene Sinode/Breë
Moderatuur aan hulle gegee is nie.”

(Hand bl 1358, pt 5.15.3.2)

2.2.6.2 Op grond hiervan het die BM verskeie besluite van
sinodes na Algemene Sinodale Kommissies verwys, sowel as
versoeke van een kommissie na ‘n ander.

2.2.7 Voorwaardes van erkenning van TWR/Radio
kansel deur die Ned Geref kerk

2.2.7.1 Die Algemene Sinode van 1982 het ‘n verslag van ‘n
ad hoc kommissie insake Transwêreldradio ontvang. (Kyk
Agenda bI 715).

Die Sinode het die verslag, omrede sekere verwikkelings, na ‘n
nuwe ad hoc kommissie verwys. (Hand bl 1046)

Aangesien daar nie genoeg tyd was nie, is beide hierdie verslae
verwys na die Breë Moderatuur vir afhandeling. (Hand bI 1396)

2.2.7.2 Op 1 November 1983 het die BM die volgende begin
selbesluite omtrent TWR/Radiokansel geneem na aanleiding
van die twee verslae en vorige besluite van die Sinode:

“1. Die BM herbevestig die standpunt dat dit prinsipieel in
orde is dat die evangelie van Christus ook deur middel
van tegniese hulpmiddele, soos byvoorbeeld die radio
en televisie, bevorder kan word.

2. Die BM beveel aan dat die kerklike instansies gebruik
mag maak van die geriewe van Radiokansel, mits die
volgende voorbehoude nagekom word:

2.1 Dat TWR/RK hom hou by sy oprigtingsakte,
konstitusie en beleid te wete dat hy die eter slegs
gebruik vir die uitdra van die evangelie van Christus.

2.2 Dat TWR/RK hom tot die eter meet beperk en dat
TWR/RK gevolglik enigiets moet vermy wat as kon
kurrensie met, of plaasvervangend van die kerk geTh
terpreteer kan word.

As voorbeelde hiervan word onder andere genoem:

2.2.1 Dat TWR/RK nie groepe in gemeentes sal stig wat
as ligdraers of andersins byeen kom nie. Met ander
woorde TWR/RK sal nie langs die kerk en buite die
kerk om, ondersteuners van TWR/RK wat lidmate
van die NG Kork is in groopo organiseor nie.

2.2.2 Dat wanneer TWR/RK oproepe om fondse tot die
lidmate van die kerk maak, dit aan lidmate gestel
moet word dat dergelike TWR/RK bydaes nie die lid-
mate se bydraes vir die instandhouding en uitbrei
ding van die kerk se werk in gedrang moet bring
nie.”

2.2.7.3 Aanbeveling
Die Algemene Sinode keur punt 2.2.7.2 hierbo goed as
die standpunt van die Sinode teenoor Radiokansel.

2.2.7.4 Die BM het ook die statuut van Radiokansel
bestudeer en het op hulle versoek vir Prof PB v d Watt benoem
as die verteenwoordiger van die Breë Moderatuur in die
direksie van Radiokansel.

2.2.8 Tweede versiag van die Tydelike Kommissie vir
Ampsbediening en Eva ngelisasie, Algemene Sinode 1982

2.2.8.1 Aangesien die Sinode moes verdaag weens ‘n gebrek
aan ‘n kworum, het die BM die verslag behandel op versoek
van die AKAE.

2.2.8.2 Die verslag het sees volg gelui: (Kyk Hand. 1982 bI
1063)

1. Die beskrywingspunt 2.7.11 (bI 750 Agenda) —

Ontvolking van die platteland — is na hierdie Kom
missie verwys (Notule bI 1221 Pt 2.2).

1.1 Aanbeveling
In die hg van die opdrag in Punt 9.4.2.3 (Notule bI
1208) — Kerksensus — en die opdrag Punt 9.5.9.2
(Notule bI 1210) — verwerking van die ter sake gege
wens — word die beskrywingspunt 2.7.11 (Agenda bI
750) hierby gevoeg vir ‘n vohhedige ondersoek.

2 . Akkomodering van proponente
Die volgende beskrywingspunt is na hierdie Kommissie
verwys:

Die Tydelike Kommissie vir Ampsbediening en
Evangelisasie kry opdrag om die Sinode te bedien met
‘n voorstel hoe die kerk se proponente op die regte
wyse geakkommodeer kan word. (Notule bI 1240 Pt 8)

1 . Inleiding
Die Sinode het reeds beshuit: (pt 9.5.6.6.1 Notule bI
1209) “Die Algemene Sinode doen ‘n dringende beroep
op alIe kerkrade, Ringe en Sinodes om elkeen binne sy
eie bevoegdheid alles moonthik te doen em ter wille van
die beter bediening van ens (idmate die lading van
deep- en Behydende hidmate van leraars te verhig deur
die skepping van nuwe predikantsposte.”

2. Die volgende drie moonthikhede word in voorkeurorde
aanbeveel met die wyse waarop dit in werking gestel
kan word.
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2.1 Nuwe Predikantsposte
2.1.1 Daar moet vasgestel word watter gemeentes

meerdere bediening vereis.

2.2 Kombinasies
2.2.1 Daar bestaan aireeds ‘n Regiement vir die kom

binasie van gemeentes: (bI 88 Wit Boekie):

“Kombinasie beteken dat twee of meer gemeentes
seifstandig voortbestaan, maar vir die uitvoering van
sekere werksaamhede ten bate van die Koninkryk
van God as genote van mekaar kontraktueel
ooreenkomste aangaan.”

2.2.2 Daar moet vasgestel word hoeveel gemeentes daar
is wat nog nie gorood is am ‘n voile predikantspos
daar te stel nie en daarom in kombinasie met ander
ringsgemeentes van predikante gebruik moet maak.

2.2.3 Leiding moet gegee word in verband met watter
soort werksaamhede (byvoorbeeld Jeugwerk) en die
opstel van kontraktuele verbintenisse.

2.3 Tydelike huip
2.3.1 Daar moet vasgestel word watter gemeentes van ty

delike huip gebruik kan maak.

3. Die vo~gende Modus Operandi word aangeveel:
3.1 Die aangeleentheid word na die AKAE verwys om via

die SKAE’s dit gedurende 1983 onder die aandag van
die verskiflende Sinodes te bring.

3.4 Finansieel sterker gemeentes moet opgeroep word om
ander te help, sinodale subsidieë moet oorweeg word
en tegemoetkoming deur verligting van die Sinodale
aanslag moet aangebied word.

2.4 Aanbeveling
Die Sinode aanvaar die drie moontlikhede in die voor
keur orde.

2.5 Aanbevehng
Die Sinode aanvaar die voorgesteide modus operandi.

2.2.8.3 Die BM het daaromtrent soos volg besluit:

1. Ontvolking van die p~atteIand

1.1 Aanbeveling:
Goedgekeur mits dit nie ekstra kostes
meebring nie.

2. Akkommodering van Proponente

2.1 Inleiding: Kennis geneem

2.2 Die moontlikhede: Kennis geneem

2.3 Modus Operandi: Kennis geneem

2.4 Aanbeveling: Goedgekeur

2.5 Aanbeveling: Goedgekeur

3.2 Die AKAE skakel met die SKAE’s om alle inligting in
die verband aan die Ringkommissies te voorsien en
hierdie besluite van die Algemene Sinode onder hulle
aandag te bring.

3.3 Die dringendheid van hierdie saak moet deur die
Kerklike inligtingskanale onder die aandag van die ge
meentes gebring word. Dit moet duidelik gestel word
dat die beskikbare werkkragte as ‘n besondere seen
van die Here aanvaar word eerder as ‘n probleem.

2.2.8.4 Aanbeveling
Die Algemene Sinode keur die optrede van die BM goed.

2.3. BYBELVERTALINGS

2.3.1 Vyftigjarige fees van die Bybel in Afrikaans en
Lutherfees 30 Oktober 1983

2.3.1.1 Die Algemene Sinode van 1982 het soos volg besluit:
Aangesien dit in 1983 presies ‘n halfeeu is sedert die versky
ning van die Bybel in ons moedertaal, dra die Sinode dit op
aan die Breë Moderatuur om toe te sien dat die groat geleent
heid op paslike wyse in herinnering geroep word en dat leiding
aan die verskillende Sinodes gegee word in hierdie ver
band. (Handbll3Ol)

2.3.1.2 Op grond van hlerdle beslult het dIe BreC Moderatuur
besluit:

1. Dat daar nie ‘n sentrale uitgewerkte program opgestel en
uitgereik word nie.

2. Dat die BM gemeentes, ringe en sinodes baie sterk aan
moedig om self ‘n mooi en waardige program beide vir die
Bybelfees op 29 Augustus en die Lutherfees op 30 Okto
ber aan te bied.

3. Gemeentes en ander instansies word gewys op talle
pragtige plakkate, biljette, studiestukke en ander skrif
telike materiaal wat by die Bybelgenootskap bestel kan
word.

4. Die Jeugaksies, die Vroueaksie en ander liggame word
versoek om hulle konferensies en vergaderings van Au
gustus en Oktober rondom hierdie temas in te rig.

5. Uitstallings van ou Bybels, Bybels in verskillende tale, die
reeks proefvertalings en die amptelike vertalings van die
Afrikaanse Bybel 11933, 1959 en 1979) kan aangebied
word.

6. Nuwe pogings om fondse vir Bybelverspreiding te versterk
kan onderneem word by sentleggings deur kinders, kon
serte met die Bybel as tema, dankofferkoeverte, elkeen
bring op ‘n bepaalde Sondag 10 sent vir elke jaar van sy
ouderdom, ens.

7. Ander programme wat onderneem kan word, is
Bybelvasvrawedstryde, die deurlees van die Bybel (of die
Nuwe Testament) op deurlopende basis beurtelings deur
jongmense, ‘n aand oor: “Dit is vir my die belangrikste
teks in die Bybel — en waarom”, ens.

8. Die BM beveel aan dat alle ouers en dooplidmate die
Bybel-Olimpiade van die Onderwysdepartemente steun.

9. Die BM versoek die Kerkbode, Voorligter en Ons Jeug om
hulle Augustus-Uitgawes in te rig as Bybeluitgawes en
daarin soveel as moontlik historiese en evaluerende
materiaal te verskaf wat ook vir die gemeentelike feesvie
rings ten dienste kan wees. (Insluitende ‘n preek of preek
skets.)

10. Wat die Lutherfees betref, versoek die BM eweeens dat
Die Kerkbode, Voorligter en Ons Jeug hulle Oktober-uit
gawes spesiaal aan Luther sal wy en sy betekenis vir ons
kerk vandag sal aentoon.

11. Gemeentes word ook verwys na die “Protestantse
Reveille” waarin inhoudelike stof voorhande is.

12. Gemeentes en ringe word aangemoedig om vanjaar saam
met ander erkende kerke gesamentlike Luther-herden
kingsdienste te hou.

2.3.1.3 Hierdie riglyne is aan sinodes deurgestuur en ook in
Die Kerkbode gepubliseer.

vir die Sinode

Dit is aan die AKAE oorgedra en in die Kerkbode gepubliseer.
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2.3.1.4 Aanbeveling
Die Algemene Sinode keur die optrede van die BM goed.

2.3.2 Die Nuwe vertaling van die Byb& in Afrikaans

2.3.2.1 Amptelike aanvaarding van die Nuwe Vertaling

2.3.2.1.1 Die Sinode van 1982 het volmag verleen aan die
Bred Moderatuur om die voltooide vertaling, wanneer dit
gepubliseer is vir amptelike gebruik te aanvaar naas die be
staande vertaling” (Hand bI 1186)

2.3.2.1.2 Op grond van ‘n versoek van die SA Bybelgenoot
skap (11 Oktober 1983) sowel as ‘n aanbeveling van die
Algemene Kommissie vir Bybelvertaling en Bybelverklaring (11
Oktober 1983) het die BM op 2 November 1983 besluit om,
soos aan hom opgedra, die nuwe amptelike vertaling van die
Bybel in Afrikaans namens die Ned Geref Kerk vir gebruik in
die kerk te aanvaar.

2.3.2.1.3 Aanvanklik het die SA Bybelgenootskap versoek
dat Kersfees 1983 die datum moes wees waarop plaaslike ge.
meentes dit feestelik moes verwelkom, aangesien hulle reeds
vroeg in Desember ruim voorrade verwag het.

Die BM het egter geoordeel dat daardie datum in die vakansie
val en dat daar dan nog nie voldoende Bybels in die hande van
gemeentelede sal wees nie. Aanvanklik is 5 Februarie 1984 toe
as feestelike ingebruiknemingsdatum bepaal. Toe dit egter by
navraag blyk dat, hoewel daar reeds teen Desember 1983,
84 000 nuwe Afrikaanse Bybels versend was, voorrade tog nie
teen 5 Februarie alle uithoeke sou bereik het nie, het die BM
die datum weereens uitgestel na 10 Junie 1984.

Dit is aan Sinodes, in Die Kerkbode en oor die Radio bekend
gemaak. Teen daardie tyd was reeds meer as ‘n halfmiljoen
Bybels versprei.

2.3.2.2 Waardering en dank teenoor vertalers
Om die dank en waardering van die kerk teenoor die ses
Bybelvertalers nI Proff EP Groenewald, PA Verhoef, AH van
ZyI, JP Oberholzer, JL Helberg en W Kempen, op gepaste wyse
uit te druk, het die BM tydens sy vergadering wat op 31
Oktober 1984 geval het, ‘n dinee aangebied vir die vertalers in
die Sinodale Sentrum te Pretoria. Aan elkeen van hulle is toe
‘n luukse album met foto’s en ander wetenswaardighede in
verband met die vertalingsproses aangebied. ‘n Huldigings
woord is daarin tot hulle gerig.

2.3.2.3 Herformulerings in die teks van die Nuwe
Afrikaanse vertaling

2.3.2.3.1 Na aanleiding van die feit dat daar heelwat kritiek
ingekom het teen die nuwe vertaling en dit onder die aandag
van die Bred Moderatuur gekom het dat daar sekere korreksies
en hertormulerings in die nuwe Bybel aangebring word, het
die BM navraag gedoen by die Bybelgenootskap omtrent wat
die posisie daaromtrent is en wat hulle beoog vir die toekoms.

2.3.2.3.2 Die volgende antwoord is ontvang:

1. Gewysigde formulerings sal slegs aangebring word in die
teks van die nuwe Afrikaanse Bybel indien dit op eksege
tiese en taalkundige gronde geregverdig kan word. Dit is
algemene gebruik. Die skema soos verduidelik aan die
Kommissie vir Bybelvertaling en Bybelverklaring waar
borg dat dit op ‘n ordelike wyse sal geskied.

2. Geen drastiese en substansidle hersiening van die teks of
formulerings in Afrikaans word beplan nie aangesien die
grondtekste vasgelê is. Die beleid van die Bybelgenoot
skap is dat ‘n nuwe vertaling van ‘n Bybel normaalweg
nie sal plaasvind voordat ongeveer 50 jaar verloop het
nie. ‘n Mate van sistematiese hersiening van die vertaling
as geheel word normaalweg gedoen nadat ‘n Bybelverta
ling reeds meer as twee dekades in gebruik was.

3. Die wysigings en formulerings sal tot ‘n minimum beperk
word en sal sodanig wees dat die aanskaf van ‘n “nuwe
Bybel” deur verantwoordelike Bybelgebruikers nie nodig
sal wees nie.

2.3.2.3.3 Die BM het die Bybelgenootskap versoek dat hy
hom aan hierdie verklaring moet hou in die toekoms.

2.3.2.4 Paneel vir kerklike advieskomitee (Bybelverta
ling in Afrikaans

Op versoek van die Bybelgenootskap het die BM, nadat hy
noukeurig navraag gedoen het omtrent die reglement en funk
sionering van die Advieskomitee, die volgende broers as
paneel namens ons kerk aangewys: Proff EP Groenewald, PA
verhoef, FC Fensham, JL de Villiers, JB van ZijI, MHO KIop
pers en WS Prinsloo met dr WT Claassen en prof W Vosloo as
sekundi.

2.3.2.5 Aanbeveling
2.3.2.5.1 Die Algemene Sinode keur hierdie reelings
van die BM goed.

2.3.3 Engelse Bybelvertaling
2.3.3.1 Die Sinode het besluit dat die Engelse Bybelvertaling
wat in die Engelssprekende gemeentes van die Ned Geref Kerk
gebruik moet word, verwys word na die Kommissie vir Bybel
verklaring en Bybelvertaling om ‘n aanbeveling aan die Bred
Moderatuur te maak.

(Hand bI 1187)

2.3.3.2 Op aanbeveling van die Kommissie vir Bybelvertaling
en Bybelverklaring het die Bred Moderatuur die volgende
Engelse vertalings van die Bybel aanvaar vir gebruik in die
Engelssprekende gemeentes van die Ned Geref Kerk:

* The New International Version
* The Good News Bible
* The Authorised Version
* The Revised Standard Version en
* The New English Bible

Daar is so kennis gegee aan sinodes en in Die Kerkbode.

2.3.3.3 Aanbeveling
Die Algemene Sinode keur hierdie reeling van die BM
goed.

2.4 HERSIENING VAN DIE PSALMS

2.4.1 Die Algemene Sinode van 1978 het belsuit:

14.4.2 Die Sinode is van oordeel
dat ‘n hersiening en verbetering van die teks van die
psalmberyming so pas nadat die nuwe Psalmboek
met sy verbeterde melodiee verskyn het, nie gelee
en wenslik is nie;

dat die Totius-teks nie verander of “verbeter” moet
word nie, maar as ‘n kerklike kultuurskap onge
skonde bewaar moet word;

dat met die oog op die nuwe vertaling van die Bybel
in Afrikaans, daar ter gelegenertyd ‘n nuwe bery
ming van die Psalms, in ooreenstemming met die
nuwe vertaling gedoen moet word.

14.4.3 Die Sinode besluit om die samewerking van die Ge
reformeerde Kerk en die Nederduitsch Hervormde
Kerk te soek met die oog op so ‘n nuwe beryming
van die Psalms. (Hand 1978, bll 375 en 865)

2.4.2 Die Sinode van 1982 het na aanleiding van hierdie
besluit en versoeke van verskillende kante dat die sg “onsing
bare melodiee in die psalmboek vervang moet word. (Agen
da, bI 261), SOos volg besluit:
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1. Ter uitvoering van bogenoemde besluit van die Sinode
benoem die Sinode ‘n kommissie vir hersiening en/of
beryming van die Psaimboek as kerklied en begroot vir
hierdie werk, of versoek die uitgewer om hierin op te
tree.

2. Die Sinode begroot nie vir die uitgawes nie behaiwe net
vir reis- en verblyfkoste van die kommissielede.

3. Dit word aan die Breë Moderatuur opgedra om met die
Uitgewers te onderhandel oor die koste verbonde aan die
uitgee daarvan.

4. Dit word aan die Breë Moderatuur opgedra om in
samewerking met die Algemene Kommissie vir die Ere
diens die lede van die Hersieningskommissie te benoem.

5. Die opdrag van die Hersieningskommissie is om ‘n nuwe
beryming van die Psalms te maak en tegelyk die psalm
melodieë te hersien of nuut te laat toonset sodat die teks
en die melodieë ‘n eenheid vorm, en dat die melodieë
makliker singbaar sal wees.

6. Proefbundels waarin die vordering van die werk verskyn,
kan van tyd tot tyd gepubliseer word.

7. Die Sinode dra dit aan die Breë Moderatuur op cm die
samewerking van die ander twee Afrikaanse Kerke in
hierdie verband te soek. Die Breë Moderatuur meet egter
toesien dat die werk nie hierdeur onnodiglik vertraag
word nie.

2.4.3 In oorleg met die Kommissie vir die Erediens is die
volgende persone in die Psalmhersieningskommissie van ons
kerk benoem: —

Berymers: Dr AP van der CoIf, dr Lina Spies, mnr IL de
Villiers en prof TT Cloete.

Ou Testamentici: Prof PA Verhoef, prof MHO Kloppers, prof
WS Prinsloo, prof AH van Zyl.

Dog matikus: Dr CJA Vos

Ta&kundiges: Prof Gerard Beukes, prof Rena Pretorius, prof
W Kempen.

Musiekkundiges: Mnr HP van der Westhuizen, prof GC
Cillie, prop WJM Strydom, mnr AA van Namen, prof AJ
Troskie, mev Bertha Spies, mev Hetta Potgieter, mev Elsa
Roux.

Namens die Kommissie vir die Erediens: Prof AC Barnard

Sameroeper: Prof AC Barnard

2.4.4 Op 28 Februarie 1984 het ‘n voorlopige samespreking
met verteenwoordigers van die Ned Herv Kerk en die Geref
Kerke op uitnodiging van die Dagbestuur van die BM plaasge
vind.

By hierdie geleentheid het die Hervormde Kerk die begeerte
uitgespreek om saam te werk met die Psalmhersiening en het
die Gereformeerde kerke ook met waarnemerstatus begin
saamwerk aan die beplanning.

Daar is toe ‘n Loodskommissie aangewys om die samestelling
van ‘n gesamentlike Hersieningskommissie aan te beveel en sy
werkswyse aan te dui, asook aanbevelings omtrent kopiereg,
uitgewer, tantiemes, ens te maak.

2.4.5 Na verslag ontvang is van die Loodskommissie, het die
BM op 14 Maart 1985 soos volg besluit:

die Ned Herv Kerk en die Geref Kerke om die hersiening van
die Psalmboek gesamentlik te onderneem, met die voorbe
houd dat die Geref Kerk tans nog hieraan deelneem met
waarnemerstatus tot tyd en wyl hulle sinode daaroor ‘n
besluit neem. Die NG Sendingkerk word ook uitgenooi om
aan die hersiening deel te neem. Elke kerk betaal die kostes
van sy eie verteenwoordigers.

Die BM besluit dat hy dit wenslik en billik vind dat die
kopiereg van die Nuwe Psalmboek by die Algemene Sinode
van die Ned Geref kerk/Breë Moderatuur sal berus.

2.4.6 Verder is, op aanbeveling van die Loodskommissie
besluit dat ‘n Gesamentlike Hersieningskommissie in die lewe
geroep moet word met die volgende verhouding van verteen
woordiging:

Ned Geref Kerk 7
Ned Herv Kerk 3
Geref Kerke 2
NG Sendingkerk 1

Die NG Kerk, as kopiereghouer, moet dan ook die Uitgewer
aanwys.

2.4.7 Hierdie reeling was egter vir beide die Hervormde en
die Gereformeerde Kerke nie aanvaarbaar nie. Hulle het gelyke
verteenwoordiging in die Gesamentlike Hersieningskommissie
gevra en was nie tevrede dat die kopiereg en die aanwysing
van ‘n uitgewer net by die Ned Geref Kerk sou berus nie. Dit
het ‘n skaakmatposisie Iaat ontstaan.

2.4.8 Op grond van ‘n memorandum van die Ned Herv Kerk
het die Breë Moderatuur die saak van nuuts af benader en ‘n
nuwe basis van onderhandeling opgestel op 16 Oktober 1985.

Hierdie nuwe basis kom kortliks op die volgende neer:

* dat die BM op moderatuursvlak afsonderlik met die ander 3

kerke verder sal onderhandel,

* die opdraggewer van die publikasie is die deelnemende

kerke,

* die outeur is ‘n Redaksiekommissie wat bestaan uit 3 lede

van elke kerk, wat op koste van elke kerk funksioneer,

* elke kerk benoem sy eie hersieningskommissie (op eie koste)

wat afsonderlik en gesamentlik met die ander kerke se her
sieningskommissies werk.

* kopiereg berus gesamentlik by die samewerkende kerke wat

hulle bevoegdheid hierin uitoefen dmv ‘n Tussenkerklike
Kommissie vir Publikasies, saamgestel uit 7 verteenwoor
digers van die Ned Geref Kerk, 3 van die Ned Herv Kerk, 2
vir die Geref Kerke en 1 van die NG Sendingkerk.

* Hierdie TKKP hanteer kopieregaansoeke, wys die uitgewer

(of ‘n konsortium van uitgewers) aan en ontvang tantieme
van 2% per eksemplaar, wat ná kostes, volgens bestellings
per kerk op pro-rata basis aan die medewerkende kerk uitbe
taal word vir bevordering van die kerklied.

* Beeindiging van deelname aan die gesamentlike hersiening

deur ‘n kerk, beteken ook beeindiging van sy betrokkenheid
by die TKKP, hoewel aan hom reg van gebruik van die
Psalms wat reeds op daardie stadium voltooi is, gegee kan
word.

* die uitgewer sorg vir proefbundels en dra die kostes van die

publikasieproses.
* indiwiduele berymers en komponiste moet hulle outeurs

regte ten gunste van die TKKP afteken.

2.4.9 Tans is onderhandelings met die ander 3 kerke op hier
die basis aan die gang.

“Die BM neem kennis van die voorlopige ooreenkoms
tussen die drie Afrikaanse kerke, tewete die Ned Geref Kerk,
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2.4.10 Die Psalmhersieningskommissie het intussen aan die
werk gespring en reeds goed gevorder ivm bepaling van die
beleid wat mbt beryming en melodidring gevolg moet word.
Hulle sal in hulle eie verslag daaromtrent rapporteer.

2.4.11 Aanbeveling
Die Algemene Sinode keur die optrede van die Breë Mo
deratuur in hierdie verband goed en aanvaar die basis
van onderhandeling in beginsel.

2.4.12 ‘n Verdere verslag omtrent die stand van die
onderhandelings sal ter vergadering voorgeld word.

2.5 ADMINISTRATIEWE EN FINANSI~LE SAKE

2.5.1 Inskakeling van die kantoor van die Algemene
Sinode by die Kerkkantoor van Transvaal

2.5.1.1 Die Algemene Sinode het in 1982 besluit om die
moontlike inskakeling met die finansidle administrasie van die
kantoor van die Algemene Sinode by die Kerkkantoor van
Transvaal aan die Breë Moderatuur op te dra met die volmag
om te handel indien nodig. IHand bI 11711

2.5.1.2 Hierdie saak het ook die aandag van die kantoor en
die AKF geniet en aansienlike vordering is reeds gemaak.
Finalisering en uitvoering van die opdrag sal moontlik in die
volgende finansidle jaar kan geskied.

2.5.2 Alfabetiese register van besluite van die
Algemene Sinode

2.5.2.1 Die Sinode het in 1982 besluit dat die kantoor van die
Algemene Sinode ondersoek moet instel na ‘n alfabetiese
kompilasie van alle handelinge van die Algemene Sinode en
om na oorlegpleging met die Bred Moderatuur daaraan gestal
tetegee. (Handbl 1193)

2.5.2.2 Aan hierdie saak word steeds aandag gegee. ‘n
Alfabetiese register van besluite oor etiese sake is reeds deur
middel van AKLAS verkry. Die kompilasie van besluite sal na
hierdie sinode voltooi kan word en aan belangstellendes
beskikbaar gestel word om aan te koop.

2.5.3 Verwagte tekorte in Suidwes-Afrika
2.5.3.1 Die besluit van 1982 ui soos volg:

Die Algemene Sinode besluit dat sodra die werklike tekort
mag ontstaan, die AKDB hulp uit sy fondse bied sover dit
moontlik is en die Bred Moderatuur en AKF sal inlig sodat hy
‘n landswye beroep op die ander sinodes tot voorbidding en
vrywillige hulpbetoon kan doen. (Hand bI 1275)

2.5.3.2 Die AKDB het aandag gegee aan hierdie saak en wel
sekere hulp uit eie fondse gebied. Die Sinode van SWA het
egter self ook gerasionaliseer en ten spyte van moeilike
omstandighede, tot dusver die mas opgekom. Dit was dus nie
nodig vir die BM om ‘n verdere oproep te doen nie.

2.5.4 Die vaartbelyndheid van kerklike vergaderings
2.5.4.1 Die Sinode van 1982 het soos volg besluit:

Die Sinode aanvaar die aanbeveling van die Bred
Moderatuur (bladsy 92, pt 2.5.6.8.61 en versoek die Bred
Moderatuur om met die ondersoek aandag te skenk aan die
beskrywingspunt bladsy 748, punt 2.7.8. (Hand bI 1423)

Genoemde aanbeveling het soos volg gelui:

Die Sinode dra dit aan die Bred Moderatuur op om met die
oog op doeltreffende vaartbelyning ‘n omvattende onder
soek te doen oor alle aspekte van die Algemene Sinode en
by die volgende Algemene Sinode te rapporteer. Aandag
moet ook gegee word aan ‘n tweejaarlikse vergadering van
die sinode en aan die moontlikhede wat moderne tegnolo
giese ontwikkelings bied. (Ag bI 921

Die betrokke beskrywingspunt het soos volg gelui:

Op die algemene beskuldiging dat die kerk te stadig beweeg
met sy besluitneming en uitvoering daarvan, antwoord die
Algemene Sinode soos volg:

1. Kerklike besluitneming is totaal andersoortig as by die
van die Staat.

2. Omdat kerklike besluite poog om die onveranderlike
Woord van God te interpreteer, vertoon dit self ook kon
stantheid 5005 by die belydenisskrifte wat oor eeue heen
gelyk is.

3. Selfs sover dit die samelewingsverhoudinge raak (mn
volkeverhcnidinge) is daar lank gelede reodc bynu 150 bo
sluite geneem. Die Kerk is dus nie noodwendig agter of
stadig nie.

4. Verskillende instansies is verantwoordelik om hierdie
besluite bekend te maak en uit te voer. Dit word wel
geaktualiseer. Hieromtrent kan kommissies ea wat man
date ontvang het en ook Ringe meer doen.

5. Die sinode is egter uitgesproke ingestel op voortgaande
reformasie en wil allermins op ‘n starre status quo
stagneer.

6. Vanwed bg aard van kerklike besluitneming en omdat
daar reeds talle goedgefundeerde besluite geneem is,
vind die sinode dit nie nodig om meer dikwels te vergader
nie. (Agenda bI 748)

2.5.4.2 Omrede:
* veelvuldige ander werksaamhede,
* die feit dat daar nie vir hierdie saak begroot is nie,
* ander dergelike ondersoeke wat reeds in die verlede ook

deur konstituerende sinodes gedoen is lvgl blI 90—92 Agen
da 1982)

* instemming wat betoon is met die beginsels soos vervat in

die beskrywingspunt (bI 748)
* die feit dat die personeel van die Algemene Sinode reeds

verklein is,
* moeilike ekonomiese tye en wisselende sosiale omstan

dighede,
* sorgsame beplanning van die Kommissie van Orde,

het die BM nie spesifieke opdrag tot ‘n omvattende ondersoek
gegee nie, maar steeds hierdie saak in gedagte gehou en daar
volgens opgetree.

2.5.4.3 Aanbevelings
2.5.4.3.1 Die Algemene Sinode keur goed dat die Bree
Moderatuur nie ‘n spesifieke verdere ondersoek oor die
vaartbelyning van die Algemene Sinode ~aat instel het
nie.

2.5.4.3.2 Die Algemene Sinode herbevestig dat die
vermeerdering van Algemene Sinodale vergaderings
(deur by tweejaarliks te vergader) tans nie prakties uit
voerbaar is nie en dat dus volstaan word met vier
jaarlikse gewone vergaderings van die Algemene
Sinode. ‘n Buitengewone Sinode kan in &k geval
kragtens Art 40.2.4 byeengeroep word wanneer nodig.

2.5.5 Gerekenariseerde sentrale registerst&sel
2.5.5.1 Die volgende beskrywingspunt het voor die Alge
mene Sinode van 1982 gedien: Die Algemene Sinode word
versoek om die moontlikheid van ‘n gerekenariseerde sentrale
registerstelsel vir doop- en lidmateregisters te ondersoek en te
implementeer indien dit wenslik is.” (Agenda bI 750)

2.5.5.2 Die Sinode het dit verwys na die Algemene
Argiefkommissie wat aan die BM moes rapporteer wat dan
volmag ontvang het om na bevind van sake op te tree.

(Hand bI 14241
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2.5.5.3 Die BM het op 16 Oktober 1985 ‘n verslag van die
Algemene Argiefkommissie van 47 bladsye behandel. Dit is
eers vir vereenvoudiging terugverwys na die Argiefkommissie
en daarna in beginsel aanvaar. Implementering kon egter nie
op daardie stadium aandag geniet nie.

2.5.5.4 Aangesien die Algemene Argiefkommissies self
verslag aan die Algemene Sinode omtrent hierdie komplekse
saak sal lewer, het die BM besluit om slegs dekkende
aanbevelings wat die modus operandi raak to doen.

2.5.5.5 Aanbevelings
2.5.5.5.1 Die Sinode keur in beginsel goed dat ‘n gere~
kenariseerde stelsel van registers, besluitneming en
ander kerklike behoeftes, na voltooiing van die nodige
tegnlese ondersoek, vir Implementering, Irigevoer word
vir die NG Kerk.

2.5.5.5.2 Die Sinode aanvaar dat die sg “oupa”
stoorplek die sentrale argief sal wees, die “pa”
stoorplekke, die sinodale argiewe en die “seun”
stoorplekke die gemeentes (of groepe gemeentes) in die
betrokke sinodale ressort (insluitende mede-onreg
streeksgekoppelde seun-stoorplekke wat op gesette tye
inligting invoer en ontvang.)

2.5.5.5.3 Die finansiele aspekte verbonde aan die invoe
ring van die stelsel word verwys na die AKF vir bestu
dering en aanbeveling aan die BM omtrent begroting,
befondsing en uiteindelik watter kwotasie vir installe
ring aanvaar kan word. Die BM moet dan in die hg van al
die tersaakhike omstandighede oor die praktiese
implementering daarvan al dan nie, oordeel.

2.5.5.5.4 Die Breë Moderatuur kry opdrag om in oorleg
met die Algemene Argiefkommissie die nodige ad hoc
kommissie(s) aan te wys om die implementering te
behartig indien die uitslae van die ondersoek positief is.

2.5.5.5.5 Die Breë Moderatuur versoek die ander kom
missies van die Algemene Sinode om aan te dui wat
hulle beh,oeftes aangaande rekenarisering is en inkor
poreer dit by die voorstehle van die Algemene Argief
kommissie.

2.5.5.5.5 Die BM ontvang opdrag om met die NG Kerk
familie, die ander twee Afrikaanse Kerke te skakel ivm
gebruikmaking van die stelsel.

2.5.5.5.6 Die BM bepaal dan ‘n datum van inwerking
stelling van die stelsel (met of sonder medewerking van
ander kerke.)

2.5.5.5.7 Die Algemene Sinode behandel die meer ge
detaihleerde aanbevehings omtrent die stelsel by die ver
slag van die Algemene Argiefkommissie.

2.5.6 Betiteling van predikante/amptenare in diens
van die Algemene Sinode

2.5.6.1 Die Sinode het soos volg besluit:

2. Die Sinode verwys die aangeleentheid van die betiteling
van die amptenare van die Algemene Sinode na die
Algemene Regskommissie om, in oorleg met die
betrokke amptenare, eenvormigheid te verkry.

3. Die Regskommissie rapporteer aan die Breë Moderatuur,
wat volmag ontvang om na bevind van sake te handel.

4. Die Sinode verwys ook vir moontlike oorweging,
byvoorbeeld onderstaande benaminge na die Regskom
missie:

Algemene Direkteur; Algemene Uitvoerende Direkteur;
Algemene Uitvoerende Amptenaar; Algemene
Sekretaris; Administrateur. (Hand bI 1427)

Hierdie besluit is geneem na aanleiding van ‘n beskrywings
punt wat beswaar gemaak het teen die benaming:
“Hoof”-uitvoerende amptenaar. (Agenda bI 754)

2.5.6.2 Die BM het op 24 Februarie 1986 die volgende advies
omtrent hierdie saak vanaf die Algemene Regskommissie ont
yang nadat hulle met die betrokke broeders geraadpleeg het,
nI dat die volgende betitelings gebruik gemaak moet word:

Predikant vir Sending
Predikant vir Diens van Barmhartigheid
Predikant vir Jeug
Predikant vir Ampsbediening en
Evangelisasie
Predikant vir Leer en Aktuele Sake
Prodikant vir Administrasie, EkLlmene en
lnligting

Algemene Sinode: Predikant vir Dooplidmate, ens.

2.5.6.3 Aanbeveling
Die Algemene Sinode aanvaar dat die betiteling van die
predikante in Algemene Sinodale poste sal wees soos in
punt 2.5.6.2 hierbo.

2.6 AKTUELE SAKE

2.6.1 Wetgewing omtrent kunsmatige inseminasie

2.6.1.1 Die Algemene Sinode het in 1982 besluit dat die
staat versoek moet word om inspraak to mag he
wanneer toepaslike wetgewing ivm kunsmatige in
seminasie voorberei word. (Hand bI 1255)

2.6.1.2 Sodanige versoek is op 5 Mei 1983 aan die Minister
van Binnelandse sake gerig. Sedertdien is nog niks weer direk
van hom verneem in hierdie verband nie.

2.6.1.3 AKLAS het egter verdere aandag aan die saak gegee
en sal rapporteer.

2.6.2 Ongewensde openbare verskynsels en Sondag
sport

2.6.2.1 Na aanleiding van die sterk besluite wat in 1982
geneem is deur die Algemene Sinode oor ongewensde Open-
bare verskynsels (Hand bI 12581 is ‘n brief aan die Minister van
Binnelandse aangeleenthede gerig (5/5/83), waarin hierdie
besluite aan hom oorgedra is en waarin die kwessie van
Sondagsport, wat op daardie stadium oor die radio en TV
vrylik op Sondae begin uitsaai is, as ‘n grondverskuiwing op
die terrein van die eties-morele lewe bestempel is.

2.6.2.2 Op ‘n latere stadium is ‘n skrywe ontvang waarin die
regering sy standpunt omtrent Sondagsport uiteensit.

2.6.2.3 AKLAS sal verder oor hierdie saak rapporteer.

2.6.3 Sosiaal-etiese probleme i/s voedselvoorsiening
en ‘n eenvoudiger Iewensstyl

2.6.3.1 Die Algemene Sinode het in 1982 soos volg besluit:

Die Algemene Sinode keur die volgende modus operandi
goed:

2.3.1 die AKDB voltooi sy prinsipidle ondersoek en le dit
aan die Breë Moderatuur voor vir oorweging;

2.3.2 die Breë Moderatuur ontvang volmag om aan die
hand van die AKDB-studiestuk ‘n standpuntstelling
van die kerk to maak;

2.3.3 die AKDB ontvang opdrag om op grond van die
standpuntstelling in 2.3.2 genoem, samesprekinge te
reel met die ter sake dissiplines soos die Landbou,
Nywerheid, Ekonomie, ens;

Algemene Sinode:
Algemene Sinode:
Algemene Sinode:
Algemene Sinode:

Algemene Sinode:
Algomono Sinodo:
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2.3.4

2.3.5 die AKDB ontvang van die Bred Moderatuur opdrag
om uitvoering aan die opdragte te gee.

(Hand bI 1332)

2.6.3.2 Verder het Algemene Sinode besluit:

Die Algemene Sinode besluit om die brandende vraagstuk
van ryk en arm, die nood in ontwikkelende gemeenskappe
en die gepaardgaande behoeftes aan ‘n eenvoudige lewen
styl onder Christene en die roeping tot missiondre diako
naat, met rapport aan die Bred Moderatuur te verwys na die
Algemene Kommissies vir Sending en Diens van Barm
hartigheid om in samewerking met ISWEN ‘n deurlopende
studie te maak ten einde die Kerk te adviseer oor die beleid
en optrede in die verband. Aandag moet gegee word aan ‘n
struktuur vir deurlopende optrede. (Hand bI 1317)

2.6.3.3 Op 5 April 1984 is ‘n deeglike stuk as memorandum
van die AKDB ontvang met die volgende verduideliking:

“Die aangehegte studiestuk en stellinge (AKDB : BYLAE C
— DB 26 MAART 1984 — 4.5.2) is die eindproduk van die
AKDB se hantering van bogenoemde besluit van die
Algemene Sinode. In oorleg met die ASSK is ook Besluit
21.2 op pp 1317/18 van die Acta 1982 oor “Eenvoudiger
Leefwyse” hierby aangesny en hat beide die ASSK en
ISWEN deurlopend die studie-materiaal onder oë gekry en
kommentaar en insette gelewer. Die aangehegte stuk is dan
ook deur die Dagbestuur van die ASSK goedgekeur.
Trouens, dit is die eindproduk wat op ‘n gosamentlike
vergadering van die Dagbesture van die AKDB en ASSK
gefinaliseor is.”

2.6.3.4 In Oktober 1984 het die DB besluit om die stuk eers
vir kommentaar te verwys na AKLAS. AKLAS het slegs redak
sionele kommentaar gelewer en daarom is die memorandum
vir implementering volgons die besluito van die sinode aan
AKDB vrygestel.

2.6.3.5 AKDB sal verslag doen aan die Sinode aangaande
die memorandum self.

2.6.4 Die Wet op publikasies
2.6.4.1 Die Sinode van 1982 het soos volg besluit:

“Die Sinode neem met dank en waardering kennis van stap
pe dour die regering geneem deur middel van die Publi
kasiewet. Die Sinode versoek die Minister beleefd om die
wet strenger toe te pas en wotgewing sodanig aan te pas
dat skuiwergate wat nog in wetgewing voorkom, toegestop
kan word.” (Hand bl 1350)

2.6.4.2 Hierdie besluit is op 6 Mei 1983 aan die Minister van
Binnelandse Aangeleenthede deurgestuur. ‘n Uitvoerige ant
woord is van hom ontvang op 21 Oktober 1983.

2.6.4.3 AKLAS sal verder rapporteer omtrent hierdie saak.

2.6.5 Egskeiding en hertrou
2.6.5.1 Die Sinode van 1982 het besluit dat AKLAS die
herformulering van die kerk se standpunt oor egskeiding en
hertrou vir goedkeuring aan die BM moot voorlê, wat vol
mag ontvang om te besluit oor implementering.

(Hand bI 1419)

2.6.5.2 AKLAS kon egter nie daarin slaag om die verslag in
die tussentyd gereed te kry nie en sal daaroor direk aan die
Sinode rapporteer.

2.6.6 Vryemarkstelsel — Bybelse beoordeling
2.6.6.1 Die Algemene Sinode het in 1982 ‘n aanbeveling dat

hierdie saak na AKLAS verwys word aanvanklik goedgekeur,
maar die besluit is daarna dadelik in revisie geneem om oor te
staan tot by die verslag van die Tydelike Kommissie vir die
Diens van Bamrhartigheid. Die saak het blykbaar nie weer aan
die orde gekom nie. (Hand bI 1324)

2.6.6.2 Aanbeveling
Die Algemene Sinode herhaal sy aanbevole versoek aan
AKLAS om, in medewerking met die ASSK en die AKDB
‘n Bybelse beoordeling van die vrye-markstelsej binne
die Suider Afrikaanse situasie te maak.

Aangesien die saak dringend is, moet aan die BM gerap
porteer word wat na goeddunke daarmee handel.

2.6.7 Afrikaner Broederhond
2.6.7.1 Die Algemone Sinode van 1982 het soos volg besluit:

“26.2 Bewus van die feit dat sommige lidmate en amps
draers van die Kerk aan die Afrikaner Broederbond
behoort en andere nie, wil die Sinode alle lidmate
oproep om mekaar se integriteit to aanvaar en die
broederskap in Christus bo alle ander lojaliteite te
stel.

26.3 In die hg egter van die moeihike tydsgewrig waarin
ons tans ewe, versoek die Sinode die Uitvoerende
Raad van die Afrikaner Broederbond om sy ernstige
aandag te gee aan die vraag of die vortroulikheid van
die organisasie nie liefs prysgegee behoort to word
nie. (Handbhl426I

2.6.7.2 Hierdie besluit is amptelik aan die AB deurgestuur.
HulIe het ‘n voorlopige skriftelike antwoord gegee en ook ‘n
onderhoud van drie van hulle lede met die BM aangevra om
hulle antwoord toe to hg.

2.6.7.3 Die volgende skriftehike antwoord is later van hulle
ontvang:

“In aansluiting by die gesprek wat tussen verteenwoor
digers van die Uitvoerende Raad van die Afrikaner-Broeder
bond en hede van die Bred Moderatuur gevoer is en in opvol
ging van die versoek wat aan die Uitvoerende Raad gong is,
word die volgende bevestig:

1. Daar is begryphikerwys baie ernstige oorweging verheen
aan die versoek van die Algemene Sinode. Hierdie
oorweging hot daartoe gelei dat ‘n samespreking met die
Bred Moderatuur aangevra is aangesien dit doeltref
fender geag is om openhartig mondehing gedagtes to
wissel en nie net met ‘n skriftelike mededeling to volstaan
nie.

Die Uitvoerende Raad bevestig sy waardering vir die feit
dat die Sinode op ‘n baie verantwoordehike wyse aandag
aan die saak gegee hot on dat die Bred Moderatuur
bereid was om ‘n gesprek to voer.

2. Die Uitvoerende Raad hot tot die slotsom gekom dat dit
nie wenshik is om die vortroulike aard van die organisasie
en sy werksaamhede af to skaf nie. Die vorige Bondsraad
hot as hoogste gesag van die AB hierdie standpunt be
vestig.

‘n Vorige Bondsraad hot die Uitvoerende Raad gomagtig
om openbare mededelings oor AB-werksaamhede en die
vorkiesing van die UR-voorsitter to maak. Volgens die
beshuit kan studie- en inhigtingstukke van die AB ook in
die openbaar bekend gestel en gepubhiseer word.

3. Die Uitvoerende Raad bevestig dat vortroulikheid as
werkmetode meebring dat goon lid op eer of behoning vir
sy dienslewering in belang van ons yolk aanspraak kan
maak nie. Diens aan die Afrikanervolk word in die oerste

die AKDB doen aanbevehings by die Bred
Modoratuur vir oorweging oor die praktiese righyne
wat die kerk kan/moet volg;
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plek en hoofsaaklik op indiwiduele vlak gelewer en nie in
georganiseerde verband deur afdelings of meerdere hg-
game nie. Lede word juis uitgenooi om aan te sluit
vanweë die diens wat hulle reeds in belang van die
Afrikanersaak in hulle persoonlike hoedanigheid lewer.
Die onbaatsugtige wyse waarop dit gedoen word sonder
om na die eer of beloning te soek, is ‘n baie belangrike
kenmerk wet by die oorweging van die idmaatskap in
aanmerking geneem word. Die handhawing van die ver
troulikheid van lidmaatskap bring mee dat dit steeds die
geval behoort te wees.

4. Openhartige gedagtewisseling is ‘n noodsaaklike eien
skap van die werkmetode van die organisasie. Vertrou
like besinning bring mee dat dit met groter openhar
Iigiieid kdii plaasvhiid eli dat rilernarid daardeur na bulte
geetiketteer of in verband daarmee bespothik voorgestel
kan word nie. Ten einde op die doeltreffendste manier
oorweging te verleen aan dit wat in die beste belang van
die Afrikaner is, word vertroulike besprekings noodsaak
uk geag.

5. In aansluiting by die vorige paragraaf word genoem dat
persone van verskihlende range in ‘n bepaalde organisasie
of bedryf lede van dieselfde afdehing kan wees. Waar
daar in die openbaar noodwendig ‘n hoe premie op die
hierargie van instehlings geplaas word wat openhartige
gedagtewissehing inhibeer, geld dit nie binne die ver
trouhike organisasies soos die Afrikaner-Broederbond nie
en is vertrouhikheid van lidmaatskap this ook om die rede
noodsaakhik om medewerking en gedagtewissehing te
verseker.

6. Vanweë sy grondslag word die belange van die Afrikaner
wet die Afrikaner-Broederbond wil bevorder, steeds aan
die Christehike norme en gewete getoets; dit bly, ook in
die vertrouhike sfeer van die Afrikaner Broederbond, die
finale rigsnoer vir Afrikaner-Broederbonddenke en op
trede.”

2.6.7.4 Aanbeveling:
Die Algemene Sinode volstaan met hierdie antwoord.

2.6.8 Hugenotefees
2.6.8.1 Die Algemene Sinode het in 1982 dit aan die BM
opgedra om met die Hugenote-vereniging te onderhandel oor
die vorm van deelname aan hierdie herdenkingsgeleentheid.

(Hand bI 1259)

2.6.8.2 Die SM het ds GSJ Möller benoem om te dien as
skakel tussen die kerk en die Hugenote Vereniging.

2.6.8.3 Die regering het ‘n Nasionale Feeskomitee Hugenote
300 saamgestel onder voorsitterskap van Mnr Gene Louw, ad
ministrateur van Kaapland. Een van die subkomitees is die
Kerklike subkomitee, waarvan ds Möller as voorsitter gekies is.
Veral die herroeping van die Edik van Nantes 300 jaar gelede
moes in 1985 op Hervormingsdag aandag geniet in kerkhike
byeenkomste. Gemeentes moes individueel en gesamenthik
programme reel waar hidmate en veral die jeug ingehig kon
word oor die Edik van Nantes en die gevoige van die herroep
ing daarvan vir die Protestantisme. lnligtingsbrosjures en
skyfieprogramme is versprei.

In 1988 sal die klem meer val op die kultuurerfenis van die
Hugenote. Die kerklike aangeleenthede sal ook prominente
aandag geniet. ‘n Grootse fees word beplan.

2.6.9 Nouer skakeling tussen die Afrikaanse kerke
2.6.9.1 Die Algemene Sinode van 1982 het soos volg besldit:

“1. Die Algemene Sinode is oortuig dat daar tussen die drie
Afrikaanse Kerke ‘n nouer band van samewerking ont
wikkel moet word en dra dit aan sy sinodes op om toe te

sien dat daar op ringsvlak, tussen kerkrade en ander
plaashike instansies, met die nodige wedersydse eer
biediging van die bestaande Kerkorde, gepaste wee vir
ontmoeting gevind sal word.

2. Dat die vergadering deur sy verteenwoordigers die TKK
versoek om ‘n modus operandi te bespreek waardeur
meer skakeling tussen die drie Afrikaanse Susterskerke
op die vlak van mindere kerkvergaderinge en gemeentes
kan geskied.”

2.6.9.2 Hierdie saak is op die agenda van die TKK geplaas.
Daaroor word gerapporteer as deel van die werksaamhede van
die TKK.

2.6.10 God~diensbecwaro toon dionsplig
2.6.10.1 Die BM het daarop gelet dat AKLAS ‘n verslag
hieroor by die Algemene Sinode van 1982 ingedien het. (Agen
da bI 589—600) Dit is verwys na die Tydehike Kommissie vir
Leer en Aktuele Sake, maar hulle het nie daaroor teruggerap
porteer nie.

2.6.10.2 Intussen het die regering ‘n kommissie aangewys
om besware van diensphigtiges te ondersoek onder voorsitter
skap van Regter MT Steyn. Prof JA Heyns is lid van die Kom
missie. In Die Kerkbode is ook kommentaar oor die saak
gelewer.

2.6.10.3 Aanbeveling
Die Algemene Sinode verwys weereens die verslag van
AKLAS (Bylae 19 bI 589, Agenda 1982) na die Tydelike
Kommissie vir Leer en Aktuele Sake om ‘n aanbeveling
te maak sodat oor ‘n amptelike standpunt van die kerk
duidelikheid verkry kan word.

2.7 TEOLOGIESE OPLEIDING NGKA
2.7.1 Die Algemene Sinode het in 1982 besluit omtrent die
oorname van die voile beheer oor sy teologiese opielding deur
die NGKA. (Hand bi 1323)

2.7.2 Aan die BM is volmag gegee om seam met die ASK
van die NGKA die saak oor die beheer te finahiseer. (punt
33.11.2 vgl pt 3.1 bI 1435).

2.7.3 Op 24 Mei 1984 is die gewysigde reglement vanaf die
NGKA ontvang en die BM het dit op 30 Oktober 1984
goedgekeur.

2.7.4 Op versoek van die NGKA het die BM die aktuarius as
primarius- en die ondervoorsitter van die Aigemene Regskom
missie as sekundus-verteenwoordigers van die Ned Geref Kerk
in die Adviesraad vir Teologiese Opleiding van die NGKA
aangewys.

2.7.5 Aanbeveling
Die Algemene Sinode keur die optrede van die BM goed.

Nota: Die nuwe reglement is vir insae in ‘n leer by die skriba
beskikbaar.

2.8 SKAKELING MET DIE OWERHEID

2.8.1 Casino’s in onafhanklike state
2.8.1.1 Die Algemene Sinode het in 1982 besluit dat die SM
ander protestantse kerke hieroor moet raadpleeg en na bevind
van sake moet handel met versiag aan die Sinode. (Hand bi
1200)

2.8.1.2 Hierdie saak was voortdurend op die agenda van die
SM, maar dear is nie noemenswaardige sukses behaal met die
verkryging van steun van ander kerke nie.

2.8.1.3 Na aanleiding van ‘n versoek van die Sinodale Kom
missie van die OVS is besluit om die Staatspresident direk
skriftehik te versoek om sy invloed by die onafhankhike state te
gebruik om hulle te probeer oorreed om nie nog meer Casino’s
op te rig nie. Die saak geniet nog aandag.
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2.8.2 Aanhouding en inperkings kragtens wet op bin
nelandse veiligheid (wet 74/82)

2.8.2.1 Die Algemene Sinode van 1982 het die BM versoek
om aangeleenthede ivm inperking en aanhouding sonder
verhoor indringend met die owerhede te bespreek.

(Hand bI 1429)

2.8.2.2 Die BM het eers, ten einde homself volkome op
hoogte te stel met die hele situasie ‘n vertroulike memorandum
van die Kapelaan-Generaal van die SAP aangevra. Daarbene
wens is AKLAS ook gevra om toy die vrae oor die sg Nood
etiek hieroor ‘n memorandum voor te lê.

2.8.2.3 Uit hierdie deeglike memoranda was die volgende
duidelik:

* Die Wet op Binnelandse Veiligheid (Wet 74/1982) het op 1

Julie 1982 in werking getree. Hierdie wet het feitlik alle
veiligheidsmaatredls gekonsolideer.

* As gevolg van die feit dat SA in ‘n semi-noodsituasie

verkeer het, is sekere uitsonderings gemaak waardeur
afgewyk is van die gewone regsreels,

* Aanhouding as gevolg van die misdrywe van terrorisme en

subversie, kan deur ‘n senior polisiebeampte toegepas word
om getuienis of inligting te verkry (wat baie noodsaaklik is in
die noodsituasie),

* Waarborge om vermyding van wanpraktyke te verseker is

ingebou by

— presiese omskrywing van die gronde van aanhouding,
— aanhouding alleen geldig vir 30 dae, en magtiging deur

minister daarna,
— na ses maande aanvoering van redes waarom die aange

houdene nie vrygelaat word nie.
— Ondersoek deur die Hersieningsraad, besoeke deur ‘n

distriksgeneesheer en ‘n inspekteur (Landdros).

2.8.2.4 AKLAS het ook die BM daarop gewys dat die
gewone reel in die Strafprosesreg is dat ‘n persoon binne 48
uur na arrestasie, van ‘n misdaad aangekla moet word; anders
moet hy vrygelaat word. Van die begin van die sestigerjare het
die SA Wetgewer dit nodig geag om in die hg van die onlus- en
terrorisme-gevaar genoemde en ander uitsonderings op die
reel te maak. Daar is gevoel dat dit dikwels onmoontlik is om
binne 48 uur ‘n klag teen terrorisme en saboteurs aanhangig te
maak en dat sommige persone bloot ter voorkoming of ter
beskerming van hulleself of vir doeleindes van inligting sonder
magtiging deur die hof deur die Minister van Wet en Orde of
die Kommissaris van Polisie l’n senior polisie-offisier word hier
gemagtig) vir bepaalde tydperke aangehou mag word.

Die kernprobleem is die felt dat p’ersone op redelik vaag om
lynde gronde (wat verband hou met staatsveiligheid) sonder
magtiging deur ‘n Geregshof en in die geval van art 29, ná 60
dae met magtiging van die Hersieningsraad, wat ook nie ‘n
geregshof is nie, deur die uitvoerende gesag aangehou mag
word.

2.8.2.5 Besluite van die Breë Moderatuur
In die besef dat die land in ‘n semi-noodsituasie verkeer en dat
uitsonderings op die gewone reel klaarblyklik nodig is, word
die owerheid versoek:

2.8.2.5.1 Dat die afwyking van die gewone reel tot die nood
saaklike beperk moet word, en normalisering van die toestand
behoort te voig so gou as wat die omstandighede dit toelaat.

2.8.2.5.2 Dat die huidige maatredls in elk geval meer beperk
moet word deur onder andere die volgende te doen:

1. In die geval van Art 28 en 29, die Wet op Binnelandse
Veiligheid so gewysig word dat die Hersieningsraad

twee weke ná die aanvang van die aanhouding,
verdere aanhouding moet magtig en dat soortgelyke
magtiging tot aanhouding opnuut elke twee weke
verleen moet word.

2. Dat die Hersieningsraad se voorsitter altyd ‘n regter
van die Hooggeregshof moet wees.

3. Dat die Hersieningsraad ook die geestelike en fisiese
weistand van die aangehoudenes moet koritroleer.

2.8.2.6 Aanbeveling

Die Algemene Sinode keur die versoeke hierbo in 2.8.2.4
goed en herbevestig dit teenoor die owerheid.

2.8.2.7 Wat inperking betref, het hierdie wet dit moontlik
gemaak om ‘n persoon wat deelneem aan bedrywighede wat
die veiligheid van die staat of die handhawing van wet en orde
in gevaar stel op verskeie terreine te beperk: by ampsdraer te
wees van sekere omskrewe organisasies, verbod om afwesig
te wees van sekere plekke, verbod op byeenkomste, gereelde
aanmelding by polisiestasies.

2.8.2.8 Hierdie sake is ook met die Minister van Wet en Orde
persoonlik bespreek op 27 Augustus 1985.

2.8.3 Hervestiging van Nie-Blankes, behuisingsnood en
ordelike verskuiwings

2.8.3.1 Die Algemene Sinode van 1982 het 5005 volg besluit:

1.Die Algernene Sinode versoek sinodes orn die hervestig
ing van Nie-Blankes en aanverwante sake noulettend waar
te neem en memoranda aan die Bred Moderatuur voor te
lê vir optrede deur die Kommissie vir Skakeling met die
Owerheid waar dit nodig blyk.

2.Die Algemene Sinode versoek dat waar kerklike instansies
in sinodale gebiede self met die Owerheid oor die her
vestiging van Nie-Blankes skakel, dit aan die Bred Mode
ratuur te rapporteer vir kennisname deur die Kommissie vir
Skakeling met die Owerheid.

3.Die Algemene Sinode dra dit aan die AKDB op om
knelpunte in verband met die behuisingsnood van
Blankes, en aan die ASSK om die behuisingsnood van
Nie-Blankes onder aandag van die Kommissie vir Skake
ling met die Owerheid te bring. (Hand bI 1200)

2.8.3.2 ‘n Verdere besluit lui:

“Die Sinode dra dit aan die Kommissie vir Skakeling met die
owerheid op om aan die konsep-wetsontwerp oor die orde
like verskuiwing en vestiging van Swartmense aandag te
gee en indien nodig met die owerheid daaroor te onder
handel. — Goedgekeur. (Hand bI 1429)

2.8.3.3. Vanaf die kant van Wes-Transvaal is die BM op
hoogte gebring in verband met die optrede van hulle Sinodale
Kommissie mbt verskuiwings by Pachsdraai (Ventersdorp).

Vanaf die Sinodale Kommissie van Wes-Kaapland (sowel as
hulle SSK) is die BM in kennis gestel mbt hulle optrede en
Memoranda ivm Kleurlingbehuising en behuising van Swart
mense in die Kaapse Skiereiland. Hulle het die BM ook op
hoogte gehou ivm die optrede van hulle gesamentlike Kom
missie met die NGSK vir Skakeling met die Owerheid.

2.8.3.4 Op versoek van die BM is ‘n memorandum deur die
ASSK opgestel en deur die BM goedgekeur. Dit is op 13 Junie
1984 aan die destydse Minister van Samewerking en Ontwik
keling deurgestuur. Hy het met waardering daarop gereageer.
Dieselfde Memorandum is later ook per afvaardiging deur die
ASSK met die Minister van Samewerking en Ontwikkeling en
Onderwys op 8 Mel 1985 bespreek: —
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Die Memorandum ui soos volg:

“Die Bred Moderatuur van die Ned Geref Kerk het kennis
geneem van die groei van die Swart bevolking en die mee
gaande proses van verstedeliking en die noodsaaklikheid
daarvan om hierdie mense sinvol te akkommodeer.

1. Bewus van die reuse taak wat reeds deur die Regering in
die verband verrig word, wil die Bred Moderatuur vrien
delik vra dat steeds aan die volgende aspekte aandag ge
gee sal word by die beplanning en totstandbring van
stede:

1.1 Die skepping van ‘n tuiste wat gesinsbehoeftes in ag
neem.

1.2 Voorsiening in ekonomiese en maatskaplike behoeftes.

1.3 Arbeidsgeleentheid.

1.4 Die reg tot besit, eie beheer en beskerming.

2. Omdat die bevordering van ‘n gesonde gesinslewe vir ‘n
stabiele Christelike gemeenskap van die allergrootste
betekenis is, is huisvesting ook vir die Kerk van groot
belang. In die hg van die oorweldigende tekort aan
huisvesting vir Swart stedelinge, wil die Bred Modera
tuur graag die volgende beginsels ivm huisvesting vir die
Swart stedelike bevolking aan die Regering deurgee:

2.1 Huisbewoners self en hul werkgewers moet in die voor
siening van behuising betrek word.

2.2 KIem moet op die daarstelling van gedifferensieerde
woonbuurtes geld word.

2.3 Selfbou- en huiseienaarskemas met finansiering van
owerheidswed moet aangemoedig word.

2.4 Die verskaffing van basiese dienste 5005 paaie, water en
sanitasie toy spontane dorpe (phakkers) moet aanvaar
word.

2.5 Meer ekonomiese besteding toy behuising moet aandag
ontvang.

3. In aansluiting by wat onder par 2 hierbo gestel is, wil die
Moderatuur die volgende standpunt toy spontane dorp
vorming (dorpe vir plakkers) aan die Regereing deurgee
vir oorweging:

Alhoewel daar elemente in die verskynsel van spontane
dorpvorming bestaan wat beslis nie goed te keur is nie,
kan spontane dorpe ‘n bydrae ten opsigte van behuising
lewer en sodoende ‘n stabihisering van die familielewe
van die verstedelikende Swart bevolking meebring en die
oorgang tussen die tradisionele lewensmilieu en stads
omgewing minder abrup maak — dit word ‘n proses tot
verstedeliking. Sodanige proses moet egter beplan,
georden, beheer en van die nodige dienste voorsien
word.

4. Die Bred Moderatuur wil weer die belangrikheid van die
huisgesin as basiese samelewingsvorm beklemtoon. Dit
is noodsaaklik dat verstedeliking, arbeid, woonplek en
vervoer sodanig gekoordineer word dat dit die gesins
lewe van Swart stedelinge moontlik maak en bevorder.

2.8.3.5 Die Minister het daarop skriftelik soos volg gereageer
op 24 Mei 1985.

.wens ek u mee te deel dat ek en my Departement in
hooftrekke akkoord gaan met die standpunte daarin uiteen
gesit. Soos aangekondig deur die Staatspresident het die
Regering reeds gelas dat bestaande instromingsbeheer
maatredls hersien moet word ten einde die negatiewe en dis

kriminerende elemente daarvan so ver as moontlik uit te
skakel. In die proses probeer ons ook om maatredls wat tot
bloot tegniese oortredings aanleiding gee te identifiseer en
uit te skakel. Ons het ook onderneem dat enige hersiene
wetgewing nie gefinaliseer sal word voordat met die verkose
stedelike plaaslike besture en ander belanghebbende Swart
leiers op die breedste moontlike grondslag oorleg gepleeg is
nie. Die interdepartementele komitee wat aan die hersiening
van die bestaande wetgewing werk, hoop om ‘n konsep
wetsontwerp in die tweede helfte van die jaar gereed te he
vir oorweging deur die Staande Komitee van die Parlement.

Saam met die hersiening van instromingsbeheer skenk ons
ook aandag aan ‘n nasionale strategie vir positiewe verste
deliking. Hierby word aandag geskenk aan verruiming van
verstedelikingsmoontlikhede in die bestaande metropoli
taanse gebiede maar ook aan insentiewe vir verspreiding
van verstedeliking in die nasionale state sowel as die desen
tralisasiepunte. Daarby kom ‘n behuisingstrategie waarby
ons u wenke in ‘n positiewe sin aanvaar. In die besonder het
ons reeds die beginsel van geordende plakkery of geordende
onkonvensionele behuising — u noem dit spontane dorp
vorming — aanvaar en in plekke soos Khayelitsha by
Kaapstad reeds toegepas. Ons besef dat die finansiële ver
moe van nuwelinge in die verstedelikingsproses hulle nie
geredelik in staat stel om selfs ‘n beskeie konvensionele huis
te bekostig nie. Hulle word dan ‘n geleentheid gebied om in
‘n behoorlik beplande dorpsgebied, voorsien van al die
noodsaaklike basiese dienste, ‘n onkonvensionele of plak
kerswoning op te rig. Die verwagting is dat, namate hulle
finansiële posisie verbeter, hulle in staat sal wees om hierdie
huisvesting op te gradeer of anders te verhuis na ‘n ander
deel van die betrokke woongebied wat vir selfbou op
konvensionele grondslag ruimte bied.

Ek verseker u ook dat die belangrikheid van die huisgesin en
van die skepping van werksgeleenthede goed besef word en
dringende aandag. geniet. Dit is waarskynhik die moeihikste
knoop om deur te haak om ordehike verstedeliking so te reel
dat dit nie, in dieselfde mate as tot dusver, inbreuk maak op
gesinstrukture nie.”

2.8.3.6 Aanbeveling

Die Sinode keur die beginsels soos vervat in die Memo
randum onder punt 2.8.3.4 hierbo goed.

2.8.4 Reg van verset
2.8.4.1 Die Algemene Sinode het dit aan die AKLAS
opgedra om ‘n omvattende studie oor die reg van verset so
gou as moontlik aan die BM voor te Id vir finale goedkeuring.

(Hand bI 1428)

2.8.4.2 Nadat navraag oor hierdie saak gedoen is deur die
BM het dit geblyk dat AKLAS baie aandag gee aan hierdie
gekomphiseerde studie, en dat hulle direk aan die Algemene
Sinode sal rapporteer.

2.8.5 Nuwe arbeidsbedeling
2.8.5.1 Aan die Sinode van 1982 is die volgende punt deur
die Federale Raad voorgeld:

“Die Federale Raad is bewus van die feit dat die nuwe
arbeidsbedehing alleen tot sy reg kan kom in ‘n sosiale bestel
waarin vryheid van beweging en van asoosiasie binne die
grense van een gemeenskaphike vaderland aanvaar is. Die
Raad besef dat dit moeilik bereikbaar mag wees, maar doen
nogtans ‘n ernstige beroep op die Regering om met al die
betrokke partye te onderhandel ten einde ‘n nuwe politieke
bedehing daar te stel gegrond op die Bybelse beginsels van
lewensvervulhing en vryheid van beweging en assosiasie.”

(Hand bI 1337)

Die Sinode het hierdie saak na die Kommissie vir Skakeling
met die Owerheid verwys.
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2.8.5.2 Die SM het weer die ASSK versoek am die saak te
bestudeer dmv sy Kommissie vir Beplanning, Studie en Navor
sing. Hy sal aan die Sinode rapporteer.

2.8.6 Staatkundige posisie van die Kleurlinge
2.8.6.1 Die Algemene Sinode van 1982 het soos volg besluit:

“1. Die Sinode verwys die beskrywingspunt vir aandag en
optrede na die Breë Moderatuur.

2. In ooreenstemming met die besluit van die Algemene
Sinode van 1974 (RVN par 56) ontvang die Breë Mode
ratuur opdrag am voortgesette aandag aan knelpunte
ten opsigte van die pasisie van Kleurlinge te gee. Die
Kammissie vir Skakeling met die Owerheid word ver
soek am die tersaaklike knelpunte wat op bI 80 van RVN
genoem word, met die betrokke owerheidsinstansies op
te neem. (Hand bI 1425)

Die beskrywingspunt het soos volg gelui:

“2.7.16 Staatkundige pasisie van die Kleurlinge
Aanbeveling
1. Die Algemene Sinode word versoek am, in die hg van die

besondere posisie wat die Kheurhingbevolking in ons land
inneem, en in die Jig van die uitdrukhike besluit van die
Algemene Sinode van 1974 am voartgesette aandag aan
die staatkundige en ekanomiese posisie van die Kleur
hingbevolking te gee (Ras, Volk en Nasie, par 56), ‘n kom
missie te benoem am op hierdie sake in te gaan en die
beginsehstandpunt van die Kerk in verband daarmee uit
tespel.” (Agenda b1751)

2.8.6.2 Die BM het kennis geneem dat hierdie saak op reger
ingsvhak ernstige aandag geniet het met die nuwe Grondwet
en referendum van 2 November 1983.

2.8.6.3 Die saak is nagtans na die ASSK verwys vir voort
durende aandag. Huhie het ook, in samewerking met die Wes
Kaapse Kommissie vir Skakeling met die Owerheid van die
familie van NG Kerke, aandag gegee aan sosiahe toestande van
die Kheurlinge.

2.8.7 Van Riebeeckdag as vakansiedag
2.8.7.1 Die Algemene Sinode het in 1982 soas vaig besluit:

“Die Algemene Sinade dra dit aan die Breë Moderatuur op
am in medewerking met ander kerke konsensus oar die vie-
ring van Van Riebeeckdag te bereik en indien nodig ‘n ver
saek tot die Owerheid te rig.” (Hand bI 1201)

2.8.7.2 Hierdie saak is aan die Tussen Kerklike Kommissie
voorgele in Augustus 1983.

‘n Bykamende versoek van die Sinade van die OVS is oak dàar
behandel nI dat die Sandag naaste aan Van Riebeeckdag as ‘n
dankdag ingerig maet word. Aan hierdie versoek wou die
Gereformeerde Kerke nie voldoen nie, aangesien hulle elke
Sondag as ‘n dankdag beskau.

Die saak is deur die TKK daarby gehaat.

2.8.7.3 Intussen is 6 April as Stigtingsdag deur die regering
as vakansiedag bepaal.

2.8.8 Bonusobligasies
8.1.1 Aangesien die Algemene Sinade 1982 beshuit het dat
daar nogeens by die regering aangedring maet ward am van
die element van latery in die banusabligasies af te sien, het
hierdie saak oak die aandag van die BM dmv sy Kommissie vir
Skakehing met die Owerheid geniet.

2.8.8.2 ‘n Stuk oar hotery en dobbelary is deur Prof PC
Potgieter opgestel vir die Tussenkerklike kommissie. Genaem
de stuk is oak na AKLAS verwys vir kommentaar.

2.8.8.3 Met dankbaarheid is in 1984 verneem dat die regering
die stelsel van Bonusabhigasies afgeskaf het. Die SM sowel as
die TKK het derhahwe besluit am die saak van hulle agendas af
te haal.

2.8.8.4 Aanbeveling
Die Algemene Sinode betuig sy dankbaarheid teenoor
die regering dat hy, die stelsel van bonusobligasies
afgeskaf het.

Die Sinode versoek ook die owerheid om steeds nou~et
tend alle vorme van sanksionering van dobbelary dmv
wetgewing of andersins te vermy.

2.8.9 Werkwyse van die I(SO
2.8.9.1 Die Algemene Sinade van 1982 het saas vohg
beshuit: —

“Wanneer die kerk die owerheid oar ‘n bepaahde saak nader,
geskied die skakehing op ordelike wyse. Skakeling van plaas
like en/of provinsiahe owerheid geskied deur afgevaardigdes
van kerkrade en/of ringe en/of sinodes, terwyl skakehing
met die Iandsowerheid deur die Breë Moderatuur geskied,
of in oorleg met die Breë Moderatuur behahwe wanneer
sinodale kommissies uit die aard van hulle werksaamhede
self staatsdepartemente mag nader.”

(Hand bI 1440)

2.8.9.2 Verder het die Algemene Sinode oak die volgende
beshuit geneem:

“Die Sinode besluit dat die ASSK ‘n Skakelkommissie met
die Owerheid sal skep am gereeld met die Owerheid te
onderhandeb oar administratiewe sake van die ASSK wat
verband hou met die omstandighede wat aanleiding gee tot
wrywingsvbakke tussen volkere onderbing en die Owerheid.

(Hand bI 1324)

2.8.9.3 Op grand hiervan het die KSO sy optrede 5005 vabg
geformuleer:

“In die Jig van die Sinodebesbuit van 1982 (vgb. oak bIb 138 en
1199) word herbevestig dat die KSO oar sake van bebeid met
die owerheid onderhandeb. Dit shuit sake wat te doen het
met godsdienstige en etiese beginsebs in. Wanneer dit gaan
oar administratiewe redlings en oar spesifieke sake, tree die
betrokke kommissie op met versbag aan die KSO.

Die KSO kan telkens die betrokke kommissie op wie se
gespesiahiseerde terrein die saak val, versoek am ‘n
memorandum waarin die hoafbeginsebs en/of hoofkneb
punte vervat is, aan ham voor te he. Een of meer van die
betrokke kommissie se bede kan dan gevra ward am die KSO
te vergeseb in die onderhoud met die minister of owerheids
instansie. Wanneer die betrokke kommissie weer ‘n ant
moeting met ‘n owerheidsinstansie omtrent administratiewe
sake reel, kan hubbe bede van die KSO vra am huble te verge
sel.”

2.8.9.4 Aanbeveling
Die Algemene Sinode keur die praktiese reeiing soos
hierbo in punt 2.8.9.3 gestel goed.

2.8.10 Koopsie van vrouelidmate in KSO
2.8.10.1 Die Algemene Slnode van 1982 het besbuit:

“Die Abgemene Sinade versoek die Kommissie vir Skakehing
met die Owerheid am ook vrouebidmate te koopteer indien
die owerheid en instansies soos die SAUK genader word
met betrekking tot aangeleenthede waarby die vraue ‘n
direkte behang het.” (Hand bI 1283)

2.8.10.2 Die BM het besluit dat die KSO reg van koöpsie
het en dat ‘n verteenwoordigster van die AKV op ‘n ad
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hoc basis gekoopteer kan word, afhangende van die
betrokke saak waaroor die owerheid genader word.

2.9. BIDDAE, OPROEPE EN BOODSKAPPE
2.9.1 Ons lidmate, deel van ons land en sy mense, het in die
tydperk sedert die vorige Algemene Sinode deur bale span
ningsvolle tye gegaan. Dit was ‘n tydperk van voortdurende
droogte, van onluste en hoogspanning tussen groepe. Selfs
onder die geledere van ons eie lidmate was en is daar spanning
en polarisasie vanwed verskillende politieke standpunte.

Die BM, en soms die Dagbestuur (met rapport aan die BM) het
dit nodig geoordeel om, in ooreenstemming met sy opdrag,
verskeie oproepe tot gebed en verootmoediging uit te roep,
veral ook op versoek van lidmate en kerkrade.

Die volgende oproepe is gedoen:

1. Landwye dag van verootmoediging
uitgeroep deur die Eerste Minister (destydsl oa op versoek
van die Ned Geref Kerk op 5 Januarie 1983.

2. Algemene oproep tot verootmoediging
gedoen op 16 Maart 1983 na aanleiding van die voort
slepende droogte, “om te volhard in die gebed en nie moe
deloos te raak nie.” Sinodes moes volgens plaaslike
omstandighede oproepe doen.

3. Bicidag mdo op die rednseisoen
van 1983/84 — 1 September 1983. ‘n Oproep om in elke
gebed, waar en wanneer ookal skuldbelydenis, verootmoe
diging en smeking om redn en uitkoms te doen.

4. Landwye biddag afgekondig deur die Eerste Minister
Idestyds) op 22 Februarie 1984 (Woensdag) om 15h00 om
te bid vir redn, nood van vloedgeteisterdes, en vrede in
Suider Afrika en die wêreld. Hierdie oproep is gesteun deur
16 kerke.

5. Biddag met die oog op die noodtoestand
Sondag 8 September 1985. Die oproep is gesteun deur al
vier kerke van die NG Kerkfamilie, die Ned Herv Kerk, die
Geref Kerk en die AGS.

6. Dankdag na die pragtige reëns
in groot dele na aanleiding van talle versoeke op Sondag 24
November 1985. In dele waar dit nog droog was, kon
voorbidding vir redn gedoen word. Ware se(fondersoek en
verootmoediging voor God is gevra.

Die oproep was namens die 4 kerke van die NG Kerkfamilie
en die Ned Herv Kerk.

Omrede kommunikasieprobleme is die Gereformeerde
Kerke se naam ongelukkig aan die oproep verbind voordat
hulle kon antwoord. Hulle het dan ook ‘n afwysende besluit
geneem.

7. Die Pinksteroproep vir die “noordewind” van God se
Gees
wat verskyn het in Die Kerkbode van 9 April 1986 om met
Pinkster groat ems te maak en terug te keer tot die Here in
die ernstige en moeilike tye waarin ons (ewe.

2.9.2 Die Bred Moderatuur het dit ook nodig gevind, na em
stige besinning en gebede om die volgende amptelike verkla
ring uit te reik en kommunikasies te maak: —

1. Beswaar teen ‘n berig in Rapport van 20 Maart 1983
waarin verdraaide feite ivm ‘n spreekbeurt tydens die Al
gemene Sinode van 1982 voorgekom het.

2. Na die bomaanval in Pretoria op 21 Mel 1983 ‘n oproep
van deelname met die slagoffers en kalmte en berusting
by lidmate.

3. Oproep mbt die spanning rondom die referendum van 2
November 1983 op lidmate om perspektief en ewewig te
behou en nog altyd kerk van Jesus Christus te bly en te
bid dat Sy wil sal geskied.

4. Oproep tot ‘n rampfonds na aanleiding van ‘n versoek van
die AKDB agv die watervloedskade in Noord-Natal en
Oos-Transvaal asook die droogtetoestande in die Weste
like gebiede, 21 Februarie 1984.

5. Verklaring insake die onluste in verskeie lndidr, Kleurling
en Swart gebiede op 17 September 1984 — ‘n beroep op
alle mense om met Christelike waardigheid, verantwoor
delikheid, selfbeheersing en ordelikheid op te tree en ‘n
versoek tot die owerheid om aandag te gee aan die werk
like redes.

6. Brief aan Pres. Reagan van Amerika (Feb 1984) ivm sy
standpunt oor Godsdiens in Amerikaanse skole.

7. Telegram aan die Eerste Minister om voorbidding te beloof
vir Vredesamesprekings en die Komatieverdrag met Mo
sambiek.

8. Mosie ivm die veeleisende taak van die Polisie om wet en
orde te handhaaf by geleentheid van die onthulling van die
Polisiemonument by die Uniegebou Sept. 1984.

9. ‘n Telegram van simpatie aan die regering van Indid ivm
die moord op Mev Indira Gandhi, eerste Minister (30 Okto
ber 1984).

10. Oproep tot ‘n noodfonds vir onlustegeteisterdes,
Augustus 1985. (Kyk verslag elders)

11. Verklaring ivm die Nasionale Inisiatief vir versoening op 24
September 1985. Daarin distansieer die BM hom van die
oproep op Christene om op 9 Oktober 1985 weg te bly van
hulle werk en die dag deur te bring in gebed. Dit is gedoen
omrede, die politieke besluite van die byeenkoms, omdat
kerke nie amptelik betrokke is nie en omdat 8 September
pas as biddag uitgeroep was in ons kerk.

12. Op 17 Oktober 1985 het die BM ‘n Pastorale skrywe aan
die kerk uitgereik en dit in die Kerkbode gepubliseer.
Daarin is gelet op verskeie verontrustende dinge in die
kerk en is die lidmate gevra om lojaal te wees aan die
ordening, besluite en belydenis van die kerk, terwyl hulle
juis in ons tyd hulle Christenskap daadwerklik moet
uitleef.

13. Op 27 Augustus 1985 is ‘n telegram aan dr A Boesak
gestuur met ‘n ernstige beroep om die groot optog na die
Pollsmoorgevangenis op 28 Augustus 1985 af te gelas in
belang van orde, vrede en onderlinge verhoudings, en
veral van die Koninkryk van God.

2.9.3 Groeteboodskappe aan ander sinodes
1. Drie lede van die Dagbestuur het die voorreg gehad om op

uitnodiging van die NGKA hulle sinodesitting te Barkley
Wes in 1985 by te woon en ook die groete van die Ned
Geref Kerk aan hulle oor te dra.

2. Groeteboodskappe is ook namens die Ned Geref Kerk
oorgedra aan die Gereformeerde Kerke tydens hulle Sinode
in 1985 en aan die Ned Herv Kerk tydens hulle Algemene
Kerkvergaderings in 1983 en 1986.

2.10 EKUMENIESE SAKE
Let wel dat verskeie sake wat na die BM in hierdie verband ver
wys is, voorkom by punt 4 hieronder waar in die algemeen
gerapporteer word.

2.10.1 Opdragte omtrent ekumene
Die BM het gelet op die opdragte en riglyne soos in Hand.
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1982 bI 1180 gestel en het steeds gepoog om daaraan uitvoe
ring te gee.

2.10.2 Association of Evangelicals in Africa and
Madagascar (AEAM)

2.10.2.1 Die Algemene Sinode van 1982 het dit aan die BM
opgedra om ondersoek in te stel na AEAM, AESA en die WEF
(World Evangelical Fellowship) (Hand bI 1190)

2.10.2.2. Hierdie saak geniet nog aandag. Dit kon nog nie
gefinaliseer word nie. Die opdrag bly nog staan.

2.10.3 Verslae van ekumeniese konsultasies aan jong
kerke

Uitvoering word gegee aan die besluit van die Sinode om die
verslae deur te stuur. (Hand bI 1192)

2.10.4 Beeld van die NG Kerk
2.10.4.1 Die Algemene Sinode het in 1982 besluit om ‘n
wêreldwye veldtog van stapel te stuur om ‘n korrekte beeld
van ons kerk te skep dmv ‘n spesiale fonds van een miljoen
rand, verder ook om ‘n aggressiewe program van verspreiding
van inligting te beplan. (Hand bI 1382, 1383)

2.10.4.2 Die BM het egter besluit dat hy nie oor die vermoë
beskik om so ‘n projek uit te voer nie. Die opdrag is nie as
lewensvatbaar beskou nie.

2.10.4.3 Intussen het die Ekumeniese Kommissie en die
Direkteur vir Ekumeniese sake baie in hierdie verband gedoen
oa deur DRC-News wyd in die Buiteland te versprei waarin die
beeld van ons kerk positief uitgedra is.

2.10.5 Aktuele Vrae oor die Kerk en “Message to the
Churches”

Die Algemene Sinode het in 1982 besluit dat die stuk “Aktuele
Vrae oor die kerk” as antwoord op die Message to the
Churches” van die GES en verskeie ander kerke (GKN, CRC in
Noord-Amerika), gestuur moet word (bI 1396, 13971. Dit is
gedoen.

2.11 KAPELAANSKOMMISSIE~SAKE
2.11.1 Dienspligkampe vir predikante
Die Algemene Sinode van 1982 het besluit dat die BM oor die
aantal kampe vir predikante moet onderhandel.

(Hand bI 1194)

Op 2 November 1983 het die BM kennis geneem dmv ‘n
skrywe van die Kapelaan-Generaal dat predikante ipv die
vorige praktyk om hulle vir ‘n maand op te roep of die 3
maande operasionele dienstyd vir diensdoende lewe van die
SAW, hulle vanaf 1 Januarie 1984 vir 6 weke-tydperke opge
roep word, dws 2 predikante per een dienspligtydperk vir
ander dienspligtiges. Sinvoller bediening is daarmee beoog.

2.11.2 Groslyste
Soos in die verlede is gereeld name deur die Kapelaanskom
missie ontvang, en na die nodige kontrole, deurgestuur aan
die betrokke Kapelaan-Generaal.

2.12 SKAKELING MET ANDER TWEE AFRIKAANSE
KERKE

2.12.1 Hierdie skakeling het wat Opvoeding en Onderwys
betref geskied dmv die lnterkerklike Kommissie vir Opvoeding
en Onderwys. Die AJK sal hieroor rapporteer.

2.12.2 Verdere skakeling het plaasgevind toy biddae en
oproepe (Kyk punt 2.91 en die bring van groete oor en weer by
Sinodes en Algemene Kerkvergadering.

2.12.3 ‘n Baie belangrike forum waar gereelde skakeling
plaasgevind het, was die Tussenkerklike Kommissie.

2.12.4 Die Algemene Sinode van 1982 het soos volg omtrent
die TKK besluit:

“1. Die Algemene Sinode word versoek om sy mandaat aan
die TKK uit te brei sodat hy as ‘n tussenkerklike koör
dinerende liggaam, soos verder aan nader gekwalifiseer
word, tussen sinodale vergaderings kan dien om so
doende alle aspekte van kerklike eenheid te dien en te
bevorder.

2. Die TKK neem inisiatief om tussenkerklike optrede te
bewerkstellig wanneer gemeenskaplike sake hulle voor
doen en gesamentlike optrede wenslik word.

3. Met verwysing na die vorige punte funksioneer die TKK
as koördinerende liggaam op die volgende wyse — Die
TKK benoem ‘n dagbestuur van drie lede, een uit elke
kerk en met die skriba as sameroeper. Die dagbestuur
gee volledige verslag van sy werksaamhede aan die
TKK. Sy werksaamhede behels die volgende: Die be
handeling en beoordeling van alle inkomende korres
pondensie. Wanneer versoeke of sake wat aan die TKK
gerig is, nie binne die mandaat (gesien teen die agter
grond van sy doelstelling) van die TKK val nie, word dit
na die regte adres(se) verwys. In die verwysing van der
gelike stukke word die nodige inligting verskaf en sorg
gedra dat sake wat die drie kerke gemeenskaplik raak,
ook op gesamentlike vergaderings van lander) betrokke
deputate of kommissies van al drie kerke behandel
word. Die verkryging van die resultaat van die vergader
ings, soos hierbo genoem, sodat daar uiteindelik op
gekoordineerde wyse een verslag van alle gesamentlike
aksies en besluite aan die onderskeie sinodes gerig kan
word. Die opstel van ‘n agenda vir elke TKK vergader
ing. Die byeenroeping van ‘n buitengewone vergader
ing van die TKK wanneer dit noodsaaklik geag word.”

Die TKK het deurgaans hiervolgens gefunksioneer.” Aange
sien die SM die lede van die TKK benoem, word hier verslag
gedoen.

2.12.5 VERSLAG VAN DIE TUSSENKERKLIKE KOM
MISS I E

Die TKK het sewe keer vergader sedert die vorige Algemene
Sinode.

Die afvaardiging van die Ned Geref kerk was:
Ds JE Potgieter (voorsitter), ds GJS Möller, dr DCG Fourie, ds
DJ Viljoen, dr P Rossouw, prof PC Potgieter, prof JA Heyns
en prof PB van der Watt.

Vir ad hoc sake is prof AB du Toit, prof WS Prinsloo en dr
Pieter Rossouw gekoopteer.

2.12.6 Aan die volgende algemene sake is aandag gegee:
* Tussenkerklike skakeling op plaaslike vlak. (Plaaslike

bestuur)
* Bonusobligasies
* Van Riebeeckdag (Stigtingsdagl
* Volkereverhoudings
* Teologie van die SA Raad van kerke
* Die honderdjarige Hugenotefees 1988
* Negatiewe volksgroei
* Bid- en dankdae
* Gemeenskapsprojekte
* Skakeling tussen Afrikaanse Susterkerke in Zimbabwe
* ‘n Suid-Afrikaanse Ekumeniese liggaam

2.12.7 Die Teologies-Kerkregtelike gesprek in die TKK
Ten einde aan die sinode ‘n beeld te gee van die vordering van
die gesprek word die volgende samevatting gegee:

2.12.7.1 Inleidende opmerkings
Die bedoeling van hierdie samevatting is slegs om die resultaat
van die broederlike gesprek oor ‘n lang tydperk rondom die
kerkbegrip en Skrifbeskouing kortliks saam te vat. Nadat ons
die ooreenkomste en verskille in die hg van afgehandelde
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memoranda van die drie “kerke” gerangskik het, word die ver
skille in sommige gevalle geevalueer.

Tussen die drie kerke bestaan daar ‘n algemene konsensus dat
die Woord van God en die Gereformeerde Konfessie die
enigste basis van die gesprek is en behoort te wees — vera!
ook die gedeeltes of artikels in die Belydenisskrifte wat oor die
Skrif en kerk handel. Die feit dat die drie kerke met mekaar oor
baie sake saamstem, is juis hieraan te danke.

Hoewel die drie kerke hul onderwerp aan die gesag van die
Skrif en aan ‘n binding aan die Konfessie, is daar soms ver
skille ten opsigte van die interpretasie van die Skrif en
Konfessie. Hierdie en ander verskille word soms ook veroor
saak deur die invloed van verskillende kerklike tradisies en
teologiese stromingo. Ton spyto von punto von vorekil, be
staan daar by al die kerke ‘n gesamentlike waardering vir en
gebondenheid aan die Reformatoriese erfenis.

2.12.7.2 Die Kerkbegrip

2.12.7.2.1 Die wese van die kerk
Die kerk het ‘n unieke karakter 5005 blyk uit die volgende:

* Daar is ‘n besondere verhouding tussen die koninkryk van

God en die kerk.
* Die kerk is trinitaries gefundeer.
* Die kerk het wesenlik die eienskappe van eenheid, heilig

heid, katolisiteit en apostolisiteit. Die universele kerk kom
tot openbaring in plaaslike kerke waar die merktekens van
die ware kerk aanwesig is.

* Die drie merktekens van die ware kerk is die suiwere be

diening van die Woord, sakramente en die kerklike tug.
* Christus is die enigste Here en Hoof van die kerk, en die

kerk as sy liggaam is die vergadering van alma! wat
waarlik in Christus gb.

2.12.7.2.2 Kerkeenheid en verskeidenheid
* Die kerk van Jesus Christus is ‘n eenheid.
* Die eenheid word gekwalifiseer as ‘n eenheid in waarheid

en geloof, gegrond op die Woord van God en die Kon
fessie.

* Hierdie eenheid moet tot uitdrukking kom en derhalwe na

die eis van die Woord van God op een of ander wyse
belewe word.

* Dit is ‘n feit dat God sy kerk in die wêreld met verskillende

tale, kulture, volke gestel het. Hierdie verskeidenheid bly
in een universele kerk bestaan sonder om die geloof en
waarheid op te hef of self daardeur opgehef te word.
Derhalwe bly dit ‘n eenheid in verskeidenheid en ‘n ver
skeidenheid in eenheid.

* Die een universele kerk kom, met inagneming van die ver

skeidenheid hierbo genoem, tot openbaring in plaaslike
kerke (gemeentes) waar die merktekens van die ware kerk
aanwesig is.

* Aangesien die plaaslike kerk (gemeentes) die eiendom

van Christus is, is daar ‘n eenheid tussen hulle wat
uitgelewe en bewaar moet word.

2.12.7.2.3 Punte van verskil oor die kerkbegrip

* Ned Geref Kerk
In die Nuwe Testament word die term ekklesia (enkelvoud)
gebruik vir
1) ‘n gemeente (by Rom 16:1, Hand 11:22),
2) ‘n groep gelowiges wat in ‘n huis saamkom (by 1 Kor

16:19, Kol 4:15)
3) meer gemeentes in ‘n streek (by Hand 9:31, Hand 8:3, 1

Kor 15:9) en
4) die algemene Christelike kerk (by Matt 16:18, Ef 3:10, Kol

1:18)
Hieruit vloei die volgende onderskeidinge: die algemene en die
plaaslike kerk. Laasgenoemde in ‘n ooreenkoms met ander ge
meentes, vorm ‘n institutêre kerkverband.

* Ned Herv Kerk

Uitgaande van die genadeverbond en met die inagneming
van ander Bybebse beelde vir die kerk soos liggaam van
Christus, yolk van God ens, is die Ned Herv Kerk ‘n sigbare
organisme of liggaam en as sodanig ‘n openbaring van die
een, heilige, algemene Christelike kerk waarvan elke ge
meente ‘n verskyningsvorm op elke aangewese plek is.

Ter wilbe van die goeie orde word almal wat deur die
genadeverbond tot die kerk behoort, byeengebring in ge
meentes.

* Geref Kerke

Erken slegs tweërlei betekenis: algemeen en plaaslik; die
plaaslike kerk is die algemene kerk op ‘n bepaalde plek. Elke
plaaslike kerk is selfslarrdig, rnaar rile urra[brarrklbk van
ander nie. Kerke lewe in een kerkverband met mekaar.

2.12.7.2.4 Redes vir verskille
Die rede vir hierdie verskil is hoofsaaklik te wyte aan die inter
pretasie van Handelinge 9:31 en aanverwante tekste, asook
die verstaan van art. 28, 29, NGB.

Verder speel die teologie in die tydperk van die Doleansie en
daarna en die kerkhistoriese opset in Suid-Afrika sedert die
begin van die l9de eeu in ‘n mindere en meerdere mate hierin
‘n rob.

Die TKK is van mening dat hierdie verskib die res van die ver
skille verderaan bepaal.

2.12.7.2.5 Verdere voorgestelde studie:
Elke afvaardiging moet in ‘n memorandum grondige eksegese
van Handelinge 9:31 en aanverwante tekste maak om onder
andere vas te stel of hier ‘n verskil in Skrifbeskouing is.

2.12.7.3 Aard en belewing van Kerkeenheid
Punte van verskil:

* Ned Geref Kerk

Die eenheid van gemeentes met dieselfde belydenis en die
belewing daarvan, vind uitdrukking in ‘n institutére kerkver
band. ‘n Sodanige kerkverband funksioneer deur middel van
meerdere kerkvergaderinge en hub gemagtigdes.

* Ned Herv Kerk
Al die gemeentes van die Ned Herv Kerk vorm saam die kerk
wat vanweë die eenheid van geloof en belydenis, ‘n eenheid
is. Die begrippe kerk en gemeente staan nie bi-polér teenoor
mekaar nie.

* Geref Kerke
Die eenheid word tussen selfstandige kerke (gemeentes)
belewe en bewaar — dit is ‘n eenheid tussen kerke in en oor
nasionale grense in een kerkverband. Die “kerkverband”
staan nie bi-polêr teenoor die plaaslike kerk nie.

Die rede vir hierdie verskil hang ten nouste saam met die
onderskeie kerkbegrippe.

2.12.7.2.6 Eenheid tussen die drie Afrikaanse Kerke
Verskille in standpunte:

* Ned Geref Kerk en Geref Kerke
Die bestaan van drie afsonderlike kerke met dieselfde bely
denis in een land, onder een yolk en taabgroep, is prinsipiëel
‘n sondige geskeidenheid. Ons roeping is om deur middel
van amptelike en broederlike gesprekke eventueel een kerk
verband te realiseer.

* Ned Herv Kerk
Vir die Ned Herv Kerk van Afrika is die Kerk een en gaan dit
om die eenheid van die Kerk (Liggeam van Christus, yolk
van God, ens.) en dus een met die waarheid wat in Christus
is. Wat die drie Afrikaanse kerke betref, sien die Ned Herv
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Kerk die merkteken van die eenheid aireeds in die gemeen
skaplike belydenis en wat daaruit voortvloei. Soos die kerke
in die tussenkerklike gesprek mekaar vind in hulle inter
pretasie van die waarheid, word organisatoriese eenheid
realiseerbaar.

Vir die Ned Herv Kerk is organisatoriese eenheid sonder
eenheid in die waarheid ‘n valse eenheid. Eenwording voig
uit eenheid en nie andersom nie.

2.12.7.2.7 Kerkeenheid oor nasionale grense
Hoewel daar konsensus bestaan oor die feit dat die Kerk van
Christus ‘n eenheid in verskeidenheid en ‘n verskeidenheid in
eenheid is, het elke Kerk tog sy eie patroon waarvolgens die
eenheid oor nasionale grense belewe word.

Verskillende standpunte:

* Ned Geref Kerk
Kerkeenheid oor nasionale grense hoef nie noodwendig in
een kerkverband tot openbaring te kom nie. Die eenheid
word ook beleef by wyse van gesamentlike belydenis,
byeenkomste, onderlinge hulpbetoon en gemeenskaplike
onderneminge.

Daar bestaan afsonderlike kerke onder die verskillende
bevolkingsgroepe en wat by in die federale Raad van NG
Kerke saamgebind word.

* Ned Herv Kerk
Die Kerk meen dat organisatoriese eenheid nie in die eerste
plek ‘n Skriftuurlike eis is nie. Volkskerke word opgerig wat
mekaar as kerke erken, mekaar raadgee en bystaan en wat
met mekaar in gesprek bly oor veral konfessionele eenheid”.

* Geref Kerke
As gevoig van eenheid in verskeidenheid, taal- en yolks
groepe, lewe alle plaaslike Gereformeerde kerke in een kerk
verband — dus ook oor nasionale grense.

Naas die beginsel van eenheid is daar ook die beginsel van
etniese en taalverskeidenheid; dit mag wenslik wees dat elke
mens of volksgroep die evangelie in sy eie taal hoor. Daarom
bestaan daar afsonderlike kerke (gemeentes) en word gedif
ferensiëer in nasionale sin op die terrein van kerkregering.
Vanweë die feit dat kerke een geloof en een konfessie het,
kom nasionale sinodes ook in ‘n Algemene Sinode saam, as
gevoig van die eenheid, maar ook ter wille van die eenheid in
Christus.

Met die Algemene Sinode is daar ook onderlinge samewer
king oor gemeenskaplike sake; soms ook in mindere verga
derings.

2.12.7.2.8 Meerdere vergaderings: gesag, funksie en
handeling

Punte van ooreenstemming:

* Die gesag in vergaderinge:

Vergaderinge het bedienende gesag:

Jesus Christus as die Hoof en Koning van sy kerk regeer
deur sy Woord en Gees, en die dienste in die kerk is
geroepe om sy gesag te bedien.

* Die besluite van die vergaderinge:

Die besluite van kerklike vergaderinge, gebaseer op Skrif,
belydenis en kerkorde/kerkwet is vas en bindend. Een
parige besluite of gemeen akkoord is die ideaal, by ver
skille word besluite met meerderheid van stemme
geneem.

* Die funksie van meerdere vergaderinge:
Meerdere vergaderinge handel oor sake wat op mindere
vergaderings nie afgehandel kan word nie.

* ‘n Meerdere vergadering (sinode) is nie die kerk nie.

2.12.7.2.9 Betekenis geheg aan “meerdere” en
“mindere” vergaderings (terme)

* Ned Geref Kerk en Geref Kerke
Die Ned Geref en Geref Kerke aanvaar dat die terme “meer”
en “minder” na die samekoms van kerke (gemeentes) ver
wys.

* Ned Herv Kerk

Die Ned herv Kerk aanvaar dat dit na die samekoms van
ampsdraers verwys.

2.12.7.2.10 Kerkregering

* Ned Geref kerk
Al drie ampte neem deel aan die kerkregering.

Teologiese dosente en predikante in besondere diens wat
predikantestatus het, mag in die regeeramp dien in kerkrade
en vergaderings.

* Ned Herv Kerk

Al drie ampte neem deel aan die kerkregering.

Een persoon kan nie tegelyk in twee ampte dien nie.

* Geref Kerke

Slegs predikante en ouderlinge dien in regeeramp.

Een persoon kan nie tegelyk in twee ampte dien nie.

2.12.7.2.11 Afvaardiging en verteenwoordiging

* Ned Geref Kerk
‘n Sinode word saamgestel uit afgevaardigdes van ge
meentes wat geografies ‘n eenheid vorm. Die Algemene
Sinode word saamgestel deur ‘n bepaalde getal afgevaar
digdes uit die sinodes.

Bedienaars van die Woord en ouderlinge word afgevaardig.

* Ned Herv Kerk
Bedienaars van die Woord kom ampshalwe na die Algeme
ne Kerkvergadering; ouderlinge en diakens kom as afge
vaardigdes van gemeentes.

* Geref Kerke

Kerkrade vaardig af na klassisse, klassisse na partikuliëre
Sinodes en die na nasionale sinodes en Ig na ‘n algemene
sinode. Bedienaars van die Woord en ouderlinge word
afgevaardig.

2.12.7.2.12 Aantal Meerdere vergaderings
* Ned Geref Kerk : 3
* Ned Herv Kerk : 2
* Geref Kerke : 4

2.12.7.2.13 Stemming toy belydenisskrifte

* Ned Geref kerk

Belydenisskrifte kan met twee-derde meerderheidstem
gewysig word van al die samestellende sinodes van die
Algemene Sinode en na raadpleging van ander kerke wat
dieselfde belydenis handhaaf.

* Ned Herv Kerk

Belydenisskrifte kan met twee-derde meerderheidstem, na
raadpleging van ander “kerke” wat dieselfde belydenis het,
gewysig word.

* Geref Kerke

‘n Meerderheidstem. ‘n Algemene Sinode kan belydenis
skrifte wysig (vgl. ook art. 31 kerkorde), na raadpleging van
kerke wat dieselfde belydenisskrifte handhaaf.



49 BREE MODERATUUR

2.12.7.2.14 Duur van funksionering van meerdere
vergadering

Hoewel al drie “Kerke” daaroor konsensus het dat ‘n meerdere
vergadering saamkom om bepaalde sake af te handel en dan af
te sluit, is die volgende verskil op te merk ten opsigte van ‘n
buitengewone algemene sinode:

* Ned Geref Kerk
Volgens kerklike bepaling kom dieselfde personeel van die
vorige gewone vergadering vir ‘n buitengewone meerdere
vergadering byeen.

* Ned Herv Kerk

Ook dieselfde personeel as die van gewone byeenkoms
word beskou as kontinuering van ‘n meerdere vergadering
totdat ‘n gewone byeenkoms van ‘n volgende meerdere ver
gadering gekonstitueer is.

* Geref Kerke
‘n Buitengewone meerdere vergadering word opgeroep
wanneer respektiewelik twee kiassisse oordeel om ‘n parti
kuliëre sinode byeen te roep, twee partikuliere sinodes in
geval van ‘n nasionale sinode ens.

2.12.7.2.15 Samestelling van Kerke se Algemene
Sinodes

D~e Geref Kerke het ‘n Algemene Sinode: ‘n vergadering van
al die nasionale sinodes met gelyke aantal bedienaars van die
Woord en ouderlinge. Die vergadering besluit oor gemeen
skaplike sake soos belydenis, formuliere en kerkorde.

In die Ned Geref kerk bestaan geen meerdere vergadering
tussen verskillende kerke in die familie van Ned Geref Kerke
nie. Sien nie kerkregtelike gronde daarvoor nie.

In die Ned Herv Kerk word die oogmerk van afsonderlike
selfstandige (yolks) kerke gehandhaaf, met onderlinge kontak
en huip; dus geen meerdere vergadering tussen hierdie yolks
kerke nie.

Die rede vir hierdie verskille is veral toe te skryf aan die verskil
in kerkbegrip, institutêre kerkeenheid en ampsbegrip.

2.12.7.2.16 Die Kerkorde
Konsensus bestaan oor die volgende sake:

* Op grond van 1 Kor 14:40 behoort alles gepas en ordelik

te verloop.
* Die kerkorde moet ooreenkomstig die Woord van God

wees.
* Naas basiese riglyne behoort so mm as moontlik geregle

menteer word.

Ten opsigte van die verskille het die TKK geoordeel dat daar
geen prinsipiële verskille tussen die Kerke bestaan nie.

2.12.7.2.17 Evaluering van die verskille oor die
Kerkbegrip in die algemeen

Die basiese verskil trek saam in die onderskeie kerkbegrippe,
menings oor kerkeenheid en veral in Iaasgenoemde geval,
eenheid oor nasionale grense, asook verskil in ampsbegrip,
soos blyk uit die samestelling van kerklike vergaderinge.

Aan die hand van reeds behandelde memoranda oor bepaalde
onderwerpe en in die hg van hierdie samevattende rapport
daaroor, behoort die TKK self te besin oor die prinsipiële aard
of graacl van verskilhe wat geldentifiseer is.

Dit blyk in elk geval dat daar voortgegaan moet word met af
sonderhike studies deur die drie kerke oor die ampte met die
verskilbende aanverwante fasette daarvan.

2.12.7.3 Skrifbeskouing
Allereers stem die kerke saam dat die stehlings oor die
Skrifbeskouing kontekstueel moet wees, dws die afsonderhike

stellings moet in huhle verband en as dehe van ‘n gemntegreerde
geheel beskou word.

2.12.7.3.1 Die verhouding tussen Skrif en Belydenis
* Ons is in ons Skrifbeskouing en Skrifuitleg aan die

belydenis, in sy geheel en sy afsonderlike dele, gebonde.
* Ons aanvaar die Heilige Skrif as die enigste bron en norm

vir leer en lewe.
* Die behydenis staan onder die Skrif, maar dit is in ooreen

stemming met die Skrif.
* Die belydenis moet aan die Skrif getoets word.
* Prinsipiëel is die belydenis hersienbaar, maar geld totdat

dit hangs ‘n kerklik-voorgeskrewe weg ‘n revisie onder
gaan het. Alle relatiwisme moet afgesny word.

* lnterpretasie van die helydenis moet aan die Skrif

gebonde wees.

2.12.7.3.2 Die God-mensverhouding in die ontstaan van
die Skrif

Ons handhaaf ‘n organiese inspirasieleer ten opsigte van die
Bybel. Ons handhaaf dus dat die Bybel in sy geheel deur God
ingegee is, terwyl die Heilige Gees die Bybelskrywers se
spesifieke geaardhede, gawes en talente voluit in hulle
lewende historiese situasie gebruik het en dat die Bybel deur
God se voorsienigheid aan ons oorgelewer is.

Opmerking:
Daar het tog verskille in hierdie verband na yore gekom en
daarom het die TKK besluit dat elke afvaardiging sy standpunt
oor die Skrifbeskouing aan sy sinode moet voorlé vir kennis
name en beoordehing. Ons verwys hier na die stuk: SKRIFGE
SAG EN SKRIFGEBRUIK by punt 3.2.1 van die Versiag van
die Breë Moderatuur en Bylae BM-4 (bI 55).

2.12.7.3.3 Tekskritiek, teksvasstelling en Skrifkritiek
* Tekskritiek is noodsaaklik
* Die benaming “kritiek” word in die teologiese vaktermi

nobogie op twee maniere gebruik:

Eerstens in die sin van ‘n streng wetenskaplike anahise wat
nie vanuit ‘n negatiewe en Skrifvreemde vertrekpunt
bepaal word nie; tweedens in die sin van ‘n wetenskaplike
analise wat wel vanuit so ‘n negatiewe vertrekpunt bepaal
word. Die benaming: “Tekskritiek” word by ons in die
eerste sin gebruik, Skrifkritiek in die tweede.

Ons erken dat die oorskrywers van manuskripte nie
foutloos was nie en dat daar variasies in bestaande ma
nuskripte voorkom.

* Derhaiwe beskou ons tekskritiek in die sin van die vasstel

hing van die betroubaarste lesing van ons Bybelteks deur
middel van die kritiese aanwending van die moderne we
tenskaplike middele tot ons beskikking, in die besonder
van die inwendige en die uitwendige kriteria wat vir hier
die doel ontwikkel is, as ‘n sine qua non vir die
wetenskaplike bestudering van God se Skrifopenbaring.

Hierteenoor word Skrifkritiek as bedrywigheid wat vanuit
‘n rasionahistiese of ‘n ander Skrifvreemde vertrekpunt die
Skrifgesag aftakel, ten sterkste afgewys.

* Skrifkritiek as bedrywigheid wat vanuit ‘n rasionalistiese

of ander Skrifvreemde vertrekpunt die Skrif aftakel, moet
onderskei word van wetenskaplike metodes waar ‘n ana
lise gedoen word van die historiese en literêre aspekte. So
‘n analise bevat nie per se ‘n negatiewe voorveronder
stehhing nie en dit kan vrugbaar gebruik word vir ‘n beter
verstaan van die Heilige Skrif.

Die verskille tussen Bybelmanuskripte raak nie die kern
van die Skrifopenbaring nie.



BREE MODERATUUR 50

2.12.7.3.4 Die Bybel as Woord van God
* Cns aanvaar dat die Heilige Skrif, bestaande uit die 39

kanonieke boeke van die Cu Testament en die 27 kanonie
ke boeke van die Nuwe Testament in sy geheel en in sy
dele die gesaghebbende openbaring van God aan ons is.
Hiermee verwerp ons elke vorm van dualistiese Skrifbe
skouing waarvolgens net sekere dele van die Bybel as
gesaghebbende Woord van God beskou moet word.

* Cns aanvaar dat die Heilige Skrif in sigself hierdie

gesaghebbende Woord van God is en dit nie eers word
wanneer mense of kerke dit as sodanig erken en aanvaar
nie. Daarmee aanvaar ons dat die kerklike besluite van die
vierde en atere eeue die kanonisering van die
seifgetuienis van die Skrif is. Net so word die Bybel van
dag ook nie eers Woord van God in daardie oomblik wan
neer ons subjektief sy aanspreke ervaar nie. Tegelyk egter
erken ons dat dit eers en alleen deur die verligte werking
van die Gees is dat mense daartoe kom om die Skrif as
woord van God te bely en te gehoorsaam.

* Die eenheid van Woord en Gees moet onverswak

gehandhaaf word ook ten opsigte van die prediking.

* Die ~enoegsaamheid van die Skrif as openbaring van God

mo~t onverswak gehandhaaf word. Art Vii, NGB.

12.7.3,5 Aard van die Skrifgesag
* Dit gaan in die Skrif om die gesaghebbende en ge

noegsame openbaring van God en sy wil. Daarom funk
sioneer die gesag van die Bybel nie primer op die gebied
van ‘n ruimtelike wêreidbeeld, antieke geskiedskrywing
en biografiese gegewens nie.

* Ons moet inteendeel aanvaar dat die Bybelse geskrifte ‘n

spesifieke tendens vertoon naamlik dat dit verkondiging
van God se groot dade is. Hulle bied dus nie bruta facta
aannie, maar sub specie Dei geInterpreteerde geskiede
nis.

* Dit gaan in die Skrif om die ewige waarhede en die

altydgeldende wil van God. Hierdie waarhede en wil van
God het egter in ‘n konkrete situasie gemanifesteer.

* Cm die gesagvolle spreke van God vir ons eie tyd te

verneem, moet dus onderskei word tussen kontingente
en die normatiefkonstante wat sigself midde in die
historiese kontingente manifesteer. Cm die historiese
kontingente vir alle tye normatief te maak (by. die dra van
‘n sluier in die erediens> is om die teikens unieke
“geskiedeniswording” van God se Woord in ‘n nuwe tyd
en situasie te misken.

* Daar moet onderskei word tussen die gesag van die Skrif

en die van die Belydenisskrifte. Eersgenoemde dra
primere gesag, laasgenoemde afgeleide gesag. Cns
beskou die konfessionele binding as noodsaaklik vir ons
Skrifverstaan. Die belydenisskrifte is egter nie onaantas
baar nie. Indien nodig moet hulle amptelik in die hg van die
bevindinge van ‘n grondige Skrifondersoek hersien word.
Wie dit weier en die Skrif in die keurslyf van die kerklike
belydenis wil inforseer, is op die Roomse weg.

2.12.7.3.6 Verhouding Ou- en Nuwe Testament
Die onlosmaaklike eenheid van die Cu- en Nuwe Testament
moet onverswak gehandhaaf word.

* Cns aanvaar dat die Cu- en Nuwe Testament albei

voiledig gesagvolle Woord van God is en nie teen mekaar
uitgespeel mag word nie. Daarom verwerp ons alle
openlike of subtiele vorme van degradering en selfs
eliminering van die Cu Testament en/of van die Nuwe
Testament.

* Terselfdertyd moet in gedagte gehou word dat God in sy

openbaring dinamies-voortskrydend werksaam was en dat
die Godsopenbaring eers in Jesus Christus sy voile vervul
hing bereik het. Hierdie voortgang in die openbaring
beteken dat die kerk die Cu Testament sal moet verstaan
en ook dat daar tussen Cu en Nuwe Testament nie net kon
tinulteit bestaan nie, maar ook ‘n sekere diskontinuiteit.

* Daar moet duidehik onderskei word tussen enersyds, let

teriike “aanhahing” en/of “uitleg” van ‘n Cu-Testamen
tiese teks (of gedeelte) deur ‘n Nuwe Testamentiese
skrywer, en andersyds, die gebruikmaking in ‘n nuwe
konteks van ‘n Cu-Testamentiese teks (of gedeelte> deur
‘n Nuwe-Testamentiese skrywer wat gerig is op sy bood
skap in sy onderhawige nuwe konteks.

* In laasgenoemde tipe hantering van die Cu Testament is

die bedoehing nie om in die enger sin van die woord, ‘n
uitlegof verklaring van die bedoeling van die oorspronk
like teks (of gedeelte) te gee nie. ‘n Sprekende voorbeeld
hiervan is die allegoriese wyse waarop Paulus in Gal
4:20—31 gebruik maak van die geskiedenis van Gen 16,
18, 21 terwyl hy in Gal 3 die historiese werkhikheid daarvan
juis beklemtoon.

* Hierdie “gebruikmaking in ‘n nuwe konteks” van ‘n Cu

Testamentiese teks (of gedeelte) deur ‘n Nuwe-Testa
ment skrywer kom inderdaad dikwels in die Nuwe Testa
ment voor. Die skrywer van die boeke van die Nuwe
Testament het — naas eie metodes — inderdaad 60k in
hulle hantering van die Cu Testament sekere uitlegmeto
des en gebruikmakingsmetodes wat in daardie tyd gang
baar was, gebruik.

* Cok hierdie nuwe vlak van gebruikmaking en toepassing

van ‘n Cu-Testamentiese teks (of/gedeelte> geskied egter
vir die prediking van die Nuwe Testamentiese teks (of
gedeelte( volledig onder die leiding en inspirasie van die
Heilige Gees.

* Juis op grond van hierdie geInspireerde openbar

ingskarakter van die bogenoemde mag die uitlegmetodes
wat daarby in werking gestel is (byvoorbeeld die allego
resel nie normatief vir ons eie Skrifuitleg van die Cu Tes
tament in die hede gemaak word nie.

* Dit is daarom die dure pug van die gelowige eksegeet om

vas te stel of ‘n bepaalde Nuwe Testamentiese teks (of
gedeelte> bedoel is om ‘n Cu- Testamentiese teks (of
gedeelte letterhik aan te haal en/of ‘n letterlike uitleg daar
van te gee (so waarskynlik in Cpenb. 12:9 ten opsigte van
Gen 3:1-6; of om dit te gebruik en toe te pas — onder in
spirasie van die Heilige Gees — in ‘n nuwe konteks met
betrekking tot die doel van sc’ Nuwe-Testamentiese pre
diking (sO sekerlik by Matt 2:15 se hantering van Heb
11:1)

Opmerking

In hierdie verband was daar ook wel verskille tussen die kerke.
Vir ons eie beskouing verwys ons na punt. 3.2.1 van hierdie
verslag en by name die stuk SKRIFGESAG EN SKRIFGE
BRUIK (bI 55).

2.12.7.3.7 Sentrum en periferie van Skrifboodskap
Dit gaan in die Skrif breedweg om die openbaring van God in
sy handelinge met die mens. Die brandpunt hiervan is onge
twyfeld sy handelinge met Jesus Christus. Daarom is Jesus
Christus, as die openbaring van die DrieOnige God, die señ
trum of skopus van die Skrif. Vra ons nou na die saak waarom
dit vir God in die Cu- en Nuwe Testament gaan SOOS dit sy
kulminasie in Jesus Christus bereik het, kan dit op verskillende
maniere omskrywe word, byvoorbeeld in terme van die ver
bond, die koningsheerskappy van God, die heilsgeskiedenis,
die regverdigmaking deur die geloof, ens. Die dinamiese

2,
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besigwees van God met die mense kan nie in een enkele
skema vasgevang word nie. Dit is egter duidelik dat nie alle
Bybelgedeeltes ewe naby aan die sentrum van die Bybel staan
nie. Daarom bestaan daar tussen die Bybeluitsprake ‘n
bepaalde diversifikasie na gelang van die afstand wat hulle van
die sentrum staan. Sommige staan sentraal, ander is meer
periferies. Nietemin is ook die periferiese gerig op die sentrum,
Hierdie geprofileerdheid van Bybelse uitsprake moet steeds in
gedagte gehou word. Periferiese gedeeltes moet steeds in die
hg van en in hulle betrokkenheid op die sentrum gehanteer
word.

2.12.7.3.8 Oop of toe kanon
Al die afvaardigings stem saam met die kerk by wyse van
besluit in die vierde eeu NC en in die tyd van die reformasie van
ons huidige 66 kanonieke boeke as gesaghebbend erken het.
Daarom is die kanon hic et nunc geslote.

Verskif

Die Ned Herv Kerk is bereid om die volgende by te voeg,
maar die Ned Geref- en Gereformeerde kerke nie.

Teoreties is dit dus nie uit te sluit dat die kerke by geleentheid
nog ander boeke wat aan die criteria canonicitatis sou vol
doen (by herontdekte Paulusbriewe) as kanoniek seu erken
nie. Hierteenoor is daar egter die praktiese vraag of so ‘n ont
dekking wel sou plaasvind en tweedens die prinsipiële vraag of
so ‘n byvoeging werklik nodig sou wees in die hg van ens oor
tuiging dat die huidige kanonieke boeke die wil van God
genoegsaam aan ens epenbaar.

Ons slotsom is dat die kanon de jure wel oop, maar de facto
geslete is.

2.12.7.3.9 Punte vir verdere studie
Daar is besluit em nog verdere studie oor die volgende temas
in hierdie verband te onderneem:

* Verskihlende nuanserings in die interpretasie van die

Belydenis
* Die inspirasieleer
* Christus in die Cu Testament
* Die konsekwensies van die skopus-periferiestandpunt

rakende die Bybelse vorm en inhoud vir hermeneutiese en
etiese vraagstelhing

2.1.7.4 Die ampte
Die gesprek oor hierdie saak het nog net ‘n aanvang geneem.
Die volgende resultate kan egter reeds opgesom word:

2.12.7.4.1 Die grond van die ampte
* “Die diepste oorsprong van die ampte is te vind in die ewige

raad van God. Dit is primer ‘n diens Ileiteurgia) aan God. Die
eintlike Dienskneg van God is Jesus Christus self.

* “Dit is God Drieenig wat die amp instel (Hand 20:28, 1 Kor

12:28, Efes 4:11-12).

2.12.7.4.2 Drie ampte
“Die verskeidenheid van gawes wat Hy gegee het, is opvahlend
in die Nuwe Testament. Die Skrif leer ens wel dat dit in al die
gawes wat Hy gegee het, uiteindehik em drie diakonia-verme
gaan.

In hierdie drie diakonia-vorme vind ens dan ook die fundering
van die ampte van bedienaars van die Woord, ouderling en
diaken.”

2.12.7.4.3 Taak, roeping en opdrag van die ampte
“Die ampte funksioneer as gawes van God in ‘n bepaalde ge
meente. Hulle is aan ‘n bepaalde gemeente verbonde maar
nie, volgens die kerkhike orde, beperk om huhle gawes net
plaashik aan te wend nie.”

Verskille

Ned Geref Kerk
In die CT reeds is mense (= geroepenes) as amptehike verteen
woordigers van God by sy yolk. Die gesantskapkarakter is
konstant, die werksaamhede verskil, nI. priester, profeet, ko
ning. Die ampte is nie los van mekaar nie. Corvleueling is aan
wesig. In die Skrif is Christus die greet ampsdraer. Christus ver
vu) die één amp van Middelaar, hoewel daar kontinule lyne is
van die ampte in CT na die ampswerk van Christus. Kerkilke
ampte teen ‘n duidehike verband met die ampswerk van
Christus. Die ampte in die kerk is: gawe van God (Ef 4:11 en II
Kor 5:18—20 en nié primer af te lei uit die munus triplex van
Christus nie. Die verskeidenheid van NT gawes teen drie
diakoniavorme en daarin he die fundering van die drie be
staande ampte.

Ned Herv Kerk
Die menshike deelname aan die werk van God (= opdrag tot
bediening van die versoening) vra na reeping, opdrag, gesag.
Die roeping tot die amp bly die werk van God. God werk direk
deur sy Woord en die Heilige Gees en indirek deur Sy ge
meente.
Die gesag van die amp is gegrond in God wat die opdrag gee
en in die inhoud van die opdrag self.

Geref Kerke
In die ampte vind ens die konkretisering van die genadegawes
waarmee God sy kerk wil teerus en opbou. Roeping tot die
amp (ampsdraer) is em Christus aan die kerk te bedien sodat
hulle in die geheorsaamheid aan die Kening kan lewe. Sender
toerusting en leiding van die Heihige Gees, kan geen ware
diens gelewer word nie.

Christus dra nie sy gesag, geheel of gedeeltehik aan ‘n diens
kneg oor nie, maar dra dit op. Dienste ontvang die mag em die
gesag van Christus te bedien en as sedanig meet dit gerespek
teer word.

Uit die bostaande is dit duidehik dat die drie standpunte aan
vullend tot mekaar gelees kan word.

2.12.7.4.4 Verdere studie
Verdere studie word onderneem oor die volgende temas in
hierdie verband:
* ‘n Verdere prinsipiehe besinning ocr die ampte
* Die vermenging van die ampte (uitoefening van meer as een

diens (amp).
* Die diaken en kerkregering
* Die vrou in die kerklike amp.

2.12.7.5 ‘n Suid-Afrikaanse ekumeniese Iiggaam
2.12.7.5.1 Hierdie saak is ook by die TKK bespreek. Die TKK
het gevra vir ‘n epdrag van die Sinedes/Algemene Kerkverga
dering in hierdie verband.

2.12.7.5.2 Cns Algemene Sinode het reeds in 1982 soes volg
besluit:

“Dat opdrag gegee word aan die SM em ‘n beraad van kerke
met behoudende gereformeerde belydenis wat nie lede van die
WRK is nie, te inisieer.” (Hand bI 1399)

2.12.17.5.3 Kyk ook die aanbevehing in hierdie versiag van
die BM, punt 4.15 (bI 84).
2.12.7.6 Vordering van die gesprek
2.12.7.6.1 Die afvaardiging is versoek em by meerdere
vergaderings aan te beveel om aan afvaardigings opdrag te
gee dat in ‘n eersvehgende vershag duidehik aangedui sal word
wat die vordering in die gesprek ivm kerkhike eenheid is sodat
daarvohgens ‘n eindmikpunt bepaal kan word.

2.12.7.6.2 Aanbeveling
1. Die Algemene Sinode dra dit aan sy afvaardiging by

die TKK op om die vordering in die gesprek met die
ander twee Afrikaanse Kerke te evalueer in die hg van
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die oorspronklike doelwit ni die ideaal om eventueel
een kerkverband te realiseer.

2. Hierdie evaluering moet aan die BM voorgelë word vir
goedkeuring voordat dit aan die TKK voorgele word.

3. Die BM adviseer die vo~gende Algemene Sinode in
verband met moontlike optrede omtrent realisering
van die eenwording.

Nota
Hierdie versiag aangaande die werksaamhede van die TKK is
‘n redaksionele verwerking van die gesamentilke versiag soos
opgestel deur ds PM Smith, die Skriba van die TKK.

3. ANDER SAKE DEUR D~E BREE MO
DERATUUR BEHAR11G

3.1 KE~KORDELIKE SAKE
Na aanleiding van versoeke van verskillende kommissies en
ander voorkomende sake, het die BM verskeie sake met kerk
ordelike implikasies, soms eers na die Algemene Regskom
missie verwys vir advies en daarna besluite daaroor geneem.
Oar ander is selfstandige besluite geneem. Dit word hiermee
vir bekragtiging aan die Sinode voorgelê.

3. 1. 1 Inskakeling van die Ring van Portugese ge
meentes by Sinode van Noord Transvaal

3.1.1.1 ‘n Brief van die leraars van die Portugese gemeentes
is ontvung (dd 6 Junie 1983) met ‘n versoek dat die Portugese
Ring kragtens die besluit van die Algemene Sinode (bI 1422 Pt
7.1) by die Sinode van Noord-Transvaal mag ressorteer.
Aangesien die Algemene Sinode nie die sinode aangewys het
nie en die saak spoedeisend was vir die oog op die sinodes van
Transvaal wat reeds voor die vergadering van die BM sou
sit, is die versoek goedgekeur.

Die skriba het die kerkrade van die Portugese gemeentes in
Vanderbiljpark en Suid-Transvaal versoek am amptelike
skrywes in die verband aan beide hulle betrokke sinodes en
Noord-Transvaal te rig.

Noord-Transvaal het huile intussen aanvaar as ‘n nuwe Ring
binne hulie ressort.

3.1.1.2 Die BM het hierdie reeling goedgekeur.

3.1.1.3 Aanbeveling
Die Algemene Sinode keur goed dat die Portugeesspre
kende gemeentes van die Ned Geref Kerk as ‘n ring ge
konstitueer het en onder die sinode van Noord-Transvaal
resorteer.

3.1.2 Verhouding van Breë Moderatuur tot ander kom
missies — Art 40.2

3.1.2.1 Die BM het op 15 Maart 1983 weereens hierdie saak
na die ARK verwys vir herbesinning, nI die interpretasie wat
deur die Sinode gegee is na aanleiding van die versiag van die
Tydelike Regskommissie. Kyk bI 1387 Hand punte 6.11 —

6.1.3 en vgi bi 1171.

3.1.2.2 Die ARK het geadviseer dat die interpretasie geld vir
die huidige termyn en dat huile verder daarby voistaan.

3.1.3 Leersuiwerheid in verhandelings van doktorale
studente
Die BM het op 1 November 1983 besluit om die ARK te ver
soek om ‘n bepaling in die Reglement vir die opleiding en
legitimasie van Ieraars voor te berei waardeur die reg aan die
eksamenkommissie gegee word am ook aan hierdie saak aan
dag te gee by die afneem van colloquium doctum of legi
timasie.

3.1.4 Teenwoordigheid van Teologiese professore by
Sinodes (Art 33.3)

3.1.4.1 Na aanleiding van ‘n navraag of die professore van a)
drie Fakulteite vir die voile duur van die sinode teenwoordig
moet wees, het die BM geoordeel dat dit ‘n saak is waaroor
eike sinode per uitnodiging kan besluit.

3.1.4.2 Die advies van die ARK was soos voig:

“1. Dit is elke sinode se preragatief am te nooi wie hulle wil.
Nooi hulle a) drie die teologiese fakulteite am op die
sinode se kostes ‘n verteenwoordiger te stuur, is dit
hulle saak.

2. Aangesien die verteenwoordigers slegs adviserend daar
is, word die wettigheid van die vergadering nie geraak
indien hulle nie die voile sitting bywoon nie.

3. Dat ‘n dosent adviserend teenwoordig is, impliseer dat
hy aan aile besprekings mag deelneem.

4. Dat art 33.3 van die Kerkorde gewysig moet word deur
“en/of” tussen die fakulteite te plaas.”

3.1.4.3 Aanbeveling
Die Algemene Sinode besluit om Art 33.3 te wysig deur
“en/of” tussen die name van die drie fakulteite te plaas.

3.1.5 Erkenning van legitimasie van Ieraars van die RCA

3.1.5.1 Advies is op 29 Maart 1984 van die ARK in hierdie
verband gevra.

3.1.6 Vulling van vakatures in poste van A~gemene
Sinodale Kommissies

3.1.6.1 Na aanleiding van navrae is hierdie saak na die ARK
verwys vir advies. Die advies van die ARK was soos voig:

“4.1 Die rede vir die besluit wat van die AKF en van die
ARK kom, is prakties en het ten doe) am seker te maak
dat ‘n pas nie maar vanseifsprekend gevul moet word
nie. Omstandighede, by beleid am die werksaamhede
van die Algemene Sinode in te kort, of ‘n te hoe finan
siële las op sinodes, of die moontlikheid am die
vakante pos met ‘n ander te kombineer, is genoeg
saam rede waaram so ‘n saak deeglik bekyk en gemoti
veer behoort te word (vgl Agenda Algemene Sinode bI
328 Pt 5.1.4.2.2.3 en 5.1.4.2.2.4 van die versiag van
die AKF). Die bedoeling is dat so ‘n kommissie self na
die pos sal kyk en seker maak of dit absoluut nood
saaklik is en gekontinueer moet word. Die versiag van
die betrokke kommissie word aan die AKF of sy Dag
bestuur voargelé. indien die AKF tevrede is dat ‘n POS
gekontinueer moet word, gaan die betrokke kom
missie voort en word so ‘n POS gevul. lndien die AKF
oortuig is dat so ‘n pos nie voortgesit moet word nie,
word die betrokke kommissie verwittig en die mativer
ing word aan die BM voorgelé wat, indien hy so
oordeel, voigens KO art 40.2.2 kan handel.

“4.2 Daar is na die oordeel van die ARK geen botsende
besluite deur die Sinode geneem nie. Bagenoemde in
terpretasie (4.1) is oak nie in stryd met die besluite wat
geneem is nie en oak nie met Art 40.2.1 van die Kerk
arde nie (vgl Hand bI 1129 Pt 6). indien die ASSK en
die AKDB die laaste sin van 2.3 van die brief valledig
aanhaal, word die bedoeling SOOS hierbo uiteengesit
nag duideliker: Normaalweg kan een kommissie nie
aan ‘n ander kommissie van die Sinode opdragte gee
nie, maar onderhnge skakeling is wenslik waar
nodig (vgl Hand bI 1129 Pt 6.1.3). in die verband moet
art 40.2.2 van die Kerkorde in gedagte gehou word.
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5. Gevolgtrekking
5.1 Predikante in diens van die Algemene Sinode word

deur die betrokke kommissie benoem (vgl Hand bI
1143 Pt 19.2>.

5.2 Indien daar ‘n vakature in die geval van ‘n sinodale pos
bestaan word daar gehandel volgens 4.1 hierbo.

5.3 Die magte waaroor die AKF beskik met betrekking tot
die fondse van elke kommissie en die hantering van die
begroting word baie duidelik uitgespel in die volgende:

5.3.1 Reglement vir die Reeling van Eiendomme,
Goedere en Fondse

5.3.2 Reglement vir die Algemene Kommissie vir Fondse

5.3.3 Beleid vir Fondse en Administrasie

Die ARK vertrou dat bogenoemde advies as riglyn vir die
kommissies van die Algemene Sinode sal dien.”

3.1.6.2 Hierop het die BM die volgende aanvullende inter
pretasie gegee wat deur die ARK aanvaar is:

“1. Die Bred Moderatuur interpreteer die sin in u verslag
naamlik “indien die AKF tevrede is dat ‘n ~05 gekon
tinueer moet word” as ‘n tevredestelling van die AKF
oor die finansiële aspekte verbonde aan die pos.

2. Die formulering van die hele prosedure soos by die
vorige Algemene Sinode gedoen, word egter as onvol
doende beskou en word verwys na die Algemene Regs
kommissie vir aandag.

3. In gevalle waar daar ‘n verskil tussen twee kommissies
mag ontstaan, kan na die Bred Moderatuur appélleer
word.

4. Die vetoreg om die vulling van ‘n ~05 te verhoed,
behoort by die Bred Moderatuur, as verteenwoordiger
van die Algemene Sinode in die reses, te berus.”

3.1.6.3 Aanbeveling
Die Algemene Sinode keur die prosedure soos hierbo
uiteengesit goed en versoek die Tydelike Regskom
missie om dit sistematies te formuleer vir implementer
ing deur Kommissies.

3.1.7 Samestelling van die Bred Moderatuur
3.1.7.1 Na aanleiding van die besluit van die Algemene
Sinode 1982 (Hand bI 1368) en die knelpunt wat met die ver
teenwoordiger van die OVS ondervind is, sowel as ‘n skrywe
in die verband deur die Sinodale Kommissie van Wes
Kaapland is die saak vir aandag na die ARK verwys.

3.1.7.2 Aanvanklik het die ARK 5005 volg aanbeveel: “Die
samestelling van die BM blyk prakties te wees aangesien die
beginsels van kontinuiteit en wisseling tot sy reg kom.”

3.1.7.2 OP 14 Maart 1984 is die saak egter weer terug verwys
na die ARK en het hulle op 24 Februarie 1986 5005 volg terug
gerapporteer.

“OP die jongste vergadering van die ARK is besluit om die
volgende wysiging van art 40 van Die Kerkorde aan te
beveel:

40.1 Voor die afloop van die vergadering van die algemene
Sinode word ‘n Bred Moderatuur saamgestel wat uit
die volgende lede bestaan:

40.1.1 die vier moderatuurslede van die A(gemene Sinode;

40.1.2 die vier moderatuurslede van elke konstituerende

40.1.3 een ouderling (wat nie predikants- of proponent-
status besit nie) uit elke konstituerende sinode;

40.1.4 Indien enige lid (of ledel genoem in 40.1.2 in die
moderatuur van die Algemene Sinode dien, word
sy plek uit die betrokke sinodale gebied aangevul.
Hierdie aanvulling geskied deur die betrokke
sinode/sinodale kommissie.

40.2 Die dagbestuur van die Bred Moderatuur bestaan uit
die 4 moderatuurslede van die Algemene Sinode en
een bykomende moderatuurslid uit elke konsti
tuerende sinode.”

3.1.7.3 Die BM het hierdie antwoord op sy vergadering van
10 rneiarl 1986 beharidel eu luet sleuk gevoel dat luicudie
samestelling van die BM onwerkbaar groot en gans te duur sal
wees.

Dit sou beteken dat die BM volgens hierdie voorstel uit
ongeveer 60 lede sou bestaan, terwyl daar aan die ander kant
geen uitbreiding van die bevoegdhede van die BM voorgestel
word nie.

3.1.7.4 Aanbeveling

Die Algemene Sinode besluit dat kerkorde Art 40.1 soos
voig sal lui:

“Die Bred Moderatuur word soos voig saamgestel:

40.1.1 Die vier moderatuurslede van die Algemene
Sinode,

40.1.2 die voorsitter van elke Sinodale Kommissie as
prima rius en die ondervoorsitter as sekundus,

40.1.3 twee ouderlinge met twee sekundi wat uit ‘n
groslys, gevorm uit & die ouderlinge op die Algemene
Sinode, gekies word.

40.1.4 Die beginsel geld datwanneer ‘n persoon bedoel
in 40.1.2 reeds ingevolge40.1.1 of 40.1.3 sittingsreg in die
Bred Moderatuur verkry het, die sekundus sittingsreg
verkry.

Skrap arts 40.3.3 en 40.3.4

3.1.8 Posisie van dosente vir Bybelkunde, Hebreeus,
Grieks en ander vakke

3.1.8.1 Die volgende besluit van die SK van SWA is na die
ARK deurgestuur deur die BM op 4 November 1985.

“Die besluit van die Algemene Sinode om proponentstatus
toe te ken aan dosente in Bybelkunde, Hebreeus, Grieks en
ander Teo(ogiese-vakke, skep probleme in die sin,
byvoorbeeld dat enige dosent in een van hierdie vakke,
ongeag aan watter universiteit of kollege hy verbonde is, hy
nou status behou sonder enige verpligting om horn aan
te meld by die ring onder wie se opsig hy dan val.

Die Bred Moderatuur versoek gevolglik die Algemene
Regskommissie om hierdie aangeleentheid te ondersoek en,
indien nodig, aanbevelings vir Reglementswysiging en/of
wysiging van Die Kerkorde in die verband voor te berei.”

3.1.8.2 Die ARK het soos volg gereageer:
“Of su(ke persone hulle by die ring aanmeld of nie, hulle
staan in elk geval onder die opsig en tug van die ring. Ringe
moet hulle vergewis van sulke persone wat binne hulle
ressort woon.”

3.1.9 Kerkregtelike posisie van voltydse kerklike
Jeugwerkers

3.1.9.1 Vanaf die AJK is ‘n navraag in hierdie verband ont
yang en dit is op 4 November 1985 na die ARK verwys.sinode;
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3.1.9.2 Die ARK het geadviseer dat jeugwerkers vir alle
praktiese doeleindes gewone lidmate is wat in diens van die
kerkraad/kerkvergadering staan. Hulle diensvoorwaardes
word kontraktueel bepaal.

3.1.10 Konstituering van kommissies van die Algemene
Sinode

3.1.10.1 Vanaf die AJK is leiding in hierdie verband gevra
aangesien dit moontlik is dat al die lede van ‘n bepaalde
Algemene Sinodale Kommissie (by die predikante in Sinodale
diens, die professore en selfs lede van by die AJK) nie by die
Algemene Sinode kan wees op daardie bepaalde dag nie.

3.1.10.2 Die ARK het soos voig aanbeveel:
“Dat ‘n sameroeper deur die Algemene Sinode vir elke kom
missie aangewys word wat dan die betrokke kommissie vir
sy eerste vergadering vir konstituering en werksaamhede
byeenroep. Hierdie sameroeper tree op as voorsitter, totdat
die vergadering gekonstitueer is en die ampsdraers gekies is.

Die aanbeveling impliseer dat kommissies nie noodwendig
tydens die sinode sal konstitueer nie.

3.1.10.3 Aanbeveling

Die Algemene Sinode keur die reeling soos in punt
3.1.10.2 hierbo gestel good.

3.1.11 Affiliasie tussen Vroueaksie en Federale
Vroueraad, Volksbelang

3.1.11.1 Na aanleiding van ‘n memorandum wat deur die
Sinodale Kommissie van die OVS na die BM verwys is, is die
advies van die ARK oor hierdie saak gevra.

3.1.11.2 Die antwoord van die ARK Iui soos voig:
“In die hg daarvan dat die Vroueaksie niks anders is of kan
wees as die kerk in aksie nie, met ‘n gevoighik heeltemal
eiesoortige roeping, is affihiasie met enige vereniging hoe
lofwaardig sy doehstehhing ookah is, onmoontlik.
Die kerk moedig egter graag die vorming van vrye vereni
gings op positief Christelike grondsiag aan (Art. 70) en
daarom:

1. Word vrouelidmate wat met bepaalde gawes en tahente
begiftig is, aangemoedig om lede te word van vereni
ings wat doelstelhings nastrewe wat op positief
Christehike grondshag staan.

2. Met betrekking tot die FVRV in die besonder word
vrouelidmate inderdaad aangemoedig om lode van die
vereniging te word en ook daar ‘n daadwerkhike bydrae te
lewer toy die Iofwaardige doelstehhings van die higgaam.

3. Vroueaksies as deel van die kerk kan egter nie as sodanig
by die FVRV betrokke raak nie.”

3.1.12 Optrede van teologiese studente in gemeentes
3.1.12.1 Vanaf die Sinode van Oos-Kaapland hot die volgen
do voorlegging gekom:

“Uit die verslag van die sinodale regskommissie voor die
sinode hot die probleem van teologiese studente wat
gedurende vakansies in gemeentes optree, na yore gekom.
Hulle is nog nie gelegitimeer of georden nie en hot ook nog
nie die Drie Formuliere van Enigheid onderteken nie.
Regtens is hulle gewone hidmate wat besig is met teologiese
studie. Daar is geen bepahing in Die Kerkorde wat hierdie
praktyk wettig nie. Tans is hierdie praktyk egter ontoelaat
baar indien Art 48.3 streng toegepas sou word.

Die Sinode versoek die Algemene Regskommissie om die
aangeleentheid reg te stel sodat kerkrade met vrymoe
digheid van teologiese studente in huhle derde en vierde jaar
gebruik kan maak en die studente die nodige preekgeleent
hede kan bekom.”

3.1.12.2 Die ARK het geantwoord dat huhle besluit het om by
die Algemene Sinode aan te beveeh dat Art 48.3 soos voig
gewysig word.

“48.3 Die leiding van eredienste berus by een van die
volgende persone:

48.3.1. die bedienaar van die Woord van die plaaslike ge
meente; of in sy afwesigheid.

48.3.2 die konsulent; of

48.3.3 ‘n ander bevoegde evangehiedienaar van gerefor
meerde belydenis wat deur die kerkraad daartoe
uitgenooi is;

48.3.4 ‘n student van ‘n erkende teologiese fakulteit van
die Ned Geref kerk (art 5.2) wat, Of in ooreen
stemming met die vereistes van die betrokke
fakulteit en met toestemming van die kerkraad,
deel van sy praktiese opleiding in die gemeente
ontvang, Of deur ‘n kerkraad daartoe uitgenooi is;

48.3.5 ‘n ouderhing wat ‘n leesdiens waarneem.”

3.1.12.3 Op verdere navraag van die BM omtrent die posisie
van damesstudente hot die ARK soos voig geantwoord:

“Aangesien die Algemene Sinode nog nooit besluit het om
vroue tot die predikamp toe te Iaat nie, kan damesstudente
wat prakties in gemeentes doen, nie amptehik woordverkon
diging waarneem nie.”

3.1.12.4 Die ARK sal bogenoemde revisie self aan die Sinode
voorlê.

3.1.13 Beroepbaarheid van dienspligkapelane
3.1.13.1 In ‘n brief van die Kapelaan-Generaal van die weer
mag is gemeld dat gemeentes tog soms diensphigkapelane
voor die tyd beroep ten spyte van die feit dat hulle name eers
drie maande voor voltooiing van diensphig in Die Kerkbode
gepubhiseer word. Na aanleiciing van die onordehikheid wat so
geskep word, sowel as die diskriminasie teenoor die ander
diensphigkapehane, hot die SM dus besluit (op 1 November
1983) dat ‘n diensphigkapelaan nie beroepbaar is voor drie
maande voor vohtooiing van sy diensplig nie. Die BM het
bygevoeg: “Dit geld ook vir beroepe na die staandemag en
van die leer.”

Hierdie besluit is amptehik in Die Kerkbode gepubhiseer en aan
die drie kapelaan-generaals en sinodes deurgestuur.

3.1.13.2 As gevolg van die beroeping van ‘n pohisie-kapelaan
vir Mondeor kort na hierdie besluit is dit sterk betwis en
bedenkings uitgespreek of die SM die reg gehad het om so ‘n
besluit to neem. Die feit dat die polisie ook nie by name
genoem is nie het ook daartoe gehei dat met die beroepsprose
dure voortgegaan is tot op ‘n sekere stadium.

3.1.13.3 Na aanheiding van hierdie ongelukkige gebeure het
die BM weereens op 14 Maart 1984 die saak deeghik in oënskou
geneem en soos vohg besluit:

Die SM het nie sy bevoegdheid oorskry dour in hierdie
geval ‘n tussentydse reeling kragtens Art 40.2.2 te tref
nie, aangesien die Algemene Sinode van 1982 nie kon
voorsien dat die alternatief wat hy vir die beroeping en
bevestiging van diensphigkapelane (kyk Kerkordeboek
1982 bI 106) getref het, ruimte gelaat het vir misbruike
nie.

* Dit was nie nodig dat die Pohisie by name in die beshuit

vermeld moes word nie, aangesien die eerste deel van
die besluit alle diensphigkapebane van al die beskermings
dienste insluit en alle kapelane van die pohisie volgens
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beleid as Ieraars van gemeentes bevestig word. Al drie
Kapelaan-Generaals is ook van die besluit in kennis
gestel.

* Polisiekapelane word volgens die ooreenkoms met die
Staat eers beroep en daarna as kapelaan en id van die
Mag deur die Kommissaris aangestel.

* Die Algemene Regskommissie publiseer jaarliks die

name van die Proponente wat ná legitimasie, weens
diensplig nie beroepbaar is nie. Dit vorm deel van die
proses van beroepbaarverklaring.

Die BM besluit dus om sy vorige besluit te handhaaf.”

3.1.13.4 Aanbeveling
1. Die Algemene Sinode keur die reeling van die BM

goed ni dat ‘n dienspligkapelaan in enige van die uni
formdienste nie beroepbaar is voor drie maande voor
voltooiing van sy diensplig wanneer sy naam in Die
Kerkbode gepubliseer word nie.

2. Die Algemene Sinode verleen kondonasie dat sy
besluit (Kerkordeboek, bI 106) met hierdie ordereeling
in ‘n verwarrende situasie deur die BM gewysig is.

3.1.14 Streekkapelaan Gevangenisse
3.1.14.1 ‘n Versoek van die Sinodale Kommissie van die
OVS dat die Streekskapelaan Gevangenisdiens OVS by die
Sinodale Kommissie vir die Diens van Barmhartigheid in
geskakel word, in plaas van by ‘n gemeente, het voor die BM
gedien.

3.1.14.2 Van die kant van die Kapelaan-generaal
Gevangenisdiens het ook ‘n voorstel gekom dat die ooreen
koms van die kerk met die staat in hierdie verband soos voig
gewysig moet word:

“4. ‘n Kapelaan kan ook in die bevorderingspos van streek
kapelaan deur ‘n ring of sinode aan sy Kommissie vir
Diens van Barmhartigheid verbind word, in watter geval
die kapelaan vir die ~05 deur die Suid-Afrikaanse
Gevangenisdiens geIdentifiseer word, en die
ring/sinode die aanstelling doen.

5. ‘n Kapelaan kan ook in die bevorderingspos van
hoofkapelaan deur die Algemene Sinode se Kommissie
vir Diens van Barmhartigheid verbind word, in watter
geval die persoon deur die Suid-Afnikaanse Gevange
nisdiens geldentifiseer word, en die Algemene Kommis
sie vir Diens van Barmhartigheid die aanstelling doen.”

3.1.14.3 Die BM het egter besluit dat die versoek nie
goedgekeur kan word nie en dat die bestaande ooreenkoms
nie op hierdie stadium gewysig moet word nie om die
volgende redes:

“1. Ingevolge die Ooreenkoms tussen die Departement van
Gevangenisse en die BM (Algemene Sinode 1978, 143,
810) word ‘n gevangenis-kapelaan alleen as ‘n mede
Ieraar van die gemeente wat hom beroep het, ingeska
kel.

2. Die posisie van streekkapelane (Algemene Sinode 1978,
145) is dat hulle as beherende en administratiewe be
stuurders van die geestelike dienste nie kerklik inge
skakel word nie.

3. HulIe doen, na benoeming deur die Gevangenisdeparte
ment, self aansoek by die Algemene Regskommissie
om behoud van hul predikantstatus (indien hulle dit wel
het.)

4. Die Kapelaan-Generaal doen verslag ook van hul arbeid
aan die Kapelaanskommissie van die Bred Moderatuur.

5. Dit staan ‘n gemeente egter vry om ook ‘n streeks
kapelaan of ook die Kapelaan-Generaal te beroep tot
medeleraar.

3.1.15 Aparte groslys vir elke uniformmag
‘n Voorstel is deur die aktuarius van Oos-Transvaal gedoen dat
die BM aparte groslyste vir elke uniformmag (Weermag,
Polisie en Gevangenisdiens) moet opstel. Die BM het egter
besluit om dit nie te doen nie, aangesien die huidige stelsel nie
probleme gee nie.

3.2 AKTUELE SAKE DEUR BREE MODERATUUR HAN-
TEE R

3.2.1 Skrifgesag en Skrifgebruik
3.2.1.1 Vanaf die AJK is ‘n skrywe op 28 April 1985 ontvang
waarin kommer uitgespreek word oor teenstrydige standpunte
tussen teolod oor bepaalde Skrifbeskouings en Skrifhante
rings. Dit veroorsaak onrus in die bredr kerklike lewe en het ‘n
verlammende effek veral op die geloofslewe van die jeug. In
die noodsaaklike gesprek met die Onderwysdepartemente oor
die inhoud van Bybelonderrig en Bybelkunde maak hierdie ver
skille en onduidelikhede dit uiters moeilik.

Die AJK het dus die BM versoek om ‘n ad hoc kommissie te
benoem om hieroor verslag te doen en duidelike leiding by die
eersvolgende Sinode aan die kerk te gee.

3.2.1.2 Hierdie saak was ook terselfdertyd op die Agenda
van die TKK en ook daar is kommer uitgespreek oor sekere
rigtings. Die hele problematiek van die Skrifverstaan,
Skrifgesag en Skrifbeskouing was ook sterk in die kerklike pers
bespreek. Die stuk van die Gereformeerde Kerk Nederland:
GOD MET ONS het ook telkens ter sprake gekom. ‘n Sinode
van een van die Afrikaanse Kerke het dan ook ons Kerk se
Skrifbeskouing verkeerdelik gekritiseer in hulle Agenda.

3.2.1.3 Die BM het dus die afgevaardigdes van die Ned
Gereformeerde Kerk in die Tussenkerklike Kommissie
aangewys as ad hoc kommissie om ‘n stuk oor hierdie saak
voor te berei.

Hierdie ad hoc kommissie het op sy beurt die drie Teologiese
Fakulteite van ons kerk versoek om elk ‘n stuk op te stel met
die standpunt soos hulle dit aanvaar.

Toe die drie stukke ontvang is (opgestel aan die hand van ‘n
eenvormige skema) was daar verbasende eenstemmigheid.
Prof PC Potgieter is toe versoek om dit tot een stuk te ver
werk.

Die BM het dit met enkele kleinere woordwysigings aanvaar en
dit is ook aan die TKK voorgeld as ‘n weergawe van die stand-
punt van die Ned Geref Kerk oor Skrifgesag en Skrifgebruik.

3.2.1.4 Die stuk self word hier in sy geheel weergegee.

I SKRIFGESAG EN
Die drie teologiese fakulteite van die Ned Gref Kerk bied op
versoek van die Bred Moderatuur die volgende opmerkinge
in verband met die gesag en gebruik van die Heilige Skrif
aan as ‘n aantal stellings of notisies wat geensins bedoel om
‘n volledige behandeling van die onderwerpe te bied nie,
maar slegs inspeel op bepaalde sake wat op die oomblik
aktueel in die kerklike diskussie is. Daarby word dringend
versoek dat verskillende uitsprake as deel van die geheel
gelees en verstaan moet word, en nie op hulleseif en
gelsoleerd uit hulle verband nie. Dit is ook die oortuiging van
die Fakulteite dat die Bred Moderatuur hierdie memorandum
nie moet hanteer as ‘n aanvulling by die bestaande
belydenisskrifte van die Ned Geref Kerk nie, maar dit moet
sien as verklarende aanmerkinge by enkele aspekte van die
belydenis.



BREE MODERATUUR 56

DIE BEGRIP “TEOPNEUSTIE”

Die begrip “teopneustie” druk die geloofsoortuiging
uit dat die Heilige Skrif onder die inspirasie of beade
ming van die Heilige Gees tot stand gekom het (2 Tim
3:16 en 2 Pet 1:21) en deur die blywende en onvernie
tigbare verbintenis tussen die Heilige Gees en hierdie
geskrifte die Woord van God is waardeur Hy lewend
tot ons spreek (Heb 4:12). Die verskillende teorieë oor
hoe die inspirasie plaasgevind het, probeer om uitdruk
king te gee aan die wyse waarop aan die teopneustie
van die Heilige Skrif gedink moet word.

1.2 Die God : mens verhouding
Die term “organiese inspirasieleer” het in ons kringe
gebruiklik geword as verwoording van die belydenis
dat die He~lige Gees by die totstandkoming van die
Heilige Skrif op sodanige wyse van die diens van
mense gebruik gemaak het, dat daar in geen enkele
opsig aan hulle selfwerksaamheid afbreuk gedoen, of
die historiese en psigologiese bemiddeling van die
openbaring uitgeskakel is nie.

Die Bybelskrywers het klaarblyklik dikwels gebruik
gemaak van gegewens wat hulle beskikbaar gehad
het. Soms was dit persoonlike herinneringe, soms
mededelinge van ander mense, soms oorleweringe
wat in die tyd bekend was, soms selfs skriftelike
bronne wat hulle kon raadpleeg. Uit al hierdie
gegewens het hulle geput, dit selfs geInterpreteer en
uiteindelik op hulle eie manier weergegee. Maar
dwarsdeur die hele proses was die Heilige Gees op ‘n
besondere wyse werksaam om die resultaat te waar
borg. As Auctor primarius het Hy sorg gedra daarvoor
dat hulle met hulle skryfwerk presies weergegee het
wat sy Goddelike bedoeling daarmee was.

Langs hierdie weg het daar dus ‘n boek ontstaan waar
van ons gb dat dit van begin tot einde die onfeilbare
Woord van God is, en waarvan die leer “hee/temal
volmaak en in alle opsigte volkome is” (NGB:)).

Cm uitdrukking te gee aan hierdie ontstaanswyse
van die Skrif binne die verbondsverhouding tus
sen God en mens, word die term “dialogiese in
spirasie” soms gebruik.

1.3 Die Bybel as Woord van God
As ons beby dat die Bybeb die Woord van God is, be
doel ons daarmee dat hierdie Boek met sy menslike en
historiese karakter in sigself die Woord van God is. Nie
alleen op grond van die selfgetuienis van die Skrif nie,
maar ook op grond van die outopistie van die Skrif
waarvan die kerk deur die inwendige getuienis van die
Heilige Gees bewus word, bely ons dat daar ‘n bepaab
de identiteit tussen hierdie menslike woorde en die
Woord van God is. Hierdie identiteit is blywend eie aan
die Skrif en kom nie tebkens tot stand waar mense die
Woord van God hoor nie. Die Bybel is nie slegs ‘n
geboofsboek wat die getuienis van mense aangaande
hubbe geloof of geboofservarings bevat nie. Dit kom tot
ons as die verkondiging van Gods dade en woorde in
die geskiedenis van sy omgang met die mense soos dit
kulmineer in Jesus Christus as die Vleesgeworde
Woord. Ons aanvaar dat die Heilige Skrif in sy geheel
en in al sy dele die Woord van God is, en dat dit on
moontbik is om in die Bybel te skei tussen wat van God
en wat van die mens kom, of tussen die inhoud van
Gods Woord en die mensbike vorm waarin dit tot ons
kom.

2. DIE AARD VAN DIE SKRIFGESAG

2.1 Die Skrif het gesag, omdat dit die Woord van God is.
Die verskible rondom die gesag van die heilige Skrif

raak nie soseer die vraag of die Skrif gesag het nie,
maar die vraag na die aard van die Skrifgesag.

Die histories-kritiese metode van Bybebondersoek soos
dit gedurende die afgebope drie eeue ontwikkel het,
hanteer die Skrif prinsipieel op dieselfde wyse as elke
ander historiese dokument, en dit plaas die belydenis
aangaande die onfeilbaarheid van die Skrif onder
sware druk. Dit alles het die teologie gedwing om die
vraag na die aard van die Skrifgesag bale indringender
onder die oë te sien.

2.2 Kennishorison
Dok diegene wat in geen enkele opsig wil afdoen aan
die absolute gesag van die Heilige Skrif as die Woord
van God nie, het dit noodsaaklik gevind om na aan
leiding van die algemene aanvaarding van die moderne
wêreldbeeld en die verbreding van die kennishorison in
bepaalde opsigte genuanseerder oor die gesag van die
Skrif te praat. Die Bybel is geen handboek vir weten
skap of geskiedenis nie en is nie aan ons gegee as ‘n
bron van openbaring oor allerlei aangeleenthede wat
oor die breë terrein van ons kennis be nie. Dit het ‘n
bepaalde religieuse skopus of doel. Dit is aan ons
gegee om ons wys te maak tot saligheid, sodat die
mens van God volkome kan wees, volmaak toegerus
vir elke goeie werk (2 Tim 3:16).

2.3 Skopus van die Skrif
Die aanvaarding dat die Skrif ‘n bepaalde skopus het,
beteken nie die ontkenning van die betroubaarheid en
waarheid van alles wat in die Heilige Skrif verkondig
word nie (vgl art 5 NGB), maar vra van ons om alles
wat in die Skrif verkondig word, in verband te bring
met die doe) waarvoor die Skrif aan ons gegee is. Dit
moet ons daarvan weerhou om die Bybelse verkondi
ging te beoordeeb op grond van abstrakte, rasionele en
positiwistiese kriteria vir waar en vals wat nie met die
eie aard van die Skrif rekening hou nie. Die uitspraak dat
die Bybel geen handboek vir wetenskap of geskiedenis
is nie, beteken nie dat die Bybel vir die wetenskap geen
betekenis het nie, of dat die Bybel histories onbetrou
baar is nie. Die hele boodskap van die Bybel staan en val
juis by die betroubaarheid van die geskiedenis van Gods
heilsdade wat daarin verkondig word. Maar die Bybel
hanteer hierdie geskiedenis nie op ‘n modern-Westerse
manier nie, streef nie na wetenskapliek presisie en
volledigheid nie en mag daarom nie onderwerp word
aan eise wat nie rekening hou met die historiese en
kulturele bepaabdheid van die Bybelse verkondiging en
die uitgesproke doe) waarmee hierdie verkondiging
aan ons gegee is nie.

2.4 Betroubaarheid
Wanneer dit eenmaab aanvaar is dat die Heilige Skrif ‘n
bepaalde skopus het, spreek dit vanself dat alles wat
aangaande die Heibige Skrif bely word, in verband met
die skopus van die Skrif gebring moet word. So is dit
byvoorbeeld duidebik dat alles wat ons van die eien
skappe (gesag en betroubaarheid, genoegsaamheid,
duidelikheid, noodsaaklikheid) van die Heibige Skrif be
by, verstaan moet word in verband met die skopus van
die Skrif. Dit beteken nie dat die gesag van die Skrif
beperk word deur sy skopus nie, maar dat die gesag
van die Skrif nie bosgemaak mag word van sy skopus
nie. Die Skrif is onfeilbaar, omdat dit in elke opsig
beantwoord aan die bedoeling van God daarmee.

2.5 Waarheidsbegrip
Wanneer daar nie rekening gehou word met die
skopus van die Skrif nie, is die gevaar groot dat daar in
die omgang met die Skrif uitgegaan sal word van ‘n
objektiwistiese of positiwistiese waarheidsbegrip wat
vreemd is aan die aard en doe) van die Skrif. Dit is die

1.

1.1
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I 2.6

geval in die Skrifkritiek wat sedert die agtiende eeu
opgekom het en op allerlei wyses die Skrif geweld
aangedoen het.

Ongelukkig gaan ook diegene wat ‘n direk
teenoorgestelde standpunt inneem en die Bybel teen
sulke kritiek wil verdedig, dikwels van dieselfde
positiwistiese waarheidsbegrip uit. Die resultaat hier
van is meestal dat mense dit moeilik vind om die
menslike karakter van die Bybel te aanvaar, en dit gee
aanleiding tot ‘n fundamentalistiese of ‘n biblisistiese
houding teenoor en hantering van die Bybel, wat nie
reg kan laat geskied aan die eie-aard van die Bybel
soos dit aan ons gegee is nie. Dit blyk veral uit die
wyse waarop die Skrif uitgelê en gebruik word.

Interpretasie
Dit is noodsaaklik om by die interpretasie en gebruik
van die Skrif rekening te hou met sy skopus of bedoe
ling. Ons gb dat die reformatoriese stelreël blywende
geldigheid het, naamlik dat die Skrif sy eie uitbegger is.
Aan hierdie stelreël word geweld gedoen as daar, soos
in die biblisistiese omgang met die Skrif, nie voldoende
rekening gehou word met die historiese gesitueerdheid
van die Skrifwoorde, met hulle heilshistoriese ver
band, met die ryke verskeidenheid van betekenisse
waarin taaltekens gebruik kan word, of met die aard
van die Iiteratuurgenres waarmee ons te make het nie.
Alles in die Skrif word dan eenvoudig genivelleer en
Skrifwoorde word op ‘n soms willekeurige en selektie
we wyse, direk en sonder vertolking, op die mens van
die hede van toepassing gemaak. Maar aan hierdie
stebredl word ook geweld gedoen deur diegene wat
met ‘n vooropgesette wysgerige hermeneutiek die
Skrif aan die verstaansmoontlikhede van die moderne
mens wil onderwerp. Dikwels is die vertrekpunt van
die wysgerige hermeneutiek positiwisties en ignoreer
dit die gesag wat die Skrif ook oor ons
voorveronderstellings het. Daarom is dit noodsaaklik
om daarvan uit te gaan dat die aard van die Skrifgesag
deur die Skrif self bepaal word en ten diepste deur die
Driednige God self.

2.7 Gevare
Die hantering van die skopus-begrip in verband met
Skrif en sy gesag hou bepaalde gevare in waarvan ons
terdeë bewus moet wees. Dit is moontlik dat dit die in
vabspoort kan vorm vir ‘n dualistiese inspirasie
opvatting wat begin werk met ‘n onderskeiding binne
die Skrif tussen wat werklik van God afkomstig sou
wees en wat maar net die historiese en menslike “ver
pakking” sou wees waarin dit tot ons kom. Dit kan ook
lei tot pogings om ‘n nuwe wysgerige waarheidsbegrip
op die Skrif van toepassing te maak, soos byvoorbeeld
die begrip “refasionele waarheid” waarin die menslike
geloofsverhouding tot God mede-konstitutief word
vir die waarheid van die Skrif. Hoewel dit waar is dat
die waarheid van die Skrif altyd slegs binne ‘n
geboofsverhouding tot God mede-konstitutief word vir
die waarheid van die Skrif. Hoewel dit waar is dat
geloof en openbaring neerkom op ‘n bipolariteit waarin
die menslike geboofspool mede-bepalend word vir wat
die waarheid van Gods openbaring (as die ander pool)
sou wees nie. In so ‘n voorstelling word die geloof nie
meer as suiwer reseptief verstaan nie, maar verkry dit
‘n kreatiewe en konstitutiewe en dikwels ook kritiese
funksie ten opsigte van die openbaring. Elke vorm van
versubjektivering van die waarheid van die Skrif moet
van die hand gewys word, omdat dit die “objektiewe”
karakter van die Skrifopenbaring as verbondsmatige
werklikheid misken en geboof en openbaring komple
mentér op mekaar betrek, waarby die geboof in feite

oor die openbaring gaan heers in plaas van om daar
voor te buig.

Die Bybeb het dus in homseif gesag, of dit erken word
of nie, maar hierdie gesag kom eers in werking, raak
eers effektief, wanneer die mens deur die werking van
die Heilige Gees voor die gesag gesteb word. Die gesag
van die Bybel funksioneer derhalwe binne die verhou
ding (relasie) waarin die mens tot God staan.

3. DIE SAMESTELLING VAN DIE SKRIF

Die Heilige Skrif soos ons dit ken, is saamgestel uit ‘n
groot verskeidenheid van geskrifte wat oor die eeue
heen in ‘n gekompbiseerde historiese proses tot stand
gekom het en versamel is. Ons besit nie meer die oor
spronkbike manuskripte nie en die groot aantab verskille
in teksbesing noop ons tot ‘n kritiese en wetenskaplike
omgang met die skrifteks ten einde tot die suiwerste
moontlike tekslesing te kom. Die wetenskaplike
tekskritiek is ‘n erkende en aanvaarbare teobogiese
dissipline.

3.1 Tekskritiek, teksvasstelling en Skrifkritiek

Omdat ons beby dat die teks in die oorspronklike tale
die wèergawe van die Skrif in sy suiwerste vorm is,
moet daar steeds getrag word om dit so goed as
moontlik vas te stel. In soverre tekskritiek hierdie taak
vervul, dra dit dus by tot hierdie ideaal. Hiervoor moet
able moontlike teksgetuies versamel en geëvalueer
word.

Die benaming “kritiek” word in die teobogiese vakter
minobogie op twee maniere gebruik: Eerstens in die sin
van ‘n streng wetenskaplike analise wat nie vanuit ‘n
negatiewe en Skrifvreemde vertrekpunt bepaal word
nie; tweedens in die sin van ‘n wetenskaplike analise
wat web vanuit ‘n sodanige vertrekpunt bepaal word.
Die benaming “tekskritiek” word by ons in die eerste
sin gebruik, “Skrifkritiek” in die tweede.

Ons beskou tekskritiek in die sin van die vasstelling van
die betroubaarste lesing van ons Bybelteks deur mid-
del van die kritiese aanwending van al die middele wat
die moderne wetenskap tot ons beskikking steb, in die
besonder van die inwendige en die uitwendige kriteria
wat vir hierdie doel ontwikkel is, as ‘n sine qua non vir
die verstaan en voortgaande bestudering van God se
openbaring. Hierteenoor word Skrifkritiek as bedry
wigheid wat vanuit ‘n rasionalistiese of ‘n ander Skrif
vreemde vertrekpunt die Skrifgesag aftakel, ten sterk
ste afgewys.

Hierdie Skrifkritiek moet dus heel duidelik van
tekskritiek onderskei word. Dit moet ook onderskei
word van wetenskapbike metodes soos biterêre-,
bronne-, vorm-, redaksie-, en tradisie-anabise wat nie
per se ‘n negatiewe voorveronderstebling bevat nie en
heel vrugbaar gebruik kan word vir ‘n beter verstaan
van die Heilige Skrif.

‘n Aprioriese aanvaarding van die gesag van die Skrif
beteken nie dat ons die od sbuit vir die probleme en
eienaardighede van die Skrif soos dit voor ons be nie.
Daar bestaan geen rede om die problematiese fenome
ne van die Skrif te ontken of die kompbekse prosesse
wat aan die totstandkoming van die huidige Skrifteks
voorafgegaan het, te ignoreer nie. Verantwoordelike
Skrifstudie moet eenvoudig rekening hou met die
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elemente van stilering, komposisie en ander faktore
wat by die totstandkoming van die Bybel met sy
veelheid van literêre genres ‘n rol gespeel het.

3.2 Verhouding Ou Testament : Nuwe Testament

Wat die verhouding tussen Cu en Nuwe Testament
betref, is ons van oortuiging dat hierdie twee dele van
die kánon onder Gods beskikking saamgevoeg is en as
die twee komplementerende dele van een geheel ver
staan moet word. in die terme “Ou” en “Nuwe Tes
tament” het die kerk van die begin af die belydenis
uitgedruk van die verbondenheid en die verskille tus
sen hierdie twee dele van die Woord van God. Sowel
met die verbondenheid as met die verskille tussen die
Cu Testament en die Nuwe Testament moet in die
omgang met die Skrif rekening gehou word. Nie een
van hierdie twee testamente kan sonder die ander
gelees en volkome korrek verstaan word nie, maar ter
selfdertyd is dit waar dat elkeen in sy eie reg gehoor en
verstaan moet word. Die Cu Testament is in die Nuwe
vervul en die Nuwe Testament is in die Cue verborge.
Die Nuwe Testament gaan ons daarin voor om Chris
tus op ‘n bepaalde wyse reeds in die Cu Testament te
vind en die Cu Testament wys bokant homself uit na ‘n
ryker vervulling wat God in die toekoms sou
bewerkstellig. Cns erken ten voile die wetenskaplike
legitimiteit van ‘n bestudering van die Cu Testament in
sy historiese konteks en voorlopig nog afgesien van sy
verhouding tot die Nuwe Testament, mits daaraan
vasgehou word dat dit vir die Christelike teoloog nie
moontlik is om daarmee te volstaan nie. Christelik
gesproke kom die bestudering van die Cu Testament
eers tot sy reg as dit in die samehang met die Nuwe
gelees word, net soos die unieke boodskap van die
Nuwe Testament eers ten voile verstaan kan word in
samehang met die Cue.

Ten opsigte van Nuwe-Testamentiese aanhalings uit
die Cu Testament is dit duidelik dat die Nuwe-Testa
mentiese skrywers van die gangbare uitlegmetodes
van huile eie tyd gebruik gemaak het. Sommige van
hierdie metodes, 5005 byvoorbeeld die allegorese,
word vandag op grond van moderne hermeneutiese
insigte anders beoordeel waarmee egter nie sonder
meer die saaklike legitimiteit van ‘n bepaalde sitaat
afgewys word nie, omdat dit onder inspirasie van die
Heilige Gees geskied het.

3.3 Die kánon
Die proses van kanonvorming het nie plaasgevind
nadat die Skrif voltooi is nie, maar het die totstand
koming daarvan vergesel. Dit het alleen later sy finale
beslag gekry. Daaronder verstaan ons dat ‘n sekere
getal Bybelboeke onder leiding van die Heilige Gees
aanvaar is as die gesaghebbende en normatiewe
Woord van God. Die boeke is nie deur ‘n sinode of
kerklike instansie as kánon verklaar nie, maar as kánon
erken. Dat daar in hierdie proses verskillende faktore
meegewerk het, word aanvaar, maar uiteindelik gaan
dit gepaard met die belydenis dat die Heilige Gees deur
alies heen gelei het sodat op ‘n bepaalde tydstip
die omvang van die kdnon finaal aanvaar kon word.
Daarmee bely ons ook dat by die kánon, soos vervat in
ons belydenisskrifte, niks meer bygevoeg kan en hoef
te word nie. Dit is immers die instrument wat die
Heilige Gees daargestel het en wat Hy tans gebruik om
die kerk in die voile waarheid te lei.

3.4 Noodsaaklikheid van die Skrif
Die uiteindelike skriftelike vaslegging is die wyse
waarop die besondere openbaring ‘n blywende vorm
gekry het. Volgens God se beskikking was dit die

manier waarop sy Woord vir ons onvervals bewaar kon
bly, en so ook die blywende besit van die mensdom
kon word. Die Woord het in ‘n gebroke en sondige
werklikheid en tussen sondige en onvolmaakte mense
‘n plek gevind. So het die openbaring van God die
besit van die nageslag gebly.

Wat die gebruik van die Skrif betref, aanvaar ons dat
die Skrif aan ons bepaalde norme bied wat van toepas
sing is op ons totale lewe en dat dit daarom moontlik is
om al ons beslissings in die hg van die Skrif te neem.

4. SKRIF EN BELYDENIS
Cns gb dat die Heilige Skrif die enigste norm is vir die
belydenis van die kerk. Die belydenisskrifte van die kerk
is as norma normata ondergeskik aan die Skrif as norma
normans. Die belydenisskrifte dra daarom ‘n kerklike
gesag in onderskeiding van die Heilige Skrif wat tot ons
kom met Goddelike gesag. Die vryheid van eksegese is
‘n kosbare kleinnood van die Reformasie en mag nie in
die gedrang gebring word nie.

In beginsel bly alle belydenisskrifte van die kerk daarom
oop vir hersiening in die hg van die Skrif. Dit beteken
egter nie dat die belydenisskrifte daarom geen bindende
gesag vir die lidmate van die kerk het nie. Die
belydenisskrifte van die kerk verteenwoordig
hermeneutiese beslissings vir die verstaan van die Skrif
wat deur die kerk by die groot kruispunte in sy
geskiedenis geneem is. Hulle ontleen hulle gesag aan
die gesag van die Skrif waarvoor huhle erkenning wil
verskaf. Miskenning van die belydenisskrifte beteken
daarom nie net ‘n miskenning van die gesag van die
kerk nie, maar dikwels ook ‘n miskenning van die gesag
van die Skrif.

Dit is die reg en pug van die kerk om rekenskap te vra
van enige lidmaat van die kerk wat in sy uitleg van die
Skrif in stryd met die belydenis van die kerk kom, juis
omdat dit vir die kerk ems is met die Skrif en met die
skriftuurlikheid van sy belydenis. Indien dit wel sou
gebeur dat iemand op grond van Skrifondersoek tot ‘n
nuwe visie op die boodskap van die Skrif kom, sal hy
hom langs die ordelike weg van ‘n gravamen tot die
Sinode moet wend vir ‘n beshissing. Volharding in ‘n
standpunt wat teenoor die belydenis staan, moet egter
uitloop op leertug.

3.2.1.5 Aanbeveling
Die Algemene Sinode aanvaar die stuk: Skrifgesag en
Skrifgebruik as ‘n studiestuk wat as riglyn vir lid mate en
ampsdraers kan dien

3.2.2 Spesiale Feesdae
3.2.2.1 Vanaf die Sinodale Kommissie CVS is die versoek
van ‘n ring soos volg deurgestuur:

“Die Sinodale Kommissie het besluit om moontiike vertod
tot die staat met betrekking tot die afskaffing van Goeie
Vrydag, Paasmaandag lGesinsdag) en Hemelvaart as open-
bare vakansiedae na die Bred Moderatuur vir moontlike
studie deur AKLAS deur te stuur.

Die Ring van Bloemfontein-Noord neem met besorgdheid
kennis dat van die viering van die kerklike feesdae, Goeie
Vrydag, Paassondag en Hemelvaartdag, daar weinig tereg
kom wat die Kerk van die Here waardig is. Die feit dat hier
die feesdae deel uitmaak van bang naweke wat as vakansie
naweke gebruik word, ontwrig nie net die kerk se feesverrig
tinge nie, maar het ook tot gevolg die ontsettende ongeluks
en sterftesyfer op ons land se paaie.

Beleefd beveel die Ring van Bloemfontein-Noord by die
Vrystaatse Sinodale Kommissie van die Ned Geref Kerk aan
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met die versoek dat dit aan die Kommissie vir Leer en
Aktuele Sake van die Algemene Sinode deurgestuur sal
word:

1. Dat ernstig oorweeg word om Goeie Vrydag, Paasmaan
dag (Gesinsdag) en Hemelvaartdag as openbare vakan
siedae te laat verval.

2. Dat die Kerk nog die wêreldwye datums vir Goeie
Vrydag, Paassondag en hemelvaartdag sal gebruik waar
op die kerklike feesvieringe buite die werksure kan plaas
vind.

3. Dat vir die verlies van vakansiedae vergoed sal word deur
die nodige bykomende voorsiening by die gewone skool
vakansies te maak en dat by die gewone werkers ‘n aan
passing by hulle jaarlikse verlof gemaak sal word.

4. Dat die Sinodale Kommissie die samewerking van alle in
stansies sal verkry wat ‘n bydrae kan lewer om boge
melde doelstellings te verwesenlik.

5. Dat die Sinodale Kommissie alles in sy vermoë sal doen
om hierdie saak wat in die Kerk en die land se belang is,
op Regeringsvlak te hanteer deur middel van die Bred
Moderatuur van die Algemene Sinode van die Ned Geref
Kerk.

Die Ring van Bloemfontein Noord is daarvan oortuig dat in
dien hierdie aanbevelings deurgevoer kan word, dit die
Christelike feesdae tot hulle reg sal laat kom, tot heil vir alle
Christene sal wees en tegelyk ook ‘n bydrae sal lewer om die
dood van die RSA se paaie te beperk.”

3.2.2.2 Die BM het hierdie punt deurgestuur na die AKLAS
vir studie. AKLAS het op 10 Maart 1986 soos volg gerap
porteer:

“1. Die Kommissie oordeel dat die Kerk nie op hierdie
stadium verdere vertod vir die afskaffing van gods
dienstige feesdae tot die owerheid moet rig nie. Die
motivering vir ons besluit is soos voig:

1.1 ‘n Regeringskommissie het die openbare vakansiedae
enkele jare gelede grondig ondersoek. Veral die af
skaffing van Paasmaandag is ernstig deur die afvaar
diging van die kerk bepleit. Om verskillende redes het
die owerheid nie hierdie vakansiedag afgeskaf nie.

1.2 Dit blyk dat ander instansies — byvoorbeeld Kamers
van Koophandel; die handel en nywerheid; vakbonde
en toerisme-rade, die behoud van hierdie vakansie
dae bepleit.

1.3 Daar is ander Kerkgroepe — nie net die groot
Sioniste Kerk nie — wat die Paasnaweek vir hulle
groot godsdienstige saamtrekke benut.

1.4 Die Kommissie is nie van oordeel dat die afskaffing
van hierdie dae as openbare vakansiedae, die beter
bywoning van kerkdienste sal verseker nie.

1.5 Die Kommissie moes die standpunt van die Bred
Moderatuur in aanmerking neem. Dit lui: “Die stand-
punt van die Bred Moderatuur is dat amptelike kerk
like feesdae sover moontlik onaangetas moet bly.”
(Verw. A/34/79)

3.2.2.3 Aanbeveling
Die Algemene Sinode keur die standpunt soos gestel in
3.2.2.2 hierbo goed.

3.2.3 Diverse sake van aktuele belang deur BM hanteer

3.2.3.1 Besluite van die kerk oor perdewedrenne
Na aanleiding van navrae het AKLAS vir die BM ‘n lys van

besluite wat in die verlede geneem is, opgestel en is dit as ‘n
artikel in Die Kerkbode gepubliseer.

3.2.3.2 Beswaar teen skenkings van Wêreldraad van
kerke aan organisasies wat orde in SA wil ver
steur.

‘n Beswaarbrief is in hierdie verband van die Sinode van die
OVS ontvang. Genoemde brief is deur die BM in Die Kerkbode
gepubliseer en die beswaar is ook direk aan die WRK deurge
stu u r.

3.2.4 Reforum
3.2.4.1, Na ontvangs van die reglement van Reforum het die
BM in ooreenstemming met Art 70.20 die organisasie beoor
deel.

3.2.4.2 Die volgende standpunt is goedgekeur:

“Die Bred Moderatuur het kennis geneem van die stigting
van die buitekerklike organisasie REFORUM met die
doelstelling om ‘n forum te skep waar gelowiges kan besin
oor kerkeenheid oa binne die familie van NG Kerke en oor
die bydrae wat die kerk kan lewer tot geregtigheid en vrede
in Suid-Afrika en om dan so sy deelnemers te motiveer om
uitvoering te gee aan die vrug van hulle besinning.

Die BM is van oordeel dat die Kerk voldoende amptelike
strukture het waardeur oor belangrike en aktuele sake in
dringend besin word en leiding gegee word. So is die Kerk
ook voortdurend besig om te besin oor die Skriftuurlike
eenheid van die Kerk van Christus en sy roeping om
geregtigheid en vrede te verkondig en na te streef.

“Sodanige buitekerklike organisasies en die deelname aan
hulle bedrywighede is alte dikwels die oorsaak van verwar
ring, verdeeldheid en stryd onder lidmate van die Kerk en
werk dislojaliteit aan die amptelike standpunte van die kerk
in die hand.

Die Ned Geref Kerk bied deur sy sinodes, Algemene
Sinode en skakeling met die ander kerke binne die familie
van NG Kerke genoegsame geleentheid tot ernstige besin
ning oor kerklike verhoudinge en die eenheid van die Kerk
van Christus. Deur sy kommissies op verskillende vlakke
word ocr die hele spektrum van die Christelike en kerklilce
lewe indringend besin, leiding gegee en gewerk. Hierdie
standpuntstelling en biding wil die Kerk nie graag laat ver
war en vertroebel deur die stem van buitekerklike organi
sasies nie.

3.2.4.3 Aanbeveling
Die Algemene Sinode keur die standpunt soos in 3.2.4.2
hierbo gestel, goed.

3.2.5 SAUK en Godsdienstige programme
3.2.5.1 Na aanleiding van verskeie wysigings wat in die aan
bieding van Godsdienstige programme van die SAUK en TV in
1985 aangebring is het die BM die volgende besluit na die
SAUK-TV deurgestuur:

“Die Bred Moderatuur van die Ned Geref Kerk spreek sy
waardering teenoor die SAUK uit vir die inspraak wat die
kerklike advieskomitee het by aanbieding van eredienste en
ander godsdienstige programme oor die radiosenders en die
televisiedienste van die SAUK. Die BM vertrou dat die
kerklike advieskomitee in die toekoms steeds die geleent
heid sal he om die SAUK in hierdie verband met raad te be
dien aangesien dit die kerklike lewe in Suid-Afrika ten
nouste raak.”

3.2.5.2 In sy antwoord het die Direkteur-Generaal van die
SAUK oa die volgende gestel:

“Die SAUK stel ‘n hod prys op die leiding wat hy van die
Kerklike Advieskomitee ontvang en die betrokke personeel
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lede verbonde aan die verskillende dienste is ook mede deur
die wellewendheid van die lede, vrymoedigheid om deurlo
pend waar nodig, om advies aan te kiop. Ook by die meer
formele oorlegpleginge tydens vergaderings deur die jaar
word die wenke en kommentaar van lede en die wedersydse
gedagtewisseling hoog waardeer. Ook ek vertrou dat die
kerklike Advieskomitee vorentoe steeds hierdie waardevolle
taak sal bly uitvoer.”

3.2.6 Noocihulpfonds vir Onlusgeteisterdes

3.2.6.1 Stigting
Toe die vlaag van sinnelose moorde, lyding en vernietiging van
eiendomme ons land getref het deur middel van die onrussi
tuasie en aanslae op wetsgehoorsame inwoners en die veilig
heidsmagte, het die Bred Moderatuur die AKDB genader om
‘n fonds te stig om hierdie slagoffers te help. Die AKDB het die
AKDB-Noodhulpfonds gestig en geadministreer onder sy regi
strasie. ‘n Subkomitee uit die Bred Moderatuur en AKDB het
die opdrag hanteer.

3.2.6.2 Teikengroepe
Die fonds lewer huip aan alle mense, afgesien van ras of
geloof, wat in die nakoming, beskerming en handhawing van
‘n wetsgehoorsame en ordelike samelewing as gevoig van die
onluste skade gely het. Dit beteken almal wat skade berokken
is omdat

* hul wetsgehoorsaam met hul gewone daaglikse lewe en

werk voortgegaan het;
* hul dienste daaraan gewy het om ‘n ordelike samelewing te

handhaaf, by raadslede van plaaslike owerhede;
* hul pligte uitgevoer het in die beskerming van lewens en

eiendomme en die handhawing van wet en orde, by die vei
ligheidsmagte.

3.2.6.3 Ontvangs
Die fonds het ‘n goeie ontvangs geniet en bydraes is tans
(April 1986) soos voig:

R105083,00
Rente : R 3 344,00

R108 427,00

3.2.6.4 Besteding
Na behoorlike en wetenskaplike evaluasie en plaaslike onder
soek van elke geval wat aangemeld is, word die aansoeke in
behandeling geneern. Toekennings word met ‘n skriftelike
boodskap en bemoediging uit die Woord aan elkeen per
soonlik tuisgebring deur die instansie wat dit aangemeld het.
Tot op datum is aan 125 gesinne (verteenwoordigend van
ongeveer 750 lede) ‘n bedrag van R59 105,00 uitbetaal.

3.2.6.5 Aanbeveling
Die Algemene Sinode keur hierdie optrede van die BM
goed.

3.2.6.6 Die AKDB sal verder verslag lewer.

3.2.7 Die Kairosdokument
3.2.7.1 Op 13 September 1985 is die sg “Kairosdokument”
of “Challenge to the Church” as “A Theological Comment on
the Political Crisis in South Africa” gepubliseer deur “The
Kairos Theologians”. Dit was aanvanklik onderteken deur 111
teoloë en ander persone en later het nog 40 name bygekom
om dit 151 te maak. Onder hierdie groep verskyn uit die Ned
Geref Kerk slegs die naam van ds W Saayman, ‘n lektor by
UNISA. Die naam van dr Beyers Naude verskyn ook as NG
Kerk, maar hy en ds Saayman is reeds lank lidmate van die
NGK in Afrika.

3.2.7.2 Die dokument bestaan uit 25 bladsye en het die
volgende inhoudsopgawe:

PREFACE

1. Themomentoftruth 1

2. Critique of ‘State Theology’
2.1 Romans 13:1 —7
2.2 Law and Order
2.3 The Communist Threat
2.4 The God of the State

3. Critique of ‘Church Theology’
3.1 Reconciliation
3.2 Justice
3.3 Non-violence
3.4 The Fundamental Problem

4. Towards a Prophetic Theology
4.1 Social Analysis
4.2 Oppression in the Bible
4.3 Tyranny in the Christian Tradition
4.4 A Message of Hope

5. Challenge to action
5.1 God Sides with the Oppressed
5.2 Participation in the Struggle
5.3 Transforming Church Activities
5.4 Special Campaigns
5.5 Civil Disobedience
5.6 Moral Guidance

Conclusion 25

Ons gee slegs ‘n weergawe van punt 5 nI Challenge to action,
waaruit die strekking van die dokument duidelik is.

CHALLENGE TO ACTION

5.1 God Sides with the Oppressed
To say that the Church must now take sides unequivocally
and consistently with the poor and the oppressed is to
overlook the fact that the majority of Christians in South
Africa have already done so. By far the greater part of the
Church in South Africa is poor and oppressed. Of course it
cannot be taken for granted that everyone who is oppressed
has taken up their own cause and is struggling for their own
liberation. Nor can it be assumed that all oppressed Chris
tians are fully aware of the fact that their cause is God’s
cause. Nevertheless it remains true that the Church is
already on the side of the oppressed because that is where
the majority of its members are to be found. This fact needs
to be appropriated and confirmed by the Church as a whole.

At the beginning of this document it was pointed out that
the present crisis has highlighted the divisions in the
Church. We are a divided Church precisely because not all
the members of our Churches have taken sides against op
pression. In other words not all Christians have united
themselves with God “who is always on the side of the op
pressed” (Ps 103:6). As far as the present crisis is concern
ed, there is only one way forward to Church unity and that
is for those Christians who find themselves on the side of
the oppressor or sitting on the fence, to cross over to the
other side to be united in faith and action with those who
are oppressed. Unity and reconciliation within the Church
itself is only possible around God and Jesus Christ who are
to be found on the side of the poor and the oppressed.

If this is what the Church must become, if this is what the
Church as a whole must have as its project, how then are
we to translate it into concrete and effective action?

3

8

15

22

422 Lidmate en Individue
153 Gemeentes
31 Instansies

R35587,00
R 56405,00
R 13 091,00
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5.2 Participation in the Struggle
Christians, if they are not doing so already, must quite simp
ly participate in the struggle for liberation and for a just
society. The campaigns of the people, from consumer
boycotts to stayaways, need to be supported and encourag
ed by the Church. Criticism will sometimes be necessary but
encouragement and support will also be necessary. In other
words the present crisis challenges the whole Church to
move beyond a mere ‘ambulance ministry’ to a ministry of
involvement and participation.

5.4 Transforming Church Activities
The Church has its own specific activities: Sunday services,
communion services, baptism, Sunday school, funerals and
so forth. It also has its specific way of expressing its faith
and its commitment i.e. in the form of confessions of faith.
All of these activities must be re-shaped to be more fully
consistent with a prophetic faith related to the KAIROS that
God is offering us today. The evil forces we speak of in bap
tism must be named. We know what these evil forces are in
South Africa today. The unity and sharing we profess in our
communion services or Masses must be named. It is the
solidarity of the people inviting all to join in the struggle for
God’s peace in South Africa. The repentance we preach
must be named. It is repentance for our share of the guilt for
the suffering and oppression in our country.

Much of what we do in our Church services has lost its
relevance to the poor and the oppressed. Our services and
sacraments have been appropriated to serve the need of the
individual for comfort and security. Now these same Church
activities must be re-appropriated to serve the real religious
needs of all the people and to further the liberating mission
of God and the Church in the world.

5.4 Special Campaigns
Over and above its regular activities the Church would need
to have special programmes, projects and campaigns be
cause of the special needs of the struggle for liberation in
South Africa today. But there is a very important caution
here. The Church must avoid becoming a ‘Third Force’, a
force between the oppressor and the oppressed. The
Church’s programmes and campaigns must not duplicate
what the people’s organisations are already doing and, even
more seriously, the Church must not confuse the issue by
having programmes than run counter to the struggles of
those political organisations that truly represent the
grievances and demands of the people. Consultation, co
ordination and co-operation will be needed. We all have the
same goals even when we differ about the final significance
of what we are struggling for.

5.5 Civil Disobedience
Once it is established that the present regime has no moral
legitimacy and is in fact a tyrannical regime certain things
follow for the Church and its activities. In the first place the
Church cannot collaborate with tyranny. It cannot or should
not do anything that appears to give legitimacy to a morally
illegitimate regime. Secondly, the Church should not only
pray for a change of government, it should also mobilise its
members in every parish to begin to think and work and plan
for a change of government in South Africa. We must begin
to look ahead and begin working now with firm hope and
faith for a better future. And finally the moral illegitimacy of
the apartheid regime means that the Church will have to be
involved at times in civil disobedience. A Church that takes
its responsibilities seriously in these circumstances will
sometimes have to confront and to disobey the State in
order to obey God.

5.6 Moral Guidance
The people look to the Church, especially in the midst of our
present crisis, for moral guidance. In order to provide this

the Church must first make its stand absolutely clear and
never tire of explaining and dialoguing about it. It must then
help people to understand their rights and their duties.
There must be no misunderstanding about the moral duty of
all who are oppressed to resist oppression and to struggle
for liberation and justice. The Church will also find that at
times it does need to curb excesses and to appeal to the
consciences of those who act thoughtlessly and wildly.

But the Church of Jesus Christ is not called to be a bastion
of caution and moderation. The Church should challenge,
inspire and motivate people. It has a message of the cross
that inspires us to make sacrifices for justice and liberation.
It has a message of hope that challenges us to wake up and
to act with hope and confidence. The Church must preach
this message not only in words and sermons and statements
but also through its actions, programmes, campaings and
divine services.

3.2.7.3 Die BM het aanvanklik nie baie aandag aan die doku
ment gegee nie, enersyds omdat dit ons nie direk bereik het
nie en andersyds omdat die onmiddelike oordeel oor die doku
ment was dat dit opsigtelik uitgaan van ‘n teologie wat vir ons
nie aanvaarbaar is nie.

Dit het egter algaande geblyk dat hierdie dokument wyd
versprei word, veral ook in die buiteland en dat verskeie
groepe daar (oa in Nederland) groot waarde daaraan heg.

Van verskeie kante is dan ook dringende versoeke ontvang dat
die Ned Geref Kerk sy standpunt daarteenoor moet stel.

Gevolglik het die BM op 1 Mei 1986 ‘n verklaring in verband
daarmee goedgekeur en dit is op 6 Mei 1986 aan Die Kerkbode
gestuur vir publikasie.

3.2.7.4 Die beoordeling word hier in geheel weergegee:

BEOORDELING VAN DIE KAIROS-DOKUMENT
deur die BRE~ MODERATUUR van die

NEDERDUITSE GEREFORMEERDE KERK

Die Breë Moderatuur het kennis geneem dat die opstellers
van die Kairos-dokument die volgende toeligtende opmer
kings na yore bring:

* dat dit ‘n Christelike, Bybelse en teologiese kommentaar

oor die politieke krisis in Suid-Afrika is — ‘n uitdaging aan
die kerk;

* ‘n kritiek op huidige teologiese benaderings is;

* ‘n poging is om ‘n alternatiewe Bybelse en teologiese

benadering te vind wat sulke nuwe wyses van optrede na
yore sal bring dat dit ‘n grondige verskil oor die toekoms
meebring;

* eers na hersiening gepubliseer is;

* nie met publikasie gefinaliseer is nie; en

* deur die opstellers beskou word as ‘n gespreksbasis vir

alle Christene.

Na indringende besinning word die volgende beoordeling na
yore gebring:

1. DIE HERMENEUTIESE BENADERING VAN DIE KAI
ROS-DOKUMENT

1.1 “Kairos die oomblik van waarheid”
Vir die opstellers van die dokument is een saak baie
duidelik. Die Kairos het aangebreek vir die kerk in
Suid-Afrika. Hierdie Kairos is ‘n geskenk van God en
dit is die taak van die kerk om dit aan te gryp anders
gaan dit verby sees dit verbygegaan het vir die Jode
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voor die val van Jerusalem. Dit is tog jammer dat die
opstellers geen poging aanwend om eksegeties in te
gaan op. die begrip Kairos nie. As daar eerlik gekyk is
na wat die Skrif ons leer oor (God Se> Kairos dan hot
die dokument nooit die hg gesien nie. Dit is dan ook in
‘n eensydige, kontemporêr, situatiewe wdreldbeskou
ing dat hierdie dokument sy vertrekpunt vind.

Met hulle verwysing na Luk 19:44 in die konteks van
Jesus wat oor Jerusalem gehuil hot “omdat jy die be
tekenis van die tyd toe God gekom het om iou te red,
nie besef het nie”, word die aandag op ‘n kritieke tyd
stip gevestig, op ‘n geleentheid wat slegs met onher
roeplike skade versuim kan word.

Sonder om die suiwere uitleg van die gedeelte volledig
te probeer weergee, wys die Bred Moderatuur daarop
dat presies dieselfde op die opstehlers van die Kairos
dokument van toepassing is. Die waarheid van die
kritieke tydstip om te antwoord op Jesus Christus wat
mense van hulle sonde verbs — geld almal in die hele
wdreld, dus ook alle mense in Suid-Afrika.

In die dokument word die kritieke oomblik egter van
die verlossing in Jesus Christus na ‘n politieke verbs
sing verskuif en met hierdie bedenklike Skrifgebruik
kan die Breë Moderatuur hom hoegenaamd nie ver
eenselwig nie.

1.2 Bevrydingsteologie
Dit is dan ook bogenoemde vertrekpunt wat die in
houd van die res van die dokument bepaal as die
deurwerking van hierdie “sekuldre Kairos” in die
teologiese begronding van die dokument. Aktivistiese
krete van die bevrydingsteobogie en met name die
teologie van die revolusie is duidehik te bespeur. God
word ‘n politieke bevryder en Sy Woord ‘n boek wat
(strukturele> bevryding voorhou. Evangeliese begrippe
soos sonde en verlossing word met nuwe inhoude
gevul en gekoppel aan onderdruktes, onderdrukkers
en strukture. Die gawe van God se hell in die verbs
singsdaad van Jesus Christus word nou per se
geskenk aan elkeen wat bevry word. Die heilsgawe is
die verlossing van politieke onderdrukking. Kenmer
kend van hierdie soort hermeneutiek is dat God as die
Gewer van die Kairos gesien word, maar verder ‘n
passiewe toeskouer is. Vir die verwerwing van die heil
word die Middelaarswerk van Jesus Christus totaal
genegeer. Volgens die dokument is die verwerwing
van die heil die verantwoordehikheid van die onder
druktes. Cm hierdie heil te verwerf, word mense opge
roep tot geweldadige revolusiondre optrede en dit is in
direkte stryd met Joh 10:1 —17.

1.3 Anti-kerklik
Dit is opvahlend hoe hierdie hermeneutiese sleuteb uit
eindelik gemanifesteer word in ‘n anti-kerklike inslag.
Die stryd is nou nie meer tussen geloof en ongeloof
nie, maar tussen onderdruktes en onderdrukkers. Die
konsekwensie hiervan is duidelik ni dat die wese van
die kerk geloen word en dat enige persoon of instansie
(gelowig of ongelowig) wat meewerk om hierdie pobi
tieke ideaal te bereik, deur huble as medestryders ge
sien word. Die demoniese gevaar van ‘n ideologie soos
die Kummunisme word op die manier as irrelevant
afgemaak solank daar net huip kan wees om die doel
te verwesenlik. Op hierdie wyse bepleit die Kairos
dokument ‘n valse Christus met ‘n anti-kerklike doel.

1.4 Die einde van die Iiefdesgebod
‘n Onversetlike houding van skreiende Iiefdeloosheid
spreek duidelik uit die dokument. Geweld word
voorgehou as ‘n propagandawoord wat die owerheid
sou gebruik om die status quo te handhaaf. Die slag-

offers van onluste word as martelare voorgestel en van
alle blaam onthef. Op geen punt spreek die Gees van
die evangelie van Jesus Christus en die opsoekende
liefde van die Vader vir sondaarmense mee nie. Die
konsekwensies van die bevrydingsteologie word tot
die einde toe deurgetrek. Die hiefdesgebod is vertrap.
Al liefde wat oorbly, is die fanatiese, deterministiese
vasgryp aan die Kairos die (Iaaste> oombhik van waar
heid wat te alle koste gerealiseer moet word anders het
die heihsaanbod by ons verbygegaan.

Die geheeb onaanvaarbare hermeneutiese benadering
herlei albes tot ‘n polarisasie tussen verdruktes en ver
drukkers (Swart en Wit, ryk of arm). Dit berus op die
neo-Marxistiese maatskappykritiek en is geheel on
waar. So ‘n diagnose is eerstens in stryd met die
negende gebod wat able vorms van valse getuienis ver
bled. Die Ned Geref Kerk staan egter onder andere
da.arby dat niemand se woorde verdraai, niemand
onverhoord en Iigtebik veroordeel word nie, en dat albe
Christene te able tye sy naaste se goeie naam na ver
mod moet verdedig en bevorder. Bogenoemde diag
nose en wat verder in die dokument daaruit as konse
kwensies getrek word, is in direkte stryd met die hebe
tweede tafeb van die tien gebooie met die opdrag tot
naaste- en selfliefde, wat ook beteken dat ek hom
behandel soos ek wil he dat hy my moet behandel
(Matt 7:121.

Die Bred Moderatuur wys daarop dat oortreding van
die gebooie begin by ‘n verbreking van die eerste tafel
ni van biefde en eerbied vir God. Wanneer dit hier
haper, vobg verdere dwalinge mbt die tweede tafel
onvermydelik byvoorbeeld om oor die innerlike van
ander ‘n verdoemende oordeel uit te spreek, en ‘n ver
regaande gebrek aan dankbaarheid vir soveel genade
gawes. In nederigheid voor God, is dit die oortuiging
van die Bred Moderatuur dat albe mense — ook die op
stelbers van die dokument huble voortdurend voor God
moet beproef oor die gehalte van hub liefde, dankbaar
heid en gehoorsaamheid aan Sy onfeibbare Woord.

Die genoemde hermeneutiese diagnose van die opstel
lers determineer die opbou van die res van die doku
ment en is onses insiens ook disinformasie. Hiermee
word die geboofwaardigheid van die dokument ernstig
in gedrang gebring.

1.5 Die einddoel
Die doel van die dokument is om die bevolking in Suid
Afrika by die punt te bring dat soveeb moontlik
saamgewerk word om die huidige politieke bestel
omver te werp. Cm dit te bereik, word ‘n Bybebse tema
(bevryding) op ‘n totaal onaanvaarbare wyse in
gespan. In die proses word die onderhoudingswerk
van God die Vader genegeer en in eie hande geneem.
Die verbossingswerk van God die Seun, word gese
kulariseer tot die verantwoordelikheid van die onder
druktes in die land. Die kragtige werking van God die
Heilige Gees, word vervang met ‘n regverdiging vir die
gebruikmaking van able vorme van geweld om so die
koninkryk — die (nuwe) Suid-Afrika te skep en te
bedrwe.

1.6 Gevolgtrekking
Aangesien die dokument die Heibige Skrif dour ‘n brih
van pohitiek-maatskaplike voor- en afkeure misbruik,
kan die dokument geen oortuigende bewys bewer dat
dit in die eie woorde van die opstelbers “n Christebike,
bybelse kommentaar” of “n poging om ‘n alter
natiewe, Bybelse en teobogiese benadering to vind...”
is nie.



63 BREE MODERATUUR

Hierdie wyse van Skrifhantering lei noodwendig tot
verdere ontsporings wat aandag verg.

INHOUDELIKE KRITIEK
‘n Noukeurige analise van die dokument is ten opsigte
van die teologiese karakter erg teleurstellend. Dit toon
dieselfde swakheid van die bevrydingsteologie om hef
tige negatiewe kritiek te ewer, maar sonder ‘n eie
deeglike teologiese begronding. ‘n Humanistiese
sosiologie mag nie bo ‘n Skriftuurlike teologie voorrang
geniet nie.

Hierdie primêre dwaling veroorsaak onder andere
die volgende ona~nva~rbare stellings en implika
sies:

Indiwidue word met stelsels vereenseiwig.

Dit word vergeet dat die Woord van God van alle
mense, dus ook van die “onderdrukkers en
onderdruktes” boetedoening oor hul sonde eis voor
vergifnis ontvang kan word.

Die “verdruktes” word geldealiseer.

Slegs die sogenaamde “verdruktes” het reg op die
genade van die Here van die Bybel, terwyl die soge
naamde “verdrukkers” die genade van God totaal
sou verbeur het.

2.5 Die tragiese stadium van brute geweld as alternatief
sou aangebreek het.

2.6 Alle heil word van algemene stemreg verwag asof dit
in hulle beoogde nuwe bedeling ‘n absolute waarborg
sou wees vir vrede en geregtigheid.

2.7 Ernstige verskille met die huidige regering lei tot die
veralgemening as sou dit ‘n demoniese regering
wees.

2.8 ‘n Onwil om te erken dat veel goeds in SA gebeur
het, steeds gebeur en beoog word.

2.9 Die gebruik van die Naam van God in die aanhef tot
ons Grondwet word as godslasterlik getipeer.

2.10 Die volgende verdoemende veroordeling is ‘n voor
beeld van skokkende geestelike hoogmoed: “The
God of the SA State is not merely an idol or false
God, it is the devil disguised as almighty God -~ the
antichrist”.

2.11 Die stelling van die blatante leuen “.. like the white
Dutch Reformed Churches... who actually subscribe
to this heretical theology”.

2.12 Die rol van die kerk word tot ‘n politieke instrument
gedevalueer.

2.13 Die vreedsame voort- en saambestaan van groepver
skeidenheid word nie in berekening gebring nie.

2.14 Die verkondiging van die leuen dat “the SA apartheid
state has a theological justification of the status quo
with its racism, capatilism and totalitarianism. It
blesses injustice, canonises the will of the powerful
and reduces the poor to passivity, obedience and
apathy”. Die dokument wend nie eers ‘n poging aan
om die inhoud van hierdie “theologie’ na yore te bring
nie.

2.15 1 Tim 2:1 —4 word verswyg asof dit nie in die Skrif

2.16 Die wanindruk word geskep dat wanneer kerke vir
versoening pleit, dit ‘n versoening tussen goed en
kwaad, reg en onreg sou beteken.

2.17 Selfversekerd word verklaar “. . .a radical change of
structures.. .can only come from below, from the
oppressed themselves”, en so word via ‘n uiters ge
brekkige sosiale analise ‘n sondige klassestryd gepro
pageer.

2.18 Die sinistêre strategie om skoolkinders op allerlei
wyses in ‘n rewolusionêre proses in te span, word
gerieflikheidshalwe verswyg. Daar word ook tever
geefs gesoek na ‘n kommer oor die emosionele en
geestelike skade wat opsweping tot haat en dade van
geweld in hierdie jong lewes aanrig. Ewemin word
selfs ‘n geringe poging aangewend om aan te dui hoe
hierdie “haters” in ‘n toekomstige vreedsame
naasbestaan geakkommodeer gaan word. Die
gesindheid en metodes van hulle wat die koninkryk
van God eerste soek, mag tog nie met die wet van die
koninkryk van God nI naasteliefde, bots nie.

2.19 Die Breë Moderatuur betreur die feit dat diegene wat
hulleself as die “verdruktes” beskou, self die funksie
van geweldadige verdrukkers teenoor talle van hul eie
mense vervul.

2.20 Die dokument skep ‘n Ieuenbeeld omdat dit swyg oor
die interne verdeeldheid en stryd om voorrang binne
die talle organisasies wat die belange van die “onder
druktes” wil dien.

Ook op hierdie punt is die diagnose so selektief dat
disinformasie oor die werklikhede in SA die geloof
waardigheid van die dokument bedenklik maak. Dit is
in direkte stryd met die verklaarde doel van die
opstellers dat hulle ‘n Christelike, Bybelse en
teologiese kommentaar oor die politieke krisis in SA
wil bied. So ‘n hantering kan ook nie ernstig daarop
aanspraak maak dat dit ‘n Bybelse alternatief bied
nie.

Die Breë Moderatuur is oortuig dat die oorgrote
meerderheid verantwoordelike mense in die RSA
steeds in die hg van 1 Kor 13 ‘n vreedsame oplossing
van harte begeer. Die 78% van die totale bevolking
van die RSA wat aan ‘n Christelike kerk behoort,
moet juis in ‘n tyd soos hierdie ernstige selfondersoek
doen oor die gehalte van Christenskap wat die huidi
ge uiters ongelukkige situasie nie kon afweer nie en
nog nie kon opklaar nie. Op hierdie punt is daar ruim
te vir skuldbelydenis, vergifnis en hernude toewyding
aan God en mekaar.

Die Kairos-dokument dra hiertoe niks by nie, maar
blaas ‘n klimaat aan wat met die Bybel in direkte stryd
is. So ‘n bydrae tot die eventuele ontkerstening van
Suidelike Afrika moet met ontsteltenis verwerp word.
Selfs ‘n hewige emosionele reaksie soos die Kairos
dokument mag nie ontaard en in direkte stryd kom
met die verklaarde doel “om ‘n alternatiewe Bybelse
en teologiese benadering te vind” nie. ‘n Skriftuurlike
alternatief moet voorwaar ook die Bergpreek tot sy
reg laat kom. (Vgl ook Gal 5:22; Ef 6:10—18)

Die Breë Moderatuur is van oordeel dat alle vprme
van sonde geweld, vrees en haat, vervreemding en
ellende vererger. Hierteenoor staan die roeping van
konsekwente Christene om hiefde, solidariteit, gereg
tigheid en vrede te bevorder.

Aangesien die dokument nie ‘n duidelike gesindheid
tot Skriftuurhike versoening toon nie, kan dit die toets
van Christehike norme nie deurstaan nie.

2.

2.1

2.2

2.3

2.4

staan nie.
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3. OPMERKINGS OOR ENKELE KONSTITUSIONELE
ASPEKTE

Die dokument is weereens ‘n bewys dat in alle beska
wings geworstel word om ‘n bevredigende antwoord te
vind op die vraag na die voorwaardes waaraan ‘n
staatsbestel moet beantwoord om as reg en regverdig
gedefinieer te kan word.

Qor die poging wat die dokument maak, word die
volgende opmerkings gemaak.

3.1 Geen alternatiewe konstitusionele model word selfs
aangedui nie. Die dokument is onverantwoordelik
vaag oor wat in die plek moet kom van dit wat verwoes
moet word.

3.2 Rassisme, kapitalisme en totalitarisme word in een
asem genoem. Beteken dit dat kapitalisme ewe ver
werplik as rassisme en totalitarisme is? ndien ja, word
‘n sosialistiese stelsel beoog? Is die Skandinawiese
welsynstaat, of die stelsel van die Britse Arbeiders
party of die Marxistiese ekonomiese teorie en praktyk
die ideaal?

3.3 Die huidige konstitusionele hervormings in die nuwe
politieke bedeling word summier verwerp omdat
“ware hervorming slegs van onder af” kan plaasvind.
Hierdie verwerping word egter nie vergesel van die
noodsaaklike veiligheidsmeganismes wat hierdie her
vormings “van onder af” ter wille van stabiliteit,
regsekerheid, bohoud van basioso rogte en vryhede en
van die Christendom moet monitor nie.

3.4 Dieselfde kommentaar is op die sogenaamde “true
justice” van toepassing. Geen gerusstellende wetlike
en konstitusionele infrastruktuur word gebied wat
“true justice” moet institusionaliseer en laat funk
sioneer nie.

3.5 Die dokument bly in gebreke om voorbeelde van “a
long Christian tradition relating to oppression” te
noem. Maar is sulke “voorbeelde wel normatief vir die
SA situasie? Word sulke “voorbeelde” deur die Chris
tendom universeel aanvaar om teen “oppressors and
tyrants” met geweld op te tree?

3.6 Oor die “wettigheid” van die regering word veel gesé.
Die dokument bied egter geen inligting oor die univer
seel-aanvaarde kriteria wat oor die wettigheid al dan
nie van ‘n regering uitsluitsel gee nie. Is die regering
van ‘n veel-party demokrasie wettig? Is die regering
van ‘n een-party staat wettig? Is die regering van ‘n on
demokratiese staat wettig?

3.7 Die dokument aanvaar blykbaar die probleem in die
vorige punt genoem en wys daarop dat die SA rege
ring internasionaal as wettig erken word. Volgens die
opstellers is die SA regering egter “morally” onwettig,
maar bly in gebreke om dit selfs in ‘n konstitusionele
konteks by in vergelyking met ander state te staaf.

3.8 Die bewering word gemaak dat die SA regering
“hostile to the common good” is — maar weereens —

waarom bly die dokument in gebreke om die “com
mon good” duidelik uit te spel? wat is die minimum
basis vir ‘n bevredigende sosiale orde wat selfs met
rewolusionêre geweld verkry moet word?

3.9 Aangesien vertroue, agting, betekenisvolle dialoog en
ander Bybelse metodes om ‘n Christelike toekoms vir
almal in SA uit te werk, blykbaar verwerp word, sowel
as vanweë talle kardinale konstitusionele vaaghede,
word geoordeel dat die dokument ook vanweë hierdie
ingeboude gevare onaanvaarbaar is.

4. RELEVANTE STANDPUNTE VAN DIE NED GEREF
KERK
Teenoor die standpunt en beskuldigings van die Kairos
dokument is dit noodsaaklik om ‘n opsomming van die
standpunte van die Ned Geref Kerk na yore te bring.
Hulle is oa die volgende:

4.1 Voortgaande besinning
Niemand durf homself die weelde veroorloof om be
sinning oor rasse en volkereverhoudinge op ‘n gegewe
moment as afgedaan te beskou nie.

Elke Christelike kerk is bewus van die gevaar om te
berus in rasseverhoudings wat moontlik nie strook met
die Woord van God nie. Elke kerk en Christen moet
steeds opnuut luister na wat die Woord van God in die
huidige situasie te sê het omdat die “huidige situasie”
nooit staties is nie, maar in die dinamiese proses van
verandering begrepe is en omdat elkeen homself
voortdurend moet afvra of vroeëre standpunte wel in
alle opsigte met die Woord van God strook.

4.2 Die Bybel as enigste norm
Die Ned Geref Kerk bevestig sy standpunt dat die
Woord van God die enigste uitgangspunt en norm is
omdat dit die normatiewe beginsels bied wat op alle
lewensterreine en ten opsigte van alle verhoudings
moet geld.

Die kerk van Jesus Christus moet in hierdie verband
steeds beie eerlik wees en bereid tot kritiese selfonder
soek. Die gevaar is nie denkbeeldig nie dat hy in die
waan dat hy Skrifgehoorsaam is, in werklikheid voor ‘n
outoriteit buig: voor ‘n humanisties-liberalistiese
ideaal; of voor die druk van ekonomiese of emosionele
faktore, ens. Slegs wanneer ons oortuiginge en han
deling gebou is op die rots van die Woord, sal dit die
storms kan deurstaan (Matt 7:24 ev)

Dit beteken onder andere dat die gevaar vermy moet
word om die “historiese situasie” te laat funksioneer
as die hermeneutiese beginsel waarvolgens die Skrif
uitgele word. Wie die Heilige Skrif hanteer, moet
voortdurend bewus bly van die sentrale tema nI die
weg van heil in Christus en die koms van God se
Koninkryk tot Sy eer.

Dit beteken: dat die Skriftuurlike norme wat op alle
lewensterreine geld, aangetoon en verkondig moet
word; dat aangeprys word wat in gegewe omstandig
hede met bogenoemde tema ooreenstem en dat ge
waarsku word wanneer bogenoemde tema op een of
ander wyse blokkeer en die etiese norme van die Skrif
vir alle lewensterreine nie eerbiedig word nie.

Die Bybel moet dus volgens erkende gereformeerde
hermeneutiese beginsels verklaar word en mag nie bi
blisisties of buiksprekend aangewend word nie.

4.3 Die taak van die kerk
Die primêre taak van die kerk is om die Woord van God
te verkondig en sy lidmate toe te rus vir hulle diens
werk in alle lewensverbande — ook vir hulle dienswerk
in die maatskappy. So moet die kerk die sout van die
aarde en die hg van die wêreld op aIle lewensterreine
wees. Dit beteken dat die kerk in sy verkondiging ook
lidmate moet oproep om op maatskaphike en politieke
terrein die beginsel van die ryk van God deur te voer.

Die aandag word voorts daarop gevestig dat die kerk
die versoenende en genesende boodskap van God se
Koninkryk moet verkondig, terwyl dit terselfdertyd af
wysend moet staan teenoor die sonde en korrigerend
teenoor sondige strukture in die samelewing. In die
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uitvoering van hierdie roeping mag dit vir die kerk nie
gaan am die bevordering van of skuiling agter populê
re menings, wat nie skriftuurlik verantwoord kan word
nie, maar sal hy, waar die Woord van God dit vereis,
juis teen die populêre mening in, sy profetiese taak
moet vervul.

4.4 Naasteliefde
Die opdrag tot Skriftuurlike naasteliefde bly die etiese
norm oak vir die reeling van volkereverhoudinge. )Lev
19:15—18; Jak 2:8)

4.5 Menseverhoudinge
In die huidige tye van woelinge, gevare en wyduiteen
lopende menings roep die Algemene Sinode alle lidma
to van dio Nod Geref Kerk op am a~ Christene die
beginsels van die Koninkryk van God ook op die
politieke terrein met waardigheid, selfbeheersing en
verantwoordelikheid deur te voer. In ons veelvolkige
situasie impliseer die versoeningsboodskap van Gods
Woord dat daar voortdurend kanale vir doeltreffende
kommunikasie en gesamentlike beplanning moet be
staan. Dit is die roeping van die kerk am mee te werk
aan die realisering van die beginsels van Gods
Koninkryk in die wdreld dus oak in ons geliefde
Vaderland, en moet die kerk die norme van Gods
Woord vir die onderlinge verhouding van mense tot
mekaar aan die owerheid voorhou en waarsku wan
neer onreg mag geskied in die implementering van
Iandsbeleid en in die toepassing van Iandswette.

4.6 Rassisme
Aangesien die Nuwe Testament die prinsipiele
gelykwaardigheid en die daadwerklike verskeidenheid
van mense en volkere, elk met ‘n eie bestaansreg
sowel as die eenheid van die menslike geslag hand
haaf, en aangesien die gebod tot naasteliefde, wat oak
in geregtigheid tot uiting kom, die etiese norm vir die
reeling van volkereverhoudings is, verwerp die
Algemene Sinode alle rassisme as onskriftuurlik, as
sonde (vgl Heidelbergse Kategismus, Sondag 40),
aangesien dit sommige volke as meerderwaardig en
ander as minderwaardig beskou en behandel.

Die Sinode spreek dit verder as sy aortuiging uit dat
rasbewustheid en volksliefde as sodanig nie sonde is
nie, maar wanneer ras en/of yolk deur wie ookal ver
absofuteer word, tree rassisme in, wat sonde is.

4.7 Goeie verhoudinge
In die uitbouing van goeie verhoudinge tussen volke,
veral die wat saam in een land woon, is die kerk oar
tuig dat gesande onderlinge begrip nodig is. Dit maet
gepaard gaan met die erkenning van volke-verskeiden
heid waarin elke yolk geleentheid kry am sy eie identi
teit te behou en uit te bou.

‘n Meer ontspanne, spantane en natuurlike
verhouding tussen die verskillende volksgroepe in
Suid-Afrika is uiters noodsaaklik. Ten spyte van
bemoedigende pogings am beter verhoudings te skep,
is daar oak tekens van vervreemding, misverstande,
vooroordele en spanning tussen die verskillende
bevolkingsgroepe. Eerlike anderlinge begrip ward
uiters moeilik waar op baie maniere die kontak tussen
lede van die verskillende volksgraepe tot ‘n minimum
beperk word.

Goeie volkereverhoudinge vereis onderlinge begrip en
waardering. Spontane en natuurlike kontak tussen
lede van verskillende volke impliseer nie noodwendig
die uitwissing van die identiteit van een van die
betrakke volksgroepe nie. Dit kan inteendeel lei tot ‘n
beter begrip en waardering vir mekaar se valkseie.

Daarom moet kommunikasie en onderlinge begrip
bevorder word deur eerlike dialoog, samesprekings en
gesamentlike beplanning op die verskillende lewens
vlakke.

4.8 Betrokkenheid van die kerk
Die kerk kan nie afsydig staan teenoar die sosio-eka
nomiese vraagstukke van minder ontwikkelde mense
of ontwikkelde gebiede en volke nie. Die evangelie het
betrekking op die hele mens, en dit sluit sowel sy
geestelike as materiële behoeftes in.

5. VERKLARINGS EN OPTREDES VAN BREE MODE
RATU U R
Herhaalde openbare verklarings is gemaak oar toene
monde gowold on vorvreemding. Boroope is op die
owerheid gedoen am ware oorsake te identifiseer en te
elimineer. Oar knelpunte word deur die Kommissie vir
Skakeling met die Owerheid gesprekke met talfe kabi
netslede en die staatspresident gevoer.

6. SAMEVAT~ING
As samevatting geld dat die Kairos-dakument selfs nie
eers ‘n indrukwekkende weergawe van die Bevrydings
teolagie is nie. Dit is ‘n onrusbarende stimulus vir voort
gesette onversetlike polarisering en geweld.

Die Bred Moderatuur hou rekening daarmee dat die
dieper aanleiding, die onderliggende redes vir die
publikasie van ‘n stuk soos die Kairos-dokument ge
woonlik nie genoegsaam sigbaar word nie.

Vanwed die bewodndheid van die Bred Moderatuur oar
alles wat pynlik knel en vanwed sy begeerte am ‘n
vredesinstrument in die hande van die Vredevors, Jesus
Christus, te wees, verklaar die Bred Maderatuur ham
bereid am oar die Kairos-dokument met die apstellers in
gesprek te tree.

Die Bred Moderatuur is van aordeel dat ‘n regverdige
samelewing die groat ideaal is waarvoor oral en te alle
tye met Christelike bewadndheid en Skriftuurlike
metodes geywer maet ward.

3.2.7.5 Hierdie beaordeling is oak in Engels vertaal en is dmv
DRC News wyd in die buiteland versprei.

3.2.7.6 Aanbeveling
Die Algemene Sinode onderskryf die beoordeling van
die sg Kairos-dokument deur die BM en versoek alle
ampsdraers en lidmate om nie mee te doen aan enige
optrede wat polarisering, geweld, anargie en ongehoor
saamheid aan die wettige staatsgesag behels nie. Die
Algemene Sinode roep die Ned Geref Kerk op om steeds
‘n Bybelse en belydenisskrifverantwoorde teologie te
beoefen. Verder word alle lidmate ernstig versoek om
positief te soek na die bevordering van goeie en
Christelike menseverhoudings tussen alle bevolkings
groepe oa deur ook op sosiale en groepsterrein “iou
naaste lief te he soos jouself.”

3.2.8 Herdenking Groot Trek 150 jaar gelede
Op uitnodiging van die FAK het die BM ds JI Roux aangewys
as die Ned Geref Kerk se verteenwoardiger in die Reelings
komitee wat die feesvierings vir 1988 moet reel.

3.3 VERDERE SKAKELING MET DIE OWERHEID

3.3.1 Wet op gemengde huwelike en Art 16
3.3.1.1 Die antwoorde van die Algemene Sinode van 1982
op die vrae omtrent die Wet op Gemengde Huwelike is aan die
regering deurgestuur.

3.3.1.2 Op versoek van die Gekose Komitee van die Parle
ment oar hierdie saak, het die Dagbestuur en dr Rossouw
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getuienis voor die Kommissie afgelê op 26 Maart 1984. Die
standpunt van die Sinode is duidelik gestel en verdedig.

3.3.1.3 Op ‘n vraag het die afvaardiging duidelik verklaar dat
die verantwoordelikheid om wette te maak by die regering
berus en nie by die kerk nie. Die kerk gee sy getuienis, maar as
die regering op ‘n terrein wat sy verantwoordelikheid is,
anders sou besluit, sal die kerk hierdie reg van die staat aan
vaa r.

3.3.2 Funksionering van Kommissies vir skakeling met
die Owerheid en ander NG Kerke

3.3.2.1 Die BM het kennis geneem van die feit dat daar tans
die volgende kommissies is wat amptelik skakeiwerk doen met
die owerheid.

* Die KSO van die Algemene Sinode (BM>
* Die ASSK-Kommissie vir Skakeling met die Owerheid
* Sinodale Kommissie vir Skakeling met Owerheidsinstansies

van die Ned Geref Kerk in SA
* Sinodale Kommissies, ringe en kerkrade mbt plaaslike en/of

provinsiale sake

Verder is daar mbt die ander kerke van die NG Kerkfamilie die
volgende Skakelkommissies:

Ned Geref Sendingkerk
* Skakelkommissie van Ned Geref Kerk met NGSK. (Saam

gestel volgens Akte van Ooreenkoms pt 6.1>

,~ Skakel tussen Breë Moderatuur en Moderatuur NGSK op

Moderatuursvlak.

Reformed Church in Africa
* Skakeling tussen Breë Moderatuur en Moderatuur RCA

* ASSK-skakelkommissie met RCA

Met al die ander kerke van die NG Kerkfamilie saam
* Afvaardiging benoem deur BM met Federale Raad van NG

Kerke.

Met die NGKA
* Skakeling tussen die BM en die moderatuur van die

Algemene Sinode NGKA

Al die Sinodes, ringe en kerkrade is ook veronderstel om met
ooreenstemmende vergaderings van die NGSK, NGKA en
RCA te skakel.

3.3.2.2 Die reeling is soos volg:
“Beginselsake word deur die Kommissie vir Skakeling met
die Owerheid hanteer en die Kommissie vir Skakeling met
die Owerheid behoort kennis te kry wanneer sinodes oor
beginselsake met die Owerheid wil onderhandel om vertoë
desnoods saam met die Kommissie vir Skakeling met die
Owerheid te rig.

Administratiewe sake kan deur ander kommissies van die
Kerk (van sinodes en die Algemene Sinode) met die Ower
heid opgeneem word en, indien nodig, kan advies van die
Kommissies vir Skakeling met die Owerheid ingewin word.”

“Wanneer die kerk die owerheid oor ‘n bepaalde saak nader,
geskied die skakeling op ordelike wyse. Skakeling van die
plaaslike en/of provinsiale owerheid geskied deur afgevaar
digdes van kerkrade en/of ringe en/of sinodes, terwyl ska
keling met die landsowerheid deur die Breë Moderatuur ge
skied...

invoeging deur amendement: — of in oor(eg met die Breë
Moderatuur —

behalwe wanneer sinodale kommissies uit die aard van hulle
werksaamhede self staatsdepartemente mag nader.”

(Hand 1982, bI 1142, pt 12)

3.3.3 Onderhoude met Staatspresident en verskeie
ministers

3.3.3.1 Die Kommissie vir Skakeling met die Owerheid het
gedurende Augustus en September 1985 onderhoude gevoer
met die volgende ministers.

* Die Staatspresident (19 Augustus 1985)

* Die Minister van Verdediging, Gen Magnus Malan (15
Augustus 1985)

* Die Minister van Ontwikkelingshulp en Opleiding en
Onderwys. Dr G v N Viljoen (21 Augustus 1985)

* Die Minister van Wet en Orde, Mnr L le Grange (27
Augustus 1985)

* Die Minister van Staatkundige Ontwikkeling, Mnr C
Heunis (23 September 1985)

* Die Minister van Finansies, Mnr B du Plessis (23
September 1985)

* Die Minister van Binnelandse aangeleenthede, Mnr
Stoffel Botha (24 September 1985)

3.3.3.2 Aan die een kant was die onderhoude beskou as
hoflikheidsbesoeke en ter wille van die nodige skakeling, maar
aan die anderkant is wedersyds indringend oor sake gepraat.

Onder andere is gepraat oor die noodtoestand, en boikotte,
identiteit van volke, diensplig, kapelane, morele waardes,
burgerskap van Swartes, hervestiging, ordelike verste
deliking, besitreg, agterstand in fasiliteite vir nie-blankes,
Swart behuising, pariteit in die onderwys, optrede van die
polisie, ondervraging van gevangenes, die noodfonds
geregtigheid in die samelewing, beplanning van die regering,
die betekenis van die woord “apartheid”, disinvestering,
isolasie van die etniese groepe, die afskaffing van die wet op
gemengde huwelike se implikasies, visums vir geestelikes, af
skaffing van die paswette en instromingsbeheer ens.

3.3.3.3 By al die ministers was die ontvangs gui, die gesprek
indringend en die gesindheid positief.

3.3.3.4 Aanbeveling
Die Algemene Sinode neem met dank en waardering
kennis van hierdie gesprekke deur die Breë Moderatuur
met die owerheid en vir die simpatieke oor wat die
ministers verleen het. Die Algemene Sinode vertrou dat
die besprekingspunte positief opgevolg sal word deur
die regering.

3.4 VERSLAE VAN KAPELAAN-GENERAALS

3.4.1 Verslag van die Kapelaan-generaal van die SA
Weermag

3.4.1.1 Inleiding
Langs hierdie weg word waardering betuig vir die feit dat die
bediening van die Woord van God aan lede van die SA Weer
mag onder die aandag van die Kerk kon kom deur die Kape
laanskommissie van die Breë Moderatuur.

3.4.1.2 Beroepbaarheid van Dienspligkapelane
Die feit dat proponente wat die aanvanklike dienspiig van 24
maande doen, soms aan die begin van hulle diensplig beroep
is na gemeentes baie ver van waar hulle geplaas was, het pro
bleme geskep vir die gemeente wat soms vir byna 2 jaar moes
wag voordat huile die dienste van ‘n nuwe leraar kon verkry. In
ander gevalle, waar so ‘n kapelaan gepoog het om wel sy
nuwe gemeente so ver moontlik te bedien, het dit beide sy ge
meente asook sy Weermagseenheid onbevredig geiaat, omdat
albei se werk nie deeglik gedoen kon word nie. Waar so ‘n pro
ponent by ‘n grenseenheid diens gedoen het, was daar ook
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nog soms kerkregtelike probleme omdat hy nie betyds kon
terugkom vir sy bevestiging nie. Hierdie en ander probleme is
deur die Bred Moderatuur uit die weg geruim met die redling
dat diensplig-kapelane eers in die laaste drie maande van hulle
diensplig beroep kan word.

3.4.1.3 Oordraagbaarheid van Pensioen
Danksy die optrede van die Bred Moderatuur en die Gesa
mentlike Pensioenfondskommissie kon die probleem van
‘n dubbele pensioen vir kapelane met die Regerings
dienspensioenfonds uitgeklaar word en het die meeste
van die dienende kapelane tans net een pensioenfonds.
Voortaan sal alle toekomstige kapelane net aan die Re
geringspensioenfonds behoort. Hierdie reeling het ook
aansienlike verligting vir gemeentes met kapelane as
medeleraars meegebring. Opregte dank word betuig aan almal
wat hiertoe meegewerk het.

3.4.1.4 Die samestelling van groslyste vir die beroeping van
kapelane is bespoedig deur die Kapelaanskommissie se
gewysigde prosedure vir die kerklike goedkeuring van die
name wat aan hulle voorgeld word. Dit het meegebring dat
vakatures vinniger bedindig kon word.

3.4.1.5 Waar die primêre doelwit van die Kapelaansdiens is
om die Woord van God aan alle lidmate in die SA Weermag te
bedien en hulle pastoraal te versorg, word dank betuig aan die
Bred Moderatuur vir die bystand in die hantering en oplossing
van probleme wat onder hulle aandag gekom het. So is ‘n
duidelike standpunt gestel toy godsdienstige besware teen
diensplig en ander sake. In ‘n tyd waarin die aanslag op gods
dienstig/kerklike terrein eskaleer het hierdie bystand van ons
Kerk die meer as sewehonderd Kapelane van die Ned Geref
Kerk versterk. Dank word veral betuig aan gemeentes vir
samewerking en voorbidding vir ons taak.

Geni Maj C Naude

3.4.2 Verslag van die Hoofkapelaan van die Suid
Afrikaanse Polisie aan die Bree Moderatuur vir
voorlegging aan die Algemene Sinode in verband
met die geestelike bearbeiding in die Suid-Afri
kaanse Polisie

Broeder Voorsitter en lede van die Algemene Sinode,
1. Inleiding
Weer eens is dit vir my as Hoofkapelaan van die Suid-Afri
kaanse Polisie ‘n eer en ‘n voorreg om die volgende verslag in
verband met geestelike bearbeiding in die Suid-Afrikaanse
Polisie aan u voor te Id. Aan die Koning van die Kerk bring ek
nederig hulde vir die geleentheid aan my en my medekapelane
gegun om op hierdie besondere terrein die Evangelie van
Jesus Christus te kan verkondig. Deur al ons kapelane by ge
meentes as medeleraars in te skakel, is tot ‘n groot mate daarin
geslaag om aan hierdie arbeid ‘n kerkilke karakter te gee.

2. Statistiek
Dit is interessant om daarop te let dat plus-minus 64% van alle
Blanke lede van die Mag aan die Nederduitse Gereformeerde
Kerk behoort en dat plus-minus 15% van die Swart lede aan
die NG Kerk in Afrika behoort terwyl plus-minus 22% van die
Kleurlinglede aan die NG Sendingkerk behoort.

3. Kapelaansposte
Die kapelanekorps beskik tans oor 34 poste wat oor die land
versprei is. Ons kapelane is by die verskillende Afdelings
hoofkwartiere gesetel en elke polisie-afdeling beskik nou oor
ten minste een kapelaan. Sommige Afdelings 5005 byvoor
beeld Noord-Transvaal, Witwatersrand en Port-Natal het meer
as een kapelaan en verdere uitbreiding word beoog.

4. Nasionale Dienspligkapelane
Nadat die Suid-Afrikaanse Polisie in 1982 en 1983 van die
Suid-Afrikaanse Weermag 31 nasionale dienspligkapelane ont

yang het, wat met baie groot seen aangewend is, kon ons nie
weer daarin slaag om in 1984, 1985 en 1986 enige nasionale
dienspligkapelaan in die Suid-Afrikaanse Polisie te betrek nie.
Die verminderde studente-getalle by die Teologiese Fakulteite
is deels hiervoor verantwoordelik.

Die getal nasionale dienspligkapelane wat wel nog hulle kampe
by die Suid-Afrikaanse Polisie doen, beteken vir ons baie en
hulle dienste word deur die Suid-Afrikaanse Polisie hoog
waardeer en hulle sal nog vir jare tot ons beskikking wees.

5. WYSE VAN BEARBEIDING

5.1 Kapelaansbediening by polisiestasies bly nog steeds een
van die vrugbaarste wyses van geestelike bearbeiding van ons
lede. Dit is ‘n voorreg om in amptelike dienstyd met alle lede
van die Mag kontak te maak en rondom die Woord van die
Here ‘n gesprek te voer.

5.2 Kaserne besoeke
Cm ongetroude lede van die Mag in kasernes te besoek, is ‘n
uiters moeilike taak. Baie jong lede is net nie “tuis” wanneer
hulle van diens is nie en is dit die enkeles wat wel tydens ‘n
kaserne besoek, bereik word. Kapelane het hierdie probleem
oorbrug en Iaat kom lede van die Mag vir ‘n persoonlike
geestelike gesprek na hulle kantore toe.

5.3 Grensbesoeke
Die Suid-Afrikaanse Polisie is reeds vir baie jare betrokke by
grensdiens en dit is ‘n besonder vrugbare geleentheid om lede
van die Mag onder die buitengewone omstandighede te be
soek. Die afsondering op die verre grense en die spanning ver
bonde aan die omstandighede bring mee dat mense baie vat
baar is vir geestelike beInvloeding.

5.4 Onlustebekamping
Vanweë die onluste wat ons land nou al vir ‘n geruime tyd
teister, was dit nodig dat honderde lede van die Mag vir lang
tydperke saamgetrek is op verskeie plekke in ons land. Dit het
meegebring dat hulle weg was van hulle huise en ook buiten
gewone bediening van ons kapelane gevra het. Met die same
werking van die plaaslike leraars, het ons kapelane die geeste
like versorging van genoemde lede van die Mag onder die baie
moellike omstandighede waargeneem.

5.5 Koffiekamerbediening
Met goedkeuring van die Kommissaris van die Suid-Afrikaanse
Polisie en met die ondersteuning van die kerkraad van die ge
meente Pretoria Polisiekollege, is ‘n begin gemaak met koffie
kamerbediening veral gerig op die jong ongetroude lede van
die Mag. Op hierdie stadium kan reeds getuig word dat dit ‘n
baie geseende vorm van bearbeiding blyk te wees. Dit word
beoog om by elke Afdelingshoofkwartier ‘n koffiekamer metal
sy geriewe vir geestelike bearbeiding in te rig.

5.6 Lektuurverspreiding
Gedurende die reses is duisende rande bestee aan die versprei
ding van Bybels en Skrifgedeeltes asook ander geestelike
Iektuur. Veral onder Swart lede van die Mag is baie Bybels in
die verskillende Swart tale versprei.

6. BIDDAG VIR DIE BESKEBMINGSDIENSTE

In baie gemeentes van ons Kerk word op die 2de Sondag van
Maart die Biddag vir Beskermingsdienste soos deur die
Algemene Sinode goedgekeur, wel waargeneem. Hierdie bid
dag help bale om ‘n goele gees tussen die Kerk en die Besker
mingsdienste te skep en bled ook die geleentheid vir die kerk
om op ‘n georganiseerde en doelgerigte wyse vir die Besker
mingsdienste te bid.

Ons is egter bewus van die felt dat in baie gemeentes hierdie
biddag nie waargeneem word nie.
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Aanbeveling
Die Sinode doen ‘n beroep op kerkrade om toe te sien
dat die besluit van die Algemene Sinode ten opsigte van
die Biddag vir die Beskermingsdienste getrou uitgevoer
word.

7. KOLLEKTE VIR KAPELANEDIENSFONDS
Die Algemene Sinode het ook besluit dat ‘n kollekte vir die
kapelanediensfonds ingevorder moat word. Die gelde langs
hierdie weg geTh, word hoofsaaklik deur die SA Weermag, SA
Polisie en SA Gevangenisdiens vir geestelike lektuur aange
wend.

Aanbeveling
Die Sinode bedank alIe kerkrade wat getrou by geleent
heid van die Biddag vir Beskermingsdienste ‘n kollekte
ten opsigte van die Kapelanediensfonds opneem. AIIe
kerkrade word weer eens opgeroep om ook aan hierdie
besluit ,an die Sinode uitvoering te gee.

8. SKAKELING MET DIE BREE MODERATUUR
Gedrue9de die reses was die skakeling tussen die Suid-Afri
kaanse Polisie en die Bred Moderatuur deur die kapelanekom
missie baie goed. Geen probleme is ondervind nie. Die onder
handelinge met die Suid-Afrikaanse Polisie in verband met die
oorskakeling van Polisiekapelane se kerklike pensioen na die
Regeringsdienspensioenfonds is suksesvol afgehandel. Sedert
1 Augustus 1985 is alle polisiekapelane slegs by die
Regerinsdienspensioenfonds ingeskakel. Genoegsame waar
borge is in die ooreenkoms ingebou wat verseker dat geen
kapelaan ooit minder pensioen sal ontvang as wat hy sou ont
yang het, indien hy by die kerk se pensioenfonds ingeskakel
sou bly nie.

9. OOREENKOMS TUSSEN DIE KERK EN DIE SUID
AFRIKAANSE POLISIE

Die ooreenkoms is streng gehandhaaf. Die ooreenkoms Iui
5005 volg:

OOREENKOMS TUSSEN DIE BREE MODERATUUR
VAN DIE NEDERDUITSE GEREFORMEERDE KERK EN

DIE SUID-AFRIKAANSE POLISIE

INSAKE GEESTELIKE BEARBEIDING VAN DIE SUID
AFRIKAANSE POLISIE

I. DOEL VAN DIE BEARBEIDING
Terwyl die geestelike bearbeiding van die kerk se lidmate die
verantwoordelikheid van die plaaslike Ieraar en kerkraad is,
noodsaak buitengewone omstandighede die samewerking van
Kerk en Staat om buitengewone voorsiening te maak soos
ooreengekom tussen Kerk en Staat.

Sodanige ooreenkoms geskied met inagneming van die
beginsels en praktyk van die Kerk en Staatsregulasies wat
betrekking het.

Vir so ver dit die Nederduitse Gereformeerde Kerk raak, word
die volgende ooreenkoms vir die Republiek aangegaan deur
die Algemene Sinode met die betrokke Minister.

II. TOESIG
Kerklik geskied die arbeid onder toesig van die Bred Mode
ratuur ooreenkomstig die Belydenis en Kerkorde.

Departementeel ressorteer die arbeiders onder die Polisie
ooreenkomstig die voorskrifte van die Minister van Wet en
Orde.

Die Bred Moderatuur en die Suid-Afrikaanse Polisie sal in ver
band met die uitvoering of wysiging van hierdie ooreenkoms
en alle sake rakende die geestelike bearbeiding van lidmate van
die kerk gereeld met mekaar oorleg pleeg.

III. AANSTELLINGS

1. ORGANISERENDE-PQLISIELERAAR (Departementeel
bekend as Hoofkapelaan).

(a) Die Bred Moderatuur kan, op versoek van en in oorleg en
samewerking met die Suid-Afrikaanse Polisie een vansy
Ieraars afsonder vir aanstelling deur die Suid-Afrikaanse
Polisie as organiserende amptenaar om namens die Kerk
die arbeid van die Polisieleraars te koördineer
ooreenkomstig die Kerkorde en praktyk van die Neder
duitse Gereformeerde Kerk en die regulasies van die
Suid-Afrikaanse Polisie.

(b) Hy doen verslag aan die Bred Moderatuur en die Suid
Afrikaanse Polisie.

2. POLISIEKAPELANE

(a) Die Bred Moderatuur in konsultasie met die Minister van
Wet en Orde besluit oor die behoefte aan polisiekapelane
en hulle beroeping deur ‘n bepaalde plaaslike gemeente.

(b) Die Moderatuur onderhandel, indien nodig met die
betrokke Kerkraad en sodra sy goedkeuring verkry en
Departementele magtiging deur die Minister verleen is,
word ‘n polisieleraar volgens die onderstaande prosedure
beroep:

(i) Na onderlinge oorleg tussen die Bred Moderatuur en die
Minister van Wet en Orde (of hulle gevolmagtigdes) word
‘n groslys van minstens drie maar hoogstens ses name van
predikante of proponente opgestel.

(ii) Die Bred Moderatuur Id hierdie groslys aan die betrokke
Kerkraad voor wat vry is om minstens drie maar hoog
stens ses name by te voeg.

(iii) Uit hierdie groslys sal die Bred Moderatuur en die Minister
van Wet en Orde dan ‘n finale sestal opstel.

(iv) Uit hierdie sestal beroep die Kerkraad telkens totdat die
groslys uitgedun is tot twee. Dan word ‘n nuwe groslys
opgestel volgens dieselfde prosedure.

(v) Die beroepene sal voor aanname van die beroep, die Suid
Afrikaanse Polisie tevrede moet stel dat hy geneeskundig
geskik is.

(vi) As die beroepene die beroep aanneem, sal hy deur die
Suid-Afrikaanse Polisie aangestel en deur die Kerk in sy
amp bevestig word.

IV. TAAK VAN POLISIEKAPELANE
Die taak van die Polisiekapelane sal onder ander wees:

1. (a) Die bearbeiding van lidmate wat lede van die mag is in
die gemeente waarvan hy mede-Ieraar is.

(b) Besoek van Iidmate by polisiestasies binne die gebied
vir hom bepaal deur die Bred Moderatuur in konsultasie
met die Suid-Afrikaanse Polisie met die oog op hulp
arbeid en met goedkeuring van en in oorleg met betrok
ke plaaslike Kerkrade.

(c) Uitvoering van opdragte van die Bred Moderatuur in
oorleg met die Suid-Afrikaanse Polisie wat met sy
ampswerk in verband staan.

Id) Die uitvoering van opdragte, binne die begrensing van
sy amp wat deur die Suid-Afrikaanse Polisie aan hom
gegee word.

2. Benewens sy verpligtinge soos uiteengesit in la—c mag
hy vrywillig bykomende diens in die gemeente waaraan hy ver
bonde is, verrig.
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V. BESOLDIGING
1. Die Suid-Afrikaanse Polisie sal die kapelane se besoldiging
vind en ander diensvoorwaardes bepaal in oorleg met die Breë
M oderatu u r.

2. Die plaaslike Kerkraad, waar die Polisiekapelane dien, sal
hulle kerkiike pensioenvoorregte verseker behalwe in buiten
gewone gevalle.

VI. VERPLASING
1. Dit sal die Suid-Afrikaanse Polisie vrystaan om met erken
ning van die betrokke instansies, polisiekapelane te verplaas
en dit sal polisiekapelane vrystaan om ‘n beroep aan te neem
of te bedank.

2. Daar sal ‘n klousule in die beroepsbrief ingevoeg word dat
die beroep net so lank van krag sal wees as die Suid-Afri
kaanse Polisie, in oorleg met die Breë Moderatuur die beroe
pene by die betrokke gemeente in diens hou, of, totdat hy ‘n
beroep aanneem, sy aansteiling bedank of die ouderdoms
grens bereik ingevolge die regulasies waaronder hy by die Poli
siemag dien.

VII. DEELTYDSE POLISIEKAPELANE
By die aanstelling van deeltydse kapelane vir bearbeiding van
iidmate in die Polisiediens handel die Suid-Afrikaanse Polisie in
konsultasie met die Breë Moderatuur.

VIII. DISSIPLINE
(al Kapelane sal aan kerklike dissipline onderhewig wees en

die Suid-Afrikaanse Polisie sal dit eerbiedig en handhaaf
5005 deur die kerk toegepas.

(b) Die kerk sal die verpligtings en dissipline en departements
wee erken en eerbiedig.

(cI Kapelane aldus beroep, sal nie deur die Suid-Afrikaanse
Polisie afgedank word sonder oorlegpleging en
goedkeuring van die Breë Moderatuur nie.

Aanbeveling
9.1 Die Siriode wysig punt V.2 van die ooreenkoms
deur die punt te rojeer in die hg van die ooreenkoms
tussen die kerk se pensioenfondse en die Staat.

9.2 Die volgende punt word bygevoeg by die ooreen
koms om die pensioen tussen die kerk en Staat in belang
van kapelane te reel.

Ongeag enigiets teenstrydigs hierin vermeld sal vanaf
die datum dat die ooreenkoms tussen die Regerings
dienspensioenfonds en die drie Sinodale Pensioenfond
se van die Nederduitse Gereformeerde Kerk in werking
tree, die volgende bepalings van toepassing wees —

(1) Bestaande kapelane sal ‘n eenmahige keuse kan
uitoefen om Iede van ‘n sinodale pensioenfonds te
bly of om voortaan slegs lede van die Regerings
dienspensioenfonds te wees.

(2) Alle kapelane wat ná hierdie datum kapelane word,
sal slegs lid van die Regeringsdienspensioenfonds
kan wees.

(3) Ten opsigte van enige kapelaan soos in (1) hierbo
omskryf, wat die keuse uitoefen om voortaan slegs
lid van die Regerinsdienspensioenfonds te wees, as
ook enige kapelaan soos in (2) hierbo omskryf, wat
tot en met die datum van sy aanstelhing ‘n lid van een
van die drie sinodale pensioenfondse was, sal die on
derhinge kerklike oordragwaarde deur die betrokke
sinodale pensioenfonds aan die Regeringsdienspen
sioenfonds oorbetaal word.

(4) Aan alle kapelane word die waarborg gegee dat by
sterfte, aftrede en ongeskiktheid die voordele wat
huhle sal ontvang, nie minder sal wees as wat huhle
sou ontvang het indien hulle lede van die betrokke
sinodale pensioenfonds sou gewees het nie.

(5) Die besonderhede waardeur aan die ondernemings
hierbo gestand gedoen word, word deur elke sino
dale pensioenfonds in sy eie reglement bepaal en is
bindend op alle kapelane vanaf die datum van in
werkingtreding van die ooreenkoms.

10. Departementele Samewerking
Deur middel van hierdie versiag word die hartlike samewerking
tussen die Ministerie van Wet en Orde, die Kommissaris van
die Suid-Afrikaanse Polisle en die kapeianekorps van die Suid
Afrikaanse Polisie, met groot dankbaarheid vermeld. Die
Afdeling Geestelike Bearbeiding en Maatskapiike Dienste
neem so ‘n plek in die Mag in dat die Minister van Wet en Orde
gedurende die behandeling van sy begrotingspos hierdie
dienste by die naam vermeid het en erkenning aan die werk
wat gedoen word, verieen het. Die gesindheid van die Kom
missaris, generaai Johan Coetzee en ander lede van die
generale staf, verdien ook vermelding.

Aanbevelings
10.1 Die Sinode betuig sy dank teenoor die Minister en
Adjunk-Minister van Wet en Orde te wete, mnre Louis le
Grange en Adriaan Viok, onderskeidelik vir huh vol
gehoue ondersteuning aan ons kapelane in die uitvoe
ring van laasgenoemde se roeping in die Suid-Afrikaan
se Polisie.

10.2 Die Sinode betuig opregte dank aan die Kommis
saris van die Suid-Afrikaanse Polisie vir sy ondersteu
ning aan en meelewing met die werk van die kapelane
korps sodat die geestehike bearbeiding in die Suid-Afri
kaanse Polisie ongehinderd kan voortgaan.

10.3 Die Sinode is bewus van die geweldige taak wat
op die skouers van die Suid-Afrikaanse Polisie rus, en
verseker die Minister van Wet en Orde, die Adjunk
minister en Kommissaris en alle lede van die Mag van
gedurige en volhardende voorbidding.

10.4 Die Sinode roep alle lidmate op om in huh voorbid
ding die Suid-Afrikaanse Polisie te ondersteun sodat
orde en wet gehandhaaf kan word en vrede herstel kan
word waar dit nog nie gekom het nie, sodat die Evan
gehie van Jesus Christus deur alhe gelowiges en by name
deur die Kerk amptehik verkondig kan word.

11. Algemeen
Al was ons land vir ‘n groot deei van die reses deur onluste en
opstande geteister en ai het ons as kapelane in die Suid
Afrikaanse Polisie dikweis onder baie moeilike en uitdagende
omstandighede ons werk moes doen, was dit ‘n voorreg om in
uniform bedienaars van die Goddelike Woord te wees.

Aan die Koning van die Kerk al die eer vir die voorreg om in Sy
diens te kan staan.

Die Sinode word ‘n geseende sitting toegebid.

C Colyn
Generaai-Majoor
Hoofkapelaan: Suid-Afrikaanse Polisie

3.4.3 Verslag van Kapelaan-Generaal: SA Gevangenis
diens

Dit is aangenaam om langs hierdie weg versiag te doen oor die
werksaamhede van die afgeiope vierjaar. in ‘n sekere sin is dit
egter ook ‘n terugblik oor die werksaamhede van die afgelope
sewentien jaar, aangesien ek op 30 November 1987 DV met
pensioen aftree.
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1. Ontwikkeling
Met diensaanvaarding op 01-12-1969 by die SA Gevangenis
diens was ek die enigste predikant in uniform op die per
soneelrol van die destydse Departement van Gevangenisse.
Tans bestaan die kapelaanskorps van die SA Gevangenisdiens
uit twee en twintig kommandementskapelane sowel as vier
streekkapeiane wat die kantoor van die Kapelaan-generaal
“desentraliseer” tot op piaaslike viak van die onderskeie kom
mandemente onder leiding van vier streekkapelane, een vir
elke provinsie. Hierdie reeling bring ‘n kommandements
kapelaan binne daaglikse bereik van enige godsdienstige
werker wat op piaaslike vlak die godsdienstige belange van
gevangenes namens hul onderskeie kerke hanteer. Op hierdie
wyse word ‘n effektiewe kommunikasienetwerk tussen die
kantoor van die Kapelaan-generaai en elke kerk of geloofs
groep binne die Republiek gevestig wat ‘n uitgebreide en
betekenisvolle inskakeling moontlik maak.

2. Ekumeniese Rol
Hierbenewens is deur die jare ‘n indringende en sterk
teologiese skakel opgebou met kerklike beheerliggame en ver
teenwoordigers wat op ‘n baie aangename en inspirerende
grondsiag beleef is. inderdaad het die SA Gevangenisdiens my
bevoorreg om te kon opgaan in soveel positiewe en same
werkende bindinge van ekumenisiteit wat ‘n kosbare geeste
like kleinnood in my ewe sal bly. Hierdie diens het inderdaad
bewys dat ‘n projekgerigte ekumeniese aksie die voile moont
likheid bied vir kerklike samewerking op die mees hartlike
grondsiag ten spyte van verskille ten opsigte van geloof, ras en
politiek.

3. Publikasie: Gevangenlspastoraat/ Prison Ministry
In dieselfde gees is daar gedurende die afgelope jaar baie hard
gewerk deur al die kapelane sowel as enkele godsdienstige
werkers, om ‘n betekenisvolle bydrae te maak tot die praktiese
teologie deur ‘n publikasie: Gevangenispastoraat/ Prison
Ministry, die hg te laat sien ter bevordering van nie net ge
vangenispastoraat in belang van gevangenes nie, maar ook die
bevordering van onderlinge begrip en samewerking tussen die
onderskeie kerke.

4. Opleiding in Gevangenispastoraat
‘n Verdere ontwikkeling wat tans ‘n gestalte begin aanneem in
die beplanning, voorbereiding en vestiging van ‘n kursus in
gevangenispastoraat op verskeie vlakke van gevorderdheid
aan verskillende teologiese opleidingsentra van verskillende
kerke. Hierdie beoogde kursus word voorsien as ‘n baie klein
begin met buitengewone moontlikhede vir die toekoms. Dit is
ook uniek in die sin dat terwyl daar geen derghike fasiliteite be
staan nie, daar van meet af by die eerste opname van behoef
tepeiling al die aanduidings is dat daar ‘n buitengewone
behoefte en belangstelling voor bestaan. Voorbereidings met
die oog op ‘n aanvang te Hugenote Kollege is ook aan die
gang. Die oogmerk met die opleiding sluit in gevangenispasto
raat sowel as kerklike nasorg aan ontslane gevangenes.

5. Bevorderings
Tydens die finale voorbereiding van hierdie verslag is ek ver
wittig dat ‘n besluit deur die regering om my te bevorder tot
Hoof Adjunk Kommissaris: met opdrag Behandelingsdienste.
Aangesien hierdie ‘n aansienlike uitbreiding in verantwoorde
Iikheid meebring is dit aangenaam cm te weet dat iets van die
teologie en ingesteldheid van die Nederduitse Gereformeerde
kerk op hierdie wyse ingedra sal kan word op die behande
lingsprogramme van die SA Gevangenisdiens. Hierdie
bevordering is gekoppel aan die rang van Luitenant Generaal.

Dr FJ Ollewagen
As gevolg van die feit dat die pos van die Adjunk Kommissaris
Godsdienstige Versorging vakant geraak het, is Dr FJ
Ollewagen bevorder tot Brigadier as Direkteur: Godsdienstige
Versorging. Hy het sedert 1957 pastorale werk in gevangenisse
gedoen en is uitstekend toegerus vir hierdie taak.

Met opregte dank teenoor God wat my bevoorreg het cm na
dertig jaar in die bediening hierdie finale skof in Sy diens te
mag aanpak. My grootste waardering ook aan die Nederduitse
Gereformeerde Kerk, wat my gevorm het as teoloog, geleent
heid gebied het em te arbei in Gods wingerd, en nou verder
my die voorreg gee om verdere verantwoordehikheid te neem
namens die kerk by die SA Regering.

AC Sephton
Kap GenI Gevangenisdienste

3.5 ADMINISTRATIEWE RE~LINGS

3.5.1 Pastorieë vir predikante in Algemene Sinodale
diens

3.5.1.1 Die BM het op versoek van die AKF en na ‘n ant-
meeting met lede van die DB van die AKF (op 14 Maart 1984)
waarin huhle die finansiële imphikasies van die saak uitgespel
het, goedgekeur dat die AKF as beleid van die Algemene
Sinode aanvaar dat daar vir predikante in Algemene Sinodale
diens pastorieë aangekoop word.

3.5.1.2 Daar is verduidehik dat pryse van huise sodanig kan
eskaleer dat ‘n huis wat op daardie stadium R100 000 sou kos,
teen die jaar 2 000 R2 000 000 sal kos. Indien dieselfde huis nóO
aangekoop word, sal sy appresiasie sodanig wees dat sy waar
de R3 360 000 sal wees teen 2 000. Dit is dus ‘n geweldige
kapitale bate vir die kerk teenoor ‘n huistoelaag wat ‘n dooie
lopende uitgawe (verhies) vir die kerk is.

3.5.13 Die saak sal ook so by sinodes aanbeveel word deur
die AKF.

3.5.1.4 Huidige bekleers van paste sal alleen volgens keuse
hierby ingeskakel word.

3.5.1.5 Aangesien die saak as spoedeisend beskou is en daar
nie gewag ken word totdat die ekonomie verder versleg nie,
het die BM dit in beginsel goedgekeur.

3.5.1.6 Die AKF sal self hieroor rapporteer.

3.5.2 Pensioene van Kapelane, wysiging van reglement
3.5.2.1 Vanaf die Gesamenthike Pensioenkomitee is kennis
ontvang dat ‘n nuwe ooreenkoms met die pensioenfonds van
die regering beding is toy kapelane en dosente van Teologiese
inrigtings. Die saak is oak deur lede van die AKF persoonhik
verduidehik.

3.5.2.2 ‘n Nuwe reglement is opgestel wat meegebring het
dat die ooreenkoms tussen die kerk en die Staat gewysig moes
word.

3.5.2.3 Nadat die finale bewoording van beide die Pensioen
fondskommissie sowel as die Kapelaanskommissie ontvang is,
is die gewysigde punt in die ooreenkomste geteken op:

6 Mei 1985 toy Gevangenisdienste
22 Maart 1985 toy die SA Pohisie
2 Mei 1985 toy die Dept van verdediging

3.5.3 Beursfonds vir Teologiese Studente van UNISA
3.5.3.1 Vanaf die AKDB is ‘n skrywe van die dekaan van die
Fakulteit Teologie van UNISA (dd 18 November 1985), gerig
aan gemeentes, onder aandag van die Breë Moderatuur ge
bring. Daarin word gevra dat die totstandkoming van ‘n beurs
fends vir Teohogiese studente onder aandag van gemeentes
gebring meet word en dat gemeentes dit meet ondersteun en
verder opbou.

3.5.3.2 Na aanleiding hiervan het die Bree Moderatuur die
besluite van die Algemene Sinode van 1982 weer eens onder
aandag van alle hidmate gebring dmv die sinodes, nI dat die
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Ned Geref Kerk nie die teologiese opleiding van UNISA vir
doeleindes van opleiding van sy Ieraars erken nie.

3.5.3.3 In die hg daarvan en die dringende behoefte aan
fondse vir ons eie fakulteite sowel as probleme met beursfond
Se, 5 ons gemeentes gevra om hulle lojahiteite te betoon deur
voort te gaan om huhle bydraes vir ons eie fakulteite te gee.

3.5.4 Permanente pos vir Senior Navorser by ISWEN

3.5.4.1 ‘n Brief is ontvang (14 Mei 1985) van die ASSK
waarin huhle toestemming vra om ‘n kontrak met die Univer
siteit te sluit waardeur dr JJ Kritzinger in ‘n permanente pos as
Senior Navorser by ISWEN aangestel word deur die universi
teit en hulle dan 70% van sy salaris betaal. Die kerk moet dan
30% bydra. Hierdie 30% is deur verskeie sinodes (deur middel
van huhle SKK’s) bykans volledig reeds onderneem. Die saak
was dringend aangesien die tydelike aanstelhing van dr Kritz
inger op 30 Junie sou verval en die ondertekening van die kon
trak voor 31 Mei moes geskied.

3.5.4.1 Na ‘n onderhoud met die DB van die ASSK en lede
van ISWEN was besef dat die groot probleem is dat die Breë
Moderatuur ‘n kontrak moet onderteken en dat die higgaam
wat dan uiteindehik verantwoordehik sal wees, die Algemene
Sinode is, al is dit so dat die ASSK dit tans geInisieer het en
die fondse van die sinodes verkry het.

3.5.4.2 Die saak is derhalwe eers na die AKF verwys vir ad
vies. Huhle het soos volg geantwoord:

“Die AKF het geen jurisdiksie om met SSK’s te onderhandel
nie. Die skepping van nuwe poste en dus van nuwe finan
siële verphigtinge kan slegs deur die Algemene Sinode in sit
ting hanteer word. Ons verwys u in hierdie verband na die
beleid vir fondse en administrasie soos deur die Algemene
Sinode vasgelé.”

3.5.4.3 Deur onderhandehing het die Universiteit van Pretoria
toegestem om die ondertekening van die kontrak uit te stel tot
by die vergadering van die BM op 16 Oktober 1985.

3.5.4.4 Die BM het gevolghik besluit dat hy ongelukkig nie
hierdie permanente pos as senior navorser kan goedkeur nie,
aangesien dit per besluit ahleen by die Algemene Sinode in sit
ting berus.

3.5.4.5 Die voortsetting van die tydelike pos van senior
Navorser by ISWEN is goedgekeur tot Oktober 1986. Die
Algemene Sinode moet dan self oor die beginsel van die pos
besluit. indien dit vereis word, kon die voorsitter en/of skriba
die kontrak met die Universiteit onderteken slegs om geldig te
wees tot Oktober 1986. Die ASSK moet self die nodige onder
handehings voer en kon van die voorsitter van die BM se hulp
in hierdie verband gebruik maak.

3.5.4.5 Die Universiteit was uiteindehik gewillig dat die
tydehike ~05 voortgaan tot by die Algemene Sinode van 1986.

3.5.4.6 Die ASSK sal hierdie saak verder aan die Sinode
voorlê.

3.5.4.7 Aanbevelings
Die optrede van die BM word goedgekeur.

3.5.5 Noodhulp vir NGKA
3.5.5.1 Na aanleiding van ‘n versoek van die Algemene
Sinode van die NGKA se moderatuur wat aan die SSK van
Noord Transvaal gerig was, het die ASSK by die Breë
Moderatuur aanbeveel (op 14 Maart 1983) dat die Ned Geref
Kerk in hierdie noodsituasie sy ele diakonale verantwoorde
likheid moet nakom.

3.5.5.2 Die BM het dus die beginsel goedgekeur en aan die
ASSK opgedra om met die NGKA te onderhandel om ‘n insa

mehing in oorleg met die NGKA te hoods dmv SSK’s. Die
AKDB moes ook geken word.

3.5.5.3 Hierdie saak het uiteindelik oa uitgeloop op die in
werkingstelhing van KAN (Kerklike Aksie Noodhulp). Die
ASSK sal verder hieromtrent rapporteer.

3.6 KOPIEREGSAKE

3.6.1 Kopiereg op amptelike publikasies
3.6.1.1 Na aanleiding van die Algemene Sinode se opdrag
aan die Kommissie vir die Erediens om hersiene uitgawes van
“Die Erediens” en “Die Kerkboek” uit te gee (Hand bI 1295) en
navrae in hierdie verband, het die Breë Moderatuur op 15
Maart 1983 soos volg besluit:

“Die BM het besluit dat as tussentydse reeling tot by die
volgende Algemene Sinode sal geld: —

1. dat die kopiereg op alle toekomstige pubhikasies wat deur
die Algemene Sinode of sy gemagtigdes amptehik gepu
bhiseer word, by die Algemene Sinode in sitting of by die
Breë Moderatuur in die reses berus.

2. dat elke outeur of mede-outeur van ‘n sodanige amp
tehike publikasi~ ingevolge art. 22 van Wet 98 van 1978 sy
outeursregte skriftehik en onderteken aan die Algemene
Sinode/Breë Moderatuur moet oordra.

Hierdie reeling raak nie die ooreenkoms insake vergoeding,
verspreiding ens. wat met die uitgewer getref word nie.”

Hierdie saak is in Die Kerkbode bekend gemaak.

3.6.1.2 Aanbeveling
Die Algemene Sinode keur die tyssentydse reeling van
die BM soos hierbo in punt 3.5.1.1 goed as ‘n permanen
te reeling vir eie amptelike publikasies van die Ned Geref
Kerk.

3.6.2 Jeugsangbundel
3.6.2.1 Die Ahgemene Sinode het in 1982 die volgende
aanbevehing goedgekeur:

“Die AJK versoek die Algemene Sinode om na aanheiding
van sy besluit oor ‘n proefsangbundel (Hand 1978 blI 866, Pt
15.4) aan die AJK opdrag te gee om onverwyld in samewer
king met die Algemene Kommissie vir die Erediens so ‘n
proefbundel met die oog op jeug en kinderbyeenkomste op
testel. (Hand bI 1339)

3.6.2.2 Op 15 Maart 1983 het die BM besluit dat die AJK ‘n
voorlegging en aanbevehing omtrent die uitgee van die bundel
moet maak.

3.6.2.3 Op 15 April 1983 het die AJK gerapporteer omtrent
die vordering wat reeds op daardie stadium gemaak is met be-
trekking tot seleksie van hiedere, musiekkundige beoordeling,
‘n taaladviseur, ‘n begeleidingsboek, ‘n begroting wat reeds
R20 000 oorskry ens. Hulle doen dan ook aansoek om die
bundel uitte gee namens die kerk, aangesien die jeugsangbun
del veral ten dienste van die jeug (en byname die Jeugaksies)
sal wees en hulle reeds talle boeke jaarhiks uitgee in belang van
die jeug. Die BM het dit goedgekeur.

3.6.2.4 Op 14 Maart 1984 het die Kommissie vir die
Jeugsangbundel dan ook die nuwe Jeugsangbundel namens
die AJK en die AKE aan die Breë Moderatuur oorhandig om
dit namens die kerk in ontvangs te neem.

3.6.3 AJK as gemagtigde om amptelike publikasies
omtrenk kategesemateriaal en ander jeugwerk,
asook Ons Jeug uit te gee

3.6.3.1 Na aanleiding van die besluit van die BM omtrent
kopiereg het die AJK die volgende versoek tot die BM gerig.
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“Die Algemene Jeugkommissie doen hiermee aansoek
om as gemagtigde van die Bred Moderatuur op te tree
om soos in die verlede die publikasie van alle amptelike
kategesemateriaal te behartig, asook ander publikasies
wat in verband met jeugwerk staan, by die maandblad
Ons Jeug, verskeie handleidings, programsketse, in
Iigtingsbrosjures, ens.

Ons wil in hierdie verband ook net u aandag daarop
vestig dat die AJK in 1970 kontraktueel verbind is om
alle amptelike kategese stof by die NG Sendingpers te
Iaat druk.”

3.6.3.2 Die BM het hierdie aansoek goedgekeur. Alle
publikasies van die AJK in belang van jeugwerk geskied
sederidien onder koplereg van die Algemene Sinode/Bree
Moderatuur.

3.6.3.3 Aanbeveling
Die Algemorie Sinode keur die reeling ivm die
jeugpublikasies van die AJK goed.

3.6.4 Outeursreg op “Die Kerkorde”
3.6.4.1 Ingevolge die besluit van die BM het dr DCG Fourie
(aktuarius) eerste uitvoering daaraan gegee deur sy outeursreg
op “Die Kerkorde en reglemente en besluite van Algemene
aard” af te teken en ocr te dra aan die Algemene Sinode/Bree
Moderatuur. (Dit het geskied kragtens Wet 98 van 1978, art
22)

3.6.4.2 Die BM het hierdie oordrag met dank aanvaar.

3.6.5 Tantieme vir Algemene Sinode op amptelike
publikasies

3.6.5.1 Aangesien
* dit algemene praktyk is dat ‘n kopiéreghouer van ‘n

publikasie op tantieme geregtig is en dit ook inderdaad ont
yang;

* in die verlede amptelike publikasies wat deur die Algemene

Sinode gemagtig is, se winsopbrengste die uitgewers
toegeval het sender enige finansidle voordeel vir die kerk as
geheel,

* die voorsiening in die steeds stygende begroting van die

Algemene Sinode vierkantig op die skouers van die ge
meentes rus en dit noodsaaklik geword het om ander
bronne van inkomste te ontgin,

* die ontvangs van tantieme op amptelike publikasies die las

van die begroting van die Algemene Sinode enigsins sal
verlig beveel die BM socs volg aan by die Algemene Sinode.

3.6.5.2 Aanbeveling
Die Algemene Sinode besluit om in die toekoms 2% tan
tieme to hef op die volgende publikasies waarop die
Algemene Sinode kopiéreg hot.

Die Psaimboeke (reeling met TKKP)
Die Kerkorde
Die Kerkboek
Dic Erediens
Hersiening van Ras, Volk en Nasie
Sangbundels
Kategeseboeke
Kursusse van Bybelkor
Die Jaarboek

Hierdie tantieme word nie gehef op tydskrifte en
pamfiette nie.

4. EKUMEMESE SAKE
Ekumene Buitelands
4.1 VERSLAG OOR DIE GEREFORMEERDE EKUME

NIESE SINODE
4.1.1 Vergadering: 31 Julie — 10 Augustus 1984 te
Chicago.

4.1.2 Afgevaardigdes van die Ned Geref Kerk
* stemhebbend: ds JE Potgieter, ds GSJ MöIler, dr DCG
Fourie, ds DJ Viljoen.
* adviseurs: prof PC Potgieter, ds JA Victor (later

gekcöpteer)
* nie stemhebbend: proff Malan Nel, CJ Wethmar, dr P

Rossouw, ds PES Smith

Hierdie afvaardiging het bykans daagliks vergader en op
hartlike wyse informasie gedeel en doeltreffende optrede
beplan.

4.1.3 Lidkerke
DRC in Botswana; Church of Central Africa Presbyterian
Nkhoma Synod; Ev Ref Ch in Africa; Chr Ref Ch of Nigeria;
Ch of Christ in the Sudan among the Tiv; Ch of England in SA;
Ned Geref Kerk; Ned Geref Kerk in Afrika; Ned Geref Sen
dingkerk; Geref Kerk in SA (Sinode Middelande); Geref Kerk
in SA; Geref Kerk in SA (Sinode Soutpansberg); Ref Ch in
Zambia; Ref Ch in Zimbabwe; Ch of Central Africa Presbyte
rian, Harare Synod; Ref Ch in Japan; Dutch Ref Ch in Sri
Lanka; Evangelical Ref Ch of France; Christel~k Gereformeer
de Kerken in Nederland; Geref Kerken in Nederland; Indepen
dent Presbyterian Church of Mexico; Associate Ref Presbyt
Ch; Christian Ref Ch in North America; Orthodox Presbyt Ch;
Ref Ch of Argentina; Ref Ch of Brazil; Ref Ch of Aurstralia; In
donesian Christ Ch of Central Java; The Church of Toraja
Mamasa; Javanese Christian Churches; Chr Ch of Sumba en
die Ref Ch of New Zealand.

4.1.4 Moderamen: JP Galbraith, Moderator; E Mataboge,
Eerste Assessor; K Runia, Eerste Skriba; A de Graaf, Tweede
Skriba; D Palilu, Tweede Assessor.

4.1.5 Waarnemers: Dertien kerkeen liggame van kerke was
op hul versoek as waarnemers teenwoordig.

4.1.6 Komitees: Die komitees word genoem met die name
van NG afgevaardigdes wat daarop gedien het.

4.1.6.1 Organisasie, lidmaatskap en finansies: E Mataboge

4.1.6.2 Sending, Evangelisasie, Wêrelddiakonaat, Jeug,
Radio en Publikasies: M Nel, J Hofmeyr

4.1.6.3 Teologiese aktiwiteite: CF vd Merwe

4.1.6.4 Rasseverhoudinge: PC Potgieter, GSJ Möller, JE
Potgieter, RTG Boesak

4.1.6.5 Menseregte, die Kerk, Wetenskap en Tegnologie:
DCG Fourie, DR de Villiers

4.1.6.6 Die Geref Kerke in Nederland: PES Smith, MS
Pitikoe, JA van Wyk, DJ Viljoen, CJ Wethmar

4.1.6.7 Ekumeniese Sake: M Lebone, G Buys, P Rossouw

4.1.6.8 Hersiening van Konstitusie: JA Victor, N Basson

4.1.7 Belangrike besluite en handelinge van die GES

Let Wel: Ten einde die sinode in staat te stel om ‘n oordeel te
kan vel ocr die handelinge van die GES en tot ‘n besluit ocr lid
maatskap te kan kom, gee ons eers ‘n corsig ocr die besluite
omtrent rasse-aangeleenthede, die Gereformeerde Kerk
Nederland en die dubbele lidmaatskapkwessie. Daarna gee
ons kortliks ‘n oorsig ocr ander besluite en aanbevelings daar
omtrent.

4.1.7.1 Rasseverhoudings
4.1.7.1.1 Hierdie saak is reeds in die komiteestadium indring
end bespreek en reeds daar het dit duidelik geblyk dat die saak
van die Ned Geref Kerk op ‘n eensydige en bevooroordeelde
wyse beluister word. Voor die komitee het ‘n verslag van die
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RES Consultative Committee wat berus het op ‘n ondersoek
wat in 1980 in Suid-Afrika gedoen is, gedien. Die besluite van
die NGSK van 1982 (Status Confessionis en Belharbelydenis)
is in ag geneem sowel as ‘n brief van die NGSK wat versoek
het dat die besluite van die WBGK te Ottowa in 1982 nI,
“Resolution on Racism and South Africa” onder die lede van
die GES uitgedeel word en dat die GES antwoord op die vraag
of die GES apartheid en rassisme as in stryd met die evangelie
(afgodery) beskou en die teologiese regverdiging daarvan as
kettery. (Vgl Acts 1984, bI 79—94)

Die GKN het die GES versoek om die besluit van die WBGK op
die agenda te plaas en dit as beleidstuk te aanvaar. Die OPC
(Orthodox Presbyterian Church) het ook apartheid as “un
biblical and morally wrong” verklaar in ‘n skrywe aan die GES,
maar versoek dat ‘n studiekommissie benoem moet word “to
study social injustice, the charge that the ideology of apar
theid is in conflict with the gospel of Jesus Christ and evaluate
the use of the word “heresy”. (Acts bI 304>

Ook die CRC (Christian Reformed Church in North America)
het gevra dat die teologiese regverdiging van apartheid op die
agenda van die GES geplaas moet word.

4.1.7.1.2 Reeds voor die debat oor die rasseverhoudings het
die lede van die afvaardiging van die Ned Geref Kerk kennis
gegee dat hulle ‘n minderheidsverslag gaan indien, veral oor
die laaste deel van die aanbevelings asook oor die prosedure
wat gevolg is nI dat bykomende punte en materiaal sonder
vooraf kennisgewing, behandel is. (Vgl pte 10-15 bI 206)

4.1.7.1.3 Die debat self het die hele dag tot na middernag
geduur en al die lede van die afvaardiging het daaraan deel
geneem. Ondersteunende stemme het gekom van die kant van
die afvaardigings van die Gereformeerde Kerke en die NGKA.
(‘n Bandopname daarvan is beskikbaar.)

4.1.7.1.4 Die volgende besluite is deur die GES aanvaar:

1. That Synod request the RES churches in South Africa,
both on the synodical and congregational levels, to re
evaluate officially their responsibility to carry out the pro
phetic role of the church as institute in line with the RES
statements on “The Church and Its Social Calling” (RES
Acts Nimes 1980, pp 221-225).

2. That Synod request the moderamina and all other rele
vant bodies of the various member churches in South Africa
to increase their mutual consulations both on the synodical
and congregational levels to promote better understanding
and more effective joint action in addressing the urgent
issues of mutual concern.

3. That Synod request all RES churches in South Africa to
carry out the decision of RES Nimes 1980 “to do all that is in
their power to work for such changes in their country that
(would> remove the structures of racial injustice still present
and use their influence with the South African government
to effect such changes” (RES Acts Nimes 1980, p 52>.

4. That Synod request the RES churches in South Africa,
in accordance with Resolution 12 of the RES Resolutions on
Race* to exert their full influence, individually and jointly, to
urge the government to rescind all unbiblical elements in the
Immorality Act and repeal the Mixed Marriages Act.

* Holy Scripture does not give any explicit judgment about

racially mixed marriages. Biblical teaching on marriage
and on the unity of mankind offers no ground to regard
such marriages as impermissible. Marriage is not only a
personal concern, but also involves the individual’s rela
tionship towards God, the church, the family and society.
In practice account will have to be taken of the problems
which racial, ethnic and cultural differences may cause in

a marriage on the personal, family and social level.
Church and state should refrain from limiting the free
choice of a marriage partner on the grounds of race or
colour. In all these matters the church has a pastoral and
prophetic calling (RES Acts Cape Town 1976, p 323).

5. That Synod urge all RES churches to welcome to the
Lord’s table brothers and sisters of other ethnic groups in
the same Reformed family, and to regard as sin every effort
to bar people from the Lord’s table only on the basis of race
or colour.

6. That Synod urge all RES churches (synods and
congregations> which in practice do not have open
membership for Reformed brothers and sisters of other
ethnic groups to carefully review their practice in the light of
Scripture and to note that the criteria for church member
ship is faith in Jesus Christ and not colour or race.

7. The RES request all South African member churches to
ask their members who belong to the Broederbond to re
examine the purpose and practices of the Broederbond and
their membership in it.

8. The RES request all South African member churches to
ask their members who belong to the Belydende Kring
(formerly called “Broederkring”> to re-examine the purpose
and practices of the Belydende Kring and their membership
in it.

9. That Synod request all member churches of the RES in
South Africa and all members of these churches to do all in
their power to conform more fully to the standards of God’s
Word for the promotion of justice, righteousness and love in
all relations among the races and the various ethnic groups
within South Africa, praying without ceasing for the enabl
ing power of the Holy Spirit to face the difficult problems
confronting us all.

10. That Synod request the South African RES member
churches which support the government’s racial policies to
consider seriously the consequences of that support with
regard to the church’s obedience to the Word of God and
witness to the gospel of Jesus Christ.

11. That Synod request those RES member churches in
South Africa which support the apartheid system and its
policies in their land to re-evaluate seriously that support in
the light of the biblical norms of love and justice.

12. That Synod request the Dutch Reformed Church in
South Arica (NGK) and the Reformed Church in South
Africa (GKSA), which support (or do not oppose) the apar
theid system and its policies, to communicate to the Interim
Committee by the end of 1986 what each has done to re
evaluate its support in the light of the biblical norms of love
and justice.

By secret ballot an amendment:

to replace “the Dutch Reformed Church in South Africa
(NGK) and the Reformed Church in South Africa (GKSA>
with “those member churches in South Africa” was
defeated.

Thereafter Synod adopted Recommendation 12.

13. That Synod instruct the Interim Committee to report
the communication requested above to the 1988 Synod to
enable Synod to evaluate the position of these churches in
the light of the communications.

14. That Synod express its sorrow over the tensions that
have arisen in the RES, especially between the White and
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Black churches and people in South Africa because of the
apartheid system.

15. That Synod thank the Consultative Committee for its
faithful work and declare its mandate fulfilled.

‘n Volgende afdeling E is vervolgens behandel en die
volgende besluite geneem:

1. That Synod declare that where colour or race and/or
national identity has been made an absolute that fundamen
tally conditions and qualifies the common humanity of all
persons, it constitutes an ideology that is contrary to Holy
Scripture.

2. That Synod delcare that where full membership in a
congregation of the church of Jesus Christ or participation
in the Lord’s Supper is allowed or disallowed on the basis of
race or nationality there colour or race and/or national iden
tity have in fact been made an absolute that fundamentally
conditions and qualifies the common humanity of all per
sons. The same holds true when citizenship (with all full
rights and privilege of itl, free and unlimited participation in
the economic life of a community, or in the social functions
and public facilities, is allowed or disallowed on the basis of
race or nationality. It also holds true where nationhood as a
political entity is defined and where ownership of land or
property in a territorial state is allowed on the basis of race
or nationality. In short, wherever the official status of a per
son with full dignity, rights and privileges is conditional
upon his/her having been assigned by authority a specific
racial and national identity, colour or race and/or national
identity have in fact been made an absolute. When the
state, which under God should be the guardian of the rights
and privileges of every human being and the defender of
justice, builds on the principle of racism, it becomes a
power structure enforcing a false ideology and administer
ing systematic injustice. When the church, which in Christ
is “one body with many members”, advocates or fails to de
nounce such ideology, it denies its confession of the unity in
Christ and is co-responsible for the perpetuation of the con
ditions mentioned above.

3. That Synod declare that, when the evil of such an
ideology has been exposed from within the church itself and
the church(es) nevertheless would continue to support or
fail to denounce such an ideology, there is a Status Con
fessionis. This means that this particular matter has then
become a point of confession about which one cannot differ
without affecting the integrity of the entire Christian Con
fession. In such a situation any teaching of the church that
would defend this ideology, would have to be regarded as
heretical, i.e., in conflict with the teaching of Scripture.

On ballot, an amendment to delete “heretical, i.e.” from the
last sentence, was defeated (34 against 18, 5 blanks).

Another amendment to replace “heretical” with “grave
theological error” was also defeated on ballot 135 against
17, 5 blank).

Subsequently, Synod adopted this recommendation.

4. That Synod decide to lay these matters before the
member churches in South Africa and request them to con
sider seriously whether this Status Confessionis has arriv
ed form them, and to send their reply, with motivations, to
the Interim Committee before November 1986. The Interim
Committee is instructed to pass these responses on to all
the member churches of the RES.

5. That Synod declare these decisions to be its response
to the requests of the NGSK, GKN, OPC and CRC.

1.7.1.4 Die minderheidsverslag van die kant van die
Ned Geref Kerk se afvaardiging het soos volg gelui:

We, the undersigned members of the Advisory Committee,
want to state unambiguously that we also sincerely long for
good Christian relations between races all over the world
and particularly in those areas where pain and hardship is
caused by disobedience to the great commandment of love,
taught by our Lord Jesus Christ.

We are indeed sensitive for the issues raised in the request
of the DRMC regarding “apartheid” and racism and its
theological justification. In this we share the conviction of
many that the response of the RES should be based on
sound biblical theology and an investigation made as objec
tively as is humanly possible.

We agree

1. on the seriousness of the requests and the necessity to
find a sound directive on the issue that “the theological or
moral justification of racism and apartheid is a theological
heresy and represents a Status Confessionis”

2. that the church must denounce sin and seek to correct
sinful structures in society

3. that the church should not merely be concerned with
the promotion of popular opinions, nor should it seek to
hide behind opinions which cannot be justified according to
Scripture

4. that the church should fulfil its prophetic function in
spite of popular opinion

5. that the scriptural commandment of neighbourly love,
as the decisive norm, should be realized in practice in all
political, economic and social situations and structures

6. that the church cannot stand aloof from the political,
socio-economic problems of any population group

7. that the church should warn when injustice is being
done in the implementation of national policy and the ap
plication of laws

8. that the church must be both bold and cautious in the
fulfilment of these functions

9. that the church in its dealings with the authorities
should be sure of both the accuracy and the expertise of its
facts, and, that in each case, it is indeed giving expression
to the demands of the Word of God.

In view of the preceding statements the undersigned
members of the Advisory Committee for reasons of cons
cience cannot but differ in principle on several aspects of
the majority report. Its main concern is demanding an im
mediate decision in stead of deciding after a thorough
theological investigation by the RES itself on the issues at
stake “racism”, “apartheid”, “heresy”, “idolatry”, “status
confessionis”, “the relationship between church and
state”, etc.

A. Observations

1. A Communication of the Moderamen of the DRMC was
submitted requesting that the report “Racism in South
Africa” will be presented by the General Secretary to the
member churches of the RES and to request that their com
ment be printed in the RES agenda. The idea was to have a
clear response of RES member churches i.e. “Do they con
sider apartheid and racism contrary to the Gospel, an
idolatry and its theological justification a heresy.”
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A response from the RES on the above stated questions will
be crucial for the DRMC. The reaction of the RES member
churches to our request will enable us to determine our own
response to those of the RES”. (C-8)

2. A decision of the CRC of North America was submitted
on the moral and theological justification of apartheid.
lC-16)

3. The Orthodox Presbyterian Church sent in a communi
cation asking inter alia for a Study Committee. (C-is)

4. The GKN also submitted a communication that “the
theological or moral justification of apartheid is a theological
heresy and represents a Status Confessionis, asking the
RES to adopt the decisions of the WARC.” (C-li)

B. Grounds

1. Art VI of the regulations of the RES stipulates as
follows: “For all major issues a study committee shall be
composed of two or more regional committees. The con
veners of these committees shall prepare the final report for
the Study Committee to the Synod”.

2. Thus far the RES honored its credibility with regard to
major issues for example intensive and extensive studies on
the Church and its Social Calling, Human Rights, Holy
Scripture, the Lord’s Day, Dual Membership and is still stu
dying the homosexual issue.

3 The ahovementioned observations clearly and un
doubtedly confirm that the issue at stake viz “The
theological or moral justification of racism and apart
heid is a theological heresy and represents a status
confessionis”, is a far reaching major issue on which the
RES “is requested to give united testimony to the Reformed
faith (Constituion III 2) and to strive to attain a common
course of action with respect to common problems, likewise
to issue joint resolutions regarding movements, practices or
dangers when joint statements are deemed necessary”
(Constitution III 5).

4. At the present moment divergent communications from
only three churches were submitted to the RES and it
stands to sound reason.

4.1 that Grounds 1, 2 and 3 have not yet been acted upon
(i.e. the RES honoring its credibility to mandate study com
mittees on major issues)

4.2 that the mutual relations between member churches of
the RES on the one hand, and the relationship between
member churches to the RES on the other hand, may not be
jeopardized

5. at present the RES as such have no recent comprehen
sive theological study on the major issue of “racism”,
“apartheid”, “theological heresy”, “idolatry”, “status con
fessionis” and the “relationship between Church and state”

6. the main thrust of the majority report is to ask for the
RES to give far reaching guidance and judgment without
appointing its own committee, relying only on the com
municatins of four member churches

7. there is no difference between the ultimate goal of the
majority and minority reports i.e. to give united testimony to
the Reformed faith, to strive to attain a common course of
action regarding practices or dangers (Constitution Ill 2,5).

8. There is an essential difference on the procedure
recommended by the two reports.

cusation of heresy not substantiated by a Study Report.
This can only be avoided by adopting the recommendations
of the minority report.

C. Recommendations

Synod decide

1. to appoint a study committee on the major issue of
social injustice (racism, apartheid, idolatry, theological
heresy, status confessionis and the “relationship between
church and state”) in the countries of RES member chur
ches, with special reference to the South Africa situation.
)This has budgetary implications)

2. that the study committee receive as study material’

2.1 the reports of the majority and minority

2.2 all relevant pronouncements by the RES since 1946

2.3 all the documents mentioned in the obsevatons

2.4 those that may be forwarded from other sources (Con
stitution Xl)

3. that this study committee shall submit a Biblically
substantiated theological report (including the practical im
plications) to the RES 1988

4. that the DRMC be advised that however urgent this
matter may be, Synod cannot accept the responsibility of a
premature pronouncement on an issue as grave as heresy

5. that the DRC and the DRMC be advised to enter into
bilateral discussions on the issues concerned.

GSJ Möller

Na stemming per geslote stembriefie is hierdie minderheids
verslag en voorstelle verwerp met 40 teen 17.

4.1.7.2 Besluite oor die Gereformeerde Kerk Nederland

4.1.7.3.1 ‘n Uitgerekte debat is oor hierdie een stigterslid van
die GES gevoer, en wel oor hul aansluiting by die WRK ten
spyte van duidelike besluite van die GES daarteen, gebrekkige
leertug byvoorbeeld ten opsigte van H Wiersenga, hul stand-
punt oor die relasionele waarheidsbegrip in hul studiestuk oor
die Bybel — GOD MET ONS, hul standpunt oor homoseksua
lisme en die vrou in die regeer- en leeramp.

In die afgelope paar jaar bet vyf lidkerke uit die GES getree om
dat hul nie langer met die GKN in die GES wou wees nie.

4.1.7.2.2 Die volgende besluite is geneem:

1. That Synod express to the GKN its conviction and con
cern that on certain points, of which some are listed below,
the GKN are departing from the testimony of Scripture and
the substance of the Reformed Confessions:

1.1 Deficiency in the discipline of the GKN continues to be
indicated by the fact that Herman Wiersinga, whose views
on the atonement have been condemned by the Synod of
Maastricht (1975—1976), has recently published another
book (Doem of daad) in which he repeats his views on the
atonement and “also offers a view of sin which is in sharp
contrast with the reformed confession” (R-1, App C p 187).
Yet he continues to be a minister in good standing in the
GKN.

1.2 The study report God With Us has been perceived to
be confusing and to undermine the absolute authority and
reliability of Scripture, expecially by its formulations of the
idea of truth as relational and by its failure to make a clear
distinction between inspiration (the work of the Holy Spirit

JE Potgieter PC Potgieter

9. If the RES should follow the line of action proposed in
the majority report it amounts to the acceptance of an ac
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in the biblical writers) and illumination (the Spirit’s work in
all believers).

1.4 Both the report (Homophilia (especially chapter 4)
and the booklet In Iiefde trouw zijn (Being Faithful in
Love), making use of a relational notion of truth, suggest a
tension between love and God’s law, or that the other com
mandments of Scripture have only a relative, illustrative
significance in relation to the love commandment.

2. That the RES reaffirm its conviction that all homosexual
practice is sin (R-2 App C, p 180 and REC Acts Nimes
1980, p 110). This is done over against the implied accep
tance of homosexuality as another legitimate way of sexual
expression (other than the relationship of man and woman
in marriage) in the pastoral advice of the General Synod of
the GKN (Delft 19791980) and in Homophilia (R-1, App C,
p 193).

3. That the RES specifically express its most urgent con
cern for restoring relationships among the churches in its
fellowship, in the context of the crisis occasioned by the
practice of the GKN allowing homosexual relationships even
for its office bearers. In this respect Synod appeals to the
GKN to respond to the disappointment and disillusionment
of the churches of the RES and to withdraw its pastoral ad
vice in the matter of homophilia.

4. That if the GKN is unable to move away from this posi
tion, the GKN must seriously consider that several churches
would find it difficult to stay in the RES with the GKN.

5. That Synod instruct the Interim Committee to convey
these concerns to the GKN and request the GKN to reply to
them in writing before June 1986, and to communicate their
reply to the member churches as soon as possible.

6. That Synod authorize the Interim Committee, after the
reception of the response of the GKN to these decisions and
appeals, to appoint a committee with appropriate standing
to enter into discussion with the GKN on the issues involved
in their reply and to communicate their findings to the
member churches as soon as possible.

4.1.7.2.3 Die afvaardiging van die GKN het gereageer en ‘n
verklaring van teleurstelling oor die debat en besluite laat
notuleer.

4.1.7.2.4 Sulke besluite is nog nie tevore deur die GES ocr
enige lidkerk geneem nie. Dit is egter erg teleurstellend dat die
moontlike beeindiging van hulle lidmaatskap oor bogenoemde
ingrypende sake nie aan die Interim-kommissie opgedra is nie.

4.1.7.2.5 Die aandag van die Sinode word op die besluite
van die Algemene Sinode van 1982 gevestig nI

“1. Dat dit vir die NGK moeilik geword het om saam met
die GKN in die GES te bly.

2. Om die NGK se ongelukkigheid en ontevredenheid ten
sterkste onder aandag van die interimkommissie van die
GES te bring met die verwagting dat daar ‘n algehele kente
ring by die GKN sal plaasvind wat duidelik sal blyk by die
GES-vergadering van 1984 en dat die GKN ná 1984 nie meer
lid sal wees van die WRK nie.

3. lndien dit by gemelde vergadering van die GES sou blyk
dat aan bogemelde voorwaardes nie voldoen is nie, die
volgende Algemene Sinode dit in heroorweging sal neem.”

(Intussen is dit amptelik verneem dat die GKN op 3 Maart
1986 besluit het om in die GKN te bly afhangende van die
hersiening van die GES se konstitusie en dat huile nie hulle
pastorale advies omtrent homofiletiese persone gaan
terugtrek nie. (Res News Exchange 8/4/86 — 2099)

4.1.7.3 Die dubbele Iidmaatskapkwessie

4.1.7.3.1 Feitlik sedert die ontstaan van die GES was dit ‘n
punt van ernstige verskil, ni of ‘n kerk tegelykertyd van die
GES en van die Wêreldraad van kerke ‘n lid kan wees.

Hierdie punt het reeds te Nimes ‘n kritiese fase bereik. Daar is
besluit om ‘n spesiale studiekommissie te benoem wat oa die
resultate van vyf streekkonferensies oor die vraagstuk sou
verwerk.

Die rapport van die komitee is in drie afdelings verdeel te wete
die gereformeerde kerkbegrip, die implikasies van die gere
formeerde kerkbegrip, die implikasies van die gereformeerde
kerkbegrip vir huidige en toekomstige ekumeniese
verhoudinOe en die dubbele lidmaatskap problematiek.

4.1.7.3.2 Gesien die genoemde besiuite van die Algemene
Sinode van die Ned Geref Kerk (Hand 1982 p 1398) was dit ‘n
groot teleurstelling dat die hele rapport moes oorstaan tot die
volgende vergadering van die GES in 1988.

4.1.7.3.3 As gevoig van die feit dat ook die GES te Nimes
geen beslissing oor die dubbele lidmaatskap geneem is nie, het
die volgende kerke uit die GES getree:

Free Church of Scotland; Reformed Presbyterian Church of
Ireland; Presbyterian Church of Eastern Australia; Reformed
Presbyterian Church of North America; Reformed Presbyte
rian Church of Scotland.

Die redes deur hierdie vyf kerke aangegee, is die teologiese
probleme in die GKN en hul iidmaatskap van die WRK.

4.1.7.3.4 In die aansoek van die Greek Evangelical Church,
die Presbyterian Church of Australia en die Reformed Church
of Mexico in 1984 om lidmaatskap van die GES word gemeld
dat die kerke tans lid van die WRK is. Nogtans is hulle as lede
toegelaat.

Die BM het geoordeel dat die toelating van oa die GEC tot
voile lid van die GES die neem van ‘n prinsipiële beslissing oor
die omstrede vraag van dubbele iidmaatskap bykans onmoont
uk maak.

4.1.8 Besluit van die BM omtrent die GES
4.1.8.1 By die behandeling van ‘n verslag omtrent die GES, het
die Bree Moderatuur op 31 Oktober 1984 eers die beginsei van
voorlopige opskorting van lidmaatskap goedgekeur en dit toe
na die DB van die BM verwys vir fynere formulering. Daarna is
die skriftelike besluit aan al die lede gestuur vir goedkeuring.

Op 20 Desember 1984 is dit aan die sekretaris van die GES
gepos en op 2 Januarie 1985 is dit in Die Kerkbode
gepubllseer.

4.1.8.2 Die volledige besluit lui soos volg: —

“Op die vergadering van die Breë Moderatuur van 31
Oktober 1984 het die verslag van die afgevaardigdes na die
GES te Chicago in Augustus 1984 ernstige aandag geniet.

Die Breë Moderatuur het oor hierdie saak tot die volgende
oortuigings en besluite gekom:

1. Allereers is met dank en instemming kennis geneem van
die wyse waarop die afvaardiging van die Ned Geref
Kerk by die GES te Chicago opgetree het. Dank is na
mens die Algemene Sinode teenoor huile uitgespreek.

2. Die Breë Moderatuur het onder andere die belangrike
minderheidsversiag wat deur afgevaardigdes van die
Ned Geref Kerk oor die rasse-aangeleentheid van Suid
Afrika aan die GES voorgelê is, bestudeer en vereensei
wig hom heelhartig met die inhoud daarvan.
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Hierdie minderheidsverslag. het in beginsel die GES drin
gend gevra om in ooreenstemming met sy konstitusie en
“regulations” ‘n eie studiekommissie te benoem om
rasse-aangeleenthede in die hg van die Skrif in die lande
van die Iidkerke en veral in die RSA grondig te
bestudeer.

3. In bogenoemde minderheidsverslag word onder andere
die volgende argumente aangevoer:

3.1 Volgens Artikel 6 van die “Regulations” van die GES
word bepaal dat vir alle ingrypende sake (major issues)
‘n verteenwoordigende studiekommissie aangestel
moet word (en selfs sy samestelling word bepaal) wat
dan ‘n rapport moet opstel wat ten minste 15 maande
vuoi die byeerikums van elke GES in die liande van dIe
sekretaris moet wees. Tot nou toe het die GES nog
altyd sy geloofwaardigheid in ere gehou deur volgens
hierdie Artikel 6 sulke verteenwoordigende studiekom
missies aan te stel, byvoorbeeld oor “The Church and
it’s social calling”, “Human rights”, “Holy Scripture”,
“The Lord’s Day”, “Dual Membership”, “Homosex
uality”, ens.

3.2 Daarmee het die GES in die verlede steeds ‘n hoe stan
daard gestel en daarin geslaag om in ooreenstemming
met sy konstitusie en “regulations” selfstandige, oor
woe en verantwoordbare besluite met die Skrif as uit
gangspunt te neem.

3.3 Daar kan geen twyfel bestaan dat die betrokke
aangeleentheid naamlik die huidige situasie in verhand
met “rassisme”, wat onder andere sake soos “apart
heid, die teologiese en morele regverdiging van apart
heid, kettery, status confessionis, afgodery” en ander
insluit, almal “major issues” is waarvoor die GES tot
dusver nog geen eie en verteenwoordigende kommis
sie aangewys het om sodoende ‘n eie gefundeerde en
omvattende standpunt te kon inneem nie.

3.4 Dit word beklemtoon dat onvolledige inligting voor die
vergadering van die GES gedien het aangesien hy
slegs enkele selektiewe stukke (met voorleggings van
slegs 3 uit 32 lidkerkel voor hom gehad het wat sekerlik
nie ‘n juiste, ewewigtige en volledige beeld van
toestande in die RSA en by name ten opsigte van die
Ned Geref Kerk gebied het nie. Daardeur het die GES
afgewyk van sy voorgeskrewe wyse van optrede en sy
geloofwaardigheid ernstig in gedrang gebring.

3.5 Ter wille van billikheid en volledigheid en in die hg van
die vereistes van genoemde Artikel 6 van sy “Regula
tions”, het die minderheidsverslag verder versoek dat
die verteenwoordigende studiekommissie wat benoem
moet word, die “major issues” in 3.3 genoem, in die
lande van al die lidkerke, “met besondere verwysing
na die Suid-Afrikaanse situasie”, moet bestudeer.

3.6 Verder word daarop gewys dat Artikel 3 van die
konstitusie gehandhaaf en ordelik uitgevoer behoort te
word~ naamlik “to give united testimony to the
Reformed faith in the midst of a world living in error
and groping in darkness, and to Churches which have
departed from the truth of God’s Holy Word, — to
strive to attain a common course of action with
respect to common problems, likewise to issue joint
resolutions regarding movements, practices or
dangers when joint statements are deemed
necessary.”

3.7 Die minderheidsverslag het verder beswaar gemaak
teen die feit dat die GES van Chicago, in stryd met sy
eie “regulations”, deur sommige lidkerke gevra is om
sonder ‘n rapport van ‘n eie verteenwoordigende kom

missie, die besluite van die Wêreldbond van Geref
Kerk (Ottawa) oor “rassisme” in die RSA in wese oor
te neem.

3.8 Die GES word verder in die minderheidsverslag
gewaarsku dat onderhinge verhoudinge tussen lidker
ke, sowel as toekomstige verhoudinge van Iidkerke tot
die GES deur oorhaastige en onverantwoordelike be
sluite in gedrang kan kom en versteur kan word.

3.9 Die Breë Moderatuur oordeel derhalwe op grond van
die volgende oorwegings dat die GES deur die verwer
ping van die minderheidsverslag sy eie geloofwaar
digheid ernstig in die gedrang gebring het:

3.9.1 Geen volledige en gebalanseerde beeld van dIe Suld
Afrikaanse toestande is aan die vergadering voorge
hou nie en die besluite wat geneem is, is heeltemal te
simplisties om enigsins aan die rasse-aangeleent
hede in die RSA reg te laat geskied.

3.9.2 Die GES het sonder die bevindinge van ‘n verteen
woordigende studiekommissie, teen ‘n lidkerk be
sluite geneem wat op selektiewe en onvolledige
stukke berus het en daarmee Artikel 3 van sy eie kon
stitusie van Artikel 6 van die Regulations oortree.

3.9.3 Dit word onaanvaarbaar gevind dat die GES deur sy
optrede en besluitneming in stryd met sy konstitusie
en “regulations” gehandel het. ‘n Belangrike deel
van die voorwaardes waarop die Ned Geref Kerk in
dertyd as volwaardige lid by die GES aangesluit het,
is sonder ordehike wysiging summier misken (Sien
Artikel XII — these Regulations may be amended or
suspended by Synod on motion seconded by at least
three voting delegates).

3.9.4 Die ooglopende navolging van die Wêreldbond van
Geref Kerke hou ‘n wesenhike gevaar in dat die GES
sy eie karakter en selfstandigheid kan verloor lkyk
3.7).

4,9.5 In die besluite van die GES oor die rassevraagstukke
is daar ‘n onaanvaarbare vermenging tussen die ter
reine van kerk en staat.

4.9.6 Die gebruik van die term “heretical”, die betekenis
wat deur die GES daaraan geheg is, en ook in sover
re dit as ‘n beskuldiging aan die Ned Geref Kerk gerig
mag wees, is heeltemal onaanvaarbaar.

4. Die Breë Moderatuur het verder homself andermaal
vergewis van die besluite van die Algemene Sinode van
die Ned Geref Kerk van 1982 oor genoemde GES-ver
gadering wat 5005 volg lui:

1. “Dat dit vir die Ned Geref Kerk moeilik geword
het om saam met die Geref Kerk Nederland in
die GES te bly”.

2. “Om die Ned Geref Kerk se ongelukkigheid en
ontevredenheid ten sterkste onder aandag van
die Interimkommissie van die GES te bring met
die verwagting dat daar ‘n algehele kentering
by die GKN sal plaasvind wat duidelik sal blyk
by die GES-vergadering 1984 en dat die GKN na
1984 nie meer lid sal wees van die Wëreldraad
van Kerke (WRK) nie”.

3. “lndien dit by die gemelde vergadering van die
GES sou blyk dat aan bogenoemde voorwaar
des nie voldoen is nie, die volgende Algemene
Sinode in 1986 die lidmaatskap van die Ned
Geref Kerk in die GES in heroorweging sal
neem”. (Handehinge Algemene Sinode bI 1398)
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Hierdie besluit is betyds aan die GES skriftelik oorgedra
en in die Agenda opgeneem.

4.1 In die hg van bogenoemde besluite van die Algemene
Sinode 1982 het die Bred Moderatuur met ontsteltenis
van die volgende kennis geneem:

4.1.1 Die vraagstuk van dubbele Iidmaatskap

4.1.1.1 Die beloofde finahiteit oor die vraagstuk van dub
bele hidmaatskap van die GKN is nie in die GES te
Chicago bereik nie, maar weereens tot by die vol
gende vergadering in 1988 uitgestel.

4.1.1.2 Die GES het die besluite van die Algemene Sinode
van die Ned Geref Kerk en ander kerke oor dubbele
Iidmaatskap hoegenaamd nie ernstig opgeneem
nie.

4.1.1.3 Die GES het odnskynhik mm betekenis daaraan
geheg dat minstens 5 kerke reeds vanwed die jare
lange besluitloosheid oor die vraagstuk van dubbe
le hidmaatskap uit die GES bedank het.

4.1.1.4 Die GES het selfs op hierdie pad nog verder
volhard deurdat die aansoek van die Grieks-Evan
gehiese Kerk tot lidmaatskap, wat self ook lid van
die WRK is, gemakhik toegestaan is.

4.1.1.5 Die GES het twee afgevaardigdes uit kerke wat
teen die duidelike begeerte van die GES, aan die
WRK behoort, tot die Moderamen/lnterimkom
missie verkies.

4.1.1.6 Bogenoemde onaanvaarbare optrede dui on
miskenbaar op ‘n koerswysiging van die GES
waardeur afgewyk word van die jarelange stand-
punt van die GES teen dubbele lidmaatskap.

4.1.1.7 Op hierdie wyse het die GES homself so gekom
promitteer dat dit vir hom onmoonthik sal wees om
in 1988 ‘n prinsipidle besluit teen dubbele hidmaat
skap (GES en WRK) te neem. Hiermee het die GES
dan ook die bedanking van verskeie lidkerke uit die
GES juis omrede hierdie saak as finaal aanvaar.

4.1.2 Die saak in verband met die Gereformeerde
Kerk in Nederland
Die Bred Moderatuur het ook gelet op die besluite
van die GES oor die GKN wat onder andere soos
volg lui:

4.1.2.1 dat die GES die GKN verwittig dat die GKN se
beskouings oor die Skrif en homoseksuahisme vir
die GES onaanvaarbaar is;

4.1.2.2 dat die GKN steeds in gebreke bly om ten spyte
van die jarelange onrus by die GES, leertug konse
kwent tot te pas;

4.1.2.3 dat die GKN besig is om van die Skrif en die bely
denisskrifte weg te beweeg.
Die Bred Moderatuur is van oordeel dat sulke in
grypende bevindings met Artikels II en V van die
konstitusie (voorwaardes tot hidmaatskap) verbind
moes gewees het, maar dat die GES teruggedeins
het om dit te doen.

Nota Artikel II lui 5005 volg: Basis

“The basis of the Reformed Ecumenical Synod
shall be the Holy Scriptures of the Old and New
Testament as interpreted by die Confession, the
Belgic Confession, the Heidelberg Catechism, the
Second Helvetic Confession, the Thirty-nine Ar-

tides, the Canons of Dordt, and the. Westminster
Confession. The Scriptures in their entirety as well
as in every part thereof, are the infallible and ever-
abiding Word of the living Triune God absolutely
authoritative in all matters of creed and conduct;
and the Confessions of the Reformed faith are ac
cepted because they are in accordance with the
divine truth as revealed in scripture”.

Artikel V lui soos volg:

“1. Those churches shall be eligible for member
ship which

a) profess and maintain the Reformed faith
and subscribe to the Basis as expressed in
Article II;

b) maintain the marks of the true church (the
pure preaching of the gospel, the Scriptural
administration of the sacraments, and the
faitful exercise of discipline) and conform
to the main principle of Reformed polity,
namely, the headship of Christ”.

5. Finansidle aspekte
Die Bred Moderatuur het verder met kommer kennis ge
neem van die geweldige jaarhikse toename in die finan
siële verphigtinge vir die Ned Geref Kerk in verband met
die voortgesette hidmaatskap in die GES.

6. Besluite
In die hg van bogenoemde oorwegings in verband met
die besluite van die GES, het ‘n situasie ontstaan wat
nie deur die Algemene Sinode 1982 voorsien kon word
nie en voel die Bred Moderatuur hom genoodsaak om
na ernstige oorweging die volgende besluite te neem:

6.1 Met inagneming van die besluit van die Algemene
Slnode van 1982, besluit die Bred Moderatuur om die
verantwoordehike weg in te slaan deur die hidmaatskap
van die Ned Geref Kerk in die GES vanaf 1 Januarie
1985 voorlopig op te skort.

6.2 Die huidige jaargeld van die GES vir 1985 en 1986 word
in trust gehou totdat die Algemene Sinode van 1986
kragtens Artikel 71.4 van ons Kerkorde, in die hg van
alle verwikkehings, ‘n besluit hieroor kan neem.

6.3 Die delging van die agterstalhige jaargeld waaroor die
Algemene Sinode van 1982 besluit het, gaan voort.

7. Die Bred Moderatuur konstateer dat bogenoemde
besluit niks te doen het met die GES se verwerping van
die beleid van “apartheid” as sodanig nie.

Die Bred Moderatuur wil die GES en alle betrokkenes
daarop wys dat die Ned Geref Kerk reeds in 1982 besluit
het om opnuut indringend te kyk na sy beleid oor alle
sake wat in die beleidstuk “Ras, Volk en Nasie” vervat
is. Hierdie studie het reeds ver gevorder en rapport sal
gelewer word aan die Algemene Sinode van 1986. Ons
deins nie terug om van ons standpunte in die hg van die
Skrif rekenskap te gee nie, en is ewemin onwilhig om dit
waar nodig te hersien. Indien die Algemene Sinode so
besluit, is ons bereid en gewilhig om antwoorde aan die
GES op hulle navrae te verskaf.

8. Die Bred Moderatuur spreek die begeerte uit dat hierdie
handehing die GES tot ‘n grondige herstel van sy geloof
waardigheid sal beweeg, sodat hierdie ekumeniese hg
gaam die funksie kan vervul soos wat dit in sy
konstitusie volgens die Woord van God omskryf is.
Hiertoe word die Ned Geref Kerk tot volgehoue en em
stige voorbidding opgeroep.”
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4.1.8.3 Wye reaksie het op hierdie besluit gevoig: In die
media is daar skerp negatief gereageer. Ook sekere teoloë en
kerkrade het die besluit veroordeel. Die BM het egter ook talle
oproepe, briewe en besluite van Sinodale Kommissies,
kerkrade, predikante en lidmate wat dank, waardering en
steun uitgespreek het, ontvang.

Veral was daar sterk bedenkinge uitgespreek of die BM wel die
bevoegdheid gehad het om so ‘n besluit te neem in die hg van
Art 71.4.

Om hierdie rede het die BM ‘n deeglike besinning gedoen cm
trent die spoedeisendheid van die saak en sy reg cm so ‘n
besluit te neem, afgesien van die talle ander punte is tot die
volgende besluit gekom:

Die bevoegdheid van die BM in hierdie verband is in scm
mige kringe in twyfel getrek op grond van die felt dat alleen
die Algemene Sinode kragtens Kerkorde Art 71.4 “ocr die
aard en/of graad van die offisiële betrekking met eku
meniese liggame met ‘n twee-derde meerderheid” kan be
slis. Van hierdie bepaling is die Breë Moderatuur terdeë
bewus, sees ook van die feit dat die Algemene Sinode in
1982 besluit het dat hy oor voortgesette lidmaatskap in 1986
sal besluit tensy intussen aan sekere vccrwaardes voldoen
word. Daarom het die Breë Moderatuur ook nie finaal die
lidmaatskap van die Ned Geref Kerk cpgehef nie, maar dit
slegs voorlopig opgeskort en laat hy dit aan die Algemene
Sinode van 1986 ocr cm die finale beslissing te neem.

Die Breë Moderatuur is egter kragtens sy opdrag van die
kerkorde die liggaam wat namens die Algemene Sinode die
ekumeniese betrekkinge van die Ned Geref Kerk behartig.
Daarbenewens het hy die bevoegdheid om kragtens Art
40.2.2 sake van spoedeisende aard in die reses namens die
Algemene Sinode te hanteer. Om verskeie redes het die
Breë Moderatuur in die onderhawige geval geoordeel dat
voortsetting van die hidmaatskap ‘n saak van spoedeisende
aard geword het wat aan hom regverdiging gegee het cm
op te tree. Die Breë Moderatuur het gevclglik in terme van
hierdie kerkordelike mandaat opgetree. Die Algemene
Regskcmmissie het sedertdien met meerderheid van stem
cok die Breë Moderatuur hierin gelyk gegee.

4.1.8.4 Die Sekretaris van die GES het ‘n ontmceting met die
Dagbestuur aangevra en dit het plaasgevind op 13 Februarie
1984 terwyl ds EM Mataboge, cndervcorsitter van die GES
cok teenwcordig was. Hy het ‘n aantal indringende vrae gevra
omtrent die besluit. Hy het ock gemeld dat aanpassings in die
finansiële aspek deur die GES ccrweeg kan word.

4.1.8.5 Op ii Maart 1986 het die hele Breë Mcderatuur en
die ander lede van die afvaardiging na die GES, die lede van
die Interim Committee van die GES cntmcet in Pretoria, nI Ds
Galbraith, ds Mataboge, prof Klaas Runia, dr Daud Pahilu en dr
Paul Schrotenboer. Die gesprek het gegaan ocr die besluit van
die BM en ‘n memorandum daaroor wat deur die In
terimkomitee vccrgelê is.

Weerleggings van ons argumente is voorgelé, maar hoewel die
Breë Moderatuur tcehigting omtrent die motivering vir die
besluit gegee het en daar sterk geredeneer is, is tog tot die
slotsom gekom dat die Algemene Sinode self sal meet besluit
ocr opheffing of handhawing van die besluit ocr opskorting
van lidmaatskap.

4.1.8.6 Die gesprek het op ‘n hoe vlak en in ‘n baie moci
Christelike gees verloop.

Met wedersydse toestemming is slegs die volgende verklaring
daarna uitgereik: —

“Met bescnder dankbaarheid word gewag gemaak van die
feit dat die samespreking plaasgevind het, en vir die

broederhike en grondige wyse waarcp die gesprek verlocp
het.

Die belangrikste temas wat bespreek is aan die hand van die
verklaring van 2 Januarie 1985 en die memcrandum van
die lnterimkomitee daarcp, is die volgende:

* Die prosedure van die byeenkoms in Chicago in die hg van

die konstitusie van die GES.
* Die gelocfwaardigheid van die GES.
* Die toepassing van die terme kettery en “status confes

sionis” op kerke in Suid-Afrika.
* Die wyse waarop besluite van die Wêreldbcnd by die GES

ter sprake gekom het en gebruik is.
* Die terreine van kerk en staat.

DIe deflnisle van kettery en die konsekwensles daarvan
ten cpsigte van kerke wat direk of by imphikasie van ket
tery beskuldig word.

* Die probleme wat die NGK het met betrekking tot die

Gereformeerde Kerken Nederland (GKN) se teologiese
beskouings.

* Gelyktydige lidmaatskap van die WRK en die GES.
* Die doeltreffendheid van die GES as ekumeniese liggaam.

Hierdie en aanverwante sake is indringend en broederhik
bespreek. Vrae is gestel ocr die interpretasie van besluite, en
sover moontlik is opheldering gebied.

Die BM het onderneem cm ter gelegenertyd ‘n skriftehike
antwoord op die memorandum van die lnterimkomitee te
verskaf. Die lnterimkomitee het ernstig gevra vir vccrtge
sette dialcog.

Daar is coreengekom dat die komitee sy memcrandum vir
eie doeleindes na goeddunke mag gebruik.”

4.1.8.7 Aanbevelings
1. Die Algemene Sinode besluit om dank en waarde
ring te betuig teenoor die afgevaardigdes na die GES van
1984 vir hulle getuienis en die wyse waarop hulle die
standpunt van die Ned Geref Kerk gestel het.

2. Die Algemene Sinode betuig dank en waardering
teenoor die BM, as die Ekumeniese Kommissie van die
kerk, vir die ernstige en verantwoordelike wyse waarop
hy aandag aan die versiag van die afgevaardigdes en die
spanning tussen die Ned Geref Kerk en die GES gegee
het.

3. Die Algemene Sinode besluit om
* in die hg van die oorwegings soos aangevoer deur
die Breë Moderatuur tydens die voorlopige opskor
ting van die hidmaatskap van die Ned Geref Kerk van
die GES (en op 2 Januarie 1985, in Die Kerkbode
gepubhiseer) en

* in die hg van die beshuite van die GES van 1984

aan die GES te berig dat dit vir sowel die Ned Geref
Kerk as die GES, meer voordelig sal wees om die
bande te verbreek.

4. Die Algemene Sinode besluit dus met heedwese om
sy hidmaatskap van die GES op te sê tot tyd en wyl die
GES bewys hewer dat hy as Gereformeerde Ekumeniese
higgaam waarin die Ned Geref Kerk kan tuis voel, funk
sioneer.

5. Hiermee bekragtig die Algemene Sinode die besluit
van die BM en verklaar dat die Ned Geref Kerk vanaf 1
Januarie 1985 nie meer lid van die GES is nie.

6. Die Algemene Sinode besluit om die jaargeld van die
GES vir 1985 en 1986 wat deur die BM in trust gehou is,
en wat plus-minus R148 000 beloop, aan die GES oor te
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betaal en daarmee alle finansiële verpligtinge teenoor
die GES te beeindig.

7. Die Algemene Sinode stel dit duidelik dat hierdie
besluit geensins die indruk moet skep dat die Ned Geref
Kerk nie bereid is om rekenskap te gee van sy standpunt
en te antwoord op die vrae van die GES nie.

Die nuwe beleidstuk in die plek van Ras, Volk en Nasie,
word dan ook as voldoende antwoord van die Ned Geref
Kerk beskou waarvan die GES, kan kennis neem indien
hy so verkies.

8. Heroorweging van lidmaatskap van die GES kan,
wanneer wenslik, deur die Algemene Sinode gedoen
word op aanbeveling van die Bree Moderatuur in die hg
van punt 4 hierbo.

9. Aangesien dit egter nie die beleid van die Ned Geref
Kerk is om ekumenies geIsoleerd te leef nie, maar as
voorstander van die Gereformeerde leer, graag op
hoogte wil bly met wat in Gereformeerd-protestantse
kringe wêreldwyd gebeur, en sodoende Art 7 wil uit
voer, besluit die Algemene Sinode om:

9.1 die BM te versoek om in korrespondensie met die
GES te bly,

9.2 dit aan die BM op te dra om waar enigsins prakties
moontlik, twee afgevaardigdes as waarnemers/be
soekers na vergaderings van buitelandse ekumeniese
liggame met gereformeorde bolydonis to stuur.

9.3 van sodanige afgevaardigdes word verwag om aan
die BM versiag te doen en sake van belang vir die Ned
Geref Kerk wat daaruit voortvloei, word vir studie en
aanbevelings na die BM verwys.

9.4 aan die BM dit op te dra dat die instelling van ‘n bin
nelandse ekumeniese sinode/liggaam die hoogste priori
teit moet geniet.

2.1.8.8. Minderheidsverslag
2.1.8.8. Die volgende minderheidsverslag het voor die BM
gedien insake aanbevelings 3 tot 8 hierbo:

Die besluit van die Bred Moderatuur om die NED GEREF KERK
se Iidmaatskap van die Gereformeerde Ekumeniese Sinode op
te skort, moet heroorweeg word omdat

1. Die saak nie so spoedeisend was dat dit nie kon oorstaan
tot die Algemene Sinode in 1986 nie;

2. Kerklike verhoudinge eis dat verskille binne ‘n
gespreksituasie hanteer word, en nie deur die opskorting van
bande nie. Kerklike verhoudinge moet ook bo verskille uitstyg
sodat sodanige verskille met groot ems en eerlikheid onder
soek en bespreek kan word;

3. Die Ned Geref Kerk daarmee ook nog nie die besware en
versoeke van die GES rondom “Apartheid” ondersoek het nie
en ‘n eerlike selfondersoek juis in die verband nodig is. Dit is
nie net nodig dat die GES meer begrip toon vir die probleme en
situasie van die Ned Geref Kerk nie, maar ook dat die Ned
Geref Kerk begrip sal toon vir die agtergrond van die
beskuldiginge deur die GES en vir die dringendheid waarmee
‘n reaksie deur die GES op “Apartheid” gevra is.

2.1.8.8.2 Aanbevelings
1. Die Algemene Sinode neem die optrede van die Breë
Moderatuur oor die opskorting van bande met die GES
in heroorweging.

2. Die Algemene Sinode sit sy lidmaatskap van die GES
voort met die voile nakoming van sy finansiële verant
woordelikhede.

3. Dat die gesprek tussen die Breë Moderatuur en die
Interim Committee van die GES voortgesit sal word.

4. Dat die Algemene Sinode self telkens oor voortge
sette lidmaatskap van die GES besluit.

5. Dat die Algemene Sinode dit aan die Breë Mode
ratuur opdra om op die besware en beskuldiging van die
GES te antwoord in die hg van die besluite van die
sinode.

Os AS van Dyk — Sinode Midde Afrika

4.1.9 Ander besluite van die GES

4.1.9.1 Hersiening van die konstitusie van die GES.
4.1.9.1.1 Op die volgende optrede is besluit

That Synod instruct the Interim Committee to appoint a
Committee on Constitutional Revision )CCR) which shall
propose revision to the Constitution of the Reformed
Ecumenical Synod adhering to the following guidelines:

a. The Constitution must continue to affirm the Scriptures
in their entirety to be the infailhible Word of God, fully
authoritative for all people and in all matters of faith
and life, and the Reformed Confessions, as the Basis for
the RES and the substance of Art V, 1, as the requisite
qualifications for membership.

b. The Constitution should state with clarity what it means
for the various churches to “subscribe” to the Basis.

c. The Constitution should indicate that the main purpose
of the RES is to assist the member churches

— to fulfill their ecumenical calling, both with their fellow
churches of Reformed Confession and character and
with the other churches in the world.

— to affirm and maintain their biblical and Reformed con
fessional integrity;

— to promote their witness and service.

d. The Constitution should encourage churches to submit
for mutual advice and counsel the problems that affect their
faith and life and the effectivenes of their witness in their
own nations

e. The Constitution should state with clarity and precision
the nature and extent of the authority of the RES, including
especially the questions regarding its disciplining authority.

f. The Constitution should indicate what issues are pro
perly within the domain of the RES.

g. Finally, in the work of revision, special attention and
consideration should be given to

1) the advisability of changing the name of the RES
2) the issue of eligibility for membership and termination of

membership
31 the rule for amendment to the Constitution
4) the possibility of associate membership
5) the concerns and needs of the younger churches

4.1.9.1.2 Intussen is op 25/6/86 ‘n konsep van ‘n nuwe
konstitusie vir kommentaar ontvang. Daardeur word die
Sinode verander na ‘n “Council”.

‘n Interessante voorgestelde punt is omtrent lidmaatskap van
die nuwe Reformed Ecumenical Council nI:

“2. Admission to membership shall be by decision of the
Council by a two-thirds majority of the ballots cast after in
vestigation and recommendation by the Interim Commit-
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tee. Application for membership shall be made to the
Council through the office of the General Secretary six
months before a Council meeting.

3. Termination of membership shall be:

a. By decision of the member church to withdraw its
membership;

b. By the decision of the Council by a two-thirds majority
of ballots cast, after investigation and recommendation by
the Interim Committee. Such action shall not occur as long
as a member church itself affirms that it holds to the
authority of the Scriptures and the body of truth common
to the Reformed confession, unless the Council is convinc
ed by adequate evidence presented by one or more mem
ber churches that such expressions of allegience are not
true to fact.

4.1.9.1.3 Die BM het besluit om kommentaar op hierdie
konsep-konstitusie terug te hou totdat die sinode in 1986 ‘n
besluit oor lidmaatskap geneem het.

4.1.9.1.4 Aanbeveling
Die Algemene Sinode gee opdrag aan die BM om afhan
gende van die beginselbesluit van die Algemene Sinode
die konsep-konstitusie deeglik na te gaan en kommen
taar daarop aan die Interim Komitee van die GES te stuur
al dan nie.

4.1.9.2 Teologies Aktiwiteite

4.1.9.2 ‘n Belangrike besluit behels ‘n ondersoek na die
daarstelling van ‘n Biblioteekfonds om aankope van teologiese
boeke vir Derde Wêreld Seminaries te subsidieer. Hieraan ver
want is ‘n oproep aan alle indiwidue, seminaries ens om
duplikate te skenk.

4.1.9.2.2 Die NGK se studiestuk : Aktuele Vrae oor die Kerk
(Acta 1982 p 471> is vooraf ingestuur en daaroor is besluit:

“That synod gratefully receive as information the report of the
NGK “Topical Questions on the Church”.

4.1.9.2.3 Die teologiese konferensie wat die GES
voorafgegaan het, het besondere belangstelling geniet. Die
rede was ongetwyfeld die aktuele tema “The Interpretation of
Scripture Today” met spesiale verwysing na die omstrede rap
port van die GKN “God met ons”. Tot hierdie teologiese debat
kon die NG afvaardiging heelwat bydra. Prof CJ Wethmar was
een van die vier referente. Die beredenering van die veront
rustende stellings van die GKN in “God met ons” tydens die
konferensie het ongetwyfeld bygedra tot die GES se latere
bevinding dat die GKN besig is om op sekere kardinale punte
van Skrif en belydenis weg te beweeg (7.7.1 —7.7.4).

4.1.9.2.4 Die tema vir die volgende konferensie in 1988 gaan
ongetwyfeld oor ‘n dringende vraagstuk nI Reformed Com
munity and Calling: Unity and Diversity.

4.1.9.2.5 Aanbeveling
Die Algemene Sinode spreek sy waardering uit vir die
bydrae van die NG-afvaardiging tot die teologiese debat
oor “The interpretation of Scripture today”, en by name
prof CJ Wethmar wat as referent opgetree het.

4.1.9.3 Kerk, Wetenskap en Tegnologie
4.1.9.3.1 Te Nimes is die verslag “The Church and its Social
Calling” breedvoerig beredeneer. Dit het gelei tot die benoe
ming van ‘n kommissie om verder te besin oor die geestelike
krisis mede as gevolg van die asemrowende ontwikkeling en
invloed van wetenskap en tegnologie by ten opsigte van kern
krag. Die GES het hieroor etlike besluite geneem (Acts p
41—43) en ‘n pastorale advies aan lidkerke uitgereik.

4.1.9.3.2 Aanbeveling
Die Algemene Sinode neem kennis van die pastorale ad-
vies (Acts p 43—44) en verwys dit saam met die beoogde
studiegids na AKLAS vir verdere hantering. (Acts
p44—45)

4.1.9.4 Jeug-konferensie

4.1.9.4.1 Vir die bevordering van onderlinge bystand in die
ontwikkeling van jeugwerk in die lidkerke van die GES is
besluit om ‘n komitee in die ewe te roep wat oa gereelde
konferensies hou. Die eerste is te Nimes gehou met die tema
“The task of the church in the training of Reformed Youth in a
modern age”.

Daarna het ‘n geslaagde streeksbyeenkoms in Mei 1982 in
Pretoria plaasgevind waaroor reeds getuig is van die
betekenisvolle invloed wat die pragtige jeugbeleid van die Ned
Geref Kerk op die deelnemende kerke het.

4.1.9.4.~ Die tweede konferensie is net voor die Chicago
vergadering gehou met die tema “Integrating youth into the
full life and work of the church”. By die geleentheid het prof
Malan Nel en ds Jan Hofmeyr voordragte gelewer. Ook
hieroor is besluite geneem (Acts p47 e.v.)

4.1.9.4.3 Aanbevelings

1. Die Algemene Sinode spreek sy dankbaarheid uit
oor die uitdra van die aanvaarde jeugbeleid van die Ned
Geref Kerk na ander kerke in Suidelike Afrika.

2. Die Algemene Sinode verwys die besluite in verband
met die jeug na die AJK.

4.1.9.5 World Evangelical Fellowship
Die GES het besluit om nie ‘n lid van die WEE te word nie
aangesien die GES ‘n ekumeniese liggaam in eie reg is. Kontak
word wel behou.

4.1.9.6 Wêreldbond van Geref Kerke
4.1.9.6.1 Daar is besluit om voortgaande gesprekskontak
met die WBGK te onderhou.

Die volgende studietemas van die WBGK word ook deur die
GES onderneem:

* Called to witness to the gospel today.
* The Reformed faith as it is received and expressed in varying

cultural and religious contexts, with special reference to
grace and laws, the authority of Scripture and church
dissipline.

* The essence of Reformed faith with its emphasis on

Christology.

4.1.9.7 Sending en Diens van Barmhartigheid
Breedvoerige bespreking is ook aan hierdie verant
woordelikhede van die Gereformeerde Kerke gewy. (Acts p 68
e.v.)

4.1.9.8 Belange in die sg Derde Wêreld
Alle afgevaardigdes na die GES het saam vergader om veral te
luister na die omstandighede en behoeftes van kerke in die sg
Derde Wêreld. Hierdie besprekings was in meer as een opsig
aangrypend. (Acts p 102 e.v.)

4.1.9.9 Menseregte
4.1.9.9.1 By die vergadering van die GES te Kaapstad (1976)
is ‘n komitee benoem toy The Church and its Social Calling.
Hierdie verslag is by Nimes (1980) aanvaar. Aangesien dit
menseregte nie breedvoerig behandel het nie, is ‘n verteen
woordigende komitee benoem om hieroor breedvoerig
Skriftuurlik te besin. Die verslag is gepubliseer as: RES
Testimony on Human Rights. Vir besluite vgl Acts p 119 e.v.
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4.1.9.9.2 Aanbevelings
Die Algemene Sinode neem kennis van die “CaN to
commitment” (Acts 119) en van die verkiaring oor
menseregte. Die Ned Geref Kerk wil ook voortgaan om
die Bybelse roeping van die kerk ten opsigte van die
staat prakties uit te lewe. Bestudering van die betrokke
stukke word aanbeveel by die betrokke kommissies en
lidmate.

4.1.9.10 Begroting van die GES
4.1.9.10.1 Die totale begroting van die GES (soos blyk uit ‘n
versiag van 4/12/85 beleop $145 734,00. Van hierdie bedrag
betaal die Ned Geref Kerk 21 % dws vir 1986 $30 604,14
(Amerikaanse dollars). Dit beteken dat die jaarlikse verpligting
van die Ned Geref Kerk teenoor die GES ± R70 000 beleop. In
die vasstelling van hierdie begroting is die Ned Geref Kerk sé
afvaardiging voor ‘n voldonge feit gestel. Die afvaardiging het
gewaarsku dat ons geen waarborg kan gee dat die Aigemene
Sinode hierdie hoe verpligting sal geedkeur nie.

4.1.9.10.2 Aanbeveiing
Die Algemene Sinode verwys die vereffening van
verpligtinge teenoor die GES na die Algemene Kom
missie vir Fondse, en afhangende van die besluit van die
Sinode na die Tydelike Kommissie vir Fondse.

4.1 WERELDBOND VAN GEREFORMEERDE KERKE

4.2.1 Die besluit omtrent die WBG in 1982 lui oa sees velg
(Handleiding 1982 bI 1773)

Die Sinode neem met leedwese kennis van die verloop en
besluite van die WBGK wat daarop neerkom dat

1. ‘n eensydige beeld van die Ned Geref Kerk te Ottawa
aan die lidkerke voorgehou is;

2. ‘n skekkende oerdeel van die WBGK ocr die Ned Geref
Kerk voltrek is op ‘n wyse waarop en gronde waarveor die
konstitusie van die WBGK (toe die Ned Geref Kerk lid
geword het) nie voorsiening gemaak het nie, en ewemin is
opgeskorte lidmaatskap daarin opgeneem;

3. sekere voorwaardes aan die Ned Geref Kerk gestel word
waaraan hy eers moet voldoen voordat hy weer as ‘n
volwaardige lid aanvaar kan word;

4. hierdie besluite van die WRGK onmiskenbaar geneem is
vanuit die gesigspunte van die Teelogie van Bevryding, wat
volgens die Ned Geref Kerk sender twyfel in wesenlike op
sigte in stryd met die Bybel en die Gereformeerde teelegie
is;

5. die Ned Geref Kerk in ‘n uiters netelige posisie geplaas
is, waardeur aan die Ned Geref Kerk geen ander keuse
gelaat word as em sees velg te verklaar:

5.1 dat die Ned Geref Kerk nie met hierdie opgeskorte
lidmaatskap genOee neem nie.

5.2 dat die Ned Geref Kerk onder sedanige emstandighede
sy posisie so beskou dat hy vir praktiese doeleindes nie meer
velwaardige lid van die WBGK is nie.

5.3 dat die Ned Geref Kerk in diepe ootmoed veer God wil
bely dat hy nie be alle kritiek verhewe is nie, en tog wil die
Sinode in alle epregtheid verklaar dat hy hem, in die hg
waaroor hy beskik het, nog altyd beywer het vir geregtig
heid en menswaardigheid, maar dat dit in die gekompli
seerde situasie van ens land, allermins eenveudig is em dit
altyd genoegsaam in die praktyk te verwesenlik.

5.4 Dat solank as wat sy veerregte as volwaardige lid van
die WBGK opgeskort is, die Ned Geref Kerk geen verdere
finansiële verpligting teenoer die WBGK aanvaar nie.

6. Die Ned Geref Kerk wil aan die WBGK die versekering
gee dat hy (die Ned Geref Kerk) nie voorgee dat hy in alles
die voile waarheid in pag het nie.

Daarem is die Ned Geref Kerk steeds bereid em in die hg van
Gods Woord biddend eor hierdie aktuele vraagstukke te
worstel en is hy ook gewillig em te luister na die menings
van mede-Christen gelowiges wat die Weord van God as die
heogste norm vir leer en lewe aanvaar.

Die Sinode dra dit aan die Breë Moderatuur op em, in die hg
van bostaande besluite van die Algemene Sinode, die
WBGK amptelike en volledig te antwoord.

4.2.2 Die volledige besluit saam met ander relevante besluite
is aan die sokrctoris van die WBGK gestuur, waarop die
volgende antwoord entvang is:

I have referred your letters of June 3 and September 9, 1983
to the Executive Committee. After thorough study and dis
cussion, the Committee has directed me to respond as
fellows.

The Executive Committee, all of whose members were dele
gates to the General Council in Ottawa, Canada (1982), con
cludes that the representatives of your Church including
yourself, had full opportunity to present the positions of the
Dutch Reformed Church in the debate in Ottawa.

The Executive Committee believes that the World Alliance
of Reformed Churches, like any ether organization, has the
inherent right to determine the qualifications for member
ship and continuing membership in the organization.

The Executive Committee observes that the actions of the
General Council to which you make reference were based,
not upon a particular contemporary theological formulation,
but rather the confession of Jesus-Christ as Lord as testified
by Holy Scriptures.

The Executive Committee has noted with gratitude that
your church “cannot be content with ... suspended
membership” and welcomes the several study and revision
processes new under way. The Committee assures the
Dutch Reformed Church that the churches within the
membership of the Allience continue to struggle to become
mere faithful in their own practices as they seek to eradicate
racism in the church and in society.

The Executive Committee will be pleased to cooperate with
you in the ongoing processes to which you have referred
and urges you to provide us with the results of your efforts.
We earnestly hope that conditions for ending the suspen
sion of membership will be met.

4.2.3 Aan al die lidkerke van die WBGK word DRC News
gereeld gestuur em hulle op hoogte te hou met die Ned Geref
Kerk.

4.2.4 Aanbevelings

Die Algemene Sinode stuur die hersiene “Ras, Volk en
Nasie” en ander relevante besluite aan die WBGK.

2. Die Algemene Sinode besluit in 1990 oor die aard en
graad van sy verhouding tot die WBGK in die hg van hul
antwoord op die standpunte van die Algemene Sinode
van 1986.

4.3 INTERNATIONAL CONFERENCE OF REFORMED
CHURCHES

4.3.1 Dit is ‘n drie-jaar cue ekumeniese higgaam van Gerefor
meerde kerke wat aan geen ander ekumeniese higgaam
behoort nie.
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In die drie jaar van sy bestaan het die beweging reeds 10 lid
kerke en volgens die getal waarnemende kerke (11) is die
toekomstige groei belowend. Die lidkerke is soos voig
versprei: Noord-Amerika, Kanada, lerland, Skotland, Neder
land, Australië, lndonesië, Korea en Suid-Afrika.

Waarnemers kom uit die volgende streke: New Zealand,
Singapore, Noord- en Suid-Amerika, Suid-Afrika, Spanje,
Japan en Indië.

4.3.2 Die beweging is toegespits om gereformeerd-teologies
besig te wees, om kerklike sake op kerklike wyse te hanteer.
Anders gestel: die ICRC is wars van die horisontalisme van
ander ekumeniese liggame.

Volgens sy konstitusie sal die beweging enersyds voortgaan
met ‘n program van wedersydse gereformeerd-ekumeniese
bevrugting en andersyds ongetwyfeld ook aan die kerk in die
moderne wêreld moet aandag gee. Alles dui gerustellend
daarop dat laasgenoemde volgens die Skriftuurlike roeping
van die kerk sal geskied.

Die konstitusie lui oa soos volg:

Article II: The Basis of the Conference shall be the Holy
Scriptures of the Old and New Testament as confessed in
the Three Forms of Unity (the Belgic Confession, the
Heidelberg Catechism, the Canons of Dort) and the
Westminster Standards (the Westminster Confession of
Faith, the Larger and Shorter Catechisms).

Article III. The Purpose of the Conference shall be:

1. to express and promote the unity of faith that the
member churches have in Christ;
2. to encourage the fullest ecclesiastical fellowship among
the member churches;
3. to encourage cooperation among the member churches
in the fulfillment of the missionary and other mandates;
4. to study the common problems and issues that con
front the member churches and to aim for recommenda
tions with respect to these matters;
5. to present a Reformed testimony to the world.

Article IV
1. Those churches shall be admitted as members which
a adhere and are faithful to the confessional standards

stated in the basis;
b furnish (i) their confessional standards;

(ii) their form of government;
(iii) their form of subscription;
(iv) their declaratory acts (if applicable)

c are accepted by a two-thirds majority vote of the
member churches, every member church having one
vote;

d are not members of the World Council of Churches or
any other organization whose aims and practices are
deemed to be in conflict with the basis.

2. Termination of membership shall be by a two-thirds ma
jority whenever the Conference is of the opinion that the
member church in its doctrine and/or practice is no longer
in agreement with the basis.

4.3.3 Een van die belangrike oogmerke met die instelling van
‘n ekumeniese kantoor van die Algemene Sinode was om
behoudende kerke ook in die buiteland te identifiseer en
verkennende bande te inisieer. Die afgelope byeenkoms het vir
hierdie doel uitmuntende geleenthede gebied. Die adres van
elke afgevaardigde is verkry vir toesending van relevante in
Iigting.

Veral tydens pouses en etes is elke kans benut om die Ned
Geref Kerk in juiste perspektief te stel — en waarvoor veel
waardering betuig is.

4.3.4 Aanbevelings
1. Die Algemene Sinode besluit om by die volgende
byeenkoms van die International Conference of Reform
ed Churched waarnemend teenwoordig te wees.

2. Die Algemene Sinode hanteer die aard en graad van
ekumeniese bande met die ICRC op sy vergadering van
1990 wanneer ‘n volledige versiag omtrent die byeen
koms ingedien moet word.

4.4 GEREFORMEERDE KERK NEDERLAND
(VRYGEMAAK)

4.4.1 Herhaalde gesprekke het daartoe gelei dat die stand
punte oor Skrifbeskouing, belydenisskrifte, kerklike opsig en
tug, vrou in die amp en die funksionering van die kerk in die
praktyk breedvoerig bespreek is. Amptelike stukke soos die
Kerkorde, Handelinge van Sinodes en ook die Jaarboek en
Kerkbode is wedersyds voorsien.

Bogenoemde kerk is verheug oor die Ned Geref Kerk se
begeerte dat nouer kontak gemaak moet word.

4.4.2 Aanbeveling
Die Algemene Sinode besluit dat gesprekvoering met
die Gereformeerde Kerk Nederland (Vrygemaak) voort
gesit moet word en indien moontlik by die volgende
Sinode aanbevelings voorgelê moet word oor toekom
stige ekumeniese bande met hulle.

4.5 CHRISTELIK GEREF KERK NEDERLAND

4.5.1 Herhaalde gesprekke het daartoe gelei dat die stand
punte oor Skrifbeskouing, belydenisskrifte, kerklike opsig en
tug, vrou in die amp en die funksionering van die kerk in die
praktyk breedvoerig bespreek is. Amptelike stukke soos die
Kerkorde, Handelinge van Sinodes en ook die Jaarboek en
Kerkbode is wedersyds voorsien.

Bogenoemde kerk is verheug oor die Ned Geref Kerk se
begeerte dat nouer kontak gemaak word.

4.5.2 Aanbeveling
Die Algemene Sinode besluit dat gesprekvoering met
die Christelike Geref Kerk Nederland voortgesit word en
dat indien moontlik by die volgende Sinode aan
bevelings moet dien omtrent toekomstige ekumeniese
bande met hulle.

4.6 FREE CHURCH OF SCOTLAND

4.6.1 Benewens sporadiese persoonlike gesprekke is skrifte
like kontak opgebou. Tydens die vergadering van die CRC in
Edinburgh het meer uitgebreide gesprekvoering plaasgevind.

4.6.2 Aanbeveling
Die Algemene Sinode besluit dat gesprekvoering voort
gesit word met die Free Church of Scotland en dat in
dien moontlik by die volgende Sinode aanbevelings
moet dien omtrent toekomstige ekumeniese bande met
hulle.

4.7 CHRISTIAN REFORMED CHURCH (NORTH
AMERICA)

4.7.1 Van tyd tot tyd word hul besluite veral oor rasse
aangeleenthede aan die Ned Geref Kerk gestuur. Gepaste ant
woorde word verskaf.

‘n Besondere gebeurtenis het plaasgevind toe die CRC ‘n
“Contemporary Testimony” — “Our World belongs to God”
(in plaas van ‘n nuwe belydenisskrif) vrygestel en ook ons
kommentaar daarop gevra het. Na raadpleging met die drie
teologiese fakulteite is aan die versoek voldoen.

Ds JE Potgieter en dr P Rossouw is deur die BM as
waarnemers gestuur.
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4.7.2 Aanbevelng
Die Algemene Sinode besluit dat gesprekvoering met
die Christian Reformed Church (North America) voort
gesit word en dat indien moontlik by die volgende
Sinode aanbevelings moet dien omtrent toekomstige
ekumeniese bande met hulle.

4.8 ORTHODOX PRESBYTERIAN CHURCH
(AMERICA)

4.8.1 Gereelde korrespondensie is onderhou. ‘n Amptelike
gesprek het in die RSA op hul versoek plaasgevind waarin
veral toegespits is op die verhouding tussen kerk en staat, die
roeping van die kerk in die huidige situasie met soveel onvrede
en geweld ten opsigte van die toekoms van SA en hoe die
OPC moontlik bystand kan verleen.

4.8.2 Aanbeveling
Die AI~emene Sinode besluit dat gesprekvoering met
die Ortl1iodox Presbyterian Church (America) voortgesit
word en dat indien moontlik by die volgende Sinode
aanbevelings moet dien omtrent toekomstige ekume
niese bande met hulle.

4.9 REFORMED CHURCH IN JAPAN
4.9.1 Gereelde korrespondensie is onderhou met hierdie kerk
wat op treffende wyse in ‘n heidense omgewing die Gerefor
meerde hg op die kandelaar hou.

4.9.2 op hul uitnodiging om groete van die Ned Geref Kerk
aan huh sinode oor te bring, het dr P Rossouw dit persoonlik
kon doen met behuip van donasies van Volkskas, Pro Regno
en dr PE Rousseau.

Die oorbring van die groete was ‘n gebeure wat met
oorweldigende waardering beantwoord was.

4.9.3 Aanbeveling
Die Algemene Sinode besluit dat gesprekvoering met
die Reformed Church in Japan voortgesit word en dat
indien moontlik by die volgende Sinode aanbevelings
moet dien omtrent toekomstige ekumeniese bande met
hulle.

4.10 ANDER KERKE
Dit is opvallend hoe die wêreldwye belangstelling en kommer
oor SA ook op kerklike gebied uitgekring het. Navrae is ont
yang van die Evangelical Waldensien Church (Reformed> in
ltalië, Presbyterian Church of Ireland, Evangelies Gerefor
meerde Kerk in Frankryk, Gereformeerde kerke in Austrahië,
New Zealand, Noord-Amerika, die Republiek van Korea ens.

Almal is verontrus oor die beriggewing wat oor SA versprei
word. Vrae oor die standpunte en aksie van die Ned Geref
Kerk, sy verhouding tot pohitieke aksies, sosiale geregtigheid
ens bly aan die orde van die dag.

Die voorsiening van die gevraagde inligting is ‘n tydrowende
voorreg van die Direkteur vir Ekumeniese sake. Ahle kontakte
word ook met versending van die DRC News in stand gehou.

EKUMENE BINNELANDS

4.11 PRESBYTERIAN CHURCH OF SA
4.11.1 Na jare van vervreemding en aanvoorwerk het die
amptelike gesprek weer op dreef gekom. Hierdie gesprekke
word betekenisvol beplan en die weg vorentoe is oop vir voort
seting. Namens die Ned Geref Kerk is groete deur dr P
RossoUw aan hul “General Assembly” oorgebring.

4.11.2 Aanbeveling
Die Algemene Sinode boekstaaf sy blydskap oor die
voortgaande gesprek met die Presbyterian Church of SA
en vertrou dat dit betekenisvol sal groei.

4.12 NED GEREF FAMILIE
Sonder om op die vraag in te gaan of die onderlinge
verhoudinge in die familie van NG Kerke ‘n ekumeniese
verhouding is, word gerapporteer dat deurhopende kontak in
stand gehou word.

Kyk die verslag hieroor elders in die Verslag van die BM.

4.13 LUTHERSE KERK
Deurlopende kontak word met die Lutherse vertakking van die
Reformasie onderhou en die vooruitsig bestaan dat amptelike
gespekke spoedig op dreef kan kom.

4.14 VRYE GEREFORMEERDE KERKE IN SA
Hierdie is ‘n klein kerk met drie gemeentes. Na ethike verken
nende gesprekke deur die Direkteur Ekumeniese sake kon
meer formele gesprekke plaasvind en word beoog om dit te
kontinueer.

4.15 BERAAD VAN KERKE
4.15.1 Die BM het aandag gegee aan die moonthike stigting
van ‘n Suid-Afrikaanse Gereformeerde Beraad van kerke.
Etlike verkennende gesprekke is oor hierdie belangrike binne
landse ekumeniese tema gevoer aangesien ‘n toenemende
behoefte daarvoor waargeneem word. Tot dusver is met die
Hervormde en Gereformeerde kerke dialoog gevoer.

4.15.2 Aanbevelings
1. Die Algemene Sinode versoek dat met ander
gereformeerde kerke indringende gesprekke gevoer
word oor die moontlike stigting van ‘n ekumeniese hg
gaa m.

2. Die Algemene Sinode dra dit aan die Breë
Moderatuur as die Ekumeniese Kommissie op om die
volgende Sinode met ‘n konsep-konstitusie te bedien vir
die stigting van ‘n Gereformeerde Suider-Afrikaanse hg
gaa m.

4.16 DIE METHODISTE KERK
Die BM het kennis geneem van besluite wat hierdie kerk
tydens sy sinode geneem het en wat die Ned Geref Kerk raak.

‘n Skrywe met ‘n versoek tot gesprek is aan hulle gerig. ‘n Ant
woord word afgewag.

5. VERSLAG VAN U~TVOERENDE AMP
TENAAR, DIREKTEUR EKUMEMESE
SAKE EN ONLDGTING (Dr P Rossouw)

5.1 PERSONEEL VAN DIE ALGEMENE SINODE SE
KANTOOR

Mevv JSM Marais, E Fourie, L Rossouw en J Uys hanteer die
verskillende fasette met blymoedigheid en bekwaamheid.

5.2 IN MEMORIAM — DR. FE O’B GELDENHUYS
5.2.1 Met leedwese is kennis geneem van die afsterwe van dr
FE O’B Geldenhu~s op 1 November 1985 in die ouderdom van
71 jaar. ‘n In Memoriam oor hom is oa in die Desember
uitgawe van DRC News gepubhiseer.

5.2.2 Aanbevehing
Die Algemene Sinode neem met Ieedwese kennis van
die heengaan van dr FE O’B Geldenhuys. Die Sinode
boekstaaf sy waardering vir die entoesiasme en ver
fynde wyse waarop hy sy taak verrig het. Mag die seen
van die Here op sy arbeid rus en mag sy naasbestaandes
deur die Here rykhik vertroos word.

5.3 VERSLAGGEWING
Aan elke vergadering van die BM is vohhedig vershag oor die
werksaamhede gelewer.
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5.4 FINANSIELE ADMINISTRASIE
Dr P Aossouw is ook skriba van die AKF wat afsonderlik
versiag doen. Die groei van die begroting van die Algemene
Sinode het uiteraard ‘n swaar las op die kantoor geplaas. Die
BM het in oorleg met die AKF volgens die besluit van die
vorige Algemene Sinode samesprekings gevoer ten einde hier
die faset na die Transvaalse Kerkkantoor oor te plaas. Die
besluit ~an die vorige sinode om etlike fondse in die Algemene
kantoor te sentraliseer, het ‘n geweldige bykomende
verpligting vir die kantoor meegebring, waarin egter deur
inskakeling by die Transvaalse Kerk tot ‘n groot mate verligting
meegebring sal word.

Besparingsmoontlikhede word deurlopend oorweeg en veel is
reeds bereik met behoud van doeltreffendheid.

5.5 INLIGTING
5.5.1 DRC News
Met hierdie kwartaalblad word ‘n wye leserskring bereik.
Vanweë stygende druk- en versendingskoste word selektief te
werk gegaan om die blad in die hande van sleutelpersone te
stel. ‘n Steeds stygende aanvraag word ondervind en
biblioteke oor die wêreld doen gereeld navraag om ont
brekende eksemplare te bekom. By internasionale ekumeniese
byeenkomste soos by die GES te Chicago is besondere
waardering betuig vir die informasie wat daardeur tot beskik
king gestel word. Na die vorige Algemene Sinode is ‘n jaar se
uitgawes gebruik om besluite van die sinode te publiseer.

5.5.1.1 Aanbeveling
Die Algemene Sinode spreek sy waardering uit vir die
funksie en gehalte van DRC News en versoek dat ge
meentes na vermoë vrywillig bydra om die voortsetting
van hierdie blad moontlik te maak.

5.5.2 Die Media
Op deurlopende basis is relevante nuus aan die media voor
sien. Geleenthede om deel te neem aan besprekings in oa
Netwerk en Cop Gesprek is benut. Dieselfde geld die program
Koms van die Koninkryk, Televisie en die Radio. In Die Voor
ligter en veral in Die Kerkbode word dikwels artikels oor kerk
like gebeure geplaas deur die Direkteur vir lnligting.

5.5.3 Media Oorsig
Uit die vele kerklike tydskrifte wat van oor die wéreld ontvang
word, word grepe van aktuele belang gereeld gekopieer, van
‘n inhoudsopgawe voorsien en in gebinde vorm veral aan die
Breë Moderatuur gestuur. Hierdie diens word hoog waardeer.
Etlike universiteite (vera) Teologiese Fakulteite) wat hiervan te
hore gekom het, bestel dit teen betaling.

5.5.4 Kartoteek
In die ekumeniese afdeling van die kantoor word die beginsel
gehandhaaf dat inligting vinnig beskikbaar moet wees. Al die
tydskrifte word noukeurig deurgegaan en belangrike temas
word op ‘n kartoteek aangebring. Hierdie afdeling van die kan
toor neem inderdaad in praktiese waarde toe en kon reeds vir
etlike navorsers tot diens wees. Met die oog op finansiële
besparing word hierdie werk deur ‘n dame op ‘n uur-basis ver
rig.

5.6 OORSESE BESOEKE
Benewens amptelike besoeke oorsee (Die Wêreldbond van
Gereformeerde Kerke, die Gereformeerde Ekumeniese Sinode
en die International Conference of Reformed Churches) het
enkele ander geleenthede die Direkteur lnligting te beurt geval.

5.6.1 Die African-American Institute
Hierdie invloedryke instelling in die VSA het dr P Rossouw
genooi om hul byeenkoms byte woon en hy het as spreker aan
die verrigtinge deelgeneem.

4.6.2 Die BORAH Simposium
Die Universiteit van Idaho hou ‘n jaarlikse prestige byeenkoms
oor ‘n aktuele tema. Die Direkteur is genooi om as spreker op

te tree tydens die simposium oor die tema: Southern Africa in
the shadow of apartheid. Die betrokke aand se verrigtinge wat
2 en ‘n half uur geduur het, is onafgebroke gebeeldsend.
Behalwe die aandverrigtinge het die uitnodiging ag lesings be
dags aan nagraadse studente ingesluit.

Hierdie besoek en die geleentheid by die vorige punt genoem,
was veeleisende maar wonderlike geleenthede om teenoor
onkunde en wanindrukke die Ned Geref Kerk in korrekte per
spektief te stel.

Hierdie besoeke het nie net waarde toy die betrokke
byeenkomste gehad nie. Dit is verder benut om wyer
gesprekke te voer en intensiewe navorsing te doen oor die rol
van kerke in die VSA in die disinvesterings- en divesterings
veldtog teen die RSA. Van organisasies soos die Washington
Intereligious Staff Council, Impact, Committee for Responsi
ble Investment en die Washington House on Africa is insig
gewende dokumentasie verkry. Dit is treffend dat na die
“suksesse” wat die instellings in die VSA behaal het, hul er
varing veral vanjaar by rade van kerke in Europa ingeploeg
word.

Besoeke aan die VSA is ook benut om met talle verantwoorde
like instellings en organisasies kontak te maak 5005 by die
Ethics and Policy Centre, etlike Teologiese Fakulteite, die
Lutherse Raad van Kerke, die National Association of
Evangelicals en die Institute for Christian studies (in Toronto,
Kanada).

Dit was ‘n aangrypende ervaring om in die uitsaaisentrum van
die Voice of America ‘n 12-minute boodskap te kon bring wat
in Russies vertaal is vir Christene agter die ystergordyn.

5.6.3 Life and Peace Conference in Uppsala
Tydens ‘n privaat besoek aan Europa het die Direkteur
Ekumeniese sake hierdie byeenkoms as besoeker bygewoon
en met talle persone uit kerke met wie ons nie andersins kon
tak het nie, gesprek gevoer.

5.6.4 Verdere oorsese gesprekke
Die gebruik word gevolg om tydens genoemde besoeke soveel
moontlik in lyn met my belangstelling en roeping gesprekke te
voer. As voorbeelde word genoem: Die Switserse Vereniging
van Vriende van Suid-Afrika, Kirche Wohin, Arbeitsgruppe
Sludliches Afrika, Switserse Bond van Gereformeerde Kerke,
Freie Evangelische Theologische Akademie, die Evangelische
Kirche Deutschland, die Reformierte Bund, die Roomse Kerk,
Stigting Geen Kerkgeld voor Geweld, Stigting tot herstel
kulturele bande tussen Nederland en SA, die Britse en
Nederlandse rade van kerke, dagblaaie en kerklike koerante
ens. Geleenthede om tred te hou met gebeure en om inligting
veral oor die Ned Geref Kerk en die kerklike situasie in die RSA
te versprei, word voortdurend gesoek en benut.

5.7 BINNELANDSE GESPREKKE

5.7.1 Dit was telkens ‘n besondere voorreg om met soveel
kerke as moontlik vir Iandwye biddae te skakel. By een
geleentheid was dit selfs meer as 20. Die inisiatief van die Ned
Geref Kerk word elke keer besonder gewaardeer. Verder word
na talle optredes by gemeentes, ringe, broederkringe ens om
inligting te verstrek, verwys.

5.7.2 Jaarboek van die RSA
5.7.2.1 Die hoofstuk oor die kerklike situasie in die RSA was
na my mening onbevredigend. Na korrespondensie met die
samesteller, is die Direkteur lnligting verantwoordelik om die
hoofstuk jaarliks te hersien sodat ‘n meer volledige en resente
beeld weergegee kan word.

5.7.3 Plaaslike ekumene
5.7.3.1 Na die besluit van die vorige Algemene Sinode dat
ekumene deur alle kerkvergaderings beoefen behoort te word
— kerkraad, ring en sinode — het daar ‘n verblydende ople
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wing plaasgevind. Dit bly ‘n vreugde om adviserend en deur
toesprake in hierdie dringend-nodige aksie van ons kerk be
trokke te kan wees. Oral waar met plaaslike ekumene ems ge
maak word, word ‘n entoesiastiese getuienis van verryking en
verdieping gehoor. Dit stem tot dankbaarheid dat feitlik oral
met ‘n verantwoordelike doelgerigtheid gehandel word en so
‘n jarelange agterstand ingehaal word en dat ‘n uitkringende
geestelike klimaat van begrip en agting gekweek word. Binne
en buitelandse ekumene moet mekaar aanvul en stimuleer. Die
een hoort nie ten koste van die ander beoefen te word nie.

5.7.3.2 Aanbeveling
Die Algemene Sinode neem met dankbaarheid kennis
dat die beoefening van ekumene deur kerkrade, ringe en
sinodes toeneem en moedig die voortsetting aan
volgens die riglyne wat sinodes formuleer bet.

5.7.4 Ander betrokkenheid
Dit is ‘n voorreg om lid te wees van die Kommissie vir Skake
ling met die Owerheid, die Tussenkerklike Kommissie en die
skribaat te kan behartig as lid van die Hersieningskommissie
van Ras, Volk en Nasie en die Kapelaanskommissie. Laastens
dien die predikant in diens van die Algemene Sinode vir
Ekumene en Inligting ook as een van die ondervoorsitters van
die Maatskappy vir Europese Immigrasie en as voorsitter van
die SA afdeling van die Nederlandse organisasie Geen Kerk
geld vir Geweld.

5.7.5 Koordinering
Dit is gebruiklik dat die leraars in diens van die Algemene
Sinode wat in Pretoria gesetel is, op ‘n gereelde basis in ver
gadering in my kantoor byeenkom. Hierdie persone is ds PES
Smith en dr AM Hofmeyr (ASSK), ds P de Wet (Sending
onder Kommuniste), ds Mike Smuts (AKAE), ds AJ Verhoef
(Bybelkor), mnrWL Maree (Voorligter), drW Botha (AKLAS),
dr M Nieuwoudt (AKDB) en ds DJ Viljoen (AJK).

Hierdie vergaderings het ‘n nuttige funksie om die verskeie
afdelings van die werksaamhede van die Algemene Sinode
met mekaar informatief op hoogte te hou, raakvlakke te identi
fiseer en administratiewe funksionering waar moontlik te koör
dineer.

5.7.6 Besoekers ontvang
As gevolg van die feit dat SA die afgelope tyd so prominent
figureer in die media van die wéreld en dat kerke, rade van
kerke, regerings, internasionale konferensies en menseregte
organisasies onophoude(ik oor SA besluite neem, is daar ‘n
voortdurende stroom besoekers wat vir korter of langer tyd
ons land besoek. Hierdie belangstelling in SA fokus vir ‘n
groot deel ook op die standpunte en rol van die Ned Geref

Kerk. Oor die jare heen kon baie persoonlike kontakte
opgebou word wat openhartige kommunikasie vergemaklik.
Een van die betekenisvolle fasette van die kantoor bestaan in
‘n voortdurende stroom besoekers wat veral oor die Ned Geref
Kerk navraag doen. Hierdie besoekers bestaan uit redakteurs
van koerante, televisiespanne vir vervaardiging van dokumen—
tere films, akademici (veral in die departemente Staatsleer en
Teologie), politici (parlementslede uit die VSA, Engeland,
Nederland, Switserland, Duitsland, die Europa Parlement
edm), rade van kerke en predikante in kerklike diens met
gespesialiseerde opdragte. Laasgenoemdes is verteenwoor
digend van alle kerke, Gereformeerd, Luthers, Ortodoks,
Rooms Katoliek ens.

Hierdie gesprekke bied unieke geleenthede om disinformasie
reg te stel, om voortgesette kommunikasie te reel by met
versending van DRC News en om hier behulpsaam te wees
met die reel van verdere afsprake vir die besoekers.

Waar immer prakties moontlik, ontvang ons hierdie besoekers
graag aan huis waar die informele atmosfeer veel bydra tot die
gesprekvoering.

Benewens al die oorsese besoekers, is daar ook talle besoekers
en navrae uit ons eie land. Dit sluit in lede van oorsese am—
bassades, leraars uit die Ned Geref Kerk en ander kerke soos
die Reformed Independent Church Association, Lutherane,
Presbiteriane, Metodiste, die AGS, die Roomse Kerk ens.
Hierdie verkennende, informatiewe gesprekke is besonder
betekenisvol en berei dikweis die weg voor vir latere amptelike
kontakte soos by met die Presbyterian Church of SA.

6. SLOT

Hiermee aan God al die eer dat Hy ons bevoorreg het om hier
die veeleisende, tydrowende en uitdagende, maar ook vreug
devolle take uitvoering te kon gegee het in die hg wat Hy self
daagliks aan ons gegee het.

Aan Hom al die eer.

Met toebidding van die seen van die Here op ‘n sinode wat
alleen deur sy Gees gelei sal word.

Namens die Breë Moderatuur.

JE Potgieter, Voorsitter
DJ Viljoen, Skriba

Voorbehoud: Oudl Prof PB vd Watt het hierdie verslag
goedgekeur met voorbehoud toy punt 4.1.8.7.
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5 Verslag van die Hersieningskommissie van

RAS, VOLK EN NASIE

1. BESLUITE VAN DIE ALGEMENE
SINODE

Die Algemene Sinode (1982) het die volgende besluite
geneem:

1.1 “Die Algemene Sinode bly homseif gelyk en besluit dat
Ras, Volk en Nasie indringend in die fig van die Skrif hersien
word vir oorweging deur die volgende Algemene Sinode.”
(Hand. bI 1182)

1.2 “Die Algemene Sinode besluit om hierdie studie op te
dra aan ‘n Studiekommissie en versoek sy Kommissie vir Kom
missies om die kommissie saam te stel en in sy gewone versiag
aan die Sinode voor te Iê. Indien nodig mag die Breë
Moderatuur die lede van die Kommissie in die reses aanvul.”
(Hand. bI 1201)

1.3 “Die Algemene Sinode dra dit aan die Breë Moderatuur
op om toe te sien dat hierdie Kommissie so spoedig moontlik
met sy werksaamhede begin en dat vorderingsverslae gereeld
aan hom voorgelê word.” (Hand. bI 1201)

1.4 “Die Kommissie kry die opdrag om Ras, Volk en Nasie te
hersien en indien moontfik die beleid van die Ned. Geref. Kerk
korter en duideliker te stel en in ‘n eenvoudiger en makliker
vorm te stel.” (Hand. bI 1203)

1.5 “Cm naas die prinsipiele standpunt waar moontlik ook
die praktiese implikasies wat dit vir die Kerk inhou, duidelik uit
te spel.” (Hand. bI 1204)

1.6 “Cm ook alle sake wat tydens die Sinode of in die reses
deur die Bred Moderatuur aan hom opgedra word, te
bestudeer en versiag daaroor te doen.” (Hand. bI 1204)

1.7 “Cm die resultate van die studie van die ad hoc kom
missie van die Federale Raad van Kerke as belangrike
studiemateriaal in ag te neem.” (Hand. bI 1204)

1.8 “Die Breë Moderatuur gee die geleentheid dat binne ‘n
bepaalde tyd, sake aan hom voorgeld mag word wat vir studie
aan die kommissie opgedra kan word. Die geleentheid word in
die amptelike orgaan gepubliseer.” (Hand. bI 1204)

1.9 “Die Sinode Iaat notuleer dat die feit dat hierdie voorstel
(alvorens die versiag finaal afgerond word, roep die Bred
Moderatuur die moderature/dagbesture van die Ned Geref
Kerk en die Ned Geref Kerkfamilie saam om met mekaar oorleg
te pleeg) nie aanvaar is nie, nie beteken dat die Ned Geref Kerk
nie met ander kerke oor hierdie sake by die regte geleenthede
wil praat nie.” (Hand. bI 1204)

1.10 “Intussen bly Ras, Volk en Nasie die amptelike stand-
punt van die Ned Geref Kerk, asook moontlike besluite wat by
hierdie Sinode geneem word.” (Hand. bI 1204)

1.11 “Die Sinode dra dit aan die Tydelike Kommissie vir
Fondse op om vir die uitgawes van die Kommissie te
begroot.” (Hand. bI 1204)

1.12 “Die Sinode besluit dat die Kommissie bestaan uit die
lede van die Dagbestuur van die Breë Moderatuur pIus 10 lede
wat deur die Kommissie vir Kommissies aangewys word.”
(Hand. bI 1204)

siening in duidelike, leesbare trant te hou en maak op ‘n ad hoc
basis gebruik van taalvaardiges.” (Hand. bI 1380)

1.14 “STUDIEKOMMISSIE RAS, VOLK EN NASIE
Samestelling (volgens Sinodebesluit): Die Moderatuur en nog
tien lede — kennis geneem.
Goedgekeur — sons volg

1. Ds JE Potgieter (Moderator)
2. Ds GSJ MöIIer (Assessor)
3. Dr DCG Fourie (Aktuarius)
4. Ds DJ Viljoen (Skriba)
5. Dogmatiek .— Prof JA Heyns (primarius), Prof WD Jonker

(sekundus)
6. Christelike Etiek — Prof DA du Toit (primarius), Prof CJ

Wethmar (sekundus)
7. Sendingwetenskap — Prof CWH Boshoff (primarius),

Prof JH Smit (sekundus)
8. Sending — Ds DS Snyman (primarius), Dr AM Hofmeyr

(sekundus)
9. Nuwe Testament — Prof AB du Toit (primarius), Prof FJ

Botha (sekundus)
10. Qu Testament — Prof PA Verhoef (primarius), Prof DH

Cdendaal (sekundus)
11. Kericreg — Prof PB van der Watt (primarius), Prof EPJ

Kleynhans (sekundus)
12. Behuising/Verstedeilking — Prof P Smit (Vise-president

RGN) (primarius), Prof Hentie Boshoff (Toekomsstudies,
PU vir CHC) (sekundus)

13. Sosiologies-Kerkilk — Dr MM Nieuwoudt (primarius),
Prof IJ van Eeden (Demograaf, UNISA) (sekundus)

14. Uitvoerende amptenaar — Dr P Rossouw (primarius), Dr
WJ Botha (AKLAS) (sekundus)

Sameroeper: Ds JE Potgieter

2. HANTERING VAN BESLUITE

2.1 Cp sy eerste vergadering na die Algemene Sinode het die
Bred Moderatuur ‘n modus operandi vir die Kommissie uit
gewerk. Vier sub-kommissies is aangewys om die hoofstukke
van RVN indringend te bestudeer, ingekome kommentaar en
besluite van die Algemene Sinode in die fig van die Skrif in ag
te neem en skriftelik te rapporteer.

2.2 Die Bred Moderatuur het ter uitvoering van 1.8 ‘n uit
nodiging in Die Kerkbode gepubliseer dat kommentaar tot
einde van 1983 ingewag word. Die resultaat was bykans 2000
bladsye kommentaar wat uit vele oorde gekom het.

3. STUDIESTUKKE EN KOMMENTAAR
ONTVANG

3.1 ALGEMENE SINODE NED GEREF KERK — 1978
Agenda bI 122

3.2 ALGEMENE SINCDE NED GEREF KERK — 1982

3.2.1 NG Sendingkerk, Agenda bI 153 — vgl Hand. bI 1069

3.2.2 Wêreldbond Geref Kerke
3.2.2.1 Streekskonferensie — Agenda bI 154 — vgl Hand. bli
1105,1188,1428.

1.13 “Die studiekommissie (RVN) streef daarna om die her-
3.2.2.1 Vergadering Cttawa — Agenda blI 102,111 — vgl.
Hand. bIl 1007,1188,11983
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3.2.3 Reformierter Bund — Agenda bI 155

3.2.4 Gereformeerde Ekumeniese Sinode — Agenda bI
161

3.2.5 Switserse Bond van Kerke — Agenda bI 167.
3.2.5.1 Antwoord op kritiese vrae — Agenda bI 167

3.2.6 Samesprekings United Presbyterian Church —

Agenda bI 173

3.2.7 Verklaring oor gesamentlike aanbidding — Agen
da bI 178

3.2.8 Relevante besluite — in Hand. versprei

3.3 GEREFORMEERDE EKUMENIESE SINODE

3.3.1 Acta 1976
3.3.1.1 Bylae 18 p 278

3.3.1.2 Bylae 24 p 305

3.3.1.3 Bylae 25 p 307

3.3.1.4 Bylae 26 p 324

3.3.2 GES Streekskonferensje 1978

3.3.3 Acta 1980
3.3.3.1 Vgl pp 48,67,83,225,230,346,349

3.3.3.2 Message to the Churches

3.3.3.3 The Church and its Social Calling

3.3.4 Report Consultative Committee

3.4 AGENDA CHRISTIAN REFORMED CHURCH
AMERICA 1982

3.5 REFORMED CHURCH IN AMERICA — OCCA
SIONAL PAPERS

3.6 SUID-AFRIKAANSE RAAD VAN KERKE — consul
tation on Racism

3.7 PRESBYTERIAN CHURCH OF SA — A DIFFERENT
GOSPEL

38 GENERAL SYNOD CHURCH OF ENGLAND, LON
DON 1982

3.9 VERSLAG SAMESPREKINGS VAN DIE NED GEREF
KERK MET DIE SWITSERSE BOND EN DIE GKN EN
DIE REFORMIERTER BUND

3.10’ WERELDBOND GEREF KERKE — STREEKS
KONFERENSIE 1979

3.11 DIE ONTUGWET: Kommentaar van ‘n regter wat in
dertyd voor die Breë Moderatuur gedien het.

3.12 WET OP GEMENGDE HUWELIKE — interne stuk

3.13 SWITSERSE BOND VAN KERKE — stuk van 1974

3.14 SWITSERSE BOND VAN KERKE — stuk 1976—1982

3.15 GESISTEMATISEERDE VERSLAG VAN
REFERATE OOR SOSIALE GEREGTIGHEID,
TEOLOGIESE DAG UOVS

3.16 UNITED PRESBYTERIAN CHURCH OF AMERICA
— Declaration of Conscience

3.17 VON ALLMEN Advocate or critic of Apartheid

3.18 WERELDBOND GEREF KERKE, MAART 1983

DEPARTEMENT BYBELKUNDE, UPE

SINODALE BESLUITE VAN NG SENDINGKERK

DR WS VORSTER

WERELDKONSULTASIE VAN DIE WERELDRAAD
KERKE OOR RASSISME

PROF WJ VAN DER MERWE

DR MTS ZEEMAN

LERAARS STELLENBOSCH-WELGELEGEN

DR G J SWART

PROF J DU PREEZ

RING VAN LYTTLETON

DS G J SNYMAN

MESSAGE FROM MALAWI ETC

DR A M HOFMEYR

STUDIESTUK KAAPSE KERK

STUDIESTUK MOEDERGEMEENTE STELLEN

STUDIESTUK DR CS KOTZE

DR W NICOL

DS A GERBER

PROFF W D JON KER EN P F THERON

RING VAN GERMISTON

ASSOCIATION OF EVANGELICALS

DS WF LIEBENBERG

SINODALE KOMMISSIE OOS-TRANSVAAL

PROF FJM POTGIETER

LIND EN PAR K

DS L J SWANEPOEL

STUKKE VAN DIE KAAPSE SINODE

VERSLAG AD HOC KOMMISSIE FEDERALE
RAAD

3.47 STUKKE VAN ASSK

3.48 SINODALE KOMMISSIE VAN WES-KAAP,
RASSE-AANGELEENTHEDE

3.49 NGKA — publikasie

3.50 REFORMED CHURCH IN JAPAN

3.51 RING VAN ALBANIE

4. WERKSWYSE

4.1 Op sy eerste vergadering is ds JE Potgieter tot voorsitter
en dr P Rossouw tot skriba verkies.

4.2 Die kommissie het deurgaans met ems en verantwoorde
likheid sy opdrag voor oë gehou. Elke vergadering van die Breë
Moderatuur het ‘n vorderingsverslag ontvang en inkomende
stukke is deur die BM na die kommissie verwys. Reeds op sy

3.19

3.20

3.21

3.22
VAN

3.23

3.24

3.25

3.26

3.27

3.28

3.29

3.30

3.31

3.32

3.33
BOSCH

3.34

3.35

3.36

3.37

3.38

3.39

3.48

3.41

3.42

3.4:3

3.44

3.45

3.46
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eerste vergadering, is besluit om voortaan met drie sub—
kommissies te werk wat die beoogde 3 hoofstukke van die her
siene stuk sal hanteer, ni die problematiek, die prinsipiële en
die praktiese. Elke subkommissie het soos nodig vergader, ‘n
versiag aan die voile kommissie versend, inkomende kommen
taar beoordeel en ingewerk en ‘n hersiene verslag het telkens
gedien voor die voile kommissie wat sy vergaderings voigens
die gereedheid van sub-kommissies beplan het.

4.3 Met dankbaarheid word gemeld dat die personeel onver
anderd gebly het en ook van die hartlike gesindheid wat te
midde van ingrypende beredenering gehandhaaf is.

4.5 Deurgaans is getrag om konsensus te bereik. Dit bring
Log inee dat kornmlssleiede wei die reg het om op sekere punte
aiternatiewe toy inhoud en/of formulering aan die Sinode voor
te lê.

4.6 Die kommissie het na rype beraad geoordeei dat die kom
missie self tydens die Aigemene Sinode as tydelike kommissie
behoort te funksioneer.

4.7 Van die koste is noukeurig boekgehou. Die eindbedrag is
R15 905 en met dankbaarheid word meegedeel dat dit befonds
is uit verkope van die bestaande Ras, Voik en Nasie.
4.8 Die kommissie het geoordeei dat die hersiene stuk as ‘n
bylae tot die Agenda aan alie afgevaardigdes gestuur moet
word.
Die Hersieningskommissie vertrou dat hy sy opdrag voiledig
uitgevder het.

Mag onse Here die vergadering in sy besluitneming ook oor
hierdie verreikende sake duidelike lei.

Namens die Kommissie

JE Potgieter (Voors.)
P Rossouw (Skriba)
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6 Versiag van die A~gemene Kommissie vir

LEER EN AKTUELE SAKE

Geagte voorsitter en broers,
U Kommissie lewer soos voig versiag:

1. INLEIDING
Die Kerk het gedurende die reses telkens voor nuwe uit
dagings te staan gekom. Vanweë die veranderende wêreld het
nuwe verskynsels en situasies ontstaan wat die aandag van die
Kommissie geverg het.

In ‘n tyd waarin aHerlei strominge dreig om lidmate ten opsigte
van die leer van die kerk te verwar, moes voortdurend besin
word oor die hg wat die Skrif op ons Ieerwaarhede werp.

Verder het gebeurtenisse van aktuele belang deurgaans die
aandag van die Kommissie geniet. Die standpunte van die
Kerk in verband met ‘n verskeidenheid aktuele sake moes
telkens gestel en dikwels verdedig word. Lidmate, kerkrade,
ringe, vroue- en jeugaksies, kerklike kommissies, owerheids
instansies en sekulêre organisasies, kiop gereeld om inligting
en die lewering van dienste by die kantoor van Leer en Aktuele
Sake aan.

In die eerste deel van hierdie rapport word versiag gelewer van
algemene werksaamhede waaraan u Kommissie gedurende
die reses aandag verleen het. (Punt 4)

Benewens die daaglikse werksaamhede, is die uitvoering van
die vier-en-twintig opdragte van die vorige Algemene Sinode
(1982) onderneem (Punte 5-28). Subkommissies en individuele
persone het heelwat tyd bestee om rapporte op te stel en aan
bevehinge te formuleer. Die meeste opdragte is van kontrover
siële aard, daarom word vertrou — en bid ons ook — dat die
vergadering genade en wysheid sal ontvang om besluite te
neem wat tot eer van God en tot heil van die Kerk en die
Koninkryk sal strek.

Hiermee word dan vooraf versiag van algemene werksaam
hede gelewer. Daarná voig die uitvoering van die opdragte van
die 1982 Algemene Sinode.

2. PERSONEEL
2.1 BESTAANDE PERSONEEL
Met die indiening van die versiag, bestaan die Kommissie uit
die volgende verteenwoordigers:

Pretoria: Prof JA Heyns
Prof CJ Wethmar

Bloemfontein: Prof PC Potgieter
Prof SA Strauss

Bybelkor: Dr F Gaum (Adviserend)
Vroueaksie: Mev C Cronjé
Algemene Sinode-predikant: Dr WJ Botha

2.2 PERSONEELWYSIGINGE
Gedurende die reses het die voorsitter, dr LU Visser, sy
emeritaat aanvaar. Hy is as voorsitter deur prof JA Heyns
opgevolg. Ds TE Carpenter word daarna die verteenwoordiger
van Natal. Ander lede wat vir ‘n tydperk op die Kommissie ge
dien het, was: dii AJ Verhoef, G Nel en GT de Beer (Noord
Kaapland); dii JHH Karsten en PA du Toit (Suidwes-Afrika) en
ds AS van Dyk (Midde-Afrika).

2.3 ONDERTEKENING VAN DIE VERSLAG
Oor sekere rapporte en aanbevelings het die Kommissie nie
eenstemmigheid bereik nie. Die Kommissie het ooreengekom
dat ondertekening van die verslag geen lid bind aan die siening
van die meerderheid soos weergegee in die verslag nie. Dit sal
lede vrystaan om hulle eie standpunt in die sinode te stel.

3. VERGADERINGS
Benewens die eerste vergadering tydens die sinodesitting van
1982, het die Kommissie gedurende die reses 3 keer vergader.
Die dagbestuur het 3 vergaderings gehou. Tydens hierdie ver
gaderinge is onderstaande werksaamhede bespreek; vershae
opgestel en aanbevelinge geformuleer.

4. ALGEMENE WERKSAAMHEDE
4.1 DIVERSE AANGELEENTHEDE
Volgens reglement word van u Kommissie verwag om aan die
Algemene Sinode vershag van werksaamhede te hewer. Indien
volledig gerapporteer moet word oor elke saak wat die Kom
missie se aandag geverg het, sal dit heelwat ruimte in hierdie
agenda in beslag neem. Daarom is besluit om onder hierdie
punt net die belangrikste onderwerpe te noem waaraan die
Kommissie gedurende die reses gewerk het. Oor elkeen van
hierdie onderwerpe word inhigting op leer bewaar. lndien afge
vaardigdes navraag wil doen, kan met die skriba in verbinding
getree word.

Hierdie aangeheenthede is hanteer in die vorm van referate;
rapporte; navrae van instansies binne en buite die Kerk; kor
respondensie; toesprake; vergaderinge en besprekings. In
hierdie verband het die volgende sake aandag geniet:

Aanhouding sonder verhoor; Akupunktuur; Aksie Morele
Standaarde; Alkohohisme; Blanke werkers se beskermings
bond; Bet-Ehim; Beheer oor Pubhikasies en Vermaakhikhede;
Bonusobhigasies; Brits-lsrael beweging; Chihiasme; Casino’s;
Depressie; Daehikse Woord; Dobbelary; Dans; Dept. van
Justisie: Prinsipiele verskil tussen konvensionele spykertafels
en hedendaagse rekenaarspehetjies; Drankhisensies; Etiese
vraagstukke; Eenvoudige heefwyse; Egskeiding; Evolusie;
Funksionering: Leer en Aktuele Sake; Federale Vroueraad
Vohksbehang; GES; Gesinsbeplanning; Geloofsvryheid;
Gesamenthike behasting van getroudes; Genadedood; Gesins
hof; Godsdienstige feesdae; Goddelike genesing; Hahaal
teken; Homoseksuahiteit; Huwehiksorg; Herdoop; Islam;
Kunsmatige inseminasie; Kinderfoltering; Kappiekommando;
Kwa Sizabantu; Kommunisme; Karate; Materiahisme; Mensa;
Matigheidsbond; Nudistekampe; NGB Art 9 en die kanonisiteit
van 1 Joh. 5:7; Okkuhtiese embleme; Perdewedrenne; Pop
musiek; Reformata Reformans; Rookgewoonte; Rappor
tryers; Rolprent in verband met lewe van Jesus Christus;
Reforum; Sondagviering; SA Amateur renhond-unie; SA
Verpleegstersvereniging: Embleem; Satanisme; Saamwoon;
Tebevisie- en radioprogramme; United Christian Action; Video-
films; Verkragting; ens.

Wes-Kaapland:
Oos-Kaapland:
Noord-Kaapland:
Wes-Transvaal:
Oos-Transvaal:
Noord-Transvaal:
Suid-Transvaal:
Oranje-Vrystaat:
Natal:
Suidwes-Afrika:
Midde-Afrika:
Stellenbosch:

Ds L Moolman
Prof dr JAC Cilliers
Ds WF Jordaan
Ds JL van Rooyen
Ds A Gerber
Ds M van A Vermeulen
Ds SM van Vuuren
Ds JG Venter
Ds TE Carpenter
Ds JA de Kherk
Ds SJ Herholdt
Prof WD Jonker
Prof DA du Toit
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4.2 ABORSIE
4.2.1 Inleiding
Uit verskillende oorde word aborsie tans oak as gesinsbeplan
ningsmetode bepleit. Daar bestaan organisasies wat aktief
propaganda maak vir die wysiging van wetgewing sodat abor
sies meer geredelik uitgevoer kan word. Die dagbestuur het ‘n
onderhoud met die Minister van Gesondheid en Welsyn
gevoer waartydens ons Kommissie vir die behoud van die be
staande wetgewing gevra het. Die reaksie van die minister het
die Kommissie gerus gestel.

4.2.2 Aanbeveling
Die Algemene Sinode doen ‘n beroep op die owerheid
om nie die wetgewing te wysig ten einde die uitvoering
van aborsies te vergemaklik nie.

4.3 KUNSMATIGE INSEMINASIE
U Kommissie het gedurende die reses voortdurend aandag
verleen aan ontwikkelinge en verwikkelinge op die gebied van
kunsmatige inseminasie.

Benewens onderhandelinge met geneeshere wat verbonde is
aan die infertiliteitsklinieke van apleidingshaspitale, was
kommissielede betrokke by samesprekinge met amptenare van
die Mediese Vereniging van SA; die SA Regskommissie;
Staatsdepartemente en die Minister van Gesondheid en
Welsyn, dr WE van Niekerk. Deurgaans is die standpunt van
ons Kerk met betrekking tot Kunsmatige Inseminasie aan die
betrokke persone in instansies aorgedra.

Met die velskyning van konsep-regulasies en die gebruikskode
vir Kunsmatige Inseminasie, is volledige, kritiese kommentaar
gelewer en aanbevelinge aan die departement voorgelê. Hier
die saak kom weer later voor wanneer verslag oar die opdrag
van die Sinode gelewer word.

4.4 BRITS.-ISRAEL-BEWEGING
4.4.1 Inleiding
Die Kommissie antvang die afgelope tyd heelwat navrae in
verband met die Kerk se standpunt ten opsigte van die Brits
Israel- en aanverwante bewegings. Vanweë die huidige poli
tieke klimaat, het die Kerk hier met ‘n aktuele vraagstuk te
doen. Veral ons lidmate verwag leiding. Die Algemene Sinode
het ham dusver nie oar hierdie saak uitgespreek nie.

4.4.2 Aanbeveling
Die Algemene Sinode dra dit aan die Algemene Kom
missie vir Leer en Aktuele Sake op om ‘n versiag op te
stel oor en ‘n beleidstandpunt te formuleer in verband
met die Brits-Israel-Beweging. Indien hierdie rapport
spoedig afgehandel kan word, ontvang die Breë
Moderatuur toestemming om die versiag en aanbe
velinge goed te keur en vry te steP as standpunt van die
Kerk.

4.5 GEWELD EN DIE HEIUGHEID VAN DIE
MENSLIKE LEWE

4.5.1 Inleiding
In die moderne wêreld, en oak in Suid-Afrika, is daar ‘n klaar
blyklike toename in geweld op die terreine van die lewe:
oorlagsdreiging en aarlogsgeweld, terrarisme, bom- en land
mynantplaffings, gewelddadige misdaad, kindermishande
ling, gesinsgeweld en selfs gesinsmoorde, verkeersgeweld,
sportgeweld, vermaak-geweld (in film en TVI en vele meer.
Terselfdertyd is daar klaarblyklik oak ‘n kandisioneringsprases
in werking wat gaandeweg Iei tot ‘n (onbewustelike) aanvaar
ding dat die mens nie in sy fisiese en psigiese integriteit ‘n
onaantasbare entiteit is nie.

4.5.2 Stellings
In die hg van die Skrif moet ons hierteenoor stel:

4.5.2.1 Gad is die Skepper en Onderhouer van alle lewe en
as sadanig is dit sy eksklusiewe prerogatief am ewe te gee en
te neem.

4.5.2.2 God se vaorsienige sorg gaan aor aIle Iewe, maar tog
heel in die besonder oar die mens. Omdat die mens na God se~
beeld geskape is het God aan hom nie alleen ‘n besondere
waarde toeken nie (Ps 8), maar beskerm God oak sy lewe met
eksplisiete bevele en gebaaie (Gen 9:6; Eks 20; Deut 5). Selfs
die ou Israehitiese wetgewing maak uitgebreide voarsiening vir
die beskerming van menslike lewe deur onder andere byvoor
beeld barmhartigheidsopd ragte, oesvoorskrifte, asielstede,
ens.

4.5.2.3 Waar die willekeurige doodmaak van ‘n mens ten
strengste verbied ward is dit duidelik dat die finale begronding
van doodstraf en aorlog alleen gevind sau kon ward juis in die
beskerming van die lewe van onskuldige slagaffers en die ge
meenskap. Daarom is willekeurige doodstraf en oarlog wat nie
op noadweer berus nie, ernstige aartredings van Gods
gebooie.

4.5.2.4 Die Skrif laat geen ruimte vir die anderskeiding van
bepaalde grade van menswees waarvolgens dit moontlik sal
wees am ongelowiges, vyande, ongebarenes, swakkes,
gestremdes, onderdruktes, seniele bejaardes of wie oak al die
reg op lewe te antse nie. Dit is apvallend dat daar inteendeel
besondere vaarsiening vir diesulkes gemaak ward
(byvaarbeeld die weduwees, wese en die vreemdelinge) en dat
Jesus se sorg en liefde in ‘n besondere mate juis op die swak
kes, siekes en hulpeloses gerig is.

4.5.2.5 Beide die skepping en die herskepping staan in die
teken van God se keuse vir die lewe bo die doad. SO het Gad
dit bedoel, naamlik dat die mens moet lewe — iets wat beslis
nie eensydig vergeestehik mag ward nie. Daarvaor het Christus
gesterwe, sadat ans kan lewe, terwyl die nuwe hemel en die
nuwe aarde juis daardeur gekenmerk ward dat daar geen doad
meer sal wees nie.

4.5.2.6 Die Iiefdesgebad maak ahleen sin uit as dit oak uit
gaan van die veranderstelhing dat die lewe van die naaste kos
baar is, ‘n lewe wat veral oak in sy fisiese en aardse bestaan
valledig ernstig geneem moet word (Matt 25:3lvv).

4.5.2.7 Vir die behaud van die ewe van die menshike geslag
het God seksuahiteit, huwehik en vaartplanting in die nouste
verband met mekaar geplaas. Daaram is die beskerming van
die huwehik as aord vir voortplanting en die kinders wat ver
wek ward (beide gebare en angebare) ons haagste sarg.

4.5.3 Aanbevelings
Die Sinode besluit:
4.5.3.1 Dit is van die allergrootste belang dat kerk en
gelowige by wyse van belydenis, verkondiging en prak
tiese implementering dit onomwonde stel dat die Skrif
as reel van ons eis die onvoorwaardelike respek en liefde
vir die mens en sy lewe in die totale liggaamlike en
psigiese integriteit en onaantasbaarheid daarvan.

4.5.3.2 Die staat word opgeroep om in al sy funksies
steeds die hoogste waarde te heg aan menselewe, en dit
veral in sy handhawing van orde en veiligheid met groot
toewyding toe te pas (vgl byvoorbeeld die oorlogsprak
tyk, veiligheidswetgewing, regstoepassing, die kodes
van aanhouding en gevangenskap, die doodstraf, erken
ning van menseregte, wetgewing rakende sake soos
genadedood, aborsie en ander bio-etiese aangeleent
hede, ens).

4.5.3.3 Die vermaaklikheidswêreld, televisie, film,
rekiamewese en media in die algemeen word opgeroep
tot ‘n baie groter sensitiwiteit ten opsigte van die onaan
tasbaarheid van die lewe en die persoon van die mens.

4.6 BEROEPSTELSEL
4.6.1 Inleiding
Die Kommissie verneem taenemend van predikante wat vir
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langdurige tydperke sonder om ‘n beroep te ontvang, in die
selfde gemeente moet arbei. Hierdie toedrag van sake Iei soms
daartoe dat nag die betrokke predikant nOg die gemeente veel
seen ondervind. Ons is van oordeel dat dit goed sal wees in
dien die Sinode aandag aan hierdie saak kan gee.

4.6.2 Aanbeveling
Die Sinode dra dit aan die Algemene Regskommissie op
om ondersoek te doen na die wyse waarop die beroep
stelsel doeltreffend kan funksioneer wanneer daar mm
vakatures in die kerk bestaan.

4.7 PUBLIKASIES EN VERMAAKLIKHEDE
4.7.1 Inleiding

edo van die Kommissie word soms dour die Direktoraat van
Publikasies op komitees benoem waar publikasies en vermaak
Iikhede voorgelé word. Dit bied geleentheid om ons getuienis
te lewer voordat materiaal vrygestel word vir openbare ver
spreiding. Die Kommissie is wel verontrus oor wanpraktyke
wat veral ten opsigte van die videobedryf ontstaan het. In hier
die verband is daar dikwels met die betrokke owerheids
instansies geskakel om wanpraktyke te bestry.

4.7.2 Aanbevelings
4.7.2.1 Die Sinode ondersteun die Direktoraat van
Publikasies en die Appèlraad oor Publikasies met die
verklaarde beleid en strewe om sinnelose geweld en bla
tante pornografie in Suid-Afrika te bekamp.

4.7.2.2 Aangesien kinders vanweë die tegnologiese
ontwikkelings toenemend aan ongewenste materiaal
blootgestel kan word, doen die sinode ‘n dringende
beroep op ouers om hulle ouerlike verantwoordelikheid
ten opsigte van die kinders se opvoeding ná te kom en
hulle kinders te beskerm teen vorme van vermaak wat
die jeug sedelik en geestelik skade berokken.

4.8 SKRIFGESAG
4.8.1 Inleiding

Die wêreldwye debat in verband met die hantering van die
Skrif, noop die Kerk om ons hieroor te verantwoord en ‘n
standpunt te formuleer. Met dankbaarheid is verneem dat die
Breë Moderatuur ‘n studiestuk met aanbeveling as riglyn vir
die Kerk voorlê (vgl Versiag van die Breë Moderatuur).

4.8.2 Aanbeveling
Die Sinode betuig waardering teenoor Bybelkor vir die
kursus: Hier is die Woord.

4.9 DIE NED GEREF KERK EN ANDER
CHRISTELIKE KERKE EN GROEPE

4.9.1 Inleiding
Tydens die Kommissie se ondersoek na die verhouding met
ander kerke en groepe in ons land, het die bestaande artikels in
verband met erkende en nie-erkende kerke, telkens pro
bleme opgelewer.

Die kerkverband van ‘n persoon wat na die Ned Geref Kerk
wil oorkom, speel tans die bepalende rol. Indien ‘n persoon
aan een van die ander twee Afrikaanse Kerke behoort, word
hy geredelik aanvaar. Na ons oordeel skenk sommige kerkrade
dan rue genoegsaam aandag aan sodanige persoon so lewe
nie. Solank sy kerk se amptelike leerstellinge nie afwyk van die
van die Ned Geref Kerk nie, word hy dikwels sonder meer in
die gemeente opgeneem.

Daarteenoor nader persone van die sogenaamde nie-erkende
kerke soms ‘n kerkraad om lidmaat van die Ned Geref Kerk te
word. Hoe onbesproke die persoon se lewe ookal is, word
dikwels verwag dat volledige voiwasse kategese deurloop
moet word.

Tans is dit so dat die leer van die kerk waaruit die persoon kom
van beslissende belang is. Die Kommissie oordeel dat die leer

en lewe van die betrokke persoon veeleer ondersoek moet
word.

Met hierdie rapport word beoog om met aansoeke om lidmaat
skap meer verantwoordelikheid aan die plaaslike kerkrade op
te dra. Op ‘n gedifferensieerde wyse behoort kerkrade elke
persoon wat om Iidmaatskap aansoek doen, se leer en lewe
te ondersoek en na bevind van sake op te tree. U Kommissie
stel die saak graag soos voig aan die Sinode:

4.9.2 ‘n Paar probleme met die huidige formulering van
die besluit van die Algemene Sinode teenoor ander
kerke en afwykende rigtinge

4.9.2.1 Die beslissende is nie die eise wat Ons stel vir die
verhouding nie., maar die eise wat die Here in sy WOOrd stel vir
onsself en vir elke ander Christelike kerk of groep om kerk te
wees en onderling te verkeer.

4.9.2.2 Die onderskeiding waarmee gewerk word, naamlik
van erkende en nie-erkende kerke, kan mislei. Dit impliseer dat
ons erkenning of nie-erkenning gaan bepaal of so ‘n kerk ‘n
“kerk” is of nie ‘n kerk is nie. So word byvoorbeeld die
Roomse Katolieke Kerk, tot wie sowat die heifte van die
wêreld se Christene behoort, gesien as nie-erkende kerk. So
ook die Oosterse Ortodokse Kerk, waartoe 27 kerke behoort.

4.9.2.3 Die maatstaf vir die erkenning al dan nie van ‘n kerk
of groep is die mate waarin die betrokke kerk of groep ooreen
kom met die belydenisskrifte van die Ned Geref Kerk. Hier
word die erkenning van die belydenisskrifte as die enigste
maatstaf gemaak. Die kiem val dus alleen op die leer en nie
ook op die ewe nie.

4.9.2.4 Verder beteken hierdie maatstaf dat gevra word wat
‘n bepaalde kerk of groep se houding is teenoor die belydenis
skrifte, maar dit beteken nog nie dat die betrokke Iidrnaat
daaruit leef nie. So kan iemand uit byvoorbeeld een van die
Afrikaanse Kerke kom wat wel dieselfde belydenisskrifte aan
vaar, maar hyseif staan afsydig daarvan. Aan die ander kant
kan iemand korn uit byvoorbeeld die AGS wat ons nié as kerk
erken nie, maar hy het ‘n Iewende geloof en voer ‘n toegewyde
lewe. So iemand moet egter volledig gekatkiseer word.

4.9.2.5 Met die bestaande onderskeiding word erkende en
nie-erkende kerke se doop aanvaar, maar die een se leer maak
hom ‘n erkende kerk, terwyl die ander se ewe volgens die leer
horn ‘n nie-erkende kerk rnaak.

4.9.3 Riglyne vir die saamwerk met en verhouding tot
ander Christelike kerke en Christelike groepe
4.9.3.1 Ten eerste rnoet duidelik uit die Skrif die kenmerke
van die ware kerk van Jesus Christus aangetoon word. Dit is
irnrners steeds die rnaatstaf — vir onsself en vir andere. Die
volgende duidelike kenmerke vir lewende lidmate behoort te
geld:
* Die persoonlike geloof in Jesus Christus as Verlosser en

Here

* Die aanvaarding van die Ou en Nuwe Testament as die

enige en genoegsarne Woord van God, wat bindend is vir
leer en ewe

* Die lewe uit die suiwere bediening van die Skrif

* Die lewe uit die suiwere bediening van die sakramente

* Die lewe van toewyding aan Christus en gehoorsaarnheid

aan sy wil en die Woord van God

* Aanvaarding van die leer van die Bybel soos dit uitgedruk is

in die drie ekurneniese belydenisskrifte en in die drie
Gereforrneerde belydenisskrifte, of ander belydenisskrifte
wat met hierdie leer ooreenkorn.

* Die daadwerklike meelewing met die werk van die kerk.
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4.9.3.2 In die kerkorde moet ‘n artikel ingevoeg word wat
omskryf wanneer iemand ‘n Iidmaat is van die kerk van Jesus
Christus en dan konkreet van die Ned Geref Kerk.

4.9.3.3 Die kerk moet riglyne aangee waarvolgens hy met
ander kerke en groepe saamwerk by geleenthede. Hierdie
samewerking moet gesoek word om so iets van die eenheid
van die kerk uit te druk, sonder om die waarheid of die evange
lie prys te gee.

4.9.3.4 Die kriteria vir die erkenning van die doop van ander
kerke of groepe moet aangegee word:

*1 Die doop moet geskied in die Naam van die Vader en die
Seun en die Heilige Gees.

*2 Die doop moet bedien word met water.

*3 Die doop moet gesien word as die teken en seël van die

werk wat Christus vir ons gedoen het.

*4 Die doop moet bedien word deur ‘n persoon wat deur sy

kerk of groep tot die bediening van die Woord en sakra
mente afgesonder is.

4.9.3.5 Die toelating van persone uit ander kerke of groepe
na die nagmaai word bepaal deur die volgende:

*1 Die nagmaal moet onder beide tekens van brood en wyn
bedien word.

*2 Die nagmaal moet verstaan word as teken en seël van die
werk wat Christus vir ons gedoen het.

*3 As voorbereiding word vereis ‘n toegewyde en geheiligde

lewe.

*4 Die nagmaal moet bedien word deur ‘n persoon wat deur

sy kerk of groep tot die bediening van die Woord en sakra
mente afgesonder is.

4.9.4 Samevatting
Daar is nie vooraf ‘n aantal kerke waarvan die lidmate sonder
meer aanvaar word en ander kerke waarvan die lidmate sonder
meer nie aanvaar word nie. In elke geval word deur die kerk
raad gehandel met die persoon wat na die Ned Geref Kerk wil
oorkom. In elke geval word geoordeel volgens die genoemde
kriteria. Waar dit in orde is, is die oorgang maklik, waar dit nie
in orde is nie, word in elke geval dit wat ontbreek, bygewerk
en seker gemaak dat dit in orde is.

4.9.5 Aanbevelings
Die Algemene Sinode besluit dat die aanvaarding van
lidmaatskap van ander kerke en groepe op die volgende
wyse geskied:

4.9.5.1 in elke geval word daar eers ‘n pastorale
gesprek met so iemand gevoer om sy agtergrond en die
motiewe vir sy oorkom na die Ned Geref Kerk vas te stel.

4.9.5.2 So kom ook die vraag na die leer en belydenis
ter sprake. Al na gelang van die bevind van sake word
gehandel, hetsy om so iemand toe to laat of leemtes in
die kennis van die kerk se leer by te werk wat nodig is.

4.9.5.3 Ten slotte word ondersoek of so iemand kerklik
meelewend is. Ook hier moet bygewerk word wat ont
breek.

4.10 MEMA
4.10.1 Inleiding
Vanweë die toenemende aanwending van video-materiaal in
gemeentewerk, het die Kommissie by die werksaamhede van
Mema betrokke geraak. Die Kommissie word dikwels om ad-
vies genader — veral met betrekking tot die beskikbaarstelling
van goedgekeurde sekulére videos.

Hierdie Kommissie is veral teenoor Mema dank verskuldig vir
die verspreiding van kassette en videos waardeur lidmate oor
allerlei aktuele onderwerpe ingelig word.

4.10.2 Aanbevelings
4.10.2.1 Die Sinode waardeer die ywer wat Mema aan
die dag lê om aktuele onderwerpe deur kasset- en video
bande binne die kerk te versprei.

4.10.2.2 Die Sinode moedig gemeentes aan om tydens
die bespreking van leer en aktuele sake, van die kasset
en videobande van Mema gebruik to maak.

4.11 REGLEMENTSWYSIGINGE
4.11.1 Dagbestuur
Gedurende die reses word sake van dringende aktuele belang
dikwels na die Kommissie verwys. Baie van hierdie aan
geleenthede is omstrede van aard. Uiteraard kan die hele Kom
missie vanweë koste nie byeengebring of geraadpleeg word
nie. Die dagbestuur is dan verplig om soms besluite in verband
met kontroversiële leer- of aktuele sake te neem. ‘n Dag
bestuur van méér as drie lede verminder die gevaar dat besluite
wat die Kerk kan skaad, geneem word. Daarom word die
volgende aanbeveling aan die sinode voorgelé.

4.11.1.1 Aanbeveling
In die reglement van die Algemene Kommissie vir Leer
en Aktuele Sake (Kerkorde, 1982:72, punt 5.2.2) word die
volgende woorde geskrap: “... bestaande uit die voor
sitter, ondervoorsitter en skriba.”

4.11.2 DFB do Beer-fonds
Vanweë ‘n versoek van die Algemene Kommissie vir Fondse,
word die reglement van hierdie fonds soos volg goedgekeur:

4.11.2.1 Naam: Uit dankbare erkentlikheid vir die lewens
arbeid van wyle ds DFB de Beer as predikant in Sinodale Diens
vir Openbare Sedelikheid van Transvaal oor ‘n tydperk van
sewe en twintig jaar, en veral gedagtig aan die besondere ywer
wat hy aan die dag gele het met betrekking tot die bestryding
van alkoholisme en die rehabilitasie van drankverslaafdes, het
AKOS op sy vergadering van 12 Maart 1974 besluit om ‘n
fonds in die lewe te roep, wat bekend staan as die “DFB de
Beer-gedenkfonds”. Op inisiatief van wyle ds De Beer was
daar reeds ‘n fonds gestig met die naam “Oorwinning” vir ge
bruik in verband met bogenoemde oogmerke. So is besluit om
dit by die fonds te inkorporeer.

Die kapitale bedrag van die fonds is uit AKOS-fondse aangevul
tot ‘n bedrag van R2 000 (tweeduisend rand( wat op vaste
belegging geplaas is.

4.11.2.2 Doelstelling: Alleen die rente op die kapitale
bedrag sal gebruik word vir die bevordering van openbare
sedelikheid in die algemeen deur middel van referate,
publikasies, reiskoste aan sprekers, of soos die Algemene
Kommissie vir Leer en Aktuele Sake dit nodig mag vind.

4.11.2.3 Die fonds word deur die Algemene Kommissie vir
Leer en Aktuele Sake beheer en deur die Algemene Kommissie
vir Fondse geadministreer.

4.11.2.4 Indien die Algemene Kommissie vir Leer en Aktuele
Sake om een of ander rede sou ophou om te bestaan, sal die
Algemene Sinode bevoegde kuratore aanwys om die fonds to
administreer en sy oogmerke verder te verwesenlik.

4.12 KOMMENTAAR OP ONTUGWET (NO 23
VAN 1957)

Gedurende 1985 hot ‘n Ad hoc-kommissie van die Presidents
raad die Ontugwet (met uitsondering van Art 16) grondig
ondersoek. Deur die openbare pers is belanghebbende instan
sies genooi om kommentaar op die bestaande wet te lewer.
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U Kommissie het geoordeel dat dit ons taak is om die geleent
held tot kommentaar te benut. Ter inleiding het ons die
volgende gestel:

4.12.1 Die Kerk beskou alle ontug tesame met alIe onsede
likheid as sonde. Aangesien dit nie bloot ‘n moraliteitskwessie
is nie, maar wesenlik ook die kwaliteit van die lewe en die
welsyn van die individu en die samelewing raak, is dit ‘n aan
geleentheid wat deur die kerk, die gemeenskap en die
owerheid aangespreek en bekamp moet word in ooreenstem
ming met elkeen se eie aard en opdrag. Vanuit ‘n Christelike
siening van die roeping en taak van die staat, is dit onaanvaar
baar dat die landsowerheid hom aan hierdie saak sal onttrek,
soos inderdaad tans in sommige Westerse lande gebeur.

4.12.2 Vanuit die gesigspunt van die kerk is ons van oordeel
dat nie alle hedendaagse immoraliteitsverskynsels deur die
strafreg getref word nie. Ons oordeel dat dit in elk geval on
moontlik sal wees om byvoorbeeld owerspel, voorhuwelikse
seksualiteit en ander soortgelyke sake deur middel van wet
gewing en wetstoepassing effektief te bekamp. Die staat sou
dit alleen op die openbare terrein kon doen. Wat “spontaan”,
“persoonlik”, “privaat”, “individueel”, “ongeorganiseerd” en
nie-gekommersialiseerd in die privaatheid van ‘n woonhuis
gebeur is bale moeilik om te beheer. In hierdie opsig het die
kerk en die gemeenskap self dan ‘n groot taak om mense op te
roep tot ‘n hoer standaard van sedelike lewe. Al hierdie pro
bleme mag egter nooit die staat daartoe verlei om sy betrok
kenheid op die basis van ‘n individualistiese vryheidsbegrip
steeds verder te gaan inperk soos in sommige Westerse lande
die geval is nie. Dit is daarom miskien ook noodsaaklik dat ons
sal moet besef dat die wetgewing in hierdie lande soms bale
beperkte navolgingswaarde vir ons het.

Vanuit bostaande uitgangspunt het die Kommissie, met
volledige verwysing na die relevante wette, die ad hoc
kommissie versoek om strenger wetgewing ten opsigte van die
volgende artikels deur te voer: koppelary; prostitusie; por
nografie; homoseksualiteit; bloedskande en ontkleedanse.

Na ontvangs van ons kommentaar, het die ad hoc-kommissie
van die Presidentsraad die dagbestuur versoek om ‘n afvaar
diging te woord te staan. Met koäpsie van ‘n regsgeleerde
(strafreg), het ‘n subkommissie deur mondelinge getuienis
meer effektiewe wetgewing in hierdie verbahd bepleit.

Ten tye van die indiening van hierdie rapport, was die uitslag
van die ad hoc-kommissie se ondersoek nog nie bekend nie.

4.13 NAGMAALWYN
4.13.1 Inleiding
Navrae word voortdurend van kerkrade ontvang in verband
met die gebruik van Nagmaalwyn. Die Kommissie oordeel dat
dit tyd geword het om ‘n gemotiveerde besluit in hierdie ver
band te neem. Daarom word die volgende aan die Sinode
voorgele:
4.13.2 Skrifgegewens
Die Bybel gebruik verskillende terme om “drank” aan te dui,
maar hy doen dit op so ‘n wyse dat geen konsekwente gevolg
trekking daarop gebaseer kan word nie. Die gewone woord vir
wyn is jajin, grieks: oinos, en dit is wanneer op sy uitwerking
gelet word, sonder meer duidelik dat dit op gegiste wyn be-
trekking het. Die woord tIrôsj, wat in ons Bybel met wyn ver
taal word, is eintlik ‘n ou (argaIstiese) woord vir wyn, soos ook
daaruit blyk dat dit afgelei is van ‘n werkwoord wat “trap”,
“pars” (van druiwe) beteken. Diegene wat meen dat ons hier
met ongegiste wyn te doen het, kan Rig 9:13 en veral Hos 4:11
lees. Uit die eersgenoemde teks is dit duidelik dat hierdie wyn
in staat is om “mense bly te maak”, terwyl Iaasgenoemde teks
ons leer dat wyn in een asem met hoerery genoem word as
dinge wat die hart (verstand) van die mens wegneem (Vgl Hos
4:11).

ln die Nuwe Testament kry ons een keer ‘n ooreenstemmende
woord gleukos, letterlik: “soetwyn” (Hand 2:13), en ook in

hierdie geval moet ons daarmee rekening hou dat die “soet
wyn” waarna hier verwys word, moeilik ongegiste druiwesap
kon gewees het, omdat die tyd van die Joodse Pinkster onge
veer ses maande ná die wynoes geval het en dit vir die mense
nogal ‘n probleem sou opgelewer het om ongegiste wyn so
lank te bewaarl In die Nuwe Testament is daar ook sprake van
“nuwe wyn” wat inderdaad wyn in die proses van gisting is
(Matt 9:17). Die kern van die gelykenis bestaan juis daarin dat
“nuwe wyn” leersakke nodig het wat kan uitsit en daarom
moet die sakke ook nuut wees om by die werking van hierdie
wyn aan te pas.

‘n Ander term, sjekar, word gewoonlik met “sterk drank”
(Nederlands: “bedwelmende drank”) vertaal. In Babilonië en
Assirië beteken die ooreenstemmende woord veral “bier”, wat
as sodanig nie die vrug van die wingerdstok is nie. In die ouer
handboeke vir oudheidkunde word gesê dat sjekar uit dadels,
soms met heuning en graan vermeng, verkry word. Die feit is
egter dat dieselfde sjekar in die Cu Testament (in die Nuwe
Testament word net in Luk 1:15 daarna verwys) in baie
gedeeltes klaarblyklik dieselfde betekenis en uitwerking as ja
jin het (Vgl Jes 24:9; 28:7; 29:9; 56:12; Miga 2:11; Spr 20:1;
31:6).

Soos in so bale ander opsigte gebruik die Bybel dergelike
terme nie in ‘n tegniese sin nie en moet ons versigtig wees em
gewigtige gevolgtrekkings daarop te baseer.

Ons moet ook daarop let dat die Bybel in ‘n gunstige sowel as
‘n ongunstige sin oor wyn en sy gebruik handel. Cm met Iaas
genoemde te begin, sou ons net kon verwys na uitsprake soos
die volgende:

— “Wyn maak iou ligsinnig, drank laat iou Iawaai maak; nie
mand wat van dronkenskap slinger is verstandig nie” (Spr
20:1);

— “Moenie dat die wyn iou verlei as dit so rool is, so vonkel
in die beker, so lekker smaak nie. Agterna pik hy 5005 ‘n
slang, spoeg hy gif soos ‘n kobra.” (Spr 23:31,32)

— Cuderling en diaken “moenie aan drank verslaaf wees
nie” (1 Tim 3:3,8).

— “Cns moet welvoeglik lewe, daar moet geen drinkery en
uitspattigheid wees nie”, skryf Paulus aan die Romeine
(hfst 13:13); en so is daar bale dergelike uitsprake.

Die felt is egter dat die kragtige waarskuwing teen elke vorm
van drankmisbruik, tog ook weer nie beteken dat die Bybel die
gebruik van wyn as sodanig veroordeel nie. Selfs in die Bybel
boeke waarin die skerpste teen die misbruik van drank gewaar
sku word, vind ons ook ander uitsprake waarin ‘n gunstige
oordeel oor wyn opgesluit is. Dieselfde profete wat “ellende”
oor die wyndrinkers uitspreek, (Jes 5:11,22; 28:1-7; 56:12; Hos
4:11; Amos 2:8; 6:6; vgl.Joël 1:5; Miga 2:11; Nah 1:10; Hab
2:15-16), verwys na Israel as die wingerd van die Here (Jes
5:1-7), kla dat Israel se sonde tot gevolg het dat hulle geen
wyn sal he om die Here aan te bled nie (Hos 9:4), stel dit in
vooruitsig dat die dae kom wanneer Israel weer sy wingerde
sal plant en die wyn daarvan sal drink (Amos 9:141. Dieselfde
moeder van Lemuel wat hom gewaarsku het dat konings om
redes van beoefening van reg en geregtigheid, nie moet wyn
drink nie (Spr 31:4,5) beveel dit tog aan as ‘n middel om die
gemoed van die ellendiges weer op te beur (Spr 31:6,7). Cns
weet dat wyn in die Bybel as medisyne gebruik is (Spr 31:6;
Luk 10:34; 1 Tim 5:23); as drankoffer gebring is (Ex 29:39-41;
Lev 23:13; vgl Num 18:12; Neh 10:37); aan gaste voorgesit is
(Gen 14:18; vgl Ps 104:15; Pred 10:19), en by geleentheid van
feeste geniet is (Job 1:13,18; Joh 2:3).

Die Skrif spreek wel van gevalle van verpligte (Lev 10:9; Eseg
44:21; Num 6:3; Rigt 13:4,7,14; Luk 1:15) en vrywillige (Jer35)
geheelonthouding, maar hieraan kan geen algemene beginsel
ten opsigte van die gebruik van wyn in die Bybel ontleen word
nie. Die verbod dat priesters geen wyn tydens hul ampswerk
mag gebruik nie (Lev 10:9; Eseg 44:21), geld net vir die duur
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van hul werk in die heiligdom, maar nie vir die tyd wanneer
hulie van diens af is nie (vgl Neh 10:37). Die bepalinge van die
nasireOrskap (Num 6; Rig 13; Luk 1:15) is in die meeste
gevalle van tydelike aard (behaiwe in die geval van lewens
lange nasireërs) en kan nie tot algemene norm verhef word
nie, soos daaruit blyk dat hierdie bepaling nie net die gebruik
van vrug van die wynstok weer nie, maar ook verorden dat die
hare nie geskeer en ‘n dooie nie aangeraak mag word nie. Die
eintlike les in verband met die Regabiete (Jer 35) bestaan nie in
die feit van hul geheelonthouding nie, maar in hul getrouheid
en gehoorsaamheid aan hulle vader, as ‘n klinkende getuienis
teen die ontrou van Juda teenoor sy (hemelse) Vader! Daarby
het die eis van Jonadab, die seun van Regab, drie eeue
vantevore (in die dae van Agab) op ‘n volkome breuk met die
kultuurlewe as sodanig neergekom, want dit het ook ‘n verbod
op die bou van huise en die saai van saad ingesluit!
Die kerke ondersteun die mense wat ernstig waarsku teen die
gevare en die vloek van drankmisbruik. Luther het by geleent
heid gesê dat elke land sy eie besondere duiwel het, en toe ver
klaar dat “ons Duitse duiwel ‘n goeie wynsak is en drink (let
terlik: suip) genoem word, omdat hy so ‘n dors het en so verhit
is, dat hy in weerwil van al sy suipery nie afgekoei kan word
nie”. ‘n Mens wonder soms of ons nie die twyfelagtige eer met
die Duitsland van destyds moet deel nie! Daar bestaan dus alle
rede om met krag teen drankmisbruik in ons midde te waar
sku.

En tog mag ons ook weer nie vromer wil wees as die Bybel nie.
Die Skrif waarsku ernstig teen drankmisbruik, maar terselfder
tyd word die regte gebruik daarvan nie as sonde gebrandmerk
nie. Brood en wyn (Gen 14:18; Rig 19:19; Neh 5:15), koring en
wyn (Klaagl 2:12), vleis en wyn (Dan 10:3), wyn en melk
(Jes 55:1), olie en wyn (Spr 21:17; 2 Kron 11:11), wyn en
somervrugte IJer 40:121 en dergelike verbindinge word alles in
een asem genoem, en in al hierdie gevalle geld dit gegiste wyn
(jajin). Die poging om hierdie feite in die voorstelling van die
Skrif weg te redeneer, is van ‘n aard waarvolgens ‘n mens
enigiets in die Bybel sal kan bewys.

4.13.3 Met watter soort wyn is die nagmaal ingestel?
Volgens die instellingswoorde is daar alleen sprake van “die
beker” en van “die wyn” (Matt 26:26-30). Die gebruike by die
Cu Testamentiese Paasfees werp vir ons nie veel hg op die
saak nie, omdat daar nie van ‘n beker sprake is nie. Ons het
wel ‘n volledige beskrywing van die gebruike wat onder die
Jodedom gegeld het in die Talmoed-traktaat Pesachim.
Daaruit blyk onder andere dat Midianitiese bier en Edomitiese
asyn op die Paasfees verbied is omdat hulle Of geheel leg) Of
deels (Ig) van graan gemaak is (Hfst ill, par 11. Die algemene
reel bepaal: “Whatever is composed of any kind of grain can
cause a transgression of the paschal laws”. In hfst X word
egter meegedeel dat daar vier bekers wyn by die geleentheid
gebruik word en dat elke beker wat Hy vir die instelling van
Nagmaal gebruik het, met wyn gevul was. Dit word bevestig
wanneer ons daaraan dink dat die Heiland Jes 25:6 in gedagte
gehad het toe Hy gesê het dat Hy “nuwe wyn in die koninkryk
van My Vader sal drink”, want in Jes 25:6 is sprake van
“geurige wyn”.

‘n Bykomende oorweging ten gunste van gegiste wyn is
daarin gelee dat die instelling van die Nagmaai ongeveer vyf
maande ná die druiwe-oes piaasgevind het — ‘n besonder lang
tyd om ongegiste druiwesap te bewaar!

Ons siotsom is dus dat die Nagmaai met brood en (gegiste)
wyn ingestel is en dat die kerk in aansluiting hierby ook
gedurende negentien eeue steeds met egte wyn sy Nagmaal
gevier het.

4.13.4 Wetter betekenis bet die beroep op die swakkere
broeders in die bepaling van die kerk se stand-
punt in hierdie opsig?

Die eerste antwoord is ‘n verwysing na die omstandighede in
die gemeente van Korinthe: “Dat party honger biy en party te

veel drink” (1 Kor 11:21), kla die apostel, maar desnieteen
staande aanvaar hy die instehhing van die Nagmaal soos dit aan
hom oorgelewer is en dink hy nie daaraan om die instelhings
tekens met die oog op die gevaar van dronkenskap te verander
nie. Hy waarsku alleen dat daar nie op onwaardige wyse geëet
en gedrink moet word nie.

Ons moet ongetwyfeld met die “swakke broeders”, in terme
van Rom 14:13-23 en 1 Kor 8:1-13, onder ons rekening hou,
en dit geld miskien in ‘n besondere sin van gerehabiliteerde
alkohohiste. Daar is diegene vir wie die gebruik van wyn by die
Nagmeal ‘n werklike bedreiging kan inhou. Huhie is in hierdie
verband die “swakke broeders”. Die kerk moet inderdaad ver
uit sy pad gaan om dit vir huile moonthik te maak om sonder
versoeking die dood van die Here te gedenk. Elke kerkraad
weet wie hiie~die netise is el kai iii die bedieiiiiig vaii die Nag
maal met hulie rekening hou.

Die “teoretiese” swakke broeders is mense wat, op grond van
‘n eensydige en geforseerde hantering van die gegewens van
die Skrif, ‘n innerlike oortuiging opbou en verkondig, naamiik,
dat die gebruik van drank as sodanig uit die Bose is en dus 00k
by die bediening van die Nagmaal geweer moet word. ‘n Mens
het waardering vir die ernstige besorgdheid wat by hierdie
mense aanwesig is oor die gevare en die vloek van die toene
mende misbruik van drank, en tog besef iv terselfdertyd dat ‘n
piëtistiese tipe vroomheid altyd die gevaar inhou om “swakke
broeders” by die dosyne onder ons te kweeki Die kerk mag nie
die riglyn van sy erediens deur die “swakheid” van hierdie
broeders laat bepaal nie.

As algemene reel kan geld, dat ons kerk sal voortgaan om die
Nagmaal op sy gebruiklike wyse te vier, maar dat elke kerkraad
die vryheid waaroor hy beskik, sal gebruik om spesiale voor
siening in die bediening van die Nagmaal vir die ware “swakke
broeders” in die gemeente te maak.

4.13.5 Aanbevelings
4.13.5.1 Die Sinode handhaaf die standpunt dat gegiste’
wyn by nagmaal bedien word, maar besluit verder:

4.13.5.2 Orndat die gebruik van gegiste wyn by
nagmaal gevare vir die gerehabiliteerde alkoholis inhou,
kan daar op bepaalde plekke op elke skinkbord — of in
bepaalde bekers — druiwesap vir hierdie lidmate
beskikbaar gestel word.

4.13.5.3 In sy pastorale versorging wys die kerk die
gerehabiliteerde alkoholis daarop dat hy horn sonder
enige verlies van God se genade van die gebruik van
wyn by die Nagmaal kan onthou.

4.14 DOODSTRAF

4.14.1 Inleiding
4.14.1.1 Doodstraf is per definisie die straf wat dood tot
gevolg het. Ocr die vraag of hierdie straf gehandhaaf, afgeskaf
of heringestel moet word, bestaan daar onder Christene en
kerke meningsverskil. Die amptehike standpunt van die Ned
Geref Kerk oor doodstraf, is vervat in die Algemene Sinode se
goedkeuring van die standpunt van die Bree Moderatuur, nI.
dat die afskaffing van die doodstraf “nie in ooreenstemming is
met ons interpretasie van die Skrif nie” (1970:768).

4.14.1.2 Die vraag of daar wel Skrifgronde vir die hand-
hawing van die doodstraf is, kan aileen beantwoord word in
die hg van die getuienis van die Bybei as die geInspireerde en
enigste bron waaruit en waarvolgens die kerk leer en ieef.

4.14.2 Skrifgegewens oor doodstraf
4.14.2.1 in teenstelhing met die Nuwe Testament, kom die
dood as voorgeskrewe straf vir bepaalde oortredings,
veelvuldig in die Cu Testament voor. Die dood as verpiigte
straf word voorgeskryf vir:
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*1 ernstige sondes teen God, byvoorbeeld afgodediens
(Eks 22:20) of verleiding van ander mense of die yolk tot
afgodediens (Deut 13:5,9,15); GodsIastering (Lev
24:15,16); Sabbatsontheiliging (Eks 31:14-15), towery en
waarsêery (Eks 22:18; Lev. 20:27); prostitusie deur ‘n
priester se dogter (Lev 21:9).

*2 ernstige sondes teen die lewe van die naaste, by
voorbeeld moord (Eks 21:12) en menseroof (Eks 21:16;

• Deut 24:7).

*3 ernstige sondes teen ouers, byvoorbeeld ongehoor

saamheid aan (Deut 21:18-21), vloek van (Lev 20:19) en
slaan aan die ouers (Eks 21:15).

*4 ernstige seksuele sondes, hyvoorbeeld owerspel (Lev

20:10); bloedskande (Lev 20:11,12); sodomie (Lev 20:3)
en bestialiteit (Lev 20:15-16). (10:158).

4.14.2.2 In die besinning oor die doodstraf, sal die bete
kenis van hierdie Ou Testamentiese wetsvoorskrifte,
wat die dood as verpligte straf voorskryf, hermeneuties
geInterpreteer moet word. in die beoordeiing van die
betekenis van hierdie wetsvoorskrifte en die strafbepaiing, sal
op die voigende gelet moet word:

*1 Dit is deur die Here God gesanksioneer (17:60). Dit
druk Gods wii vir die ewe van sy yolk uit (25:160). In hierdie
wetsvoorskrifte word op gesagvolle manier aangetoon hoe
God se wil in bepaalde situasies uitgevoer moes word (30:21).
Dit gaan dus om die reeling van die verhouding tussen God en
die mens wat weer gereflekteer word in die onderlinge mens
like verhoudinge (17:67). In die sin vind ons ook in hiérdie
wetsvoorskrifte ‘n heenwysing na die blywende wil van God
en toon dit 00k aan waarmee rekening gehou moet word in die
gehoorsaamheid aan Gods wil in vandag se situasie (30:21).
Die strafbepaling wat aan hierdie wetsvoorskrifte gekoppel is
— as God se wil vir ‘n bepaalde situasie — het met die verloop
van tyd verander. Dit beteken dat die strafvoorskrif nie in aile
gevalle blywende geldigheid het nie, aangesien daar rekening
gehou moet word met die situasie waarbinne en die agter
grond waarteen dit voorgeskryf is.
*2 Dit moet gesien word in die konteks van die kultuur
historiese agtergrond van Israel (56:175). Enersyds was
hierdie wetsvoorskrifte daarop gerig om die yolk te beskerm
teen die invloede van heidense praktyke en godsdienstige ge
bruike. Daardeur sou verseker word dat Israel in gans hul lewe
aan die Here sou behoort en daarin sy heiligheid weerspieël
(25:152). Andersyds het die strafvoorskrif ook aangesluit by
die strafbepalings wat in die bepaalde historiese leefwêreld
gangbaar was. Hierdie kultuurhistoriese verankerdheid van die
strafbepaiings, beteken dan dat dit nie noodwendig in aIIe
gevalle blywend voorskriftelik is nie.
*3 Dit moet gesien word in die hg van die wets
vervulling deur Christus. Cok hierdie wetsvoorskrifte is
begrepe in die Wet waarvan Christus gesê het dat Hy gekom
het “om hulle hulle voile betekenis te laat kry” (Matt 5:17).
Christus het in sy vervuiling van die Wet die ware bedoeiing
van die wet kom openbaar ni dat dit gehoorsaam moet word,
met die keersy dat ongehoorsaamheid gestraf sal word.
Daarom het Christus in dubbeie sin die wet vervul nI daarin dat
Hy gehoorsaam was aan die eis van die Wet (Matt 7:12) en
Hom gehoorsaam onderwerp het aan die straf van die wet
(25:299). Christus se vervuiiing van ook hierdie wetsvoorskrifte
beteken nie dat dit daarom hul heenwysing na die blywende
wil van God verloor het nie. Aan die ander kant sal aanvaar
moet word dat die strafbepaling ook inbegrepe was in sy kruis
dood.

4.14.2.3 Ons kan nou tot die volgende slotsom kom:
*1 Die wetsvoorskrifte van die Cu Testament het ‘n onder
liggende beginsel wat blywend geidig is as uitdrukking van
Gods wil.

*2 Die strafbepaling hou tot ‘n hoe mate verband met die
histories-bepaalde leefwêreid van die Bybel. Daarbenewens
het Christus se wetsvervuliing ook aan hierdie strafbepalinge
voldoen.

*3 Die strafbepaiing ten opsigte van moord lé op ‘n ander

viak, want die fundering van die doodstraf ten opsigte van
moord is nie in die wetsvoorskrifte van Israel nie, maar reeds in
die verbondsluiting met Noag te vind (Gen 9:1-7). Die verbod
op en strafvoorskrifte vir moord vind dan sy diepste motief in
die feit dat die mens geskape is na die beeld van God
(56:1 63/4).

4.14.3 Prinsipiele teologiese beoordeling oor doodstraf
4.14.3.1 Die prinsipiele uitspraak in verband met die
doodstraf kom in die vorm van ‘n seënspreuk voor in d~e
voorlaaste gesprek van God met Noag asook tydens die eerste
gesprek na afloop van die vloed. Dit begin en eindig met die
opdrag: “Wees vrugbaar, word baie”. Tussen die twee op
dragte kom twee sake aan die orde nI. dat al die diere aan die
mens as voedsel gegee word, maar dat die bloed, dit is die
lewe, nie geëet mag word nie; en die uitspraak in verband met
die doodstraf. In die verband lui Gen 9:6: “Wie die bloed van
‘n mens vergiet, deur ‘n mens sal sy bloed vergiet word. God
het die mens gemaak as sy verteenwoordiger (beeid).”

4.14.3.2 In die beoordehing van die betekenis van die
uitspraak van Gen 9:6, sal met die voigende rekening gehou
word:

*1 Dit hou verband met die vrugbaarheidsopdrag van
God. In vers 1 herhaai die Here aan Noag en sy seuns die vrug~
baarheidsopdrag van Gen 1:28. Hieruit blyk dit dat Noag en sy
gesin in die sondvloed behoue moes bly om die voortgang van
die nuwe menslike geslag te verseker (5:389), omdat God
steeds die uitbreiding van die mensheid gewil het (54:127).
Daarom beskerm God die Iewe van die mens, enersyds teen
die aanvai deur diere en andersyds teen moord deur ‘n mede
mens, deLir hulie bloed as vergelding te eis (vs 51(8:89). Deur
hierdie beskermingsmaatreel dra God sorg dat sy opdrag van
vers 1 uitgevoer kan word. Dit moet weliswaar erken word dat
die vrugbaarheidsopdrag nie vandag in dieselfde mate geld nie
— sekere wêrelddele is reeds oorbevolk.
*2 Dit hou verband met die feit dat die lewe ‘n gawe
van God is. in vers 5 bepaal die Here: “Van ‘n mens sal Ek
rekenskap eis oor die lewe van sy medemens”. Ten grondslag
hiervan lê die feit dat die lewe ‘n gawe van God aan die mens
is. Dit is Hy wat aan almal lewe en asem gee (Hand 17:25).
Maar dan is dit ook ‘n gawe wat geskenk word omdat die
mens na die beeld van God geskape is (12:60). Omdat God die
bron van die lewe is (Ps 36:10), is nie die lewe as gawe nie,
maar God as die Gewer die belangrikste (25:329). Met yers 5
beyestig die Here dan sy soewereine reg oor die lewe van die
mens (54:128). Wie daarom ‘n lewe neem, steel nie alleenlik ‘n
gawe wat God gegee het nie, maar ontsê God ook sy beskik
kingsreg oor die ewe wat Hy gee.
*3 Dit plaas ‘n verbod op die wederregtelike neem van•

die hewe. In Gen 9:9 is daar sprake van ‘n geoorloofde en
ongeoorloofde neem van die lewe. Die mens wat ongeoorloof
die lewe van ‘n mens neem, word gedreig met ‘n geoorloofde
neem van sy lewe deur ander. Dit is hierdie ongeoorloofde
neem van die lewe wat in die sesde gebod verwoord word as:
“Jy mag nie moord pleeg nie” (Eks 20:13). Die woord vir
“moord” het betrekking op “wetteiosedoodmaak” (18:139) of
“om iemand wederregtelik die lewe te ontneem” (34:95).
*4 Dit verorden die doodstraf. in Gen 9:6 eis God van die

moordenaar die bloed van die vermoorde, want God ag die
lewe van die mens so hoog, dat Hy nie toelaat dat moord
ongewreek bly nie (5:289). Maar God tree nie self wrekend op
nie. Hy magtig die mens om dit te doen (54:129). Daarom druk
die werkwoord vir “sal vergiet word”, ‘n voorskrif of bevel uit
(2:231). Deur hierdie opdrag eis God enersyds die doodstraf
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wanneer die lewe van ‘n mens wederregtelik geneem word
(34:97), andersyds oefen Hy gerig uit oar en straf Hy elke
moordenaar (33:153).

4.14.3.3 Die feit dat die doodstraf ‘n Goddelike ver
ordening is, het per implikasie die volgende betekenisse:

*1 Dit gee uitdrukking aan God se wil (54:129). God wil
dat die bloed van die moordenaar deur mense vergiet word
(2:231). Dit is deel van God se koninklike heerskappy oar die
mens (25:330), en daarom is die doodstraf onder bepaalde
omstandighede oak dee! van God se altyd-geldende wil.
Daarom bly dit geldend tensy God dit self ophef. So ‘n ophef
fing vind ons nie in die Skrif nie (35:71). Per slot van sake is
hierdie opdrag nie aan ‘n bepaalde yolk gegee nie, maar aan
die hele mensheid ná die sondeval (35:72). Die opdrag staan
juis in die kader van die Noagitiese Verbond en is as sodanig
gerig tot Noag as hoof van die nuwe mensheid. Daarom is dit
‘n universele instelling (39:115) wat vir alle mense van alle tye
geld (24:291).

*2 Dit is ‘n regsreel wat deur God ingestel is (2:233).
Enersyds is dit daarop gerig om die bloeddors van die mens te
beteuel (52:301), andersyds is dit bedoel om individuele bloed
wraak te voorkom. Dit gaan nie om die sanksionering van mdi
viduele wraak nie, maar am die strafuitoefening deur ‘n ampte
like gesag (6:144). Alleen God, watsoewerein is, kan die mens
oar ander stel en ham met gesag beklee am oar die lewe van
ander mense te beskik.

*3 Dit is prinsipieël die voltrekking van die straf van

God. In hierdie strafopdrag vind ons prinsipieël die voort
setting van die straf wat God self direk na die eerste sonde van
die mens uitgespreek het (26:183). Daarom geskied hierdie
strafvoltrekking steeds in die naam van die goddelike vergel
dingsgeregtigheid (9:94).

*4 ‘n Motivering vir die doodstraf word gegee. Ten

diepste moet die motief vir die doodstraf nie gesoek word in
die lewe self of in die feit dat die lewe ‘n gawe van God is nie.
Die motief moet gesoek word in die feit dat die mens gemaak
is na die beeld van God (39:115). Hierdie motivering het per
implikasie die volgende betekenisse:

*41 Die lewe van die mens is onaantasbaar (15:168),
omdat die mens Hom verbeeld (15:163) en daarom sy ver
teenwoordiger op aarde is (27:87). Wie dus die lewe van die
mens neem, beroof God van ‘n verteenwoardiger op aarde
wat geroepe is am die dade van God te vertel (Ps 118:17) en sy
eer te besing (34:97).

*42 Wie ‘ri mens wederregtelik doodmaak vergryp
horn aan die mens as beeld van God (34:97). Daardeur
word oak die Maker van die beeld aangerand, ‘n aanranding
wat nie ongestraf kan bly nie (4:296). Wie die lewe van ‘n
beelddraer van God wederregtelik neem, skend en rand die
koninklike majesteit van God aan (35:67).

*4~3 Wie horn vergryp aan die mens as beeld van God,

begaan ‘n hele reeks van oortredinge. Nie alleen beroof hy
Gad van ‘n verteenwoordiger nie, maar hy beroof God oak van
sy eksklusiewe beskikkingsreg op die lewe van die mens
(25:231). God alleen mag besluit wanneer, op watter wyse en
deur wie die lewe van ‘n mens geneem mag word. Wie daarom
wederregtelik die lewe van ‘n mens neem, handel soos God
alleen mag handel en doen daarom sonde (26:177). Aan die
ander kant tas die moordenaar oak die mens se bestaanswyse,
handelswyse en bestemmingsvervulling aan. Die moord ant
neem die mens am, as beelddraer van God, met sy handeling
voort te gaan en so sy roeping te vervul — ‘n roeping wat
onder andere insluit am die lewende tempel van God te wees
deur die inwaning en werking van die Heilige Gees. Aan die
ander kant word die gelowige oak wederregtelik beroof van

die geleentheid am te vorder op die weg van die heiligmaking
en so gelykvormig te wees aan die beeld van die Seun van God
(Ram 8:29). Die ongelowige weer word wederregtelik beroof
van die moontlikheid am tot geloaf te kom. In die laaste in
stansie word die beelddraer van God beroof van die lewe wat
Christus deur sy kruisdood vir ham verwerf het (25:130-131).

4.14.3.4 Uit Gen 9:6 kan ons tot die volgende slotsom
ko m:

*1 Die Here beskerm deur die verordening van die doodstraf
die (ewe wat Hy as gawe aan sy beelddraers gee.

*2 In die vergeldingsdaad wat op moord valg, gaan dit
primer am die handeling van God se soewereine beskikkings
reg oar die lewe van die mens (54:129) wat na sy beeld
geskape is.

*3 Die opdrag tot die doodstraf is ‘n altyd-geldende opdrag,

omdat God dit as opdrag aan Noag en in ham aan die ganse
nuwe menslike geslag gegee het. Maar hierdie opdrag, is nie
die opdrag van ‘n genadelose God nie. In die wetsvoorskrifte
aan Israel maak God voorsiening vir Asielstede waarheen ‘n
persoon kan vlug indien hy iemand gedood het “sander voor
bedagte rade en sander dat daar voorheen vyandskap tussen
hulle was” (Deut 17:4) (vgl vv 1-13).

4.14.4 Die owerheid en doodstraf
4.14.4.1 Inleiding
*1 In Gen 9:6 word die voltrekking van die doodstraf beskryf
as “deur die mense sal sy bloed vergiet word”. Dit is dus nie
God self wat die doodstraf voltrek nie, maar die mens as sy
instrument. Dit sanksianeer egter nie willekeurige wraak deur
die individu nie, want geen mens besit die reg am die lewe van
‘n ander te neem, tensy God ham die reg verleen en die plig
oplê nie (35:81).

*2 In Gen 9:6 word egter nie gehandel oar wie hierdie plig
opgele word nie, waarskynlik omdat daar ná die sondeval eers
nog weer ‘n hele menslike geslag moes ontwikkel. Daarom
word die moontlikheid oopgelaat dat dit aanvanklik deur die
familiehoof en later deur die bloedwreker en nag later deur die
owerheid voltrek kon word (2:232). Die meeste kommentatore
is dit eens dat dit in begmnsel die optrede van die owerheid
bevat en daarom die bran is waaruit alle burgerlike reg ontwik
kel (6:145). In die laaste instansie vind die reg en p1mg tot vol
trekking van die doodstraf beslag in Ram 13:1-4 wat handel
oor die owerheid.

4.14.4.2 Die reg en pug van die owerheid
*1 Die reg en die plig van die owerheid am die doodstraf te
voltrek, word in Ram 13:9 omskryf as: “die owerheid het nie
verniet die reg am te straf nie. Hy is immers oak hierin die
dienaar van God dat hy die kwaaddoener moet straf”.

*2 In die beoordeling van die betekenis van Ram 13:4 sal
met die volgende rekening gehou moet ward:

*2.1 Dit hou verband met die verbod op individuele
wraak (41 :356). Ram 12:19 verbied individuele wraak omdat
die wraak God toekom. Die gedagte oar wraak kom in Ram.
13 weer voor. Wat op die vlak van die tussenmenslike
verhoudinge verbied word, word nou in die hand van die
owerheid gegee, omdat die owerheid moet optree am Gods
wraak uit te oefen deur die kwaaddoener te straf (43:92).

*2.2 Dit hou verband met die feit dat die owerheid deur
God ingestel is. Paulus verklaar in vers 1: “die owerheid wat
daar is, is daar deur die beskikking van God.” Die mnstelling van
die owerheid is ‘n daad van Gods Algemene Genade. Dit gee
uitdrukking aan die wyse waarop God wil dat sy wereld regeer
en die orde in sy wêreld gehandhaaf word. Daarom ontvang
die owerheid sy reg en gesag am te regeer van God (38:148)
tot welsyn van die wéreld >41:358). Die rede vir die mnstelling
van die owerheid is geleë in die verdorwenheid van die mens
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like geslag om sodoende die losbandigheid van die mens in be
dwang te hou (NBG, Art 36). Daarorn is die instelling van die
owerheid Gods bewys dat Hy nie sy wêreld prysgee aan die
chaos van die sonde nie (41:358). En daarorn is die instelling
van die owerheid 00k die openbaring van God se sparende
goedertierenheid (4:197).
*2.3 Dit hou verband met die taak van die owerheid.
Volgens Paulus moet elkeen “horn onderwerp aan die ower
hede wat oor horn gestel is” (vers 1>. Letterlik beteken “onder
werp” dat elke rnens horn rnoet voeg in die orde wat die ower
heid gestel het (37:139). Die owerheid is dus die God
ingestelde instrurnent wat tot taak het orn die orde in die
wêreld te handhaaf (38:149). In ‘n sondigewéreld is die ower
heid noodsaaklik vir die handhawing van reg en orde. Die
sonde bring juis rnee dat die regsverhouding tussen mense en
groepe van mense nie vanseif gehandhaaf word nie. So word
die orde in die sarnelewing versteur, orndat, vanweë die
sonde, rnense op mekaar se regte en vryhede inbreuk maak.
Die staat het dan tot taak orn te verhinder dat rnense se
vryheidsfeer betree word (32:85-87). Sodoende handhaaf
God, deur rniddel van die owerheid, die orde in die sarne
ewing (28:159).
*2.4 Dit hou verband met die Godgegewe gesag van
die owerheid. Volgens Paulus is daar “geen gesag wat nie
van God korn nie” (vers 1). Orndat die owerheid deur God
ingestel is, ontvang hy sy gesag van God (38:148). Die woord
“owerheid” beteken letterlik “die draers van die owerheids
gesag” (37:138). Hierdie gesag is enersyds die gesag orn te
regeer (29:173) en andersyds die gesag orn straffend op te tree
(38:149). Daarom tree die owerheid op rnet ‘n Godgegewe
gesag orn orde in die sarnelewing te skep en te handhaaf. Die
rniddel waardeur die owerheid sy gesag uitoefen, is wetstoe
passing. Dit is juis deur wetstoepassing dat die staat die regs
orde en vrede in die sarnelewing waarborg. Daarsonder is geen
gevestigde gerneenskap rnoontlik nie (32:85). Vanweë die
sonde is die wetstoepassing van die owerheid onontbeerlik vir
die handhawing van die regsorde (32:90). Daarom is die ower
heid deur God rnet gesag beklee orn rnet rnag op te tree.
*2.5 Dit hou verband met die strafreg van die ower
heid. Paulus verwys hierna as hy Se: “... die owerheid het nie
verniet die reg orn te straf nie. Hy is immers ook hierin die
dienaar van God dat hy die kwaaddoeners rnoet straf” (vers 4).
In vers 4 skryf Paulus letterlik: “hy dra nie die swaard verniet
nie”. Juis orn die kwaaddoeners te straf, is die swaard in die
hand van die owerheid gegee (NGB, Art 36). Daarorn is die
swaard rneer as net sirnbool van die gesag van die owerheid
(38:153). Dit is simbool van die wrekende en straffende gereg
tigheid, wat ook die doodstraf insluit (29:174-175). Die swaard
moet daarorn beskou word as die simboo) van die reg oor lewe
endood (21:189), want in die Nuwe Testarnent is die swaard
sirnbool van bloedvergieting (Rorn 8:35; Op 6:4). Die swaard is
dus ook die teken van volrnag orn straffende reg te spreek en
00k die uiterste rniddel tot regshandhawing toe te pas
(37:141). In hierdie strafuitoefening is die owerheid dan as
dienaar van God, in diens van God, besig orn die oordeel van
God oor die sonde te voltrek (29:175). In die strafvoltrekking
deur die owerheid rnanifesteer ook die toornwerking van God
wat dit opneern teen die chaos (37:140). In hierdie strafuit
oefening en -voltrekking doen God, wat die enkeling nie rnag
nie. God behou Horn die reg voor orn Horn te wreek deur rnid
del van die owerheid, wat die swaard nie verniet dra nie
(13:32). Wanneer die owerheid die doodstraf voltrek, dan is dit
in gehoorsaarnheid aan die opdrag van God orn sy wraak te
voltrek (38:153).
*3 Uit Rom 13:1-4 kan ons tot die volgende slotsom

ko m:
*31 Die owerheid staan in diens van God orn die bandelose
uitlewe van die sondige drifte te beteuel en die sarnelewing op
reg en geregtigheid te fundeer (3:197). Daarorn verhinder God
rnet die instelling van die owerheid dat elkeen doen wat goed
is in sy eie oë (Rig 17:6).

*3.2 Vanweë die sondigheid van die rnens word die ower
heid deur God gernagtig en verplig orn die swaard te dra, en
het die bevoegdheid verleen orn die swaard te gebruik
(41 :359). As die owerheid die swaard neerlê, wat God horn in
die hand gegee het, onderrnyn hy sy eie gesag (36:117).

*33 Die owerheid het die reg en plig orn die doodstraf toe te

pas ten einde die orde en reg te handhaaf (40:292). Maar dan is
hierdie reg en plig tog nie ongekwalifiseerd nie. Hierdie opdrag
beteken nie dat die owerheid die plig het orn altyd en oral die
doodstraf toe te pas nie, rnaar dat hy die reg het orn dit in
•bepaalde gevalle wel te doen (26:183). Daarorn word dood
straf dan ook ten nouste rnet skuld verbind (25:332). In die toe-
passing van die doodstraf sal rekening gehou rnoet word rnet
opset, strafversagtende ornstandighede en toerekeningsvat
baarhoid.

4.14.5 Besware teen die doodstraf
4.14.5.1 Inleiding
Besware teen die doodstraf kan hoofsaaklik in twee hoof
groepe verdeel word, naarnlik die wat ‘n humanistiese fun
dering het en die wat ‘n teologiese fundering het.

4.14.5.2 Besware met ‘n humanistiese fundering
*1 Doodstraf is geen afskrikmiddel nie
*1.1 Statisties is daar geen bewyse vir of teen die argurnent
dat doodstraf ‘n afskrikrniddel vir rnoord is nie. In gedagte
rnoet egter gehou word dat Paulus verklaar: “As jy kwaad
doen, het jy rede orn bang te wees, want die owerheid het nie
verniet die reg orn te straf nie” (Rorn 13:4).
*1.2 Skriftuurlik beskou, het doodstraf dus wel ‘n afskrik
waarde (22:403). Maar die hoofgrond vir die doodstraf is orn te
vergeld, nie orn af te skrik nie (42:26). Daarorn rnag doodstraf
nie net aan sy afskrikwaarde gerneet word nie (16:11). Die doel
van doodstraf is, in die eerste plek, orn die oordeel van God
oor die sonde te dien (29:175) en so die toorn van God oor die
skending van sy reg te openbaar (50:272). So word die vergel
dingsgeregtigheid van God gedien (29:175).

*2 Die moontlikheid van regsfoute (49:30)
*2.1 Regspleging word deur feilbare rnense beoefen. Daar
orn bestaan in hierdie sondige bedeling die rnoontlikheid en
werklikheid van regsfoute. Dit geld egter nie net vir doodstraf
nie, rnaar vir alle regspraak en vonnisse.

*2.2 Die vraag is egter of dit die opdrag van God — nI die
voltrekking van die doodstraf — ophef. Per slot van sake het
die Here God tog geweet dat Hy die swaard in die hand van
feilbare rnense gee. Daarorn rnoet die rnens — wanneer God
gebied — in gehoorsaarnheid sy bevel uitvoer (16:15).

*3 Dit is onmenslik wreed (7:9)
*3.1 Dat die doodstraf ‘n wrede straf is, sal toegegee rnoet
word. Maar dan rnoet in gedagte gehou word dat die daad van
rnoord ook onrnenslik wreed is (23:246).

*3.2 Hierdie beswaar hou egter nie rekening rnet die feit dat
die doodstraf nie ‘n rnenslike instelling is nie. Dit is ‘n Godde
like verordening as Goddelike straf vir rnoord. Dit is God wat
bepaal het dat die straf vir rnoord die dood is (26:183).

*4 Dit sny alle moontlikheid tot rehabilitasie af

Die doel van die rehabilitasie van oortreders is heropnarne in
die sarnelewing. Die belangrike vraag is egter of die rnoorde
naar nie, deur sy daad, die reg op ‘n plek in die sarnelewing
verbeur het nie. Die instelling van die doodstraf deur God, was
juis nie gerig op rehabilitasie nie, rnaar op die straf van die oor
treder. God self het dus bepaal dat daar geen plek rneer vir die
rnoordenaar in die sarnelewing is nie.
*5 Lewenslange tronkstraf maak doodstraf onnodig

(47:295)
Die vraag is natuurlik of Iewenslange tronkstraf nie ‘n veel
“wreder” vorrn van straf as die doodstraf is nie (54:277). Dit
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word dan oak deur voorstanders vir die afskaffing van die
doodstraf erken (47:293). Dit is egter ‘n vraag of die mens die
reg het am die strafoplegging wat Gad verarden het, sander ‘n
apdrag van God te verander. God het uitdruklik verklaar dat
Hy van die mens rekenskap sal eis oar die lewe van sy mede
mens, daarin dat sy bloed deur die mens vergiet sal ward (Gen
9:5,6).

*6 Dit skend die onvervreembare reg van die mens,
ook die moordenaar, am te lewe (47:260). Dit hou egter nie
rekening met die feit dat hierdie onvervreembare reg, ‘n gawe
van God aan die mens is nie. Daar ward oak nie rekening
gehou met die feit dat die Skrif nie sê dat die mens mOét lewe
nie, maar dat hy mág lewe indien hy die gebaaie van God ge
hoorsaam. Wie dus nie valgens God se gebooie leef nie, en
daarom die mens beroof van die gawe van lewe, moet gestraf
word (26:183). Hy verbeur in apdrag van God die reg am te
lewe.

4.14.5.3 Besware met ‘n teologiese fundering
*1 Dit sny alle moontlikheid tot bekering af (35:73).
Hierdie beswaar hou nie rekening met die feit dat verlossing
die vrug van die vrymagtige genadewerking van God deur die
Heilige Gees is nie (Efes 2:8). Hy wat die gaeie werk begin, sal
dit oak end-uit vaer (Fil 1:6) na die qrootheid van sy liefde en
die rykdam van sy barmhartigheid. Soos daar vir die moarde
naar aan die kruis genadetyd was, is daar vir elke maordenaar
oak genadetyd.

*2 KaIn is nie met die dood gestraf nie
*2.1 Daar word aangevaer dat KaIn ‘n lewenslange vannis
apgele is (44:16). Dit doen Gad ten spyte daarvan dat Abel se
bloed am vergelding roep (Gen 4:10). Feit is egter dat Gad self
hier as Handhawer van die reg en orde handelend aptree,
en die daodstraf apskort. Andersyds moet in gedagte gehou
ward dat hierdie gebeurtenis voor die instelling van die dood
straf plaasvind. Daarom handel God hier as soewereine regter
(24:183).

*2.2 In hierdie gegewe situasie is God die enigste wat KaIn
kan dood. Feit is dus dat KaIn as ‘n uitsanderlike geval beskau
moet ward. As Gad daarom sy lewe spaar, beteken dit nie dat
dit die reel is of dat doodstraf ongeldig is nie, want Gad ver
klaar dat wie KaIn vermoor, sal gestraf ward (Gen 14:15). Per
implikasie word dan bedael dat sa ‘n persaon met die daad ge
straf sal ward (23:2421.

*2.3 Dit is in stryd met die sesde gebod. Daar ward be
weer dat doodstraf altyd verkeerd is, amdat dit ‘n aartreding
van die sedewet is, wat die doadmaak van ‘n mens verbied
(55:265). Die sesde gebod plaas nie ‘n verbad op alle dood
maak sander meer nie. In die sesde gebod gaan dit am ‘n
ongeoorlaafde doodmaak (46:99). Dus het die sesde gebad
betrekking op die daadmaak sander apdrag en dan wel die
spesifieke opdrag van God (26:175). Die gebad is dus gerig
teen moard en nie teen die dood as straf nie.

*3 Christus se kruisdood het die doodstraf opgehef.
*3.1 Voorstanders vir die afskaffing van die daadstraf
redeneer dat dit in die hg van die kruisdood en dus die ver
gewende genade van Gad, anchristelik is am die oartreder te
straf asof God nie die mens vrygespreek het nie. God het
daaram geen begeerte am die aartreder te straf nie, die minste
van alles deur die doodstraf. God wil verder die aartreder ver
gewe en vryspreek deur Christus. Al ons aartredinge is tag
aan die kruis vasgenael (Efes 2:15,16). Aangesien aan Gads
geregtigheid deur Christus se offer valdaen is, is daar geen
nodigheid vir die mens am die straf vir hulle aartredinge te
betaal nie (23:244).

Dit is we) waar dat die sonde, en gevalglik die dood as straf op
die sonde deur Jesus oarwin is, maar intussen leef ans nag in
‘n gebroke wêreld en sal die sande en dus oak die doodstraf
met ons wees tat die valeinding (25:332). Gods genade in en

deur Christus maak voorsiening vir die straf oar die sande,
maar hef nie noodwendig die onmiddellike gevolge van die
sande op nie. Dit is tag oak ‘n Skrifwaarheid dat wat die mens
saai sal hy aak aes (Gal 6:17) (23:2441.

*3.2 Wie op grand van Christus se kruisdood die daodstraf
wil afskaf, keer die hele strafreg am (51:1271 want dit sou per
implikasie beteken dat geen misdaad gestraf hoef te ward nie,
omdat Christus reeds die straf betaal het.

*4 NOg Moses nóg Dawid is die doodstraf opgelê (46:16)
*4.1 Moses slaan ‘n Egiptenaar’ dood (Eks 2:13)
*4 1.1 Die kernvraag waarom dit gaan, is die vraag of Moses

wel moord gepleeg het. Waarskynlik maet aanvaar ward dat
Moses aptree am die onreg teenaar ‘n landgenoot in die sin
van bloedwraak te wreek (14:171. Daar is eksegete wat van
oordeel is dat die “geslaan” van vers 11 presies dieselfde
betekenis het as die “daadgeslaan” van vers 12(18:201. Indien
ons dus met blaedwraak te daen het, sou dit ‘n verklaring bled
vir die feit dat hierdie daad van Moses nie in die Skrif veroor
deel ward nie.

*4.1.2 Aan die ander kant verklaar Stefanus hierdie aptrede
van Moses as sau hy gemeen het dat sy mense sau begryp dat
God ham wau gebruik am hulle te verlas (Hand 7:25). Sy yolk
het dit egter nie begryp nie en hy moes vlug. Nau is die
opmerklike dat Stefanus Moses se aptrede en die daarop
valgende verwerping deur sy yolk, in verband bring met die
aptrede van Christus en sy verwerping deur die yolk (11:46).
So beskou, moet Moses se daad gesien word in die hg van die
heilshistoriese tydperk waarin Moses aptree. Hierdie feit bied
dan oak ‘n rede waarom sy aptrede nie deur die Skrif ver
oordeel ward nie.

*4.2 Dawid Iaat Uria vermoor (2 Sam 11,12)
*4.2.1 Na Dawid se owerspel met Batseba (2 Sam 11:4) en
die moard op Uria (2 Sam 11:14-17), stuur die Here die prafeet
Natan na Dawid met sy aardeelsaankandiging. Dawid bely sy
sande en Natan verseker ham dat die Here ham vergewe het
en nie met die daad sal straf nie (2 Sam 12:13). God hef dus
self die daadstraf met direkte inspraak ap, hoewel Dawid se
daad nie ongestraf bly nie (2 Sam 12:10,11,141.
*4.2.2 Die belangrike feit is dat God, wat die doodstraf inge
stel het, dit hier genadiglik aphef. Daaruit mag egter nie afgelei
word dat dit die reel sou wees wat hierna sou geld nie, want
die genadige ophef van die daadstraf maet gesien ward in die
hg van die feit dat die yolk nie die mag gehad het am die dood
vonnis oar die kaning te valtrek nie, en verder dat Christus uit
die nageslag van Dawid gebore sou word. Daaram gaan dit in
die genadige behoud van Dawid oak en veral am die uitvoering
van die verlossingsplan van God.

*4.2.3 In gedagte moet gehou ward dat ons egter nie meer
leef in die bedehing van God se direkte ingrype nie. Daarom
kan die behoud van Dawid nie as maatstaf gebruik ward vir die
afskaffing van die daadstraf nie. Ons leef immers in die bede
hing waarin God sy Woord gegee het as apenbaring van en
maatstaf vir sy altyd geldende wil.

~5 Ook die moordenaar is na die beeld van God ge

skape sodat sy lewe ook onaantasbaar is (45:9). Op grand
van Gen 9:6 sou aanvaar maet ward dat die maardenaar aak
na die beeld van Gad geskape is. Die vraag is egter of die
maardenaar nie juis die reg verbeur am verteenwoordiger van
God op aarde te wees nie.

Trouens, die maardenaar tree nie as verteenwoardiger van
Gad op nie, maar handel saas Gad alleen mag handel (26:177).

*6 Vergifnis is ‘n eis van Christus en die maatskappy
word geroep om die misdadiger te vergewe en nie te
straf nie (19:31). Dat Christus vergifnis as eis aan die Christen
ste), ls waar iMatt 6:14-15). Maar nou is die neem van ‘n lewe
tag nie, in die eerste plek ‘n aartreding teen die samelewing
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nie. Dit is ‘n sonde voor God, ‘n sonde waarvoor Hy as eis stel
dat die sku)dige met die dood gestraf moet word. Daarom
hef die eis om te vergewe nie die eis op dat die straf vo)trek
moet word nie. Daarom kan die twee eise nie teenoor mekaar
gestel word asof die een die ander ophef nie. Die implikasie
van so ‘n standpunt sou dan wees dat geen misdaad gestraf
kan word nie. Vergifnis impliseer nie dat die oortreder nie die
gevolge van sy daad moet dra nie, want God het die opdrag
gegee om te straf.
*7 Dit is in stryd met die gebod van die Iiefde. Dat Jesus

van die gelowige eis om sy naaste lief te he soos homself (Matt
22:39), is onbetwisbaar. Hierdie gebod is egter, in die eerste
plek, gerig op die onderlinge persoonlike verhouding. Dit is
hierdie gebod wat die gelowige verbied om persoonlike wraak
te neem (Rom 12:7). Maar juis dit wat op persoonlike viak ver
bied word, het die Here God in die hand van die owerheid
gegee (48:32). Die Iiefdesgebod hef daarom nie die opdrag op
wat God aan die owerheid gegee het nie.

4.14.6 Aanbevelings
4.14.6.1 Die Sinode aanvaar die verslag as breë Bybelse
beskouing ten opsigte van die doodstraf as strafbepaling
op moord. Daarmee aanvaar die Sinode dat die beginsel
van doodstraf as uiterste vorm van straf, Skriftuurlik
regverdigbaar is.

4.14.6.2 Die Sinode handhaaf op Skrifgronde:
4.14.6.2.1 dat God die lewe, wat Hy as gawe aan sy
beelddraers gee, deur die verordening van die doodstraf
beskerm;

4.14.6.2.2 dat God die doodstraf in beginsel ingestel het
as ‘n altyd geldende opdrag;

4.14.6.2.3 dat God deur die doodstraf, as vergeldings
daad, sy soewereine beskikkingsreg oor die lewe van die
mens handhaaf.

4.14.6.3 Die Sinode handhaaf op Skrifgronde dat die
owerheid as instelling van God:

4.14.6.3.1 die Godgegewe taak het om in die same
lewing reg en orde te skep en te handhaaf;

4.14.6.3.2 die Godgegewe gesag ontvang om straffend
op te tree ten einde reg en orde in die samelewing te
handhaaf;

4.14.6.3.3 die Godgegewe swaardmag ontvang om
straffend reg te spreek en ook die uiterste middel tot
regshandhawing toe te pas, naamlik die doodstraf;

4.14.6.3.4 die Godgegewe pug het om die bevoegdheid
uit te oefen om die swaardmag te gebruik in gehoor
saamheid aan die opdrag van God om sy straffende
geregtigheid te voltrek.

4.14.6.4 Die Sinode aanvaar dat die owerheid na die
voorbeeld van God ook in die toepassing van die dood
straf rekening moet hou met skuld, opset en strafver
sagtende omstandighede en toerekeningsvatbaarheid.

4.14.6.5 Die Sinode bevestig sy besluit van 1970,
naamlik dat die afskaffing van die doodstraf in stryd met
die Skrif is.

4.14.6.6 Die Sinode dra dit aan die Algemene Kommis
sie vir Leer en Aktuele Sake op om aandag te gee aan die
vraag of die doodstraf gehandhaaf kan word ten opsigte
van misdade anders as moord met voorbedagte rade.
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4.15 ART 4 VAN DIE APOSTOLIESE
GE LOO FS B ELY DEN IS

4.15.1 Opdrag
Hierdie opdrag was in feite ‘n versoek van die Sinode van
Wes-Kaapland wat die volgende besluit geneem het:

4.15.1.1 “Die Sinode betuig sy dank teenoor die Vertalings
kommissie vir die hervertaling van die Drie Formuliere van
Eenheid van die Ekumeniese Belydenisse.

4.15.1.2 “Die Sinode vind die formulering van Art 4 van die
Apostoliese Geloofsbeiydenis, in besonder “neergedaal na die
hel” — in piaas van “neergedaai het ter helie”, nie bevre
digend nie, en versoek die Breë Moderatuur om dit aan die
Aigemene Kommissie vir Leer en Aktueie Sake op te dra om:

4.15.1.2.1 “n deeglike studie van die bepaaide Artikel te
maak, en

4.15.1.2.2 “die moontiikheid te ondersoek om die Artikel so
te formuleer dat dit ‘n keuriger uitdrukking gee aan wat die
Skrif en die Beiydenisskrifte in hierdie verband leer.”

4.15.2 lnleiding
Tot in die vierde eeu na Christus nog tref ons die leerstuk oor
die neerdaling van Christus nêrens in die geioofsbeiydenis aan
nie, seifs nie in die bekende beiydenisskrif van Nicea nie. Pas
in 359 nC maak die neerdaling sy piotselinge en amper geruis
lose verskyning in die belydenisskrif van Sirmium. Die daarop
voigende konsilies van Niké (359) en Konstantinopel (3601
neem dit ook op. Hierna kom dit sporadies voor tot in die
sesde eeu (oa by Rufinus, Caesarius van Aries en in die
Athanasianum), waarna dit veelvuidiger voorkom.

waarvan spore reeds in die vroeë Christelike kerk aangetref
word.

Die feit dat die neerdaling ter helie voigens ons Gereformeerde
(en baie ander) Skrifverkiaarders nêrens in die Skrif voorkom
nie, tesame met die feit dat in ou voiksverhaie en -tradisies
dikweis van besoeke aan die doderyk of aan die hel sprake is,
het geiei tot teorieë dat hierdie leerstuk teruggevoer sou moet
word tot die mitologie.

Van die vroegste tye af het die mens ‘n besondere beiangstei
ling in die gebeure ná die dood, die doderyk ens. openbaar. In
feitlik alie ou kuiture het dit daartoe geiei dat hierdie spekulasie
uiteindolik vorm govind hot in logondos on vorhalo, oa oor
besoeke aan die dode deur mense, helde, haifgode of gode.
Hierdie verhale hang ook nou saam met die opvattinge van die
tyd oor die dood en doderyk, waarop ons egter nie nou kan in
gaan nie. Voorbeelde van suike verhale kom uit Egipte, Persië,
die Grieks-Romeinse wêreid (Odysseus, Aphrodite, Orpheus
ea), Babilonië en Assirië. in die verkiaring van hierdie verhale
is meermale verbande geie tussen die mitologiese verhale van
‘n neerdaling en die seisoenswisseiing en sikius van natuur
gebeure. Daar is ook gewys op die behoefte van die mens aan
kontak met die afgestorwenes, sy nuuskierigheid oor die lewe
ná die deed, maar in alies tree veral een saak na yore: die
begeerte van die mens van aile eeue om die geheime van dood
en doderyk te ontrafel. ‘n Baie belangrike feit is dat hierdie
verhale dikweis leit tot ‘n yking van bepaaide formuies of
frases wat onder die vroeO voikere wydverspreid voorgekom
het en met ‘n sterk ooriewingsvermoë tot binne die grense van
die Christendom gevoer is. Dit het dikweis nie aileen die
grense van huile ontstaansoord oorskry nie, maar het 00k
meermale in ander situasies opgeduik met dieseifde krag as in
die oorspronkiike, veral die sg aimagsformules toy die gode.

4.15.3 Die Skrif
4.15.3.1 Die Ou Testament
Terwyl daar nou so ‘n uitgebreide en wydverspreide tradisie
bestaan van verhale oor besoeke aan die doderyk,
respektieweiik onderwêreld, kom die vraag onmiddeilik na
yore: wat sê die Bybel van hierdie dinge?

Wat die Ou Testament betref, is dit noodsaaklik dat ons besef
dat die geheel van die oud-Oosterse opvattings hierby ‘n
belangrike rol speel. in die geskrifte van die tyd tref ons
dikweis ‘n op die geheel gerigte, religieus-poetiese spreekwyse
aan, wat nie as wetenskapiik-noukeurige detail gelees moet
word nie. Oor dood en doderyk kry ons daarom veeleer kwaii
tatiewe en emosionele as konkrete gegewens. Met name die
Ou Testament gee nie geografiese of wetenskapiike beskry
winge van sjeol (die doderyk) nie, maar is in sy spreke ocr
dood en doderyk veelai profeties-poeties gerig vanuit die sen
trale verkondiging van die dade van Jahwe. In hierdie verband
word dan soms van die sg. almagsformulerings gebruik in die
iofprysing van Jahwe. Dit gaan dan om die geykte formule, die
spreekwyse of idioom, en nie em die hele heidens-mitologiese
agtergrend waaruit die formuies soms stam nie. Teenoor die
ander gode staan Jahwe as die ware God oek bO die magte
van dood en doderyk. Tog bly die dood ‘n ontwrigting, ‘n
angsaanjaende katastrofe want geluk is die lang en voile lewe
op aarde onder die seOnende hand van Jahwe. Na so ‘n voile
lewe word die dood in die hoe ouderdom berustend aanvaar as
‘n deur God gesteide grens, maar die lewe na die dood bly iets
wat huiwering en seifs pessimisme oproep.

Oor die bale interessante gegewens by die verkiaring van
“sjeol” in die Ou Testament, kan ens egter hier nie uitwei nie.
Hoe pessimisties die dood egter ook voorgestel word, blyk dit
tog nêrens dat die deed die absolute finale einde is nie: teikens
weer vind ons die verondersteihng van die lewe na die dood.
Ook dit staan in die teken van Jahwe se mag oor deed en
doderyk. Daarom miskien is ‘n voiledige uiteensetting of be
skrywing van die onderwêreid of doderyk vir die Ou Testament

Hoewel die neerdahng dus eers in die vierde eeu sy intrede
doen in die beiydenisskrifte, is dit egter ‘n baie ouer tradisie,
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nie so belangrik nie: ook daaroor regeer Jahwe. Daarom vind
OflS 00k in die Cu Testament geen sprake van ‘n besoek aan
die doderyk of ‘n “neerdaling ter helle” deur Jahwe of enige
goddelike gesant nie, ook geen sodanige voorsegging of pro
fesie in die verband nie. Noukeurige navorsing toon dat teks
gedeeltes soos Ps 107:6, Jes 14:9, Eseg 32:18 ev geen voor
beelde van ‘n algemene neerdalingsteorie is nie: sodanige
denke bly vreemd aan die Cu Testament.

4.15.3.2 Na die Ou Testament en vôór die Nuwe Testa
me nt

In die tydperk tussen die Cu Testament en Nuwe Testament
kom daar veral in die Joodse apokaliptiese geskrifte ‘n lewen
dige ontwikkeling in die denke oor en voorstellinge van dood
en doderyk: allerlei detail en onderskeidinge word aangebring,
maar 00k in hierdie literatuur vind ons nooit dat die Messias,
wat daarin ‘n baie belangrike rol speel, ‘n sending na die
onderwéreld of doderyk onderneem, soos dit later verstaan is
nie.

Cor die hele tyd vOOr die Nuwe Testament kan ons dus same
vattend die volgende sê:

Die vroegste denke oor besoeke aan die doderyk by alle volke
hang saam met hulle opvattinge oor lewe, dood en doderyk.
Dood en doderyk word steeds sterk negatief en in baie somber
kleure voorgestel. Telkens weer blyk die sterk begeerte van die
mens van alle eeue om die dood te verklaar en te oorwin, en
daarom word aan die verbeelding vrye teuels gegee by die
skep en oorlewer van verhale waarin een of ander verlossers
figuur in ‘n skerpe konfrontasie met die magte van dood en
doderyk tog nuwe perspektiewe vir die mens daarstel. ‘n
Besoek aan die doderyk en die terugkeer daarvandaan as
manifestasie van die oorwinning oor die dood is die konkrete
gestalte van die mens se begeerte. Daarom is die agtergrond
van die vroeë neerdalingsdenke die verskynsels van lewe en
dood — en daarom is dit van die grootste eksistensiële
betekenis: vir die mens van aWe eeue is die dood ‘n teenstrydig
heid, ‘n ongewenste ongerymdheid, want die mens wil lewel
Dit is die sentrale gedagte en hierdie gedagte vind uitdrukking
in ‘n taal en voorstellingswyse wat as religieus bestempel moet
word. Die spreke oor lewe en dood in hierdie vroeë tyd is altyd
‘n spreke oor die verhouding tussen God en mens. Hierdie
spreke lei tot die yking van frases en formules wat oor die
grense van taal en kultuur heengaan en in ‘n sekere sin univer
sele geldingsmag verkry, selfs waar die hele mitiese en poli
teIstiese agtergrond verwerp word. Daarmee saam en daar
naas is daar ander aspekte, soos byvoorbeeld die ontwikkeling
en differensiëring wat daar mettertyd in doderyksvoorstellings
gekom het, waarop ons nie nou kan ingaan nie.

4.15.3.3 Die Nuwe Testament
Wanneer ons nou na die tyd van die Nuwe Testament kyk, is
daar eers ‘n paar formele beginsels wat van deurslaggewende
aard gaan wees in ons interpretasie van die neerdaling ter
helle:

— In die eerste twee eeue speel, naas die Heilige Skrif, 00k
ander (apokriewe) geskrifte ‘n belangrike rol in die lewe
van die gelowige.

— Uitsprake en formuleringe moet altyd gesien word teen
die agtergrond van die kerklike situasie: sodanige uit
sprake word byvoorbeeld dikwels formeel en inhoudelik
bepaal deur ‘n ketterstryd.

— Uitsprake en formuleringe moet 00k altyd gesien word in
die konteks waarin die vroeë kerk dit gebruik, byvoor
beeld in die prediking, kategese, lied, gebed ens.

Groot probleme kan ontstaan as byvoorbeeld gebedsuit
sprake, digterlike uitsprake, doksologiese uitsprake ea oor die
hele linie as dogmaties-leerstellig verstaan word. Daar is dus
verskillende “soorte” van geloofuitsprake.

Die Nuwe Testament sluit direk by die Cu Testament aan en
die skrywers van die Nuwe Testament, onder die leiding van
die Heilige Gees, aanvaar die religieuse kern en inhoud daar
van sonder meer as norm en maatstaf. Cok die Nuwe Testa
ment gee nie in die eerste plek wetenskaplike informasie oor
die wêreld, dood of doderyk nie, en is daarin ‘n belangrike kor
reksie op die apokriewe Joodse apokaliptiek. Dood en doderyk
kom voor in die konteks van die prediking, verkondiging en
vermaning; dws met die duidelike bedoeling om die hoorder of
leser te voer tot geloof in Christus.

In die hg hiervan is dit moeilik om enige teksgedeelte in die
Nuwe Testament te vind wat op die neerdaling van Christus
sou dui. Die verkondiging van die Nuwe Testament in sy kern
is dat die mag van sonde en dood, en dus die mag van die
bose en van die doderyk, deur die kruisdood van Christus
finaal en radikaal verbreek is. KIem word gelé op die waar
agtigheid en volledigheid van Jesus se sterwe (Matt 12:40;
Hand 2:31; Rom 10:7; Efes 4:8-9). Met sy dood het Christus
die dood en doderyk van huhle krag beroof en dit as’t ware van
binne oopgebreek (Hand 2:24; 2 Tim 1:10; Heb 13:20).
Daarmee het Hy tegelyk ook die mens van sy angs vir die dood
bevry en Satan onttroon (1 Kor 15:54-58; Heb 2:14-15; Cp
1:18. Vergelyk ook Matt 12:29; 16:18; 2:15; Rom 14:9 ea). In
die geheel kan egter geen Skrifgedeelte gevind word wat
sonder enige twyfel op die neerdaling ter helle sou dui in die
sin dat Christus ná sy dood na die hel sou afdaal nie. Hieroor is
die meerderheid Gereformeerde Skrifverklaarders dit eens.

Dit geld ook van die uiters problematiese 1 Pet 3:19 en 4:6.
Beide Luther en Calvyn het met groot aarseling hierdie
gedeeltes probeer verklaar. Interessant is egter die feit dat
1 Pet in die vroeë kerk vOór Clemens en Crigenes nooit as
bewysgrond vir die neerdahing gebruik is nie. Eers pas nadat
die tradisie gevestig was, is dit as bewysgrond aangevoer,
sodat ons nie te veel daarop kan steun nie.

In die konteks van hierdie opdrag kan ons egter onmoontlik op
die volledige eksegese van al die verskillende tekste ingaan.
Cpvallend bly die verskeidenheid van interpretasie wat hieroor
bestaan. Van ander as Gereformeerde Skrifverklaarders gaan
die mening uit dat, alhoewel die neerdahing ter helle nêrens in
die Skrif uitvoerig beskryf word nie, dit tog deel vorm van die
algemene geestesgoed van ‘n wéreldbeeld wat ook deur die
Bybelskrywers gehuldig was. Geleidehik ook het die mening
begin groei dat die neerdahing ter helle in die latere Christehike
tradisie meer op die Cu Testament (die sterk suggestie van
verlossing uit die dood soos byvoorbeeld in Ps 16:10; 30:4;
49:16; Hos 13:14 ea) en die Iaat-Joodse (apokahiptiese) voor
stelling teruggegaan het as op die heidense mitologie.

Die feit bly egter dat dit geskied in die breë raamwerk van die
algemene voorstelhinge en opvattinge van daardie tyd. Same
vattend kan ons se dat vele ondersoekers (veral die Rooms
Katolieke) weier om van ‘n mitologiese of heidense oorsprong
van die neerdahingstradisie te spreek, maar dat weinig dit direk
in die Skrif self wil fundeer. (Die neerdahing waarom dit hier
gaan, is die sg besoek van Christus ná sy dood aan die onder
wêreld of hel. Wat niemand ontken nie, is die feit dat Christus
na sy dood wel in die deel van die doderyk was wat Hyself in sy
Woord aan die misdadiger aan die kruis paradys genoem het.)

4.15.4 Die geskiedenis
4.15.4.1 Die vroeë kerk
In die vroeg-Christelike kerk van die eerste twee eeue was daar
nog nie so ‘n skerpe skeiding tussen kanonieke en apokriewe
geskrifte nie: van die Christelike skrywers van die tyd haal apo
kriewe geskrifte aan as “Skrif”

Nou bied die Iaat-Joodse apokahiptiek veel stof wat aansluit by
die verhale uit die heidense mitologie. Gewoonhik gaan dit dan
ook hier om allerlei fantastiese en skouspelagtige detail
(visioene van die hemel of onderwéreld, die oopbreek van die
poorte van die hel, die angs van die onderwéreldfigure ens).
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Hoewel hierdie geskrifte, en ander soortgelykes wat in die
Christelike era self ontstaan het (byvoorbeeld die Siriese Baru
chapokalips, 4 Esra e.a.), op die gemoed van die vroeë Chris
tene groat indruk moes gemaak het, het dit tog in ‘n teolo
giese sin merkwaardig weinig invlaed uitgeoefen. Die geskrifte
wat vir ons doel belangrik is, is die van die vroeë kerkvaders,
byvoorbeeld Ignatius van Antiochië en Polycarpus en ander
apokriewe geskrifte soos die Pastor van Hermas en die Petrus
evangelie. Uit hierdie bronne blyk dat tot ongeveer die helfte
van die tweede eeu na Christus daar geen sprake is van ‘n uit
gebreide neerdalingsleer nie. Die terloopse verwysings daarna
laat die vermoede ontstaan dat dit as bekend veronderstel
moet word, maar nêrens kom dit voor in credomateriaal nie,
ook nooit in die vorm van ‘n sistematiese of dogmatiese
behandeling nie. Op hierdie stadium is daar ook nog niks van
die skouspelagtige besonderhede nie — dit gaan bloot om die
verkondigingsmotief, of hewer, ‘n aankondiging aan die reeds
gestorwe Cu Testamentiese gelowiges van die heil wat in
Christus gekom het. Hierdie is die oudste motief wat aan die
neerdaling gekoppel word, hoewel dit hier al baie duidelik
moet blyk dat dit eintlik niks meer veronderstel as die teen
woordigheid van Christus in die doderyk na sy dood nie.

4.15.4.2 Na 150 nC
Die geskrifte sedert hierdie tyd is ‘n voortsetting van die
vroeëre gedagtes (vgl Epistula Apostolorum, Justinus,
lrenaeus). Oak hier gaan dit om die feit dat oak die gelowiges
van die Cu Testament by die hell in Christus betrek moet word
by wyse van ‘n aankandiging in die doderyk, en dat daarmee
klem gelê word op die egtheid en genoegsaamheid van
Christus se dood. Oak hier is nag geen gemitologiseerde neer
dahingsgebeure in terme van fantastiese besonderhede,
geweld en stryd nie, maar die nugtere konstatering dat die
Here nie die Cu Testamentiese vromes vergeet het nie. Vir
lrenaeus kom op polemiese wyse hierin ook lets uit van die
eskatologiese vervuhhing teenoar die gnostiese loëning van die
opstanding.

Belangrik oak is die voorkoms van die neerdahingsgedagte in
die lied en lofprysinge, in himniese en doksologiese konteks,
soos byvoorbeeld in die Naässense psalm (by Hippolutos) en
die Odes van Salomo. Veral in laasgenoemde gaan dit 00k am
die mistiek en die dramatiese effek. Vir Melito van Sardes is die
neerdahing ‘n belangrike vertroosting vir die belewende
gemoed, maar nag geen belydenisstuk of belangrike dogma
nie (vgl oak nag ander geskrifte soos die Hemelvaart van Jesa
ja en die Testamente van die Twaalf Patriarge).

Samevattend sou ons dus oar die eerste twee eeue kon sê dat,
die neerdahing geen onbekende idee is nie, maar tog in die
meeste van die gevalle niks meer wil sé as die Bybelse opvat
ting dat Christus na sy dood na die doderyk gegaan het nie.
Dogmaties-leerstelhig is dit geen sentrale stuk nie, maar kom
veral in vermanende, pastorale, himniese of belewings
hiteratuur na yore op ‘n byna terloopse wyse.

Maar wat beteken dit nou? In die eerste plek wil die neerdahing
niks meer aandui as die feit van doodwees nie: am te sterf het.
beteken am na die doderyk te gaan, outomaties en vanself
sprekend. In hierdie voarstelhing was die vroeë Christene ewe-
seer kinders van hulle tyd as enige iemand anders — oak hulle
het ‘n taal- en kultuurgemeenskap geerf met bepaalde apvat
tinge en voorstehlinge waarbuite hulle nie sander meer kon tree
nie. Vir huhle beteken bekering nie am totaal van hierdie erf
goed lasgemaak te word nie, maar eerder ‘n diensbaar maak
daarvan vir die evangelieverkondiging. Daar bly ‘n kontinulteit
van taal en voorstelhinge, oak oar dood en doderyk: am te
sterf beteken sander meer am na die daderyk te gaan.

Daarom beteken die neerdaling van Christus oak vir die vroeë
kerk dat Hy waaragtig gesterf het. Op grand hiervan is die
heilswerk van Christus ‘n voldonge en onomstoatlike felt (wat
dan oak aan die afgestarwe gelowiges meegedeel word), en

terselfdertyd is die neerdaling die waarborg vir die egtheid van
die opstanding. Dit gaan dus vir die vraeë kerk veeleer am die
feite van die dood en opstanding van Christus as am die fleer
daling: dood en opstanding as die sentrum van Christus se
heilswerk wat so radikaal, ingrypend en alomvattend is dat dit
oak die daderyk insluit. Daarom is dit ‘n verkondiging van God
se genade en almag, ‘n verkandiging wat vryhik van die reeds
genoemde wydvoorkomende almagsformules gebruik kon
maak. Op die voorgrond staan die heilsfeite van kruis en op
standing, en daarvoor word die bestaande neerdahingsdenke
in diens geneem. Hierdie is ‘n treffende aansluiting by die
Skrif, met name dan by die magistrale 1 Kor 15. As daar dan
van ‘n.”prediking” in die doderyk sprake is, verkry dit die
karakter van ‘n aansluiting by Jesus se aardse werksaamheid
(die kontinuIteitsgedagte), maar hierdie prediking kry naoit ‘n
heilsnoodwendige karakter nie: dis veeleer ‘n aankondiging
van wat reeds gebeur het. Opvallend is die feit dat hierdie
“prediking” sander analogie in die heidense mitologie is.

4.15.4.3 Vanaf die derde eeu nC
‘n Belangrike feit is dat daar in die loop van die geskiedenis
groat ontwikkehinge plaasgevind het in die voorstelhinge van
die doderyk. Hierdie antwikkeling tref ons oak in die Christen
dom aan. Die ou volke het aanvanklik die doderyk op alherlei
plekke, veral verafgeleë gedeeltes gelokahiseer. Later het dit
meer en meer geward tat ‘n onderaardse ryk met sekere gelo
kaliseerde ingange. Terselfdertyd het daar oak differensiëring
plaasgevind tot sekere afdehings van die doderyk vir die goeies
en die slegtes.

In die Christendom het ans in die Cu Testament aanvanklik
slegs die sjeol of doderyk, maar later word oak onderskei
tussen die lot van die gelawige en ongelowiges, vera) in die
tussen-Testamentiese periade. As strafoord vir die on
gelawiges word genoem die dal van Hinnom (later Gehenna),
terwyl daar oak nag sprake is van ‘n afgrand van vuur vir
gevalle engele. Gedurende die eerste eeu nC toon die antwik
kehing ‘n tendens tot die opvatting van sjeol of Hades as ‘n
voorlapige oord in twee afdelings vir gelowiges en angelo
wiges, terwyl die hemel en Gehenna dan die finale aorde is.
Tag is dit geen starre sisteem nie, maar vinci ans daarin graot
variasie en verskeidenheid. In die Weste ward die onderwêreld
steeds meer tat hel of strafaord, die plek van die base, waarby
die vereenselwiging van die dood met vyandige en meestal
verpersoonlikte magte steeds sterker word. Duidehik en skerp
staan teenaar mekaar hemel en he), gaeie en base, hg en
duisternis, lewe en daod.

Dit is nou hierdie ontwikkelinge wat die neerdahingsvoor
stehhinge veral sedert die derde eeu bemnvloed. Tertuhlianus en
Hippalutos vind nag sterk aansluiting by die gedagtes van Jus
tinus en Irenaeus (neerdaling is ‘n wetmatigheid verbonde aan
sterf, ens), terwyl Cyprianus, vir bale lank die teologiese
autariteit in die Westerse kerk, ‘n treffende illustrasie is van
hoe weinig die neerdahing ‘n geloofskritiese aangeleentheid
was.

Hierteenaar het die Alexandrynse rigting (Clemens Alexan
drinus en vera) Origenes), in aansluiting by veral die nuwere
apvattinge van die doderyk en die invlaed van meer gedetail
leerde en fantastiese neerdalingsverhale, steeds meer geneig
in die rigting van die skouspelagtige. ‘n Resultaat hiervan was
dat die aanvanklike predikingsmatief (Jesus sou sy oorwinning
in die doderyk aankandig) algaande verplaas ward deur die
stryd- en aorwinningsmotief (die neerdahing vind plaas met die
doel am die bose magte in die onderwéreld in ‘n geweldige
stryd te verslaan, terwyl die hele verhaal omgewe ward deur
ahlerlei graatse en dramatiese beskrywinge).

Dit is interessant dat die skouspelagtigste ontwikkeling van
hierdie soart neerdahingsverhale nie in die kerkhike of “teolo
giese” of “dogmatiese” geskrifte gevind word nie, maar in
apakriewe en valse geskrifte, waarin aan populêre uitbeehding,
digterhike vormgewing, fantasieryke en dramatiese besonder
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hede volkorne vryheid gelaat sou word. Sulke verhale vind ons
in die Evangelie van Nikodemus: die twee seuns van Sirneon
beskryf hoedat teen middernag opeens ‘n verblindende hg die
doderyk bestraal het, tot groot vreugde van Abraham en die
ander aartsvaders en profete. Satan tree binne en vertel hoe-
dat ‘n Jood (Christus) wat horn veel las besorg het, uiteindelik
dood is.

Hades (gedagtig aan die geval Lasarus) is vol sorge hieroor,
maar Satan, in die roes van sy oorwinning, deel hierdie angs
nb en beveel dan dat Hades (die verpersoonlikte onderwêreld)
horn moet verset. Op hierdie moment weerklink ‘n rnagtige
stem soos donder in ‘n bevel orn die poorte te open. Hades vra
Satan om hulp en gee opdrag tot grendelirig van die poorte,
maar die aartsvaders verwys spottenderwys na die Ou Testa
ment (veral Ps 24:7). Die poorte word dan oopgebreek deur
die magtige geweld van die groot stern. Die boele van die,
gostorwenes word losgernaak en hulle word onder ‘n triornf
lied deur Jesus uitgelei, terwyl Hades die bitterste verwyte rig
tot die geboeide Satan, vir wie hy nou tot die wederkoms
moet oppas.

Hierdie ontwikkehing toon ‘n duidelike tendens na ‘n verseif
standiging van die neerdahingsgebeure, los van die sentrale
gegewens van kruisdood en opstanding soos in die vroegste
kerk (vgl 00k Handehinge van Thomas, Thaddeus, die Hande
linge van Andreas en Paulus, Pistis Sophia, die Handehinge
van Johannes, en vera) die paaspreek wat aan Epiphanius toe
geskryf word: ‘n geweldige stryd tussen die leërskare van
hemel en he) wat aangroei tot ‘n donderende oorlogsgedruis,
die agternasit en binding van die vyand en die uiteindelike
triomftog).

In hierdie tyd, vera) in die vierde eeu, korn die neerdahing
veelvuldig voor, oa by Gregorius Nazianzenus, Afrahat,
Efraern ea. Die opvallende is dat wanneer dit voorkorn in him
niese of digterlike gedeeltes, dit gewoonlik ‘n drarnatisering en
uitbreiding ondergaan in die vorm van populêr-stigtelike, soms
legendariese en mities-getinte geskrifte. Wanneer dit in ‘n
meer dogmatiese of leerstellige konteks verskyn, soos by
Cyrillus van Jerusalem en by Hilarius, beteken dit eintlik niks
meer as net die feit van die dood nie. Dit word dan ook soms
met “begrawe”-woes afgewissel as sinoniem daarvan. In die
formele kerkhike besinning en teologie korn die neerdahing
nooit as ‘n opsigselfstaande of geloofskritiese dogma na yore
nie. Ook hier korn na yore die elernente van die waaragtige
dood van Jesus, die belangrikheid van die opstanding, ens.

Samevattend hot ons gesien dat die neerdaling ter helle in die
derdo en vierde eeue heel weinig in teologiese of dogrnatiese
sin na yore getree het: dit vind sy regmatige plek nie in siste
matiese rasioneel-beheerste denksisteme of dogrnatieke nie,
maar vera) in die lied, die himne, die doksologie, waarby dit
veral gaan om die affektiewe belewing van die grootsheid van.
Christus se oorwinning. Dit gaan dan nie om die inpas daarvan
in ‘n dogrnatiek of leerstelsel nie, maar om die resultaat van die
religieuse fantasie on belewing in die gemoed van die
gelowige. Daarorn kon dit ook sonder vrees vir kettery ver
ander, uitgebrei of selfs weggelaat word. Maar nou die vraag:

4.15.4.4 Hoe kom dit in die Belydenis?
Ons het reeds melding gemaak van die felt dat die neerdahing
eers in die jaar 359 nC vir die eerste keer sy verskyning in ‘n
belydenis rnaak, en dan op ‘n byna geruislose en plotsehinge
wyse. Met hierdie beskrywing word bedoel dat daar klaarblyk
Ilk geen duidelike redo in die geskiedenis te vinde is waarom dit
toe in ‘n belydenis ingesluit is nie. Daar is ooreenstemrning oor
die felt dat dit ten tye van die opname geen geloofskritiese rol
gespeel het nie, met ander woorde dit was nie ‘n saak wat vir
die geloof van kritiese belang was nie. Ook was dit klaarblykhik
in geen dogmatiese of leerstelhige stryd betrokke ni ook nie in
die toe heersende Christologiese stryd nie. Rufinus verklaar in
sy komrnentaar aan die einde van daardie eeu dat die neer

daling niks anders is nie as ‘n nadere beskrywing van sepultus
(begrawe). Op die verskihlende teorieë oor die gronde vir die
opnamo gaan ons nie hier in nie aangesien dit good aangetoon
is dat hierdie teorieë (die anti-Apollinaristiese, Ariaanse of anti
Ariaanse, anti-dosetiese, anti-gnostiese, anti-vaevuur ea) nie
steek hou nie.

Maar nou vind die vergadering to Sirmiurn juis plaas ten tye
van die felle stryd tusson Oos en Wes oor die godheid van
Christus en die Drie-eenheid. In hierdie felle stryd sou ons kon
verwag dat elke rnoontlike argument gebruik sou word, maar
nou word die neerdaling nie deur eon van die twee kante as
sodanig gebruik nie.

Daarby was Sirmium ook basies ‘n versoeningspoging waarby
veral die gemeenskaphike bekhemtoon sou word.

In hierdie rigting moot die oplossing dan ook gesoek word. In
die hg van die voorafgaande kan ons met groot stelhigheid
beweer dat die neerdahing ter hello ‘n alombekende, en veral
by die rneehewende en belewende gelowige ‘n gehiefde saak
was, juis omdat dit enersyds in sulke populBre taal en voorstel
ling aangebied was, maar andersyds omdat dit ook buite die
dogrnaties-polemiese sfeer gestaan hot — die belydenis van
die neerdaling sou niernand onder verdenking plaas nie. Op
hierdie wyse het dit sO bekend geword, so déél geword van die
geheel van die geloof in die heilswerk van Christus, ook oor
soveel eeue heen dour die pastoraat, die lied, die stigtehike
verhaal, die prediking en die paasherdenking, dat dit vir nie
mand onige probleme geskep het too dit ook in die “off isiOhe”
teologie of kerkhike besinning opgeneern is nie. Daarorn kon dit
ook sonder al die fantasie en detail sonder probleem goredu
seer word tot ‘n belydenisuitspraak van die kerk: toe dit in die
credo verskyn, was dit a) so doe) van die geloofsbelewing dat
dit vanselfsprekend dour alma) aanvaar is.

4.15.4.5 Die ontwikkeling in die middeleeue
Vanaf die vyfde eou kry ons ‘n voortsetting van hierdie tenden
so: die neerdahing vind sy einthike phek in die populOre en
digterlike stof, in die legendariese en dramatiese uitbeelding
(Eusebius van Alexandrië, Fortunatus, die Vrae van Bar
tholorneus, die Book van die Opstanding van Jesus Christus
van Bartholorneus die Apostel, ea). Steeds meer korn dit voor
in gebede, towerspreuke, magiese forrnules (by by duiweh
uitdrywing), kerkliedere en gedigte (by Erigena se
gedigte uit die negende eeu). So word die neerdaling ook tot
onderwerp vir die beeldende kuns en dramatiese spehe. Eon
van die bekendste voorstellings is waarskynhik Dante so
Divina Commedia.

Dit was nou die ornstandighede rondom die neerdahingsgeloof
toe die Hervorming aangebreek het.

4.15.4.6 Die Hervorming
Dit is opvallend dat die rykste en moos gevarleerde ontwikke
ling in die interpretasie van die noerdahing plaasvind op refor
matorieso werf. In sowel die Grieks-Ortodokse as in die
Roorns-Katohieke Kerke hot daar weinig verander in die noer
dalingsgeloof en -opvattinge sedert die vroeë Middeleeue. Vir
beide kerke is dit ook vandag nog ‘n baie belangrike leerstuk.
Met name vir die Rooms-Katohieke Kerk is die neerdahing die
letterlike besoek van die siel van Jesus aan die he) tydens die
drie dae na sy dood en voor sy opstanding, dws ‘n lokale neer
daling. Die doel van die neerdahing is die proklamasie van
die nederlaag van die duiwel en die bevryding van die Ou
Testamentiese vaders uit die limbus patrum, die deel van die
onderwêreld waar hulle sedert hulle dood vertoef hot.

Teenoor hierdie opvattinge hot die leiers van die Horvorming
stork standpunt ingeneern.

4.15.4.6.1 Luther
By Luther kry ons vanaf die begin ‘n onsekerheid ocr die neer
dahing en presies hOe dit geInterpreteer moot word, vera) dan
ook ivm 1 Pet 3:19 en sy opvattinge ocr die hel. Ten opsigte
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van laasgenoemde beweer Luther dat die siele van
ongelowiges na die dood gemartel word in die hel, maar die
hel is sinoniern met die martelinge van die gewete, want die
werklike hel kom eers met die laaste oordeel tot stand. In elk
geval wil Luther niks weet van enige opvatting wat nog iets wil
toevoeg aan die eenvoudige feit van Christus se verblyf in die
doderyk nie.

En tog .. wanneer Luther gaan preek oor die dood van
Christus (vgl. sy paaspreek van Torgau) dan kan hy sonder
enige probleme of terughoudendheid aansluit by die kleurvolle
en dramatiese neerdalingstradisies van sy tyd: hy beskryf
gloedvol hoedat Jesus as God en mens en as liggaam en siel,
na die hel gereis hot, dit persoonlik oorwin het met sy banier in
die hand, en die duiwel verslaan en venjaag het. Bewustelik
distansieer Luther horn van die spitsvondige redenasies van
die Middeleeuse skolastiek wat hierdie diepsinnighede met die
rede wil deurgrond.

Hy sluit horn daarenteen aan by die meer gevoelsrnatige voor
stellings van die kunstenaars van sy tyd. En hy doen dit met ‘n
spesifieke doel, nl orn aan die kinders en die eenvoudiges van
sy tyd op die indrukwekkendste wyse moontlik die grootheid
en ornvang van Christus se verlossingswerk tuis te bring.
Waar dit die eenvoudiges aangaan, kan die betekenis van die
neerdaling veel beter geskilder, gespeel en gesing word: “man
muss os doch dem grossen Volk kindlich und einfaltig
lich fürbilden”. Die indruk wat vir hulle blywend is, is dat
Jesus die bose ontwapen en oorwin het.

En dáárom gaan dit yin Luther; dáárom beskou hy alle
besonderhede oor die neerdaling as nie ter sake en iets wat die
gevaar het dat dit van die gelykenis ‘n mite kan rnaak. As hy
dan “dogmaties” oor die neerdaling moot praat, waarsku hy
teen spekulasie en begripsrnatige ontledings en deurgronding
(“weitleufftiger unnutzen fragen”). In feite, verklaar hy, het
Jesus nêrens heen afgedaal nie, aagesien sy liggaam die drie
dae in die graf gebly het. As iemand horn dus sou vra: wat het
by die neerdaling gebeur, sou hy alleen maar kon antwoord:
“Das weis ich wahrlich nicht” en voeg daaraan toe: “So
gb ek ook nie dat Christus self persoonilk die he? versteur en
die duiwel gebind het nie.”

So vind ons by Luther dus ‘n baie duidelike onderskeiding: in
sy prediking kan hy op digtenlike en dramatiese wyse die neer
dalingstradisies gebruik, maar in sy dogmatiese of leerstellige
uitsprake speel dit haas geen rol nie. Daarom kom die neerda
ling by Luther nie voor in sy belydenisse van 1528 nie, en ook
nie in beide sy kategismusse nie. Ten spyte daavan het die For
mula Concordiae eersgenoemde gedagtes van Luther as
dogma gaan formuleer, gedagtes wat hy heeltemal nie dog
rnaties bedoel het nie, maar as beeld en voorstelling.

Ongelukkig is dit hierdie verkeerde interpretasie van Luther
wat in die Lutherse tradisie voortsetting gevind het (die uiters
belangrike ondersoeke van E Vogelsang en P Althaus gee
onbetwisbare bewyse hieroor). Veral Melanchthon se invloed
hot baie hiertoe bygedra. Die stork ontmitologisering van die
neerdaling dour Luther is so tot niet gemaak en selfs omge
keer. Vera) Athens stel dit duidelik dat die neerdaling so
betekenis vir Luther volkome saamval met die sterwensnood
van Christus:

die neerdallng beteken vir Luther die lyding van Jesus
onder die toorn van God. Die aanvogtingo in Getsémané
en op Golgota, die stryd met die magte van dood, duiwel
en he), die Godverlatenheid aan die kruis, die diepste
diepte van Christus so lyding, dit alles is die betekenis van
die neerdaling.

Hierteenoor hot die Lutherse tradisie die neerdaling gaan sien
as ‘n werklike gebeure ná die dood van Chnistus, net voor sy
opstanding. In die vroeë jane was daar egter steeds diegene,
veral persone soos Brenz, Parsimonius ea, wat ‘n lokale neer
daling teengestaan en soos Luther na aan die Calvinistiese
interpretasie gestaan het. Maar wat se Calvyn?

4.15.4.6.2 Calvyn
Vir Calvyn is die neerdaling as onderdeel van die plaas
venvangende work van Chnistus van die allergrootste belang,
‘n saak van “uitnemende ventroosting”. Dit dui daarop dat
Christus nie net Iiggaamlik vir ons gesterf hot nie, maar die
toorn van God gedra het en as’t ware handgemeen met die
helse en doodse magte stry. Maar in dit alles is dit ‘n lyding
van Jesus vôOr en in sy dood. Die volgorde in die Twaalf Ar
tikels dui volgens Calvyn eerstens aan wat Jesus voor die oë
van die mense gely hot, on dan (met die neerdaling ter hello)
die onsienlike en onbegryplike oordeel wat Hy voor Gods aan
gesig gedra hot. Nb net in sy Iiggaam nie, rnaar venal ook in sy
siel hetHy die vreeslike kwellinge van ‘n verdoemde en verlore
mens gedra.
Die hoogtepunt van hierdie neendaal is dan die uitroep: “My
God, my God, waarom hot U my verlaat?”, ‘n woord van
benoudheid uit “die binnesto van sy siel”. So dui die neer
daling van Jesus dus op sy lyding voor en in sy dood: dit hot
goon betrekking op enigiets wat né sy dood gebour hot nie.

In hierdie opsig is dit dan ook opvallend hoeveel Luther en
Calvyn ooreenstem in hulle onderskeie intenpretasies. Die Hei
delbergse Kategismus sluit dan ook direk aan by Calvyn so
interpnetasie (vgl vraag en antw 44).

4.15.4.7 Samevatting
4.15.4.7.1 Vanaf die vroegste tye kom daar onder feitlik alle
volke verhale voor waanin besoeke aan die doderyk of onder
wéreld besknyf word, besoeke dour godo, halfgode, helde en
andere, wat dan daanin slaag om na ‘n konfrontasie met die
magte van die dood of doderyk weer terug to keer na die
gewone ewe.

4.15.4.7.2 Ewe algemeen is die voorstelling dat die dood as
noodwendige konsokwensie die vertrek na die doderyk het.
Om to sterf betoken sonder meer om na die doderyk to gaan.

4.15.4.7.3 Israel was sonden twyfel bewus van die neon
dalingsverhale van omringende volkere, rnaar in die OT self
tref ons goon sodanige verhale aan nie. Dit is ook die geval met
die Nuwe Testamentiese tyd en die skrywers van die NT.

4.15.4.7.4 In die Skrif blyk dit ook duidelik dat almal ná die
dood na die doderyk moot gaan. In die geva) van Christus was
dit yin die kenk van die vroeë tyd dus vanselfsprekend dat ook
Hy na sy dood na die dodoryk sou gaan (vgl Luk 23:43-46), ‘n
feit wat ook duidelik blyk uit die gesknifte van die eerste twee
eeue.

4.15.4.7.5 Vera) vanaf die tyd tussen die OT en NT word daar
met name in apokniewe geskrifte steeds meer onderskeiding
aangebning in die voorstollinge van die doderyk of onder
wéreld. Parallel hieraan ontstaan steeds meer uitgebreide
neerdalingsverhale met skouspelagtige besonderhede en
legendaries-mitologiese inkleding.

4.15.4.7.6 Die hoogtepunt van hierdie ontwikkeling word
bereik vanaf die derde oeu, en vind vera) plaas in gesknifte van
moor digterlike, Iiriese en dramaties-verhalende aard. Op hier
die wyse raak dit ‘n wyd bekende en geliefde toma wat vera)
ook in die paasprediking en doksologie na yore kom. Trouens,
dit raak as sodanig sO bekend en algemeen dat dit in die vierde

• eeu sonder probleme in die belydenisskrif opgeneem kan word
(oor die neerdaling was daar in hierdie tyd geen ernstige
meningsverskil of teologiese stryd nb).

4.15.4.7.7 Daarteenoor ontbreek dit, vera) in die eerste twee
eeue, bykans geheel en al in die geskrifte van meer dogmatiese
of leerstellige aard. Waar dit nog voorkom, vervul dit byna
altyd die funksie van ‘n blote verwysing na die verblyf van
Christus in die doderyk né sy dood. In die gevalle ontbreek ook
die dramatiese en skouspelagtige inkleding en besonderhede.

4.15.4.7.8 In die Middeleeue ondergaan die artikel van die
“neerdaling ten hello” ‘n verdogmatisening wat vera) saamhang
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met die bekende Rooms-Katolieke siening van die doderyks
indeling, terwyl daarnaas bly voortbestaan die fantasieryke en
dramatiese voorsteiiinge.

4.15.4.7.9 Gedurende die Hervorming sluit Luther soms in sy
prediking aan by laasgenoemde voorstellings van veral die
kunstenaars, maar verwerp geheei en al die teologiese
interpretasie daarvan deur die Rooms-Katolieke Kerk: Vir
Luther is daar nie ‘n letterlike neerdaling ter heHe nie. Die latere
Lutherse tradisie het hier heeltemal van Luther afgewyk.

4.15.4.7.10 Calvyn se standpunt stem baie hiermee ooreen:
die neerdaling ter helie dui nie op ‘n letterlike heengaan na die
piek van verdoemenis nie, maar beteken die heise smart wat
Hy veral aan die kruis gely het.

4.15.5 Die interpretasieprobleem
Die historiese verloop bring die voile omvang van die probleem
na yore: Wat aanvanklik net bedoel was as die gewone sterf
gebeure, ni die gaan na die doderyk, word met die verande
ringe in die doderyksvoorstellinge tot ‘n heilevaart, en Caivyr~
probeer dan ten slotte om hierdie heilevaart terug te vertaal in
Skriftuuriike terme. Wat hier van belang is, is die feit dat
Calvyn die opvattinge in die vroegste kerk, vera! van die eerste
twee eeue, nie in berekening bring nie, ten spyte van die feit
dat hy eerlik oortuig was dat hy die juiste historiese interpreta
sie daarvan gegee het. In sy verkiaring wou Caivyn seker ook
rekening hou met die invloed van die bekende Rooms
Katolieke interpretasie.

in hierdie trant praat 00k die HeideIbergse Kategismus oor die
neerdaling ter helle, sodat ons tans met die feitlike situasie sit
dat een van ons beIydenisskrifte nie volledig die historiese
verloop wat hierdie geloofsartikei betref, weerspieëI nie.

Hierdie situasie noop ons tot die volgende opmerkinge:

4.15.5.1 Geen onwaarheid nie
Hoewel Calvyn en die Heidelbergse Kategismus nie die voile
dige historiese verloop in ag geneem het nie (dit is oa ook ‘n
vraag oor hoeveel van die vroeë bronne Calvyn al beskik het!),
is daar teologies niks ônwaar in wat huile se nie: die lyding van
Christus na Iiggaam en siel, veral aan die kruis, is immers ‘r~
helse lyding — die groot worsteling met die magte van sonde,
dood en he!. Hierdie interpretasie is dan ook bowenal
gemnspireer deur die ernstige strewe om waariik Skriftuurlik te
bly — en nou bied die Skrif juis geen getuienis van ‘n letterlike
heiIevaart ná Jesus se dood nie. In hulie interpretasie bring
Calvyn en die Heidelbergse Kategismus dus ‘n belangrike
Skriftuurlike waarheid na yore, maar bled geen antwoord op
die historiese vrae nie.

4.15.5.2 Wat wôü die Kerk sé?
Die vroeë kerk sou by die boodskap van die evangelie aanslui
ting vind. En die kern van die evangeiieboodskap is die dood
en opstanding van die Here Jesus. Vir die kerk van die vroeë
tye beteken dit die volgende:

4.15.5.2.1 Die versoeningswerk van Christus hang volledig
af van die egtheid en waaragtigheid van sy dood. Niks kon
hierdie egtheid so seker stel nie as die feit dat Jesus Oak na die
doderyk gegaan het: om te sterf beteken om na die doderyk te
gaan. Daarmee hang saam die feit dat die egtheid van die op
standing ook afhang van die egtheid van sy dood.

4.15.5.2.2 Die alomvattende betekenis van sy dood is dat dit
die ganse werklikheid raak: die hemel en die aarde, maar OOk
die onderwêreld of doderyk; die hede en die toekoms, maar
ook die verlede (die OT gelowiges).

4.15.5.2.3 Die genoegsaamheid van sy sterwe beteken dat
die magte van dood, he! en sonde finaal oorwin is.

Hierdie sake word dan ook in die vroeë kerk voorop gestel.
Vera! in die eerste twee eeue is dit die kruis en opstanding wat

sO in die sentrum staan — teikens word die neerdaling waar dit
voorkom hiervoor in diens geneem. Dit is dan 00k ten diepste
hierdie sake waarom dit gaan wanneer die kerk vanaf die derde
eeu in die idioom van daardie tyd, in terme van die wéreid
beeld en doderyksopvattinge van daardie tyd, alierlei fan
tastiese verhale opmaak. Daarom verloop die ontwikkeling van
die voorstellinge ook parallel met die doderyksvoorsteliinge.
En dit is nog altyd hierdie sake waarom dit gaan wanneer
Luther in sy prediking soms van hierdie kleurryke voorstellinge
gebruik maak. Hy verklaar dit self nadrukiik so: dit gaan steeds
om dIe kruis en opstanding, om versoening, verlossing en oor
winning, uitgel~ vir kinders en eenvoudiges. En dit is presies
wat Calvyn en die Heidelbergse Kategismus ook wil sê teenoor
die dogmatisering van die Middeleeuse skolastiek.

Hiermee wil sowel die vroegste kerk as die Reformasie die “dit
is volbring” van Jesus aan die kruis ernstig neem. Die Skrif
leer nêrens dat daar ná die kruisdood en voor sy opstanding
nôg iets (verlossing van CT gelowiges, stryd met Satan, helle
vaart, ens.) verrig moet word nie. Daarom skep die voig
orde van “gekruisig, gestorwe, begrawe en ter helle neer
gedaal” vir baie soveel probleme. Daarom verklaar Calvyn dit
so dat eers gese word dat Jesus voor die oë van die wêreld ge
ly het (kruisiging, dood en begrafnis) en dan wat Hy voor God
moes Iy (neerdaling, dan in ‘n figuurlike sin).

In hierdie sin sou dit ook geen probleem geskep het nie as daar
i.p.v. “neergedaal ter helle” sou gestaan het: “en na die dode
ryk gegaan”. Dit sou volledig in ooreenstemming met die Skrif
en met die bedoeling van die kerk van die eerste twee eeue
woes.

4.15.5.3 Kan ons verander?
Kan ons na wilIekeur, as individue, of selfs ook as kerke, die
Twaalf Artikels so gaan verander?

Dit is a! dikwels aangetoon dat so iets nie moontlik is nie. In
hierdie gees het ook ons eie Kerk opgetree toe ‘n kommissie in
die veertigerjare die neerdaling moes ondersoek. Die kom
missie het bevind dat die bewoording nie moos Iui “neergedaal
na die hel” nie, maar “ter hello neergedaal”. Met hierdie aan
beveling, wat die Sinode aanvaar het, wou die Kerk sé dat dit
nie ‘n letterlike hellevaart was nie, maar dat dit in ‘n oneintlike
of figuurlike sin dui op die Iyding van Jesus voor en tydens die
kruisiging.

Dit bly ‘n vraag, gesien in die hg van die herhaaldehik
voorkomende misverstande, of dit ‘n geslaagde poging was.
Dit bly immers ‘n felt dat dit vir die gewone lidmaat sonder die
nodige begeleidende verklaring en uitleg, steeds ‘n raaisel bly.

Intussen is dit ook so dat die Twaalf Artikels of Apostohiese
Geloofsbelydenis as ekumeniese belydenisskrif nie verander
kan word as daar nie eenstemmigheid is onder die kerke wat
dit aanvaar nie, terwyl dieselfde ook geld van die Heidelbergse
Kategismus as Gereformeerde behydenisskrif. ‘n Verandering
van Iaasgenoemde sou seker makliker wees as van eers
genoemde. Tog moet nogmaals met nadruk daarop gewys
word dat sodanige verandering of aanvulhing van die Heidel
bergse kategismus nie enige sogenaamde onskriftuurlikheid of
teologiese onwaarheid op die oog hot nie maar veel eerder
gong moet woes op groter duidehikheid, duidelikheid wat met
die historiese ondersoek na yore gekom het. Dit sou egter ook
tevergeefs wees as daar nie voortdurend die nodige verklaring
en vooriigting aan die gemeente gegee word nie.

Per slot van rekening gaan dit om die groot heilswaarhede van
Christus se dood — sy lyding en kruisiging waarin Hy na hg
gaam en siel die hehse smarte van Gods toorn moes verduur
t.w. ens sondes — en om die opstanding. En dour die eeue
wou die gelowiges 00k in die verhaal en die lied deur middel
van die “gelowige fantasie”, in terme van die idioom en
voorstehlinge van huile tyd, gestalte gee aan hierdie kern van
hulle geloof. Daarom juis moet die gehoofsbelewing deur die
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eeue, soos dit veral ook ten opsigte van die neerdaling gestalte
gevind het, nie ondankbaar en stompweg verwerp word nie.
Ons moet dit veeleer probeer verklaar en verstaan in die hg
van die destydse omstandighede en voorstehhinge, maar veral
ook in die hg van die aard van die geloofsuitsprake waarin dit
voorkom. Verhaah en lied kan nie met leerstelsel en dogmatiek
deurmekaar gehaah word nie. Dan sal dit ons ook behoed van
die gevaarlike speletjie van sommige sogenaamde “moderne”
teoloë, wat dit met allerlei aktualisties-filosofiese armshae aan
vaarbaar probeer maak.

4.15.6 Aanbevelings
Die sinode besluit:
4.15.6.1 dat die vertaling van art 4 van die Apostoliese
Geloofsbelydenis verander word om weer te Iui “neer
gedaal ter hello” in plaas van “neergedaal na die hel”,
ten einde beter die oneintlike betekenis daarvan uit te
druk in ooreenstemming met die historiese en Skrif
tuurlike gegewens;

4.15.6.2 dat leraars ernstig versoek word om die mee
gaande begronding aan lidmate oor to dra.

5. ABORSIE
5.1 OPDRAG
“Die Sinode besluit dat, aangosien die omstandighede vir
aborsie “in hoogs uitsonderlike gevalle” nie uitgespel is nie,
die Algemene Kommissie vir Leer en Aktuele Sake versoek
word om ‘n kommissie saam to stel, waarin ook vakkundiges
behoort to wees, om hieraan aandag te gee vir voorlegging
aan die Algemene Kommissie vir Leer en Aktuele Sake met die
oog op finale afhandeling. Die resultaat wat desnoods in ‘n
brosjure beskikbaar gestel kan word, kan ook as riglyn dien in
die onderhandehing met die owerheid.” (Handelinge,
Algemene Sinode 1982: 1241-1242.)

5.2 OPTREDE
Gedurende die reses hot Kommissielede die vraagstuk van
aborsie met verskeie medici — veral persone wat aan oplei
dingshospitale verbonde is — bespreek. Nadat die Kommissie
mondelinge versiag ontvang hot, is besluit om nie op ‘n
kasuIstiese wyse die moontlike indikasies vir aborsie to tabu
leer nie. Die taak van die Kerk is om die Skriftuurhike beginsel
aan te dui. Binne die ruimto van hierdie beginsel-standpunt
bepaal die gelowige sy optredo. Daarom beveel die Kommissie
aan dat die Sinode volstaan met die besluito wat in verband
met aborsie geneem is.

5.3 AANBEVELING
Die Algemene Sinode volstaan met die besluite wat
reeds in verband met aborsie geneem is.

6. CAMPUS CRUSADE FOR CHRIST

6.1 OPDRAG
Die Sinode verwys die leerstellige suiwerheid, al dan nie, van
Lowe Bediening (tans Campus Crusade for Christ), na die
Algemone Kommissie vir Leer en Aktuele Sake, om aan die
volgende Sinode to rapporteer. (Handelinge, Algemene
Sinode 1982:1215-1216)

6.2 WERKWYSE
‘n Subkommissie van kenners is benoem om ‘n studio van
Campus Crusade for Christ (CCC) so leer to onderneem. Dour
die koöpsie van ds M Smuts op die subkommissie, is die
AKAE ook op hoogte van die ondersoek gehou. Verder is ver
skeie byeenkomste van CCC gedurende die roses bygewoon.
Kommissielede hot individueel en kollektief gesprekke met
leiers van CCC gevoer. Lektuur van CCC is bestudeer. Nadat
‘n konsep-versiag oor CCC vir die Sinode voorberei is, is die
versiag vir kommentaar aan CCC voorgele. Die Kommissie hot
hartlike samewerking van CCC ondervind met die behandehing
en bespreking van die versiag.

6.3 INLEIDING
Omdat ‘n internasionale organisasie dikwels verskillende
gestaltes in die verskillende lande aannoom, is ‘n ondersoek na
die leer van sodanigo organisasie goon oonvoudigo saak nie.

Dit is bekend dat CCC interkerklik is. Daar is dus nie ‘n
omlynde konfessie nie. Met botrekking tot hulle leer, is CCC so
standpunt dat hulle alle “ware Christene” wil akkommodeer.
Uiteraard skep dit — uit ‘n Gereformeerdo oogpunt — pro
bleme. Die situasio in ‘n bopaalde land; die vorhouding met die
gevestigdo kerke ahdaar; die geostohiko peil van die korke in die
besonçlere hand en die leiersfiguro van die organisasie, is fak
tore wat ‘n roh spool in die vasstolling van die organisasie so
beleid.

As voorbeeld van die situasie-gobondonhoid, word die doop
genoem. hn die VSA het CCC met evangehisasiewerk onder
studente begin. Talle studento wat dour hierdie arbeid tot
bekering gokom hot, hot verhang om gedoop to word. Omdat
huhle as voiwassenes die sakrament ontvang hot, hot CCC so
lektuur uiteraard moor aandag aan volwasso-doop gegee. Dit
verkhaar waarom die volwasso-doop in die hektuur van CCC
beklemtoon word. Onvormydohik hoi dit dan tot die onder
bekhemtoning van die kinderdoop. In die Suid-Afrikaanse
situasie, kan dit daartoe aanleiding gee dat gelowiges wat by
CCC betrokke raak, in die Iektuur shegs die leer van die voh
wasso-doop teonkom.

Op gooio gesag is verneem dat CCC in Suid-Afrika aandag
hieraan verleen, on daarom hot CCC die Kerk versoek om nie
die stilswye van CCC ton opsigte van die kinderdoop to inter
protoor as ‘n houding ton gunsto van die voiwasse-doop nb.

Sedert die vorige sinode, hot die Kommissie toenemendo
pontekostalistiose noigings by CCC in SA bospeur. Dit is
opmerkhik dat CCC internasionaal nie stork pontekostalistiese
tendense vortoon nie. Na die oordeel van die Kommissie, kan
hierdie verskynsel veklaar word uit die feit dat ‘n voormahigo
direkteur van CCC sodanige klimaat geskep hot. Intussen hot
hy CCC verhaat, die heierskorps hot vorander en konstruktbewe
gosprokko kon oor hiordie aspok tussen CCC en die Algemene
Kommissbe vir Leer en Aktuole Sake plaasvind.

Hierdie voorbeelde bovostig die feit dat dit moellik is om die
leer van ‘n internasionale, intorkerkhiko organisasie to evaluoer.
Die plaashike omstandighede, die besondere situasio en die
betrokke leiers, is enkele van die faktore wat die beleid be
invloed.

6.4 HISTORIESE VERLOOP
Sedort 1972 hot die kerk op ‘n redelike intonsiowo basis kennis
geneem van die materiaal on werksmotodiek van CCC. By vor
skillende geleenthede het daar intensiewe gesprekke met ver
antwoordolike leiersfigure van CCC phaasgovind waartydens
probleme wat die kerk met die beweging ondervind hot,
besprook is. Dit hot veral saamgehang met die workspatroon
van CCC en die spanning en verdeehdheid wat rondom die
work daarvan in gemoentos na yore gokom hot.

In 1978 hot die Algomono Sinode besluit dat predikanto nie
met CCC moot saamwerk nie, en in 1982 is ‘n beroep op CCC
gedoen om die gooio reg van die Ned Geref Kerk to eerbiedig
om self sy lidmate op to lob en om nie anger as “aanvullende
diens van die kork” op to tree nie. Terselfdertyd is ook ‘n op
drag gegee om ‘n ondersoek to doen na die leerstolligo
suiwerheid van CCC. Hieraan is na die beste van ons vormoë
uitvoering gegee (vgl punt 6.2 hierbo). Op grond daarvan he
die Kommissie nou die volgende aan u voor:

6.5 DIE NED GEREF KERK EN CAMPUS CRUSADE
FOR CHRIST (CCC)

In sy orvaring met CCC oor die loop van ‘n aantal jaro, hot dit
duidehik geword dat dit nb soseer uitgesproke dwaalleer en
leerstehhigo afwykings is wat spanning laat ontstaan hot nie,
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maar die verskil in geestelike klimaat, instelling en werkswyse
wat veroorsaak dat die kerk homself teenoor hierdie bewegir~g
moes opstel. CCC verstaan homseif veral as ‘n beweging vir
die vernuwing en verlewendiging van die kerk, as ‘n hulparm
vir die kerk, en dit kan nie ontken word dat hierdie beweging in
baie gevalle daarin slaag om veral intellektueel-gevormde lid-
mate van die kerk, professionele persone en sakeleiers,
geestelik tot nuwe insigte, geloofsekerheid en entoesiasme vir
hulle Christelike belydenis te Iaat kom nie.

Die goeie bedoeling van die CCC kan daarby aanvaar word, en
die kerk gaan daarvan uit dat daar by hierdie beweging nie
sprake is van ‘n opsetlike afwyking van die waarheid van die
Skrif met betrekking tot die hell in Christus nie. Die ervaring
met CCC het egter tot die gevolgtrekking gelei dat daar wel by
CCC sprake is van ‘n verskraling van die Bybelse verkondiging
aangaande die heilsweg en ‘n tendens tot die verswakking van
die kerklike besef van lidmate wat onder invloed van die bewe
ging kom. Die kombinasie van hierdie twee dinge kan daartoe
lei dat, tensy daar baie sterk kerklike begeleiding van hulle
werk bestaan, ‘n eensydige geestelike entoesiasme tot stand
kan kom wat baie maklik ‘n openheid laat ontstaan in die rig
ting van Arminiaanse en ander geestelike bewegings.

Vandaar die reaksie van die kerk om ‘n versoek tot CCC te rig
om homseif nie langer as aanvullende diens aan die kerk ver
antwoordelik te hou vir die geestelike versorging van lidmate
van die Ned Geref Kerk nie (Algemene Sinode 1982:
1215-1216).

Die belydenisgrondslag van CCC is op sigself genome nie
onaanvaarbaar nie, maar dit is te vaag en laat ruimte, nie alleen
vir ‘n groot verskeidenheid van beklemtonings nie, maar ook
vir ‘n leerstellige verdraagsaamheid wat wel vir die kerk onaan
vaarbaar is. Dit laat ‘n klimaat van vaagheid op leerstellige
gebied ontstaan wat dit moeilik maak om ‘n definitiewe leer
stellige oordeel oor CCC uit te spreek.

Terwyl dit nie eenvoudig is om konkrete dwalinge by CCC aan
te toon nie, mis die kerk tog by CCC die gebalanseerde
verandering in die visie op die leer van ~iie Skrif soos dit veral
ook binne die gereformeerde belydenis aangaande verbond en
kerk en ‘n bepaalde geestelike styl neerslag gevind het.

Op ‘n byna ondefinieerbare wyse word in die geestelike
klimaat van CCC die grens oorgesteek na ‘n versubjektivering
van die visie op die hell en die heilsekerheid wat aan die begin
verrassende resultate kan he by bepaalde groepe lidmate van
die kerk, maar op die duur nie kan bevredig nie. As die kerklike
binding van sulke lidmate dan deur hulle kontak met ‘n nie
kerklike beweging verswak is, lei dit maklik tot ‘n groeiende
vervreemding tussen hulle en die kerk, en soms ook tot die
opkoms van selle van “Campus-mense” binne die bestaande
gemeentes, met al die ongewenstheid daarvan.

6.6 DIE STANDPUNT VAN DIE KERK
6.6.1 Die kerk mag nie sy oe vir die geestelike verval in sy eie
midde sluit nie, maar het die roeping om sy hand in eie boesem
te .steek en die taak van geestelike vernuwing in eie geledere
aan te pak.

Die enigste ware en permanente oplossing lé daarin dat
die Ned Geref Kerk tot in olke plasslike gomeente steeds
meer moet word wat hierdie kerk in belydenis en beleid
sê dat by is. Na die mate waarin elke plaaslike gomeente
uitdrukking gee aan ware kerkwees in terme van
belydenis en beleid, na die mate verklein en verdwyn die
bestaansrede en -ruimte vir ‘n interkerklike organisasie.
Die teendeol is 00k waar: no die mate waarin die plaas
like gemeente(s) nie uitdrukking gee aan ware kerkweos
in belydenis en beleid nie, na die mate vorskaf die kerk
self bestaansredo en -ruimte aan intorkerklike organisa
sies waardeur eerlike en toegewydo lidmate probeer om
die gemoente te vernuwo.

6.6.2 Soos mm tevore staan die Ned Geref Kerk voor die op
drag om alles in werking te stel om sy eie vernuwingsprogram
tot in elke plaaslike gemeente te loods. In biddende opsien tot
God moet geglo en verwag word (en gewerk word daarvoor)
dat God hierdie program sal gebruik om gemeentes tot in hulle
wese te vernuwe, te suiwer en op te bou tot Woordgehoor
same, Woordgetroue en Woordvaardige mense van God wat
sy Naam bely voor die mense. Die suiwere bediening van die
Woord, sakramente en tug moet in hulle konsekwensies em
stig geneem word.

6.6.3 In hierdie biddende werk om vernuwing moet in
besonder ruimte wees vir die ontdekking en benutting van lid-
mate met hulle verskeidenheid van gawes. Die gemeente kan
nie werklik vernuwend opgebou word tot getroue Koninkryks
diens nie, sonder dat lidmate self ‘n lewende aandeel neem
aan die opbou en groei van die gemeente in Bybelse sin nie. In
dien hierdie faset nagelaat word, mag dit gebeur dat die
onderbenutting van lidmate binne die kerk ‘n tweedevlak-rede
skep vir die voortbestaan van ‘n interkerklike organisasie waar
gelowiges voel hulle word benut en hulle kan hulle uitleef.

6.6.4 Die SKAE’s moet ‘n voortdurende beplanning vir
gemeentevemnuwing van stapel stuur — opgebreek in bereik
bare korttermyn-doelwitte. Hierdie program moet nougeset
deurgevoer word met die heelhartige samewerking van
leraars, kerkrade en lidmate.

‘n Lewenskragtige kerk en gemeente maak die ontstaan
en bestaan van ‘n interkerklike organisasie oorbodig.

6.7 AANBEVELINGS
Die Algemene Kommissie vir Leer en Aktuele Sake het met die
AKAE oorleg gepleeg en besluit om die volgende aanbevelings
aan die sinode voor te lé as standpunt van die kerk. Dit vat die
vorige besluite van die sinode in verband met CCC saam en
vervang dit:

6.7.1 Waardering/Erkenning:
Die sinode verklaar:
6.7.1.1 dat daar veel in die materiaal van CCC is waar
oor waardering uitgespreek kan word;

6.7.1.2 die evangeliese ywer wat CCC in diens van die
Koninkryk ondor die verskillende bevolkingsgroepe
openbaar, verdien vermelding;

6.7.1.3 dat die beroidheid van CCC tot gesprek oor die
leorstellige inhoud en werkswyse van CCC waardeer
word.

6.7.2 Evaluering
In die hg van sy ervaring met en sy kennis van die bely
denisgrondslag, geestehike klimaat en doelstellings van
CCC, bevind die Sinode:

6.7.2.1 dat bepaalde aspekte van ons Kerk se leer in die
bolydenisgrondslag van CCC ontbreek;

6.7.2.2 dat daar bopaaldo Ieemtes, veral ten opsigte van
die Pneumatologie en Ekklesiologie in die materiaal van
CCC voorkom;

6.7.2.3 dat CCC noodwendig vanweë sy aard en doel
stellings op die terroin van die kerk beweeg en daarom
met die kerk in spanning gaan kom.

6.7.3 Verhouding Kerk/Campus Crusade for Christ
6.7.3.1 In die hg van die voorafgaande verklaar die
sinode dat dit die onvervreembare roeping van die Kerk
(ook Ned Geref Kerk) is om al sy ampte to skool, toe to
rus, to motiveer en to aktiveer in hulle getuienistaak.

6.7.3.2 Die Sinode doon ‘n dringende beroep op CCC
om hiordie vorantwoordelikheid on goeio reg van die
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Nod Geref Kerk te eerbiedig en horn nie langer as “aan
vullende diens aan die kork” verantwoordelik te hou vir
die geestoliko versorging van lidmate van die Ned Geref
Kerk nie.

6.7.3.3 Die sinode versoek predikanto en kerkvergade
ringe orn in besluite oor die vorhouding tot CCC op
plaaslike viak, te handel in die hg van die bosluite van die
sinode.

6.7.4 Optrede na binne:
Die sinode beshuit:

6.7.4.1 dat die enlgste ware en permanonto oplossing
daarin lê dat die Ned Geref Kerk tot in elke phaashike ge
meente steeds moor moot word wat hierdio kerk in
belydenis en beheid sê dat hy is;

6.7.4.2 dat die AKAE op ‘n voortgaande basis moot
work aan beplanning vir gomeentevornuwing;

6.7.4.3 dat ‘n ornstige boroep gedoen word op ahle
kerkrade om met oorgawe en biddend voort to gaan om
to work aan die opbou van die gemeente, om steeds
meer te groei na dit wat hulle reeds in Christus is;

6.7.4.4 dat kerkrado in hulle toerusting van lidmate,
soos in die geval met handboeke vir kategese, gebruik
moot maak van goedgekeurde toerustingsmatoriaah van
die Kerk;

6.7.4.5 dat kerkrade opgeroep word om doelbewus
toogoruste hidmate in te skakel by ‘n volgehouo mens
tot-mens-aksie;

6.7.4.6 Lidmate word opgeroep om huhhe te gee om toe
gerus to word en diensbaar to word aan die allosoor
treffende ideaal van die opbou en uitbreiding van die ge
meente en liggaam van Christus (Ef4~11-17; 1 Kor 14:12).

7. DALENDE K~NDERTAL

7.1 OPDRAG
“Die Algemene Sinode besluit dat die saak van die dalende
kindertal van die Ned Geref Kerk indringend bestudeer moet
word en dra die studie op aan die Algen,ene Kommissie vir
Leer en Aktuele Sake, om in samewerking met ander kom
missies van die Algemene Sinode wat hierby belang het, hier
die saak te bestudeer.” (Handelinge, Algemene Sinode
1982:1345-1346)

7.2 PRINSIPIELE POSISIE
Die uitbreiding van die Koninkryk van God — ook getalle
gewys — is vir die Kerk ‘n saak van ems. Die Koninkryk brei
onder meer uit wanneer gelowige ouers verbondskinders ver
wek. Dit lei tot vermeerdering van die lidmate van die Kerk.
Hierdie kinders word weer toegerus om die evangelie van ver
lossing die wêreld in te dra.

Benewens die roeping wat die kerk het on, deur sendingwerk
bekeerlinge toe te voeg tot die Koninkryk van God, is gelowige
ouers geroepe om die Koninkryk met verbondskinders te ver
sterk.

Afgesien van die verheerliking van God en die heil van die
mens, is ook die verwekking van kinders die doel van die
huwelik. Wie dus doelbewus en vrywillig permanent geen
kinders wil he nie, sal noodwendig ook ‘n verarming in hul
huwelik ondervind — iets wat merkwaardig genoeg nie nood
wendig ook gebeur met egpare wat wel kinders wil he, maar
om een of ander rede nie kan nie. Elke gelowige egpaar sal dus
altyd ook graag kinders wil he omdat dit met die huwelik en
seksualiteit self gegee is en duidelik as algemene reel ook die
wil van God is. Daarom hot God aan die vrugbaarheid in die

huwelik sy seen verbind (Gen 1:28) en daarom ontvang die
gelowige elke kind met dankbaarheid uit God se hand as ‘n
gawe, ‘n geskenk en ‘n nuwe skepsel. So ook leer die ervaring
ons dikwels dat ‘n groot gesin ‘n besondere seen is.

Dit beteken geensins dat die mens se verantwoordelikheid
opgehef word nie. Dit is nie met die huwelik gegee dat die
maksimum aantal kinders in die wêreld gebring moot word nie.
So ‘n opvatting misken die selfstandige betekenis van die
seksuele verkeer, terwyl dit dikwels ook uitloop op ‘n onver
antwoordelike en fatalistiese verheerliking en selfs vergod
deliking van die natuur.

Vir baie gelowiges was die aanvaarding van geboortereëling
onmoontlik omdat hulle gemeen hot dat ons daarmee in stryd
kom met die Godgewilde orde in die natuur. Daar word dan
gepraat van die sogenaamde natuurwet of natuurreg of
natuurgebod waarby op ‘n teleologiese wyse, dit wil sê in terme
van die doe) daarvan, uit die natuur sekere norme en wette
afgelei word, Sonde bestaan dan in die afwyking hiervan. Dat
daar in hierdie nogal wydverbreide opvatting ‘n legio probleme
skuil, blyk met die eerste oogopslag. Inmiddels het die natuur
wetenskap aangetoon -dat dit nie so maklik is om sonder meer
die “stem van die natuur” vas te stel nie. Daarbenewens is ook
byvoorbeeld voorbehoedmiddels slegs beskikbaar as gevolg
van ‘n ontwikkeling daarvan uit die natuur — dit berus ewe-
seer op die natuurlike wetmatighede! Verder mag ons ook
nooit vergeet dat ons die natuur slegs kan ken ult die gevalle
skepping en nie op die wyse onfeilbare norme daaruit kan aflei
nie.

God staan ook nie in of agter die natuur teenoor die mens nie,
maar juis in sy genade by die mens wat die natuur moot be
heers en ontwikkel. Die gelowige ontvang ook hier met dank
baarheid en blydskap die positiewe resultate van die weten
skap: ook die vervolmaking van voorbehoedmiddels is deel
van die onderwerping, beheersing en ontwikkeling van die
natuur wat God aan die mens opgedra het. En met “natuur”
word bedoel ook die natuur in die mens self; ook die mens is
deel van die geskape werklikheid. Vanweë die kultuur-opdrag
aan die mens is dit sy roeping om nie alles aan die natuur of die
natuurlike gang van sake oor te laat asof dit gelyk is aan die wil
van God nie. So ontken die mens die verderwende invloed van
die sonde, sy eie verantwoordelikheid voor God en sy opdrag
om oor die natuur to heers. Dit is op hierdie wyse dat die
natuur vergoddelik word in wat Berkhof noem ‘n naturalisties
heidense tipe van denke.

Op dieselfde wyse en gronde sou iemand wat om hierdie redo
geboortereeling afwys ook alle inentings, medisyne, assuran
sie en selfs weerligafleiers moet veroordeel. Daarmee is in
beginsel reeds uitsluitsel gegee oor die gebruik van middels of
metodes tot geboortereeling as die konkrete gestalte van die
gelowige ouer se gelowige verantwoordelikheid hoegenaamd
nie gesien hoof to word as ‘n ongelowige of eiemagtige op
trede teenoor die wil van God nie. Dit hang ten slotte af van
die instelling van die egpaar, van hulle diepste motiewe.
Geboortereeling hoef vir die gelowige geen godsdienstige pro
bleem to wees nie. Die ware gelowige sal nooit dink dat hy
daarmee God se taak oorgeneem hot nie. Ten slotte bely hy
ook dat dit slegs God is wat lewe skenk en lewe skep. Maar
God wil dit ook so doen dat die mens in sy geslagtelikheid
daarby ingeskakel word, en dan nie as ‘n willose outomaat nie,
maar as verantwoordelike wese. So gesien is geboortereeling
‘n geweldige vergroting van die verantwoordelikheid van die
mens voor God: so groot was die verantwoordelikheid van ons
voorgeslagte nie, maar ook nie hulle vryheid niel

7.3 PRAKTIESE SITUASIE
In hierdie verband moet weliswaar erken word dat ‘n onder
soek en besluite oor die dalende kindertal bemoeilik word deur
die uiters komplekse Suid-Afrikaanse opset waar sowel die
welvarende Eerste wereld-situasie (Iae geboortesyfers onder
welvarendes) as die ontwikkelende Derde wêreld-situasie (hoe
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geboortesyfers onder armes) naas mekaar aangetref word.
Enige etiese advies in hierdie opset is bale maklik vatbaar vir
politieke misbruik, en daarom is dit vir ons as gelowiges nodig
om oor hierdie saak prinsipieel bale suiwer te dink en te
handel, los van enige partypolitieke of ideologiese denkrigting.

Die wêreldwye tendens van die dalende geboortesyfer ener
syds, en hoe aanwas andersyds, laat die vraag na die oorsake
van hierdie verskynsels ontstaan.

7.4 DIE DALENDE GEBOORTESYFER
Enkele oorsake wat tot die dalende geboortesyfer aanleiding
gee, word kortliks gestel:

7.4.1 Maatskaplike ontwikkeling
‘n Verbeterde onderwys- en opvoedingstelsel, het tot die
algemene ontwikkeling van die bevolking bygedra. Hierdie
ontwikkeling — het die geskiedenis geleer — is ‘n belangrike
faktor om ‘n daling in geboortesyfers te bewerkstellig.

7.4.2 Voorbehoedmiddels
Sedert die vyftigerjare het die gebruik van voorbehoedmiddels
toegeneem. Hierdie gesinsbeplanningsmetode is een van die
groot oorsake van die dalende geboortesyfer. Verbeterde
gesondheidsdienste en selfs die uitvoering van aborsie, dra by
tot die dalende kindertal.

7.4.3 Vroue onderneem beroepsarbeid
Vanweë akademiese en ander ontwikkeling, het vroue toe
nemend die beroepsmark betree. Die aandag wat hulle werk
vereis, beperk die aandag en tyd wat aan ‘n gesin bestee kan
word. Sommige vroue sien nie kans om die inkomste te ver
beur wat met swangerskap, die bevalling en die opvoeding van
‘n baba gepaard gaan nie.

7.4.4 Verstedeliking
Verstedeliking bring mee dat gesinne woonstelle betrek. Die
ruimte ontbreek dan om ‘n groot kindertal te huisves. Welis
waar daal die geboortesyfer ook op die platteland.

7.4.5 Finansiële aspek
In die landelike gebiede, veral die onder-ontwikkelde lande, is
‘n groot gesin ‘n ekonomiese bate. In die Westerse ekonomie
word ‘n groot gesin deur sommige as ‘n ekonomiese las be
skou. Wanneer die mediese koste, voeding en opvoeding,
Iewenskoste en behuising van ‘n groot gesin bereken word,
beloop dit ‘n aansienlike bedrag. Dit ontmoedig ouerpare om
‘n groot gesin te beplan. Die onsekerheid en die vrees wat die
toekoms inhou, word ook deur ouerpare as rede vir ‘n klein
kindertal aangevoer.

7.4.6 Materialisme
Ongelukkig word ‘n groot deel van die bevolking deur ‘n gees
van materialisme beetgepak. Ter wille van finansiële voor
spoed en materiële gerief, word die kindertal beperk. Die
strewe na ‘n hoe lewenstandaard beteken die beplanning van
‘n kleiner gesin. Vermoënde egpare het meermale mm kinders.

7.4.7 Huwelikspanninge
Dit kan aanvaar word dat huwelikspanninge binne gesins
verband, asook die egskeidingsvlaag, die geboortesyfer
nadelig tref.

In sommige lande word die aanwesigheid van sommige van
bogenoemde sewe oorsake verwelkom, aangesien oor
bovolking in daardie lande situasies kan laat ontstaan wat die
menswaardige Iewensbestaan van die bevolking bedreig.

7.5 HO~ GEBOORTESYFERS
Tans word die gevare verbonde aan oorbevolking wêreldwyd
skerp in die hg gestel:

7.5.1 Uitputting van natuurlike hulpbronne
Alhoewel Suid-Afrika voedsel uitvoer en die marine-bronne nie
maksimaal benut word nie, moet in gedagte gehou word dat

slegs 12% van $uid-Afrika se totale grondoppervlakte ploeg
baar is. Daarby is ons land se waterbronne beperk. Huidiglik
het die land water vir nie meer nie as 70-80 miljoen mense.
Sommige nywerheidstreke kan nie naastenby soveel mense
dra nie. Indien die huidige geboortegroei nie afgeplat word
nie, kan ernstige voedsel- en watertekorte ontstaan.

Hoe bevolkingsyfers, veral in Afrika, het telkens tydens
droogtes en ander rampe aanleiding gegee tot grootskaalse
lyding of selfs hongerdood. Dit is uit talle studies en projeksies
tans oorvloediglik duidelik dat daar baie duidelike grense is aan
die getalle van mense wat binne die perke van die land se ver
moe en hulphronne geakkommodeer kan word, en dat on
beheerde bevolkingsaanwas alleen op ‘n katastrofe kan
afstuur. Uiteraard is dit ‘n probleem wat ook elders in die
wêreld uitgewys is met soortgelyke diagnose en projeksies.
Beide groepe, veral in soverre dit gelowiges aanbetref, sal em
‘stig moet besin oor hulle houding ten opsigte van gesins
vorming en ook in hierdie opsig streef na ‘n verantwoordelike
christelike lewenstyl en getuienis. Dit moet vir almal volkorne
duidelik wees hoe ver hierdie saak verwyder is van enige poli
tiese of ideologiese denke. Wie dit dan ook in die sfeer van
partypolitiek of rasseverhoudinge wil betrek, verduister die
problematiek en berokken die saak self groot skade.

7.5.2 Tekort aan werksgeleenthede
Suid-Afrika het eenvoudig nie genoeg werksgeleenthede vir al
sy inwoners nie. Werkloosheid Iei tot armoede, lae lewens
kwaliteit en frustrasies wat ‘n teelaarde vir die Kommunisme
skep en ‘n plofbare politieke situasie meebring.

7.5.3 Gesondheid van die vrou
Geslagsgemeenskap het nie alleen ‘n prokreatiewe funksie nie.
Dit het ook ‘n rekreatiewe funksie binne die huwelik. lndien
egpare nie gesinsbeplanning toepas nie, is dit fisies en
biologies rnOOntlik dat ‘n getroude vrou jaarliks swanger kan
word. Onder meer daarom het die Algemene Sinode horn
reeds in die verlede ten gunste van gesinsbeplanning uitge
spreek.

7.5.4 Lewenstandaard
Die besparingspotensiaal wat nodig is om ekonomiese groei te
stimuleer, word met die geboorte van elke bykomende kind
verlaag. Veral onder die lae inkomste-groepe, word die lewen
standaard van individu en gesin met die geboorte van elke kind
benadeel. lndien groot getalle kinders in ons land verwek
word, kan maatskaplike wantoestande ontstaan.

7.6 GESINSBEPLANNINGSPROGRAMME
Die meeste ontwikkelende lande in die wêreld, het programme
ingestel om die bevolkingsaanwas te verlaag. 90% van die
ontwikkelende lande aanvaar geboortebeplanningsprogramme
as bevolkingsbeleid.

In Suid-Afrika is daar diegene, veral onder die meer wel
varende groepe van die gemeenskap, wat in navolging van die
Eerste wêreld-tendens, daartoe neig om al minder of selfs
geen kinders per gesin te he nie. Aan hierdie groep sal die kerk
moet verkondig dat hulle houding en motiewe nie versoenbaar
is met die Christelike ideaal van gesinsvorming nie. Andersyds
is daar egter diegene wat sonder inagneming van hulle kon
krete omstandighede en Iewensmoontlikhede ‘n baie hoe
geboortesyfer handhaaf.

Dit lei tot allerlei probleme rondom opvoeding en onderwys,
armoede, werkverskaffing, huisvesting ens. Ook aan hierdie
groep sal dieselfde ideaal van Christehike gesinsvorming en
verantwoordehikheid verkondig moet word.

7.7 AANBEVELINGS
Die Sinode besluit:

7.7.1 dat die verwekking van kinders waar dit fisies
moontlik is, tot die wese van die huwehik en gesins
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vorming behoort en dat elke gelowige egpaar daartoe
geroep word;

7.7.2 dat geboortes ook ‘n weg is waarlangs die uit
breiding van die Koninkryk plaasvind, omdat verbonds
kinders op hierdie wyse tot die gemeente toegevoeg
word;

7.7.3 dat die grootte van die gesin nog deur onaanvaar
bare motiewe van materialisme, ydelheid, gemaksug ens.
(die minimum of geen kinders), nég deur fatalisme
of onverantwoordelikheid (die biologiese maksimum)
bepaal mag word, maar dat dit die roeping en verant
woordellkheld van elke egpaar Is om In blddende
geloofsafhanklikheid te streef na die optimum aantal
kinders (dit wil sê die getal wat ten beste gevoed en
opgevoed kan word) in die konkrete konteks van hulle
omstandighede.

8. D~E D~AKEN EN MEERDERE
VERGADER~NGE

8.1 OPDRAG
“Die Algemene Sinode dra dit aan die Algemene Kommissie
vir Leer en Aktuele Sake op om ‘n indringende studie te maak
van die kerkregtelike strukturering en praktiese funksionering
van die ouderling- en diakenamp in die Ned Geref Kerk en in
die hg van die bevindinge die Algemene Sinode met aanbeve
linge te dien. Die Algemene Kommissie vir Leer en Aktuele
Sake moet in hierdie studie ten nouste saamwerk met die
Algemene Regskommissie, AKDB en AKAE. (Vergelyk ook
die aanbeveling met betrekking tot die vrou in die amp. Hierdie
twee aangeleenthede verdien gesamentlike aandagi” (Hande
hinge, Algemene Sinode 1982:1248)

8.2 INLEIDING
Hierdie opdrag is ‘n kontinuering van ‘n saak wat reeds vanaf
1974 by die Algemene Sinode ter sprake is. Die aanleiding
daartoe was ‘n versoek van die Ned Geref Kerk van Midde
Afrika om “op grond van art 30 van die NGB te besin oor die
vraag of diakens nie ook op meerdere vergaderings vohledig
sittingsreg behoort te he nie, omdat hulle ook op die kerkraad
regeermag besit, en ook onder andere omdat hulle belang het
by die verdeling van fondse”.

Nadat die Algemene Sinode die vrou tot die amp van diaken
toegelaat het, het hy ‘n verdere opdrag aan die Algemene
Kommissie vir Leer en Aktuele Sake gegee in verband met
lede, terrein en gesag van die onderskeie besondere ampte.

Die kardinale vraag in hierdie verband is of die diaken regtens
lid is van die kerkraad en dus deel het aan die kerkregering, en
dus ook sittingsreg het in meerdere vergaderinge. Oor hierdie
saak is al veel navorsing gedoen, sodat die Algemene Kom
missie vir Leer en Aktuele Sake by die voorbereiding van hier
die versiag die volgende stukke voor hom gehad het:

8.2.1 Twee verslae voor die Ahgemene Sinode 1978 (Agen
da, Algemene Sinode 1978: 261v en 263v)

8.2.2 ‘n Versiag voor die Algemene Sinode 1982 (Agenda,
Algemene Sinode 1978:513)

8.2.3 ‘n Versiag van die Wes-Kaapse Sinode 1983 (Skema:
271 v)

8.2.4 ‘n Studiestuk voorgele aan die Algemene Kommissie
vir Leer en Aktuele Sake op 11-12 September 1985, tesame
met die reaksies daarop van die volgende instansies:

* Die AKAE
* Die AKDB
* Die Algemene Regskommissie
* Die Aktuarius van die Oos-Transvaalse Sinode

* Die Aktuarius van die Noord-Kaapse Sinode
* Die Aktuarius van die Natalse Sinode
* Twee dosente in Kerkreg

Met die uitsondering van een dosent en een aktuarius het
almal die inhoud en strekking van die genoemde studiestuk
ondersteun. Wat nou voig is ‘n verwerking daarvan wat hoof
saakhik die bywerk van gegewens uit vorige verslae behehs.

8.3 DIE PROBLEEM
Enersyds moet gestel word

— dat die diaken in die NGK van die begin at vohle.dig lid van
die kerkraad is;
— dat art 27 van die Kerkorde dit uitdruklik so reel;
— dat art 30 van die NGB die diakens saam met die ouder
hinge en die bedienaars van die Woord as die “Raad van die
kerk” erken. Dit is naamhik “die geestehike regeringswyse wat
onse Here ons in sy Woord geheer het”.

Andersyds sluit die Dordtse Kerkorde die diakens van die kerk
raad uit, ahhoewel art 38 ‘n duidehike toegewing maak ten op
sigte van die “klein” kerkraad.

8.4 AFBAKENING
Dit is kennelik nie die bedoeling van die besluit van die Alge
mene Sinode van 1982 dat daar ‘n omvattende studie van die
kerklike ampte as sodanig gemaak moet word nie. Die einthike
brandende saak waarom dit gaan, is die vraag na die
verhouding tussen die verskillende ampte. Vandaar die
formulering dat die studie moet gaan oor die lede, terrein en
gesag van die verskihlende kerklike ampte. Die saak het
naamlik van twee kante onder die aandag van die Kommissie
vir Leer en Aktuele Sake gekom: eerstens vanuit die vrae ron
dom die kwessie van die vrou in die amp (wat sy toespitsing
gevind het in die vraag of die vrou as diaken nie aan die reger
ing van die kerk deelneem, wat moontlik deur die Skrif verbied
word nie), en tweedens vanuit die vrae rondom die verteen
woordiging van diakens in meerdere vergaderinge (waarby
dit veral gaan om die vraag of die diaken deel het aan die
regeermag van die kerklike vergaderinge saam met die ouder
hinge). Hieruit is dit duidehik dat ons in hierdie studie aandag
moet gee aan die verhouding van die bestaande drie ampte
van predikant, ouderhing en diaken, met spesifieke toespitsing
op die vraag wat die terrein en bevoegdheid van die diaken
amp is in onderskeiding van die van die lerende en regerende
ouderhing.

8.5 DIE SKRIF EN DIE AMPTE
Dit spreek vansehf dat hierdie vrae in die hig van die Skrif be
antwoord moet word. Dit is egter duidehik dat die Skrif nie ‘n
uitgewerkte leer oor die verskihlende ampte bied nie, net so
mm as wat dit aan ons ‘n pas-khaar kerkorde of geformuheerde
dogmas bied.

Dit is opmerklik dat daar oor hierdie saak weinig duidelike en
eenduidige Skrifgegewens bestaan. Wel is duidehik dat die
vroeë Christehike Kerk soos weerspieeh in die Nuwe Testament
in die beginstadium ‘n fase van hosmaak (van die ou bedeling),
wording, groei en geleidehike vestiging deurgemaak het waar
by bepaalde vorme ontstaan en verdwyn het. In hierdie tyd is
daar nuwe organisasie, nuwe gemeentes, nuwe behoeftes en
nuwe situasies wat voortdurende aanpassing noodsaakhik
maak (Hand 6). God self hei die vroeë kerk in hierdie tyd dan
ook deur uitsonderhike gawes, kragte, ampte en wonders
waarvan geen vaste orde vir ons tyd afgelei kan word nie.
Reeds in die Nuwe Testamentiese tyd verdwyn die aanvanklike
ryke verskeidenheid van vorme en kragte geleidehik. Daar is ‘n
vloeiende oorgang vanuit die onherhaalbare apostelamp
waarin alle funksies opgesluit was, via die groot verskei
denheid van tydelike charismata na die besondere orde wat
ons uiteindelik byvoorbeeld in die Pastorale Briewe aantret.
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Tussen die Skrif en die kerklike opvatting aangaande die amp
te soos dit in die geskiedenis beslag gekry het, lê die verwer
king van die Skrifgegewens deur kerk en teologie onder leiding
van die Heilige Gees. Soos in die geval van die dogma is dit
dus ook vanselfsprekend dat die kerklike leer aangaande die
ampte wel in die Skrif gegrond is, maar die Skrif nooit uitput
nie en voortdurend aan die Skrif getoets moet word. Daarby is
die kerk ook geroepe om in nuwe situasies die moontlikheid te
oorweeg van nuwe toepassings van wat die Skrif oor die amp
te leer. Vanuit die grondlyne wat in die Skrif getrek word,
moet die kerk biddend en denkend gestalte gee aan wat vol
gens die boodskap van die Skrif eie is aan die wese van die
amp en aan die dienste daarvan, In hierdie sin moet ons dan
vra na die onderskeid tussen die verskillende ampte, na hulle
bevoegdhede en terreine, en vir sover dit ter sake is, ook na die
persone wat in aanmerking kom vir die bekieding van die ver
skillende ampte.

8.5.1 By die behandeling van die eie-aard van elkeen van die
drie ampte is dit goed om te begin by die amp van die ouder
ling wat as herder in die gemeente optree (presbuteros
episkopos). In Hand 11:30 lees ons van die ouderlinge wat
leiding geneem het in die gemeente te Jerusalem, en uit Hand
15 blyk dit dat hulle saam met die apostels opgetree het. In
Hand 14:23 lees ons dat in elke nuutgestigte gemeente ouder
linge gekies is. Die term presbuteros kan in die algemeen ‘n
ouer man aandui (vgl 1 Tim 5:1), maar dit dui in die Nuwe Tes
tament ook ‘n spesifieke amp aan, blykbaar in aansluiting by
die gebruik in die Jodedom om die oudstes as ‘n besondere
stand te beskou. Uit Hand 20:17 en 28 blyk dat episkopoi ‘n
wisselterm kan wees vir presbuteroi (vgl ook Tit 1:5 met 1:7).
Aan hulle is dus die toesig of opsig oor die kudde opgedra,
want hulle moet as huisbewaarders van God en as herders die
gemeente van God versorg (vgl Tit 1:7; Hand 20:28; 1 Pet
5:1-4). Omdat hierdie sorg en toesig veral ook betrekking het
op die suiwer leer en die afwysing van dwalinge, moet die
ouderlinge bekwaam wees om te leer (1 Tim 3:2). HulIe moet
dwalinge kan weerlê (Tit 1:9). Sommige ouderlinge het
blykbaar in die besonder voorgegaan in woord en leer (1 Tim
5:17).

8.5.2 Op hierdie punt is daar aansluiting tussen die werk van
die ouderling en die van die leraar (didaskalos), wat daartoe
aanleiding gegee het dat die predikant in die gereformeerde
tradisie as ‘n “lerende ouderling” verstaan word. Tog moet die
amp van leraar in sy eie aard goed onderskei word van die van
die ouderling, selfs al oorvleuel die Ieer-aktiwiteit van predikant
en ouderling op bepaalde punte. Die Ieraar se hooftaak is die
ondersoek en verkondiging van die Woord, terwyl die herder
ouderling sy hooftaak vind in die bewaring van die gemeente
by die verkondigde Woord. Selfs al noem Paulus die herders
en Ieraars in één asem (Ef 4:11), dui die spesiale vermelding
van die “leer” by talle verskillende geleenthede daarop dat ons
hier te make het met ‘n werksaamheid wat blykbaar van vroeg
af deur ‘n spesiale groep van voorstanders in die gemeente
behartig is (vgl die duidelike vermelding van die Ieraars “ten
derde” in 1 Kor 12:28). Die belangrikheid van die deurgee van
die oorlewering en die gesonde leer het eintlik vanself geroep
om die aanstelling van manne wat bekwaam is om te leer (2
Tim 2:2). Dit is redelik om te aanvaar dat, toe die buiten
gewone amp van die profete met die groei van die kanon lang
samerhand op die agtergrond getree het, bepaalde profetiese
gawes spesifiek binne die konteks van die leraarsamp neersiag
gevind het. Die gawe van profesie is immers aan die gemeente
as sodanig gegee, en dit is ondenkbaar dat dit geheel uit die
kerk sou verdwyn het toe bepaalde aspekte daarvan nie meer
nodig was nie.

Die “woord van wysheid” en die “woord van kennis” (1 Kor
12:8) kan goedskiks oral in die gemeente voorkom, maar spesi
fiek ook in die verkondiging van die Woord deur die leraar.
Vanuit die oortuiging dat Christus die gemeente deur sy
Woord en Gees regeer, het die Woord-amp in die Reformasie
‘n besondere aksent ontvang en vind ons daarin die same-

bundeling van verskillende momente van die charismata waar
van ons in die Nuwe Testament lees. In die gereformeerde
tradisie word die leraar spesifiek met die uitleg, verkondiging
en onderrig in die Woord in verband gebring, en daarmee
saam met die openbare diens van die gebede en die bediening
van die sakramente (as sigbare Woord). Hy doen dit egter
nooit geIsoleerd nie, maar altyd onder toesig van die herder
ouderlinge wat in staat geag word om sy leer te beoordeel, te
waak oor die suiwerheid daarvan, en in gemeenskap met hom
die sleutels van die hemelryk te hanteer (HK Sondag 31).

8.5.3 Die amp van diaken (vermeld onder andere in Fil 1:1
en 1 Tim 3:1,3) het volgens die vernaamste gegewens van die
Nuwe Testament betrekking op die onderlinge hulpbetoon in
die gemeente, en vind sy grond in die charisma van die uitdeel
van gawes, die betoning van barmhartigheid en die bekwaam
heid om te help (Rom 12:6-8; 1 Kor 12:28). Dit is ‘n omstrede
vraag of dit in Hand 6 gean om die instelling van die amp van
die diaken, veral aangesien die sewe verkose manne daar nie
diakonoi genoem word nie. Daarby word van twee van die
sewe vermeld dat hulle kragtige predikers was.

In Gereformeerde kringe word redelik algemeen aanvaar dat
ons in Hand 6 met die instelling van die diakenamp te doen
het. Al word die sewe wat gekies is, nie diakens genoem nie,
het die woord vir die diens waarvoor hulle aangestel is,
naamlik diakonia/diakonein trapezais, mettertyd die ter
minus technicus geword vir die diakonale diens in die kerk.
Omdat daar egter ‘n besliste verband bestaan tussen die doel
waarvoor hulle afgesonder is (versorging van die Grieks
sprekende weduwees) en die diens by die tafels (dit is die
Iiefdesmaaltye) sal ‘n mens minstens een of ander verband
tussen hulle en die (latere) diakens van byvoorbeeld Fil 1:1 en
die Pastorale Briewe mag aanvaar. Omdat die sewe egter deur
die gemeente verkies is en met handoplegging in diens gestel
is, ‘n handeling wat dui op ampstoerusting, moet aanvaar
word dat ons hier wel te doen het met die instelling van ‘n
besondere amp in die kerk. Om die amp egter sinvol te maak is
die “diens van die tafels” mettertyd geinterpreteer om te
beteken versorging van die armes en weduwees, van siekes en
hospitale, van vreemdelinge en vlugtelinge, die finansiële ver
sorging van die kerk, en die diens van barmhartigheid in die
kerk.

Volgens die Nuwe Testament is die diaken daar om die ge
meente as liggaam van Christus op te bou in sy hoedanigheid
as dienende, liefdevolle gemeenskap. In ‘n besondere sin ver
teenwoordig hy bepaalde aspekte van die gemeenskap van die
heiliges waarin die lede van die liggaam van Christus mekaar
dien met hulle skatte en gawes (HK Sondag 21), en dan met
name die aspekte wat betrekking het op die tydelike nood, hg
gaamhik of psigies. Die diaken het spesifiek te doen met die
sosiale roeping van die gemeente, eerstens na binne, maar
00k na buite. Soos Christus siekes gesond gemaak het, hon-,
geriges gevoed en die uitgeworpenes en sosiaal-misplaastes
opgesoek en aangeneem het, so moet die kerk in sy diakonaat
ook die wonder laat gebeur dat mense ervaar dat die koninkryk
van God nie net met die triomf van God oor die geestelike
nood van die mens nie, maar ook met die oor sy higgaamlike
nood te make het. Die hulp aan lydendes en armes is volgens
die Skrif ‘n diep-geestehike saak en dit hang ten nouste saam
met die totale boodskap van die evangelie. Dit is daarom
vanselfsprekend dat daar in die kerk ‘n amp moet wees wat
hierdie kant van die lewe van die gemeente orden, stimuleer en
as orgaan kan dien vir die behartiging van spesifieke vorms van
diens wat deur die gemeente as geheel vervul moet word. Die
diaken is spesifiek op hierdie gebied profeties, priesterlik en
koninklik besig, en sy amp is daarom nie minder “geestehik” as
die van die predikant of die ouderling nie.

8.5.4 Keer ons terug na die boek Handehinge, blyk dit dat die
taak van die diakens heelwat wyer is as wat tradisioneel aan
hulle toegeken word. “Woordbediening” het ‘n veel groter rol
gespeel in die “bediening” van Stefanus en Filippus as wat
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gewoonlik van diakens verwag word. Filippus het selfs die
sakrament van die doop bedien (Hand 8:38). Benader ‘n mens
nou hierdie Skrifgedeelte met ‘n vooropgesette idee van wat
die taak van die diaken is, moet die gemelde optredes van hier
die twee manne afgemaak word Of as maar net die uitvoering
van die getuienistaak wat op die weg van elke gelowige lê, Of
dat hulle later, nadat die vervolging oor die gemeente in
Jerusalem gekom het, eintlik evangeliste geword het. Feit is
egter dat hulle in Handelinge voorgehou word as twee van die
sewe van Hand 6.

In die jongste tyd word die taak van die sewe van Hand 6 dan
ook heeiwat breër uitgewerk. C Trimp (1983) begin reeds by
Hand 2. Daar word vertel dat die eerste Christene van huls tot
huis gemeenskaplike maaltye gehou het en hulle kos met blyd
skap en in aile eenvoud geëet het (vs 46). Mettertyd kom daar
egter misverstande. Die Griekssprekende weduwees word in
die maaitye verwaarloos en die blydskap in die gemeente ver
stom. Om dit weer aan die gang te kry, word “diakens” aan
gestel. Die diakens is “bewakers van de goede voortgang van
de gemeenschapsoefening en beschermers van de gemeen
schappelijke vreugde in de gemeente”. Volgens die siening is
die taak van die diaken veel meer as maar net die barmhartig
heidsdiens wat dit in die latere kerk geword het, laat staan dat
hy ‘n blote koilektant is. Die diaken het ‘n koinoniale teak.
Hy moet “die orde” rondom die tafels/sakramente/erediens
handhaaf, sodat die koinonia kan bioei. (FH von Meyenfeldt,
De diaken als corn ponist der gemeenschap, 1955:59) sny
die saak nog veel breër aan. Anders as die tradisionele armver
sorging is die diakonaat die opbou van die gemeenskap van die
heiliges. Die diakens moet die gemeente bewus maak van
“haar heilige roeping tot stichting van een nieuwe samen
lewing”. Huile moet diegene wat deur siekte, armoede ens
dreig om buite die gemeenskap te geraak, weer in die gemeen
skap intrek. Die diakonaat is die “integrasie-faktor” in die ge
meente. (Nauta, Verklaring van de kerkorde van de Geref
Kerken in Nederland, 1971) kan dus tereg praat van “een
dieper inzicht in de betekenis van het ambt der diakenen” wat
op die voorgrond getree het.

Word hierdie “nuwe insigte” in die betekenis van die amp van
die diaken ten voile in berekening gebring, blyk dit dat daar
ook ‘n “regeerelement” in die ampswerk van die diakens sit.

“Zij werken er met predikanten en ouderiingen aan mee, dat
de gemeente geieid, bestuurd en verzorgd wordt, zodat alles
goed en ordelijk toegaat.” (C Vonk, De Voorzeide Leer
IlIb, 1956:151).

8.6 DIE EENHEID VAN DIE AMPTE
Dit is duidelik dat die ampte in die Nuwe Testament nog in ‘n
staat van ontwikkeling was, en dat daar dus nie direkte lyne
vanuit die Nuwe Testament na vandag se situasie getrek kan
word nie. (J van Lonkhuizen, De geschiedenis van het
diaconaat, 1907) wys byvoorbeeld daarop dat onder presby
teroi in die Nuwe Testament ook diakens verstaan kan word.
Die aite skerpe skeiding tussen die ouderling en diaken is iets
wat eers in die ná-Nuwe-Testamentiese tydperk ontwikkel het.

Juis daarom moet die prinsipieIe eenheid van die ampte be
klemtoon word. Al drie die besondere ampte wys heen na
Christus, die groot Ampsdraer. Die ampte van Christus het
aanvankrk oorgegaan op die aposteis, maar van hulie af het dit
onderskeie geraak en oorgegaan op aparte ampsdraers.
Nooit mag hulle egter van mekaar geskei word nie. Die drie
ampte is nie drie kompartemente waarin die veriossingswerk
van Christus gepiaas kan word met ‘n presiese skeidsiyn
tussen wat Hy as profeet, as priester en as koning doen nie.

Die regeertaak in die kerk is primer aan die ouderling opgedra.
Dáároor bestaan geen twyfel nie. Tog deei die bedienaar van
die Woord ook daarin, aihoewel die profetiese taak sy primêre
opdrag is. Dieselfde geld 00k van die diaken. Alhoewel die
priesteriike taak sy primers opdrag is, is hy nie van die

regering van die kerk uitgesluit nie. As “komponis van die
gemeenskap” het hy ‘n stuk regeertaak om in belang van die
goeie orde in die gemeenteult te voer (1 Kor 14:40). Soos die
ouderrng, deei die diaken ook in die profetiese amp van die be
dienaar van die Woord. Die Cu Testamentiese priesters het nie
net die offergawes gehanteer nie, maar het ook die versoening
bedien, gebede gedoen en onderrig gegee.

Wat van die Cu Testament waar is, is nog meer waar van die
Nuwe Testament, aangesien al die Cu Testamentiese ampte in
Christus verenig is. Die “troosvolle woorde” waarmee die
diaken sy werk moet doen, is nie net ‘n stukkie priesterlike
bewoënheid nie, maar ‘n profetiese geroepenheid wat deel is
van sy ampswerk. Wie dit nie wil erken nie, is besig om die
diakensamp in ‘n kompartement te druk en dit tot blote arme
versorging of siektevertroosting te degradeer. bie diaken het
‘n priesterlike amp, maar kragtens die eenheid van die ampte
deel hy ook in die profetiese en koninklikeampte.

Volgens die Skrif is Christus die oorsprong en grond van die
amp — die amp is slegs amp in soverre en solank Christus self
deur die amp optree. Dit beteken dat elkeen wat ‘n amp be
klee, in die eerste plek dienaar van Christus is en in volledige
gebondenheid aan die Woord van God most optree. Die ganse
amptelike werk van die kerk is “diakonie” onder leiding van die
groot “Diakonos” self.

Hierdie feit is bepa(end vir die amp, sodat enige verdeling of
onderskeiding tussen die ampte nooit die karakter van rigoris
tiese skeidings kan aanneem nie. (Dit is opvallend dat ook die
diens van barmhartigheid aanvanklik deur die apostels uit
geoefen word.) Al die ampte 10 in die apostelskap opgesluit en
daarom in Christus self, wat nie alleen die apostels geroep en
in hulle amp gestel het nie, maar ook nog vandag elke amps
draer self deur sy gemeente roep en in die amp stel. Dit gaan
om eOn Cpdraggewer (één Heer), één leiding (één Gees), één
gemeente, OOn diens en OOn doel: die verheerliking van God
deur die opbou en volmaking van die heiliges in die gemeen
skap van die gelowiges. (Let in hierdie verband op Matt 18:4,
20:28, 23:8v, 28:19; Mark 9:37, 10:45, 16:15; Luk 10:16; Joh
10:11, 20:21, 21:15; Hand 2:43v, 3:15, 4:32v; 5:lv, 6:1-7,
8:26v, 14:23; Rom 12:4v, 15:8; 1 Kor 3:5v, 12:14v; 2 Kor 3:6,
5:18, 11:23; Ef 4:11-12; Fil 1:7; Kol 1:7, 1:18v, 4:7; 1 Tess 3:2;
1 Tim 3:8; Heb 3:1, 13:20; 1 Pet 2:25, 5:14 en andere.)

Die eenheid tussen die ampte, of hewer die eenheid van die
amp soos ons dit in die Skrif aantref, is geen vermenging van
die ampte nie. Eerder waak die Skrif op grond van die een
heidsgedagte (eOn Herder, eOn geloof, Oén opdrag) teen elke
rigoristiese opdragskeiding wat die één taak mag benadeel of
strem. Bekend is die feit dat die diaken in die vroegste tye, toe
‘n tekort aan apostels die werk sou kon vertraag, optree as
hulp-apostel of aposte(hulp wat seIfs die Woord kon verkon
dig, doop, ens — met ander woorde met die oog op bepaalde
konkrete behoeftes van die kerk van daardie tyd.

Hierdie eenheidsgedagte, wat egter nooit die onderskeidinge
wil ontken nie (juis die onderskeidinge is ter wille van, met die
oog op die gemeentefl, vind voorts uitdrukking in die woorde
van die Gereformeerde bevestigingsformuliere vir ouderlinge
en diakens. Soos daar ‘n groot ooreenstemming is tussen
die opdragte van die (erende en regerende ouderlinge (andere
vir Christus wen, huisbesoek, herderlike sorg, toesig, waak
oor leer en ewe, vermaning, tug, raad, troos, regering ens) so
ook tussen die opdragte van diaken en ouderhing. Cok vir die
diaken gaan dit om die wen van andere vir Christus, gereelde
besoeke, sorg, vermaning, tug, raad, troos. Hy het as
besondere opdrag die diens van barmhartigheid; die insamel,
bewaar en uitdeel van die aalmoese. Tog mag dit nooit net
uiterlike of stoflike hulpverlening wees nie; die diaken moet
“00k met trooswoorde uit die Woord van God aan die armes
en ellendiges hulp bewys”. Hierin sit ‘n groot stuk Woord
verkondiging en pastorale arbeid opgesluit, wat veral ook in
ons tyd aansluit by die klem wat gelO word op die benadering
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van die totale mans in nood (“tydelike sowel as geestelike
sorg”).

Daarbenewens moet nog gewys word op die belangrike litur
giese funksies wat die diaken het in noue aansluiting by die
Woord- en Sakramentsbediening. Opmerklik is dat art 30 van
die Nederlandse Geloofsbelydenis die sorg vir die ware gods
diens en die ware leer, die tug en die versorging van die armes
aan die Kerkraad opdra sonder verdere onderskeidings. Die
Skriftuurlike onderskeid is nie soseer ‘n rigoristiese kerk
regtelike afbakening van die ampte van predikant, ouderling
en diaken nie, maar wel ‘n onderskeid tussen verskillende
genadegawes, roeping en bekwaamhede. Laasgenoemde
liroet uok cer dci gesleir word as ‘ii bekwaammaking deur die
Here van die gemeente, ‘n bekwaammaking tot ‘n bepaalde
taak, en juis dit is die aanduiding van die plek van die gelowige
in die gemeente.

Ons kom dus tot die slotsom dat daar goeie Skrifgrond daar
voor is om die diaken in die kerkraad te Iaat dien en dat die op
steller van die NGB rede gehad het om in die verband te sê dat
dit “die geestelike regeringswyse is wat onse Here ons in sy
Woord geleer het” (Karres, De gemeente en haar diako
naat, 1969:17). Die eenheid van die ampte is nie net ‘n prinsi
piële eenheid nie, maar dit moet ook in die praktiese funksio
nering van die ampte tot uitdrukking kom.

8.7 DIE MEERVOUDIGHEID VAN DIE AMPTE

Die gereformeerde leer van die drie ampte wat in die kerk van
Christus moet dien (vgl NGB 30), is ‘n duidelike voorbeeld van
die wyse waarop die kerklike en teologiese omgang met die
Skrif uitgekristalliseer het in ‘n bepaalde ampte-leer. Agter
Calvyn se opvatting van die vier ampte (waarby die amp van
doktor nog aan die bekende drie toegevoeg word) sit bepaalde
uitiegkundige keuses wat altyd van buite die gereformeerde
kring betwis is. Die felt dat die NGB nie van vier nie, maar van
drie ampte praat, toon dat die kerk nie bereid was om Calvyn
in alles te voig nie. Tog kan ‘n mens sê dat die gereformeerde
kerke oortuig was van die evidensie van ten minste die drie
bekende ampte, nie alleen omdat hulle in die Nuwe Testament
met die naam genoem word nie (dit gebeur 00k met ander
ampte), maar omdat hulle onmiskenbaar die duidelike
onderskeibare dienste verteenwoordig wat in die Nuwe-Tes
tamentiese gemeente onderhoud moet word: verkondiging,
opsig en diens van barmhartigheid. ‘n Mens kan sê dat die vol
heid van die dienswerk wat die verhoogde Christus deur sy
Woord in die gemeente wil verrig, aan die apostels toevertrou
is, en dat dit dan uitwaaier in die drie ampte van leraar, ouder
Ping en diaken. Dit is moontlik om alles wat in die Nuwe Testa
ment aan die dienswerk in die gemeente toegeskryf word,
onder hierdie drie ampte tuis te bring.

Vervolgens is dit nodig om aandag te gee beide aan die
eenheid en die meervoudigheid van die ampte.

Die eenheid van die ampte beteken egter nie dat dit vermeng
mag word nie. Dit behoort tot die besondere verdienste van
die gereformeerde ampsleer dat dit die verskeidenheid van die
ampte onderstreep. In ander tradisies is dit nie so nie. Binne
die Rooms-Katolieke tradisie beklee die biskopamp die
hoogste en dominante posisie en alle ander ampte hang eintlik
daarmee saam. In die Lutherse tradisie is die preek-amp eintlik
die enigste ware amp in die kerk. Slegs die gereformeerde tra
disie onderskei duidelik tussen ‘n aantal onderskeie ampte wat
van gelyke betekenis en gewig naas mekaar in die gemeente
bestaan. Daarin kom tot uitdrukking dat Christus sy regering
van die gemeente nie slegs deur één amp uitvoer of sy regeer
mag aan één amp, laat staan nog aan één ampsdraer, oordra
nie. Die lewende, verheerlikte Christus regeer self in die ge
meente, maar verrig sy diens deur ‘n veelheid van ampte en
gawes, soos die verskillende lyste van ampte en gawes in die
Nuwe Tesament getuig (vgl Rom 12; 1 Kor l2vv, Ef 4:11w).

Die Nuwe Testament ken ‘n meervoudigheid van die amp.
Eerstens is daar die amp van apostel wat vir die kerk funda
menteel is en sy betekenis vir die kerk 00k na die dood van die
apostels bly behou, met name in die kanoniese Skrif wat
teruggaan op hulle getuienis. Tweedens is daar die ampte van
herder, leraar en diaken wat elkeen ‘n onderskeie diens het om
te vervul. En dan is daar ook die amp van die gelowiges met
hulle veelheid van gawes.

Die meervoudigheid van die amp en die felt dat elke amp deur
‘n hele aantal persone beklee word, nie net deur een nie, dien
tot die onderlinge kontrole, die wedersydse begrensing en die
uitskakeling van enige vorm van hiërargie uit die gemeente van
Cirristus (vgl art 17 van die KO van die Geref Kerke in
Nederland en art 3 van ons eie KO). Vir die suiwer beoefening
van die ampte is dit van die grootste belang dat die eie opdrag
van elke amp duidelik onderskei word en dat daarteen gewaak
word om die grense tussen die ampte te laat vervaag.

8.7.1 Art 3 en die uitspraak van 1962
In die Kerkorde word naas die vermelding van die gelykwaar
digheid van die ampte, ook melding gemaak van ‘n onder
skeiding tussen die ampte, en wel ten opsigte van “opdrag en
werk” (art 3). Dit geskied in die artikel egter nie in terme van
die regeermag nie — inteendeel, daar word dadelik toegevoeg
dat “geen ampsdraer oor ander ampsdraers heerskappy (mag)
voer nie”. Die verskeidenheid mag juis vanweë die gelykwaar
digheid immers nooit tot ‘n hierargie of rangorde lei nie.

Vermoedelik is dit hierdie verskeidenheid van opdrag en werk
wat die uitspraak van die Tydelike Regskommissie van die
Algemene Sinode van 1962 gemnspireer het. Hierdie uitspraak
bepaal dat die diakonie met die oog op die praktyk ingestei is
en hoofsaaklik met die praktyk te make het. Daarom het die
diakens sitting in die Kerkraad, want die Kerkraad het direk
met die gemeente te doen. Die meerdere kerkvergaderings het
volgens die besluit te make met die daarstelling van algemene
beleid en beleidsvorming behoort tot die taak van die leraars
en ouderlinge en nie tot die van die diaken nie. Die meerdere
vergadering word egter die vryheid gelaat om aan diakens sit
ting met adviserende stem te verleen indien hulle so sou
besluit (wanneer die Diens van Barmhartigheid aan die orde
kom.) Die diaken is egter nooit lid van die ring of sinode nie.

8.7.2 Besware
Uit die voorafgaande mededelings oor die amp van die diaken
blyk dit duidelik genoeg dat die 1962-uitspraak in aansluiting
by die Kerkorde nie die diaken op grond van ‘n andersoortige
of minderwaardige amp of op grond van ‘n geskeidenheid van
die ampte uit die meerdere vergaderings wil of kan weer nie.
Dit word aileenlik gedoen op grond van ‘n bepaalde inter
pretasie van die inhoud van die werk en opdrag van die diaken.
En juis hier moet dit bale duidelik wees dat die teenoorstelling
van praktyk en beleid vir bale misverstand vatbaar is.

8.7.2.1 Dit kan naamlik nie ontken word nie dat daar tog iets
van die stof-gees onderskeiding hierin opgesluit was. Die
diaken sou dan uitsluitend met die praktyk, of dan die stoflike,
te doen kry. Die diepste wese en inhoud en doe) van die
diakenswerk en diakenamp word so misken. Op hierdie wyse
verval die amp van die diaken, en word hy ‘n blote (uit
voerende) amptenaar wat ‘n beleid waaraan hy geen aandeel
gehad het nie, moet uitvoer. Daarmee gaan ook die wesenlike
van sy amp as roeping, opdrag, gawe, gehoorsaamheid, diens
en volmag verlore. Hierdie toestand kan onmoontlik bydra tot
‘n herstel van die diakenamp.

8.7.2.2 Daarbenewens is die teenstelling tussen praktyk en
beleid beshs nie so gemaklik te hanteer nie, veral nie as dit deur
getrek Word tot die gemeente (praktyk, en dus diaken) teenoor
meerdere kerkvergadering (beleid, en dus lerende en
regerende ouderlinge) nie, omdat die suiwerheid van ons kerk
begrip daardeur in die gedrang kom. Dit gaan naamlik om die
kerk as Iiggaam van Christus wat in die plaaslike gemeente
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gestalte verkry en homseif in vergaderinge organiseer. En dan
kan onmoontlik volgehou word dat die praktyk slegs die ge
meente raak. Andersyds ontstaan beleid nooit abstrak en los
van praktyk nie — inteendeel. Die wisseiwerking en nouer ver
band tussen beleid en praktyk, soos dit juis al op plaaslike
ni~’eau na yore kom, waar die diaken saam met die ouderlinge
en Ieraar in beide deel, maak die teenstelling onhoudbaar.

8.7.2.3 As met “beleid” regering bedoel word is die teen
steiling in beginsel in stryd met wat in art 9.5 van die Kerkorde
gestel word, naamlik dat ook die diaken in die regering van die
gemeente ‘n aandeel het. As beleid of regeermag teenoor die
praktyk staan, moet die diaken 00k in die gemeente van die
regering uitgesluit word. Dit is ook ‘n vraag presies hoe hierdie
teenstelling die bepaling van art 3 van die Kerkorde sal raak,
naamlik dat geen ampsdraer heerskappy oor ‘n ander amps
draer sal uitoefen nie.

8.7.2.4 Die worteleenheid van die amp kan nie ongeskonde
gelaat word as daar ‘n te sterk ulteenlopende opdragskeiding
plaasvind nie.

8.7.2.5 Dit is moeilik om te sien hoe daar prinsipieel ten op
sigte van die ampte skeiding gemaak kan word tussen regeer
mag in plaaslike en wyer verband. Sou dit dan nie ook, ten
minste teoreties dan, ten opsigte van barmhartigheidsdiens en
die diens van die Woord gemaak moet word nie?

8.7.2.6 Die stelling dat die diakonie in die eerste instansie in
gestel is met die oog op die praktyk, kan nie sonder meer
gehandhaaf word nie. Daar is nie absolute sekerheid dat Hand
6 oor die instelling van die diakenamp handel nie. Maar al
handhaaf ons die tradisionele beskouing, dan nog is dit waar
dat die werksverdeling in Hand 6 nie praktyk en beleid is nie,
maar die praktiese diens van Woord en gebede teenoor die
praktiese diens van die bediening van die tafels. Uit Hand 6 is
daar dus geen gronde vir sodanige teenoorstelling nie.

8.7.2.7 Qok die Kerkorde ondersteun nie die onderskeiding
dat die kerkraad met die praktiese werk in die gemeente handel
en die meerdere vergaderinge met algemene beleid nie. (Vgl
Kerkorde art 31 ten opsigte van die werksaamhede van die
ring, art 35 ten opsigte van die werksaamhede van die sinode
en art 43 ten opsigte van die taak van die Algemene Sinode.)

8.7.2.8 Hierdie motivering vir die uitsluiting van die diaken uit
die meerdere vergadering, kan dus nie gehandhaaf word nie.

8.8 DIE GEESTELIKE REGERING VAN DIE KERK
8.8.1 Ons sou die verskil tussen die drie ampte tot uitdruk
king kan bring deur te sê dat die leraarsamp spesifiek gerig is
op die bediening van die Woord in verskillende gestaltes, die
openbare diens van die gebede en die bediening van die sakra
mente; dat die ouderlingsamp spesifiek gerig is op die bewa
ring van die gemeente by die gesonde leer en die pastorale
sorg met die oog op die toe-eiening van die heil, waarmee die
tug saamhang, en dat die diakensamp spesifiek gerig is op die
liefdesdiens van die gemeenskap van die heiliges in al sy ver
skillende gestaltes, maar veral vir sover dit die psigiese en
liggaamlike nood van die mens raak.

Dit het tradisioneel geword om in die gereformeerde kerkreg
veral te onderskei tussen die werk van die predikant en die
ouderling aan die een kant, en die van die diaken aan die ander
kant, en dan te sê dat die eerste twee ampte deel het aan die
regering van die kerk, terwyl die diakensamp nie deel het aan
die regering van die kerk nie. Hierdie onderskeiding het selfs
daartoe gelei dat daar in die Dordtse Kerkorde ‘n onderskeid
gemaak is tussen die kerkraad en die diakonie, waarby die
diakens nie sitting het in die kerkraad wanneer oor sake wat
spesifiek op die regering en tug in die gemeente betrekking het
nie, al vorm hulle deel van die breë kerkraad wat byvoorbeeld
ampsdraers beroep of verkies. Christus regeer egter sy kerk
deur die diens van al drie die ampte.

Juis hierin kom die eie-aard van die “geestelike” bestuurswyse
van die kerk in onderskeiding van elke wéreldse begrip van
regering na yore. Dit is dus nie goed genoeg om te sê dat
Christus net deur die prediking van die Woord regeer of net
deur die besluitneming en optrede van die ouderlinge en
leraars nie. Christus regeer 00k deur dit wat die diakens doen.
Christus regeer ook in die diens van barmhartigheid. Trouens,
daar sit ‘n baie sterk koninklike aspek in die werk van die dia
ken, want in sy diens van barmhartigheid is hy ‘n verteen
woordiger van die heerskappy van God in geregtigheid. Die
Bybelse begrippe barmhartigheid en geregtigheid lê baie naby
aan mekaar. Juis omdat God regverdig is, verskaf Hy in sy
barmhartigheid reg aan die armes en verdruktes, troos Hy die
weduwees en die wese ens. Die sorg vir die armes en
lydendes, die hulp aan verdruktes, die verwydering van die
oorsake van armoede en nie net die hulp aan die slagoffers
daarvan nie, hoort alles tot die amp van die diaken. Daarom
kan ‘n mens sé dat Gods regering juis in die amp van die
diaken ‘n besondere uitdrukking vind.
Dit is dus nie juis om te sê dat die predikant en die ouderling
dee) het aan die regering van die kerk, maar dat die diaken
daarvan uitgesluit is nie. We) is dit waar dat die diaken nie so
direk by die hantering van die sleutelmag (vgl HK Sondag 31)
as die leraar en die ouderling betrokke is nie. En hierdie verskil
behoort beter tot uitdrukking gebring te word as wat tans by
ons die geval is, waar die diakens dikwels as “hulpouderlinge”
aan alle werk van die ouderlinge deel het, terwyl die diens van
barmhartigheid en die eie terrein van die diaken in baie gevalle
verwaarloos word of nie meer reg begryp word nie.

8.8.2 Met wat sover gesê is in gedagte, verbaas dit ‘n mens
nie dat in die jongste kerkorde (1959) van die GKN die diaken
‘n veel sterker rol kry in die kerkraad as in vroeëre kerkordes.
Die dubbele kerkraad (breë/smalle) word we) nog gehandhaaf,
maar art 35.1 stel sonder meer dat die kerkraad bestaan uit
ampsdraers, waarby die diakens ingesluit is.

Hierdie ontwikkeling in die Gereformeerde kerke in Nederland
is besonder merkwaardig. Dit kom daarop neer dat uiteindelik
teruggekeer is na die posisie wat in die vroegste
Gereformeerde kerke gegeld het en wat blyk uit art 30 van die
NGB, maar sedert 1574 onder die druk van omstandighede
geleidelik prysgegee is. Dis die posisie wat nog altyd praktyk
was in die Ned Geref Kerk.

Dit moet natuurlik goed verstaan word dat om aan die diaken
voIle sitting in die kerkraad en dus deel aan die kerkregering te
gee, nie ‘n vervloeiing tussen die ampte van ouderling en
diaken impliseer nie. Dit is twee afsonderlike ampte wat elkeen
sy eie besondere inhoud het, maar waarvan die ander nie prin
sipieel uitgesluit is nie. Hulle moet afsonderlik en gesamentlik
in die kerk funksioneer.

8.8.3 Die Algemene Kommissie vir Leer en Aktuele Sake het
in 1982 hieroor verder soos volg gerapporteer: “Dit is duidelik
dat die Skrif geen volledige Kerkorde aan die gemeentes van
Christus beskikbaar maak nie. Aan die anderkant is die Skrif
nie sonder normatiewe betekenis vir die reeling van die kerk
orde nie. In hierdie verband maak Voetius ‘n belangrike onder
skeiding. Met betrekking tot die kerkvergadering van Hand.
15, waarna dikwels verwys word as die eerste sinode, sê hy
dat dit nodig is om te onderskei tussen die jus divinum
positivum, dit is die voorgeskrewe positief-goddelike reg en
die jus divinum permissivum — dit is die aan die kerke toe
gestane goddelike reg. Eersgenoemde vind hy in die feit van
die kerkverband en die meerdere vergadering met sy afgevaar
digdes. Laasgenoemde vind hy in die nadere uitwerking en
reeling van die kerkverband.

Daar is nêrens in die Skrif ‘n jus divinum positivum gegee
wat die diakens van die kerkregering uitsluit nie.

In die hg van hierdie oorweginge word die oënskynhike ver
skil tussen die NGB art 30 en die kerkordehike reelinge sedert
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Dordt 1574 en wat uiteindelik kulmineer in die bepaling van die
Dordtse Kerkorde 1618—1619, art 37 en 40 wat die diaken
onder sekere omstandighede uit die Kerkraad uitsluit, ook
duidelik. Bouwman merk soos voig oor hierdie aangeleentheid
op: “Oppervlakkig beschouwd zou het kunnen schijnen, dater
verschil bestaat tusschen art 30 van de Belijdenis en de
kerkordening. Doch dit is niet het geval. In de Belijdenis wordt
wel in het algemeen uitgesproken, welke personen samen den
kerkeraad vormen, zonder dat het de bedoeling is formeel te
regelen, welke de afsonderlijke werkzaamhede der
kerkeraadsleden zijn. Dit wordt nader in de kerkeordening
geregeld. Voorts moet men niet voorbijzien dat de Belijdenis
zegt: ‘dat er ook opzieners en diakenen zijn, om met de
herders te zijn als de raad der kerk’.”

‘Uit den Latijnschen en den Franschen tekst wordt eenigzins
duidelijker wat het woordje als beteekent. In den Latijnschen
tekst staat: qui cum pastoribus senatum quasi Ecclesiae
constituant, en in den Franschen tekst comme le senat de
I’église, het geen er op wijst, dat de bedoeling is, dat zij die in
de kerk officieel een functie hebben vervullen en te regelen, dit
doen (alsof, op de manier) als een raad der gemeente in het
burgerlijk leven. De functien zelve worden nader geregeld in
de kerkordenung (Bouwman, H, Kerkrecht II, 1934: 114).

8.8.4 Die hoofdoel van die diakonia in al drie ampsdimensies:
Hoofdoel van hierdie reelings is die orde en gemeenskap in
die gemeente as liggaam van Christus. Dit gaan om die welsyn
van die kerk, waarby dit opvallend is dat die gebeure van
Hand 6 (die instel van nuwe dienste) bo alles daarop gemik
was om die gemeenskap van die heiliges te herstel wat deur
‘n onhoudbaar-geworde organisasie in die vroeë kerk verbreek
was: diakenswerk as tafeldiens word uiteindelik ‘n alom
vattende diens aan die geloofsgemeenskap van die heiliges.
Hierdie diens sluit in die bewaar, opbou en indien nodig herstel
van die gemeenskap deur die terugbring van hulle wat om wat
ter rede ook uit die gemeenskap verval het. By alle dienswerk
waarby trouens al die ampte ingesluit word, gaan dit om hier
die besliste prioriteite. En wanneer in die Skrif in hierdie ver
band nuwe behoeftes ontstaan, dan word juis met hierdie
prioriteite in die oog oorgegaan tot ‘n uitbreiding van die amp
te. Daarom bestaan die gemeente nie by grasie van die verskil
lende ampte nie, maar word juis die ampte aan die gemeento
geskenk ter volmaking van die heiliges en tot opbou van sy hg
gaam (Bavinck).

8.9 DIE DIAKONIE IN DIE KERKGESKIEDENIS
Die geskiedenis van die saak bied eweneens ‘n beeld van vor
andering, wording en aanpassing by nuwe behoeftes wat in
ac kerk ontwikkel, asook ‘n beeld van verwording. Laas
genoemde kom reeds vroeg in die geskiedenis van die kerk na
yore. Nog in die eerste eeu vind ons al tekens van ‘n ver
breking van die worteleenheid van die ampte. Dit lei veral tot
‘n skeiding van die diaken- en ouderlingamp, waarvan die
direkte gevoig was ‘n sekere diskwalifikasie van die diaken; hy
kom op ‘n besliste Iaer vlak te staan. Parallel hiermee het ook
‘n skeiding ontstaan tussen sogenaamde goestelike en stoflike
opdragte en take, waarby dit voor die hand lé dat die diaken al
meer tot Iaasgenoemde beperk is. Die diakenamp is veral in die
vroeë Middeleeue gesien as ‘n blote voorstadium, ‘n fase wat
deurloop moet word om tot die priesteramp toegelaat te word.
Dit was die Reformasie, en veral Calvyn wat die diakenamp
weer in ere herstel het, en sedertdien het die diakenamp baie
aandag ontvang in die kerke van die Hervorming.

Oor Calvyn se siening van die kerkregtehike posisie van die
diaken is daar nie absolute duidelikheid nie. Wat wel seker is,
is dat volgens die kerkorde van Genéve die diakens nie lede
van die kerkraad was nie. Daarmee is die saak egter nie
afgehandel nie. Dit is bekend dat Calvyn sy beginsels met
betrekking tot die diakenamp in Genéve nie volkome kon ver
wesenlik nie. By sy aankoms in Genéve was die kerk aan die
owerheid ondergeskik. Later het hy daarin geslaag om die kerk

in ‘n groot mate van die owerheidsgesag to bevry, maar dat die
versorging van die armes in die hande van die owerheid was,
moes hy teen wil en dank aanvaar.

Opmerklik is dat in die kerkordes wat later in die nasionale
kerke ontstaan het, en waarop Calvyn ‘n besliste invloed
gehad het, diakens we) tot die kerkraad behoort het. So
byvoorbeeld die Franse Kerkorde van 1559, wat “in den geest
van Calvyn” opgestel is, en wat blykbaar ook deur Calvyn
goedgekeur is. Dieselfde geld ook vir die Franse Belydenis
(Confessio Gallicana) van 1559, die eerste konsep waarvan
inderdaad deur Calvyn persoonhik opgestel is. In art 29 daarvan
word gehandel oor die regering van die kerk en dan word in
eon asem gesê dat daar drie ampte is naamlik leraars, ouder
linge en diakens. Alhoewel nie, soos in die kerkorde, uitdruklik
gesê word dat die drie ampte die kerkraad vorm nie, word hulle
in direkte verband met die kerkregering gebring. (P Schaff,
The Creeds of Christendom I, 1983:497) lei daarvan af dat:
“The true church should be governed by pastors, elders and
deacons.”

Dieselfde reeling naamhik dat diakens tot die kerkraad behoort,
is ook in die kerkordes van die Skotse, Waalse en vroeë
Nederlandse kerke getref — almal kerke waarop Calvyn ‘n
beshiste invloed gehad het. In die vlugtehingsgemeente te Lon
don hot a Lasco die diakens egter nie tot die kerkraad gereken
nie. Sy invloed op die Nederlandse kerke sou mettertyd deur
slaggewend wees.

Die Franse Konfessie (Gallicana) het vir Guido do Brés as voor
beeld gedien vir die opstelling van die Nederlandse Geloofs
belydenis (Confessio Belgica). Om verskeie redes, eie aan die
Nederlandse, kon de Brès nie die Franse Konfessie letterhik
oorneem nie. Soos bekend lvi art 30 van die NGB dat die op
sieners en diakens saam met die bedienaars van die Woord “as
die Raad van die Kerk” optree. Tien jaar later, op die Sinode
van Emden, 1571, word dieselfde beginsel ook kerkordelik
vasgelê in art 6 van die kerkorcie van Emden.

Op die Provinsiale Sinode van Holland en Zeeland to Dor
drecht, 1574, word ‘n nadere omskrywing van art 6 van die
kerkorde van Emden gegee. Dit kom daarop neer dat die dia
kons wel saam met die bedienaars van die Woord en die
ouderhinge die “consistorie” van die gemeente gevorm het,
maar dat hulle nie altyd saam hoef to vergader nie (Bouwman,
H, Geref Kerkrecht II, 1934:114). Die uitspraak van Dor
drecht was die beginpunt van ‘n ontwikkeling wat vir die
gereformeerde kerkorde eeue lank in ‘n bepaalde koers
gestuur het. By die sinode van Middelburg, 1581, is finaal
bepaal dat diakens nie tot die kerkraad behoort nie, en so is dit
ook opgeneem in art 37 van die Dordtse Kerkorde van 1618-19.

Daar is in die loop van die tyd baie pogings aangewend om die
uitsprake van die NGB en die DKO sover dit die kerkregtelike
posisie van die diaken betref, to harmoniseer.

Ons moot egter aanvaar dat die NGB ‘n ouer tradisie in die
Gereformeerde Kerkreg verteenwoordig as die DKO. Daar sal
diegene woes wat moon dat dit so ontwikkel hot as gevolg van
die feit dat die kerke algaande tot insig gekom hot dat die
regeermag in die kerk einthik aan die ouderlinge toekom, en dat
die diakens daarom uit die kerkraad verdwyn hot. Histories hot
die saak egter anders verloop en wel in die sin dat ook in die
Nederlande die stryd tussen die kerk en die owerheid al feller
geword het en dat veral die diakensamp dit moos ontgeld. In
plekke waar die owerheid aan die diakens deel gegee hot aan
die vroeëre armegoedere wat van die Roomse kerk gekonfis
keer is, is dit gedoen op voorwaarde dat die diakens dour die
owerheid verkies word en dat hulle weer aan die owerheid ver
slag moos doon. Omdat die kerk weer sy onafhankhikheid wou
beskerm, is diakens dan al meer en moor uit die kerkraad
uitgesluit. Uit hierdie ontwikkeling blyk dus dat die NGB se in
sluiting van die dickens in die kerkraad ‘n ouer tradisie ver
teenwoordig as die weglating in latere kerkordes.
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Intussen ly dit geen twyfel nie dat die uitsluiting van diakens
uit die kerkraad in die Gereformeerde kerke tot allerlei
teenstrydighede gelei het. Aihoewel “prinsipieel” gehand
haaf is dat diakens nie deel in die kerkregering nie, en dus nie
in die kerkraad kan dien nie, is dadelik weer bepaal dat hulle in
klein kerkrade wel as “hulp-ouderlinge” kan dien (art 38,
DKO). Dit het in die praktyk beteken dat in elke Gereformeerde
kerk daar twee kerkrade was, naamlik die breë en die sma)
kerkraad, of dan wel ‘n “kerkraad met diakens” en ‘n “kerk
raad sander diakens”. Wanneer gewigtige sake behandel is,
het die breë kerkraad vergader wat al klaar ‘n teenstrydigheid
is, want dit beteken dan dat in gewigtige sake die diakens
meespreek, maar in minder gewigtige sake die ouderlinge
alleen kan optree. Wat se soort regering is dit? As voorbeeld
van gewigtige sake waaroor die breë kerkraad moes beslis,
noem K Dyk die beroeping en ontslag van predikante, verkie
sing van kerkraadslede, censura morum, finansiële sake van
die gemeente, beslissinge oar die bly of nie binne die kerk
verband en kerkvisitasie. Dis moeilik am te sien waarom hier
die dinge nie oak kerkregering is nie, of is dit minder “geeste
uk” as al die ander sake wat met die orde van die kerk in ver
band staan?
Hierdie skerpe skeiding tussen die ampte en uitsluiting van die
diakens uit die kerkraad, omdat hulle dan nie dee) het aan die
kerkregering nie, het nie alleen gelei tot teenstrydighede nie,
maar dit het oak negatief ingewerk op die funksianering van
die ampte, veral van die diakenamp.

Die historiese agtergrand saos in hierdie paragraaf geteken,
toon dan oak dat die DKO se uitsluiting van die diakens uit die
kerkraad, nie werklik prinsipieel sterker staan as die NGB se in
sluiting van die diakens in die kerkraad nie. Die teendeel is
eerder waar. Naas die reeds aangetoonde Nuwe Testamen
tiese gronde, is daar oak goeie historiese grande vir ons am
die diakensamp kerkregtelik so in te rig dat die diakens deel
vorm van die kerkraad.
Hierby moet nag gevoeg word die kommentaar wat van die
AKDB ontvang is:

‘Na aanleiding van die opdrag/versoek van die Algemene
Sinode 1982 (Acta p 1281) te wete “die Sinode versoek am
nouer skakeling en inspraak van die diakonie op georganiseer
de wyse by die werk van die Diens van Barmhartigheid” het
die AKDB ‘n indringende ondersoek gelaads. Die bevindinge
was dat alle SKDB’s (sinada)e ressorte) probleme ondervind
am sinvolle skakeling, inspraak en betrokkenheid van diakens
by die georganiseerde barmhartigheidsdienste te realiseer.
Omdat die diakens primer by die besluitnemings-,
beleidmakings-, beheer- en inisiëringsprosesse van die
meerdere vergaderinge se gearganiseerde dienste uitgesluit
is, is die voorsiening wat (veelal reglementér) op die plaaslike,
dienslewerende viak gemaak word am diakens te akkom—
madeer sekondér, beperk en kunsmatig geforseerd (of “ad
viserende bywoning” van meerdere vergaderinge in sake wat
barmhartigheidsdienste raak, beperkte plaaslike vaarsiening
op uitvoerende aksies, en so meer). Die AKDB is van aordeel
dat sinvalle en maantlik-funksionele diakensinspraak alleenlik
verkry kan word, wanneer die diakanieë sinvol by die primêre
georganiseerde beleidmakings-, besluitnemings-, beheer- en
inisiëringsliggame (dit wil sé meerdere vergaderinge) betrek
kan ward.

8.10 OUDERUNGE-VERGADERING EN DIAKONIE

In die hg van bostaande kan ons sê dat die diaken by die kerk
raad hoart, sacs art 30 NGB sé, ter wille daarvan dat oak die
werk van die diaken dienstig is aan die wyse waarop Christus
die gemeente regeer, maar dat dit nie beteken dat die diaken
noodwendig aan alle aspekte van die werk van die kerkraad
gelyke deel hoef te he met die ouderlinge nie, net soos die
ouderlinge weer nie in alles dee) hoef te he aan die werk van
die diakens nie. Terwyl die ouderlinge huhle taak hoofsaaklik
vind in alles wat op die terrein Ie van ampsbeoefening en

evangelisasie, die kerklike tug en die algemene handhawing
van orde in die gemeente, moet die diakens hulle spesifieke
terrein vind in die diens van barmhartigheid en die a)gemene
administrasie van die finansiële aspekte van die (ewe van die
gemeente. By die verrigting van al hierdie dienste bhy die dia
kens onderworpe aan die kontrole van die hehe kerkraad.
Dit wi) voorkom of dit noodsaaklik is am daaraan aandag te
gee am binne die kerkraad duideliker te onderskei tussen die
ouder)inge-vergadering en die diakonie. Terwyl gesamenthike
vergaderinge van die hele kerkraad op ‘n gereelde grandsiag
kan plaasvind, hoef dit minder dikwels te geskied as die
afsonderlike vergaderinge van die ouderlinge en die diakens vir
huhie besondere opdragte. Die diakonie hoef nie dee) te neem
aan die werk van die kerkraad wat direk betrekking het op die
hantering van die sleutelmag nie; omgekeerd hoef die ouder
hinge nie deel te neem aan die werk van die diakens nie, hoewel
dit noodsaaklik is dat die vohle kerkraad kantrole daaroor moet
uitoefen.

8.11 DIE DIAKEN IN DIE MEERDERE VERGADERING

Dat die diaken id is van die kerkraad en dat hy dus oak na
meerdere vergaderinge afgevaardig kan word, is twee sake
wat histories met mekaar saamhang. In die eerste Franse,
Waalse en Nederhandse Gereformeerde kerke was diakens nie
a(Ieen kerkordelik dee) van die kerkraad nie, maar is huhle oak
na meerdere vergaderinge afgevaardig. Van Lonkhuizen ver
mehd dat daar op die sinode van Clairac, 1560, oak afgevaar
digde diakens teenwoardig was. C Trimp noem verskilhende
voorbeehde van diakeris op meerdere vergaderinge. Die
kerkraad van Deift het selfs ‘n diaken afgevaardig na die
Sinode van Dordrecht, 1574. Dis op hierdie sinode dat die
diakens se sittingsreg in kerkrade die eerste keer bevraagteken
is. Nadat die Sinode van Dardrecht, 1581, finaal besluit het dat
diakens nie dee) van die kerkraad is nie, het huihe oak uit die
meerdere kerkvergaderinge verdwyn.
Die vraag of diakens na meerdere vergaderinge afgevaardig
kan word, ward prinsipieel verskihlend beantwoord, afhang
ende van wehke siening gehuldig ward oar die aard en same
stelling van meerdere vergaderinge. Daar is eerstens die
siening gehuldig sedert die Afskeiding en veral in die
Doleansie-kerkreg, dat meerdere vergaderinge vergaderinge
van kerke is en nie van persone/ampsdraers nie. Aihoewel dit
verkieslik is dat ‘n ouderling afgevaardig word, kan dit egter
oak enige ander hidmaat wees, dus oak ‘n diaken. Die sittings
reg van so ‘n persoon kleef nie aan sy amp nie, maar uitsluitlik
aan die feit van sy afvaardiging. Om die historiese goeie reg
van hierdie standpunt te bewys, ward gewoonhik verwys na
die voorbeeld van die pravinsie Overijseeh se afvaardiging na
die Sinode van Dordrecht, 1618-19. Omdat die beraadslaginge
in Latyn sou phaasvind, moes afgevaardigdes oak Latyn
magtig wees. Omdat sulke ampsdraers nie beskikbaar was nie,
is ander geskikte persone gestuur. Hierdie voarbeehd kan egter
nie as normatief aanvaar ward nie, aangesien die Dordtse
Sinode, wat sy samesteihing aanbetref, veeheer die kenmerke
van ‘n ekumeniese vergadering as van ‘n egte sinode gedra
het.
‘n Ander standpunt is dat ‘n meerdere vergadering we) ‘n ver
gadering van kerke is, maar oak van afgevaardigde amps
draers. Ons kan dit die ou Gereformeerde standpunt noem,
soos verteenwoordig deur G Voetius. Volgens M Bouwman
was die amp vir Voetius van prinsipiele belang by meerdere
vergaderinge. Dit is tans oak die standpunt van die GKN.

Terwyh Nauta die noodsaakhikheid van afvaardiging uitdrukhik
handhaaf, se hy van die meerdere vergaderinge: “Het is een
vergadering van ambtsdragers, een vergadering met ambtehijk
karakter”. ‘n Konsekwensie van hierdie standpunt is dat die
meerdere vergadering oak ‘n regeerhiggaam in die kerk is.
Vohgens Vaetius berus die regeermag van die meerdere ver
gaderinge deehs op goddehike reg en deehs op die toestemming
van die samestehhende kerke. Dit is oak die standpunt wat a)
die jare in die Ned Geref Kerk gehuhdig en beoefen is.
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indien in die jig van die voorafgaande aanvaar word dat die
diaken voile deel het aan die kerkraad en this aan die regering
van die kerk, kan daar geen beswaar wees teen sy deelname
aan meerdere vergaderinge nie, indien hy daartoe afgevaardig
word.

Dit is veral die geval wanneer dit gaan om sake wat hulle ter
rein spesifiek raak. Daarom moet dit vanselfsprekend wees dat
diakens ook sitting behoort te he in kommissies van die sinode
soos Toesig en Kontrole, Fondse, Diens van Barmhartigheid
en in die kommissies wie se werk meer bepaald te make het
met vraagstukke van armoede, trekarbeid, opheffing van ver
armde dele van die bevolking ens. Dit kan die praktiese funk
slonering van d~e diakenamp geweldig stimuleer as diakens
ook op meerdere vergaderinge inspraak het.

Hier moet ook duidelik gestel word dat so ‘n reeling nie die af
vaardigings hoef te vergroot nie — dit word naamlik saam
gestel deur ampsdraers (wat dan ouderlinge of diakens kan
wees).

8.12 WAT~ER LIDMATE KOM IN AANMERKING VIR
DIE VERSKILLENDE AMPTE?

Die Nuwe Testament spreek hom duidelik uit oor die vereistes
wat gestel moet word vir diegene wat in die ampte dien (Hand.
6:3; 1 Tim. 3 ens.). Wat die vrou in die amp betref, het die
Aigemene Sinode van 1982 besluit orn die amp van diaken vir
die vrou oop te stel om daarin te dien in ooreenstemming met
haar skeppingsmatige aard.

As ons ten minste die woorde “volgens hulle skeppingsmatige
aard” in die besluit van die Aigemene Sinode ernstig wil
opneern, behoort ons nie die vrou sonder meer te laat opgaan
in wat die mans-diaken nog rnaar altyd gedoen het nie, rnaar
moet ons die geestelike kreatiwiteit aan die dag lé om vir haar
terreine en maniere vir die opbou van die gemeente te ontdek
wat van haar veel meer sal maak as rnaar net nog ‘n kollektant
of ‘n persoon met ‘n spreekbeurt in die kerkraad. Aan hierdie
saak behoort veral deur die Kommissie vir die Diens van Barm
hartigheid aandag gegee te word.

8.13 SAMEVATTING
8.13.1 Die Skrifgegewens bied geen direkte deursiag
gewende gronde met betrekking tot die aandeel van die diaken
aan die regeermag van die kerk nie (jus divinum permissivum).

8.13.2 Suiwer in die hg van die beginsel dat die ampte nie
vermeng moet word nie, kan die diaken nie van die regeer-mag
uitgesluit word nie, aangesien 1 Tim 5:17 die regeermag aan
beide die profetiese en die koninklike ampte opdra.

8.13.3 Die enigste motivering van 1962 vir die uitsluiting van
die diaken uit die meerdere vergaderinge, te wete die onder
skeid tussen praktyk en beleid, kan nie gehandhaaf word nie.

8.13.4 Die Kerkorde verleen aan die diaken ‘n ongekwalifi
seerde aandeel aan die regering van die kerk in die gemeente
(art 9.5).

8.13.5 Daar is nie een van die opdragte aan die ouderling (art
16) wat nie vir die diaken geld nie, veral as daarop gelet word
dat art 9.5 aan horn die regering van en tug oor die gerneente
toevertrou.

8.13.6 Alleen al die direkte opdragte aan die diaken (art 17)
dra aan horn veel ornvangryker verantwoordelikhede op as
blote arrneversorging.

8.13.7 ‘n Amp wat op hierdie wyse plaaslik ontplooi, kan nie
op prinsipiele gronde uit die meerdere vergadering geweer
word nie.

8.13.8 Die verskil in ampsopdrag tussen diaken en ouderling
word in die kerkorde en praktyk sterk genivelleer. Daar is reeds
op gewys dat aan die diaken sorns ook “ouderlingswerk”

opgedra word en dat hy dit ook in die praktyk doen. Terself
dertyd is die ouderling ook betrokke by die dienswerk. Die op
drag aan die ouderlinge in art 16 kan nie anders as orn ook die
opdrag aan die diaken in 17.1 in te sluit nie en 17.3 word, vir
sover dit die organisering betref, deur die kerkraad — die
ouderlinge inbegrepe — hanteer. Selfs wat die kollekteerwerk
betref, sit die ouderlinge dikwels hand by.

8.13.9 Wat ookal die beginsel en verdeling in die amps
opdrag van die ouderling en diaken mag wees, bring die status
wat kerkordelik aan die diaken gegee word in die regering van
die gerneente, rnee dat hy nie op prinsipiële gronde uit die
rnoderne vergaderinge geweer kan word nie, en so is die
logiese gevolgtrekking dat die Algemene Kommissie vir Leer
en Aktuele Sake by die Algemene Sinode aanbeveel dat die
Kerkorde dienooreenkomstig gewysig word.

8.14 AANBEVELINGS
Die Sinode besluit:
8.14.1 dat in beginsel gehandhaaf word dat diakens
voile lede van die kerkraad is;

8.14.2 dat diakens prinsipieel 00k na meerdere vorga
deringe afgevaardig kan word.

9. DOOPBED~EMNG: BYSTAAN VAN
ME-LIDMATE

9.1 OPDRAG
“Die Sinode besluit om die hele aangeleentheid van die by
staan van die nie-hidrnate by die doopbediening na die Korn
rnissie vir Leer en Aktuele Sake te verwys om die volgende ver
gadering met aanbevehinge in hierdie verband te dien.” (Alge
mene Sinode 19~’2:142O, Pt 4.3)

9.2 BESTAANDE BESLUITE
U Kornrnissie het die volgende bestaande besluite van die Al
gemene Sinode gevind:

9.2.1 “Die Sinode besluit dat hy in die algemeen gesproke
nie beginselbesware het teen die bystaan van lede van sektes
by die doopbediening nie, maar kan dit nie aanbeveel dat in
praktyk lede van sektes onvoorwaardehik toegelaat word orn
by te staan nie, en is van oordeel dat dit aan die oordeel van
kerkrade oorgelaat rnoet word orn sulke persone ná doopkate
gese toe te laat.” (Algemene Sinode 1982:1419, Pt 4.1)

9.2.2.1 “Dat volgens die geldende reel in die Ned Geref Kerk
nie van die Roomse ouer verwag mag word orn die gelofte af
te lé ‘orn die kindjie in die leer na sy vermoë te onderrig of te
laat onderrig’ nie, rnaar dat hy wel mag bystaan.”

9.2.2.2 “Die Sinode maan ouers wat hulle kindertjies in
ander kerke ten doop bring orn vooraf hulleself goed op die
hoogte te stel in verband met die seremonie en nie beloftes
tydens die bediening van die sakrarnent af te lê wat hulle op
grond van hulle eie belydenis nie kan of behoort na te korn
nie.”

9.2.2.3 “In dusdanige gevalle moet die gemeente duidelik in
gelig word dat die persoon wat bystaan nie lidmaat is nie en
dus ook nie die belofte afhê nie. Deur sy/haar teenwoordigheid
en bystand gee hy/sy te kenne dat die afhê van die behoftes
deur sy/haar huweliksmaat sy/haar goedkeuring wegdra en
aktiewe steun geniet.” (Algemene Sinode 1974:577,113)

9.3 PRINSIPIELE OORWEGINGS
9.3.1 Kragtens die apostel se uitspraak in 1 Kor 7:14, moet
dit as ‘n geldige doop beskou word wanneer net een ouer van
‘n verbondskind bystaan by die doopbediening.

9.3.2 Hoewel groepe wat slegs die volwasse doop erken ‘n
ander vertrekpunt as die gereformeerde kerke het, het hulle
tog dieselfde oogmerk met betrekking tot die Christehike op
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voeding van die kinders van gelowige ouers. Derhaiwe sou dit
nie verkeerd wees om sodanige nie-lidmate se aktiewe deel
name en ondersteuning in die verband te soek nie.

9.4 AANBEVELINGS
9.4.1 Die Sinode herbevestig sy vorige besluite in pt 9.2
hierbo genoem, en neem die bostaande besluite in die
notule op in aansluiting by die volgende:

9.4.2 Lidmate van kerke van gereformeerde belydenis
kan, met toestemming van hulle eie kerkraad en né die
dooponderhoud, toegelaat word om saam met hufle eg
genoot/eggenote, wat Iidmaat van die Ned Geref Kerk
is, bystaan by die doopbediening van hulle kinders en
ook op die vrae antwoord.

9.4.3 Lidmate van ander Christelike kerke en sektes,
asook mense wat Christus bely maar nb formeel aan ‘n
kerk behoort nie, kan, ná die dooponderhoud, toegelaat
word om saam met hulle eggenoot/eggenote, wat lid
maat van die Ned Geref Kerk is, byte staan by die doop
bediening van hulle kinders. In plaas van die gebruiklike
vrae kan aan sodanige persone gevra word: “Onder
neem u om u samewerking te gee by die Christelike op
voeding van u kind?”

9.4.4 Persona wat ongelowig is, mag nie toegelaat
word om by die doopbediening van hulle kinders by te
staan of op die vrae te antwoord nie.

10. EGSKE~D~NG EN HERTROU
10.1 OPDRAG
10.1.1 Die Kommissie vir Leer en Aktuele Sake ontvang op
drag om die standpunt oor egskeiding en hertrou de novo te
formuleer met gebruikmaking van:

10.1.1.1 Die materiaal wat in beskrywingspunt 2.7.3 (Agen
da) vervat is;

10.1.1.2 Vakkundige persone wat deur die Kommissie
gekoOpteer kan word.

10.1.2 Die herformulering van die standpunt oor egskeiding
en hertrou word vir goedkeuring aan die Breë Moderatuur
voorgelê. Die Breë Moderatuur ontvang volmag om die besluit
te implementeer (Handelinge, Algemene Sinode 1982:1419).

10.2 INLEIDING
Benewens ‘n uitgebreide konsep-verslag wat gedurende 1985
voor die Kommissie gedien het, is insette gelewer deur die
Wes-Kaapse Koördinerende Kommissie vir H uweliksbedie
ning, asook die resultaat van navorsing deur Nuwe Testamen
tici.

10.3 SKRIFTUURLIKE RIGLYNE
10.3.1 God Drie-enig het van die begin af die mens man en
vrou gemaak lMatt 19:4; Mark 10:6; Gen 1:27).

10.3.2 Die monogame huwelik tussen een man en een vrou
is ‘n instelling van God (Gen 1:27,28; 2:18, 22-24) en daarom
moet elke huwelik bo alles gesien word as ‘n goddelike same
voeging (Matt 19:6; Mark 10:9). Omdat dit ‘n instelling van
God is, is dit meer as net ‘n reeling vir die behoeftevervulling
van man en vrou; dit besit ‘n objektiewe karakter. Dit is dus nie
net “ons” huwelik waarmee ons kan maak wat ons wil nie,
maar dit is eerstens God se huwelik waarin dit gaan om sy saak
met die huwelik. Hy het dit ingestel en daargestel as integrale
deel van die menslike bestaan. Dit geld vir alle huwelike, ook
die van ongelowiges. Al is ‘n huwelik ook aangegaan met on
suiwer motiewe, bly dit nog God se saak en besit die huwelik
‘n geldigheid en bindingskrag wat blywend is en wat nie
afhanklik is van die individuele getroude paar se subjektiewe
gevoelens en omstandighede nie. Ten diepste kan van geen
huwelik gesê word dat dit buite God se bestel omgaan nie. Die

huwelik as huwelik besit ‘n transendente goddelike karakter en
bindingskrag. Dit pas die gelowige daarom om in die huwelik
voor alles te vra wat God se wil is vir sy huwelik, en om horn te
onderwerp aan die bo-persoonlike goddelike bindingskrag
daarva n.

10.3.3 Egskeiding
10.3.3.1 Dit is die eis van God dat die huwelik nie ontbind
moet word nie. Dit is dus ‘n lewenslange verbintenis van een
man en een vrou (Gen 2:18, 21-24; 1:27; Eks 20:14; Matt
5:31-32; Matt 19:1-12; Mark 10:6-9; 1 Kor 7:10).

10.3.3.2 Die Skrif dui geen grond vir egskeiding vir die
Christen aan nie — ook nie in Matt 532, 199 of 1 Kor 7 nie.

10.3.3.3 Die eintlike sonde wat deur die Skrif by egskeiding
veroordeel word, is die sonde van die sewende gebod, naamlik
egbreuk (moicheia Eks 20:14; Deut 5:18; Matt 5:28, 32 ens)
en hierop is daar geen uitsonderingsgeval van ‘n bepaalde
ander sonde wat ‘n mens kan doen, wat dan die oortreding
van die sewende gebod ophef nie. Egbreuk is volgens Jesus se
verkondiging veel omvangryker as die uiterlike dade wat die
Jode as egbreuk beskou het. Dit is basies ‘n sonde van die hart
(Matt 5:27,28; 1 Kor 6:9,10; Mark 7:21,23) wat in verskillende
dade tot uiting kan kom.

10.3.3.4 Egskeiding is een uiterlike gestalte van egbreuk en
daarom is egskeiding as sodanig reeds ‘n oortreding van die
sewende gebod. Wanneer Matt 5:32, 19:9; Mark 10:11, 12
gelees word saam met Matt 5:27,28; 1 Kor 6:9,10; Mark 7:21,
22; Ma) 2:16,17 en 1 Kor 7:10, dan kan die standpunt nie
gehandhaaf word dat daar eers van egbreuk sprake is by her
trou nie. Dit word ook bevestig deur die gebruik van tegniese
terme in die strukturele samestelling van Matt 5:21-4.8. Die feit
dat ekousate nie soos in die ander vyf gevalle (Matt
5:21,27,33,38 en 43) saam met errethe in vers 31 gebruik is
nie, dui aan dat ons hier nie ‘n aparte voorbeeld van oor
vloediger geregtigheid het nie, maar slegs ‘n verdere uit
breiding of toespitsing van die vorige voorbeeld wat handel
oor egbreuk. Egskeiding ressorteer dus nog onder egbreuk
(vgl AB du Toit, Neotestamentica II, 1979:42,43).

10.3.5 Uitsonderingstekste
Die sogenaamde uitsonderingstekste moet soos voig verstaan
word:

10.3.5.1 Matteus 5:27-32
In hierdie verse reageer Jesus, soos in die ander voorbeelde
van Matt 5:21-48, teen die Skrifuitleg en oorlewering van die
Skrifgeleerdes en stel dan daarteenoor die ware betekenis van
die nuwe lewe van die Koninkryk (die oorvloediger geregtig
heid Matt 5:20). Die woorde: “julIe het gehoor dat daar gesê
is” in vers 27 (soos ook in die ander genoemde verse) is ‘n teg
niese term wat Jesus gebruik om aan te haal uit die wets
onderwys van die Skrifgeleerdes (vgl Ridderbos, De strek
king der bergrede naar Mattheüs, 1936:156). Wanneer
Jesus uit die wet of die profete self aanhaal, gebruik Hy ‘n
ander formule, naamlik “Daar staan geskrywe” (vgl Matt
11:10, 21:13, 26:24, 31 ens). Die woorde “elkeen wat van sy
vrou skei moet aan haar ‘n skeibrief gee” waarna Jesus in vers
31 verwys, kom nérens so in die Cu Testament voor nie. Dit is
wel gebaseer op dit waarna in Deut 24:1 verwys word, maar
daar staan jets anders.

Teenoor die uitspraak van die Skrifgeleerdes stel Jesus nou sy
standpunt met die formula: “Maar Ek sê vir julie”. Hy sluit
direk aan by die sewende gebod self, maar nou nie soos die
Skrifgeleerdes dit gebruik nie. Hy verduideiik wat die wese van
egbreuk werklik is (v 28). Dit is nie net, of in die eerste pleK die
uiterlike daad nie, maar ten diepste ‘n sonde in die hart. Daar
setel die sonde eintlik. Die uitwendinge sondige daad van eg
breuk is maar net ‘n uiting vanuit hierdie bose hart. Net so is
daarteenoor die ware vervulling van die wet, dit wil sê die doen
van oorvloediger geregtigheid, ook volledig ‘n saak van die
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iiefde van die hele hart van die mens (Matt 5:29, 30), ja selfs
nie eers die van iou eie lewe nie (Luk 14:26; Matt 10:37-39
ens). Tog is dit nie ‘n onmoontlike eis nie, want Gods eis is ook
Gods genade, of hewer: God se gawe word God se opgawe.
Hy vra niks wat Hy nie ook gee nie — klaar gegee het nie (vgl
Ridderbos, De komst van het Koninkrijk, 1950:222-229).

As Jesus nou sé: “elkeen wat van sy vrou skei, behaiwe oor
hoerery (owerspel)”, dan gee hy nie met “behaiwe oor ower
spel”, ‘n uitsondering op die sonde van egbreuk aan nie. Hy
handel hier oor die sewende gebod, en owerspel is ook eg
breuk. Op die sewende gebod is daar geen uitsondering nie.
Die kwessie van egskeiding word net bygehaai omdat dit ‘n
bepaaide manier is wat die mens ontwerp het om die wesen
like eis van die sewende gebod te omseil. Jesus stel homseif
juis lynreg teenoor so ‘n praktyk. Buitendien was die skeibrief
volgens die Cu Testament nie nodig in die gevai van owerspei
van getroudes nie, omdat dit ‘n sonde is wat volgens Lev
20:10 met die dood gestraf moes word. In so ‘n geval was die
huwelik in elke geval beëindig deur die dood van die skuldige.
Hiervoor was die ontwerp van ‘n skeibrief nie bedoei nie, maar
juis orn ‘n moontlikheid vir egskeiding te skep, buiten
owerspel. (Dit is natuurlik so dat hierdie wet van die doodstraf
in die tyd van Jesus blykbaar in die praktyk nie juis toegepas is
nie, maar die wet het nog steeds bestaan.) In die Joodse reg
van daardie tyd het daar dan ook ‘n hele aantal gronde vir eg
skeiding bestaan 5005 onder andere die oortreding van ‘n
gebod deur ‘n vrou, kinderloosheid van die vrou, as die vrou
die man ‘n gelofte laat breek en selfs krankheid en onvermoë
van die man (vgl Strack & Bilierbeck, Kommentar zum
Neuen Testament aus Talmud urid Midrasch, 1956:314).

Wat Jesus dus eintiik bedoel, is dat die hele menslike ontwerp
van ‘n skeibrief nie die werklike eis van die sewende gebod
ophef nie. Vers 32 moet in die konteks van die hele hoofstuk
verstaan word waar Jesus telkens teenoor die eng, letterlike,
veruitwendigde, verskraaide interpretasie van die wet deur die
Skrifgeleerdes en Fariseërs, sy eie interpretasie stel wat veel
ornvangryker is en veel dieper gaan. lemand wat van sy vrou
skei, sondig nie net self nie, dit gaan nog wyer. Daardeur maak
hy dat ook sy vrou in ‘n situasie gestel word om te sondig en
dat selfs ‘n derde persoon wat met haar trou 00k sondig. In
dien die vrou egter self gehoereer het, is die ornvang van die
man se daad nie so groot nie, want dan het sy self gesondig —

dit wil sé sy het self 00k egbreuk gepleeg en die man dra nie
die skuld vir haar sonde nie. Dit hef egter nog nie sy sonde van
egbreuk op nie, of gee hom die reg om te skei nie (vgl 1 Kor
7:10-13). Vers 32 kan soos voig geparafraseer word: Maar Ek
sé vir julie dat elkeen wat van sy vrou skei, behalwe oor
owerspel, want dan het sy self egbreuk gepleeg, maak dat sy
egbreuk pieeg, en iemand wat met die geskeide vrou trou,
pleeg ook egbreuk. Met hierdie woorde poneer Jesus dus nie
‘n uitsondering as gevolg waarvan egskeiding toelaatbaar is
nie, maar gee die voile trefwydte van die daad van egskeiding,
en ontbloot die werklike omvang van die sonde van egbreuk.

Dit is belangrik orn in gedagte te hou dat Jesus deurentyd
handel oor die sewende gebod en dat dit kennelik nie sy
bedoeling is orn ‘n nuwe kasuIstiek op te stel sodat 0flS 00k
reels en gronde vir egskeiding hier sal virid nie. Die bedoeling
Ie veel dieper. Dit ontbloot juis die absurditeit van ‘n oneindige
stel wettiese reels. Jesus Se: Ek het gekom om die wet en die
profete huile voile betekenis te laat kry (Matt 5:17).

Hier moet ook gereken word met die literére vorm, naamlik die
ieer-masjaal van die Rabbyne wat Jesus gebruik waarin ‘n
bepaalde sy van die waarheid sorns so skerp belig word dat dit
lyk of daar nie ‘n ander sy van die saak is nie (Ridderbos, aw,
1936:40).
10.3.5.2 Matteus 19:9
Cok hierdie vers moet in sy konteks geplaas word. Die
Fariseërs kom na Jesus om Hom te versoek (v 3). Hulle vra
Horn of dit ‘n man geoorioof is om oor allerhande redes van

sy vrou te skei. Daar was juis in daardie tyd twee skole onder
die Rabbi’s waarvan een (die van Hillel) geleer het dat ‘n man
wel oor allerhande redes (soos selfs wanneer die vrou die kos
verbrand) van sy vrou kan skei, en die ander (Sjamrnai) dat dit
slegs mag gebeur wanneer ‘n man iets onbetaarnliks (skande
liks) by sy vrou gevind het (Deut 24:1) en dit het vir hulle in
feite net neergekom op owerspel. Die opset van die Fariseërs
is duideiik om Jesus te iaat kant kies tussen die twee skole en
so die onmin van ‘n deei van die skare teen Jesus op te wek.
Die voorval speei juis af in Perea (Matt 19:1) waar moontlik
nog volgelinge van Johannes die Doper kon gewees het,
asook van Herodes Antipas (wat daarnaby te Maechaerus ge
woon het), wat deur Johannes berispe was omdat hy sy broer
so vrou ofgevat het (Matt 14:1-13).

In sy antwoord trap Jesus nie in die strik om kant te kies
tussen die skole van Hillel en Sjammai nie, rnaar Hy gryp by die
wet verby terug na die skepping en die instelling van die huwe
uk voor die sondeval en na die eenwording van man en vrou.
Dit is onverbreekbaar. In die skeppingsordening moet tog die
bedoeling en die wil van God gesoek word. Beide Hillel en
Sjamrnai is dus verkeerd, want daar moet glad nie geskei word
nie. Die kern van wat Jesus te sê het oor die hele saak van eg
skeiding vind ons dan in verse 5 en 6: “hulle twee sal een
wees” en “wat God saamgevoeg het, mag ‘n mens nie skei
nie”. Vir ‘n tweede keer probeer hulle Horn uitoorlê deur te
verwys na die toegewing van Moses in Deut 24. (Let op die
verskil — hulle praat van ‘n bevel van Moses en Jesus verwys
na die toegewing om ‘n skeibrief te gee.) Ook hierteenoor
verwys Jesus weer terug na die oorspronklike toedrag van
sake toe dit nb so was nie. Die toegewing van Moses het
slegs bygekom vanweë die hardheid van hulle harte, maar dit
hoort nie so nie. Moses was nie net godsdienstige leier wat die
religieus-sedelike eis van God verkondig het nie, maar 00k die
wetgewer in burgerlike sin, en as sodanig rnoes Moses nood
gedwonge ook ordereëls daarstel om die praktyke wat ont
staan het as gevolg van die “hardheid van hulie harte” te
beheer. In hierdie besondere geval moes die vroue beskerrn
word. Ridderbos (Korte Verkiaring) wys egter duidelik daarop
dat alles wat Moses in sy hoedanigheid as burgerlike wet
gewer gereel het, nog nie noodwendig daarrnee sedelik
gesanksioneer is nie (vgl Eks 20:25). Dit geld vandag ook vir ‘n
sogenaamde Christelike regering. Daarom moet hier
gepraat word van toelating en nie van goddelike verordening
nie. Met sy woorde “wat God dan saamgevoeg het, mag ‘n
mens nie skei nie”, stel Jesus Hornself direk teenoor elke
egskeidingspraktyk.

Die finale antwoord van Jesus in vers 9, verwys dan weer
terug na die oorspronkiike vraagstelling van die Fariseers wat
wou weet of ‘n man net op grond van hoerery (by implikasie),
of ook oor allerhande redes van sy vrou kan skei. Jesus ant
woord dan dat, wie ookal sy vrou wegstuur, nié op grond
van owerspel nie (dit wil sé oor ailerhande redes), en ‘n
ander een trou, pleeg egbreuk. Die vertaling “nie op grond van
owerspel” is ‘n beter vertaling van wat daar in die oorspronk
like staan (vgl M Zerwick: An Analysis of the Greek New
Testament). Jesus is dus ook hier nie besig om ‘n uitson
dering op die sewende gebod te gee of om ‘n grond vir egskei
ding te sanksioneer nie, maar slegs om die wesenlike eenheid
van man en vrou in die huwelik as oorspronklike en eintlike
bedoeling van God met oortuiging te stel, en allerhande
bespiegelinge oor moontlike gronde vir egskeiding af te wys.
Egskeiding is egbreuk, beide vir die man wat skei (v 9) en vir
die vrou (5:32) en vir die derde party wat met die geskeide vrou
trou (vgl ook Luk 16:18).

10.3.5.3 Deutoronomium 24:1-4
Dit is nodig orn ook te kyk na die betekenis van hierdie verse
waarop die Fariseers se wetsinterpretasie gegrond was. Die
hele konstruksie vanaf vers 1 tot4 is in die vorm van ‘n voor
waarde-sin. Verse 1 tot 3 vorm die protasis en vers 4 die
apodosis. Die hoofsaak van wat hier gesê word is vervat, nie in
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die protasis nie, maar in die apodosis in vers 4, naamlik dat ‘n
man sy vrou wat hy weggestuur het, en wat intussen ‘n ander
s’n geword het, nie weer mag neem as sy vrou nie omdat sy.
onrein geword het. Alles wat in die protasis staan (v 1-3) is
blote verwysing na wat in die praktyk gebeur of kan gebeur en
geen sanksionering daarvan nie. Daarom ui dit: As ... (v 1-3),
dan .. (v 4). Dieselfde konstruksie vind ons ook byvoorbeeld
in Deut 22:22. Wat hiér in die protasis staan, naamlik: “As ‘n
man betrap word terwyl hy met ‘n getroude vrou gemeenskap
het”, word hiermee tog nie gesanksioneer nie. Wat wel geld,
is die reel in die apodosis: “hulle moet altwee sterwe”.

Dat die gee van ‘n skeibrief goddelik gesanksioneer is, kan dus
hoegenaamd nie uit Deut 24 afgelei word nie. Inteendeel, die
vrou wat so weggestuur word en dan met iemand anders trou,
word daardeur onrein. Dat daar wel wetgewing van Moses in
die verband was, moet ‘n mens aanvaar, maar dit het volgens
Jesus se eie woorde ontstaan vanweë die hardheid van mense
se harte (Matt 19:8).

Wanneer Jesus op die verwysing van die FariseOrs na Deut 24
reageer, doen Hy dit op so ‘n manier dat dit duidelik is dat Hy
hoegenaamd nie die praktyk van ‘n skeibrief goedkeur nie,
want elkeen wat van sy vrou skei, pleeg egbreuk (Matt 19:9)
en ook die een wat met die geskeidene trou, pleeg egbreuk
(Matt 5:32). Dok ‘n vrou wat van haar man skei en met ‘n
ander een trou, pleeg egbreuk (Mark 10:11; vgl Luk 16:18).

10.3.5.4 1 Korintiërs 7
In 1 Kor 7 beantwoord die apostel Paulus vrae wat aan hom
gestel is oor die huwelik. Dit is interessant om te let op die
verwysingsraamwerk van waaruit Paulus antwoord. Soms gee
hy te kenne dat hy sy eie mening weergee (v 12,25). Nou is dit
seker geoorloof om te vra, waar dit om sulke praktiese sake
soos die huwelik en egskeiding gaan, en Paulus erken dat hy
nie oor alles ‘n bevel van die Here het nie, of iemand soos hy
wat self nooit getroud was nie, werklik hier kan raad gee.

Dit is natuurlik glad nie ‘n uitgemaakte saak dat Paulus nooit
getroud was voor hy ‘n Christen geword het nie. In ‘n artikel
wat verskyn het in New Testament Studies in Januarie 1982
het prof WE Phipps van Virginia (VSA) probeer aantoon dat
die woorde van 1 Kor 7:1 “dit is goed vir ‘n man om ‘n vrou nie
aan te raak nie”, nie Paulus se eie woorde is nie, maar sy
aanhaling van ‘n slagspreuk uit die brief van die Korintiërs aan
Horn wat hy dan verwerp. Daarby bewys ‘n vers soos vers 8
nie noodwendig dat Paulus nooit getroud was nie. Hy rneen
dat dit nie onmoontlik was dat Paulus se vrou nog steeds
gelewe het op daardie stadium nie, maar dat sy horn verlaat
het toe hy ‘n Christen geword het. In so ‘n geval het Paulus in
verse soos vers 15, 32 en 33 verwys na sy eie ondervinding
(vgl by 1 Kor 9:5), en het hy juis ongetroud gebly. Of dit waar
is kan nie met sekerheid gesO word nie, maar wat wel
belangrik is, is dat Paulus oortuig daarvan is dat ook wanneer
hy sy eie mening gee, hy dit nogtans doen onder die leiding
van en in die krag van die Heilige Gees (vers 40), en daarorn
vra dit gesag — ook vir ons. Paulus rnaak nie ‘n onderskeid ten
opsigte van die gesag van woorde van die Here of van horn as
apostel nie. Hy verwag dieselfde reaksie op beide. Dit is 00k
moontlik dat hy op hierdie wyse onderskei tussen die woorde
van Jesus, en die toepassing wat hy onder die leiding van die
Heilige Gees daarvan gee in die praktiese situasie van die
Korintiërs.

Die aksent wet in Paulus se hele hantering van die kwessie van
egskeiding oorheers, is die van versoening. NO ‘n noukeurige
deurlees van hierdie hoofstuk word dit duidelik dat ook Paulus
geen gronde vir egskeiding vir die gelowiges aantoon nie,
maar dat hy wel sterk aandring op versoening as ‘n voort
gesette lewenshouding by gelowiges wat nooit laat vaar moet
word nie. Die enigste werklike “grens” vir die huwelik in hier
die bedeling is die dood van een of albei partye (Rom 7:2,3; 1
Kor 7:39).

In vers 10 verwys Paulus na ‘n opdrag van die Here. Die woord
kurios wat hier met Here vertaal is, word in 1 Kor hoofsaaklik
van Christus gebruik en daarom het ons hier ‘n definitiewe
terugverwysing na ‘n woord van Jesus self. Paulus haal dit nie
letterlik aan nie, maar gee dit weer in sy eie woorde. Die vraag
is nou, wat is hierdie opdrag van die Here? Die sinskonstruksie
is hier misleidend, want by die eintlike opdrag is ‘n tussensin
ingevoeg. Die eintlike opdrag is: “dat ‘n vrou nie van haar man
mag skei nie” (v 10) ... en “Net so mag ‘n man ook nie van sy
vrou skei nie” (v 11). Wat hier tussenin staan (die res van v 11)
is ‘n parentese, of tussenvoeging. Of dit ook deel van die op
drag v~n die Here is~, is moeilik om te sO, maar ek meen tog dat
dit eerder as verduideliking deur Paulus self gesien moet word,
of dan ten minste ‘n nog vryer weergawe van wat Paulus meen
die strekking van Jesus se woorde was.

In verband met die opdrag van die Here waarna Paulus ver
wys, is daar net een van twee moontlikhede. Of Paulus verwys
na ‘n uitspraak van Jesus wat wel onder die apostels bekend
was en deur hulle aan Paulus oorgedra is, maar wat nie in die
evangelies opgeteken is nie, Of hy verwys na ‘n uitspraak wat
later wel in die evangelies opgeteken is. Die woord van Jesus
wat die meeste na hierdie opdrag van 1 Kor 7:10, 11 klink, is
Jesus se verbod op egskeiding in Matt 19:6,9 en Mark
10:9,11,12). Wat ook al die geval mag wees, Paulus dra beslis
kennis van Jesus se uitsprake in die verband en hy weet nie
van ‘n uitsondering wat Jesus sou gemaak het in die geval van
owerspel nie.

Wat nou die tussensin “as sy tog van horn skei, moet sy
ongetroud bly, of haar met haar man versoen” betref, is dit so
dat die Grieks, wat hier in ‘n passiewe vorm staan, 00k vertaal
kan word: “As sy tog van horn geskei is . . .“ (of selfs “as sy
tog aan die skei is”). Laasgenoernde lyk vir my op grond van
die eksegese van die res van die hoofstuk hier na ‘n beter ver
taling. (Vgl kommentare van Grossheide, Baltensweiler, Con
zelman, Wendland en andere.) Dit gaan dus vir Paulus hier nie
om ‘n moontlike uitsonderingsgeval waarvoor hy tog meen dat
daar gronde kan bostaan nie, maar orn ‘n moontlikheid wat in
Korinte kan voorkorn, naamlik dat by die ontvangs van hierdie
brief ‘n gelowige vrou (dieselfde sou ook geld vir ‘n gelowige
man) klaar geskei is en die vermaning van vers 10 nou nie meer
op haar van toepassing kan wees nie. Dan het Paulus vir so ‘n
vrou ‘n ander opdrag, en dit is orn ongetroud te bly, of haar
met haar man te versoen. Maar selfs as die bestaande vertaling
gehandhaaf word, kan hier nog nie ‘n uitsondering ingelees
word wat Paulus sanksioneer nie, maar slegs ‘n moontlike
geval wat kan voorkom van iemand wat ten spyte van die ver
maning tog die sonde doen (uit swakheid) en skei. Dan
beteken dit nog nie dat die verbod op egskeiding opgehef is
nie, want so ‘n persoon moet dan ongetroud bly of haar met
haar man versoen. Volgens sommige verklaarders het ons hier
te doen met die wanopvatting van sornrnige Christenvroue in
verband met seksuele onthouding in die huwelik. Hy laat hier
die vroue dan toe orn te skei, maar dan moet hulle ongetroud
bly. As hulle egter tot ander insigte kom, moet hulle na hulle
eie mans teruggaan. Dit klink na ‘n aanneemlike verklaring,
maar is nie die enigste moontlikheid nie. (VgI Delleman & Von
Meyenfeldt, Op weg near een nieuw Echtscheidings
recht, 1969:23).

Dit is duidelik dat Paulus se pleit om versoening die botoon
voer, en wel onder alle ornstandighede — dus ook in die geval
van owerspel. Hy ken tog nie die eis aan ‘n gelowige stel om
ongetroud te bly, en nog verder, om hear met hear man te ver
soen, as daar een uitsondering is op grond waarvan versoen
ing nie hoef gesoek te word nie.

Ook in 1 Kor 7 is daar vir ‘n gelowige geen grond vir egskeiding
te vind nie. Hier word slegs van die ongelowige wet wil skei,
gepraat. Die inisiatief kan nooit van die gelowige uit
gaan nie. As die ongelowige egter wil skei, sO Paulus in v 15 —

en dit behoort dan nie te wees omdat die Christenhuweliks
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maat dit vir hom/haar net onmoontlik maak om verder met die
huwelik voort te gaan nie — laat hom dan skei. In sulke gevalle
is die gelowige man of vrou nie gebind nie (ietterlik — hoef nie
tot slaaf gemaak te word nie). Die Christen moet in so ‘n geval
by die egskeiding wat die ongeiowige party begeer en deur
voer, berus.
As die ongelowige party natuurlik gewillig is om met die huwe
uk voort te gaan, moet die gelowige party hom/haar nie ver
stoot nie (v 12-14). Die apostel Petrus gee in 1 Pet 3:1-6 ‘n
aanduiding aan gelowige vroue hoe in sulke gevalle opgetree
behoort te word.

10.3.5.5 Uit al drie die sogenaamde uitsonderingstekste
moet dieselfde konklusie getrek word, naamIik dat dit vir dio
gelowige geen grond vir egskeiding bied nie. Die wesenlike
onontbindbaarheid van die huwelik word deurgaans gehand
haaf. Tog is daarmee alles by hierdie tekste nog nie gesê nie,
want nie in een van die drie gevalle in die Nuwe Testament is
dit die hoofmoment in die betrokke Skrifgedeeite om alIe
moontlike egskeidingsgronde af te wys en egskeiding ten alie
koste te belet nie, maar om die evangelie van Gods genade in
Christus te verkondig. Daarom moet Matt 5:27-32 gelees word
in die hg van Matt 5:17-20: “Ek het gekom om die wet en die
profete huhie voile betekenis te laat kry”, en Matt 19:1-10 saam
met verse 10 tot 12 waaruit blyk dat ‘n mens ‘n burger van die
Koninkryk moet wees om hierdie dinge te vat — en dit is ‘n
genadegawe van God. Net so kry 1 Kor 7:1-16 sy
eintiike betekenis eers in vers 22 tot 24, naamlik om as vry
gekoopte ‘n slaaf van Christus te wees. In ai hierdie gevaile is
dit die evangelie wat die deursiag gee en nie die wet nie.

10.3.6 Genade
Alle gevalle van egskeiding moet dus ten diepste gesien word
as teen die wil van God. Egskeiding mag eintlik nooit plaasvind
nie, tog gebeur dit en dan is dit ‘n ramp. Maar selfs hierdie
verskriklike ramp vernietig nie die evangeiie van God se
genade in Christus nie. TrOuens, die evangeiie is nog belang
riker as die huwelik. Volgens EP Groenewald is dit moontlik
dat ‘n situasie kan intree by gemengde huwelike, waar die
ewe vir die gelowige ondraaglik gemaak word tot skade van
die geestelike ewe en dat dit dan belangriker word om die siel
te red as om die band van die huwelik te behou (Die Eerste
Brief aan die Korintiërs, p 91).

10.3.7 Gebroke werklikheid
Dit is helaas wel so dat ons in ‘n bose wéreid ewe en dat daar
soms situasies kan ontstaan waarin mense geforseer word om
tussen kwaad en minder kwaad te kies. Die keuse van die
minder kwade beteken egter nog nie dat die minder kwade
nou geregverdig kan word nie. Daarom moet so ‘n noodkeuse
steeds ‘n saak van smart en berou bly,en gepaard gaan met
verootmoediging voor God. Volgens JA Reyns kan ‘n situasie
ontwikkel waar ons moet leer om te sê: “egskeiding is onver
mydelik en ‘n noodhulp. Egskeiding moet altyd ‘n ramp wees
wat mense tref, en nooit ‘n handige uitvlugkans nie. Dit moet
met skuldgevoelens gepaard gaan en met erkenning van mis
Iukking, met boetedoening en berou. Dan kan huweliksontbin
ding ‘n gerig van God word — ‘n gerig wat ons nie Iiggaamlik
en geestelik wii verpletter en verbrysel nie, maar wil suiwer en
louter, ja, tot bekering oproep. Wie dit so ervaar, kan as dee
moedige maar nuwe mense uit die gerig te voorskyn tree en as
dit dan moet, selfs ook weer ‘n nuwe Iewensgemeenskap
binnegaan” (Heyns, Die nuwe mens onderweg, 1970:206).

10.3.8 Wetgewing
Die kerk betreur ook die feit dat dit vir die staat nodig is om
wetgewing in te stel om egskeiding te reel. Tog aanvaar die
kerk met jammerte, net soos Jesus self, destyds (Matt 19:8;
Mark 10:5) dat dit nie anders kan nie, omdat so baie egskei
dings voorkom vanweë die hardheid van mense se harte. Die
staat het ‘n pug om ook hierdie jammerlike saak ordelik te reel.
Die kerk pleit steeds by die staat om in sy wetgewing oor hier
die saak vir die kerk ruimte te skep om ook by ernstige ver

brokkeiing nogeens die evangehie van verlossing en versoening
deur Jesus Christus aan die partye te verkondig op ‘n heel per
soonlike wyse. Daarom sal dit goed wees as daar in die wet
gewing ‘n verpligte verwysingskiousule ingebou kan word,
alvorens die finale bevel tot egskeiding gegee word.

10.4 HERTROU
10.4.1 Dit voig ogies dat indien alle egskeiding teen die wil
van God is, en die huweiik ‘n bo-persoonlike bindingskrag het,
die hertrou van geskeidenes ook teen sy wil is. In die uitsprake
van Jesus het Hy dan nie net egskeiding nie, maar ook hertrou
as egbreuk aangewys. “Elkeen wat skei ... en met ‘n ander
een trau, pheeg egbreuk” (Matt 19:9; Luk 16:18). Dit geld vir
beide die man en die vrou (vgl oak Mark 10:10). Verder is dit
oak egbreuk om met die geskeide vrou te trou (Matt 5:32).

10.4.2 Egskeiding en selfs owerspel maak nag nie die huwe
hik wesenhik tat niet nie. Voigens Paulus is dit shegs die doad
wat die band verbreek (Ram 7:1-3; 1 Kor 7:39). Daaram
moet, waar egskeiding plaasvind, sehfs as gevolg van ower
spel, die vraag na die herstei van die huwehik die eerste wees
wat by die man en die vrou opkom.

10.4.3 Paulus shuit inhoudehik by die uitsprake van Jesus aan
met die khem op versoening. As hy in 1 Kor 7:11 vir die
getroude vrou sê dat indien sy skei, of geskei is, dan moet sy
daarna ongetroud biy of haar met haar man versoen, dan
impliseer die “of” nié dat as sy ongetroud bly die roeping tot
versoening vervah nie. Dit bhy geld, want dit is juis am die
moontlikheid tot restitusie oop te laat vir die ander party, wat
tog oak later tat ander insigte kan kom, dat sy ongetroud moot
bly. Dit geld natuurhik ook vir die man.

10.4.4 Die argument van sommige dat Paulus die eis om
ongetroud te bly slegs van toepassing maak op die gevahle van
egskeiding waar beide man en vrou gelowiges is, maar nie op
die sogenaamde “gemengde” huwelike nie, gaan oak nie op
nie. Uit ‘n vergelyking van v 10 waar Pauhus die getroudes aan
spreek met v 12 waar hy met “die ander” praat, wat tog oak
getroudes is, lyk dit asof die eerste groep getroudes is wat
beide Christene is, terwyl die tweede groep getroudes is waar
van slegs een party ‘n Christen is. Nou is die argument dat
Pauhus baie pertinent die eerste groep maan om ongetroud te
bly en hulle vir versoening te beywer, maar vir die tweede
groep herhaal hy nie weer die opdrag nie, omdat ware versoe
fling shegs in Christus moonthik is. In die hg van 1 Kor 7:39 en
Ram 7:1-3 is dit egter anwaarskynhik dat dit sy bedaeVng is.

10.4.5 Weer eons moet uit die gegewens gekonkludeer word
dat alle gevalle van die hertrou van geskeidenes, behalwe waar
die ander party reeds oorlede is, ten diepste gesien moot word
as teen die eintlike wil van God.

10.4.6 Qok hier moot ons reken met die gebroke werkhikheid
waarin ons lewe en dat daar soms noodsituasies kan ontstaan
waarin daar gekies moot word tussen kwaad en minder
kwaad. Blote eensaamheid kan vir mense te veeh word. Hier
sal egter baie duidelik onderskei moet word tussen die blote
Ius van die vlees en die drang tot selfhandhawing wat die bo
toon voer, teenoor die opregte gebrokenheid en verbryseling
in ‘n werklike noodsituasie.

10.5 OPTREDE
10.5.1 In sy optrede teenoor egskeiding en hertrou sal die
kerk baie gesteld daarop moot wees om werkhik die kern van
die evangelie self in opregte hiefde aan die betrokkenes to be
dien en nie te verval in wettisisme nie. Dit is nie in die eerste
piek die reels wat aan die mense voorgehou moot word nie,
maar die voile omvang en betekenis van Gods genade in Jesus
Christus, maar van daaruit dan ook die konsekwensies van
verbondenheid aan Christus vir die hole lewe. Dit is nie moont
uk om in een faset van iou howe, soos die huwelik, konsekwent
Christelik op to tree, terwyl ander fasette van iou ewe, soos
iou besigheid en iou bedryf en iou sportbeoefening, sosiale
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aktiwiteite ens geen blyke gee van die volledige koningskap
van Christus in jou lewe nie. In so baie gevalle van egskeiding
en selfs net van vervreemding in die huwelik, is die werklike
probleem vervreemding van Christus self, en hierdie nood
moet in die pastoraat ontbloot word. Die betekenis van Chris
tus se heerskappy in ‘n mens se ewe moet aan die hand van
tekste soos die volgende volledig verduidelik word: Ef 1:3-8;
2:1-10; 2 Kor 5:14-19; Kol 2 en 3; Matt 22:37-40; Mark
12:29-30; Luk 14:26; Matt 16:24-27 ens. In die hantering van al
hierdie tekse sal die regte balans tussen indikatief en imperatief
gehandhaaf moet word.

10.5.2 Die kerk sal deur die betrokke kommissies, veral die
AKAE, AJK, AKDB en byvoorbeeld 00k koördinerende kom
missies vir huweliksbediening, moet besin oor die praktiese
hantering van alle sake rondom egskeiding en hertrou.

10.6 SAMEVATT1NG
10.6.1 Die Skrif teken die huwelik as ‘n monogame instelling
wat God tot sy eer en tot welsyn van die mens gegee het.

10.6.2 Dit behoort tot die Godgewilde aard van die huwelik
dat dit nie ontbind mag word nie, soos ook blyk uit die
duidelike uitsprake van die Skrif.

10.6.3 Dit is nie moontlik om in die hg van die Skrif te praat
van “gronde” vir egskeiding nie.

10.6.4 Paulus (1 Kor 7) sluit aan by die radikale onontbind
baarheid van die huwehik soos deur Jesus uitgespreek. Spesi
fiek ten opsigte van die situasie in Korinte, handhaaf hy dit
onverkort ten opsigte van die gelowige. Wanneer die onge
lowige huwehiksmaat wil skei, kari dit gebeur, maar dan moet
die gelowige ongetroud bly en selfs voortdurend nog na ver
soening streef. Hertrou is alleen moonthik nadat God self die
huwelik ontbind het deur die dood van die huwehiksmaat.
Selfs egskeiding en owerspel maak nog nie die huwehik wesen
uk tot niet nie, aangesien ook in hierdie geval daar nog sprake
kan wees van vergifnis en versoening. Ons moet tog ook in die
praktyk handhaaf dat God se genade sterker as die sonde is.

10.6.5 Daarom voig dit ook logies dat gelowiges alles in die
stryd sal werp om ‘n verbrokkelende huwehik te red, waarby
alle moonthikhede en middele ontgin moet word en al die
betrokkenes bereid moet wees om deur middel van gebed,
belydenis, berou, selfverloening en vergifnis te kom tot ‘n
blywende versoening van die egpaar.

10.6.6 Daarom egter ook voig dit logies dat ‘n egskeiding
onder gelowiges slegs by hoe uitsondering sal voorkom, altyd
beleef sal word as uiters pynhik en in stryd met die geopen
baarde wil van God, en daarom gesien sal word nie as ‘n op
lossing nie, maar as ‘n onvermydehike noodhuip en amputasie
in die uiterste krisis-situasie. Terselfdertyd vestig dit die aan
dag op die absolute noodsaak van deeghike voorbereiding vir
die huwelik en van huwehiksberaad en huwehiksverryking.

10.6.7 Uit voorafgaande blyk dan ook duidehik die rede vir die
sterk afwysing van hertrou na egskeiding en die klem op die
noodsaak van ongetroud te bly selfs in die geval van ‘n onver
mydehike egskeiding. Hiermee word die aandag weer sterk
gevestig op die feit dat die enigste grond vir egskeiding die
sonde van die mens is (sy hardheid van hart), en andersyds op
die feit dat die mens nooit sy persoonhike verantwoordohikheid
ontneem mag word nie.

10.6.8 Die enigste etiese reel kan dus slegs wees dat ‘n eg
skeiding nooit vir ‘n gelowige aanvaarbaar kan wees nie, en
dat daarom alles moontlik gedoen moet word om ‘n huwehik te
red en te herstel. Alleen in die gevalle van uiterste en volkome
onherstelbaarheid sou ook gelowiges hulle op die weg van
skeiding kon begeef. Maar die moonthikheid word nooit ‘n
tweede reel naas die verbod nie: selfs wanneer ‘n gelowige na
baie heed en worstehing in die stryd om huweliksherstel met

skuldbelydenis, boete en berou oplaas die stryd gewonne gee,
weet hy nog steeds dat dit nie God se wil is nie. Vandaar dan
00k die berou en die belydenis.

10.6.9 Wie so oordeel oor egskeiding, sal gevolglik ook
moeite he met ‘n algemene toelating van hertrou na egskei
ding. As algemene reel sal ook hier gehandhaaf moet word dat
dit in die hg van die Skrif nie vir die gelowige geoorloof is nie,
juis met die oog op moonthike herstel en versoening. Indien
hier werkhik sprake is van ‘n onmoonthikheid van enige herstel,
sal ‘n beshissing onder dieselfde omstandighede as in 10.6.8
geneern moet word.

10.6.10 Die aard van die evangehie en die felt dat die
gelowige as n burger van die Koninkryk moet leef, dit wil sé
uit God se herstellende en vernuwende genade, plaas dit alles
totaal buite die bereik van enige nuwe wettisisme, juis omdat
dit ‘n hoogs persoonhike beshissing voor God se aangesig ver
eis.

10.6.11 Die kerk aanvaar met leedwese die feit dat almal nie
gelowiges is nie, en gevolghik ook die felt dat die staat
algemene wetgewing nodig het om egskeiding te reel. Net so
mm egter as wat die burgerhike wetgewing van Moses vir
Jesus normatief was, net so mm mag die permissiewe egskei
dingswetgewing van ons tyd die norm word vir die gehowige
en die kerk. Die kerk sal egter voortdurend en met volharding
teenoor die staat moet getuig oor sake wat volgens sy oor
tuiging die welsyn van alle mense, ook ongelowiges, raak.

10.7 AANBEVELINGS

Die Sinode besluit:
10.7.1 Die huwelik word orken as ‘n Godgegewo instel
hing wat in sy wese onontbindbaar is, en daar bostaan
nie werklike gronde vir egskeiding nie.

10.7.2 AIles moontlik moet in working gestel word om
‘n gesonde huweliks- en gesinslewe to bovorder.

10.7.3 In die hg van die Skrif behoort egskeiding nio
onder Christene plaas to vind nie. Vir Christus is die uit
gangspunt en onigsto begaanbaro weg nie ogskoiding
nie, maar huweliksherstel waarby aWe wee, huip, mid-
dole en raad ernstig, biddend on voihardond bonut moot
word in die geloof dat God so genade in Christus indor
daad sterkor as die sonde is en ons geroep word tot ver
soening.

10.7.4 Indion voihardendo en biddendo herstolpogings,
met die aanwending van alle beskikbare huip, uitoinde
uk nie slaag nie en die gebrokonhoid van die huwelik só
ingrypend is dat ‘n ogskeiding inderdaad totaal onaf
wendbaar word (iets wat siege by hoe uitsondering
onder Christene behoort voor te kom), moot dit ons tot
diepe verootmoediging on skuldbelydenis bring in die
wete dat selfs ondor hierdie omstandighode dit nooit as
God so wil vir die huwehik beskryf kan word nie, en
daarom as ‘n ramp beleef moot word.

10.7.5 Indien dit dan tog op hierdie wyse onafwendbaar
word, moet intensiewe pastorale begeleiding deur die
kerk aangebied word sodat egte berou betoon en vergif
nis beleef kan word.

10.7.6 Hertroue na ogskeiding met iemand andors as
die oorspronkhike huwehiksmaat sou eties gesproke en
in die hg van die bestaande Skrifgetuionis moeihik as ‘n
algemene praktyk aanvaar kan word, on daarom moot
so ‘n stap met baie ernstigo en verantwoordehiko
geIoofsafhankhikhoid voor God oorweog word, ahleen al
omdat huwehiksherstel ook na die egskeiding ‘n prin
sipiële moonthikhoid moot bly.
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11. ‘N E~ETYDSE GELOOFSVERANT
WOORD~NG
(Voorheen: Eietydse Kort Beg rip)

11.1 OPDRAG
11.1.1 “Die Sinode besluit om vir die huidige nie oor te gaan
tot die formulering van ‘n nuwe belydenisskrif nie.

11.1.2 “Die Sinode besluit op die daarstelling van ‘n nuwe,
eietydse kort begrip, waarin die leer van die Drie Formuliere
van Eenheid op ‘n bevatlike, kernagtige wyse weergegee word
en waarin 00k ander aktuele aangeleenthede aan die orde kan
kom.

11.1.3 “Die Sinode verwys die opstel van ‘n nuwe, eietydse
kort begrip na die Algemene Kommissie vir Leer en Aktuele
Sake vir voorlegging aan die volgende Sinode.” (Handelinge,
Algemene Sinode 1982:1246-1247).

11.2 WERKWYSE
‘n Subkommissie het gedurende die reses ‘n volledige eie
tydse geloofsdokument opgestel. U Kommissie het hierdie
dokument met waardering in ontvangs geneem. Die inhoud en
styl het positiewe reaksie ontlok.

Nadat die dokument vir kommentaar aan alle Sinodale Kom
missies gestuur is, is sekere tekortkominge geIdentifiseer.
Wysigings is vanuit bepaalde oorde voorgestel. Menings
verskil in verband met sekere artikels bemoeilik ook ‘n finale
formulering. Die Kommissie oordeel dat sO ‘n belangrike doku
mont nie oorhaastlg gefinaliseer moet word nie. Meer geleent
heid vir kommentaar moet geskep word. Dit is ook nie ‘n uiters
dringende saak nie.

Met hierdie inligting word die Algemene Sinode versoek om
die volgende aanbevelinge good te keur:

11.3 AANBEVEUNGS
11.3.1 Die Algemene Sinode oordoel dat moor geleent
hoid vir kommontaar op die Eie-tydse geloofsdokument
gebiod moot word, en besluit om die opdrag aan die
Kommissie te kontlnueor.

11.3.2 Die Kommissie ontvang opdrag am verdere
kommoritaar in to wag tot 31 Desember 1986, die kom
montaar to verwerk, die stuk na aanleiding daarvan te
verbeter en dour vakkundiges taalkundig to laat versorg.

11.3.3 Die Algomene Sinodo ondorneem om die doku
mont to laat druk vir wyo vorspreiding met die oog op
verdoro kommontaar.

11.3.4 Die Algemene Kommissie vir Leer en Aktuele
Sake ontvang volmag om die opdrag van 1982 finaal teen
1990 bevredigend af to handel.

12. GESLAGSVERANDE~NG
Hierdie saak kom van tyd tot tyd in die nuus. Uiteraard wil
gelowiges dan weet hoe hulle daaroor moet oordeel. In hierdie
verband wil die Kommissie ‘n aantal opmerkings aan u voorlO
vir oorweging:

12.1 Die onderskeiding tussen man en vrou is die enigste
onderskeid in terme van die skepping wat God tussen mense
gemaak het. Die geslagtelikheid van die mens vorm dus ‘n
onoorskrybare grens, en daarin juis die ganse veronderstelling
van God se bedoeling met die mons in die struktuurmoontlik
hede van huwelik, voortplanting, gesin, opvoeding en same
lewing. Vanuit hierdie basiese skoppingsgegewens is ons
verplig om te aanvaar dat dit nie vir die mens toelaatbaar is om
op ‘n willekeurige wyse sy/haar geslag te laat verander nie.

12.2 lntussen is dit ook waar dat die seksuele lewe van die
mens, beide in die fisiese en psigiese gestaltes daarvan, in

mindere en meerdere mate aangetas word dour die sonde en
die algemene gebrokenheid van die wOreld waarin ons leef.

12.2.1 Dit kan gebeur dat ‘n persoon vanweë ‘n bepaalde
gesinstruktuur en die totale opvoedingsituasie kan kom tot ‘n
seksuele gerigtheid op persone van dieselfde geslag. By hier
die verskynsel van homoseksualiteit is daar normaalweg egter
nie ‘n behoefte om die eie geslag to Iaat verander nie, maar
hoofsaaklik om seksueel met lode van die eie geslag te verkeer.
Tog is daar gevalle waar ‘n persoon met hierdie agtergrond
vanweë ander faktore ‘n geslagsveranderingsoperasie wil
ondergaan.

12.2.2 Daar is egter 00k die bekende ~evalle waar as gevolg
van ‘n fisiese afwyking of misvorming, die beleefde geslag van
‘n persoon nie ooreenstem met sy/haar uiterlike fisiese
gestalte en geslagsorgane nie. Dit het naamlik al gebeur dat by
‘n persoon wat as ‘n dogter opgevoed is, die manlike geslags
organe in feite inwendig ontwikkel het. Vanweë die basiese
manlike seksualiteit en die vroulike opvoeding en rolverwag
ting het die kind opgegroei met groot verwarring en onseker
heid ten opsigte van seksuele identiteit. Die uiteindelike ont
dekking en operatiewe korreksie van die fisiese misvorming
hot ‘n gelukkige afloop vir die persoon gehad.

12.3 Wat die meerderheid van die sogenaamde geslags
veranderingsoperasies betref, het daar in die jongste verlede
oral steeds sterker en ernstige bedenkinge ontstaan, soveel so
dat sommige hospitale in die VSA nie langer hierdie operasies
wil toelaat nie.

12.3.1 Dit word tans ernstig bevraagteken of ‘n mens se
geslag werklik deur ‘n operasie verander kan word. Die vraag
is of daar nie eerder bloot net van geslagsorgaanverandering
gepraat moot word nie. Dit dui die akuutheid van die proble
matiek aan.

12.3.2 Die hoofargument wat by herhaling ten gunsto van ‘n
geslagsveranderingsoperasie aangevoer word, is die beweerde
waarneming dat ‘n persoon ten diepste eintlik van die teenoor
gestelde geslag is as wat die geslagsorgane aantoon, en dat
dit tot ernstige siolkundige spanning, verwarring en bed
aanleiding gee. Die feitelike resultate met hierdie operasies hot
egter duidelik aangetoon dat dit in verreweg die oorgrote
meerderheid van die gevalle nie die beoogde doel bereik hot
nie, maar inteendeel dikwels eerder ‘n verergering van die pro
bleem was. Dit is juis om hierdie rede dat sommige hospitale
hierdie operasies tans weier.

12.3.3 Daar word oak gewys op die moontlikheid dat ‘n
bepaalde persoon se onvermoë om haar- of homself in ‘n
gegewe sosiale of werksituasie to handhaaf, dikwels op die
seksualiteit geprojekteer word en dan by wyse van ‘n verande
ringsoperasie reggestel probeer word. Dit moot as ong000r-
Ioofde en foutiewe simptoombehandeling verwerp word.

12.4 Opsommenderwys kan die volgende ter oorweging
voorgele word:
12.4.1 Die geslagtelikheid van die mens gaan terug op die
skeppingswil van God en moot as ‘n onoorskrybare grens
beskou word. Willekeurige verandoring van geslag is daarom
eties onaanvaarbaar.
12.4.2 Die aanvoer van psigiese gronde vir geslagsverande
ring kan op hierdie stadium moeilik as voldoende aanvaar
word. Enersyds kan dit bloot die poging woes om die aanvank
like foutiewe opvoeding van die kind voort to sit en te besten
dig in plaas daarvan om die moeiliker weg van korreksie en
herstel to bewandel. Andersyds gaan dit om die problematiese
aard en onsekerheid van die psigiatriese diagnose en prog
nose, soos bewys dour die ontmoedigende resultate en erva
ring in hierdie verband.

12.4.3 Die moontlikheid bestaan dat as gevolg van ‘n fisiese
afwyking ‘n disharmonie kan ontstaan tussen die werklike
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seksuele dentiteit van ‘n persoon en die uiterlike tekens en
organe. in hierdie gevalle is ‘n operatiewe ingreep nie ongeoor
loof nie, maar ‘n dankbare uitkoms. Dan gaan dit egter nie
meer om ‘n gesiagsveranderingsoperasie nie, maar om ‘n
gesiagshersteloperasie.

In hierdie gevalle sal egter ook bepaaide voorbehoude gestel
moet word: die afwyking moet medies duidelik aangetoon kan
word tesame met ‘n besliste fisiese, psigiese en sosiale bepa
ling van die betrokkene se gesiagteiike kern, die betrokkene
moet op ‘n deeglike wyse voorberei word op aile fasette van
die ewe wat wag, terwyl daar ook voorsiening gemaak sal
moet word vir deurlopende begeleiding.

12.5 AANBEVELJNGS
12.5.1 Die Sinode besluit dat wiliekeurige geslags
veranderingsoperasies onaanvaarbaar is.

12.5.2 Die Sinode besluit dat geslagshersteloperasies
aanvaarbaar is.

13. D~E KARAKTER VAN EKUMENHS~
TE~T

13.1 OPDRAG:
Die Sinode dra dit aan AKLAS op om ‘n studie te maak van die
vraag wat die karakter van ekumenisiteit is, en of dit korrek is
om slegs met die kerke ekumeniese betrekkinge te onderhou
met wie ons voile teologiese ooreenstemming het (Handelinge
1982: 1399).

13.2 DIE KERK EN EKUMENISITEIT
13.2.1 Die kerk dank sy bestaan in die eerste en iaaste instan
sie aan die drie-enige God. Die kerk is dus nie bioot ‘n mensiike
organisasie wat op grond van mensiike inisiatief tot stand kom
nie, maar is in die evangelie self veranker. Op grond van die
uitverkiesende genade van God roep Hy uit die menslike
geslag vir Hom ‘n bondsvolk byeen om tot sy eer te leef en om
die boodskap van sy genade werwend in die wêreid te verkon
dig. Hierdie kerk word deur God self teen alle sondige weer
stand in, in stand gehou. Dit is die unieke instrument waarvan
God gebruik maak om die koms van sy koninkryk te bewerk
stellig.

13.2.2 Gegrond in Gods genade, tot stand gebring en in
stand gehou deur Gods Woord en Gees en gerig op Gods eer
en ewige heerskappy, vertoon die kerk steeds die eienskappe
van eenheid, heiligheid, algemeenheid en apostolisiteit. Wan
neer hierdie wesenseienskappe van die kerk ernstig bejeën
word, blyk dit die verskillende kerke voor die taak van ‘n dine
miese ekumeniese strewe te stel.

13.2.3 Die kerk wat sy bestaan te danke het aan die drie
enige God, kan nie anders as een wees nie. Hierdie eenheid is
gegrond in die een waarheid van God soos in die Christus van
die Skrifte geopenbaar. in Christus is alle gelowiges een (Gal
3:28) en as sy liggaam, is die Kerk een. Omdat die mens altyd
in bepaalde historiese omstandighede leef en 00k as gevoig
van die sonde, ken elke individuele gelowige sowel as elke par
tikuliere geloofsgemeenskap die apostoliese waarheid wel
genoegsaam maar tog slegs ten dele. Geen enkele kerk kan
daarop aanspraak maak dat hy alleen die voile waarheid besit
nie. Die apostolisiteit van die kerk impliseer dus ‘n strewe na
aigemeenheid waarin die voile rulmte en tyd van die kerk
geskiedenis omvat word (Ef 3:18).

13.2.4 Die eenheid en algemeenheid van die kerk is egter ook
veranker in die gerigtheid van die kerk op die eer en heer
skappy van God. Daarom word die heiligheid van die kerk nie
los van die eenheid en algemeenheid daarvan tot uitdrukking
gebring nie.

13.2.5 Daar is dus ‘n onmiskenbare verband tussen die eien
skappe van die kerk en sy ekumenisiteit. Ekumenisiteit is der

halwe ‘n blywende opdrag wat dinamies uitgevoer moet word
in ‘n gemeenskaplike bestaan, getuienis en diens van alle
gelowiges tot eer van God.

13.2.6 Die Nederduitse Gereformeerde Kerk het homself in
sy Kerkorde daartoe verbind om te strewe na ekumeniese
betrekkinge met ander kerke, sover dit moontlik en prakties is.

13.3 DIE DOEL VAN EKUMENISITEIT
13.3.1 Wanneer aanvaar word dat ekumenisiteit op grond
van die eieriskappe van die Kerk onafskeidelik aan kerkwees
verbind is, voig dit dat ekumenisiteit nooit ‘n doel op homseif
moet wees nie. Die uiteindelike doel van ekumene is nie
anders as die doel van die Kerk nie, naamlik die koms van die
konlnkryk van God WI ve,lieetlikiiig ~an God.

13.3.2 Die nadere doel van ekumeniese betrekkinge is
gevolglik enersyds om by te dra tot die meer volkome kerk
wees van die kerk, en andersyds om mee te werk tot die meer
effektiewe funksionering van die kerk.

13.3.3 Hierdie doel kan nader toegelig word deur ook dit in
verband met die eienskappe van die kerk te bring.

13.3.3.1 Die aenheid van die Kerk moet op verskillende
maniere tot uitdrukking kom. Primer is die eensgesindheid van
gelowiges onderling en die eenheid van getuienis in die
wêreld. Wear ekumenisiteit reeds die pluriforme gestalte van
die Kerk impliseer, is ekumeniese betrekkinge ook die weg
waarlangs enersyds gestry moet word teen elke vorm van ver
skeurdheid van die liggaam van Christus, en andersyds teen ‘n
soort eenheidstrewe wat die verskeldenheld In die werke van
God misken.

13.3.3.2 Die heiligheid van die Kerk impliseer sy uniekheid
in die wêreld. Omdat die kerk die uitverkorenes tot die ewige
ewe is, moet sy heiligheid nie net belydenis wees nie, maar
ook belewenis. Deur ekumeniese betrekkinge kan die kerk sy
roeping om die heilige Iiggaam van Christus te wees, univer
seel uitdra en uitleef.

13.3.3.3 Die ekumene kan ook sinvol bydra tot die alge
meenheid van die kerk. As lewensomvattende, Christelike
geloofsgemeenskap uit alle voike, tale en nasies, en deur die
loop van die hele geskiedenis, moet die Kerk sy taak om die
koninkryk van God op alle lewensterreine op te rig, met ywer
uitvoer. Hiervoor sal verskillende kerke ook oor grense moet
heen rèik om~die tàak gesamei~tlik mee effèkti&f uit te voir,
Dit impliseer nie ‘n opheffing van sy pluriforme gestalte nie,
maar noodsaaklike aanvulling in gesamentlike onderneminge.

13.3.3.4 Waar die apostolositeit van die Kerk veral bete
kenis het vir die belydenis van die waarheid, moet die Kerk
hom deur ekumeniese samewerking rig op ‘n beter verstaan
van die geopenbaarde waarheid van die Heilige Skrif.

13.3.4 Dit is derhaiwe duidelik dat ‘n ekumenisiteit wat langs
die bane van die Kerk se eienskappe funksioneer, ‘n noodsaak
like bydrae sal lewer tot vervulling van die Kerk se roeping na
binne en na buite.

13.4 DIE OMVANG EN GRAAD VAN EKUMENE

13.4.1 Die omvang van die ekumene is begrens
13.4.1.1 Die omvang van die ekumene word bepaal deur die
grense wat getrek word vir die kerk as iiggaam van Christus op
aarde. Dit is die wydste grens waarbinne verskeie grade van
ekumeniese betrekkinge met verskil in intensiteit gehandhaaf
moet word.

13.4.1.2 Buite die grense van wet as kerk aanvaar word, is
nie meer ekumene nie, maar evangelisering en sending. Die
moontlikheid van die beoefening van sekulêre ekumene word
dus hiermee afgewys.

13.4.1.3 Binne die grense van wat as kerk aanvaar word,
mag dear kerke, sektes en groepe wees met afwykende, een
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sydige en selfs sinkretistiese beskouinge. Met hulle sal die
ekumene op ‘n ander vlak bedryf word as met kerke wat in
belydenis nader aan jou eie belydenis staan.

13.4.1.4 Kontak-dialoog en selfs samewerking met nie
christelike godsdienste is nie ekumene nie aangesien ekumene
gerig is op die uitdrukking en realisering van eenheid wat be
staan binne die kerk as liggaam van Christus.

13.4.2 Die graad van ekumeniese betrekkinge sal in konsen
triese sirkels na buite afneem in intensiteit indien die eie
belydenis in die sentrum van die sirkel geplaas word.

Toegepas op die Nederduitse Gereformeerde Kerk in die sen
trum, sal ons dan die volgende grade van ekumeniese betrek
kinge onderskei.

13.4.2.1 Die Nederduitse Gereformeerde Kerkfamilie
Hier bestaan die nouste eenheidsband aangesien die kerke een
is in belydenis, kerkregeringsvorm en in historiese verbonden
heid aan mekaar. Vir die totale Nederduitse Gereformeerde
Kerkfamilie is die Federale Raad van Nederduitse Gerefor
meerde Kerke voldoende uitdrukking van die eenheidsband en
maak voorsiening vir skakeling, oorleg en samewerking. Vir
die Nederduitse Gereformeerde Kerke binne die Republiek van
Suid-Afrika wat binne dieselfde geografiese gebied bestaan, is
daar egter behoefte aan dringende onderhandelinge oor nouer
skakeiing op so ‘n wyse dat daar voorsiening gemaak word vir
kulturele verskeidenheid binne ‘n eenheidstruktuur.

13.4.2.2 Die Afrikaanse Susterskerke
Ook hier funksioneer eenheid van belydenis en kerkregerings
vorm, maar die kerke het vanweë ‘n historiese breuk van
mekaar verwyder geraak. Hier behoort gesprekke met die oog
op kerkhereniging binne die Tussenkerklike Kommissie maar
ook op die vlakke van sinodes, ringe en gemeentes dringend
voortgesit te word.

13.4.2.3 Kerke van Gereformeerde grondslag binne die
Republiek van Suid-Afrika

Ooreenkomstig artikel 71.1 van die Kerkorde sal daar met die
kerke welwillende samewerking wees. Die Nederduitse Gere
formeerde Kerk bevind hom egter in die onbenydenswaardige
posisie dat sy skorsing uit die Wéreldbond van Gereformeerde
Kerke ‘n invloed het op die verhouding met die kerke.
Christene uit Swart Gereformeerde Kerke het hulleself georga
niseer in die Alliance of Black Reformed Christians in
South Africa. Hulle oefen druk uit op Gereformeerde Kerke
om geen ekumeniese bande met die Nederduitse Gerefor
meerde Kerke aan te knoop nie voordat die kerk nie voldoen
het aan die eise wat in die Ottawa-resolusie gestel is nie.
Gesprekke met Gereformeerde kerke in die Republiek van
Suid-Afrika oor genoemde knelpunte sal this voortgesit moet
word.

13.4.2.4 Kerke van Gereformeerde belydenis en kerk
regering in die buiteland

Met die “suspendering” van die Nederduitse Gereformeerde
Kerk se lidmaatskap van die Wêreldbond van Gereformeerde
Kerke en die “uittrede” van die Nederduitse Gereformeerde
Kerk uit die Gereformeerde Ekumeniese Sinode het die ver
houdinge met die kerke ‘n laagwatermerk bereik. Voàrtgaande
gesprek en die herstel van ekumeniese bande soos in Art 71.2
van die Kerkorde bepaal, is klaarblyklik afhanklik van die
volgende voorwaardes:
* dat die spanninge binne die Nederduitse Gereformeerde

Kerkfamilie doeltreffend opgelos moet word;

* dat die Nederduitse Gereformeerde Kerk duidelike uit

sprake teen rassisme en enige vorm van rassediskriminasie
maak en hom openlik beywer vir die beëindiging van alle
vorme van apartheid; en

* dat die Nederduitse Gereformeerde Kerk weer opname in

die Wêreldbond van Gereformeerde Kerke kan verkry.

13.4.2.5 Kerke van algemene Protestants-Christelike
belydenis

Hier geld artikel 71.3 van die Kerkorde, maar weinig daarvan
kan in praktyk gebring word vanweë gespanne verhoudinge
tussen die Nederduitse Gereformeerde Kerk en lidkerke van
die Suid-Afrikaanse Raad van Kerke. Oor die kwessie van
“apartheid” het verhoudinge met Metodiste, Anglikane en
Lutherane ‘n laagwatermerk bereik. Die Nederduitse Gerefor
meerde Kerk behoort steeds ‘n duidelike profetiese getuienis
te lewer teen enige negatiewe aspekte in die Suid-Afrikaanse
samelewing wat die menswaardigheid van mense enigsins
aantas. Gesprekke met Engelstalige en Lutherse Kerke oor
teologiese, kerklike en maatskaplike aangeleenthede behoort
nog steeds nagostreof to word.

13.4.2.6 Die Rooms-Katolieke Kerk
Standpunte en uitsprake van die kerk na Vaticanum II het toe
nadering van Protestantse kerke tot Rome moontlik gemaak.
Betrekkinge met die Kerk behoort dus nie totaal buite die
gesigsveld van die Nederduitse Gereformeerde Kerk te wees
nie. Gesprekke om leerverskille duidelik te identifiseer en
begrip te bevorder, is nodig. Daarby kan terreine waar skake
ling tussen die kerke moontlik is geldentifiseer word. ‘n Artikel
kan moontlik op hierdie vlak in die Kerkorde ingevoeg word
om voorsiening te maak vir gesprek.

13.4.2.7 Pinkstorkerke en Charismatiese groepe
Die Pinksterherlewing van die afgelope dekades het besondere
groei meegebring in Pinksterkerke en Charismatiese groepe
het oor ‘n wye front opgeskiet. Die Nederduitse Gerefor
meerde Kerk het reeds heelwat lidmate verloor in die proses.
Binne die kerk funksioneer alhoemeer charismatiese groepe en
huiskerke. Die verhouding tot en wyse van optrede in verband
met die beweging sal duidelik bepaal meet word.

13.4.2.8 Kerke met afwykende leerbeskouings
Daar is kerke met afwykende Ieerbeskouinge wat aanvaar
moet word as deel van die Iiggaam van Christus omdat hulle
tog beantwoord aan die minimum voorwaardes vir Kerkwees.
Hieronder tel sekere sektes asook die meerderheid van die
groot groep Onafhanklike Kerke in Suid-Afrika. Die kontak
met die groepe moet veral gong wees op die korrigerende
gesprek ten einde dwaling en sinkretisme daar te probeer uit
suiwer. Eers as dit duidelik is dat die gesprek geen vrugte at
werp nie, kan bande vanweë die dwaalleer verbreek word.

13.4.3 Die huidige bewoording van Art 71.4 van die Kerkorde
maak slegs voorsiening vir offisiële betrekkinge met ekume
niese liggame. In verband met die bilaterale betrekkinge tussen
kerke is daar geen riglyne nie. Hier is die ideaal dat die
Algemene Sinode slegs breë beginselriglyne sal neerle en dat
werklike betrekkinge deur sinodes, ringe en veral ook plaaslike
gemeentes aangeknoop behoort te word. Ekumeniese kom
missies behoort dus op al die vlakke te funksioneer, ten einde
te verken en te besluit oor ekumeniese betrekkinge.

13.5 AANBEVELINGS
Die Sinode neem met betrekking tot ekumenisiteit die
volgende standpunte in:

13.5.1 Voorwaardes vir Ekumeniese betrokkenheid
13.5.1.1 Ekumeniese betrokkenhoid is net sinvol waar
dit in Christus as die Waarheid geskied. Dit beteken dat
kerke mekaar moot ernstig neem in die hg van die
Woord van God on dat daar deurgaans onbelemmerde
geleentheid moot wees om van die Evangelie to getuig.

13.5.1.2 In enige ekumeniese kontak moet die reg be
hou word om onskriftuurhike besluite en optredes te
verwerp. Besluito genoom by ekumenioso samekomste
van watter aard ookal, mag in goon opsig bindend woos
op die botrokke kerke nio.

13.5.1.3 Ekumoniese botrekkinge in die sin van werk
like samoworkihg kan slegs plaasvind tusson kerke wat
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dieselfde belydenisgrondslag het. Buite die kring is daar
ook wel ruimte vir ekumeniese betrekkinge, maar dan
hoofsaaklik as gespreksg&eentheid en tsr wills van
getuienis oor die waarheid.

13.5.1.4 Al is dit so dat eie kwaliteit enige vrees vir
ekumeniese betrokkenheid in hierdie wyor sin kan oor
kom, moot sodanige botrokkenhoid tog met groot vor
antwoordelikheid gehantoer word. Die kork meg op
goon wyse gekompromittoer en in verleenthoid gestel
word nie. Die geskiedonis hot immers bewys gelewer
dat ekumeniose liggame wet op hierdie wyer basis funk
sionoer, mettortyd terreine betree wat nie moor tot die
wesenlike taak van die kerk behoort nie.

13.5.1.5 Tsr wills van goeie orde moot slegs die Alge
mene Sinode besluite noem ten opsigte van ekumenieso
strukture en die Nederduitse Gereformeerde Kerk se
betrokkenheid daarby. Mindere vergaderinge kan
vanselfsprekond ekumeniese kontakte met hufle
eweknieë op ‘n informole basis onderhou; dit moot selfs
verwelkom word.

13.5.2 Implikasies van Ekumeniese betrokkinge
13.5.2.1 Alhoewel okumeniese betrokkingo nie nood
wendig die onmiddellike of selfs uiteindeiike verkryging
van institutôre eenheid impliseer nie, ken dit tog ‘n
wesenlike bydrao maak tot verantwoordeliko uitskake
ling van verskeurdheid en verkeerde hantering van ver
skeidenheid in die kerk.

13.5.2.2 Met binnelandse sowol as buitelandse kerke
van Gereformoerde belydenis en kerkregering sal eku
meniese betrekkinge wentel om die erkonning van
mekaar so doop, ontvangs van attestasies, toelating tot
die sakramonte, oopstelling van kansols, erkenning van
legitimasie, verteonwoordiging op sinodes en gesa
mentlike betrokkenheid by ekumenieso liggame. Die
terminus technicus “korrespondensie” dui op amptelike
kontak tussen kerke om hierdie en dorgelike aan
geleenthede te reel.

13.5.3 Samostelling van die Algemone Ekumenieso
Kommissie

Die Sinode stel sy Kommissie vir Ekumeniese Sake soos
voig seam: Die dagbestuur van die Breë Moderatuur en
vyf doskundige lede benoom dour die Sinode. Die Direk
tour Ekumeniese Sake is ampshalwe voile lid van die
Kommissie.

14. KOMMUMST~ESE BED RE~G~NG
14.1 OPDRAG
14.1.1 Die Sinode versoek die kommissie om aandag te gee
aan die publikasie van inligtingstukke sodat die lidmate ingelig
kan word oor die strategie wat die Kommunisme beplan, die
omvang en aard van die bedreiging ens. Benewens ander
bronne kan inligting van die lnstituut verkry word.

14.1.2 Die Sinode bring die bestaan van die lnstituut vir die
studie van die Marxisme te Stellenbosch onder die aandag van
die Kerk met dien verstande dat belanghebbende instansies
hiervan gebruik kan maak.

14.1.3 Aangesien die Sinode oortuig is dat die bestryding
van Kommunisme die effektiefste sal wees as daar gekoor
dineerde optrede is, dra die Sinode dit op aan die Algemene
Kommissie vir Leer en Aktueie Sake om te poog om same
werking en koördinasie tussen verskillende instansies te
bewerk.

14.1.4 Die Sinode herhaal weer die Iaaste gedeelte van sy
besluit, naamlik dat die Algemene Kommissie vir Leer en
Aktueie Sake opdrag ontvang om met betrekking tot hierdie

aangeleentheid met die ASSK en Antikom te skakel. (Hande
linge, Algemene Sinode 1982:1245-1246).

14.2 PUBLIKASIE VAN INLIGTINGSTUKKE
Die Kommissie het die moontlikheid om inligtingstukke te
publiseer en te versprei, oorweeg.

Vanweë die administratiewe en finansiële implikasies wat met
die daarstelling van manuskripte; drukwerk en verspreiding
gepaard gaan, besluit die Kommissie om nie self die uitgee van
publikasies oor Kommunisme te onderneem nie.

Lidmate is daarvan bewus dat ander instansies reeds inligting
stukke oor Kommunisme beskikbaar gestel het. Benewens die
kursus Die Christen en kommuni8me, wet by Dybeikor ver
skyn het, is populêre en wetenskaplike lektuur by die boek
handelaars verkrygbaar. Die Instituut vir die studie van Marx
isme, asook Serkos, versprei gereeld lektuur wat aktuele in
ligting oor die Kommunisme bevat.

14.3 KOORDINASIE
Daar bestaan verskiilende organisasies wat die Kommunisme
in SA bestry. Alhoewei samewerking en wedersydse onder
steuning onder bepaalde voorbehoude oorweeg kan word, be
moeilik die uiteenlopende vertrekpunte van die verskillende or
ganisasies toekomstige skakeling.

In die hg hiervan besluit die Kommissie om hewer op ‘n ad hoc-
basis, naamhik wanneer die behoefte ontstaan en die geleent
heid hom voordoen, samewerking met ander organisasies te
soek.

14.4 ASSK EN SERKOS (VOORHEEN ANTIKOM)
Volgens besluit van die Sinode (1982), behou u Kommissie op
gereelde basis kontak met die ASSK en Serkos. Die betrokke
personeehlede tree voortdurend in verband met hierdie saak
met mekaar in verbinding.

14.5 AANBEVELING
Aangosien kennis noodsaaklik is om die strategio van
die Kommunisme to verstaan, moedig die Sinode lid-
mate aan om dour bestaande publikasies op hoogte to
kom van die aanslag wat deur die Kommunisme teen
ons land en Kerk beplan word.

15. LEWENDEWOORD-BED~ENINGE

15.1 OPDRAG
Die Algemene Sinode dra dit aan die Algemene Kommissie vir
Leer en Aktuele Sake op om ‘n studie te maak van die
Lewendewoord-bedieninge sodat lldmate met advles bedlen
kan word met betrekking tot hierdie beweging. (Handelinge,
Algemene Sinode 1982:1426.)

15.2 WERKWYSE
Die metode waardeur die opdrag uitgevoer is, het bestaan uit
herhaalde besoeke aan byeenkomste van Lewendewoord-be
dieninge te Halfweghuis; gesprekke met leiers; die bestudering
van lektuur en die ulster na klankbande. In die proses het die
Kommissie be~Fnd dat somthige bronne Lewendewoord
bedieninge op ‘n ongegronde wyse veroordeel. Daar is ‘n
onafhankhike ondersoek ingestel en die volgende bevind:

15.3 ONTSTAAN VAN DIE LEWENDEWOORD
BEDIENINGE (LWB)

Hierdie beweging het gedurende 1951 deur die arbeid van
John Stevens in die VSA ontstaan. Na ‘n besoek aan Stevens,
het mnr Kobus Swart die Lewendewoord-bedieninge in Suid
Afrika gevestig. Die hoofsentrum van die groep in SA is by
Halfweghuis geleë. Dit heet Silo. Byeenkomste word gereeld
by ander sentra in die land gehou.

15.4 AANSLUITING BY DIE BEWEGING
Die beweging vermy die begrip “aansluiting van lede”.1 ‘n
Persoon wat belanqstel, mag “... ‘n versoek om aanvaarding
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in die plaaslike liggaam rig deur met eon van die ouderlinge of
pastor te praat, en reëlings to tref om as lid ontvang to
word”.2 Sodoende hot LWB gedurende 1985 ongeveor 100
“lode” in SA.

Die LWB se geloofsbeskouinge word in die volgende
belydenis vervat:

15.4.1 Ons gb dat die Heilige Skrif woordeliks die geInspi
reerde Woord van die ewende God is (2 Tim 3:16-17; 2 Pet
1:20-21).

15.4.2 Ons gb dat die ewige God die enige waaragtige en
lewonde God is (Jes 43:10; 44:0) en dat God ewig iii due pei
sone manifesteer: Vader, Seun en Heilige Gees (1 Joh 5:7-8;
Joh 1:1-3; 14; 15:26; Matt 28:19; 2 Kor 13:13; Joh 14:15-23;
Joh 16:7-15; Jes 48:16).

15.4.3 Ons gb dat die mensdom verlore en geestelik dood is
deur die sonde van Adam, maar dat God sy Seun Jesus
Christus gestuur het om ons te verbs en die lewe te gee (Rom
5:sien verse 9-12, 15-19).

15.4.4 Ons gb dat Jesus Christus vir ons en in ons plek gely
hot, en ons van die sonde en siekte verbs het (Jes 53:sien
verse 4-12).

15.4.5 Ons gb dat ‘n sondaar niks kan doen om homseif to
red nie, behaiwe om in Jesus Christus as sy Here en sy
Verlosser te gb (Ef 2:8-9; Rom 6:23; Jes 64:4; Rom 3:sien
verse 10-24 Rom 5:1-2).

15.4.6 Ons gb dat bekering en geloof in Christus Jesus ons
ewiglik red (Joh 3:14-18).

15.4.7 Ons gb aan afsondering van die wêreld van sonde en
in hoiligmaking (1 Tess 4:3; 5:23; 2 Kor 6:14—7:1; Rom 6). En
ons gb in die strewe na Christebike volmaaktheid (Heb 6:10).

15.4.8 Ons gb aan die ondervinding van waterdoop nadat
ons tot bekering in Christus gekom het (Matt 28:19; Rom 6:4
— sien ook verse 3-14).

15.4.9 Ons gb aan die sabwing of die doop met die Heilige
Gees vir die gelowige (Jak 14:16-17; 16:7; Hand 1:5; 2:1-4;
8:17; 10:44-46; 19:6; 1 Kor 3:16).

15.4.10 Ons gb aan ‘n heibige wandeb deur die Heilige Gees,
vir die gebowige (Gal 5:16,25; 1 Kor 3:16-17).

15.4.11 Ons gb aan wonderwerke en bonatuurlike gawes
wat deur die Heilige Gees in die Kerk geopenbaar word (1 Kor
12:7-11).

15.4.12 Ons gb dat die gebowige persoonlik gebeer, gelei,
gerig kan word, openbaring in verband met die toekoms gogee
kan word en daagliks verryk en bokr~gtig kan word deur die
Heilige Goes (Joh 16:12-15). (Die Heilige Gees Iei ons, open
baar die toekomstige dingo en vertrou aan ons abbe dinge toe.
Hand 1:8 — Die Heilige Goes bekragtig.)

15.4.13 Ons gb dat die Heibige Gees goddelike vrug in ons
lewens voortbring (Gal 5:22-23).

15.4.14 Ons gb aan dieselfde fundamentebe bedieninge in
die kerk as wat in die oorspronkbiko Kerk bestaan hot (Ef
4:7-16).

15.4.15 Ons gb aan profetiese uitingo in die kerkdienste (1
Kor 14:1, 4-5, 24-25; 1 Tess 5:20-21).

15.4.16 Ons gb dat ‘n gebowige dour oordrag
(“impartation”) en handopbogging van toegeruste en gesabfde
medegebowiges bediening kan ontvang (Rom 1:11; 2 Tim
1:6-7; 1 Tim 4:14-15; Hand 8:14-24; 19:1-7).

15.4.17 Ons gb aan die Nuwe Testamentiese orde en
organisasie van die plaasbike Kerk en aan die gesag van ouder
binge en diakens (Tit 1:5-9; 1 Tim 3:1-15; Hand 20:17-25; 1 Pet
5:1-4).

15.4.18 En ons gb aan die Nuwe Testamentiese orde vir die
huisgesin (Ef 5:22—6:4; 1 Pet 3:1-12).

15.4.19 Ons gb aan die profetiese bediening, of die bewende
Woord van Christus (1 Kor 2:1-5, 9-13; 1 Pet 4:10-11).

15.4.20 Ons gb aan die restourasie van die Kerk in die laaste
dae (Jes 58:12, 61:4; Joel 2:23-28; Jak 5:7-81.

15.4.21 Ons gb eon ‘n eerbiedige senbidding en bolpiysing
van die Here (Kob 3:16-17; Ef 5:18-201.

15.4.22 Ons gb aan getroue bywoning van die kerkdienste,
veral in hierdie tve (Heb 10:24-25).

15.4.23 Ons gb aan ‘n geestebike verhouding met en bedie
ning van mekaar in die gemoente (1 Tess 5:11-15; Heb 10:24;
Rom 12:5; 2 Kor 5:16-17).

15.4.24 Ons gb aan die veobvoudigo en verskeidenheid be
dieninge in die pbaasbike Kerk, en gb dat elke lid in die Liggaam
van Christus, ebke ander lid benodig (Rorn 12:4-8; 1 Kor
12:13-31).

15.4.25 Ons gb aan die evangebisasie van die hebe wêrebd
(Mark 16:15-16; Hand 1:8-9; Eség 3:17-18; Joh 4:35-371.

15.4.26 Ons gb dot Christus in hierdie laasto dae Homsebf in
‘n geestelike bosoek aan Sy uitverkorenes openbaar, (Hos
6:1-3; Joel 2:23-32), on ná hierdie verskyning sal Hy porsoon
bik, soos Hy weggegaan hot, na die aarde terugkeer (Hand
1:11, 1 Tess 4:16-17; Tit 2:12-13; Matt 24:36, 42, 44).

15.4.27 Ons gb dat ná hierdie lowe daar ‘n piek vir die
wedergeborenes voorberei is, en ‘n pbek van straf vir die
ongebowiges (Joh 14:2; Op 21:4; 22:5; Mark 9:43-44; Op
20:10, 15).

15.4.28 Ons gb dat die Koninkryk van God uiteindebik sal
seëvier oor al die koninkryke van die wéreid (Matt 6:9,10; Op
20:1-6, 11-15).

15.4.29 Ons gb dat die sbeuteb tot die krag van God in ons
bewens gebed, en wag op die Here is (Ef 6:18; Jes 40:31; Luk
18:1-9; 1 Tess 5:17).

15.4.30 Ons gb in die soeweroiniteit en heerskappy van
Jesus Christus oor die gebowige as enkebing en oor die pbaas
bike Kerk, en ons onderdanigheid aan Horn (Kob 1:12-20; Fib
2:5-11; Ef 1:19-23).

15.4.31 Ons gb dat daar waarheid is wat nog deur die Heibige
Goes openbaar moot word wat van ons ‘n oop gomoed voreis,
soweb as ‘n aanvaarding om in ons wandeb met God to kan
voortgaan, en om die voile hersteb van die Kerk met botrekking
tot sy Koninkryk to sien (Dan 12:4; Joh 16:12-13).

15.5 JESUS IS DIE HERE
Die boor en biturgie van die Ned Gerof Kerk vorskib in bopaabde
opsigte van hierdie geboofsbeskouing. Maar met sommigo
punte kan — op grond van die Skrif — heebhartigo instomming
betuig word. Dit geld veral die bebydenis dat Christus die Here
Is.

Die Kommissie hot bevind dat gerugte wat geduronde 1981 —

verab dour sekere koorante — versproi is, naambik dat LWR die
Koningskap van Christus ben, ongegrond is.

Die Kommissie kan gotuig dat predikers en bidmate van LWB
tydens dienste Christus as die Here en Koning beby. Die uit
drukking “Jesus is Lord”, word tebkens verneem wanneer die
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groep byeen is.3 In ‘n brief aan hierdie Kommissie (20 Junie
1981) verklaar die leier, mnr Kobus Swart: “Ons gb soos
Petrus in Hand 4:12 gesê het, dat daar geen ander Naam as die
Naam van die Here Christus is waardeur ons gered word nie.”
Die absolute heerskappy van Christus word in die bekend
stellingsbrosjure “Aan elkeen van vra”, gestel.4 In ‘n ander
publikasie word erken: “Hy gaan Here wees, en Hy gaan op
die troon van ons lowe sit.”5 LWB ontken dus nie dat Jesus
die Here is nie (vergelyk 1 Joh 2:18-29).

15.6 AANSPRAAK OP DIE WARE KERK
Een van die kenmerke van ‘n sekte is dat die betrokke groep
hulboseif as die ware kerk beskou. LWB maak daarop aan
spraak dat hulle die model van die Nuwe Tostamentiose Kerk
vertoon. Voordat bewys hiervan aangevoer word, moet in
redolikheid aangedui word dat die groep hulleself geensins vol
maak beskou nie.

Tokortkominge word erken: “As God ons worklik op ver
dienste moet oordeel, sal ons waarskynlik nie baie daarvan
hou nie, omdat ons Horn nog so dikwels faal. Ons is op ons
beste maar onverdienstelike diensknegte.”6 Daar word besef
dat hulle swak, brose en onwaardige instrumente van die
Vador is. Hullo is gebrekkige ledemate van die liggaam.7

Maar dit neem nie weg dat die groep hulle godsdienstige
struktuur as in ooreenstemming met die Nuwe Testamentiese
kerk beskou nie. Enroth se indruk van LWB, is in hierdie ver
band soos volg: “The Church of the Living Word is claimed to
be the only church today which is in God’s will.”8

Die Kommissie het egter die indruk dat bepaalde veranderinge
die afgelopo tyd by Lewendewoord-bedieningo ingetree het.
Daar is duidelik ‘n erkenning van en toenadoring tot ander
kerke wat as lede van die liggaam van Christus beskou word.

In lektuur wet — weliswaar — ‘n geruime tyd gelede verskyn
het, word egter nie geskroom om bedenkinge oor die “tradi
sionele Christendom” en “denominasies” uit te spreek nie.9

15.7 VEROORDELING VAN ANDER KERKE
LWB lewer kritiek op die strukture waarvolgens kerke funk
sioneer. Hulbo huldig die oortuiging dat “... ‘n voortplantendo
kerkstruktuur nog nooit nodig was nie en nooit sal woes
nio.”10 Daar word selfs beweer dat die denominasie-stelsel die
ingewings van God se Gees weerstaan: “Elke denominasie
stelsel word uiteindelik vyandig teenoor die ingewings van
God se Goes.”11 Sommige teologiese skole word deur LWB
voroordeol en as “Babiboniese broeikaste” beskou. Hierdie in
rigtings is volgens LWB instellings wat in stryd met die Skrif is
omdat individuele aandag aan studente ontbreek: “Die Bybol
leer ons nie om die soort Bybelskole te he wat ons vandag ken
nio.”12

In aansluiting hierby word rofboksio ook op predikante geworp.
Ten spyte daarvan dat hulle titels en grade het, is dit ‘n vraag
of hulbo manne van God is. 13 LWB beweer dat lidmate dikwols
deur modernistiese predikante mislei word. “Tog kry hy dit reg
om voort te gaan, ‘n paar woorde aan die mense oor te dra, en
sy geld te ontvang.”14 Die indruk word dus goskep dat die
kerk nalaat om in die geval van predikante die tug toe to pas.
Na die oordeel van die Kommissie is dit ‘n onredeliko veralge
mening. Ook die kerkbeiers word nie gespaar nie: “Die meeste
van ons leiersfiguro in die kerklike wêreld is dour mense daar
gestel, nie dour God nie, en hubbe bevestiging is dikwels die
oplegging van lee hande op onheilige hoofde.”15

Lidmate wat aan bopaalde denominasies behoort, bly volgens
LWB onvolwasse gelowigos. Daar word gesé: “A denomina
tional people is always a spiritually immature people.”

Die stelsel van bewys van lidmaatskap in die Kerk, en die oor
plasing van lidmate van eon gemeento of kerk na ‘n ander,
word gekritiseer: “With their stupid, satanic system of ethics,

they never hold the claim of Christ first. They say, ‘This is my
member, and that is your member!’ If there is an exchange of
church members, they have official letters of transfer, like a
spiritual escrow whereby one pastor owns this soul and
another owns that soul. Lord, damn that practice right into the
pit of hell! They have bartered and traded the souls of men.”16

Benewens die teenkanting wat LWB teenoor ander kerke
openbaar, is daar ook bepaalde beerstellinge wat u Kommissie
onaanvaarbaar vind.

15.8 LEERSTELLIGE BESKOUINGE
Alhoewel LWB die Bybel as Woord van God erken, is hulle
daarvan oortuig dat hulle apostels en lidmate openbaringe ont
yang wot as dio lowondo Woord van God beekou kan word.
Onder moor vanweë hierdie verkondiging van openbaringe,
word hulbe Lewendowoord-bedieninge genoem. Nadat open
baringe ontvang is, profeteer hubbe die bewende Woord van
God tydens die byeenkomste. Ook die indruk wat Heyns van
LWB hot, is onder meer “... dat hulbe die Bybel nie as ‘n
afgesbote book beskou nio.”17 Die Vox Dei word dus
aangetrof in die vox humane van ampsdraers en lidmate.
Ronald Enroth, in sy studio Lure of the Cults, beweer:
“While a bow is made in the direction of acknowledging the
inspiration and authority of scriptures, it is clear that in prac
tice the source of teaching is not primarily the Bible but con
temporary revelation.”18 Alhoewel ons nie die beskouing van
Enroth oor die geringskatting van die Skrif dour LWB dee) nie,
is sy indruk oor die hedendaagse oponbaringo, soos dit met
byoonkomste bebewe word, onses insions korrek. Benewens
die openbaring van die Skrif, maak LWB dus aanspraak op
besondero openbaringe “... omdat die spreker in aanraking is
met die wysheid van God”.19 Hierdie openbaringe word
tydens dienste in die vorm van profosieë bekond gemaak.
Weliswaar vorois LWB dat hiordie openbaringe aan die Skrif
gotoets en dour ander getuies bevestig moot word. Volgens
LWB vorwys die woorde aan Petrus “... op hierdie rots sal Ek
my kerk bou”, (Matt 16:13-19) na die openbaring van
Christus.20 LWB verklaar dat die preke by deonominasies dik
webs not dour die menslike verstand kom — maar by LWB
word die openbaringe van God gesoek.21 Dio gesag en status
wat LWB aan die openbaringo aan en profesieë dour mense
gee, verskil aansienlik van die beskouing van ons Kerk in hior
die verband.~

Wat die sakramento aanbetref, aanvaar LWB nio die kinder
doop op grond van die verbond nie. Die dopebing moot by
LWB eors bewustelik tot bekering kom — waarna tot die
waterdoop oorgegaan word.~ Die nagmaal word gereold
govior. Almal wat by ‘n diens teenwoordig is, word uitgonooi.
Die tokens word vryolik uitgodoel. Kinders gebruik ook die
nagmaal.

LWB gb dat die gebowigo algaande die natuur van God aan
noom: “You’re not only going to inherit things, but you’re go
ing to inherit a nature. You’re going to be robed with deity
itself — God’s very naturo being reproduced in you.”24 Hiordie
aanname van die natuur van God word as ‘n baie bebangriko
vereisto gestel. Dit is eon van die voorwaardes om die voile
erfonis to ontvang. “Sbegs wanneer jy sO in die gesin van God
govordor hot dat die tokens van volwassonhoid toon dat die
Goddelike natuur besig is om in iou to voorskyn to kom, sal jy
die inspoksie as eon van Sy souns slaag, eon wat die goodoro
kan begin ontvang.”25

Bonowons leerstollige verskille, word ‘n andersoortige liturgio
by die dienste van LWB aangetref.

15.9 LITURGIE
Die dienste word gekenmerk dour ‘n informebe atmosfeer en
die spontano deelname van able lidmate. Abhoewel ‘n bepaaldo
persoon aanvankbik die biding neom, tree table mottertyd na
yore om to gotuig en veral om to profeteer. Impromptu word
dear dan gepraat of sbegs gesing — dikwels in ‘n “vreemde
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taal”. Hierdie sang voer soms die ander lidmate mee sodat die
volume uitswel wanneer almal aan die “sang in die Gees” deel
neem.

“Sang in die Gees” bestaan nie uit verstaanbare woorde of
melodieë nie. Die stemme, met begeleiding van musiek, word
saam verhef sodat klanke voortgebring word wat wissel van ‘n
“geweeklaag” tot ekstatiese jubeltone. Hierdie onvoorbereide
sang word beoefen omdat LWB nie in vaste vorm met hulle
liturgie wil “verval” nie.~ Daar word beweer dat hierdie
Psalms deur die Heilige Gees voortgebring word en dat dit uit
drukking van aanbidding en lofprysing is.27

Die buitestaander — veral die Ned Geref lidmaat — ervaar
hiei die sang as dee) van die emoslonele atmosfeer wat LWB se
dienste kenmerk. lndividuele voorgangers raak soms ook bale
opgewonde28 — vera) wanneer daar ‘n “vloek” oor vyandige
duiweise magte uitgespreek word.

Die byeenkomste van LWB word gekenmerk deur Bybeistu
die. Alma) neem spontaan dee). Elke lidmaat neem vrymoedig
held om ‘n bydrae tot die gesprek te lewer. Daar is dus ‘n
opregte poging om die Bybel te bestudeer. Weliswaar — uiter
aard deur almal se deelname — is interpretasies wat deur mdi
vidue aan Skrifgedeeites geheg word, nie altyd suiwer nie.

15.10 GESINSBANDE
Wanneer die verhouding met God reg is — verklaar LWB —

sal gesinsbande 00k harmonieus wees.~ Maar in die praktyk
kom dit voor of daar dikwels gesinspanninge ontstaan wan
neer lode van ‘n huis by LWB betrokke reak. Die Kommissie
beskik oor getuienis van hierdie spanninge. Leiers van LWB
(onder andere JR Stevens) was in egskeidingsgedinge
betrokke. Belangstelling in LWB, plaas die gesin en dikwels
die huwelik onder spanning. Daarvan is talle egskeidings
onder lede van LWB ‘n bewys. Die Bybeise huwelikstruktuur
word tot so ‘n mate ondergeskik gestel aan die “verhouding
met God” — soos LWB dit sien — dat die sewende gebod
deur sommige leiers en lede verbreek is.

In SA is daar 00k getuienis van kinders wat die band met hulle
ouers verbreek het. Vir maande en selfs jare word geen kontak
met die ouers gemaak nie. Hierdie verskynsel van gesin
spanning word weliswaar deur LWB betreur. Pastorale aan
dag word hieraan verleen.

15.11 AANBEVELINGS
15.11.1 Die Sinode hot bevind dat daar ten opsigte van
leer en liturgie radikale verskille tussen die Ned Geref
Kerk en Lewendewoord-Bedieninge bestaan.

15.11.2 Hieruit voig dat dit onmoontlik is om aan hier
die beweging to behoort en terselfdertyd lidmaat van die
Ned Geref Kerk te woes.
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16. LEERSTELL~GE KNELPUNTE
TUSSEN D~E NEDERDWTSE GERE
FORMEERDE KERK (NGK) EN D~E
GEREFORMEERDE KERKEN NEDER
LAND (GKN)

16.1 OPDRAG
Die Sinode dra dit aan die Algemene Kommissie vir Leer en
Aktuele Sake op om ‘n studie te maak van alle leerstellige knel
punte tussen die NGK en die GKN en aan die volgende Alge
mene Sinode terug te rapporteer (Handelinge, Algemene
Sinode 1982:1399).

16.2 INLEIDING
Gedurende die afgelope vyftien jaar het daar ‘n merkbare ver
slegting in die verhouding tussen die NGK en die GKN ingetree
wat daarop uitgeloop het dat die NGK besluit het om alle
bande met die GKN te verbreek, terwyl die GKN 00k geen kon
tak meer met die NGK onderhou nie. Binne die GES het die
kerke nog ‘n mate van kontak met mekaar gehad, alhoewel dit
op ‘n gespanne voet was. Die opdrag van die Algemene
Sinode aan die Algemene Kommissie vir Leer en Aktuele Sake
om ‘n studie van die leerstellige verskille tussen die twee kerke
te maak, hang saam met ‘n gevoel wat tydens die bespreking
van lidmaatskap van die GES by die Algemene Sinode van
1982 sigbaar geword het, dat die NGK sy lidmaatskap van die
GES moet beëmndig, tensy hierdie liggaam die lidmaatskap van
die GKN vanweë sy leerstellige dwalinge opskort. Daaruit blyk
die sterk gevoel by die NGK teenoor die GKN. Dit is te meer
pynlik, omdat daar ‘n tyd was dat die NGK met groot vertroue
na die GKN opgekyk het.
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Die vraag kan ontstaan of ‘n rapport soos hierdie nog sin het
noudat die lidmaatskap van die NGK aan die GES reeds op
geskort is. Die Algemene Kommissie vir Leer en Aktuele Sake
oordeel egter dat hierdie studie in elk geval sinvol is, afgesien
van wat oor die lidmaatskap van die GES besluit word. Die
NGK het nog nooit amptelik kennis geneem van hoe die
situasie binne die GKN presies ontwikkel het nie. Ook is nog
nooit uitgespel wat die verbreking van bande waartoe in die
sewentigerjare besluit is, presies inhou nie. Dit is noodsaaklik
dat die NGK vir homseif helderheid kry oor die vraag wat sy
houding teenoor die GKN in die hg van die Skrif en die
belydenis behoort te wees.

16.3 DIE PUNTE VAN VERSKIL
Dit is moonthik om ‘n groot aantal punte van verskil tussen die
kerke na yore te bring as gedink sou word aan dinge soos die
geestehike klimaat, vroomheidstipe, algemene oriëntasie en
instelhing van die kerke ens. Die opdrag aan die Algemene
Kommissie vir Leer en Aktuele Sake raak egter net die leer
stellige verskihle en knelpunte.

As ons dit in hierdie enger sin opneem, staan ons voor die pro
bleem dat dit nie makhlk is om ‘n lys te gee van leerstehhige uit
sprake van die GKN wat as finale standpunt van die kerke
beskou moet word nie. Die sake waaroor daar egter beden
kinge bestaan, is dinge soos die algemene instelhing teenoor

leerstehlige suiwerheid, die handhawing van die bindende
betekenis van die historiese belydenisskrifte van die
gereformeerde kerke, die opvattings rondom die aard van die
Skrifgesag, standpunte wat ten opsigte van bepaalde etiese
kwessies ingeneem word ens. Met betrekking tot hierdie dinge
word daar by die GKN, ‘n bepaalde koerswysiging sigbaar.
Aan die hand van bepaalde standpunte wat ingeneem is deur
die GKN kan ons nie anders as om te oordeel dat daar ernstige
leerstelhige verskille tussen huhle en die res van die behoudende
gereformeerde kerke in die wêreld begin ontstaan het nie. As
die GKN op die koers wat deur hulle resente beshissings
aangedui word, volhard (en daar is voorlopig nie tekens van ‘n
kentering nie), moet dit daarop uitloop dat hulle hulself op
leerstehlige posisies vaslê wat vir die NGK volkome onaanvaar
baar is.

Dit pas ons egter om selfs nogin hierdie stadium te hoop en te
bid dat wat die GKN beleef, ‘n oorgangsfase is wat nie sal uit
loop op ‘n definitiewe keuse vir die modernisme teenoor die
regsinnigheid waardeur huhle verlede gekenmerk is nie. Dit is
nog moonthik vir die GKN om van huhle nuwe pad om te draai,
en dit is die verantwoordehikheid van ander kerke van
gereformeerde belydenis om daarvoor te bid en met huhle in
verbinding te bly, ten einde huhle te probeer beweeg om hulle
nuwe koers te verlaat en aan hulle gereformeerde verlede
getrou te bly.

16.4 DIE AGTERGROND
Die GKN het gedurende die afgelope halfeeu ‘n aantal ontwik
kehinge meegemaak wat as agtergrond van huhle huidige
standpunte in gedagte gehou moet word.

Die eerste wat ons moet noem, is die traumatiese ervaring van
die sogenaamde Vrymaking van 1944, toe ‘n groot groep lid-
mate van die GKN onder leiding van enkele toonaangewende
teoloë van die GKN weggebreek het op grond van allerlei leer
stellige en kerkregtehike verskille. Daarmee het hulle vir die
tweede keer in minder as twintig jaar belewe dat tug rondom
leerstelhige kwessies kan uitloop op kerkskeuring. Pogings tot
herstel van die eenheid was vrugteloos. Dit is begryphik dat ‘n
bepaalde afkeer van leertug in die GKN ontstaan het. In elk
geval was dit ‘n keerpunt in die geskiedenis van die GKN. Die
nuwe geslag wat na die oorlog ‘n leidende rol in die kerk begin
speel het, het hulle afgekeer van die mentahiteit en pretensies
van die voor-oorlogse triomfahisme met sy leerstelhige self
tevredenheid (“Wij Gereformeerden ). Dit was vir hulle
duidelik dat die beeld wat hulle kerke in die toekoms moes ver
toon, anders sou moet wees.

Die tweede wat genoem moet word, is die blootstelling aan ‘n
versnelde proses van sekularisering wat na die oorlog die hele
Europa getref het. Waarom die GKN harder deur hierdie pro
sos getref is as ander kerke, is nie duidehik nie. Miskien was dit
die resultaat van die besef dat die isoloment wat hulle tevore
ten opsigte van ander kerke gehandhaaf het, op toleurstelhing
uitgeloop het. Verskillende studies oor die veranderinge in die
GKN het die hg gesien, waarin die klem gelê word op sosiale,
psigiese en ander faktore. Opvallend is in elk geval die groot
oorgang wat daar by die jeug plaasgevind het. Die periode van
welvaart en die groot verandering van lewenstyl wat in Neder
land na die oorlog ingetree het, hot die GKN oor ‘n breë front
geraak en ‘n nuwe goes van openheid na die wêreld en die
goes van die tyd hot oral sigbaer geword. Die ouer garde hot
besonder gevoelig geword vir die oordeel van die jeug oor die
kerk. ‘n Nuwe soepeiheid het oral sigbaar geword, veral ook
by jonger teoloë (studenteleraars en andere). Steeds moor
word dit duidehik dat die GKN sy teologiese isolasie prysgee.
Opvattings waarteenoor daar vroeër alleen maar kritiek was,
word heroorweeg. ~n Proses van gelykskakehing met ander
kerke van ‘n minder konserwatiewe instehling word gaande
weg sterker. Die besef van die noodsaakhikheid van ‘n ole be
staan naas die Ned Hervormde Kork wat vroeër so ken
merkend vir die GKN was, neem sigbaar af.

16.5 DIE HANTERING VAN LEERSTELLIGE KWESSIES
Eon van die dingo waarin die veranderde khimaat in die GKN
die eerste sigbaar geword hot, was die vryheid wat sommige
jonger teoloë geneom hot om in hulle geskrifte krities to staan
teenoor die leerstolligo erfenis van die GKN on om allerlei nuwe
wee to bewandel. Dikwols word gosê dat hulle dit kon doen,
omdat bepaalde leidonde teoloë die khimaat daarvoor voorberei
hot deurdat hulle die moor skolastieke aard van die voor
oorlogse teologie deurbreek hot. Hoe dit ookal sy, die jonger
teoloë hot eers geleidehik, maar daarna tog al hoe vinniger woe
bewandel wat die teologiese posisies van hulle leermeesters
agter hulle gelaat hot. Dit hot nio altyd die goodkeuring van
hulle leermeosters weggedra nie, maar binne die nuwe klimaat
van openheid wat ontwikkel hot, is dit ook nie afdoende bostry
nie. Aanvanklik hot dit wel voel onrus in die kerke veroorsaak.
Dit hot ook wel tot op die vlak van die Gonorale Synodo aan
dag ontvang. Maar dit hot nie op kerklike tug uitgoloop nie.

Dit is nie doenhik om ahle name van betrokkonos hier to noem
nie. In ons kringo hot die name van Kuitort en Wiorsinga die
meeste bekendheid verkry. Aan hulle opvattings hot die sinode
in elk geval ook uitvoorig aandag gegee. In die geval van Wier
singa, wat veel makhiker as die van Kuitert was om te hanteer,
het die sinode selfs duidelik uitgespreek dat bepaalde stand
punte van hom nie in ooreenstemming met die gereformeerde
belydenis is nie en ‘n ole horderhike skrywe uitgegoe om dit to
weerspreek. Die sinode kan egtor volgens die kerkorde van die
GKN nio self tot loertug oorgaan nie (‘n swaar omstrede punt
in die Geelkerken-kwessie), sodat die saak aan die kerkraad
van Amsterdam oorge[aat is. Die kerkraad hot ogter nie opgo
tree nie en dr Wiersinga hot nio alleen voortgegaan met
pubhikasies waarin hy sy opvattings en ook ander wat ewe
omstrede is, gehandhaaf het nie, maar hy hot later ook ‘n
beroep na Leiden aangoneom sonder dat daar van enige tug
sprake was.

Die gesprek met Kuitert is aanvankhik indringend gevoer, maar
dit was in sy geval moeiliker om tot helderheid to kom oor wat
presies die aard van sy afwykinge was, sodat die gesprok lank
geduur hot en later sy aktuahiteit verloor hot. Hoe dit ook sy,
die indruk van ‘n traagheid om loortug to handhaaf, is tog on
teonseglik gowek. Die hole wyse waarop hierdie sake hanteer
is en aan ander atwykende boskouingo woinig of goon aandag
bestee is nio, het by ander kerke binne die gereformeerde
familie die indruk laat ontstaan dat die khimaat in die GKN van
sodanige aard is, dat leorvryheid in die praktyk goduld word.
Die GKN het sy optrede verdedig dour to sê dat daar wel
“judisiële” tug toegepas word, al is die stadium van
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“juridiese” tug nog nie bereik nie (dit wil sê die sinode wys wel
die dwalinge af, maar gaan nog nie oor tot tugstappe soos
skorsing ens nie). Dit is egter nie oral as oortuigend ervaar nie.

Teen die einde van die sestigerjare het die Generale Synode
aan ‘n deputaatskap opdrag gegee om die vraag te ondersoek
of dit nie nodig is om wysiginge aan te bring in die onder
tekeningsformulier vir predikante en hoogleraars nie. Tot op
daardie tydstip het die GKN die Dordtse formulier gebruik,
maar die gevoel het ontstaan dat dit ‘n te strakke binding
bevat, wat nie voldoende rekening hou met die manier waarop
daar in die formuleringe van die ou belydenisskrifte elemente
voorkom wat die duidelike spore van die ontstaanstyd daarvan
dra nie. Aan sulke dinge sou die kerk tog nie vandag nog sy
ampsdraers hoef te bind nie. Die onderskeiding tussen “wat
die belydenis wil bely” en “die vorm van inkleding” lei in 1971
tot ‘n uitspraak van die sinode dat “bedonkingen tegen een
wijze van inkleding of tegen de betoogtrant van de drie for
mulieren van enigheid geen bezwaar behoeven te zijn om toch
volledige instemming (met de formulieren) als gevraagd in art
24 KO te betuigen”. Verder is aan deputate opgedra om te
ondersoek “of en in hoever er buiten de wijze van inkleding en
betoogtrant van de formulieren van enigheid nog andere fac
toren zijr~, die in de weg staan van het vragen van een ‘volledig
einstemming’ met deze belijdenisgeschriften”.

Die resultate van hierdie ontwikkeling was dat ‘n nuwe
ondertekeningsformulier aanvaar is wat onder meer lui: “Wij
beloven ons in eenheid met het ware geloof trouw te houden
aan het belijden der kerk, dat do vaderen tot uitdrukking heb
ben gebracht in die algemene belijdenisgeschriften en in de
Drie Formulieren van Enigheid. Wij zullen daarom tegenstaan
en helpen weren al wat dit belijden weerspreekt.” Hieruit is dit
duidelik dat die nuwe formulier heelwat soepeler is as die oue.
Selfs al aanvaar ons dat dit nie die bedoeling was om daarmee
onbeperkte vryheid te legitimeer nie, het die verloop van sake
sedert die invoering daarvan die vermoede laat ontstaan dat dit
die weg vir leervryheid binne die kerk geopen het.

Die GKN het 00k verskillende sinodale verkiaringe uitgereik
waarin tegemoet gekom word aan die behoefte om die waar
held van die Christelike belydenis op ‘n nuwe wyse uit te
spreek. Daar kan nie gesé word dat dit die bedoeling van
dergelike stukke was om die gereformeerde belydenis vaarwel
toe te roep nie. Die uitgesproke bedoeling daarvan is om in alle
ems op die vrae van vandag in te gaan en daarop antwoorde te
gee wat vir die moderne mens betekenisvol is. Die algemene
klimaat wat hierdie stukke adem, is egter nie meer dieselfde as
wat vroeër by die GKN bestaan het nie. Daar is ‘n tendens sig
baar om aan die moderne mens tegemoet te kom. Dit is hierdie
tendons wat allerlei bedenkinge by ander gereformeerde kerke
opgewek het, en veral ook by die GES ter sprake gekom hot.

16.6 SPESIFIEKE SAKE WAAROM DIT GEGAAN RET
Dit sou ons te ver voer om in te gaan op die gesprekke wat
deur verskillende gereformeerde kerke en deur die GES met
die GKN gevoer is. Vir ons doel is dit belangrik om vas te stel
dat daar by die jongste vergadering van die GES (Chicago
1984) veral drie dinge was wat die veroordeling van die GES
uitgelok het, te wete die gebrek aan leertug, die opvattings oor
die Skrif en die houding van die GKN oor homofilie. Dit is leer
saam om die volgende besluit van die GES hier letterlik oor te
neem:

16.6.1 “That Synod express to the GKN its conviction and
concern that on certain points, of which some are listed
below, the GKN are departing from the testimony of Scripture
and the substance of the Reformed confessions:

16.6.1.1 “Deficiency in the discipline of the GKN continues
to be indicated by the fact that Herman Wiersinga, whose
views on the atonement have been condemned by the Synod
of Maastricht (1975-1976), has recently published another
book (Doom of daad) in which he repeats his views on the

atonement and “also offers a view of sin which is in sharp con
trast with the Reformed confession”.” (IC Report, Agenda, p
48) Yet he continues to be a minister in good standing in the
GKN.

16.6.1.2 The study report God with us has been perceived
to be confusing and to undermine the absolute authority and
reliability of Scripture, especially by its formulations of the
idea of truth as relational and by its failure to make a clear
distinction between inspiration (the work of the Holy Spirit in
the biblical writers) and illumination (the Spirit’s work in all
believers).

16.6.1.3 “Both the report Homophilia (especially chapter 4)
and the booklet In Iiefde trouw zijn (Being Faithful in Love),
making use of a relational notion of truth, suggest a tension
between love and God’s law, or that the other commandments
of Scripture have only a relative, illustrative significance in
relation to the love commandment.

16.6.2 “Synod further adopted
16.6.2.1 That the RES reaffirm its conviction that all homo
sexual practice is sin (Agenda, p41 and Acts Nimes, p 110).
This is done over against the implied acceptance of homosex
uality as another legitimate way of sexual expression (other
than the relationship of man and woman in marriage) in the
pastoral advice of the General Synod of the GKN (Deift
1979/80) and in Homophilia (Agenda, p 54).

16.6.2.2 “That the RES specifically express its most urgent
concern for restoring relationships among the churches in its
fellowship, in the context of the crisis occasioned by the prac
tice of the GKN allowing homosexual relationships even for its
office bearers. In this respect Synod appeals to the GKN to
respond to the disappointment and disillusionment of the
churches of the RES and to withdraw its pastoral advice in the
matter of homophilia.”

Uit hierdie besluite is dit duidelik dat die GES in duidelike taal
die koers van die GKN afgewys het, 5005 dit in die drie
genoemde sake na yore kom. Daar is egter nog ‘n vierde saak
waarby die NGK belang het, wat van die GES nie dieselfde
aandag ontvang het nie. Dit is die ondersteuning van die “Pro
gram to Combat Racism” van die WRK en die hulp aan en
betrokkenheid by bewegings wat die staatsgesag in die RSA
en elders gewelddadig omver wil werp.

Die Algemene Kommissie vir Leer en Aktuele Sake oordeel dat
dit nie nodig is om hier verder in te gaan op die saak van die
verwaarlosing van die kerklike tug nie, omdat die aangeleent
heid betreklik duidelik is en in die besluite van die GES genoeg
saam gedek word. Ons meen dat dit vir ons belangriker is om
in te gaan op die nuwe verstaan van die Skrifgesag binne die
kringe van die GKN. In ‘n sekere sin hang al die ander sake
daarmee saam. Tog sal ons ook verdere aandag gee aan die
kwessie van homofilie en die houding van die GKN met betrek
king tot die betrokkenheid van die kerk by politieke sake.

16.7 DIE STANDPUNT VAN DIE GKN INSAKE DIE
SKRIFGESAG

Tydens die Sinode van Haarlem (1973-1975) is ‘n deputaatskap
benoem wat aandag moes gee aan die verbetering van die ver
standhouding tussen kerk en teologie, wat in die voor
afgaande jare onder spanning gekom het. Toe dit blyk dat die
spanning veral te make het met die vraag na die aard van die
Skrifgesag, herorganiseer die Sinode van Zwolle in 1978 die
deputaatskap en dra aan hulle op om ‘n rapport oor die aard
van die Skrifgesag op te stel. Hierdie rapport word in 1980
deur die Sinode van Delft behandel en as waardevol en
konfessioneel verantwoord beskryf. Deputate word opgedra
om dit te verwerk vir gebruik in die gemeentes. Hierdie ver
werking word aan die einde van 1980 gepubliseer onder die
titel: “God met Ons”. Hierdie publikasie het uiteenlopende
reaksies in die gereformeerde w~reld wakker gemaak, meestal
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van ‘n negatiewe aard. Ons het reeds kennis geneem van die
besluite van die GES in 1984.

Die rapport het ‘n uitgesproke pastorale bedoeling. Dit wii die
lidmate van die GKN wat moeite ondervind om die Bybel te
verstaan, te hulp kom. In die besonder wii dit te midde van die
sterk ontwikkelende pluralisme binne huIle eie geledere,
waarin mense van verskllIende oortulgInge oor die gesag van
die Skrif soms skerp teenoor mekaar te staan kom, ‘n perspek
tief bied wat vir almal bevrydend kan wees. Met die oog op die
spanning tussen kerk en teologie word heelwat aandag bestee
aan die funksie van die teoiogie by die uitleg en verstaan van
die Skrif. Die hele rapport staan in die teken van die her
meneutiek. Dit konsentreer meer op die wyse waarop die
Bybel verstaan moet word, as op die vraag wat aangaande die
ontstaan van die Bybei geglo most word. Dit wii veral aandag
gee aan die vraag watter betekenis die Bybei het by die beant
woording van moeiiike aktueie vraagstukke, sommige waar
van heeltemal nie met soveei woorde in die Bybei ter sprake
kom nie. Die hoofdoei is dus eintiik om te vra hoe die gesag
van die Bybel in die praktyk van die geloof funksioneer.

Die opvaliende is nou dat die rapport hierdie vraag probeer
beantwoord deur te begin met ‘n wysgerigte uiteensetting oor
die vraag wat waarheid is. Daar word gewys op die bestaan
van verskiilende begrippe van wat waarheid is. So is daar
byvoorbeeld ‘n objektiewe waarheidsbegrip wat daarvan uit
gaan dat iets net waar is as dit werkiik gebeur het presies 5005
dit meegedeel word. Daarteenoor is daar diegene wat ‘n sub
jektiewe begrip van die waarheid het, wat gb dat waarheid
siegs daar is, waar die mens seif subjektief kan insien dat iets
waar is. Die subjek word die norm vir die waarheid. Toegepas
op die denke oor die aard van die Skrifgesag, sou eers
genoemde waarheidsbegrip meebring dat aan die Bybelse
boodskap die eis van historiese eksaktheid gestel word, as dit
geioofwaardig moet wees. Hierdie waarheidsbegrip funk
sioneer sowel in ‘n fundamentalistiese opvatting van die
Skrifgesag as in die teendeei daarvan, die positiwistiese Skrif
kritiek. Die subjektiewe waarheidsbegrip is weer aanwesig by
diegene wat die waarheid van die Bybel wil meet aan hulie eie
wysgerige of wetenskaplike insig, soos dit byvoorbeeld in die
ideaiistiese filosofie die gevai was.

Die rapport self kies nou egter vir wat genoem word ‘n “rela
sionele” waarheidsbegrip. Daaronder word verstaan dat die
waarheid nie iets outer objektiefs is wat los van alle menslike
kennis daarvan bestaan nie, maar dat dit ook nie net iets louter
subjektiefs is in die sin dat net die mens self kan uitmaak wat
waar is nie. Die waarheid soos ons as mense dit ken, is altyd
die produk van die subjek en die objek gesamentlik. Die
waarheid het altyd ‘n objektiewe en ‘n subjektiewe kant wat
gelyktydig en onafskeibaar in ons kennis van die waarheid
teenwoordig is. lets is altyd waar “vir my”, maar die resultaat
van my insig in iets “objektiefs” wat van buite myself onder
my aandag gekom het.

Die rapport gebruik ‘n beeld om dit te verduidelik, naamlik
Christus se gelykenis van die skat in die akker. Volgens die
objektiewe waarheidsbegrip is die skat wat in die akker lê, die
waarheid. Ons kan dit maar net vind, maar dit verander aan die
skat self niks. Volgens die subjektiewe waarheidsbegrip is die
skat iets wat moeisaam gevind moet word deur ons graafwerk
in die akker. Die relasionele waarheidsbegrip sê egter: die skat
in die akker beteken vir ons niks voor ons dit nie vind nb. Ons
grawe in die akker is belangrik, want daarsonder het ons nie
die skat nie. Maar dit is tog nie ons graafwerk wat die skat tot
‘n skat maak nie. Dust ons menslike aktiwiteit by die vind van
die waarheid sowel as die objektiewe saak waaroor ons die
waarheid ontdek, is albei konstitutief vir ons kennis van die
waarheid. Daar moet eers ‘n verhouding (relasie) bestaan
tussen ons en die saak waaroor ons die waarheid wil weet,
voordat dit werklik waarheid vir ons is. Waarheid word met
ander woorde altyd slegs eksistensieel geken in ‘n persoonlike
betrokkenheid van diens by die saak wat hy ken.

Toegepas op die Bybel beteken dit dat die waarheid daarvan
vir ons slegs kenbaar word in ‘n gelowige omgang daarmee.
Eers as ons onsself aan Christus gee in die geloof en gehoor
saam is aan sy wil, gaan die waarheid van die Skrif werklik vir
ons oop. Maar dan verstaan ons ook dat die “waarheid”
waarom dit in die Skrif gaan, nie maar ‘n abstrakte, objektiewe
dogmatiese waarheid is, of wat ooreenstem met ons subjek
tiewe insigte nie, maar die waarheid van wat God in Christus
werklik vir ons wil wees. Die kennis waartoe ons deur die Skrif
geroep word, is die kennis van God self in Christus, en dit
word openbaar daarin dat ons bereid is om die wil van God te
doen.

Deur op hierdie wyse oor die waarheid van die Bybel te praat,
probeer die rapport om enersyds te ontkom aan die objek
tiwisme van die Skrifkritiek en die fundamentalisme, maar
andersyds aan die subjektiwisme wat eie insigte hanteer as
maatstaf vir wat in die Bybel waar en vals sou woes. Die rap
port wil apologeties te werk gaan deur die gesag van die Skrif
te probeer handhaaf teenoor mense wat van verskillende kante
die aard van die Skrifgesag verkeerd verstaan, omdat hulle
met ‘n verkeerde waarheidsbegrip werk, en so die gesag van
die Skrif in die gedrang bring. Aan die goeie bedoeling van
hierdie poging kan nie getwyfel word nie. Die vraag is egter of
die rapport met hierdie uitgangspunt kan bereik wat dit pro-
beer bereik.

Dat daar ‘n waarheidselement in hierdie visbe op die waarheid
aanwesig is, kan nie ontken word nie. Dit gaan in die Skrif
inderdaad om geloofswaarheid wat alleen reg geken kan word
in ‘n persoonlike verhouding tot Christus (vgl 1 Kor 2:14-161.
Die Skrifwaarheid is nooit ‘n blots objektiewe kennis van feite’
nie, maar word alleen reg geken as die mens verstaan wat dit
vir hom beteken. So het die Reformasie ook reeds die diep
religieuse aard van die waarheid van die Skrif verstaan (ver
gelyk die wyse waarop die Heidelbergse Kategismus met die
Skrifboodskap omgaan). In die sin is daar inderdaad altyd ‘n
korrelasie tussen geloof en openbaring — ‘n boodskap wat
Berkouwer baie duidelik onder ons almal se aandag gebring
het.

Maar — en dit is waar ons kritiese vrae begin — dit mag tog
nooit beteken dat die mens se geloof konstitutief gemaak mag
word vir die waarheid self nie, watter groot rol dit ook in ons
verstaan van die waarheid speel. Berkouwer self het juis altyd
baie duidelik beklemtoon dat die geloof nie kreatief is nie, maar
suiwer reseptief, en dat die korrelasie tussen geloof en open-
baring nie verstaan mag word as ‘n bipolariteit waarin die
menslike goloof as die een pool binne die verhouding komple
mentêr word vir die openbaring as die ander pool nie. Waar dit
gebeur, word die openbaringswaarheid bepaal dour en
afhanklik gestel van die menslike geloof en selfs van die mens
like verstaansmoontlikhede. Vrees vir objektiwismo mag ons
nie daartoe bring om to dink dat die waarheid van die Skrif
waar en normatief word binne die relasbonele ken van die
waarheid nie, hoe waar dit ook is dat die waarheid van die
Skrif alleen reg gehoor kan word binne die geloofsverhouding.
Die Skrifgesag is in sigself ‘n “objektiewe” aangeleentheid wat
inhoudelik bepaal word dour die openbaring van God. Dit dra
in sigself ‘n gemeenskapstigtende krag, omdat dit ‘n ver
bondsmatige karakter hot, maar dit word nie eers in die relasie
wat daardeur gestig word, tot waarheid nie. Dit kan nie gelyk
gestel word met relasionele waarheid in die wysgerige sin van
die woord nie.

Ons ag dit daarom ook besonder jammer dat die rapport sy
vertrekpunt in ‘n wysgorige waarheidsbegrip neem, sonder om
die ontoereikendheid daarvan vir die verstaan van die eie-aard
van die Bybelse waarheid genoegsaam to onderken. Die
gevolg daarvan vir die hantering van die aard van die Skrif
gesag bly dan ook nie uit nie. Die menslike faktor in die resep
sb van die waarheid word konstitutief vir die waarheid self. Dit
lob daartoe dat die waarheid versubjektiveer word, en dit lei op
sy beurt weer tot ‘n vorm van relativisme. Ons kan aanvaar dat
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dit nie die bedoeling van die rapport is nie, maar die wyse
waarop daar oor die relasionele aard van die waarheid gepraat
word, loop tog daarop uit. Immers, dit blyk uit die rapport dat
die waarheid altyd as ‘n subjektiewe waarheid verstaan word,
00k al kom dit tot stand in ontmoeting met die “objektiewe
faktor” van die openbaring. Gevoiglik is dit duidelik dat geen
twee mense die waarheid op presies dieselfde wyse sal ken
nie. Die rapport verklaar selfs dat die relasionele waarheid wat
by die lees van die Bybel ontdek word, baie persoonlik bepaald
is, van persoon tot persoon verskil en dat wat ons as die waar
heid sien, in die loop van die tyd veranderinge kan ondergaan,
selfs al lees almal dieselfde Bybel. Die kerk moet dus daarmee
reken dat die Skrif deur verskillende mense verskillend ver
staan sal word en slegs in uiterste gevalle probeer oordeel oor
wie dIe Skrlf reg lnterpreteer en wie nie. Die rapport wek die
indruk dat die verskille in opvatting van wat waar is, legitiem is
vanweë die relasionele aard van die waarheid, sonder dat dit
duidelik word of daar enige kriterium is waaraan gemeet kan
word watter verstaan van die Skrif juis is en watter nie. Wel
word daar in die algemeen verwys na die Heilige Gees en na
die belydenisskrifte van die Kerk as faktore wat die kontinulteit
in die verstaan van die waarheid bemnvloed, maar daar word nie
onderskei tussen fundamentele en minder fundamentele sake
in verband met die Skrifboodskap nie, sodat die totale indruk
tog is dat daar oor alles in die Skrif verskillende relasionele
waarhede kan voorkom, sonder dat dit vir die kerk moontlik is
om die Skrif self te hanteer as norm vir wat waar is. Selfs oor
die heil sou mense totaal verskillend kon dink.

Hierdie indruk word versterk deur die wyse waarop die rapport
suggereer dat dit net uit die Iewenspraktyk van die mens ken
blyk of hy werklik die waarheid ken of nie. As daar gepraat
word oor die verhouding van die Christelike geloof tot ander
godsdienste, word gesé dat die waarheid van die geloof nie
teoreties of objektief aangetoon kan word nie. Die waarheid
daarvan kom slegs aan die hg as die waarheid gedoen word. In
hierdie verband word dan verwys na die beroemde drama van
Lessing: “Nathan der Weise.” Dit suggereer dat die praxis die
kriterium van die waarheid is. As dit ‘n ter sake visie op die
aard van die relasionele aard van die waarheid is, sou dit be
teken dat waar en vals in die verstaan van die Bybel ook nie
objektief onderskei kan word nie. Of iemand se interpretasie
van die Skrif korrek is, val nie aan die Skrifteks self uit te maak
nie, maar aan die wyse waarop die verstaan van daardie per
soon in sy lewe neerslag vind.

Omdat die relasionehe karakter van die verstaan van die
waarheid 00k van toepassing gemaak word op die totstand
koming van die Skrif, is dit begryplik waarom die Skrif nie as ‘n
objektiewe instansie gesien kan word wat by wyse van spreke
teenoor ons staan as norm van die waarheid nie. Immers, die
rapport omskryf die inspirasie van die Skrif deur die Heilige
Gees as “een hele geschiedenis van het tot openbaring komen
van de waarheid. Een geschiedenis die gemarkeerd wordt door
verre gebeurtenissen, woorden van aartsvader en profeten,
overlevering, velerlei bronnen, het optekenen, vaststellen van
wat wel en wat niet tot de canonieke boeken van de Bijbel
behoort, werk van schriftgeleerden, redacteuren, theologen,
gemeentegroepen. Dit alles zette zich voort door de steeds
hernieuwde belijdenissen en uitleggingen van de christehijke
gemeenten heen tot op heden toe” (p 15). ‘n Mens sou kon sê
dat hier nie duidelik onderskei word tussen inspirasie en illumi
nasie nie. Maar dit gaan hier om meer. Die hele proses van om
gang met die Skrif deur die eeue word op gelyke vlak gestel
met die totstandkoming van die Skrif, met as resultaat na die
ander kant toe dat die totstandkoming van die Skrif op
dieselfde vlak te staan kom as die proses van omgang met die
Skrif in kerk en teoIogie. As die begrip inspirasie dan ook nog
verduidelik word deur te sê dat iemand ons “inspireer”, as hy
aan ons ‘n meeslepende idee gee waardeur ons self “aan het
denken en handelen” gesit word, kry ‘n mens die indruk dat die
unieke karakter van die inspirasie soos dit altyd in die gerefor
meerde teologie verstaan is, in ‘n baie sterk mate afgeswak is.

Die Skrif word opgeneem in die voortskrydende lewe van die
Christelike gemeente en speel daarin wel ‘n inspirerende en
stimulerende rol, maar daar word ‘n geweldige speelruimte
gelaat vir die menshike “pool” in die omgang met en verstaan
van die Skrif in die wisselende situasies.
Dit is waar dat die rapport Skrifkritiek as sodanig afwys. Maar
via die begrip van die relasionele waarheidsbegrip word daar
soveeh ruimte gemaak vir die mens se kreatiewe orngang met
die Skrif, dat dit soms rnoonthik blyk te wees om wat die Skrif
konkreet oor ‘n saak sé, àf heeltemal te ignoreer, of as van
geen betekenis in ‘n gegewe situasie te beskou. Dit kom veral
uit in hoe die Skrifberoep in die etiek funksioneer. Daarop kom
ons terug as ons oor die homofilie handel. Hier volstaan ons
met die oprnorking dat, hoowol dit seker nie so bedoel i~ iiie,
baie gereformeerde teoloë buite die kringe van die GKN van
oordeel is dat die hele benadering wat gedek word deur die
begrip van die relasionele karakter van die waarheid, nie daarin
slaag orn reg te Iaat geskied aan die doel wat die rapport beoog
nie, naamhik orn ‘n beter luister na die Skrif te dien nie, maar
dat dit inteendeel die gesag van die Skrif relativeer en die Skrif
uitlewer aan ‘n vorm van omgang daarmee wat ten diepste
onaanvaarbaar is.

16.8 DIE STANDPUNT VAN DIE GKN OOR HOMOSEK
SUALITEIT (HOMOFILIE)

Sedert 1967 bet die homoseksuahisme deurlopend die aandag
van sinodes van die GKN geniet. In 1979 is ‘n besluit geneern
wat Iui dat dit ons nie toekom om medemense te veroordeel
oor hulhe hornofiele aard en die manier waarop hulle dit beleef
nie, omdat die finale woord daaroor die prerogatief van God is.
Dieselfde sinode kon nie tot ‘n besluit geaak oor die voorstel
dat niemand van die Nagmaal geweer mag word op grond van
sy homofiele aard nie. In 1981 is ‘n breedvoerige rapport oor
die interpretasie van die Skrifgegewens rondorn die kwessie
van homofihie as voorlopige siening van die kerke aanvaar.
Hierdie verslag korn in breë trekke tot die slotsom:

16.8.1 Dit word wyd aanvaar dat sekere mense ‘n homofiehe
neiging het, terwyl daar baie is wat die goeie reg van homofiele
praktyke verwerp.

16.8.2 Dit is duidehik dat verskillende Skrifgedeeltes huhle
teen homoseksuele praktyke uitspreek. Die vraag is egter of
daaruit afgelei ken word dat ‘n homofiele verhouding onder
ahle ornstandighede in stryd met die Skrif is en dat die persoon
wet daarin volhard, daaroor veroordeel moet word. Is daar nie
‘n wyer verband van ander Skrifgegewens wat ruimte heat vir
‘n hornofiehe verhouding nie? Indien wel, op watter grond?

16.8.3 Indien die kerk, in ooreenstemming met vroeëre be
shuite die homofiele naaste nie uit die gemeente weer nie, maar
horn as mens met ‘n bepaahde neiging aanvaar, hoe rnoet dit
dan geskied?

Hieroor kon die kommissie nie tot eenheid geraak nie. Die vol
gende vier standpunte is ingeneem:

* Die Bybeh laat geen ruirnte vir hornoseksuehe vriend
skappe nie, sodat die saamleef van homofiele vanuit pastorale
perspektief slegs as ‘n tydehike noodmaatreël beskou rnoet
word.

* Die Bybel spreek horn nie uit oor homofiehe verhoudings
wat in hiefde en troue onderhou word nie. Daarom kan dear
verskil van mening wees oor die vraag of werklike seksuele
behewing in so ‘n verhouding toelaatbaar is.

* Die begrip hornofihie soos ons dit vandag gebruik, korn nie
in die Skrif voor nie. Die gebod tot naastehiefde moet so em
stig opgeneem word dat ons die hewensgeheim van hornofiele
Christene voor die aangesig van God moet respekteer, selfs in
dien hulhe huhsehf nie gebonde ag aan die Bybehse verbod nie.
Die kerk moet horn weerhou van enige etiese uitspraak oor die
vraag of homofiele rnag saamleef of nie.
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* Die begrip homofilie in die moderne sin kom nie in die
Bybel voor nie. Die gebod van die naasteliefde moet so ernstig
opgeneem word, dat ons die keuse van gebondenheid of nie
gebondenheid aan die Bybelse verbod moet respekteer wat
deur homofiele mede-Christene voor die aangesig van God
gemaak is. Aihoewel die Bybelse verbod op homoseksuele
verhoudinge klaarblyklik tyd- en plekgebonde is, is die kerk
verplig om te stel dat die verbod van krag bly in gevalle wat
soortgelyk is aan die wat die Bybel verbied. Andersyds moet
die kerk egter oordeel dat homofiele verhoudinge wat in iefde
en trou gehandhaaf word, toelaatbaar is, selfs al spreek die
Skrif horn nie daaroor uit nie, omdat in sulke verhoudinge reg
geskied aan die heiliging van die lewe, wat die bedoeling van
die Bybelse verbod op homoseksuele praktyke is.

Die implikasie van hierdie besluite is nie dat die GKN genoeë
neem met elke homofiele verhouding nie. Die promiskulteit en
losse verhoudinge wat in die wêreld van die homoseksuele
voorkom, word uitdruklik verwerp. Vir die GKN bly die belang
rikste vraag egter of die Bybelse uitsprake oor homoseksuele
verhoudinge verwys na homofiele verhoudinge wat op Iiefde
en trou gebaseer is. Die Sinode van Delft (1979) wou sulke ver
houdinge nie veroordeel nie, maar het besluit om dit aan die
gewetens van die betrokke persone oor te Iaat. Die hoof
oorweging daarby was dat huidige homofiele verhoudinge in
Iiefde en trou van ‘n totaal verskillende orde kan wees as die
dinge wat deur Paulus veroordeel is.

Dit is duidelik dat die standpunt van die GKN oor homoseksua
iteit nie Iosgernaak kan word van die Skrifbeskouing wat uit
die rapport “God met Ons” geblyk het nie. Die Tussentydse
Kommissie van die GES wat oor hierdie sake gehandel het,
wys in sy verslag op die volgende uitspraak in “God Met Ons”:
“Ten slotte is op te merken, dat ieder bijbels gebod toe
gesneden was op een bepaalde historische situatie. Ver
anderde die situatie dan zien we al binnen de Bijbel zelf, dat dit
aanleiding is tot opheffing, opschorting of wijziging van het
gebod” (90/91). In die hg van die uiteensetting oor hoe die
Skrifberoep in die etiek moet funksioneer wat in “God met
Ons” gegee word, kan ‘n mens nie van die indruk loskom dat
daarvan uitgegaan word dat dit eintlik net die Iiefdesgebod is
wat altyd en onder ahle omstandighede geldigheid behou en
elke historiese situasie te bowe gaan nie. Ahle ander Bybelse
gebooie moet gesien word as spesifieke konkretiserings van
die hiefdesgebod in ‘n bepaalde historiese situasie. As ons van
dag moet bepaal wat die betekenis van die konkrete gebooie
van die Bybel vir ons is, moet ons vra: “Welke heilzame uit
werking beoogde God met die gebod in die specifieke
situatie?” In die hg hiervan moet ons dan in ons eie historiese
situasie soek om te doen wat heilsaam is. Dit kan dikwels heel
temal anders uitval as wat in die konkrete Bybelse gebod gevra
word, mits dit maar beantwoord aan die Iiefdesgebod en die
norm van wat heilsaam in die konkrete situasie is.

In die hg hiervan kan dan geredeneer word dat homofiele
verhoudinge nie noodwendig verkeerd hoef te wees nie, mits
hulle getrou bly aan die norm van die naastehiefde en die trou
teenoor mekaar wat aan die naaste werklik beskerming en
Iewensruimte gee. Die vraag of die huwelik volgens die skep
pingsordening van God en volgens die duidelike implikasie van
talle konkrete gebooie in die Bybel die enigste God-gewilde
wyse is waarop die mens se seksuele Iewe sy vervulhing mag
vind, kom dan op die agtergrond. Homofiehe verhoudinge
word selfs as ‘n gelykwaardige variant van die Iiefdes- en
seksuele verhouding binne die huwelik aanvaarbaar. Deur die
implementering van die relasionele waarheidsbegrip (vergelyk
die rapport Homofilie en die boekie In Iiefde trouw zijn)
word daar ‘n spanning geplaas tussen die konkrete gebooie
van die wet van God en die samevattende sin van die wet,
naamlik die liefde tot die naaste. Dit is na ons mening teohogies
ontoelaatbaar en dit Iaat die deur oop vir etiese subjektiwisme.
Dit word moontlik om die heersende sedelike opvattinge van
die tyd op een of ander wyse met die Bybel te versoen, sy dit
dan deur ‘n sterk aksent op die historiese bepaaldheid van die

konkrete Bybelse gebooie, of deur die redenasie dat die rela
sionele karakter van die waarheid toelaat dat ons in ver
skillende tye verskihlend met die Bybelse gebooie sal omgaan.

Die pastorale bewoënheid van die GKN oor die homoseksuele
naaste moet inderdaad waardeer word. Dit is sonder meer
duidelik dat die kerk ‘n pastorahe taak het om broeders en
susters wat homoseksueel geneigd is, by te staan. Daar moet
selfs met smart erken word dat daar te dikwels ‘n houding be
staan wat allermins getuig van aanvaarding, geduld en begrip
vir die stryd wat huhle moet stry. Die pastorale benadering sal
egter dpurgaans ‘n duidehike afwysing van die homoseksuele
lewenswyse as vertrekpunt moet he. Ons is van mening dat
die GKN op hierdie punt aan die gesag van die Skrif onreg
doen, sowel as aan die homoseksuele naaste self.

16.9 DIE STANDPUNTE VAN DIE GKN RAKENDE DIE
PCR

Na ‘n lang periode van oorweging het die GKN in 1969 besluit
om lid van die WRK te word. Dit was nie onverwags nie. Die
verandering in teologiese khimaat binne hierdie kerke het hier
die besluit voorberei. Daardeur is nog sterker uitdrukking
gegee aan die begeerte om die isolasie van die verlede te ver
breek. Kritiek van verskillende kante uit die gereformeerde
wêreld het weinig indruk op die GKN gemaak, omdat dit
meestal afkomstig was van kerke wat self ‘n afskeidings
verlede gehad het — iets waarvan die GKN hulleself juis wou
losmaak. Aanvankhik het hulle hulle lidmaatskap verdedig deur
te wys op die bydrae van gereformeerde kant wat daardeur tot
die beraadslaginge van die WRK gelewer sou kon word. Die
verloop van sake sedert hulle toetrede het egter nog nie veel
hiervan laat sien nie. Die feit dat die GKN besluit het om onder
steuning te gee aan die omstrede Program to Combat
Racism (PCR) het eerder die vermoede laat ontstaan dat hulle
in ‘n groot mate in lyn gekom het met die denke oor die rol van
die kerk in pohitieke aangeleenthede wat sedert die sestigerjare
in die WRK ingang gevind het.

Reeds tydens die Sinode van 1974 is besluit om hierdie
spesiale fonds, waaruit onder andere finansiële steun aan die
sogenaamde bevrydingsbewegings gegee word, te onder
steun. Die beshuit is geneem te midde van groot innerhike
verdeeldheid in die GKN oor die saak. Die Sinode het gevolghik
besluit om geen Iidmaat te dwing om vir die fonds by te dra
nie, omdat bydraes daarvoor in ‘n afsonderhike fonds geadmi
nistreer sou word, en om terselfdertyd nouer kontak op te
neem met die Gereformeerde Kerk in Suid-Afrika en met die
Ned Geref Kerk en sy “dogterkerke”. Ook met die SARK sou
kontak opgeneem word.

Die vernaamste oorweginge wat die GKN by sy besluit gelei
het, was dat die kerk dit behoort op te neem vir die veront
regtes. ‘n Bhote veroordehing is nie voldoende nie. Die kerk sal
aktief betrokke moet raak in die stryd vir sosiale en rasiale ge
regtigheid. ‘n Kerk kan nie maar vohstaan met dade van barm
hartigheid nie, maar moet ook oorgaan tot dade van sohida
riteit in die stryd om geregtigheid. Die kerk mag nooit enige
vorm van magsmisbruik en die verontregting van mense deur
die owerheid steun of daarteenoor onverskihhig staan nie, want
dan word die kerk daardeur mede-skuldig aan die onreg. Die
bedoehing van die ondersteuning van die PCR is nie om geweld
as sodanig te ondersteun nie, maar om huhp te verleen vir
humanitêre doeleindes. Dit het ‘n simbohiese motief, naamhik
om aan die slagoffers van diskriminasie en rassisme te laat ver
staan dat die kerke hulle saak uit die gesigspunt van
geregtigheid steun, en nie maar net uit die gesigshoek van
barmhartigheid nie. As die vryheidsbewegings dus behoof om.
die geld vir humanitêre doeleindes te gebruik, moet hulle.goeie
trou hierin aanvaar word.

In die gesprek wat oor hierdie saak binne die kringe van die
GKN plaasgevind het, asook in die gesprekke wat van die kant
van ander kerke met hulle hieroor gevoer is, is daarop gewys
dat dit vreemd is dat net Suid-Afrika vir ondersteuning van
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hierdie fonds uitgesonder word, terwyl diskriminasie 00k
elders in die wêreld voorkom; dat dit onmoontlik is om te sé
dat die geld wat gegee word, slegs vir humanitére doeleindes
gebruik word, en dat op hierdie wyse geweld indirek gesteun
word; dat die PCR gekies het vir ‘n konflikmodel en nie vir ‘n
versoeningsmodel in die stryd om geregtigheid nie, en dat die
kerke wat dit steun, dit dus ook doen; dat hierdie wyse van
steun aan ‘n bepaalde politieke saak nie in lyn is met die tradi
sionele manier van verstaan van die wese en taak van die kerk
nie. Die kerk mag tog nie ‘n party word in ‘n geweiddadige
politieke konflik of ‘n wêreldse drukgroep nie. Op hierdie wyse
word ‘n keuse gedoen vir die hedendaagse verpolitisering van
kerk en teologie.

Die gegewens insake die finansiële hulp wat vanuit die GKN
aan die ANC en aan ander sake soos ‘n uitgewery vir swart
skrywers; ‘n sentrum vir swart joernaliste wat ‘n alternatiewe
pers wil daarstel; aan Suid-Afrikaanse diensweieraars in
Londen, onafhanklike vakbonde; die slagoffers van apartheid
ens gegee word, bedra volgens die Algemeen Diakonaal
Bureau van die GKN ongeveer R330,00 vir 1984. Dit is nie ‘n
groot bedrag nie, maar is bedoel om uitdrukking te gee aan die
solidariteit van die GKN met almal wat op een of ander wyse
onder die sisteem van apartheid lv of meewerk aan die stryd
om bevryding.

16.10 BEOORDELING VAN DIE SITUASIE

Hierdie vlugtige oriëntasie ten opsigte van die situasie in die
GKN stel die vraag hoe ons dit moot beoordeel en wat ons
vorhouding teenoor hulle behoort te wees. Daaroor moet ons
die volgende opmerk:

16.10.1 Ons behoort begrip daarvoor te he dat die GKN in die
afgelope twee dekades ‘n oorgang en interne veranderinge
belowe wat van ‘n ingrypende aard is. Die probleme waarmee
hulle worstel, is nie vreemd aan ander kerke in Europa en oor
die wêreld nie. Die ontwrigting wat die vloedgolf van
sekularisme wat in die tyd na die oorlog oor Europa gespoel
het, in verskillende kerke veroorsaak het, moot nie onderskat
word nie. Dit pas ons dus om met die nodige ootmoed oor
hulle situasie to oordeel. Die tipe probleme waarmee hulle
worstol, kan 00k nog op ons weg kom. Geen kerk is by voor
baat daarteen verseker nie. Dit sou ons dus nie pas om hoog
hartig oor hulle te oordeel, asof ons self nie ook in allerlei op
sigte verwondbaar en vol swakheid is nie.

16.10.2 Maar as ons dit gesê het, kan ons tog nie anders as
om te konstateer dat ons van oordeel is dat daar in die
algemene koers wat die GKN sedert die sestigerjare ingeslaan
het, verontrustende tendense is, wat veral uitkom.in hulle
onvermoë om leertug doeltreffend to handhaaf, hullo toleran
sie teenoor teologiese en etiese opvattings wat na ons mening
in stryd met die Skrif en die gereformeerde belydenis is, en in
hulle gebrekkige formulering van die aard van die Skrifgesag.
Dat dit in hierdie dinge na maar om ongelukkige insidentele
verskynsels gaan, waarvan dit duidelik is dat dit nie die hele
beeld van die GKN stempol nie, en waarvan dus ook gehoop
kan word dat dit mettertyd volledig agtergelaat sal word nie,
blyk daaruit dat daar nog geen kontra-indikasies van die kant
van die offisiële instansies van die GKN gekom het, wat
daarop dui dat daar gewerk word aan die totstandkoming van
‘n ander koers as wat uitdrukking vind in die dinge wat ons
hier bespreek het nie.

16.~0.3 Hoe ongraag ons dit ook sou wil aanvaar, moet ons
dus daarvan uitgaan dat die GKN homself op ‘n weg bevind
wat vir ons uit beginsel onaanvaarbaar is. Die apologetiese
houding wat van die kant van die GKN as afgevaardigdes by
verskillende geleenthede ingeneem is, kom daarop neer dat
goon finale beslissinge oor verskeie van hierdie dingo geneem
is nie. So word aangevoer dat “God met Ons” nie die ka~akter

van ‘n belydenisstuk dra nie, maar bloot bedoel is as ‘n
pastorale handleiding. In feite sou die GKN dus nog staan by
die belydenis aangaande die Skrifgesag soos dit uitdrukking
vind in die Nederlandso Geloofsbelydenis. Ook met betrekking
tot die besluite oor homofilie word aangevoer dat dit moor om
pastorale aangeleenthede en verantwoordelikheid toenoor die
homofiele broeders en susters gaan, as oor finale standpunte.
Die kerke is in werklikheid nog in ‘n proses van worsteling met
die vraag wat die Skrif werklik hieroor leer. Ook insake die
ondersteuning van die PCR word dit duidelik gestel dat dit nie
om ‘n nuwe kyk op die belydenis aangaande die kerk gaan nie,
maar om die aanvaarding van die voIle konsekwensies daar
van, terwyl daar intern nog veel worsteling en gesprek oor
hierdie snort sake in die GKN aan die gang is. Ons wil graag
hierdie apologetiese argumente ernstig opneem, maar voordat
daar nie sterker tokens daarvan is dat die GKN die kritiek van
ander gereformeerde kerke ernstig opneem en daarop reageer
nie, moot ons konstateer dat daar verskille tussen hulle en ons
bestaan wat dit vir ons onmoontlik maak om to swyg oor ons
diepe besorgdheid oor die weg wat hulle ingeslaan hot, omdat
ons moon dat dit afwyk van wat as Skriftuurlik en gerefor
meerd gesien moet word.

16.10.4 Die vraag is hoe ons optrede en houding teenoor die
GKN moet wees. Deurdat die Algemene Sinode in 1974 ‘n
besluit geneem hot om alle bande met die GKN te verbreek,
tensy aan sekere voorwaardes voldoen sou word, sowel as
deur die verdere verloop van sake waarin nie aan die voor
waardes voldoen is nie, is alle kerklike gemeenskap tussen die
twee kerke verbreek. Daar is egter onduidelikhold oor wat dit
presios beteken. Omdat daar geen studio deur enige kom
missie van die Algemene Sinode aan die besluit van 1974
voorafgegaan het, of daarna gedoen is nie, is dit nog nooit
uitgemaak wat tans die verhouding tussen die kerke is nie. rn
mers, daar is wel besluit om die bande met die GKN to ver
breek, maar dit is ‘n ernstige vraag of daar ooit enige amptelike
bande bestaan het. Die enigste amptelike band waarvan daar
sekerheid is, is die gerneenskaplike lidmaatskap van die GES,
maar die band bestaan nog steeds. In die verlede is lidmaat
skap blykbaar wel oor en weer aanvaar en besoekende predi
kante is oor en weer op kansels toegelaat, maar bande in die
sin van korrespondensie soos dit in die gereformeerde kerkreg
bestaan, hot nooit gefunksioneer nie. Blykbaar hot die GKN
wel probeer om iets van die aard tot stand to laat korn in die
laat sestigerjare, deurdat sommige afgevaardigdes uit hulle
kring die Algemene Sinodes van 1970 en 1974 korn bywoon hot,
en tydens die intensiewer gesprek wat in daardie jare plaas
gevind het, was daar ook by geleentheid afgevaardigdos van
die NGK op uitnodiging by ‘n vergadering van die Generale
Synode van die GKN. Kerklike korrespondensie in die tegniose
sin van die woord is egter nooit amptelik ingestel nie. Dit is
noodsaaklik dat die NGK vir homself helderheid moot kry oor
wat presies tans ons verhouding tot die GKN is.

16.10.5 Die NGK is nie ‘n afskeidingskerk nie. Binne die kring
van die GES is die NGK miskion die onigsto kerk wat nie uit eon
of ander afskeiding voortgekom hot nie (behalwe uiteraard die
jonger kerke). Die seperatistiese mentaliteit wat so baie van die
kleiner gereformeerde kerke in die wêreld kenmerk, is wosons
vroemd aan die NGK. Daarom is dit ondenkbaar dat die NGK
‘n afskeidingsgees sou begin openbaar en kerklike gemeen
skap met ander kerke verbroek as daar dingo opduik waarmee
nie saamgestem kan word nie. Waar die NGK in die verlede
ontsettend veel van die invloed van die GKN ontvang hot en
daardeur ook in moor as oen opsig geholp is om ‘n suiwerder
gereformeerde wog to bewandel, skuld ons dit aan die GKN
om ons nie in hierdie uur aan hulle to onttrek nie, maar om
hulle to dien met opregbedoelde en goedgemotiveerde kritiek.
Dit is minstens ‘n ereskuld wat ons aan hulle moot betaal dat
ons nie net in hierdie tydsgewrig vir hulle moot bid nie, maar
00k met hulle in gosprok behoort to tree en vir die waarheid
soos ons dit op grond van die Skrif moon to sien, moot getuig.
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Al sal ons nie in hierdie stadium daarin belangstel om ‘n tipe
korrespondensie met die GKN te probeer instel wat ons in elk
geval nog nooit gehad het nie, behoort ons uit Christelike oor
tuiging nie die weg van gesprek en bemoeienis met ‘n mede
gereformeerde kerk prys te gee nie.

16.10.6 Dit kan in ons situasie maklik misverstaan word om
watter rede ons alle bande met die GKN gebreek het. Dit is wel
waar dat daar in die besluit van 1974 ook wel gewag gemaak
word van teologiese redes vir die breuk, maar omdat daar geen
studie oor die teologiese kwessies aan die besluit vooraf
gegaan het nie, kon die indruk maklik gewek word (en is dit
ook by die GKN gewek) dat dit in die breuk eintlik gegaan het
om hulle ondersteuning van die PCR, ‘n saak waarby ons
politieke belang het. Die feit dat ons byvoorbeeld bereid was
om voort te gaan met gesprekke met kerke soos die Switserse
Gereformeerde Kerke wat in sake wat die belydenis raak, veel
verder van ons af staan en in elk geval geen ondertekenings
formulier vir predikante het, geen belydenisbinding ken en
geen leertug beoefen nie, kon die indruk gewek het dat ons fel
reaksie in die geval van die GKN nie suiwer leerstellig
gemotiveer was nie. Oor hierdie saak sal ons moet probeer om
die lug te suiwer. Dit kan die beste gedoen word deur ons
bereidheid om, ondanks alle moontlike politieke verskille,
bereid te bly om met hulle oor teologiese sake te bly praat —

uiteraard ook oor die teologiese implikasies van huHe visie op
die verantwoordelikheid van die kerk in politieke sake. Die
NGK moet homself nie daartoe leen om van die metodes ge
bruik te maak van diegene wat om politieke redes probeer om
horn te isoleer nie, maar bereid bly om Christelike kontak te
onderhou met alrnal wat die Naam van Christus bely.

16.10.7 Dit is duidelik dat die GES as liggaam alles in sy ver
moe gedoen het om korrek teenoor die GKN op te tree. Dit
blyk uit die geduld waarrnee die GES gesprekke met die GKN
gevoer het en, ondanks ‘n duidelike en skerp veroordeling van
die standpunte van die GKN, nogtans nie voortydig die band
met die GKN breek nie. Die GES verdien alle eer vir sy hante
ring van hierdie sake en dit is belangrik dat daar op
gereformeerde erf ‘n liggaam soos hierdie bestaan waarin
kerke blootgestel kan word aan die kritiek van andere wat dit
goed met hulle bedoel en dus ook bereid is orn hulle in tye van
ontsporing nie prys te gee nie, maar by hulle aan te dring op
herbesinning en terugkeer na die waarheid van die Skrif.

16.11 AANBEVELINGS
16.11. Die Sinode spreek dit as sy oortuiging uit dat
daar deur die GKN posisies ihgeneem word waaroor hy
diep verontrus is, soos met name die standpunte wat
ingeneem word oor die Skrifgesag, die vraagstuk van
homofilie, die politieke verantwoordelikheid van die
kerk en die toleransie van afwykende leerstellige be
skouinge. Hoewel die Sinode begrip het vir die moeilike
situasie waarin die GKN homseif as gevoig van alge
mono geestesontwikkeiinge in Nederiand bevind, is hy
nogtans van oortuiging dat die GKN nie voldoende weer
stand bied teen die goes van die tyd nie en daarom besig
is om sy Skriftuurlike en gereformeerde erfenis prys te
gee.

16.11.2 Die Sinode interpreteer sy besluit van 1978 om
alie bande met die GKN to verbreek, nie in die sin, dat dit
beteken dat daarmee ook alle kerklike gesprek met die
GKN uitgeslote sou wees nie.

16.11.3 Die Sinode aanvaar dit as die roeping van die
NGK om weer met die GKN in verbinding te tree, ten
einde biddend en na die beste van sy vermoë die GKN to
dien met ‘n getuienis vir die waarheid soos dit dour die
NGK op grond van Gods Woord verstaan word.

16.11.4 Die Sinode dra dit aan die Algemene Regs
kommissie op om die aard van die bande wat in 1978
finaal verbreek is, nader te omskryf, spesifiek ook wat

betref die implikasies daarvan vir die aanvaarding van
attestate, die erkenning van predikantsopleiding en
kanseiruil tussen die twee kerke.

16.11.5 Die Sinode spreek die begeerte uit dat toe
stande sodanig sal verander, dat voile kerklike gemeen
skap tussen die twee kerke weer herstei sal kan word,
en onderneem om horn van sy kant met die oog daarop
te beywer. in die hg daarvan word dit aan die Ekume
niese Kommissie opgedra om die weg te baan vir die
hervatting van die gesprek met die GKN.

17. NGBART36

17.1 OPDRAG
Die Algernene Sinode het op sy vergadering in 1982 besluit dat
“die aangeleentheid” na die Algemene Kommissie vir Leer en
Aktuele Sake verwys word vir studie en rapport (Handelinge,
Algernene Sinode 1982:1432).

Uit die verband van die debat en besluite rondom art 36 van die
NGB is dit duidelik dat “die aangeleentheid” waarna in die
besluit verwys word, betrekking het op die vraag: Is die nuwe
vertaling van art 36 ‘n verwysing van die artikel of nie?

17.2 STUDIE
Dit gaan hier nie om art 36 in sy gohoel nie, maar slegs om die
derde sin. In die ou vertaling lees dit: “En hul amp is om nie
alleen ag te gee op en te waak oor die burgerlike regering nie,
maar ook om die hand te hou aan die heilige Kerkdiens, orn to
weer en uit te roei alle afgodery en valse godsdiens, om die ryk
van die Antichris te gronde te rig en die koninkryk van Jesus
Christus te bevorder, die woord van die evangelie orals te Iaat
preek, sodat God deur elkeen geëer en gedien word, soos Hy
in sy Woord beveel.” In die nuwe vertaling lees dit: “En dit is
nie alleen hulle taak orn aan die staatsbestuur aandag te gee en
daaroor te waak nie, maar ook om die heilige Woordbediening
te beskerm om sodoende alle afgodery en valse godsdiens
teen te gaan en uit te roei, die ryk van die Antichris to vernietig
en die koninkryk van Jesus Christus te bevorder en orals te Iaat
verkondig, sodat God deur elkeen geëer en gedien word, soos
Hy in sy Woord beveel.”

Nou is die vraag: Is die nuwe vertaling ‘n wysiging of verande
ring?

Dit is duidelik dat die nuwe vertaling oenskynlik anders lees as
die ou vertaling. Die vraag is egter: Betoken dit ‘n verandering
van die belydenis of is dit bloot ‘n verandering van vertaling?

Volgens Philip Schaff (The Creeds of Christendom, Vol 3,
1919:383) is die NGB by die sinode van Dordt aan ‘n nou
keurige hersiening onderwerp dour ‘n vergelyking van die
Franse, Nederlandse en Latynse uitgawos.

Volgens JN Barkhuizen van den Brink (De Nederlandse Behij
denisschriften, 2de druk 1976:54) is by die sinode van Dordt ‘n
Franse en ‘n Nederlandse teks van die NGB goedgekeur.

Beide die Franse en die Nederlandse teks wat goedgekeur is,
laat taalkundig ruimto vir twee interpretasies van die derde sin
van art 36. Dit kan gelees word asof die bedoeling is dat die
owerheid ‘n direkte taak hot om self alle afgodery en valse
godsdiens to weer en uit te roei, die ryk van die Antichris to
gronde to rig en die koninkryk van Jesus Christus to bovordor.
Dit kan óôk gelees word dat die owerheid slegs ‘n indirekte
taak hot, naamlik om langs die weg van die Woordbodiening
(wat dour die owerheid beskerm moot word) alle afgodery en
valse godsdiens to weer en uit te roei, die ryk van die Antichris
to gronde to rig en die koninkryk van Jesus Christus to
bevorder.

Uit die Franse en Nederlandse teks as sodanig is dit moeilik om
‘n beslissing to maak ton gunsto van Of die direkte Of die in
direkte interpretasio.
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Om hieroor uitsluitsel te verkry, is dit nodig dat die belydenis in
sy historiese verband gelees moet word. Daaruit blyk dat daar
nêrens getuienis is dat die Gereformeerde vaders in die praktyk
van die owerheid verwag het om die onderhawige artikel op so
‘n direkte wyse toe te pas nie.

17.3 BEVINDING
Al is dit so dat die nuwe vertaling anders lees as die oue, het
ons met hierdie “verandering” geen verandering van die
belydenis as sodanig nie, maar ‘n weergawe van die meer
waarskynlike oorspronklike bedoeling van art 36 van die NGB.

Ons beskou die nuwe vertaling dus histories en Skriftuurlik as
korrek.

Daarby is dit ook minder vatbaar vir die rnisvatting waartoe die
ou vertaling aanleiding kon gee.

17.4 AANBEVELING
Die Algemene Sinode aanvaar dat die nuwe vertaling nie
‘n verandering is nie, maar inderdaad die bedoeling van
NGB Art 36 korrek weergee.

18. D~E NUWE PROTESTANTSE KERK

18.1 OPDRAG
Die Sinode spreek horn daaroor uit of Die Nuwe Protestantse
Kerk, wat verklaar dat hulle leer “op die Woord van God en die
drie formuliere van enigheid naamlik NGB, Heidelbergse
Kategismus en Dordtse Leerreëls gegrond is”, beskou moet
word as ‘n erkende kerk in terrne van die Sinodale besluite
getiteld “Erkende Kerke en nie-erkende kerke” op bl 176 (kerk
orde) die hele punt 1 met onderafdelings.

“Word verwys na die Permanente Kommissie vir Leer en
Aktuele Sake om in die reses te ondersoek en terug te rap—
porteer by die volgende Algemene Sinode” (Handelinge p
1328).

18.2 INLEIDING
Vir ‘n besinning oor die vraag of Die Nuwe Protestantse Kerk
as kerk erken moet word, is dit nodig om eers kortliks na
sekere aspekte rakende die feitlike situasie rondom die kerk te
kyk. Uit die gevolgtrekking kan die sinode ‘n besluit neem. Ons
gee daarorn aandag aan die volgende:

18.3 DIE HISTORIESE GANG VAN SAKE
Op 21 April 1944 is Die Nuwe Protestantse Kerk in Durban
gestig deur dr DJJ de Vos en ‘n groot aantal kerkraadslede
wat weggebreek het van die Ned Geref Gemeente Durban.
Cm hierdie gebeure histories te kan verklaar — en om die
Nuwe Protestantse Kerk van ons dag te evalueer — sal die
aanleidende oorsake gesoek moet word sowel in die breër
kerklike situasie as binne die plaaslike gemeente.

Kyk ons eerstens na die kerklike klimaat in die Ned Geref
Kerk in die jare 1930—1944, sien ons dat daar ‘n redelike
algemene besef in die kerk was van geestelike afval. Dikwels is
op Rings- en Sinodale vlak verwys na sondige verskynsels en
geestelike doodsheid en is die verlange na herlewing uit
gespreek. Twee gedagterigtings het binne die Ned Geref Kerk
ontstaan. Beide rigtings het erken dat vernuwing in die kerk
noodsaaklik was, maar het verskil oor die wyse waarop die ver
nuwings moes kom en 00k die aard daarvan. Enersyds was
daar diegene wat wou vashou aan die gereformeerde leer,
maar met ‘n praktiese evangeliese toepassing. Hulle wou leer
suiwerheid handhaaf, maar het sterk klern gelé op lewens
vroomheid. Hulle het geglo dat die enigste oplossing vir die
kerk gelé het in ‘n herlewing soos vroeër rondom 1860. Sterk

klern is gelé op sake soos wedergeboorte, bekering, heilig
making, herlewing en algemene geestelike verciieping. Hulle
was ten gunste van spesiale evangelieprediking en byeen
komste en konferensies met die oog op geestelike verdieping
binne die kerk. Daar was dan ook inderdaad in heelwat ge
meentes sprake van geestelike oplewings. (Vgl Herlewings
in ons geskiedenis, dr MW Retief en talle berigte in Die
Kerkbode gedurende daardie jare.) Hierdie rigting het horn
beywer vir herlewing binne die kerk, maar het tog ‘n groter
openheid na buite gehad. Daar was raakpunte met sekere
buitekerklike groepe wat dieselfde sake beklemtoon het. Sorn
mige leraars en veral lidmate het dan ook kontak gehad met, of
simpatiek gestaan teenoor veral die AEB en die Oxfordgroep.
Hoewel hierdie beweginqs vir vele tot geestelike verdieping ge
dien het, was dit tog ‘n blootstelling aan sekere leerstellige
beInvloeding vanuit nie-Gereformeerde oorde. Dit het gelei tot
heelwat spanning tussen die kerkleiding en lidmate wat sulke
buitekerklike groepe ondersteun het. Wat sake verder bemoel
lik het, was die verskynsel van lospredikante. Daar was veral
twee Ieraars naamlik di CF Scheepers en WC Malan wat hulle
losgemaak het van hulle gemeentes en as “lospredikante”
dienste en konferensies deur die land gehou het. Veral die
werk van die AEB en van die twee genoemde lospredikante
het ‘n groot invloed gehad om die weg voor te berei vir die
latere stigting van Die Nuwe Protestantse Kerk. Die AEB wat
interkerklik was en van die begin af graag met die Ned Geref
Kerk wou saamwerk, het met sy sterk klem op bekering en
heiligmaking aanvanklik wye ingang in die Ned Geref Kerk
gekry. So ook die twee lospredikante wat op uitnodiging van
heelwat kerkrade spesiale dienste in baie gemeentes gehou
het. Talle berigte van geestelike seen ten opsigte van die werk
van die AEB en lospredikante verskyn in Die Kerkbode
gedurende daardie jare.

Teenoor eersgenoemde rigting was daar ‘n meer “ortodokse”
groep in die kerk wat sterk Calvinisties was en besonder kiem
gelê het op die handhawing van die suiwer gereformeerde leer.
Hulle het gewaarsku teen insypeling van Metodisme, perfek
sionisme en gemoedsopsweping. Hulle was meestal gekant
teen spesiale evangelieprediking, buitekerklike bewegings en
die optrede van die lospredikante. Vernuwing was nodig, maar
vir hulle was dit die vernuwing en beter funksionering van die
bestaande kerklike ampte en strukture. Dit was veral as gevoig
van druk vanuit hierdie rigting dat die Ned Geref Kerk later die
deure vir die AEB en die lospredikante gesluit het. Hoewel daar
in die kerk erkenning was vir die geestelike seen wat hierdie
bewegings vir bale kerklidmate gehad het, het leerbotsinge
met die gereformeerde leer al meer duidelik geword en gelei
tot verskeie sinodale besluite teen die AEB en die lospredi
kante. Daar was besware teen metodistiese elemente in die
leer en praktyke van die AEB, veral teen die leer van die soge
naamde “second blessing”. Hoewel die lospredikante nooit
bedoel het om te breek met die gereformeerde leer nie, was
daar ook teen hülle leerstellige besware, veral rondom ds CF
Scheepers (en sy Betshan-beweging) se siening van goddelike
genesing, asook heiligmaking (as tweede genadewerk). Dit
geld ook van ds WC Malan.

Namate die kerklike druk egter begin toeneem het op die buite
kerklike bewegings, het ‘n interessante situasie ontwikkel. Die
buitekerklike beweging en lospredikante het voortgegaan met
hulle werk, met of sonder die plaaslike kerkrade se toestem
ming. Ondersteuners het die kerkrade genader, maar indien dit
geweier is, is die buitekerklike dienste of konferensies in elk
geval voortgesit. Die gevoig was verskerpte kerklike optrede.
Stelselmatig het daar ‘n groot groep lidmate ontstaan wat
uiters lojaal was teenoor die AEB en lospredikante, en al meer
skepties teenoor die kerk. Die latere “ontmanteling” van ds
WC Malan as leraar in 1940 deur die Sinode van Transvaal het
hierdie gevoel versterk, 50 00k die feit dat daar in verskeie ge
meentes deur middel van kerklike tug teen hulle opgetree is en
selfs sensuur toegepas is. Die interkerklike AEB en lospredi
kante wou egter nooit ‘n ander kerk stig nie, maar hul kreet
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was steeds: Gaan terug na Julie kerke, al is dit geestelik dood
daar, en wees ‘n getuie vir Christus.

Dat dit inderdaad ‘n reaksie-verskynsel was as gevoig van
sekere tekorte en onvervuide behoeftes binne die kerk, kan
histories nie ontken word nie. Dit is jammer dat die kerk soms
te mm seifondersoek gedoen het en dikwels slegs negatief en
veroordelend reageer het hierop. Dat daar egter leerstellige af
wykings was en dat hierdie groep ondersteuners later krities
en skepties teenoor die kerk gestaan het met ‘n groter lojaliteit
teenoor die buitekerkiike bewegings en lospredikante, kan nie
ontken word nie. Hulle was veral geskok en verward toe die
kerk met die kerklike tug teen hulie begin optree, veral nadat
die kerk vir ‘n tyd lank die AEB geduld en sorns selfs ver
welkom het. Sensuur teen groepe sulke lidmate was selde
suksesvol. Bale het gesé dat die kerk hulle met rus geiaat het
toe hulle in sonde geleef het, maar begin “vervolg” het nadat
huile die Here gevind en begin dien het. Die polarisasie tussen
hulle en die kerk het toegeneem. Daar moet erken word dat ‘n
gebrek aan begrip van die kerk teenoor hulle en sorns selfs
liefdeiose optrede dikwels verset uitgelok en tot verdere ver
vreemding gelei het. Aan die ander kant het sommige van hier
die lidmate ‘n soort aanmatigende kritiese en selfs uitdagende
houding teenoor die kerk ingeneern, wat kerklike optrede
genoodsaak hot.

Uit bogenoemde behoort dit duidelik te wees dat daar
stelselmatig ‘n situasie ontwikke~ het wat ryp was vir ‘n
kerkskeuring. Getuienis dui daarop dat daar op daardie
stadium reeds diegene was wat gewonder het of die Ned Geref
Kerk nog kôn vernuwe en op grond van Art 29 van die Neder
landse Geloofsbelydenis begin vra het of die Ned Geref Kerk
nie so verword het, dat dit ‘n valse kerk geword het nie. By
sommige het die gedagte reeds ontstaan van die stigting van
‘n nuwe kerk. Ds WC Malan het in ‘n onderhoud melding
gemaak van die feit dat mense horn en ds CF Scheepers in die
verband genader het. Beide het dit van die hand gewys. Dit is
tog duidelik dat daar teen 1944 wel binne die Ned Geref Kerk in
verskillende gemeentes ‘n potensieel plofbare situasie bestaan
het en dat ‘n kerkskeuring ‘n bopaalde moontlikheid was.

Dat hierdie situasie wel uiteindelik uitgeloop het op die stigting
van ‘n nuwe kerk, is te wyte aan ‘n eienaardige sameloop van
omstandighede wat veral gewentel het om die persoon van
dr DJJ de Vos. Dr DJJ de Vos was ‘n besonder begaafde en
dinamiese predikant. Kenmerkend was sy vroornheid, rnaar
ook sy radikale standpuntinnarne vir dit wat hy geglo het reg
was. Reeds as student spreek hy sy afkeur skerp uit teen die
“ontsettende goddeloosheid” wat hy bemerk selfs aan die
kweekskool onder teologiese studente.

Daar was baie waardering vir dr De Vos in die verskillende go
meontes waar hy gedien het. Aanvanklik staan hy skepties
teenoor die buitekerklike bewegings en lospredikante. Dit was
egter op Reddersburg dat die kerkraad blykbaar teen ds De
Vos se sin besluit om, onder andere, ds SC Murray en ds JCG
Kotzé (later prof) te kry vir ‘n reeks dienste gedurende 1935.
Na ‘n preek van ds Kotzé het hy en ds De Vos ‘n gesprek in die
veld en korn ds De Vos tot ‘n geestelike verdieping. Daarna
was hulle boesemvriende en ook geesgenote. Ds De Vos hou
dan self heelwat diensreekse in verskeie gemeontes waar
telkens getuig is van groot seen en vole bekerings. Hy spreek
horn ogter steeds uit teen die lospredikante, AEB en Oxford
groep en se hy wil ‘n kerk-herlewing he. Hy spreek horn dan
ook in 1937 tydens die Vrystaatse Sinode redelik sterk uit teen
die geestelike toestand van die kerk en predikante. Gedurende
1937 word hy in die plek van ds JCG Kotzé boroep na Roodo
poort. Heelwat getuienis van ‘n geestelike oplewing aldaar
word gelewer. Sy broer, prop JF de Vos, word daarheen as
medo-leraar beroep en tydens sy bevestiging preek ds DJJ de
Vos buitengewoon skerp teen die sondes van die kerk en vera)
die arnpsdraers. Hierdie opspraakwekkende preek het golei tot

‘n bespreking in die Ring en spanning met ander ringsleraars.
Ds De Vos was egter onvorsetlik ten opsigte van sy siening. Hy
aanvaar egter ‘n beroep na Durban in 1940.

In die gemeento Durban was daar van die begin af spanning
tussen die jong dinarniose ds De Vos en sy ouer medeleraar, ds
Van Rooyen. Spoedig was die kerk oorvol as ds De Vos preek
en leeg wanneer ds Van Rooyen die diens gelei het. Tydens die
eerste Pinkster wat deur ds De Vos gelei is, was daar reeds ‘n
groot oplewing in die gemoente en word getuig van talle beke
rings, so ook Pinkster 1943. Die gemeento was 00k gou uit
hulle groot finansiële problome. Stelselmatig het daar egter
verdoeldheid gekom in die gemeente tussen ds Do Vos- en
Van Rooyen-ondorsteuners. Dit was vera) die botsende
persoonlikhede van dr De Vos en mev Van Rooyen wat tot alle
onsmaaklike insidente en toenemende spanning gelei het.
Hoewel daar nb sprake van loerstellige botsings was nie, was
daar tog sterk aksentverskille. Dr De Vos was ‘n radikale
bekeringsprediker met stork klem op heiligmaking en her
lowing. Hy het dikwels skerp te velde getrek teen sondes in die
kerk en veral by kerkraadslodo en predikante. Dit hot horn ook
in botsing gebring met die ringsleraars. Ds en mev Van
Rooyen kan nb van alle blaam onthef word nie, aangesien
hulle sekerlik ook bedreigd gevoel het deur die
medeleraarspaar en hulle suksesse. Ten spyte van die vrug en
seen op dr Do Vos se bediening, hot hy ongelukkig ‘n neiging
tot selfverheerliking en okstremisme gehad wat nb anders kon
as om polarisasie to veroorsaak nie. Alle teenstand teen horn in
die gemeente en op ringsvlak hot hy geIntorpreteor as teen-
stand teen die Evangelie en horlewing, vanuit ‘n vormlike
geostelike dooie kerk. Tallo versoeningspogings was nie
geslaagd nio en hot sake sodanig versleg dat ds Van Rooyen sy
vroeë dornissie aangevra hot. Dit hot geleb tot ‘n rings
ondersook en na ‘n lang onverkwbklike stryd, tot die tydelike
skorsing van dr Do Vos on later ook ‘n aantal kerkraadslede
wat egter die ringsbesluito ignoreer het. Die gerneente was in
harwar, dreigomento is gemaak teen dr De Vos en sy volgel
inge. Uitoindelik is sake tot ‘n breekpunt gevoer toe dr De Vos
en die geskorsde kerkraadslede op Vrydagaand 21 April 1944
opdaag by ‘n korkraadsvergadering wat deur die konsulent, ds
Odendaal, gelei moos word. Toe die vergadering moos begin,
hot dr Do Vos opgestaan on saam met 44 kerkraadslede die
saal vorlaat na die kerkgebou langsaan en daar agtor geslote
deure Die Nuwe Protostantse Kerk gestig. In ‘n telegram aan
sy twee broers wat ook Ned Geref predikante was in die
Vrystaat, bring dr De Vos hierdie korkstigting in verband met
die breër korklike situasie waarna vroeër verwys is. Hy verwys
na die “verjaagdes en verstrooides” wat ‘n toevlugsoord moos
kry. Dit is interessant dat dr Do Vos wat vrooër nie simpatiek
gestaan hot teenoor die buitekerklike bewegings en
losprodikante nie, too hul pleitbesorger en toevlugsoord
geword hot. Dr Do Vos hot homself dan 00k gosion as kerk
hervormor wat bestem en geroepe was om die vervalsde kerk
to horstig. Hy vorklaar dat hy goon sekte stig nie, maar ‘n kerk
“gegrond op die onfeilbare geinspireerde Woord van God en
die drie Formuliere van Enigheid”. Kort na die stigting bedank
sy broer ds JF do Vos as leraar van die Ned Geref Kerk en sluit
aan by die Nuwe Protestantse Kerk.

Hiorna hot daar ‘n onvorkwiklike en soms bitter stryd gevolg
tussen die Do Vos-broers en die nuwe kork aan die een kant en
die Ned Geref Kerk aan die ander kant. Dr Do Vos het vergade
rings deur die land gehou, waar hy op uitors skerp wyse teen
die Ned Geref Kerk te velde getrek het. Op baie plekke waar hy
opgotreo het, is gomoontes gestig wat meestal bestaan het uit
Ned Geref lidmate wat onderstounors was van die AEB en los
predikante. Vir hulle was dit ‘n geestelike tuiste waar hulle die
Here in “vryheid” kon dien. So bitter as wat vera) dr De Vos
teen die Ned Geref Kerk to velde getrek hot, sO bitter was die
kerk en predikanto so reaksie teen die nuwo kerk soms. Billik
hoidshalwo moot gosO word dat talle van dr Do Vos se volgo
linge nie sy strydmotodes goedgokour hot nio on sommigo van
hullo hot later teruggokeor na die Ned Geref Kork.
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Dr De Vos wou al “die ware kinders van die Here” verenig in
Die Nuwe Protestantse Kerk, maar het nie voldoende rekening
gehou met die leerstellig-botsende elemente tussen gerefor
meerd-gesindes en andere met metodistiese sieninge nie. By
bale was daar ook ‘n sektariese anti-kerkstruktuur-gesindheid
en hulle het die nuwe vryheid geniet, maar verset sou kom
wanneer hulle weer binne kerkordelike bane moes beweeg.
Spoedig was daar dan ook botsing tussen dr De Vos en die
AEB oor sekere leerstellige aspekte. Verder het daar gou in
herente spanninge ontwikkel as gevoig van verskillende leer
stellige aksente en die kerkregtelike grondsiag van die nuwe
kerk. Botsende persoonhikhede het ook geen geringe rol
gespeel nie. Daar het ‘n stryd ontwikkel wat die nuwe Kerk in
twee groepe verdeel het, naamlik ‘n dr De Vos-groep en ‘n ds
Chris Cronje-groep (‘n vroeëre Scheepers-opgeleide Betshan
werker). ‘n Lang en bitter stryd sou volg wat uiteindelik uit
geloop het op ‘n hofsaak wat deur dr De Vos verloor is. Beide
die De Vos-broers het uit Die Nuwe Protestantse Kerk bedank.
Ds JF de Vos het later teruggekeer na die Ned Geref Kerk,
maar dr De Vos het met ongeveer die helfte van die predikante
weggebreek van Die Nuwe Protestantse Kerk en in 1949 Die
Hervormde Nederduitse Gereformeerde Kerk gestig. Daar het
die wee geskel. Versoeningspogings was tot dusver nie
geslaagd nie.

Na die skeuring met die De Vos-groep, het Die Nuwe Pro
testantse Kerk relatief rustiger jare betree. Die veggees teen
veral die Ned Geref Kerk het stelselmatig afgeneem en die kerk
kon aandag gee aan belangrike sake soos die opleiding van
leraars, die kerkregtelike basis, die liturgie en die forrnulering
van die kerkleer. As gevolg van al die stryd het bale mense
teruggekeer na die Ned Geref Kerk: Tog het Die Nuwe Prote
stantse Kerk gestadigd gegroei. Dit het vandag 51 Gemeentes
met ongeveer 60 leraars en 6 000 lidmate.

18.4 DIE KERKORDE EN ADMINISTRASIE
Die feit dat Die Nuwe Protestantse Kerk aanvanklik onder die
Maatskappyewet geregistreer is, maar tog grootliks funk
sioneer het op Gereformeerde patroon volgens die Dordtse
Kerkorde, naamlik Kerkraad, Ringe en Sinode, was deels ver
antwoordelik vir die latere skeuring.

Na ‘n lang stryd is die kerk eers in 1971 geskrap as Maatskappy
en kon dit ten voile volgens die presbiteriale stelsel ontwikkel.
In die praktyk was dit egter lank reeds so ongeag die remminge
van die Maatskappyewet. Dit het gespruit ult die verlange om
Gereformeerd te wees aangesien die meeste oorspronklik Ned
Geref Kerk-lidmate was en die presbiteriale stelsel geken en
aanvaar het. Die kerk Se wetté en statute het ‘n lang proses
van veranderinge ondergaan. Die huidige Kerkorde word egter
gekenmerk deur meestal goedgefundeerde bepalinge vir die
ordelike gang van sake vir die administrasie van die kerk op die
verskillende terreine. Al sou sekere leemtes uitgewys kon
word, kan tog verklaar word dat Die Nuwe Protestantse Kerk
ten opsigte van die kerkregering gegroei het tot ‘n goed
geordende kerk en kerklike administrasie, ook ten opsigte van
die finansies, is gesond en goedgeordend. Die Nuwe Pro
testantse Kerk het die stadium ontgroei waar enkelinge met
sterk persoonlikhede, sake kan manipuleer. Ten opsigte van
hulle kerkregeringstelsel lê Die Nuwe Protestantse Kerk van
alle ander kerke en groepe sekerlik die naaste aan die drie
Afrikaanse Kerke.

18.5 DIE BELYDENIS
Dr De Vos het homself gesien as ‘n hervormer wat nie ‘n nuwe
kerk met ‘n nuwe belydenis gestig het nie, maar sy aanspraak
was dat dit in wese ‘n herstigting van die ware kerk was,
gegrond op dieselfde Gereformeerde leer, waarvan afgewyk
is. Tog het hy, verder as wat hy miskien wou, oorgeleun om
volgelinge van die lospredikante en die AEB, wie se stand
punte in verskeie opsigte afgewyk het van die gereformeerde
leer, te kon akkommodeer. Hy het dan ook later gebots met
die AEB wat die volharding van die heiliges ontken het en

begin krities staan teenoor ander leerstellige standpunte van
sekeres wat by sy kerk aangesluit het. Al hierdie verskille en
die interne stryd het gemaak dat daar vir baie lank nie tot
belydenisformulering gekom is nie.

Mens kon met reg beweer dat Die Nuwe Protestantse Kerk
leerstellig van die begin af ‘n identiteitskrisis beleef het. Aan
die een kant was daar ‘n begeerte om gereformeerd te bly. Die
gereformeerde liturgie, kerkregering, ampsdrag en praktyk is
in talle opsigte nagevolg. Ten opsigte van die leer was daar af
wykings van die gereformeerde leer, maar tog was die
“bronne” waarop beroepe gemaak is mense soos dr Andrew
Murray, prof NJ Hofmeyr, GD du Toit en andere. Dit is duide
lik dat ‘n hepaalde ~troming in die Ned Gorof Kork ook loor
stellig neerslag gevind het in Die Nuwe Protestantse Kerk. Dit
is egter vanuit veral die metodisties-georienteerde AEB sterk
beInvloéd, want aan die ander kant was daar die aanspraak dat
die kerk ‘n heiligheidskerk is. Dit is dus duidelik dat die kerk
twee rigtings, wat soms botsende elemente bevat het, wou
laat saamvloei en probeer versoen het. Daar kan nie ontken
word dat selfs die nie-gereformeerde invloede ook deur ‘n Ned
Geref-”filter” gegaan het nie, maar Oók nie dat nie
gereformeerde aspekte wel neerslag in die leer gevind het nie.

Hierdie worsteling oor waar die kerk eintlik tuishoort, is van
dag steeds aktueel. Die Nuwe Protestantse Kerk het hom nog
altyd gedistansieer van die Pentakostalistiese- en charisma
tiese kerke en groepe. Leerstellig, histories en vanuit sy kerk
like praktyk kom die kerk dan ook nie daar tuis nie. Trouens,
die kerk staan ulters negatief en afwysend teenoor hierdie
rigtings. Tog is daar heelwat aspekte van die leer wat afwyk
van die Drie Formuliere van Enigheid, wat veroorsaak dat die
kerk 00k nie tuis is by die Gereformeerde Kerke nie. Ons het
hier dus met ‘n byna unieke tussenposisie te doen. Die
worstelinge rondom die kerknaam toon hierdie identiteits
probleem duidelik. Vir lank is.daar nA die naam in hakies die
woord “Gereformeerd” geskryf, Betrekllk onlangs eers is daar
ná baie besinning erken dat die kerk se leer nie sonder meer
“Gereformeerd” is nie, maar wel gekwalifiseerd, dit is ‘n
bepaalde soort gereformeerdheid, wat uitgedruk is as “Evan
gelies-Gereformeerd”. Daardeur is gepoog om uitdrukking te
gee aan die felt dat beide ‘n gereformeerde stroom en ‘n heilig
heidstroom (“evangeliese”) in die kerk saamgevloei het en
verenig is. Wat egter miskien nie altyd raakgesien is nie, is dat
daar langs daardie weg sekere innerlike teenstrydighede in
gebou is in die huidige leer. Dit word dan ook duidelik wanneer
die sogenaamde “Evangeliese Belydenis” wat eers in 1979
vasgestel en aanvaar is, noukeurig ontleed word. Dit is nood
saaklik om vir die doel van hierdie ondersoek, die hele Art 3
van genoemde belydenis aan te haal:

“Hierdie Kerk is gefundeer op die Heilige Skrif, die onfeilbare
Woord van God. Die leer wat die Kerk, op grond van Gods
Woord bely, is Evangelies-Gereformeerd. Dit is uitgedruk in
die Evangeliese belydenis, soos uiteengesit in bylaag 1 van
hierdie Grondwet en die Gereformeerde belydenisskrifte, Die
Formuliere van Enigheid, 5005 vasgestel op die Sinode van
Dordrecht in 1618, naamlik die Sewe-en-dertig Artikels van die
Nederlandse Geloofsbelydenis, die Heidelbergse Kategismus
en die vyf Dordtse Leerreëls. Die belydenisskrifte van die
Evangelies-Gereformeerde leer word nie aan die Woord van
God gelykgestel nie. (Sien art 7 van die Nederlandse Geloofs
belydenis.) Die kerk aanvaar te alle tye die uitspraak van die
Woord van God teenoor hierdie belydenisskrifte.

“In alle verskille tussen genoemde Gereformeerde belydenis
skrifte en die Evangeliese belydenis, aanvaar die kerk laas
genoemde en wil uit die aard van die saak geen veranderinge
aan die Formuliere van Enigheid aanbring nie. Veranderinge
aan die Evangeliese belydenis, kan slegs deur die Sinode met
‘n meerderheid, soos vereis in Artikel 139.2, aangebring
word.”



141 LEER EN AKTUELE SAKE

Hieruit word die volgende duidelik: Hoewel daar ‘n leerstellige
band met die Gereformeerde belydenisskrifte is, word sekere
verskille daarmee erken en berus die eintlike gesag by die
Evangeliese Belydenis. Dit relativeer natuurlik die gesag van
die Drie Formuliere van Enigheid. In ‘n diepgaande studiestuk
wat deur die Sinode aanvaar is, het die kerk dan ook verskeie
verskille met die Gereformeerde belydenisskrifte erken.
Wanneer daar egter gekyk word na die Evangeliese Belydenis
wat bindend is vir die kerk, val dit op dat dit leerstellige ele
mente bevat wat eie is aan die Gereformeerde tradisie, maar
terselfdertyd ook sekere nie-gereformeerde elemente. So
handhaaf die kerk onder andere die kinderdoop en die voihar
ding van die heiliges. Die volkomenheid van Christus as die
eniqste Verlosser, die feit dat verlossing ‘n qenadehandelinq
van God is en die totale verlorenheid van die mens, word ook
sterk beklemtoon. Uit reaksie teen ‘n sogenaamde fatalistiese
uitverkiesingsiening, en onder invloed van veral die metodis
tiese AEB, is die verantwoordelikheid van die mens ten opsigte
van die verkryging van die heil baie sterk beklemtoon. Dit
noodsaak ‘n afwyking van die gereformeerde leer ten opsigte
van die heilsorde. Daar moet billikheidshalwe egter gesê word
dat hierdie begrippe enigsins ‘n ander betekenis dra as in die
tradisionele gereformeerde formuleringe. So is die term
“wedergeboorte” se betekenis wyer as slegs “die nuwe ewe
wat God in die hart van die uitverkore sondaar begin”, soos
prof JA Heyns dit stel. Die wedergeboorte word egter ook ge
sien as ‘n daad van God alleen in en deur die werking van die
Heilige Gees, maar volg tog op die bekering en regverdig
making. God se roeping gaan dit alles egter vooraf. Die totale
verdorwenheid van die mens word erken, so ook die soewerei
niteit en vrymag van God. Wanneer die uitverkiesing behandel
word, word die verantwoordelikheid van die mens egter baie
sterk beklemtoon en is dit opvallend dat daar gepoog word
om, wanneer dit kom by die keuse oor die saligheid, dit
afhanklik te maak van die keuse van die mens. Hoewel daar
bely word dat verlossing ‘n daad van God is, berus die uit
eindelike en finale keuse dan tog by die mens. Dit is veral ten
opsigte van die uitverkiesingsleer dat ons sien hoe gepoog
word om eg gereformeerde standpunte (soos die soewereini
teit van God en die algehele verdorwenheid van die mensl te
probeer versoen met onversoenbare metodistiese uitgangs
punte, soos byvoorbeeld die vrye wilskeuse van die mens.
Daar moet erken word dat ons hier te make het met ‘n reaksie
op ‘n tendens in sekere Gereformeerde kringe om die verant
woordelikheid van die mens en die oproep tot bekering en ‘n
geloofsbeslissing te devalueer.
‘n Belangriké afwyking van die Gereformeerde leer is die
leerstuk oor heiligmaking. Hier is dit veral die leer van die
AEB wat ‘n sterk invloed uitgeoefen het, hoewel sekere ver
skille met die AEB ook aanwysbaar is. Op voetspoor van die
heiligheidsbewegings word ‘n soort “tweede genadewerk” as
‘n krisis-ondervinding na die wedergeboorte geleer. Beroepe
in die verband is natuurlik ook gedoen op dr A Murray, ds GD
du Toit en ds JCG Kotzé, wat ook gepraat het van ‘n onder
vinding ná die wedergeboorte en bekering. Die groot verskil
was egter dat laasgenoemdes as Gereformeerdes nooit geleer
het dat die ou natuur uitgeroei word in die lewe van oorwin
ning oor die sonde deur die heerskappy van die Heilige Gees in
die lewe van die gelowige. Hierteenoor bely Die Nuwe Protes
tantse Kerk, hoewel hy die AEB nie geheel gevolg het nie, tog
dat die gelowige deur hierdie ondervinding “geheel-en-al vry
gemaak word van die inwonende sonde
Tog verwerp hulle die perfeksionisme en sê dat die moont
Iikheid van versoeking en sonde altyd daar is en dat heilig
making voortgaan tot aan die einde. Ook hier is teenstrydig
hede aanwysbaar. Wat egter belangrik is, is die feit dat hoewel
daar ten opsigte van ‘n tweede genadewerk ‘n raakpunt met
die Pentekostalisme is, daar by Die Nuwe Protestantse Kerk
baie groot verskilpunte is met die Pentekostaliste. Die Nuwe
Protestantse Kerk het dan 00k na ‘n diepgaande studie hulle
sterk uitgespreek teen die charismatiese beweging, so ook
teen die sogenaamde bediening van “bevryding” en “innerlike

genesing”. Opvallend in die studiestukke was die groeiende
tendens tot beter prinsipiele teologiese besinning oor sake,
wat alleen verwelkom kan word.

Ten opsigte van hulle kerkbegrip word verwys na die onsig
bare en universele kerk van Christus wat bestaan uit “alle
wedergeborenes oor die wêreld” en die sigbare kerk wat be
staan uit “baie individuele kerke of gemeentes”. Die weder
geboorte bly ‘n vereiste om lidmaat te wees, ook van die sig
bare kerk. Die kenmerk wat die ware en suiwer kerk onderskei
van die valse, is die suiwer prediking van die evangelie, die be
diening van die sakramente soos Christus dit ingestel het en
die gebruik van die kerklike tug teen die persone wat in sonde
lewe. Hoewel Die Nuwe Protestantse Kerk homself sien as
ware kerk van Chri~tus, i~ dit nie ~o dat hulle gb dat hulle die
enigste ware kerk van Christus is nie.

Vanuit sy oorsprong in die Ned Geref Kerk, handhaaf Die
Nuwe Protestantse Kerk hoofsaaklik dieselfde sakraments.
beskouing. Die kinderdoop deur middel van besprenkeling
word beoefen en sterk standpunt word ingeneem teen die her
doop. In die praktyk is daar ook besliste afwysing en teen
kanting teen verskillende grootdoopgroepe. Die begronding
van die kinderdoop vanuit die genadeverbond vertoon egter
leemtes en die term “dooplidmaat” word byvoorbeeld nêrens
gebruik nie. Wat die nagmaal betref kan slegs gemeld word
dat Die Nuwe Protestantse Kerk se nagmaal oop is, “vir able
ware wedergeborenes, wat hullesebf moet beproef om seam
die dood van die Here te gedenk aan watter kerk, of gemeente
hulle ookal mag behoort”. Hierdie standpunt is sekerlik ook ‘n
reaksie op baie van die vroeë lidmate se ondervinding binne die
Ned Geref Kerk toe hulle, al was huble toegewyde gelowiges,
onder sensuur geplaas is en van die nagmaal onthou is as
gevolg van hulbe verbintenisse met die AEB en buitekerklike
groepe.

Die leerstuk oor goddelike genesing, het ‘n lang aanboop en
dit was veral ds CF Scheepers met sy Betshan-beweging wat
groot invboed uitgeoefen het. Besinning deur die jare het heel
wat tempering ten opsigte van sekere uiterste standpunte
teweeg gebring. In die Evangeliese Belydenis word beklem
toon dat dit gaan om goddelike genesing en nie om geboofs
genesing nie. Goddelike genesing word beskou as ‘n wesen
like deel van die Evangelie wet verkondig moet word. Dit word
gesien as ‘n weldaad van die kruis wat deur die geboof ontvang
moet word. Hoewel relatiewe sterk klem gele word op god
delike genesing, is daar groot verskille met Pentekostalistiese
en charismatiese groepe ten opsigte van sowel die praktyk as
teorie rondom die saak. Dit is veral minder sensasioneel en
minder gerig op die massas. Daar word veel eerder ‘n beroep
gedoen op tekste SOOS Jak 5:14, 15 as die feit dat genesing een
van die buitengewone charismatiese gawes is. Hoewel siekte
erken word as ‘n gevolg van die sondeval, word ook erken dat
God siekte kan toelaat met ‘n doel en dat persoonlike sondes
nie altyd die oorsaak van siekte is nie. Die metode waarop vir
siekes gebid word, word afgelei van Jak 5:14,15.
Tog word ook vir siekes gebid sonder handoplegging en/of
salwing met olie. Verder word gesê dat God nie vir genesing
afhanklik is van geneesmiddele nie, maar “aardse middele
moet nie gesien word as in stryd met die wil van God nie,
inteendeel dit gaan dikwels hand aan hand daarmee”. Vir
enige ingeligte is dit duidelik dat die huidige geformuleerde
leer oor die saak baie getemper is en dat sekere vroedre meer
radikale en ekstreme standpunte uitgeskakel is.

Oor die eskatologie is die siening van Die Nuwe Protestantse
Kerk uitgesproke chialisties. Hier was dit veral die invloed van’
ds WC Malan, asook in ‘n mindere mate ander chiliastiese Ned
Geref leraars soos dr DR Snyman, ds J Rabie en andere wet
gegeld het. In die praktyk word sterk klem gelé op die weder
koms met ‘n sterk appél tot gereedheid vir die naderende
wederkoms van Christus.

Nadat sekere van die belangrikste elemente ten ops(gte van die
leer uitgelig is, kan beweer word dat Die Nuwe Protestantse



LEER EN AKTUELE SAKE 142

Kerk se leer heelwat ooreenkomste vertoon met die gerefor
meerde leer, maar ook ingrypende verskille. Daar kan nie ont
ken word dat Die Nuwe Protestantse Kerk in baie opsigte
“kind van die Ned Geref Kerk” is nie. Leerstellige beInvloeding
uit veral die AEB het egter heelwat nie-gereformeerde
elemente neerslag laat vind in die leer. Sekere innerlike
teenstrydighede kan dan ook aangetoon word. Die probleem
is egter dat ons hier met ‘n kerk te doen het wat in praktyk en
leer in bale opsigte nader aan die gereformeerde kerke staan as
baie ander kerke, maar wat ook belangrike verskille veral met
die gereformeerde leer vertoon. Die kerk kom egter ook nie
tuis by die Pentakostalistiese en charismatiese groepe nie —

soos reeds aangetoon.

18.6 PREDIKING EN KERKLIKE L~WE

Veral in die beginjare was die opleiding van Ieraars baie
onvoldoende en is persone georden wat nie die nodige teolo
giese opleiding gehad het nie. Dit het sy wrange gevolge
gehad, maar tog is daar deur die jare gepoog om die opleiding
te verleng en standaarde te verhoog. Die kerk beskik oor ‘n
goedgeordende Kweekskool tussen Nigel en Heidelberg. Dit is
veral sedert 1978 dat leergange nog verder uitgebrei is en stan
daarde verder verhoog is. Die opleidingstydperk vir predikante
is 5 jaar, (4 jaar teoreties en 1 jaar prakties). Sedert 1979 maak
die Kweekskool gebruik van die dienste wat die Teologiese
Fakulteit van die Universiteit van Suid-Afrika aanbied. Die
metode wat gevolg word is om ‘n groot deel van die stof wat
Unisa vir sy B Th-graad (ongeveer die status van BA met
teologiese vakke) gebruik, by die Kweekskool se kursus te
integreer. Die mikpunt is dat soveel studente as moontlik
gedurende die vyfjaarkursus, naas die eie Kweekskool
diploma, ook Unisa se B Th-graad kan verwerf. Hiernaas word
natuurlik ‘n aantal vakke aangebied waar die kerk se eie
dogmatiese uitgangspunte en beklemtoninge gehandhaaf
word. Ten opsigte van die standaarde vir die opleiding van
Ieraars, het daar inderdaad groot vordering gekom en heelwat
predikante beskik reeds oor ‘n B Th-graad, benewens die eie
Kweekskool-dioloma.

Die prediking in Die Nuwe Protestantse Kerk word geken
merk deur ‘n sterk appél op bekering en ‘n persoonlike geloofs
beslissing. Die geestelike ondervinding van die individu is
belangrik. Temas wat herhaaldelik aangesny word, is weder
geboorte, heiligmaking, herlewing, die wederkoms en in ‘n
mindere mate goddelike genesing. Die objektiewe van die heil
word gehandhaaf, maar daar kan nie ontken word dat die sub
jektiewe reaksie van die mens dikwels voorop is nie. Sterk
klem word gelé op lewensvroomheid, toewyding, getuienis,
getrouheid ten opsigte van offergawes en tiendes. Die Skrif
gebruik is soms nog steeds fundamentalisties en veral ten op
sigte van die heiligmakingsleer is daar dikwels ‘n sekere
wettisisme aanwesig. Daar kan egter tog beweer word dat
daar ‘n verbreeding gekom het ten opsigte van sekere ver
engde sieninge, namate predikante se teologiese opleiding
verbeter het.

Die liturgiese orde in die erediens, veral soggens, kom in baie
opsigte ooreen met die in die Ned Geref Kerk. So word die
Wet gelees, asook die Apostoliese Geloofsbelydenis. Daar
word gesing uit die Psalms- en Gesangebundel. Die atmosfeer
is meestal die van die normale Ned Geref Kerk-erediens.
Tydens dieoggenddienste word veral in die prediking aandag
gegee aan die opbou van die gelowiges. Die aanddienste,
daarenteen, is hoofsaaklik gerig op onbekeerdes. Daar word
dan gesing uit die Halleluja-bundel en dikwels word daar ‘n uit
nodiging gerig vir mense wat ‘n geestelike behoefte het om na
die diens vir hulp agter te bly.

‘n Belangrike uitvloeisel vanuit die kerk se wordingsjare, is die
kerkkonferensies wat jaarliks gehou word — een gedurende
Julie en een gedurende Desember. Die doel is geestelike ver
dieping en verryking. Dit het ook ‘n samehorigheidsgevoel tot
gevolg.

Ook ten opsigte van die Sending is Die Nuwe Protestantse
Kerk aktief. Klein dogterkerke bestaan reeds en evangelie
dienaars vir die verskillende bevolkingsgroepe word reeds
opgelei.

Die Nuwe Protestantse Kerk het ‘n aktiewe goedgeorgani
seerde Jeugvereniging. Jeugsaamtrekke op ringsvlak of sen
trale vlak, asook jeugkampe word dikwels georganiseer.

Hoewel Die Nuwe Protestantse Kerk nie van die standpunt uit
gaan dat dit die enigste ware kerk is nie en dat alleenlik lidmate
van die kerk salig sal word nie, kom proselietmakery sekerlik
nog voor, hoewel nie op groot skaal nie. Daar word dikwels
spesiale reekse evangelisasiedienste gehou. En dit is veral
wdnhleer Irierise variult ander kerke dáár tot bekering kom en
dan aangetrokke voel tot die kerk, dat hulle soms later aan
sluit. Dit word egter deur die kerk nie beskou as afrokkeling
nie, aangesien dit gaan om onbekeerdes wat slegs in naam lid-
mate van die ander kerk was en toe eers Christus gevind het.
Qor die algemeen het op enkele uitsonderings na, die aggres
siewe aanvallende houding van vroeër, veral teenoor die Ned
Geref Kerk, heeltemal afgeneem en bestaan die twee kerke
dikwels in een dorp, sonder enige botsing of wrywing.

Mens sou ten slotte kon sé dat die gereformeerde invloed ook
ten opsigte van die algemene kerklike lewe in Die Nuwe Pro
testantse Kerk sterk is, veral ten opsigte van orde en stigte
likheid. Hierin staan die kerk veel nader aan die Ned Geref Kerk
en is dit ver verwyderd van die charismatiese en pentekostalis
tiese groepe. Tog herinner sekere gebruike, soos byvoorbeeld
die uitnodigings by evangelisasiedienste, aan beInvloeding uit
die revivalisme.

18.7 GEVOLGTREKKING
Uit bogenoemde kort oorsig sou mens ten opsigte van ‘n
besinning oor die erkenning, al dan nie, van Die Nuwe Pro
testantse Kerk, die volgende kon uitlig:

18.7.1 Ook hierdie verskeuring binne die Kerk van Christus is
te betreur, soos trouens al die ander kerkverdelings en skeu
ringe deur die eeue binne die Kerk van die Hervorming en selfs
binne die Gereformeerde kerkfamilie (ook in ons land). Dit is
die gevolg van die sondigheid en gebrokenheid wat 00k deel is
van die Kerk in hierdie wêreld.

18.7.2 Al sou die eie bestaansreg van die Nuwe Protestantse
Kerk sekerlik op verskillende gronde bevraagteken kon word,
moet die feitelike situasie van die bestaan van genoemde kerk
onder oe gesien word. As die Nuwe Protestantse Kerk bloot
afgeskryf sou word as ‘n sektariese splintergroep, sou dit ‘n
miskenning van die huidige feitelike situasie wees. Dat daar
inderdaad, vera> aan die begin, baie sektariese, anti-kerklike
tendense teenwoordig was, moet erken word. Tog wou Die
Nuwe Protestantse Kerk van die begin af nie sekte wees nie,
maar kerk. En die groei na ‘n vaste kerklike struktuur wat ‘n
sterk stempel van die gereformeerde stelsel dra, mag nie mis-
ken word nie. ‘n Eerlike evaluering van die huidige situasie, ‘n
toetsing aan die gereformeerde kenmerke van kerkwees en ‘n
vergelyking met ander kerke wat we> as kerke erken word, laat
die vraag ontstaan of dit steeds billik en verantwoordbaar is
om Die Nuwe Protestantse Kerk sonder meer in die kategorie
te laat val van nie-erkende kerke of sektes.

18.7.3 Dit is duidelik dat die Nuwe Protestantse Kerk op
gewigtige punte afwyk van die standpunte van ander Gerefor
meerde Kerke. Tog is daar talle leerstellige~ historiese en
praktiese raakpunte met vera) die leer en praktyk van die Ned
Geref Kerk wat in ag geneem behoort te word, so ook die feit
dat Die Nuwe Protestantse Kerk in baie opsigte saam met die
Gereformeerdes staan téénoor die Pentekostalisme en Charis
matiese rigtings. Sommige van die kerke wat tans wel deur die
Ned Geref Kerk erken word, is histories, leerstellig en ten op
sigte van kerklike ewe en praktyk veel verder verwyder van die
Ned Geref Kerk as Die Nuwe Protestantse Kerk.
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18.7.4 Die feit dat ‘n kerk wel as kerk erken word, beteken
nie dat die Ned Geref Kerk die bepaalde kerk se leer in alle op
sigte onderskryf nie, maar we) dat die bepaalde kerk tog die
mees essensiële Skrifwaarhede onderskryf, beantwoord aan
die vereistes vir kerkwees en dus wel ook dee) is van die Kerk
van Christus op aarde.

18.7.5 Gesien in die hg van die herkoms, leer en praktyk van
Die Nuwe Protestantse Kerk, is dit onbilhik en onhoudbaar om
hidmate van die kerk op dieselfde wyse te hanteer as ander af
wykende rigtings en groepe met fundamentele dwaalleringe.

18.8 Aanbeveling
Die Aigemene Sinode besluit om Die Nuwe Protestantse
Kerk te erken onder die kategorie:

“Kerke wat in hoofsaak die Protestantse beginsels hul
dig, maar ook op sommige punte afwykende beskou
ings in hulie beiydenisse huidig.”

19. OKKULTKSME
19.1 OPDRAG
Die Sinode dra dit aan die Algemene Kommissie vir Leer en
Aktuele Sake op om ‘n deurtastende studie met betrekking tot
die okkulte te onderneem. Die aanhoor van getuienis kan des
gewens deur die kommissie oorweeg word. (Handelinge,
Algemene Sinode 1982:1257)

19.2 INLEIDING
19.2.1 Die okkuit-ontploffing
In die 20ste eeu is daar so ‘n wye en intense belangstelling by
mense in die bonatuurlike, dat dit tans as die okkult-ontplof
fing bekend staan (die “occultic revolution” in Amerika). Selfs
Suid-Afrika het die afgelope dekade of meer ‘n hoogbloei ten
opsigte van die okkulte beleef. In koerante en weekblaaie is
advertensies van seances wat gehou word terwyl ander prak
tyke soos die kristalbal, sterre voorspel (astrologiese prog
nostisisme) en waarsêery aan die orde van die dag is.

Predikante vertel van mense in hul studeerkamer wat openlik
getuig van hul betrokkenheid by die okkulte. Baie van hierdie
persone is belydende lidmate van die kerk wat uit onkunde in
hierdie praktyke verstrengel geraak het. Hierdie tendens neem
steeds toe, deels as gevolg van die feit dat die kerk te mm
voorhigting bied en sy lidmate nie genoegsaam teen hierdie
gevaar waarsku nie.

In 1974, enkele jare nadat die Satanistiese film, “Rosemary’s
Baby”, die wéreld se verbeelding aangegryp het, word WP
Blatty se roman “The Exorcist” verfilm. Hierdie rolprent het
die wêreld 5005 ‘n aardskudding getref! Na bewering het
gevalle voorgekom waar persone besete geraak het nadat
hulle na die film gaan kyk het. In 1977 word die welslae van
hierdie poging met ‘n opvolger bekroon met die titel “The Ex
orcist II”. Hierdie film is later — onder sekere voorwaardes
in Suid-Afrika vertoon. Blatty se roman is binne die bestek van
weke in 18 verskillende tale aan die wêreld voorsien, méér as 6
miljoen kopiee is van die hand gesit. Ken Philpott het in hierdie
verband opgemerk: “During the past several years, the occult
has ceased being confined to the underground and has moved
into the open. Occult literature is no longer difficult to obtain,
but is readily accessible to most people.”1

By byeenkomste waar sprekers oor die gevare van okkultisme
praat, vind ons met kommer dat dit veral die jeug is wat
belangstelhing in hierdie onderwerp toon. HulIe lees daaroor en
eksperimenteer daarmee. Moderne popmusiek, wat sy
grootste aanhang onder die jeug het, is dikwels deurspek met
Oosterse mistiek en Satanisme. Groepe soos “Deep Purple”,
“Black Sabbath”, “Queen”, “Kiss” en andere, is eksponente
van Satanistiese musiekvorme.

Statistiek toon ‘n revolusionëre omwentehing in die wêreld ten
opsigte van die bonatuurhike. In 1977 beweer dr Billy Graham

van Amerika dat meer as 80% van die jeug in Brittanje reeds
kontak met heksery en towery gehad het. Volgens die
“Londen Times” is daar meer as 8 000 hekse in Engeland.2
Horst Kraut, ‘n Duitse joernahis, het aangevoer dat méér as 3
miljoen mense in Wes-Duitsland in die okkulte betrokke is.

In Susy Smith se uitgawe “Today’s Witches”, toon sy dat
daar ongeveer 60 000 hekse in Amerika is. Dr Jess Pedigo gb
op sy beurt dat daar niks minder as 10 miljoen beoefenaars van
die okkulte in Amerika is nie.3 Hieroor het prof W Martin ‘n in
teressante uitlating gemaak: “We have perhaps 20 odd million
people involved in the Kingdom of the Cults, but we have
more than 60 million people involved in the occultic
revolution.”4 Die moderne spiritisme tel miljoene aanhangers
regoor die wéreld. In Suid-Afrika neem die belangstelling in
die Oosterse mistiek en die okkulte jaarliks toe. Volgens berig
gewing is daar groot getalle duiwelaanbidders in die Republiek
van Suid-Afrika aanwesig. In die openbare pers word beweer
dat skoolgaande jeug dikwels by Satanisme en okkultiese
bedrywighede betrokke is!

19.2.2 Waarskuwing
Dit wek kommer om te hoor dat kerkmense, belydende lid
mate, dikwels in die spinneweb van die okkultiese wéreld ver
strengel raak. Die rede hiertoe is onses insiens tweërlei van
aard:

19.2.2.1 Onkunde: Die meeste mense besef nie die
wesenlike gevaar van okkultisme nie. As gevolg van ‘n gebrek
aan die nodige toehigting, beland mense ult onkunde in die
Satan se strikkel Paulus waarsku uitdruklik in 2 Kor 2:1 fE”Die
Satan moet nie die oorhand kry nie. Ons ken sy planne
(noemata) maar al te goed.” Die Kerk van die Here Jesus sal
hom ten doe) moet stel om hidmate op ‘n kundige wyse hier
omtrent in te hg en te waarsku.

19.2.2.2 Nuuskierigheid: Hierdie is ‘n element wat mense
dryf om uit te vind waaroor dit alles in die wêreld van die
mistiek en die okkulte handel. Die bonatuurlike het ‘n aantrek
kingskrag wat dikwels daartoe lei dat mense self begin lees of
eksperimenteer.

19.3 BYBELSE FUNDERING
‘n Bybelse fundering is onontbeerhik vir die studie van die
demonobogie, want dit bied onder andere drie belangrike
gesigspunte, naamhik

* die Satan as ‘n reële entiteit met sekere personale attribute
* die Satan en demone as gevalle engele
* die Satan as teëstander van God se Koninkryk en van die

mens.

19.3.1 Die demone
Dit is interessant om te sien hoe die betekenis van die woord
daimon ‘n evolusie ondergaan het. In die tyd van Homerus
was daimon sinoniem met god of ‘n goddehike krag. In die
post-Homeriese tyd word hulle as tussengangers (in
termediaries) tussen god en mens beskou. Later word hulle as
morele, onvolkome wesens beskou waarvan sommige goed en
ander sleg is.

Die Nuwe Testament aanvaar die bestaanswerkhikheid van
demoniese magte wat sterwend en vernietigend wil inwerk op
die verhouding tussen God en sy skepping. Hulle is geen
onpersoonhike gesteldheid of gepersonifiseerde onheils
toestande nie, maar konkrete persoonhikhede, toegerus met
rede en wil, geestehik en dus asomaties. in die Nuwe Testa
ment vind ons die woord daimon slegs in Matt 8:31 in die
meervoud. Origens is daar sprake van daimonion (63 maal) of
pneuma. Uit die Skrifgegewens is dit duidelik dat daar slegs
één duiwel, die Satan is. Sy onderdane het alma) demone of
onrein geeste.

In die big van Matt 12:43-45 blyk dit dat demone onder andere
woning kan maak in die Iiggaam van ‘n mens. Dit gebeur wan-
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neer iemand, buite Christus om, doelbewustelik hierdie magte
in sy lewe toelaat. Christus het die demone met ‘n magswoord
uitgedryf (ekballo, letterlik: om uit te werp). Die siekes is deur
Hom op totaal ander wyse benader. Die siekes is genees (The
rapeuo, Matt 10:1) en die demone met ‘n woord uitgedrywe
(kai exebalan ta pneumata nogo, Matt 8:16). Christus het
ook die demone bestraf (epitamao, Matt 17:18; Mark 1:25).

Vanuit die Skrif is die volgende wesenskenmerke van demone
duidelik en opvallend.

19.3.1.1 hulle is geestelike wesens en vyandig teenoor God
en mens; die gelowige veral is die teiken van hulle aanvegting
(Efes 6:12).

19.3.1.2 hulle is geskape wesens met ‘n hoe graad van intel
ligensie. Hulle ken Jesus as die Seun van God en weet selfs
van die eindoordeel (Mark 5).

19.3.1.3 hulle is in die geloof teëgestaan en in die Naam van
Christus uitgedryf (vgl 1 Pet 5:9; Matt 10:8).

19.4 AKTUALITEIT
Een van die mees verrassende aspekte van ons tyd is die her
nieude belangstelling in die demonologie. Verrassend omdat
dit lyk asof die 19e eeu prakties reeds met die demone en ‘n
demone-geloof afgereken het. “Reeds voor de tijd had men
met een bijzondere voorkeur ‘het verbs ons van de boze’ ver
vangen door het ‘verbs ons van het boze’.” Die duiwel as per
soonlike mag het dus streng gesproke nie meer plek in die
rasionalisties-verligte en optimistiese Iewensbeskouing gehad
nie. Die duiwel was, wat die 19e eeu betref het, dood en
begrawe!

Dit lyk egter asof die duiwel met die aanvang van die 20ste eeu
weer ‘n revolusionêre herverskyning maak. Oral in die wêreld
is daar ‘n brandende, byna wanhopige teruggryp en belang
stelling in die Oosterse mistiek, in Satanisme en Okkultisme. In
die wêreld van die teologie word die eksistensiële werklikheid
van die Satan en demone deur sommige Pentekostalistiese en
Neo-Pentekostalistiese groepe as’t ware “teruggedra”. Hulle
beklemtoon besetenheid as ‘n kontemporêre verskynsel en
dring aan op die gawe van eksorsisme. Hierdie Skrifbeskouing
van die charismatici lei hulle dikwels tot ‘n ongesonde
ekstremisme en verabsolutering van die demoniese. So by
voorbeeld ontstaan die sogenaamde praktyk van die bediening
van bevryding wat tans in sommige kringe groot aanhang
geniet. Die rede tot hierdie ekstremisme en verabsolutering is
tweërlei van aard:

19.4.1 ‘n gebrek aan ware insig en kennis van die demono
logie, en

19.4.2 ‘n gebrek aan ‘n grondige kennis van die Skrif en die
sistematiese teologie.

Wie ‘n studie van die demonologie wil maak, moet vashou aan
die Reformatoriese belydenis “Sola Scriptura”. Dit is vir die
teobogie, in alle opsigte, van belang om ‘n gesonde beskouing
ten opsigte van die demonobogie te handhaaf. Dit word slegs
verkry as die Skrif (en nie eie subjektiewe ervaring) die enigste
kriterium is. Die ervaring lewer wel ‘n bydrae tot hierdie veld
van ondersoek, maar dan alleen in die opsig van toeligting en
verifikasie. Die ervaring staan ondergeskik aan die Skrifl Waar
die ervaringsteologie die oorhand kry, gee dit aanleiding tot ‘n
ongebalanseerde beskouing van die Ryk van die Bose waar
deur elke siekte en kwaal as demoniese manifestasies gesien
word. Die gevolg is dat elke subjektiewe ondervinding met
demoniese magte later gekanoniseer word met die gesegde:
“Die Here het dit so aan ons geopenbaar.” Dit lei uiteindelik
tot mistasting en dwaling!

volglik daarvan moet weerhou om ‘n demonologia naturalis
as onderdeel van ‘n theologia naturalis op te bou vanuit
demoniese en bose verskynsels wat ongetwyfeld oral voor
kom. Indien ons dus die wye spektrum van die demonologie
na behore wil dek, moet ons na al die verskillende komponente
gaan kyk wat deel uitmaak van hierdie gekompliseerde veld,
naamlik:

*1 die teobogie (dogmatobogie)

*2 die missiologie (praktyk)

*3 die psigopatologie (empiriese wetenskappe)

Waarskuwing
CO Lewis het ten opsigte vdii die dci riuriolugie en die okkulte
‘n pertinente waarskuwing gerig: “There are two equal and
opposite errors into which our race can fall about the devils.
One is to disbelieve in their existence. The other is to believe,
and to feel an excessive and unhealthy interest in them.”6
Navorsing op hierdie gebied toon dat godsdiensgroepe, in hub
beskouing van die demoniese, dikwels tot ekstremisme gelei
word. Die één groep negeer die bestaanswerklikheid van die
ryk van die Bose en sy effek op die mens; dit is die denkrigting
wat nie ontkom het aan die greep van die Aufklärung nie. Die
ander groep is diegene wat so behep raak met die gedagte aan
die demoniese dat dit in hulle denkrigting tot verabsolutering
van die ryk van die Bose lei. Alles word dan sonder meer aan
die werking van die Satan toegedig! Vreemde en onbybelse
praktyke is dikwels ‘n voortvboeiing hieruit.

Aangesien lidmate van die Kerk van Jesus daagbiks aan sulke
vreemde beskouinge en denkrigtings uitgelewer is, is dit
gebiedend noodsaaklik dat daar vanuit die Gereformeerde leer
rigtinggewend voorgebig sal word.

19.5 DIE OKKULTE

Die woord “okkulte” kom van die Latynse woord occultus
wat “verborge” of “misterieus” beteken. Dit gaan hier om ‘n
leer wat hom besig hou met allerlei manifestasies wat nie bangs
die weg van empiriese waarneming, kontrole of besinning
redelik verklaar kan word nie.

Daar is die verborge dinge waarvan Deut 29:29 byvoorbeeld
praat: “Wat nie geopenbaar is nie, is bekend aan die Here ons
God, maar wat geopenbaar is, is vir altyd bekend aan ons en
ons nageslag.” Hiervolgens is dit duidebik dat daar sekere
dinge is, wat in teenstelling met ander, nie aan ons geopen
baar word nie. In hierdie sin is daar die supra-naturele wat ons
nie ken of sebfs kan ken nie. Die beoefening van okkultisme is
egter juis ‘n intensionebe strewe van die mens om die
“verborgenheid” binne te tree en bonatuurlike kennis te
bekom (soos byvoorbeeld kennis van die verlede, retroskopie;
die kennis van die hede, kriptoskopie). “Occultisme en
mysticisme beboven altijd ware, hogere, bovennatuurlijke,
geheime kennis (gnosis), zoals we met name zien in het
ngosticisme.”7 Hierdie kennis word verkry deur die be
oefening van byvoorbeeld waarsêery, nekromansie (mantiek),
astrologie en towery (magie).

In die Ou Testament word die yolk teen hierdie demoniese
praktyke gewaarsku: “Daar mag nie iemand by iou wees wat
sy seun of dogter as offer laat verbrand nie. Daar mag nie ‘n
besweerder by iou wees nie en ook nie ‘n towenaar of iemand
wat voortekens lees of ‘n goelaar of ‘n slangbesweerder of ie
mand wat geeste om inligting vra en dooies raadpleeg nie
(Deut. 18:10). “Die Here het ‘n afsku van elkeen wat hierdie
soort ding doen” (vs 12).

In die Nuwe Testament maak Paulus ook gewag van die feit
dat towery ‘n praktyk van die sondige natuur is (Gal 5:20)

19.5.1 Die gevolge van okkultisme
Vanuit sy veldstudies het dit vir dr Alfred Lechler duidelik
geword dat okkultisme soms die aanleidende oorsaak vir

Ons moet altyd in gedagte hou dat die Skrif nêrens ‘n self
standige demonobogie ontwikkel nie. Die teobogie sal hom ge
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gebondenheid en besetenheid is. “lemand kan bale makllk in
demoniese gebondenheid verval as hy bewustelik in aanra
king kom met duistere magte terwyl hy hom met okkulte-sake
bemoei •“ 8

Die effek van die okkulte op die lewe van die mens word veral
duidelik in Hand 16:16-18. Hier vind ons ‘n samevloeiing van
okkultisme en besetenheid. Die Bybel beskrywe hierdie vrou
as iemand wat waarsêery beoefen het. As gevolg van haar
betrokkenheid in die okkulte het dit tot demoniese besetenheid
gelei. In die Grieks staan daar letterlik dat sy ‘n Pneuma
puthoma (Python-gees) gehad het. Hierdie Python-gees is
niks anders as ‘n demon wat van hierdie slavin besit geneem
het nie. Hierdeur het sy ook okkulte-gawes ontvang wat haar
in staat gestel het om as spiritistiese medium op te tree. Toe
Paulus egter die demon bevel gee om uit haar uit te gaan,
verloor sy onmiddellik hierdie spiritistiese gawe.

Dr WC van Dam, skrywer van die boek: Demonen eruit in
Jesuz Naam, deel van die storinge verbonde aan die beoefe
fling van okkulte-praktyke in vier kategorieë in. In die eerste
plek is daar die storing in kommunikasie met God. Mense wat
betrokke raak in okkultiese praktyke vind dit dikwels on
moontlik om Bybel te lees, te bid, of selfs die Naam van Jesus
te noem. Ten tweede is daar storinge op morele en psigiese
gebied. Depressie of aggressie, angstoestande en dwang
handelinge, seksuele verslawing en selfmoordneigings is ken
merkend. Ten derde is daar ook Iiggaamlike storinge. AIIerIei
vreemde koors- of siektetoestande kom dikwels voor.
Laastens vind dr Van Dam dat daar ook by sulke persone para
normale toestande heers. Persone wat betrokke is in die ok
kulte ervaar soms klopgeluide en ander vreemde verskynsels in
hulle huise.9 Wanneer bostaande verskynsels in mense se
lewens waargeneem word, mag dit egter flue in alle gevalle as
besetenheid bestempel word nie.

19.6 GEBONDENHEID EN BESETENHEID

Die gedagte dat ‘n mens geestelik deur die duiwel gebind kan
wees, het die afgelope paar jaar sterk na yore getree. Dit vind
veral byval b~’ persone met ‘n charismatiese inslag, alhoewel
hierdie kianke tans ook in die geledere van die Gereformeerde
Kerke gehoor word. Daar word van die standpunt uitgegaan
dat mense wat betrokke is by okkultisme, ook outomaties ge
bind is. Dr WJ Ouweneel praat selfs van “okkulte
beIasting”.~° Hierdie binding-gedagte is na analogie van Luk
13:10-17 waar ons lees van ‘n sekere vrou wat agtien jaar lank
onder ‘n bose gees gely het. Jesus beskryf haar toestand in
terme van demoniese gebondenheid ledesen 0 satanasl. Dit
moet egter in gedagte gehou word dat hier sprake is van ‘n hg
gaamhike len nie geestelikel binding (pneuma astheneiasl.
Die oorsaak van hierdie vrou se gebondenheid is flue bekend
flue. Dit is dus onskriftuurlik om soos sommige, van die
veronderstelling uit te gaan dat sy okkulties gebind was.

By dr Alfred Lechler figureer die “gebondenheids”-gedagte
binne die raamwerk van geestehike gevangenisskap. ~ Hy sluit
hierby aan by Herman Ridderbos wat sulke mense tipeer as
“willose instrumente in die hand van die Bose”. Gebonden
heid impliseer dan ‘n toestand waarin iemand die wil doen van
hom wat ‘n greep op sy lewe het: “... dat Satan ‘n mens aan
hom kan vasketting en daardeur sy wil op hom kan afdwing of
hom kan siek maak, sodat die persoon ‘n gevangene van
Satan word.”12 Volgens hierdie uiteensetting is dit duidelik
dat daar ‘n merkbare onderskeid tussen besetenheid en
gebondenheid getref moet word. Hierdie twee begrippe is nie
dieselfde nie. Besetenheid is ‘n totale oorname na Iiggaam, siel
en gees, deur demoniese magte. Eduard Thurneysen om
skrywe die begrip besetenheid in die volgende woorde: “die
mens is in sy besetenheid asof oorrompel, oorweldig, oor
stroom deur die donker geweld wat hom vanuit die skemer
wêreld binnegedring het. Sy bewuste, handelende, denkende
en willende “ek” word heeltemal opsy geskuif en letterlik uit

geskakel. Die besetene is weliswaar nie bewusteloos nie; hy
dink en praat wel, maar om presies te wees, hy self dink en
praat flue meer nie — “dit” dink en praat in hom en deur
hom.”13
Prof Berkouwer meen dat dit onverantwoordelik is om die hele
konsep van besetenheid apriories te verwerp of selfs om oor
die Sataniese mag ligsinnig te dink. 14 Dieselfde kan gesê word
oor die konsep van gebondenheid. Mense wat met ‘n aktiewe
toewyding in okkultisme betrokke is, loop gevaar om deur die
duiwel gebind te word. Daarmee wil ons in dieselfde asem
waarsku teen die oorvereenvoudigings van die demoniese bin
dinge. Wanneer alle sondes, kwale en siektes geInterpreteer
word in die hg van okkultiese bindinge, ontstaan daar by ons
vrao on bodonkingo. Daar is selfs diegene wat gb dat sekere
voorwerpe in iou besit op meganiese wyse kan Iei tot
demoniese bindinge. Hierdie sieninge is onskriftuurlik en im
pliseer ‘n onverantwoordelike omgang met sekere Bybel
tekste.

19.7 SONDE EN BESETENHEID
In sy werk Die Lehre von der Seelsorge bring Eduard Thur
neysen bogenoemde twee begrippe in noue verband met
mekaar as hy praat “van die mens se gebondenheid onder die
sonde”, en dan weer van “die bose oneindigheid van die
sonde”.15 Hy noem ook verder die “demoniese kragte” wat
alle mense gevange hou.16 Die sonde is dus vir hom daardie
mag, “wat die ganse mens gevange neem, ‘n diktatuur waar
aan hy onderwerp is, ja ‘n besetenheid waarvan hy hom nie
kan losmaak flue.”17 Hiermee lé Thurneysen die pyl van die
sonde op die boog van besetenheid.

Thurneysen se beskouing van sonde en besetenheid verteen
woordig ‘n groot groep van mense wat vandag nog dieselfde
oor hierdie onderwerp dink. Dit is egter onskriftuurhik. Dat
daar wel ‘n verband tussen sonde en die demonie bestaan,
word flue deur die Skrif ontken file. Die aard van die verband Iê
in die versoeking — die duiwel is die verleier lMatt 4:3; 1 Tess
3:5 1 — maar die versoeking op sigself bied geen verklaring vir
of Iê geen band met besetenheid as sodanig file.

By verskeie godsdiensgroepe vind ‘n mens tog die neiging om
alles in terme van die demoniese te verklaar. Derhalwe word
daar flue die nodige onderskeid tussen demonologie en
hamartologie getref nie. Die sonde in die mens word dan
gelyk geskakel met die verskynsel van demoniese besetenheid
of gebondenheid waardeur alle mense geraak kan word lof hy
‘n Christen is, al dan flue). Daarom is sommige Pentekostaliste
meermale geneig om van ‘n sogenaamde “alkoholdemon”,
“nikotiendemon” en selfs ‘n “Ieuendemon” te praat. 18 Nêrens
in die Skrif vind ons egter enige gronde hiervoor niel

Die mens wat té gou die demone agter die sonde bespeur,
doen nie reg aan die oproep van die Skrif om teen die sonde en
die werking van die vlees te stry nie, en doen daarmee ook af
breuk aan die verantwoordehikheid van die mens.

19.8 DIE CHRISTEN EN BESETENHEID
Dat demone in ongeredde mense kan woon en hulle so onder
die mag van die duiwel kan kom, is volgens die Skrif ‘n
werkhikheid. Maar dan ontstaan die vraag onwillekeurig of
dieselfde lot ook die gebowige kan tref; met ander woorde, of
Christene ook besete kan raak. In die afgebope tyd is heelwat
aandag geskenk aan hierdie kwessie. In ‘n resente werk van
prof M Unger, What demons can do to saints, stel hy dit
pertinent dat die gelowige nié van hierdie verskynsels ge
vrywaar is nie. Dit Iei hem eventueel tot die beshissing dat die
gelowige se Iiggaam en siel deur die Satan beset kan word,
maar nie sy gees file, want dit is die woonplek van die Heihige
Gees. Dr K Koch is ook oortuig van die feit dat gelowiges
duiwelbesete kan raak: “I have been asked on a number of
occasions whether or not believers can be demon possessed.
My usual reply is, ‘Some theologians believe it’s impossible for
the Holy Spirit and demons to reside in the same body.
Theoretically I agree with this, but my counselling work has
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shown that genuine Christians can become the victims of
demon possession.” 19

Hierdie sieninge is nie skriftuurlik nie. Géén wedergebore kind
van God, wat gevul is met die Heilige Gees, kan op dieselfde
tydstip ook gevul wees met ‘n bose gees nie. Siegs wanneer
die “huis” leeg bevind word, is dit moontlik dat demone hulle
intrek in die mens se Iiggaam kan neem (Matt 12:43-45). Ons
verwerp dus die siening dat ‘n ware gelowige deur ‘n demon
ingeneem kan word, “want de gelovigen, in welke de Geest
van God een vaste woonplaats heeft, zijn aan alle zijden zoo
wel beschut, dat ‘ide Satan geene enkele opening bij hen
vinden kan.”20 Ook in 2 Tess 3:3 verseker die Here die
gelowige dat Hy hom sal versterk en van die Bose sal bewaar.

Omdat ons die Skrif as hoogste gesag aanvaar, moet ons
verwerp wat daarmee in stryd is. Die gevalle deur Koch en
Unger genoem, moet beskou word in die hg van twee moont
Iikhede: of die persone was nie werkhik duiwelbesete nie, of
sulke persone was nooit werkhik gelowiges wat deur die
Heilige Gees vervul is nie. “Dit ly geen twyfel nie: die vyand
kan hulle (die gelowiges) nie in die mag van Satan Iaat kom
nie” (Kol 1:13~14),21

19.9 ENKELE OPMERKINGS OOR DIE PASTORAAT
Waar die konsep van demoniese bindinge by sekere groepe in-
slag vind, is dit interessant om op te merk dat dit in die meeste
gevalle 00k begelei word deur die sogenaamde praktyk van die
bediening van bevryding. Hierdie bediening stel hom dan ten
doel om uitsluitlik met mense te werk wat onder die mag van
die duiwel is. Die gebondene word in die Naam van die Here
Jesus bevry deur handoplegging en gebed. Teen sulke prak
tyke moet ernstig gewaarsku word.

Die Skrif roep nêrens iemand op tot ‘n bediening van
bevryding nie. Die oproep in Matt 10 is deel van ‘n omvattende
bediening waarvan die belangrikste in vs 7 genoem word: “en
gaan preek en sê: Die Koninkryk van die hemele het naby
gekom.” P Miller waarsku ook teen die gedagte aan ‘n soort
“deliverance ministry”. “The pastor will hesitate to try to be a
present Messiah, with a ‘finger of God’ to use.”~

Die pastor moet altyd onthou dat die fokus nie op die duiwel
nie, maar op Christus moet wees. Hy is die sentrale figuur in
elke pastorale gesprek. Hy self verbs en bevry die mens uit die
mag van die Bose. In die pastoraat beteken dit dat die
demonobogiese perspektief altyd gefundeer is op en opgehef is
in die soteriologiese perspektief. Met die kruisdood van
Christus is daar vergewing van sondes en bevryding van die
demoniese magte (Kol. 2:14,15) — hierdie boodskap van hoop
en bevryding, verbossing en vergiffenis moet altyd aan die
demonies-gebondene gebring word.

19.10 SLOTOPMERKING
Van die allergrootste belang is dat, volgens die Bybel, die
mens steeds hierin sy besondere betekenis openbaar: dat hy
enersyds in die totahiteit van sy mens-syn in heel besondere sin
op God en die wêreld van sy goddehike openbaring en genade
aangelê is, maar andersyds ook ‘n openheid het vir die duiwel
en sy demoniese wêreld. “Mens-zijn betekent altijd: even op
de grens van twee werelden en dat maar niet in de zin van de
natuurhijke en de bovennatuurhijke wereld maar ook van de
goddehijke en de demonische wereld.”23 Ons kan dus met
sekerheid aanvaar dat nie net die wéreld van die demoniese
nie, maar ook die demone self ‘n groot invloed op die mens en
sy wêreld het. In die mate waarin die mens homself in die god
dehike wêreld oopstel, word hy daardeur geraak en beInvloed.
Dieselfde geld die wêreld van die Bose en die demoniese.

Hiermee wil ons die volgende punte beklemtoon:

19.11 BEVINDINGE
19.11.1 Dit is ‘n bekende feit dat mense wat aktief betrokke
is in okkultisme die gevaar loop om demonies gebonde en sebfs
besete te raak. Sulke persone het pastorabe hulp nodig.

19.11.2 Die Kerk van die Here Jesus, in samewerking met die
psigologie en psigiatrie, sal meer aandag aan hierdie vakgebied
en hulpverlening moet skenk. Persone wat in die spinneweb
van die okkultiese wêreld verstrengel geraak het, is mense wat
dikwels teleurgesteld van die Kerk af wegdraai omdat hulle nie
gehebp word nie. HuIp word dan gesoek by groepe met ‘n
vreemde spirituahiteit en onskriftuurhike beskouinge.

19.11.3 Die demonohogiese vakgebied sal méér aandag moet
ontvang by die opleiding van ons teobogiese studente. Som
mige predikante en persone wat later die sogenaamde praktyk
van die bediening van bevryding beoefen, is diegene wat uit
onkunde gaan kers opsteek het by groepe met die soge
naamde Charismatiese inslag. Studente in die teologie moet
op kundige wyse onderrig in hierdie verband ontvang. Die tyd
vereis dit van die kerk.

19.11.4 Die predikant, pastor, bevind hom in ‘n gemeente
situasie — daarom is dit van die uiterste belang dat hy en die
kerkraad en ringsbroeders as ‘n span sal saamwerk, saambid
en saam besluit. Sodoende word die opname van belydenis
elemente wat vreemd is aan die gereformeerde leer,
uitgeskakel (prof WD Jonker).

19.11.5 Dit moet beklemtoon word dat die pastoraat, ook
wat hierdie saak betref, ten diepste gefundeer is in ‘n
trinitariese vertrekpunt en gefokus is in die verlossingswerk
van Jesus Christus. Die pastor moet homself vrywaar van die
gebruikmaking van allerlei tegnieke wat vreemd is aan die
gereformeerde tradisie. Die pastorale weg is ‘n tydsame proses
wat onlosmaaklik verbind is aan die plaashike gemeente as
koinoniale gemeenskap. Hierdie aspekte moet telkens voor oë
gehou word.

19.11.6 Alhoeweb baie oëverblindery en bedrog voorkom
rondom die verskyningsvorme van die okkulte, word hidmate
ernstig gewaarsku om hierdie sake nooit higtehik op te neem of
daarmee te eksperimenteer nie.

19.12 AANBEVELINGS
19.12.1 Die Sinode beskou bostaande rapport as riglyn
van die kerk se beskouing oor die okkulte.

19.12.2 Die sinode versoek Bybelkor om ‘n kursus in
verband met die okkulte, vir gebruik deur lidmate van
die kerk, beskikbaar te stel.
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20. OPHEFflNG VAN UDMAATSKAP

20.1 DIE OPDRAG
Die Sinode dra dit aan sy Kommissie vir Leer en Aktuele Sake
op om ‘n deeglike studie te maak van die vraag of twee for
muliere van die ban, met die oog op die aard van die leer
steilige dwaling(e) en die gesindheid van die betrokke per-
soon, skriftuurlik en kerkregtelik verantwoord sal wees. Dit
gaan oor die gedagte dat een formulier ekskommunikasie uit
die Ned Geref Kerk sal behels en die ander formulier ekskom
munikasie ult die Koninkryk van God (Handelinge, Algemene
Sinode 1982:852).

20.2 VORIGE BESLUITE
Na aanleiding van ‘n studiestuk het die Algemene Sinode van
1982 oor die kwessie van herdoop, ‘n aantal besluite geneem.
Die besluite wat hier ter sake is, lui:

20.2.1 Die Sinode oordeel dat daar geen gegronde rede is vir
die daarstelling van ‘n alternatiewe formulier vir afsnyding van
die gemeente naas die bestaande formulier vir afsnyding is nie.

20.2.2 Wanneer afsnyding oorweeg word moet kerkrade
hulleseif vergewis dat die uitsprake in die formuher ten voile
van toepassing is.

20.2.3 Die Sinode volstaan met die volgende besluite wat
deur die Sinode van 1978 insake grootdoop en herdoop
geneem is:

“Die Sinode verklaar dat die leer van die grootdoop as enigste
korrekte doop en herdoop van lidmate van die kerk ‘n dwaling
ten opsigte van die leer is wat nie deur die Kerk geduld kan
word nie” (Handelinge, Algernene Sinode 1982:1242).

Kerkrade is versoek om lidmate wat ten opsigte van grootdoop
en herdoop mislei is met groot sorg, liefde en geduld te
bearbei. Die Sinode het verklaar dat dit kerkrogtelik verkeerd is
om die lidmaatskap van sodanige lidmate vervalle to verklaar,
en dat met hulle volgens die prosedure van die kerklike tug
gehandel moet word, tensy hulle hul aan die gemeenskap van
die Kerk onttrek.

20.2.4 Verder is besluit:
20.2.4.1 Die Sinode oordeel dat die tug teen sulke lidmate
aanvanklik nie verder as vermaning, en by volharding daarin,
nie verder as die onthouding van die nagmaal behoort to gaan
nie, omdat dit hier gaan om ‘n dwaling binne die Christenskap
wat nie noodwendig beteken dat die dwalende goon deel aan
Christus en sy ryk het nie. Wanneer daar egter volhard word in
die dwaling en dit blyk dat daar sprake is van hardnekkige
verset teen die gesag van die kerk of van ‘n aantasting van die
leer van die regverdiging deur die geloof alleen, moot die tug
tot sy konsekwensie deurgevoer word,

20.2.4.2 Die Algemene Sinode dra dit aan die Algernene
Kommissie vir Leer en Aktuele Sake op om naas die twee be
staande maniere van losmaking van die band met die Kerk
ondersoek in te stel na ‘n derde manier waarvolgens lidmaat

skap na langdurige bearbeiding opgehef kan word sonder orn
tot uitsluiting uit die Koninkryk oor te gaan.

20.3 DIE PROBLEEM
Daar is ‘n huiwering om lidmate wat hulle laat herdoop het van
die gemeenskap van die Kerk met die formulier vir die
afsnyding van lidmate los te rnaak, aangesien die formulier ook
praat van afsnyding uit die Koninkryk van God. Daarom word
gepraat van ‘n “dwaling binne die Christenskap wat nie nood
wendig beteken dat die dwalende geen deel aan Christus en sy
ryk het nie”.

20.4 OPMERKINGS
20.4.1 Afsnyding van die gemeente is ‘n hartseer saak en
moot altyd met huiwering en bewodnheid gedoen word. Die
besluite van die Algernene Sinode van 1978 en 1982 weerspieël
tereg daardie bewoënheid. Kerkrade word in ooreensternrning
met die liefdesrnotief in die Christelike tug tot lankmoedigheid,
versigtigheid en nederigheid opgeroep.

20.4.2 Alle leerdwalinge wat deur die eeue heen in die
Gereformeerde kerke voorgekorn het, was dwalinge “binne
die Christenskap”. Persone wat dwalinge “buite die Christen
skap” aangehang hot, hot hulle aan die Gereformeerde kerke
onttrek. Die kerk is geroepe orn oor die suiwerheid van die leer
binne die kerk to waak (kyk Nederlandse Geloofsbelydenis,
Art 29,32).

20.4.3 Die uitdrukking “uit die ryk van Christus uitgesluit”
kom nie in die nuwe vertaling van die Formulier vir die afsny
ding van ‘n lidrnaat van die gemeente voor nie, rnaar wel in
Antwoord 85 van die Heidelbergse Kategismus. In daardie ant
woord word van lidmate wat hulle nie aan die vermaninge van
die gerneente steur nie, gesé: “(hulle word) uit die Christelike
gemeente en deur God self uit die ryk van Christus uitgosluit.”
Die Kerk sluit hulle nie uit die koninkryk uit nie, maar God. In
dien die Sinode ‘n uitsluiting ult die gemeente sonder uit
sluiting uit die Koninkryk van God wil instel, sal hy die
Kategismus moet verander.

20.4.4 In die klassieke formulier vir die afsnyding van ‘n lid
maat verklaar die gerneente ná lang bearbeiding dat die son
daar “so lank as hy so sonder berou in sy sondes volhard,
geen doel het aan die gerneenskap van Christus, aan die
sakramente en aan al die geestelike seëninge en weldade wat
God aan sy gemeente beloof en bewys nie. Daarorn moot u
horn as ‘n heiden en ‘n tollenaar beskou volgens die bevel van
Christus ... Verder rnoet u horn nie as vyand beskou nie, rnaar
horn van tyd tot tyd verrnaan soos met ‘n brooder gedoen
word.” Die taal van die klassieke forrnulior is baie versigtig en
verdraagsaarn en ten voile skrifgefundeer.

Tereg se Barger (1907:255):
“Toch rnoeten wij tot eere dozer forrnulieren zeggen, dat alle
ongepaste hardheid hier is verrneden. Goon anathema, a(s
waarrnede do oude gereed was, klinkt u hier tegon.”

20.4.5 Die ‘alternatiewe’ forrnulier vir die afsnyding (Die
Kerkbook, 1983:751 praat slegs van “... genoodsaak orn,
die uiterste tugrnaatreel toe te pas, naarnlik afsnyding van die
gorneente en daarrnee afsnyding van alle voorregte in die go
meente”. Dit staan kerkrade, wat moon dat die klassieke for
rnulier so bewoording to stork klink, vry orn die ander forrnulier
te gebruik.

20.5 DIE KARAKTER VAN DIE TUG
Die strydondo kerk moot tot by die wederkorns teen die sonde
stry. Sonde is dodelik vir die lowe van die kerk. Daarorn hot
Jesus opdrag gegee orn teen die sonde to stry (Matt 18:15-17)
langs die weg van die Christelike tug. Die doel van die tug is
dan ook orn die eer van God to handhaaf, vir die suiwerheid
van die gemoonte to stry en die sondaars tot bekering to roep.
Die gorneonte wat die Christelike tug nalaat, hot liefdeloos
geword (kyk 1 Kor. 13:6).
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In die toepassing van die tug word die eis van Iiefde, billikheid
en regverdigheid gestel. Daarom het die Gereformeerdes op
voetspoor van Jesus (Matt 18:15-17) en Paulus (Tit 3:9-10) ‘n
sekere orde vir die verloop van die tug daargestel. Dit dwing
die gemeente om Iankmoedig bemoeienis met die sondaar te
maak. Daar kan eers tot afsnyding oorgegaan word ná ‘n lang
worsteling. Gedurende daardie tydperk word die sondaar
intensief bearbei.

Die oogmerk is om die sondaar tot sondebesef en berou te lei.
Elke stap van die tug is dus vermaning: die vermaning deur
enkelinge en kommissies; die afhouding van die sakramente;
die sterkste vermaning as die hardnekkigheid oorheers: die
afsnyding van die gemeente waardeur die persoon buite die
gemeenskap van die gemeente geplaas word.

Elke volgende stap volg slegs wanneer die gemeente oortuig is
dat die vorige stap nie die begeerde uitwerking gehad het nie.
Daadtug volg op woordtug omdat dit nie meer net om één
sonde gaan nie. By die oorspronklike sonde kom nou volhar
ding in die sonde, hardnekkigheid, opstandigheid teen die
gesag deur God oor die sondaar gestel, asook minagting van
die Woord en die gemeente. Dan moet die gemeente die pad
enduit met die sondaar loop.

Jesus teken daardie hartseer pad: die vermaning begin
teenoor ‘n ‘broer’ (Matt 18:15) en eindig met ‘n ‘heiden en
tollenaar’ (Matt 18:17).
Paulus ken ook daardie hartseer pad.

In 2 Tess 3:6,14 gee hy opdrag dat die lidmate hulle moet ont
trek aan elke ‘broer’ wat onordelik en nie volgens Paulus se
leer Ieef nie (kyk Ridderbos, H: Paul: An outline of his
theology, 1975:470). Dit sien klaarblyklik op die ‘afhouding
van die nagmaal’. In 1 Kor. 5:5 gaan hy verder. Hy beveel die
gemeente om die sondaar aan die Satan oor te gee sodat ‘sy
sondige aard vernietig word, sodat sy gees gered kan word op
die dag wanneer die Here kom’. Dieselfde optrede beveel hy in
1 Tim 1:20 met betrekking tot Himeneus en Aleksander.

Ridderbos, H: Paul: An outline of his theology, (1975:471)
sê tereg die afsnyding het hier ‘n tweërlei doe): die suiwering
van die gemeente en die bekering van die sondaar.

In Titus 3:9-10 waarsku Paulus Titus teen die meedoen aan
dwase strydvrae en geslagsregisters en teen getwis oor Moses
se wet. Aan iemand wat ná twee vermanings nog hiermee
voortgaan, moet Titus hom onttrek.

Hoe moeilik dit vir die gemeente mag wees, die sondaar wat
hardnekkig in enige sonde volhard, moet buite die gemeente
geplaas word. Met sy volharding in die sonde toon hy dat hy
nie werklik ‘n ‘broeder’ in die gemeente is nie, al kom hy hoe
vroom voor. Die eenheid van en die orde in die gemeente en
die suiwere leer het ondergeskik geraak aan sy eie standpunte.

In die Kerk hoef géén lidmaat onreg te ly nie. Indien hy
veronreg voel, het hy die reg op hoer beroep: in Ieerverskille is
sy pad tot by die Algemene Sinode oop IKO Art 65).

20.6 TUGWAARDIGE SONDES
Waar daar nie sonde is nie, kan daar ook geen sprake van tug
wees nie. Die vraag is dus of die daad van die lidmaat ‘n tug
waardige sonde is.

In die Gereformeerde Kerkreg word tussen openbare en heim
like sondes onderskei. ‘n Openbare sonde is een wat vir die ge
meente ergerlik is. Sadler, (THN: Die kerklike tughande
ling, 1979:621 omskryf ‘n openbare sonde as een wat dreig om
ander tot sonde te verlei, wat die ander lidmate se geestelike
welsyn in gevaar stel en wat veroorsaak dat hulle erger word
as wat hulle was.

Sadler (1979:63) en Smuts, (AJ: Die tweede sleutel,
1968:44) beskou albei tereg die leer van die doop as ‘n fun-

damentele leerstuk waaroor die Kerk moet waak. Die doop en
die nagmaal is tokens deur Christus ingestel ter verseëling van
die verbond wat God met sy ‘nuwe’ yolk gesluit het. Die
genadeverbond is ‘n sentrale leerstuk in die Skrif en die
belydenisskrifte van die Kerk. Die herdoop bring die verbond
in gedrang.

Die Algemene Sinode het hom reeds in 1978 ondubbelsinnig
hieroor uitgespreek toe hy besluit het dat ‘die leer van die
grootdoop as enigste korrekte doop en herdoop van lidmate
van die Kerk ‘n dwaling ten opsigte van die leer is wat nie deur
die Kerk geduld kan word nie’ lbevestig in 19821. Die
Algemene Sinode het tereg besluit dat dip herdoop van ‘n lid
maat ‘n sonde is waaroor tug met groot liefde en geduld
toegepas moet word, selfs tot by die afsnyding indien nodig.

20.7 GEVOLGTREKKING
Uit voorafgaande uiteensetting kan die volgende ter sake
gevolgtrekkings gemaak word:

20.7.1 Christus het self die opdrag gegee dat die gemeente
oor elke ‘openbare’ sonde die hele pad van die tug met die
onberouvolle sondaar moet loop. Paulus het hierdie pad ook in
verband met dwalinge ‘binne die Christenskap’ geloop.

20.7.2 Die proses van liefdevolle tugoefening dwing die son
daar tot nadenke oor sy sonde, tot sondebesef en berou.

20.7.3 Die basiese probleme van sommige ampsdraers is nie
in die tugoefening gelee nie, maar in die benadering van die
herdoop. Hulle erken die gevaar daarvan, maar kan dit nie as
‘n tugwaardige sonde wat tot afsnyding kan lei, aanvaar nie.

20.7.4 Die Skrif, die belydenisskrifte en die Gereformeerde
Kerkreg ken nie ‘n derde manier van losmaking van die band
met die gemeente nie.

20.8 AANBEVELINGS
20.8.1 Die Algemene Sinode oordeel dat daar net een
manier is waarop die kerkraad ‘n lidmaat wat in sonde
volhard van die gemeente kan afsny, naamlik die wat in
art 64.1.3 neergele is.

20.8.2 Die Algemene Sinode volstaan met sy vorige
besluite in verband met die herdoop van lidmate.

Dit lui soos volg:
20.8.2.1 “Die Sinode verklaar dat die leer van die groot
doop as enigste korrekte doop en herdoop van lidmate
van die kerk, ‘n dwaling ten opsigte van die leer is, wat
nie deur die kerk geduld kan word nie.

20.8.2.2 “Die Sinode is daarvan bewus dat baie lidmate
deur misleiding tot hulle opvattings oor die grootdoop
en herdoop kom, en dring daarom by kerkrade daarop
aan om met groot sorg, liefde en geduld, met sulke lid-
mate om te gaan, ten einde hulle van hulle afwyking in
die leer terug te bring.

20.8.2.3 “Die Sinode oordeel dat dit kerkregtelik
verkeerd is om die lidmaatskap van sulke lidmate een
voudig vervalle te verklaar. Daar moet met sulke lidmate
gehandel word volgens die prosedures van die kerklike
tug, tensy hulle hulself aan die gemeenskap van die kerk
onttrek, en hulle lidmaatskap formeel opsê. (Agenda,
Algemene Sinode 1978:226, Pt 2.25.1.3)

20.8.2.4 “Die Sinode oordeel dat die tug teen sulke lid-
mate aanvanklik nie verder as vermaning, en by volhar
ding daarin, nie verder as die onthouding van die
nagmaal behoort te gaan nie, omdat dit hier kan gaan
om ‘n dwaling binne die Christenskap wat nie noodwen
dig beteken dat die dwalende geen deel aan Christus en
sy ryk het nie. Wanneer daar egter volhard word in die
dwaling en dit blyk dat daar sprake is van hardnekkige
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verset teen die gesag van die kerk of van ‘n aantasting
van die leer van die regverdiging deur die geloof alleen,
moet die tug tot sy konsekwensie deurgevoer word.

20.8.2.5 “Die Sinode oordeel dat daar teenoor amps
draers wat in hierdie opsig dwaal, strenger opgetree
moet word as teenoor ander lede van die gemeente, en
dat hulle in elk geval uit die amp geskors moet word tot
tyd en wyl daar berou is en hulle hulself betroubaar be
toon het in die verdediging van die gesonde leer.”
(Agenda, Algemene Sinode 1978:226, pt 2.25.1.5)

21. AFSONDERUKE KERK V~R PORTU
G E ES-S PR E KEN D ES

21.1 OPDRAG

21.1.1 “Die Sinode dra dit aan die Algemene Kommissie vir
Leer en Aktuele Sake op om, in oorleg met die AKAE, die ver
soek dat ‘n afsonderlike Nederduitse Gereformeerde Kerk vir
Portugees-sprekendes gevorm word, te bestudeer en aan die
volgende Sinode te rapporteer.

21.1.2 “Die Sinode besluit om die vraag aangaande ‘n
afsonderlike Ned Geref Kerk vir Portugees-sprekendes na die
Algemene Kommissie vir Leer en Aktuele Sake te verwys vir
studie en rapport aan die volgende Algemene Sinode.”
(Handelinge, Algemene Sinode 1982:1423.)

21.2 WERKWYSE
‘n Subkommissie van die Algemene Kommissie vir Leer en
Aktuele Sake het onderstaande rapport saamgestel. ‘n Lid van
die Kommissie, ds A Gerber, het toestemming ontvang om sy
kommentaar by die verslag te voeg. Hierdie saak sluit aan by
die beginselstandpunt wat waarskynlik met die nuwe RVN
verslag ingeneem sal word. Daarom word die verslag met die
kommentaar as vrug van die Kommissie se werk aan u opdrag,
aan die Sinode voorgelê.

21.3 INLEIDING
Ten einde ‘n antwoord te vind op die vraag of dit kerklik die
beste weg is om ‘n afsonderlike Ned Geref Kerk vir Portugees
sprekendes tot stand te laat kom en of die Portugees
sprekende gemeentes hewer binne die één kerkverband van
die Ned Geref Kerk ingesluit moet bly, is dit noodsaaklik om
ons te laat lei deur die Heilige Skrif, die gereformeerde
belydenis en die gereformeerde kerkregtelike visie op die aard
van kerkverband. Die geleentheid om oor hierdie vraag te
besin, is vir ons baie belangrik, omdat dit ook implikasies kan
he vir die wyse waarop ons die eenheid van die Ned Geref Kerk
en sy sogenaamde “dogterkerke” moet verstaan.

Daar is ongetwyfeld ‘n groot gebied waaroor almal binne die
Ned Geref Kerk dit met mekaar eens is. Almal aanvaar dat die
eenheid van die kerk volgens die Skrif van die allergrootste
belang is, en dat dit nie net ‘n gawe nie, maar ook ‘n opgawe
is. Almal aanvaar ook dat daar binne die kerk groot verskeiden
heid voorkom, verskeidenheid van gawes, tale en kulture,
volksaard en selfs geloofsbelewing. Die vraag waaroor dit
egter gaan, is of hierdie verskeidenheid daarop moet uitloop
dat afsonderlike kerke binne volksverband tot stand moet
kom, wat outonoom langs mekaar bestaan, en of die waarheid
van die eenheid van die kerk en die gereformeerde opvatting
van kerkverband vereis dat daar gestreef moet word na die
eenheid van ‘n kerkverband wat die verskeidenheid nie ophef
nie, maar omvat en so die gemeenskap van die heiliges op die
beste wyse kan dien. Dit gaan hier om ‘n vraag wat die
welwese van die kerk raak. Die welwese van die kerk word egter
die beste gedien as uitgegaan word van die wese van die kerk.
Daarom is dit noodsaaklik om aandag te gee aan die Skrif,
belydenis en gereformeerde kerkreg, om te sien wat die Skrif
ons leer oor die wese van die kerk, en watter konklusies in die
gereformeerde leer en kerkreg daaruit getrek is.

21.4 DIE AARD VAN DIE EENHEID VAN DIE KERK
Die één kerk waarvan die Nuwe Testament praat, is die één hg
gaam van Christus. Ef 4:4-5 leer duidelik dat daar net één hg
gaam van Christus is, want daar is immers net één Gees wat
die kinders van God wederbaar en self die band van eenheid
tussen hulle is, en net één God en Vader van almal wat oor
almal is, deur almal werk en in almal woon. Die eenheid van
die kerk hang saam met die eenheid van God self. God kan nie
meer as een yolk he nie (1 Pet 2:101, net soos Christus nie
meer as een liggaam kan he nie (vgl. 1 Kor 12:12) en die Heilige
Gees nie meer as een tempel kan he nie (1 Kor 3:16-17).
Daarom is dit vir die NT iets “vanselfsprekends” dat daar slegs
één kerk van Christus kan wees, gebou op die fondament van
die apostels en profete, waarvan Jesus Christus self die hoek
steen is. In Hom sluit die hele gebou saam en verrys dit tot ‘n
heilige tempel vir die Here — en in die gebou is al die
gelowiges saam opgebou as ‘n huis waarin God deur sy Gees
woon )Ef 2:20-22).

Dit spreek vanself dat hierdie eenheid van die kerk ‘n
geestelike saak is, dit wil se die werk van die Heilige Gees.
Beteken dit nou egter dat dit net ‘n onsigbare soort eenheid is
en dat dit geen konkrete betekenis het vir die wyse waarop
Christene onderhing hulle eenheid sigbaar rnaak en uitleef nie?
Cm die vraag te stel, is om dit te beantwoord: die eenheid van
die kerk is ‘n gegewe eenheid in Christus, maar daarom dring
die Heilige Gees ook tot die sigbare en tasbare waarmaking
van daardie eenheid in die onderhinge liefde, gemeenskap en
diens, eensgesindheid, onderlinge aanvaarding, die dra van
mekaar se laste, die toesig oor mekaar se wandel ens. Volgens
die Heidelbergse Kategismus antw 55, beteken die gemeen
skap van die heiliges dat die lede van Christus, almal saam en
elkeen afsonderlik, gemeenskap met Christus het en deel het
aan a) sy skatte en gawes, sodat hulle daarom verplig is om
elkeen sy gawes gewilhig en met vreugde tot nut en sahigheid
van die ander lede aan te wend. In die gemeenskap van die
heihiges is die eenheid van die kerk ‘n geleefde eenheid. Die
lede van die higgaam “moet gelyke sorg vir mekaar dra” 11 Kor
12:25). Die lede vorm saam die een huisgesin van die geloof
(Ef 2:19), en moet deel in mekaar se lyding en vreugde (1 Kor
12:26). Cm dit te kan doen, moet hulle mekaar se node ken,
met mekaar kontak he, by mekaar betrokke wees ens.
Enige vorm van verdeeldheid word daarom in die NT ten
sterkste veroordeel. Al is die eenheid van die kerk in Christus
‘n gegewe werkhikheid, kan dit tot skande gemaak word deur
partyskappe (vgl Paulus se vraag in 1 Kor 1:13 — “Is Christus
verdeeld?”), deur afval van die ware evangelie, deur self
verheffing (1 Kor 12ev), hiefdeloosheid, jaloesie en twis en die
onwil om mekaar in liefde te verdra (Ef 4:2). Die liefde moet in
die eenheid van die kerk sigbaar word, anders, hoe sal die
wêreld weet dat die gelowiges dissipels van Christus is? (Joh
13:34.)

21.5 KERKVERBAND AS UITING VAN DIE EENHEID
VAN DIE KERK

Wat tot nou toe gesê is, het uit die aard van die saak in eerste
instansie konkrete betekenis vir hidmate van die plaashike kerk.
Dit is egter duidehik dat dit implikasies het vir die universele kerk.
Die begrip “kerk” slaan in die Nuwe Testament dikwels op die
plaaslike kerk, maar ook op die algemene of universele kerk
wat verteenwoordig word in die plaashike kerk (1 Kor 10:32;
11:22; 12:28; Hand 20:28; 1 Tim 3:5,15), of op die een,
algemene kerk van Christus (Ef 1:22; 3:10,21; 5:22-32; Kol
1:18,21) of soms ook op die kerk in ‘n bepaalde streek )Hand
5:11; 8:1,3; Gal 1:13; 1 Kor 15:9; Fil 3:16) of selfs ook op die
kerk in ‘n bepaalde land (Hand 9:31). Wanneer die begrip
kerke in die meervoud gebruik word, slaan dit altyd op die
plaashike kerke (soos die NAB dit dan ook tereg vertaal met
“gemeentes”). Die NT ken nie ‘n veelheid van kerke nie (RVN,
14.4), maar weet slegs van plaaslike kerke wat deel vorm van
en die openbaring is van die één kerk van Christus.
Artt 27-32 bied die mees volledige belydenis aangaande die
kerk van al ons belydenisskrifte. Art 27 weet maar van één kerk



LEER EN AKTUELE SAKE 150

van Christus, die één, heilige, katolieke, Christelike kerk. Die
heil in Christus konstitueer die kerk: die geloof, die wassing in
die bloed van Christus, die geheilig en beseël wees met die
Heilige Gees. Hierdie kerk het bestaan van die begin van die
wêreld af en sal daar wees tot die einde, selfs al is dit soms
klein en lyk dit in die oë van die mense of dit tot niet gegaan
het. Dit gaan dus nie om ‘n onsigbare kerk nie, maar om die
kerk as ‘n historiese werklikheid wat deur die eeue bestaan.
Die katolisiteit van hierdie kerk kom daarin uit dat dit nie
bepaal word deur ‘n sekere plek of sekere persone nie, dit wil
se vir hierdie kerk is niks anders konstitutief nie, as net die
werk van die Heilige Gees wat die lede van hierdie kerk saam
voeg deur die krag van die geloof.

Van hierdie kerk sé art 28 nou dat ‘n mens verphg is cm jou
daarby te voeg, want dit is hierdie een katolieke kerk wat
homseif oral en op alle plekke op aarde openbaar (in plaaslike
kerke dus). Die ware kerk is so sigbaar, dat art 29 bepaal wat
die kenmerke van die ware kerk is en artt 30-32 voorskrifte gee
oor die regering en orde van die kerk. Dit is duidelik dat die
NGB op voetspoor van Calvyn dink vanuit die situasie van die
één ongedeelde sigbare kerk van Christus wat moet staan
teenoor die valse kerk en die sektes. Calvyn het homself on
vermoeid beywer vir die bewaring van die eenheid van die
Reformatoriese kerk, met voile erkenning van die verskille na
gelang van plaaslike omstandighede in die verskillende iande.

Maar hoe het die Gereformeerdes gemeen dat daar aan hierdie
sigbare eenheid van die kerk uitdrukking gegee moet word?
Huile opvatting was anders as die van die Rooms-Katolieke
Kerk met sy idee van één hierargiese instituut onder die pous
as sigbare verteenwoordiger van Christus op aarde. Die Pro
testantisme dink nie aan die kerk in eerste instansie as heils
instituut nie, maar van onder af, as gemeenskap van
gelowiges wat wêreldwyd versprei is onder die één Hoof,
Christus Jesus self. Daarom het die sigbare eenheid van die
kerk vir huile ook nie eksklusief betrekking op institutêre
eenheid nie, maar is dit basies ‘n organiese vorm van eenheid.
Die latere onderskeiding tussen kerk as organisme en as in
stituut het wel gebrekkige kante, maar ons kan dit hier tog ge
bruik om duidelik te maak dat daar ‘n gestalte van die sigbare
eenheid van die kerk is wat te make het met die onderlinge
hulp en diens, liefde en sorg van gelowiges op ‘n on
georganiseerde of ook nie-kerklike georganiseerde wyse,
waarin die organiese eenheid van die kerk oor aile grense heen
‘n bepaalde uitdrukking vind.

In die NT vind ons voorbeelde van hulp van gemeentes aan
mekaar, van die bereidheid om Christene van ander plekke aan
huis te ontvang, van ‘n kollekte vir die arm heiliges in
Jerusalem ens. En ons kan sê dat die eenheid van die kerk ook
wêreidwyd sigbaar word in die gemeenskaplike geloof, die
gemeenskaplike doop, die gemeenskaplike optrede teen sonde
en ongeregtigheid ens. Daar is iets soos ‘n “crganisasie”-een
heid van die kerk wat sigbare vorme aanneem in dade van
liefde vir mekaar, die gemeenskaphke liefde vir Christus en die
handhawing van die suiwer evangeiie.

Dit is nou egter kenmerkend van die Gereformeerdes dat hulle
dit nie daarby laat bly het nie, maar dat huile daarvan oortuig
was dat hierdie eenheid sover moontlik institutére uitdrukking
moet vind, juis om die organiese eenheid te dien en te be
skerm. Die Gereformeerdes dink dan vanuit die piaasiike kerk
as ‘n komplete kerk. In die piaaslike kerke behoort alle
gelowiges saamgebind te word rondom Woord en sakramente
en die tug. Hier funksioneer die ampte wat Christus vir sy
kerke ingestel het. Die piaashke kerk is ‘n komplete kerk. As
daar abnormaie omstandighede is waardeur die plaaslike kerk
nie met ander plaaslike kerke in kerkverband kan tree nie, word
so ‘n kerk nie minder kerk nie, want kerkverband as sodanig
behoort nie tot die wese van kerkwees nie. Dit behoort egter
wel tot die welwese van die kerk, want dit dien die eenheid van
die kerk, is ‘n wyse waarop die eenheid daarvan sigbaar word.

Dit struktureer en stimuleer die onderiinge sorg wat gelowiges
vir mekaar moet bied. Daarom is kerkverband seifs volgens
goddelike reg noodsaaklik, “opdat in het kerkverband de
kerken elkander zouden steunen, wederkerig toezicht zouden
oefenen, en alles doen wat tot de rechte institutie der kerken,
voor de vrijheid der gemeente, voor de handhaving van de
belijdenis, orde en tucht in de kerken nodig is” (Bouwman:
Geref Kerkrecht II, 12).

Kerkverband is dus ‘n vorm van die gemeenskap van die
heiliges ocr die grense van die plaaslike kerk heen wat uitdruk
king gee aan die eenheid van die kerk en dit ook dien. Uit
gaande van die plaaslike kerk, word ‘n weg gebied waardeur
die belange van ander gelowiges in ander plaasiike kerke saam
behartig word, nie net in dieselfde stad nie, maar ook in die
selfde streek, dieselfde land en in beginsel ook wêreldwyd, al
is daar heel besondere probleme verbonde aan ekumeniese
verbintenisse, vanweë afstande ens. Die wortel van die
gereformeerde leer aangaande die kerkverband is in die Skrif
self gegee, nie alleen in die waarheid van die eenheid in
Christus nie, maar ook in die gegewens in die NT wat wys op
die sorg van die apostels vir die bewaring van die eenheid van
die gemeentes, die samekoms van die apostelkonvent in
Jerusalem en dies meer. Die ideaal van ‘n ekumeniese uitdruk
king van die eenheid van die kerk het altyd in die Ned Geref
Kerke lewend gebly. lets daarvan het sigbaar geword in die
Dordtse sinode van 1618-1619, en die ideaal word ook
nagestreef by die totstandkoming van die Geref Ekumeniese
Sinode.

Die “meerdere vergaderinge” is in die gereformeerde kerkreg
nie “hoére bestuursinstansies” wat ‘n gesentraliseerde in
stitutêre mag verteenwoordig nie, maar vergaderinge van
kerke op ‘n wyer grondslag cm uitdrukking te gee aan die
eenheid van die kerk en om die belange van die plaaslike kerke
te dien. Tereg het prof WJ Snyman geskryf:”Want ons gb nie
in twee of meer Christelike kerke nie, maar in een Christelike
kerk”, en dan pleit hy vir ‘n kerkverband “eers van naasgeleë
gemeentes Iklassis), dan van verder af geleë gemeentes (par
tikuliere en nasionale sinodes), ook ocr landsgrense en yolks
grense heen (ekumenies), want dit is een Christelike kerk wat
in verskillende lande tot openbaring kom onder verskillende
nasies” (Die eenheid van die kerk, Die Kerkblad, 11/04/62).
Die bedoeling is nie cm te sé dat die sigbare openbaring van
die eenheid van die kerk eksklusief net in die gestalte van een
kerkverband tot uitdrukking kom nie, Die sigbare eenheid
cpenbaar homself in verskillende gestaltes. Maar die
gereformeerde visie op die kerkverband as gegrond in “god
delike reg”, is wel ‘n baie belangrike vorm en instrument van
die openbaring van die sigbare eenheid van die kerk.

21.6 VOLKEREVERSKEIDENHEID EN DIE EENHEID
VAN DIE KERK

Die Refcrmatoriese ideaal van die eenheid van die kerk is nie
verwesenlik nie. Politieke faktore het meegebring dat die
Reformatoriese kerke in die verskillende lande afsonderlik
georganiseer is, dikwels as landskerke (in Duitsland volgens die
beginsel “Cuius regic, eius religio”) en dikwels ook as staats
kerke (Switserland, Engeland, Nederland ens), In die agtiende
eeu verswak die kerklike besef onder invloed van Rasionalisme
en Piëtisme, en teen die negentiende eeu is die opvatting in die
liberale teobogie taamlik algemeen dat die eenheid van die kerk
onsigbaar is, en dat daaraan niks afbreuk gedoen word as
gelykgesindes en eendersdenkendes hulle eie kerke stig nie.
Vir die Reformatoriese opvatting van die kerk as ‘n historiese
werklikheid van die yolk van God wat deur die eeue heen
onder stryd, deur deformasie en reformasie heen bewaar word
en waarmee die eenheid bewaar moet word, is daar geen
begrip meer nie. Die l9de eeu word die eeu van die groot op
splitsing van die kerk in talle kerke en denominasies sonder
gevoel van pyn, en in die Engelssprekende wêreld, veral in
Amerika, skyn die soort opvatting nog steeds kragtig te beef.
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Mettertyd sien ons ook pogings om teologies te verdedig dat
die ware eenheid van die kerk nie deur die vermenigvuldiging
van kerklike institute bedreig word nie, ja, dat dit selfs nood
saaklik is dat daar met sodanige vermenigvuldiging van in
stitute rekening gehou moet word as die wil van God. So vind
ons in die Anglikaanse teologie die sogenaamde stam-en
takke-teorie (“brand theory”), en — wat ons direk meer raak
— by Abraham Kuyper en gereformeerde teoloë binne sy in
vioedsfeer, die leer van die pluriformiteit van die kerk.

Dit is onmoontlik om hier ‘n volledige uiteensetting van
Kuyper se leer oor die pluriformiteit te bied. In hoofsaak kom
dit egter daarop neer dat Kuyper van oortuiging is dat ons nie
by die NGK kan bly staan nie, en dat ons ook nie die beeld van
die eenheid van die kerk in die N I as normatiet kan aanveiar
nie, omdat die kerk toe nog in ‘n “amorfe”-situasie verkeer
het. Veel eerder moet ons volgens hom uitgaan van die oor
tuiging dat die kerk, hoewel organies één, in sy formasie aan
sluiting vind by die ryke verskeidenheid wat in die skepping
sigbaar word. Dit beteken vir Kuyper enersyds dat die kerk in
sy formasie homself skik na die veelvormigheid van die yolks
bestaan, maar andersyds ook na die veelkeurigheid van gods
dienstige insig, geloofsbelewenis ens. Hoewel Kuyper ‘n
verklaarde teenstander van die “volkskerk”, in die sin dat die
kerk hom in sy formasie aansluit by die volkere-verskeiden
heid, en so belydeniskerke binne volksverband tot stand bring.
Daarnaas meen Kuyper ook dat daar binne dieselfde yolk ook
verskille van insig en geloofsoortuiging en geloofsbelewing
kan bestaan wat aanleiding kan gee tot verskillende kerk
formasies, sonder dat daarmee die organiese eenheid van die
kerk van Christus opgehef word.

In die kritiek teen Kuyper is dikwels daarop gewys dat hy die
belydenisverskille op hierdie wyse as te onskadelik voorstel en
die Bybelse boodskap dat die kerk teen verskeurdheid moet
waak, omdat dit sonde is, afswak deur alles te maklik oor die
boeg van die “verskeidenheid” te gooi. Veral as hy verskille in
geloofsbelewing as genoegsame rede beskou om afsonderlike
kerke te “formeer”, Iê sy idees bepaald in lyn met die teologie
van die l9de eeu. Dat Kuyper gelyk het in sy beklemtoning van
die groot verskeidenheid in die skepping, kan natuurlik nie ont
ken word nie. Daardie verskeidenheid hoef ook nie en mag
seifs nie geIgnoreer word in die bestaan van die kerk nie. As
ons werklik ernstig is in ons begeerte dat die koninkryk van
God in hierdie wêreld alle terreine van ons lewe en dus ook van
die kulturele eie-aard van alle volkere en gemeenskappe moet
deurdring, as die kerstening van die volkere vir ons in die
diepste sin van die woord van belang is, moet ons ook ruimte
maak vir die “inheemswording” of (soos deesdae veral gesê
word) die “kontekstualisering” van die Christelike geloof. In
ons kritiek op Kuyper het ons geen enkele rede om die rykdom
van die skeppingsmatige verskeidenheid te ontken, of om te
ontken dat dit vir die formasie van die kerk bepaalde gevolge
inhou nie. Ons vraag is egter of Kuyper en sy navolgers
genoeg oog daarvoor het dat die verskeidenheid nie die
sigbare eenheid van die kerk (in die sin waaroor ons hierbo
daaroor gepraat het) mag bedreig of ophef nie, en of hy
genoegsaam uitdrukking gee aan die geloofsoortuiging dat die
gemeenskap van die heiliges as werksame uitdrukking van die
eenheid van die kerk van Christus nie maar net op die vlak van
die “organiese” erken moet word nie, maar tog ook bepaalde
“organisatoriese” uitdrukkingsvorme nodig het vir die besker
ming en bewaring daarvan. Of anders gestel: Is dit by Kuyper
en sy volgelinge duidelik genoeg dat die pluriformiteit ‘n veel
vormigheid binne die één kerk van Christus moet wees, en nie
‘n veelheid van kerke tot gevoig behoort te he nie? Vgl in
hierdie verband die uitspraak van RVN par 14.4, dat die Nuwe
Testament nie ‘n veelheid van kerke ken nie, en dat die
verskeidenheid binne die kerk altyd ‘n verskeidenheid (lees:
pluriformiteit) binne die één kerk moet wees.

In die gereformeerde tradisie is daar kerkregtelik van die stand-
punt uitgegaan dat aan die verskeidenheid reg moet geskied,

maar dan tog binne die één kerk. So het die Dordtse Kerkorde
die één Gereformeerde Kerk gesien en die verband tussen
hulle behou op die vlak van die generale sinode. Die Sinode
van Westminster verdedig die konsep van die presbytery of
klassis deur te redeneer dat daar in Jerusalem waarskynlik ‘n
gemeente van Griekssprekendes was en ‘n gemeente van
Arameessprekendes wat in één kerkvergadering saamgebind
is. En inderdaad: in die ouere gereformeerde tradisie is daar nie
getwyfel aan die noodsaaklikheid om sover immer moontlik
duidelik te probeer maak dat Christus maar één kerk het nie.

Cm te redeneer dat daar in die NT ook wel sprake is van die ge
meentes of kerke in ‘n bepaalde streek, en dat elkeen sy eie ak
sent of eie-aard sou kon he, regverdig nie die konklusie wat
daarult getrek word, dat daar dus volgens die N I afsonder
like kerke” naas mekaar bestaan het nie. Ons sou vandag tog
ook kan praat van die Kaapse Kerk en die Transvaalse Kerk, en
ons weet dat elkeen ook ‘n eie karakter het, maar daarom vol
staan ons nie by die gedagte dat hulle maar apart van mekaar
kan bly funksioneer nie, omdat ons weet dat huile mekaar
volgens “goddelike reg” nodig het vir hulle eie opbou en vir die
gemeenskap van die heiliges. Bowendien is al oortuigend
aangetoon dat dit in elk geval in hierdie “kerke” in die
bepaalde Iandstreke nérens om etniese kerke gegaan het nie.
Al hierdie “kerke” het, met hulle verskeidenheid en al, deel
gevorm van die één kerk van Christus wat allerlei vorme van
kerkverband in ‘n embrionale gestalte met mekaar onderhou
het, en die organisatoriese vormgewing daarvan was geen
skeefgroei nie. Altans so het Calvyn daaroor geoordeel in sy
uiters milde beoordeling van die wyse van kerkregering in die
tyd voor die opkoms van die pousdom (vgl Inst IV, 4).

Die idee wat by ons bestaan, dat elke yolk sy eie kerk moet he
en dat die afsonderlike kerke as outonome kerke naas mekaar
moet bestaan sonder dat die normale betekenis van ‘n gerefor
meerde kerkverband tussen hulle bestaan, is klaarblyklik die
vrug van latere invloed. Dit is bekend dat veral die sending
beleid van die Ned Geref Kerk diepgaande beInvloed is deur
die buitelandse genootskaplike sending van die l9de eeu wat
met huile sendingstasies eie kerkstigting in die oog gehad het.
Veral die Duitse invloed was hier van groot gewig, en so is die
Lutherse invloed ‘n faktor waarmee rekening gehou moet
word. By die Lutherane was daar altyd ‘n baie sterk verbinding
tussen kerke en yolk. Die persone wat veral vormend ingewerk
het op die sendingbeleid van die Ned Geref Kerk, soos met
name prof J du Plessis en prof GBA Gerdener, het hulle Iaat Iei
deur die invloed van die Duitse Sendingwetenskap. Dit was
toe eintlik ‘n natuurlike saak dat die gedagte van Kuyper oor
die piuriformiteit van die kerk hierby aansluiting gevind het
(veral sedert die twintiger- en dertigerjare) en dat dit vir ons
naderhand vanselfsprekend gelyk het dat die getuienistaak van
die kerk in sy sendingaksie nie net in die buiteland nie, maar
ook in die binneland moet uitloop op die totstandkoming van
outonome afsonderlike kerke vir verskillende bevolkings
groepe. ‘n Mens hoor Kuyper in die volgende formulering van
RVN 29: “Daarom kan ‘n verskeidenheid van volke ook ‘n ver
skeidenheid van inheemse kerke tot gevolg he.”

21.7 EN TOG WIL DIE NED GEREF KERK DIE EENHEID

Dat met hierdie “verskeidenheid van (outonome) inheemse
kerke” tog nie die laaste woord gespreek is nie, blyk daaruit
dat die Ned Geref Kerk tog nie heeltemal met Kuyper mee
gegaan het nie. Sy begrip van pluriformiteit sien bowendien
ook op die verhouding van kerke wat in belydenis en kerk
regering met mekaar verskil, en is dus maar gedeeltelik van
toepassing op die situasie waarin die Ned Geref Kerk in sy
verhouding tot sy “dogterkerke” verkeer. Trouens, Kuyper se
eie kerk het nie met hom meegegaan in alles wat hy ten op
sigte van die verskeidenheid van kerke gese het nie. Die
Generale Synode van die Geref Kerken in Nederland het in
1896 (dus enkele jare na Kuyper sy bekende gedagte oor die
sending uitgespreek het), aldus besluit: “Daar er in Christus is
noch Jood noch Griek, en dus ook noch Javaan noch Neder
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lander, moeten de gelovigen op Java, van wat ras of natie
ook, in één kerk saamleven, en mag alleen verschil in belij
denis, kerkregering en taal hen scheiden.” (Historisch Docu
ment, 1940,37.) Die woord “kerk” beteken hier: plaaslike
kerk.

Maar ook uit RVN is dit duidelik dat die Ned Geref Kerk ‘n
sekere tweeslagtigheid openbaar, want hoewel daar vasgehou
word aan die idee van ‘n verskeidenheid van kerke, word hier
die idee tog getemper deur die uitspraak dat alle verskeiden
heid tog ‘n verskeidenheid binne die één kerk van Christus
moet wees. Dit lei tot die konklusie dat sulke kerke wat tot
stand kom, geen “geslote” volkskerke mag wees nie (RVN
30); dat dit ekklesiologiese betekenis het dat daar in Christus
rile Jood of (3rlek Is nie, sodat die verskeidenheid van kerke
verstaan moet word as ‘n verskeidenheid binne die een kerk
(RVN 34), en dus gesê moet word: “Die pluriformiteit van
kerke wat saamhang met en die gevolg is van die verskeiden
heid van volkere kan ‘n verskeidenheid wees binne dieselfde
kerk, as Iiggaam van Christus” (RVN 34), met die toevoeging
dat hierdie eenheid ook op een of ander wyse tot openbaring
gebring moet word.

In die bekende art 58 van RVN staan as opskrif: Die eenheid
van die kerk en die bestaan van afsonderlike Ned Geref Kerk
verbande vir verskillende bevoIkingsgroepe. Die term “kerk
verbande” dui daarop dat die Ned Geref-familie van kerke as
eOn kerk gesien word, met net afsonderlike “verbande” binne
die Oén kerk om aan die behoefte van die verskillende bevol
kingsgroepe te kan voldoen, Dit is kennelik op gespanne voet
met wat in die toeligting op art 29 staan, en waarin hierdie af
sonderlike kerke as “outonome, sigbare formasies van die een
onslgbare liggaam van Christus” beskryf word. In art 58 gaan
dit nie om outonome openbaringsvorme van die onsigbare hg
gaam van Christus nie, maar om verskihlende kerkverbande
binne die één sigbare Ned Geref Kerk,

Daarom word daar ook in art 58 van RVN in navolging van die
Algemene Sendingreglement gepraat van die “wesentlike een
heid” wat tussen die afsonderhike Ned Geref Kerkverbaride vir
die verskihlende bevolkingsgroepe bestaan, en word daarvan
gese dat hierdie wesenthike eenheid bely moet word, steeds in
noue betrekking gehandhaaf moet word en sigbaar tot uit
drukking moet kom. Hoewel daar geredeneer word dat dit “nie
noodwendig” hoef te beteken dat daar net één kerkverband
tot stand hoef te kom nie, word tog gesO dat daar ‘n sigbare
eenheid tussen hierdie kerkverbande op plaaslike viak soweI as
op die viak van die meerdere vergaderinge moet wees, sodat
daar, behalwe sporadiese gesamentlike byeenkomste van ge
meentelede uit die verskillende kerkverbande ook “weder
sydse beraadsIaging in amptelike kerkIike vergaderings” kan
plaasvind. Daar word dan gekies vir ‘n federale band tussen
die verskillende kerkverbande, en in die verduideliking word
nog eens beklemtoon: “Die bestaan van afsonderIike Ned
Geref Kerkverbande is die vergestalting van slegs één Ned
Geref Kerk (my kursivering) met kerkverbande onder ver
skillende bevoIkingsgroepe. Dat hierdie verbande sonder enige
offisiële skakeling met mekaar, afsonderhik sou bestaan, sou
juis die eenheidsbestaan van die Ned Geref Kerk weer
spreek.” (p 85).

Die konkiusie kan aileen wees: die Ned Geref Kerk wil ruimte
gee aan die erkenning van die verskeidenheid, maar wil nie
toeIaat dat dit die wesenlike eenheid tussen die kerk en die
kerke wat deur sy arbeid tot stand gekom het, moet bedreig
nie. Daarom moet daar “verbande” bestaan wat sigbaar uit
drukking gee aan hierdie eenheid. Daar is slegs één logiese
wyse waarop dit kan gebeur en tot hierdie stap behoort die
Ned Geref Kerk te besluit — en dit is dat die gereformeerde op
vatting van kerkverband as die antwoord op die vraag na
eenheid en verskeidenheid aanvaar moet word, sodat daar nie
meer van afsonderlike “kerke” in die meervoud sprake is nie,
maar van eOn Ned Geref Kerkverband waarbinne voile ruimte
gegee kan word aan dooie verskeidenheid.

In elk geval is dit verkeerd om eenheid en verskeidenheid teen
mekaar af te speel. Eenheid en verskeidenheid konkurreor tog
nie met mekaar nie. Eenheid (anders as eendersheid) is altyd
die eenheid van ‘n verskeidenheid, en verskeidenheid is alleen
verskeidenheid (anders as verskeurdheid) binne ‘n eenheid.
Daar kan net sprake wees van ‘n verskeidenheid in die skep
ping, omdat daar maar één skepping is. So kan daar alleen
binne die kerk as “nuwe skepping” verskeidenheid wees, om
dat die Kerk één is. As ‘n mens dus pleit vir die eenheid van die
kerk, pleit jy vir die saambring van die verskeidenheid binne
die eenheid. Dit is heeltemal onaanvaarbaar om op grond van
die bestaan van verskeidenheid te konkludeer tot die nood
saakhikheid van geskeidenheid van gelowiges in aparte kerke.
Veel hewer moot on~ met WJ Snyman s~: “Dearon, gb ons
nie aan twee of meer Christehike kerke nie, maar aan een
Christelike kerk onder blankes en nie-blankes” (awl. Die
eenheid is ook nie maar ‘n kwessie van ‘n organiese eenheid
wat ongestruktureerd moet bly nie, want dan word die huip
wat strukture abtyd in alle opsigte aan ons “organiese” lewe
bied, doelbewus uitgeskakel, en kan ons verwag dat daar veeb
minder van die eenheid tereg sal kom as wanneer ons die weg
voig wat die Woord van God ons wys. Die strukture ho ef nie
oral en altyd dieselfde te wees nie. ‘n Groot variasie in die vorm
wat die kerkverband aanneem, is moonthik. in ons omstandig
hede kan die beste moonthike weg daarmee gesoek word.
Maar wat nie prysgegee mag word nie, is dat dit om die Oén
kerk gaan, die één Ned Geref Kerk.

21.8 ‘N AFSONDERLIKE KERK VIR PORTUGEES
SPREKEN DES?

In die hg van die bostaande sal ons moet sO: Dit is nie ver
standig om in hierdie stadium oor te gaan tot die stigting van
‘n afsonderhike kerk vir Portugees-sprekendes nie. Afgesien
daarvan dat ons nog midde in ‘n proses van worstehing in ons
eie denke is oor die vraag hoe ons die wesenhike eenheid
tussen die Ned Geref Kerk en sy “dogterkerke” sigbaar tot uit
drukking moet laat kom, is die aantal Portugese Christene in
die land nog gering (altans die wat aan die Ned Geref Kerk
behoort). Daar is geen rede tot haas nie. Net soos die Engels
sprekende Christene in die gemeentes vir andertahiges saam
gebind word en in kerkverband met die Ned Geref Kerk bly,
kan hulle dit ook doen. Sou daar later ‘n groot groep sulke ge
meentes ontstaan, is dit tyd genoeg om die vraag te stel of ‘n
eie kerkverband vir hulle na analogie van die ander bestaande
“kerkverbande” vir die onderskeie bevolkingsgroepe ingestel
moet word.

Prinsipieel is dit egter duidehik dat ons baie suiniger met die
woord “kerk” moet omgaan. Ons kan nie maar “kerke” ver
menigvuldig nie, tensy ons die woord kerk gebruik in die sin
van plaashike gemeente. As ons daarmee die kerk in ‘n
bepaahde land bedoel soos dit in kerkverband uitdrukking vind,
moet ons onthou dat dit ook dáárin tot uitdrukking moet kom
dat Christus maar één kerk het. Die doel van kerkverband is
om die gemeenskap van die heihiges tot uitdrukking te bring en
te dien. Die ervaring het geleer dat die gemeenskap van die
heihiges dikwels verhinder word wanneer die konsep van
“outonome afsonderlike kerke” te sterk op die voorgrond
staan. Daarom verdien dit geen aanbevehing om daarmee
voort te gaan om nog meer selfstandige, outonome, los kerke
in die ewe te roep net omdat daar verskeidenheid van taal en
kultuur is nie. Dit is nie die gereformeerde weg nie. En ons wil
tog graag gereformeerd wees.

21.9 KOMMENTAAR OP DIE RAPPORT
21.9.1 Standpunt
Dit is prinsipieeb in orde dat ‘n afsonderhike Ned Geref Kerk vir
Portugees-sprekendes tot stand gebring word.

21.9.2 Motivering
21.9.2.1 Skriftuurlik
Daar is nie te redeneer oor die geestehike eenheid van die kerk
van Jesus Christus nie. Die Nuwe Testament stel dit as ‘n
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gegewe werklikheid. Die eenheid is ‘n saak van geloof. Dit kan
nie deur mense gemaak of bewerk word nie. Alle gelowiges
van alle eeue, alle plekke, alle geslagte, alle tale en alle nasies is
een deur die geloof in die verlossende genade van Jesus
Christus, die Hoof van die Kerk.

Die vraag is of hierdie gegewe eenheid van die kerk van Jesus
Christus bedreig word deur die totstandkoming van verskil
lende kerkformasies onder verskillende etniese groepe. Ons
meen van nee. Die wese van die eenheid van die kerk bestaan
nie in ‘n eenheidstruktuur of een of ander vorm van
organisasie nie, maar in die gemeenskaplike geloofs- en
liefdesband tussen gelowiges.

Nêrens in die Skrif word die natuurlike verskeidenheid, binne
die één kerk van Jesus Christus, verwerp nie; inteendeel, dit
word as net so ‘n feit aanvaar soos die eenheid van die kerk.
Hierdie verskeidenheid het nie net, soos sommige wil, betrek
king op individuele gelowiges met verskil)ende aanlegte en
gawes nie, dit het ook betrekking op die verskillende kerk
formasies waar verskillende kultuur- en etniese groepe op hul
eie wyse en volgens hul eie aard God aanbid en verheerlik.
Hand 2 bevestig dat ná die uitstorting van die Heilige Gees,
elkeen in sy moedertaal gepraat het oor die groot dinge wat
God gedoen het.

Die begrip “ecclesia” word in die Nuwe Testament onbevange
in die meervoud gebruik. Daar word verwys na die kerke
(meervoud) van Galasië (1 Kor 16:1; Gal 1:2), van Asid (1 Kor
16:19), van Masedonië (2 Kor 8:11 en van Judea (Gal 1:22).
Hierdie verskillende selfstandige kerke was één in Christus,
deel van die een algemene Christelike kerk op aarde, maar nie
saamgevoeg in een kerklike struktuur nie. Nérens word ver
meld dat hierdie kerke in formele kerkverband met mekaar ge
staan het nie. Elkeen het sy eie besondere karakter, probleme
en lofwaardighede besit (vgl JA Heyns, Die Kerk, p 127).

Die Nuwe Testament laat ruimte vir ‘n pluriformiteit van kerke
onder verskillende volke en etniese groepe. Die eie aard en ge
woontes van volkere maak dit noodsaaklik vir die welwese en
goeie funksionering van die kerk van Christus. Heyns stel dit
so: “In die konkrete gebeure van die verkondiging van die
evangelie, die gelowige aanvaarding daarvan en dus die ver
sameling en organisering van die kerk op verskillende plekke
onder verskillende volke met verskillende kulture, tale, ge
woontes en psigologiese instellinge kan ‘n legitieme plurifor
miteit van kerke ontstaan wat in talle opsigte van mekaar ver
ski) en tog nog één kerk is en kan wees. Hierdie motief (die
kultureel-etniese (AG)) is klaarblyk)ik méér as ‘n blote geogra
fiese motivering, want dit gaan nie net om fisies-ruimtelike ver
wydering van mekaar nie, dit gaan om die aspekte van
geestelike verwydering wat ware gemeenskap bemoeilik of
selfs onmoontlik maak.” (Die Kerk, p 127).

Die gevolgtrekking wat gemaak moet word, is die volgende:

* Afsonderlike kerke vir afsonderlike volke of etniese
groepe bedreig nie in sigself die eenheid van die kerk van
Jesus Christus nie;

* ‘n Eenheidstruktuur dien nie noodwendig die eenheid van
die kerk van Christus nie;

* Dit is onverstandig en Skriftuurlik onverantwoord om
mense wat ku)tureel-etnies ver van mekaar verwyderd is, in
een kerklike struktuur saam te dwing.

21.9.2.2 Kerkhistories
Ten tye van die Kerkhervorming het daar, in aansluiting by die
etniese verskeidenheid, belydeniskerke binne volksverband
ontstaan. Die Gereformeerde vaders het die verskil in taal
gebruik as genoegsame gronde vir die totstandkoming van af
sonderlike kerke aanvaar. Die Sinode van Dordrecht (1578)
besluit dat, aangesien daar in die Neder)ande twee tale gepraat

word, die Nederlandssprekende- en Franssprekende ge
meentes hul eie kerkrade, ring en partiktiliere sinodes sou he

Die Hervormers het dan ook nooit gedis dat die Protestante in
een kerklike instituut saamgevoeg moes word nie. In geeneen
van die Kerkordes van die Gereformeerdes is dit gestel nie.
Calvyn het nooit daaraan gedink om die kerke van Geneve,
Skotland, Nederland, Frankryk en andere in een kerklike in
stituut te verenig nie. Alhoewel daar gedurig teen skeurmakery
gewaarsku is en die eenheid van die kerk hoog geëer is, is
vrye, selfstandige kerke onder elke yolk en in elke land tot
stand gebring.

Hierdie kerklike beleid wat na die Hervorming gevolg is, was ‘n
reaksie teen die onbybelse beleid van Rome wat ciestaan en
geval het by ‘n eenvormige instituut. Mettertyd het hierdie
nuwe beleid dan ook ‘n opbloeiende, lewende geloof in ‘n
pluriforme kerklike en godsdienstige lewe tot gevolg gehad. In
Frankryk, Nederland, Skotland, Engeland, Pole, Hongarye en
elders het kerke, getrou aan en binne volksverband, tot stand
gekom.

Hier te lande is hierdie patroon voortgesit. Afsonderlike kerke
het onder die verskillende bevolkingsgroepe tot stand gekom.
Die Ned Geref Kerk het die vrug van sy sendingaksie steeds
ook gesien as die totstandkoming van se)fstandige kerke vir af
sonderlike bevolkingsgroepe. Art 2.4 van die Algemene
Sendingreglement stel dit so: “Sodat e)keen in sy eie taal die
groot dade van God kan hoor en verkondig, word afsonderlike
selfstandige kerke uit verskillende bevolkingsgroepe tot stand
gebring.” Hierdie sendingbeleid word deur die Ned Geref Kerk
beskou as in ooreenstemming met die Heilige Skrif. RVN, par
58: “Die bestaan van afsonder)ike Ned Geref Kerkverbande vir
verskillende bevolkingsgroepe word erken as in ooreenstem
ming met die Skriftuurlike meervormige bestaanswyse van die
kerk waardeur elkeen in sy eie taal-, kultuur- en volksverband
die groot dade van God hoor en verkondig.”

Wat die Portugees-sprekendes betref, het die Algemene
Sinode reeds in 1982 besluit: “Die Sinode verklaar dat hy in
beginsel aanvaar dat daar afsonder)ike gemeentes vir die
Portugees-sprekende lidmate van die Ned Geref Kerk gevorm
word, en dat hulle ‘n afsonderlike ring mag vorm wat res
sorteer onder die Sinode wat deur die Algemene Sinode aan
gewys moet word.” Die reg is dus reeds in 1982 verleen dat ‘n
ring tot stand mag kom “as uitdrukking van die kerkverband”
(KO, art 291. Hoe kan ‘n eie sinodale verband hulle eventueel
geweier word? Dit sou indruis teen die beleid wat die Ned
Geref Kerk al die jare gevolg het. ‘n Onhoudbare posisie sou
ontstaan. Die gekleurde bevolkingsgroepe het ‘n eie sinode
verkry, maar nie-Afrikaanssprekende blankes met ‘n eie
kultuur en eie leefwyse en gewoontes word gedwing om in die
Afrikaanssprekende sinodale verband te bly. Dan is kleur
alleen die deurslaggewende faktor vir die meervormige
bestaanswyse van die kerk.

21.10 AANBEVELJNG
‘n Afsonderlike kerk vir Portugees-sprekende hdmate
kan eers oorweeg word in die hg van die beginsel van af
sonderhike kerke waaroor daar ‘n begins&uitspraak by
die RVN-verslag afgewag word; en in die hg van ander
praktiese omstandighede.

22. PROEFBUDSBABAS

22.1 OPDRAG
“Die Sinode dra dit aan die Algemene Kommissie vir Leer en
Aktuele Sake op om ‘n studie te maak van die vraag na die
etiese vrae rondom die sogenaamde “proefbuisbabas” en so
spoedig moontlik daaroor leiding aan die Kerk te gee.”
(Handelinge, Algemene Sinode 1982:1256)

22.2 BEVINDING
Die Kommissie oordeel dat die omvattende studie van en
beginselbesluite wat reeds in verband met Kunsmatige Insemi
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nasie geneem is, 00k hier geldig is (vgl Handelinge, Algemene
Sinode 1978 en 1982). Daarby word die Sinode nou versoek
om die volgende aanbevelinge goed te keur:

22.3 AANBEVELINGS
22.3.1 Die Sinode aanvaar met dankbaarheid hierdie
moontlikheid om in die nood van kinderlose egpare te
voorsien.

22.3.2 Die Sinode handhaaf terselfdertyd sy standpunt
oor die ontoelaatbaarheid van skenkersaadinseminasie
en dus ook die gebruik van enige skenkersaad by in
vitro-fertilisasie.

22.3.3 Die Siriode wil Iioiri ~iWik ultapicek tccii oiilgc
kommersialisering van die aangeleentheid, teen surro
gaat-moederskap en teen enige onverantwoordelike
eksperimentering met embrios.

23. REG VAN VERSET
23.1 OPDRAG
“Die Algemene Sinode dra dit aan die Kommissie vir Leer en
Aktuele Sake op om ‘n omvattende studie oor die reg van ver
set so gou moontlik aan die Breë Moderatuur vir finale goed
keuring voor te lê.” (Handelinge, Algemene Sinode
1982:1428.)

23.2 UITVOERING VAN OPDRAG
U Kommissie het, in samewerking met ‘n regsgeleerde (Pro
fessor in Strafreg) ‘n advies met bepaalde aanbevelinge gefor
muleer en dit aan die Breë Moderatuur deurgestuur.

24. SONDAGBESKOUING
24.1 OPDRAG
Die Sinode dra dit aan die Algemene Kommissie vir Leer en
Aktuele Sake op om gedurende die reses die Sondagbeskou
ing te bestudeer sodat die volgende vergadering met ‘n rap
port en aanbevelinge gedien kan word. (Handelinge, Alge
mene Sinode 1982:1256-1257)

24.2 UITGANGSPUNT
Daar is verskillende maniere om die vraag oor die Sondag
viering te benader. Een van die bekende maniere is om by die
Ou Testament te begin. Dan word die agtergrond en ontstaan
van die Sabbat en die vierde gebod behandel, die wyse
waarop ou Israel die Sabbat moes hou, die ontwikkeling wat
daar in hul Sabbatsheiliging gekom het (byvoorbeeld voor die
ballingskap, tydens en na die ballingskap), en die tairyke wette
en probleme in verband met die Sabbat soos dit ongeveer in
die tyd van Jesus bestaan het. Daarna word dan oorgegaan
tot die Sabbat in die Nuwe Testament en uiteindelik tot die
Dag van die Here.
By al die voordele van so ‘n heilshistoriese benadering is die
een groot gevaar dat ‘n mens dan uiteindelik die aard van die
Sondag en Sondagviering te direk en reglynig uit die Sabbat
en die vierde gebod aflei. En dit is nogal ‘n gebruik wat onder
baie van ons toegewyde lidmate voorkom. Daarteenoor is dit
egter belangrik om te onthou dat die Nuwe Testament of die
vroeë kerkvaders nérens ‘n direkte verband lê tussen die
Sabbatsgebod en die Sondag nie. Daar is slegs ‘n indirekte
verband wat later in hierdie rapport aandag sal kry.

Daarom word hier gekies vir ‘n sterker prinsipiele benadering
wat die probleem behandel in die hg van die voile openbaring
— die opstanding van Christus en die uitstorting van die Gees.
Hieruit sal dit blyk dat die Sinaltiese Sabbat as sodanig uit die
lewe van die gemeente verdwyn, dat die vierde gebod as ver
vulde gebod ‘n veel dieper, breër en ryker betekenis kry as in
die Du Testament, en dat die eerste dag van die week na yore
kom as die dag van georganiseerde Christelike aanbidding en
toewyding. Dit sal ook blyk dat die Heidelbergse Kategismus
Sondag 28 op ‘n merkwaardige wyse hierdie vroeg-Christehike
standpunt onder woorde gebring het.

24.3 DIE SABBAT IN DIE NUWE TESTAMENT
Sons in haie ander gevalle bring die opstanding van ,Jesus ‘n
baie duidelike verandering in die status van die Sabbat mee.

VOôr Jesus se opstanding sluit Hy en sy volgelinge by die
Joodse Sabbatsbeskouing aan (oa Luk 23:56). Dit is egter
belangrik dat Jesus dit nie kritiekloos doen nie. Trouens, sy
optrede op die Sabbat word een van die ernstige verskille met
die Fariseërs en ander Joodse leiers. Dit blyk dat Jesus
teenoor ‘n harde en onmenslike ‘Sabbatsheiliging’ geheer het
dat die mens nie vir die Sabbat gemaak is nie, maar die Sabbat
vir die mens (Mark 2:27). Hy laat sy honger dissipels toe om
are te pluk en Hy genees heelwat mense op die Sabbat (Luk
6:1 5; 6:6 11; 13:10 17; 14:1 6). Andorsyds val I Iy egter in by
die gebruik wat ná die bahhingskap ontstaan het om op die Sab
bat die sinagoge te besoek (Luk 4:16).

Jesus aanvaar dus die Sabbatsgebod, maar Hy stel die Sabbat
onder sy gesag (Luk. 6:5) en vermenshik die Joodse Sabbats
viering sodat dit nie ten koste van mense se genesing en lewe
‘geheihig’ word nie, maar juis ruimte daarvoor bied. ‘n Mens
sou trouens Jesus se Sabbatsoptrede kon saamvat as diens
aan God (sinagoge-besoek) en diens aan die naaste (gene
sings, ens). en dit op sigself verteenwoordig ‘n baie sterk
klemverskuiwing ten opsigte van die Joodse Sabbats
beskouing waar die groot woord rus was in plaas van heiliging
waartoe die rus geleentheid moes bied, en die Sabbat tereg die
rusdag genoem is. Dit is nie meer die nadruk in Jesus se
Sabbatsoptrede nie. Trouens, in die geheel genome is daar nie
so ‘n skerp verskil tussen Jesus se Sabbatsviering en sy
gewone daaglikse lewe nie. Sy ganse lewe sou saamgevat kon
word in die hoofsake van sy Sabbatsviering: diens aan God en
diens aan die nasate. Dit beteken egter nie dat alle verskil ver
dwyn het nie.

Na Jesus se opstanding kry ons heeltemal ‘n ander prentjie
oor die Sabbat en die vierde gebod onder die Christene. Die
een opvallende saak is dat die Sinaltiese Sabbat as sodanig uit
die ewe van die kerk verdwyn, en dat die vierde gebod nie
meer gebruik word om die gemeente te vermaan om die Sab
bat te onderhou nie. Hierdie swye oor die Sabbat is te meer
opvalhend as ‘n mens die struktuur van die vermanende dele in
die briewe ontleed en ontdek dat hierdie vermanings dikwels
rondom die tien gebooie opgebou is. So onderskei ‘n mens in
die vermanende deel wat by Ef 4:17 begin die negende gebod
(4:25), die agste gebod (4:28), die derde gebod (4:29, vgl die
Kategismus>, die sesde gebod (4:31), die sewende gebod
(5:3,5), die eerste gebod (5:3,5). In Kolossense se vermanende
deel onderskei ‘n mens die sewende gebod (3:5), die eerste
gebod (3:5), die sesde gebod (3:8), die derde gebod (3:8), die
negende gebod (3:9), die sesde gebod (3:12). ‘n Mens sou
selfs lyste kon maak van hoe die verskillende gebooie in die tyd
na Jesus se opstanding op die lewe van die vroeë gemeentes
toegepas is — en juis dan tref dit dat die sabbatsgebod nie
meer gebruik word om die gemeente te vermaan om die
Sabbatdag te onderhou nie.

Wat hierdie verskynsel nog opvahlender maak, is die feit dat die
toepassing van die Sabbatsgebod uiters moeilik sou gewees
bet in die vroeë gemeentes uit die heidendom. Baie van hierdie
gelowiges was slawe, en hulle base sou hulle sekerhik nie
sonder slag of stoot toegelaat bet om ehke sewende dag te rus
nie. As die apostels dit dus wel van die bekeerlinge verwag
bet, sou hulle dit herhaaldehik en met groot nadruk moes
verkondig bet. Trouens, dit geld ook van die eerste dag van die
week. As die apostels Sondag gesien bet as ‘n verskuifde Sab
bat wat nou net op die eerste dag in plaas van op die sewende
dag gehou word, sou hulle eweneens met groot nadruk die
arbeidsverbod en die noodsaak van rus in ehke heidense
omgewing moes beklemtoon bet. Hierteenoor weet ons egter
uit die vroeë Kerkgeskiedenis dat die Christene Sondae voor
sonop of na sononder bymekaar gekom bet.
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Natuurlik is daar ‘n aantal verwysings na die Sabbat in die
book Handelingo (13:14, 42,44; 16:13; 18:4>. Die byeerikomste
wat Paulus by hierdie goleenthede toegespreek het, was egter
nie byeenkomste van Christene nb, maar Paulus se besoeke
aan sinagoges of aan groepe heidene wat die Joodse geioof
aanvaar het. Uiteraard het hulle hul byeenkomste op die Sab
bat gehou sodat dit die natuurlike geleentheid vir Paulus was
om die evangelie aan hulle te verkondig. Paulus het op hierdie
wyse sy teologiese beginsel toegopas: ‘in die eerste plek die
Jood, maar ook die nie-Jood’ (Rom 1:16). Hy het dus telkens
as hy in ‘n nuwe stad aankom, by Jode begin — en daarom so
dikwels byeenkomste op die Sabbat toegespreek. Die feit dat
heeiwat Joodse Christono tog nog na Christus se opstanding
die Sabbat gevier hot, meek dit not so mm normatiof vir Chris
tone as die feit dat sommige Joodse Christene ook nog ‘n tyd
lank met die besnydenis voortgegaan het.

Ook die vierde gebod is dour Christus vervui. Daarom noem
Paulus die Sabbat ‘maar net ‘n skaduwee van wat sou kom;
die werklikheid is Christus’ (Kol 2:16-17). Tereg verwys die
NGB art 25 dan onder andere na die Sabbat as dit verkiaar:
‘Ons gb dat die seremonies en heenwysings van die wet met
die koms van Christus opgehou het en dat aile voorafskadu
wing tot ‘n eindo gekom het. Die gebruik daarvan moot der
halwe onder die Christeno afgeskaf word.’ Vergelyk ook Gal
4:9-11 en Rom 14:5 v.

Terwyl dit duidolik is dat die Sabbat afgeskaf is, is dit belangrik
om te onthou dat die vierde gebod nie net van die Sabbat oer
gegaan het op die eerste dag van die week nie, maar dat dit
deur die vervulling in Christus oneindig verruim en verryk is —

soos later aangetoon sal word. Dit is gevoiglik begryplik
waarom die Christene nag in die NT, nog in die vroeë eeue van
die Kerkgeskiedenis die vierde gebod direk op die Sondag
toogopas hot, Toe dit later in die Kerkgeskiedenis we> gedoen
is, het dit dikwels gebei tot ‘n wettiose intorpretasie van die
Sondag. Hierdie neiging was op sy beurt telkens deel van ‘n
omvattende proses van ‘verjoodsing’ waarin die korkgebou
wat die vergaderplek van die gomeente is, weer ‘n heilige
tempo> geword hot, die nagmaaistafel weer ‘n abtaar waar ‘n
offer gebring word, die prodikant woer ‘n prioster met ‘n
buitengewone ampsgewaad, en die Sondag woer ‘n heilige
dag naas die ander ‘gewone’ dae. In die kerk ná Konstantyn
was hierdie neiging bale stork en dit hot uiteindobik tot voile
wasdom gekom in die Katobieke kork voor die Hervorming.
Maar ook sommigo batere Protestantse tradisies is nie daarvan
vry to sproek nie. Terog het die Horvormers, en in besonder
Calvyn, hom hierteen vorsot. Trouens, terwyl ons vandag in
soveel opsigto na Calvyn as ‘n geosteCke vader opsion, is dit
good bekond dat Calvyn so vryo Sondagbeskouing vandag
nog vir sommigo van ons moeibik aanvaarbaar is. Calvyn hot
ogter terog ‘n oog daarvoor gehad dat die Sinai’tieso Sabbat
afgeskaf is en dat Sondag, die Christelike feesdag, ‘n nuwe in
stebling was, en dat daar slegs ‘n indirekte verband tusson
Sondag en die viorde gebod is, wat volgens hom, aangesbuit
het by die oorspronklike skeppingsordening van elke sewonde
dag as goroolde rusdag (Gen 2:3). Hieraan word vervolgens
oandag gegoe.

24.4 DIE EERSTE DAG VAN DIE WEEK
Die oerste dog van die week word nie bosonder dikwels in die
NT vermold nie. Ons moot ogtor onthou dat goon ander dag
van die week ooit in verband met ‘n Christelike byeenkoms
vermeld word nb. As ens verder onthou wattor uitors belong
riko dingo we> in verband met die eersto dag van die week gesê
word in die enkele kere wat we> daarna verwys word, moot ons
aanvaar dat die oorsto dag web ‘n bosonder belangrike pbok in
die lowe van die oersto Christene ingoneom hot,

Jesus staan op die oerste dag van die week op (Mark 16:2ev>;
Hy vorskyn agt doe later weer op die oorste dag van die week
aan die dissipebs (Joh 20:26>; die Heilige Goes word op die
oorsto dag van die week uitgostort (sewo dae later); die enigsto

samekoms van Christene waarvan die bepaabde dag vermold
word, vind pleas op die eorsto dog van die week (Hand 20:7>.
Hieruit is dit duidebik dat die eorste dag van die week reeds
teen die einde van die eorsto eou ‘n vasto betekenis gekry hot
as ‘n besondere dag in die lowe van die Christene.

Goon onder dag van die week word reelmatig vormeld in ver
band met die lowe van die oersto Christono nb. Gevolglik is die
verwysings na die eorsto dag opvalbend en bebangrik.

Dit is natuurlik nio vroemd dat die vrooë Christeno ‘n
besondere betekenis aan die oorste dog gegee hot nio. Dit was
die opstandingsdag van Jesus. En vera> uit die book Hande
lingo is dit duidebik dat juis Jesus so opstanding die hart van
die evetigebie be, Vir ‘ii bide tyd iü sy doud en opeiwiding hot
die vrooë Christone nog sy dood gesien as ‘n misdaad van die
Jode. Die heibsbetekenis van die kruisiging hot eors
goandeweg tot hulbe deurgedring. Maar reg van die begin of
hot hulle sy opstanding gosion as die beslissende ingrype van
God em Hom veer die wêrobd to regverdig. (Vgb Hand 2:23,24;
3:14,15; 4:2,10; 5:30; 10:39,40.) Sy epstanding was nie net sy
eorwinning eer die mens so greotsto vyand, die dood, nie,
maar eok die bewys dat God sy kruisdood aanvaar hot as ‘n of
fer vir ens sonde. ‘Op grond van sy epstanding uit die deed is
Hy dour die Heilige Goes aangewys as die Seun van God wat
met mag bekbee is’ (Rem 1:4). As die vrooë Christene dus op ‘n
bepoalde dag die evangolie weu vier, was die opstandingsdag
die veer die hand biggende keuse.

Die paar vorwysings in die res van die Nuwe Testament teen
dan ook dat hierdie dog ‘n besondore betekenis in die vreeë
kerk gekry hot. Veral twee sake kem na yore. Die gomoentos
hot op hierdie dog saamgekom em God to prys en nogmoal to
vior, en hulbe moos besondere aandag gee aan die need van
andere,

In Hand 20:6 ev hot ens ‘n voorbeold van ‘n gemoento
byeenkoms met die gemeenskaplike maabtyd op Sondag. Uit
die verband is dit duidolik dat hiordie gomoonto hub byeenkoms
juis op die Sendag gehou hot. bmmers, Paubus is so haastig dat
hy nie eers tyd hot em by Efese aan to gaan nie (20:16). Maar
hy wag ‘n voIle week in Troas om die gemeentebyeenkoms by
to weon (20:6 ov). Sendag is dus by uitstek die dog waarop die
gemoonto vergader em God seam to aanbid, na die evongebie
to buister en nogmaal to vier.

Hiernaas lê 1 Kor 16:1 ev die nadruk op die hulp eon mense in
need op Sendag. Hiordie opdrog is merkwaardig. Die go
lewigos meet juis op die oorsto dog van die week ‘tuis iots op
sy sit’ vir die arme gelewiges in Jerusalem. Waarem juis op
Sondag? Dit was bepaald nio in ‘n heidense sted die gobruik
em juis op Saterdag, die einde van die Joodse week, bone to
betaal sodet die Christene em hiordie rode juis op Sondag geld
gehod hot nie. Dear moos ‘n ander rode woos. As ‘n mons ont
hou dat hiordie opdreg dirok no 1 Kor 15 voorkom (die klas
sieko opstandingsheefstuk?), is dit duidelik dot Peulus juis
Jesus so opstandingsdag kies em die gemoonte be en behalwe
hulbe gewone dagtaak, by buitengeweno barmhartigheids
diens to betrek. En ‘n mens moot onthou dit was nie net ‘n
reeling vir die gemoente van Kerinte nie, maar ‘n algomene
voorskrif wet ook vir andor gomeontos gegeld hot (v 1).

Die oorste gomeontes hot dus op Sondag God en hul naasto
op ‘n bosondero wyse gedion. Doorem noem Johannes dit die
Dog van die Here.

Moor diens aan God en aan die naasto is andersyds eok prosios
die nadruk von Jesus so Sabbatsoptrode. Hy hot die sinogoge
beseek vir die gedsdiensviering en verder daarop gekonsen
troor em mense in need to hebp dour hubbe to genees. Die vroeë
kerk deen dus ep Sondag wet Jesus op die Sabbat gedeon
hot. En juis dit gee ens die grend em ‘n indirekte verband to lê
tusson die vierde gebod en Sondog — die verband van dions
eon God en diens eon die nooste. En juis dit bied eon die kerk
die rigbyne vir die rogte Sondagviering. So steb die Heidel
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bergse Kategismus (Sondag 38) dit ook, Dit gaan op Sondag
om twee dinge~ ‘n ywerige saamkom v~n die gemeente om
God gesamentlik te aanbid en te dien, en verder om op die dag
Christelike Iiefdesgawes te gee. Dit bring mee dat dit belangrik
is dat daar tyd ingeruim word vir die feestelike rus en die
omgang met God en sy gemeente. Dit maak dit ook nood
saaklik dat daar ‘n dag moet wees waarop die gewone arbeid
onderbreek word en allerlei vorme van tydverdryf gestaak
word, sodat alma! die tyd kan vind vir die feestelike omgang
met God in die gemeenskap van die heiliges, sowel as vir die
diens aan die naaste. Deur die Sondagviering gee die
Christelike kerk uitdrukking daaraan dat die heil slegs passief
ontvang kan word, met dankbaarheid omdat Christus deur sy
volmaakte werk alles reeds vir ons volhring het, sowel as ‘n
teken dat ook ons tyd in Christus geheilig is en in sy geheel aan
God gewy moet word. Daarin vind ook ‘n aansluiting plaas by
die skeppingsbedoe)ing van God wat in die afwisseling van
arbeid en rus van die begin af die heil van sy skepsel op die oog
gehad het.

‘n Mens kon dus Se: Die NT verbind nie die Sondag direk met
die vierde gebod nie. En die vroeë Christene, onder die Ro
meinse owerheid, kon inderdaad hierdie dag vier sonder dat
hulle hul gewone arbeid gestaak het. Cok in situasies waar
Christene vandag verplig word om op Sondag te werk, kan
hulle nog nog soos die vroeë Christene voor of na werk hierdie
dag vier as die feesdag van hulle verlossing.

Andersyds kan Christene dankbaar wees as hulle in ‘n same
lewing leef waarin Sondag as Christelike feesdag eerbiedig
word. Dit gee huble soveel meer geleentheid om op hierdie dag
feestelik bymekaar te kom om God te oof en te dien, en om
ook buitengewone aandag aan die nood van die mense om
hulle te gee.

Die indirekte verband wat daar wel tussen die vierde gebod en
Sondag bestaan, is dan ook juis die verband tussen dit wat
Jesus vera! op die Sabbat gedoen het en dit wat die vroed
Christene veral op Sondag gedoen het (gesamentlike gods
diens en toegespitste naastediens). Dit is ook die verband wat
die Kategismus Iê.

24.5 DIE HEILIGING VAN DIE GANSE LEWE
Uiteraard staan ‘n mens nou voor die vraag of die vierde gebod
dan na die opstanding van Christus slegs hierdie indirekte
betekenis vir Sondag het. Die antwoord is ongetwyfeld nee.
Die groot betekenis van die vierde gebod be vir ons as Chris
tene in die daaglikse heibiging en toewyding van ons ganse
lewe aan God en sy koninkryk. Dit is trouens ook een van die
groot bydraes van die gereformeerde interpretasie van die
Christebike geloof dat dit die nadruk daarop Iê dat Christus
heersersreg op ons hele lewe en op die hele samelewing en
selfs op die hele geskape werklikheid het, sodat die Christelike
godsdiens nooit ‘n ‘een dag’-godsdiens mag wees nie, maar
sonder meer ‘n Iewenswyse is.

In Heb 4:9 het ons hierdie merkwaardige toepassing van die
vierde gebod op die lewe van die gemeente na die opstanding
van Christus. In ‘n besonder interessante afwisseling van
betekenisse vir die woord ‘rus’, betoog die Hebreerskrywer dat
die ongehoorsame geslag Israeliete nie in die ‘rus’ van die
beloofde land ingegaan het nie, maar in die woestyn gesterf
het, en dat selfs Josua nie die yolk daarna werklik in God se
rus ingelei het nie. Slegs die wat nou die evangelie hoor en
gb, gaan werklik God se rus in. En dit is dan die ‘sabbatsrus’
(v 9). Nadat God eenmaal alles geskep het, het Hy sy onafge
broke rus van sy skeppingswerke begin. So kan elkeen wat
nou die evangelie hoor en gb, van sy eie (sondigel werke
begin rus net so onafgebroke soos God van sy (skeppings-)
werke. ‘Laat ons ons dan beywer om in daardie rus in te gaan’,
is die oproep van die skrywer. (Lees Heb 3—4.)

Hierby sluit die Kategismus aan: “Ten tweede moet ek elke
dag van my lewe van my bose werke rus, en die Here deur sy

Gees in my Iaat werk. So begin ek die ewige sabbat reeds in
hierdie ewe,”

Wanneer die gebowige dus na die vierde gebod luister, hoor hy
daar oneindig meer in as Israel van ouds. Hy hoor die evangelie
dat God hom roep om saam met Hom te kom rus, met sy eie
(vleeslike) werke op te hou, en God deur sy Gees in hom te laat
werk. Dit is moontlik, want in aansluiting by Paulus in Gal
2:19-20 kan elke gelowige sê: Ek is saam met Christus
gekruisig, en nou is dit nie meer ek wat lewe (en werk) nie,
maar Christus wat in my beef en deur sy Gees in en deur my
werk. En daar is uiteraard mm twyfel oor wat die Gees in en
deur ons wil doen. Hy wil in beginsel Jesus se dubbele Iiefdes
gebod in en deur ons uitvoer — wie ons ookal is, waar ons
ookal woon en wat ons ookal doen.

Die vierde gebod beveel ons dus ook om ons hele lewe
onvoorwaardelik aan God te wy sodat ons Hom sal Iiefhê,
verheerlik en dien, en ons naaste sal Iiefhê soos onsself.

Dit beteken dat daar inderdaad ‘n besondere verband bestaan
tussen ons daaglikse lewe en ons Sondagbeskouing. In beide
gevalbe gaan dit om God en om ons naaste. Die ganse week
(Iewe( moet ons God bo alles Iiefhê, vereer en dien, en ons
naaste Iiefhê soos onsself. En op Sondag vier ons ‘n
besondere fees waarin ons saam as gebowiges God aanbid en
verheerlik, en geleentheid het om individueeb en gesamentlik
op beplande en georganiseerde wyse Iiefde te gee aan mense
in nood. Sondag moet dus ‘n besondere dag wees wat ons die
geleentheid bied om op ‘n besondere toegespitste en
georganiseerde wyse te doen wat ons die hele week as dee!
van ons gewone lewe en werk moet doen: Godsdiens en
naastediens.

In hierdie sin het die besondere betekenis dat Christene op
Sondag sal rus, as ons onder rus verstaan dat ons ophou met
ons gewone werk om ons op ‘n besondere wyse te wy aan
God en ons naaste en om ons des te beter voor te berei om
God en ons naaste gedurende die week in ons gewone daag
Iikse werk en op buitengewone maniere te dien. Dat ons een
dag elke week ons gereelde daaglikse werksprogram onder
breek, herinner ons daaraan dat ons nie van ons arbeid beef
nie, maar van Christus se verdienste vir ons. Dat ons dit
telkens op die eerste dag van die week doen, herinner ons
daaraan dat sy genade eerste kom in ons lewe, en dat die
goeie werke wat ons gedurende die week doen, slegs in dank-
bare antwoord op sy verbossingswerk kan wees.

Hierdie rus is dan egter veel ryker as die Sabbatsrus van die Cu
Testament wat in hoofsaak niks doen was, dus die nalaat van
die gewone daaglikse werk. Soos die Kategismus tereg be
klemtoon, be die nadruk van ons Sondagviering op die ander
soort aktiwiteite, op die fees wat ons met voIle oorgawe vier as
deel van God se yolk op aarde. Dit is egter ‘n waninterpretasie
van Sondagrus as ons die hebe Sondag moet gebruik om te
herstel van ‘n oorvob werksprogram en net na ons asem snak
om nog ‘n oorvob week tegemoet te gaan. Veel eerder sou ons
‘n gedeelte van Saterdag kon gebruik om fisies uit te rus sodat
ons Sondag des te yweriger na die eredienste en ander
byeenkomste kan opkom ISondag 381 en met des te meer
vreugde die fees van ons verbossing kan vier, sodat ons
geInspireerd die week kan ingaan om, soos die Kategismus sê,
die Here elke dag deur sy Gees in ons Iaat werk sodat ons nou
reeds met die ewige Sabbat kan begin — ‘n lewe van volkome
toewyding aan God en diens aan ons naaste. Ons Sondag
viering moet ons hiervoor inspireer en voorberei.

“n Sondag met ‘n fees daarin,
is vir ebke week ‘n goeie begin.’

24.6 AANBEVELINGS
24.6.1 Die Sinode aanvaar hierdie rapport as ‘n verant
woorde uitdrukking van die kerk se voortgaande besin
fling oor die wese van die Christelike Sondag.
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24.6.2 Die Sinode getuig dat hierdie Sondagbeskouing
‘ii blywende oproep aan silo gelowiges is om steeds
hulie iewe aan God te wy en huile naaste lief te he 5005

huile self.

24.6.3 Die Sinode roep aNe lidmate op om die
opstandingsdag van Christus getrou te vier deur die ere
diens saam met die gemeente mee te mask en die Chris
telike onderrig aan verbondskiriders te onderhou, die
Christelike barmhartigheid te beoefen en huNe, so ver
moontlik, van hulie normale werk- en ontspannings
program te onthou as getuienis daarvan dat hulle ewe,
in iaaste instansie, nie van hulieseif nie, maar van God
afhanklik is en dat hulie uit sy genade leef.

24.6.4 Die Sinode betuig opregte dank en waardering
teenoor owerheids- en ander instansies wat daadwerklik
optree am die karakter van die Christelike Sondag te
eerbiedig.

25. TEOLOG~ESE BES~NN~NG: S~EL
KUNDE EN PS~GDATR~E

25.1 OPDRAG
“Die Sinode gee opdrag aan die Algemene Kommissie vir Leer
en Aktuele Sake in samewerking met die AKDB am indringend
in te gaan op die etiese en teologiese en pastorale dimensies
van behandelingsmetades van die kant van die psigiatrie, en
sekere humanistiese uitgangspunte en behandelingsmetodes
van die sielkundige. Samesprekings met die Mediese en Tand
heelkundige Raad en die Beroepsraad vir Sielkundiges word
aanbeveel.” (Handelinge, Algemene Sinode 1982:1280)

25.2 WERKWYSE
Tydens samesprekinge met die AKDB is geoordeel dat hierdie
opdrag op die terrein van laasgenoemde Kommissie gelee is.
Daarom rapporteor die AKDB in verband met hierdie opdrag
aan die Sinode.

26. VERSK~LLE MET ANDER KERKE
26.1 OPDRAG
Die Sinodo vorwys die vorsiag van die Federale Raad oar “Die
vernaamste verskille met ander kerke” na die Kommissie vir
Leer en Aktuole Sake vir studie en rapport (Handelinge,
Algemene Sinode 1982:1337-1338).

26.2 RAPPORT
Die Kommissie het die versiag van die Federale Raad
bestudeer en rapporteer soas voig:

26.2.1 Uit die versiag van die Federate Raad soos afgedruk in
die agenda van die Algemene Sinode van 1982, kan nie vas
gestel word wat die presiese herkoms en doel van hierdie ver
slag is nie.

26.2.2 Met die weergawe van die algemeen kerkhistoriese
gegewens insake die vasstelling van kriteria aan die hand
waarvan in die Gereformoerde tradisie die verhouding van
kerke tot mekaar gereel is, kan, in die breë, geen fout gevind
word nie.

26.2.3 Die wyse waarop die huidige kerkbegrip van die Ned
Geref Kerk, met verwysing na ‘n dokument uit 1947, per impli
kasie met kallegialisme in verband gebring word, doen nie reg
aan die posisie van die genoemde kerk nie.

26.2.4 Indien die grandmotief van die versiag die oproep aan
at die lidkerke van die Federale Raad is am hulle verhoudinge
tot ander kerke en goloofsgemeenskappe in te rig in ooreen
stemming met die tradisioneol Geroformeerde belydenis aan
gaande die kerk, kan daarmee ingestem word.

Sinode van 1982 aan die Algemene Kommissie vir Leer en
Aktuolo Sako opdrag gagoo hot am ‘n studio to mask van die
vraag wat die karakter van ekumenisiteit is, en of dit korrok is
om slegs met die kerke ekumeniese betrekkinge te onderhou
met wie ons voIle teolagiose aareonstemming het (Hande
tinge, Algemene Sinodo 1982:1399).

26.3 AANBEVELING
Die sinode neem kennis van die versiag van die Federale
Raad oar “Die vernaamste verskiNe met ander kerke” en
herbevestig dat die Ned Geref Kerk ham, as grondsiag
vir die wyse waarop hy sy verhoudinge met ander kerke
en geioofsgemeenskappe bepaal, gebonde ag aan die
tradisioneei Gereformeerde belydenis aangaande die
kerk soos dit in die Drie Formuliere van Eenheid tot uit
drukking kom.

27. D~E VOORSTELBAARHE~D VAN
CHR~STUS

27.1 INLEIDING
Die Algemene Sinodo hot in 1970 die bestuit van die Sinode
van Naord-Transvaal oar die voorstelbaarheid van die
Christusfiguur sy eio gemaak, blykbaar sander dat ‘n studie
stuk oar die saak voor die Atgemene Sinode gedien het (vgl
Agenda en Handelinge, Algemene Sinode van 1970, p 547,
610, 725, 865). Die Algemene Sinodo van 1982 hot die kwessie
van ‘n Afrikaanse passiespel na die Algemene Kommissie vir
Leer en Aktuele Sake verwys vir verdere studie in oorleg met
die AJK, wat in daardie stadium reeds studio beplan het oar
die vraag of dit toelaatbaar is am die Christusfiguur in die aan
bieding van Bybelonderrig en kategese visueel voor te stet. Die
Algemene Sinode van 1982 hot alto lidmate oak opnuut ver
soek am gotrou to bly aan die besluit van 1970 (vgt Hande
tinge, Algemene Sinode van 1982, p 1256). Die besluit van
1970 ui soas voig:

27.1.1 “Alie menslike afbeeidinge van Christus dour
kunsvorme is ontoereikend:

“Betreffende die voorstelbaarheid of afbeeldbaarheid van die
Christusfiguur wit die Kerk getuig dat die apenbaring van
Christus so misterievol en ryk san inhoud is dat dit atleen in die
vteosgowordo Woord van God, Jesus Christus, waarvan die
Bybel die onfeilbare weergawe is, uitgedruk kan ward en nie in
onigo menstike afbeelding dour enige vorm van kuns, ado
kwaat en openbaringsgotrou woorgegee kan word nie.

27.1.2 “Gevare van vervaising deur byvoeging van
die verbeelding:

“Aan alto afbeetdinge — oak die bes-bedoeldo — van die
Christusfiguur kteef die gevare van vervatsing dour byvoeginge
van die menstike verbeelding. Die norm moot hier altyd woes
am so getrou as immer moontlik to hou aan die besonderhede
van die oponbaring van die Bybetwoord.

27.1.3 “Geloofsbeiewenis uitgedruk in kunsvorme kan
waardevoi woes:

“Erkenning mag daarvoar gegee word dat sommige mense die
behoefte gevoel en die aantog on gawe daartoe ontvang hot
am hutle geloofsbolewenisse in die eon of andor kunsvorm uit
to druk, 5005 byvoarbeeld dour middet van die token- en
skilderkuns, die poësie en musiek, dour middot van beeldhou
work, die drama of die film. Hierdie uitingsvarmo wit on kan
geen histarieso weergawes wees nie, maar haogstens die
betydonis van die kunstenaar tot uiting bring en kan as sodanig
‘n waardevolle okspressie van die kunstenaar so getoofs
betewing woos wat oak op die aanskouer daarvan indruk kan
maak en ham kan meevoer.

27.1.4 “Kerk moet sy profetiese getuienis teen gevare
lower:

“Maar desandanks moot die Kerk sy profetieso getuienis teen
die gevaro wat nogtans san dit altos kteof, ondubbetsinnig taat

26.2.5 By die behandeting van die verstag van die Federate
Raad, moot rokening gohou ward daarmee dat die Algomeno
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hoor. Hoewel die woordekspressie geen waarborg lewer dat
daarin nb ook gevare kan skuil nie, is dit tog veiliger, minder
begrensd, minder aan magiese gebruik en verbeeldingsbyvoe
ging onderhewig. Dit is nie sonder betekenis dat die Woord
van God verklaar dat die geloof uit die gehoor is nie.

27.1,5 “Kerk afwysend teenoor alle onverantwoorde
like uitbeelding:

“Waar ons Kerk hierdie beginsel toepas, moet hy tot uit
drukking bring dat hy afwysend staan teenoor sulko verskyn
sets soos ‘n strokiesprentbybel, ‘n klankkinderbybel en visuele
middele by die katkisasie wat op onverantwoordelike wyse
die openbaringsinhoud van die Skrif uitbeeld.

27.1.6 “Die Sinode versoek dat die Algemene Jeugkommis
sb ondersoek sal instel na die wyse waarop visuele middele
verantwoordelik en in ooreensternming met die Christelike
piëteit in die kategetiese onderrig aangewend kan word.”

In hierdie verslag word (met gebruikmaking van kommentaar
wat die Algemene Kommissie vir Leer en Aktuele Sake en die
AJK ingewin het> aandag gegee aan vorskillende aspekte
rakende die voorste)baarhoid van die Christusfiguur, saaklike
kornrnentaar gelewer op die besluit van 1970 en ‘n aanduiding
gegee van watter aanbevelings moontlik vir goedkeuring aan
die Algemene Sinode van 1986 voorgelO kan word.

27.2 CHRISTUS: GOD EN MENS

Jesus Christus is God en mens.

Sy Godheid word deur talle Skrifgedeeltes bevestig: Matt
26:63,64; Mark 1:11, 9:7; Luk 2:11; Joh 8:58, 10:30, 14:28,
20:28; Rom, 9:5; Kol 1:15-17 ens.

“Bybelse getuienis oor die Godheid van Jesus is sO oortuigend
en sO oorweldigend, en hang sO onlosmaaklik met die ganse
boodskap van die hoil en die verlossing saam, dat ons nie
anders kan nie, as om to aanvaar: Jesus Christus is aan God
nie wesensgelyk nie, maar wesenseen.” (Heyns, JA: Dog
matiek, 1981:214.>

Daar is eweneens oorvloedige Bybelse bewyse vir die mens
heid van Jesus. Afgesien van die Skrifgegewens wat op sy
liggaamlike, emosionele, godsdienstige en sosiale lowe betrek
king het en aantoon dat Hy volledig mens was, is daar ook
ander uitsprake soos die in Rom 8:3; 1 Kor 15:21; Gal 4:4; Fit
2:7; 1 Tim 2:5; Heb 2:17 en 1 Joh 4:2 wat hieroor geen twyfel
laat nie. “Die bewyse vir die mensheid van Jesus is sO duidelik
en sO oortuigend dat nie getwyfel kOn word aan die vollodig
heid van sy deelname aan die mensheid nie.” (Heyns, JA: op
cit, p 243) SO menslik was Hy tydens sy aardse lowe dat almal
by Hom verby sou gegaan en alleen maar die menslike in Hom
sou raakgesien het, as hullo nie deur die verligtende werking
van die Heiligo Goes op die Goddelike in Hom attent gemaak
was nie.

Chalcedon (351) hot verklaar dat Jesus so twee nature on
vormong, onveranderd, ongedeel on ongeskei was, Jesus so
Godheid on sy monsheid hot nie in mekaar oorgevloei en die
eon hot nie die ander goword nie. Daarom: wie aan Jesus so
mensliko Iiggaam govat het, hot nie aan God govat nie. Toe
Maria Hom as kind kos gegoo hot, hot sy nie vir God kos gegoe
nie. As Hy goval hot, too Hy leer loop hot, was dit nie God wat
geval hot nie, ens.

Ons mag die twee nature nie met mokaar vermong nie, maar
dit ook nie van mekaar skei nie. Wie tydens sy aardse lowe met
Jesus to doene gekry hot, hot met God to doeno gokry — at
was dit dan ook in gesluierde gostalto. En tog was die Godheid
nie tot die mons Jesus boperk nio. Die Godheid was veel groter
as die mens Jesus. So was die hemel nie beg toe God op die
aarde mens geword hot nie. Hy hot 00k nog in die hemel
gobby. Sy Godheid was groter en heorliker as sy monshoid.

27.3 DIE TWEEDE GEBOD
Die tweede gebod verbied die mens om ‘n beeld van enigiots
to maak en dit dan as God to vereer of te dien (Eks 20:4,5>.
Israel is verbied om van God beelde to maak, omdat dit Israel
so godsdiens prinsipieel golyk sou stel met die van die heidone
en God die vryheid sou ontsê om Hom to openbaar op ‘n plek,
tyd on wyso wat dour Homsolf on nie dour monse gekies word
nie (Heyns, JA Die nuwe mens onderweg, 1970:126,127>.
In wese gaan dit in hierdie gebod oor alIe beelde, dus ook oor
denkbeelde. God hot Hom op ‘n bepaalde wyse oponbaar —

dour die skrifgeworde en vloesgeworde Woord van God — en
goon beelde van watter aard ook a) kan as vordere open
baringswysos van God gesien word nie, Elke simbool en elke
simboliese handeling wet sou protendoor om God as sodanig
by ons teenwoordig to probeer maak, moot as ‘n vorbode
boeld gosien word.

Die tweede gebod verbied nie beeldende kuns nie. God hot rn
mers solf vir Basaleël on Oholiab opdrag gegee om kunstigo
houtsneowerk vir dbe tabernakel to maak (Eks 31:2,6>. Op die
ark was daar ook beebdo van gerubs (Eks 37:7-9) on God hot
die beeld van die koporslang in die woestyn laat oprig (Num
21:8).

Die bodoling van dio twoede gobod is klaarblykbik om die eor
betoning aan beelde, asof hulle God is of in di~ p10k van God
staan, to vorbiod. Alhoewel die tweede gebod ons dus sonder
twyfel verbied om ‘n beeld van Jesus to rnaak en dit dan to
voreer on to dien, betoken dit nb dat hiordie gebod elke voor
stolling of boeld van Hom verbied ook at sou daar goon sprake
van veroring of aanbidding woos nb.

Dit spreek egtor vanself dat, vanwoë die geheim van die Mid
detaar, hier groot versbgtbghobd aan die dag golO moot word.

27.4 JESUS SE TYDGENOTE KON HOM GESKILDER
H ET

Omdat Jesus as mens onder monse goteef en gowerk hot, kOn
‘n destydso kunstonaar ‘n skbldery of booldhouwerk van Hom
gomaak hot. Indien daar destyds at kameras was, sou iemand
ook ‘n foto van Hom kon goneem hot. Natuurlik sou so ‘n
skildery of foto net Jesus so menslike gestalto weergegee hot.
Jesus so Godheid kan op goon wyse voorgestel word nie.
“Niemand mag my gesig sien nie”, hot God at vir Moses gese
too hy gepbeit hot om God so “magtigo verskyning” to sien
(Eks 33:20,23).

Die vraag is nou of ons nie ‘n ongeoorloofde skeiding tusson
Christus so Godhoid en sy mensheid maak as ons to kenne gee
dat tydgenote Hom na sy mensheid wet maar na sy Godheid
nié kon skilder nie. Dit is ogtor ewe mm die geval as wat die
stelling dat, wie aan Jesus so liggaam geraak hot, nie aan God
geraak hot nie, ‘n ong000rloofdo skeiding impliseer. Mense
kon vir Jesus sien, met Hom praat, aan Hom raak — Horn in
elke opsig as medemens ervaar — en Horn dus ook as mens in
‘n tekening voorstol.

Die argument dat Christus nie as mens in ‘n skildery of beeld
houwerk voorgestel kan word nie, omdat Hy 00k God is, doon
afbreuk aan die werklbkheid van sy mensheid. Daarmee word
eintlik to kenne gegoo dat Hy nie so volledig mons was dat sy
menslike gelykenis in ‘n skildery of boeldhouwerk voorgestel
kan word soos wat met elke andor mens die geval is nie.

27.5 DIE KUNSTENAARSVERBEELDING EN DIE
VOORSTELLING VAN JESUS

Torwyl ons moot aanvaar dat dit in boginsol vir bemand van
Jesus so tyd moontlik was om Horn to skilder soos Hy werklik
gebyk hot sondor dat die kunstenaar, dour dit to doen, ‘n
gebod oortree hot, is dit wear dat goon sodanige skbldery of
tokoning bewaar gebly hot nie. Ons woet dus nie hoe Jesus
gobyk hot nie. As gevolg hiervan se sommige tooloë dat elke
voorstelling van Horn “n fantasiebeeld in plaas van ‘n
Christusbeeld” is en dus prinsipieel onaanvaarbaar is (Vgl.
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Engelbrecht, BJ: “Die afbeeldbaarheid van Jesus Christus in
die kuns” in Pro Regno Pro Sanctuarlo, 1950:184). Christus
het egter ‘n menslike gestalte aangeneem; Hy was ‘n Jood wat
in voorkoms en optrede ‘n leermeester van sy tyd was. Wie
Horn so voorstel, doen dit in ooreenstemming rnet die Skrif
gegewens en dit kan nie sonder rneer in negatiewe sin as ‘n
“fantasiebeeld” afgewys word nie. Wie Horn egter as Engel of
as Masjien of Skoonheid of as Vrugbaarheid sou voorstel, is
wel met ‘n ongeoorloofde fantasiebeeld besig en vergryp horn
direk aan die Skrifgegewens.

Ult die aard van die saak is daar by ‘n kunswerk ‘n mindere of
meerdere mate van verbeelding en eie ekspressie aanwesig.
Dit geld ook ‘n beeld of skildery van lemand wie se voorkoms
piesles bekend Is, ‘n Guele voo~beeld hlervari Is die (wee
standbeelde van geni JC Smuts in Kaapstad (by die Pane
mentsgebou en die Kunsmuseum) wat heeltemal verskillend
lyk. Dit is so omdat geen kunswerk ‘n blote reproduksie van
die werklikheid is nie. Die kunstenaar gee uitdrukking aan sy
eie siening en belewing van die onderwerp wat hy verbeeld.
Dit was deur die eeue 00k die geval met die voorstelling van
Jesus in die kuns. By Michelangelo het die heroles-drarnatiese
oorheers (die Leeu uit die stam van Juda); by Dürer het, naas
die felbewoë element, die ondertoon van die tragiese deur
geklink. Die Chnistus-uitbeelding van Rembrandt Iê klem op
die lydende Kneg van die Here. Die moderne kunstenaar pro-
beer om Christus op ‘n sober en tradisielose wyse voor te stel
en lê venal klem op sy lyding en liefde lVgl Overduin, J:
“Christusafbeeldingen” in Christelijke Encyclopedia,
Kampen, 1957, p 206).

Solank as wat ‘n kunstenaar in sy uitbeelding van die Christus
figuur daarna strewe om getrou te bly aan wat die Bybel van
Horn sê, al beteken dit dat sorns één en ander kere weer ánder
eienskappe oorheersend sal wees (soos hierbo aangedui), kan
dit wel aanvaar word. Die kunstenaarsverbeelding sal onver
mydelik ‘n rol speel, maar in die geval kan dit nie vrye teuels
kry nie: die Skrifgegewens oor Jesus soos wat Hy “as mens
verskyn het” (Fil 2:7) stel daaraan paal en perk.

Indien daar in die skilder- en beeldhoukuns aan die uitbeelding
van Jesus perke gestel moet word, geld dit ook die woord
kuns. Terwyl ‘n skrywer in sy roman deur die oO en ore van
Jesus se tydgenote kan probeer kyk en hoor en hulle gewaar
wordinge oor Horn kan beskryf (soos in Par Lagerkvist se
boek, Barabbas, wat met die Nobelprys bekroon is, of in FA
Venter se Man van Cirene), word dit ‘n groot probleem wan
neer ‘n skrywer Christus as romankarakter wil uitbeeld deur ‘n
weergawe van sy vermeende persoonlike gedagtes, wense en
vrese te gee.

Die “heilige paradoks” wat in Jesus aanwesig was — Hy was
God en mens — was nie in sy liggaarn as sodanig sigbaar nie,
maar in sy gemoed op ‘n vir ons onvoorstelbare wyse aan
wesig. Hy kan vanselfsprekend nie in mensgemaakte siel
kundige kategoriee geplaas word nie. Dit is wat Ernest Renan
in sy werk, Vie de Jesus (1863), probeer doen wanneer hy
Jesus sielkundig “ontleed” en Horn dan as psigopaat voorstel.
(In verskeie romans uit die vorige eeu word Christus as psigo
paat voorgestel en H Smilde se “enkele schrijvers betwisten
elkaar zelfs de eer van deze vondst” — “Christus in de
Literatuur” in Christus de Heiland onder redaksie van Gros
heide, FW: 1948:314). So ‘n uitbeelding is teologies onaan
vaarbaar en kan ook nie esteties oortuig nie, omdat dit altyd
oneg, onvolledig en eensydig sal wees.

Die kunstenaar kan Jesus eintlik noolt anders as vanuit die
oogpunt van sy tydgenote uitbeeld nie. Jesus kan net in
situasies soos die Bybel dit beskryf, voorgestel word en
fiktiewe handelinge en woorde kan nie aan Horn toegeskryf
word nie. Die kunstenaar kan ook nie slaag indien hy Jesus in
‘n ander tyd in die geskiedenis wil voorstel as “in die voiheid
van die tyd” toe Hy in Palestina geleef en gewerk het nie —

soos Felix Timmermans se onoortuigende Het Kindeken
Jezus in Vlaanderen (1917) bale goed bewys.

27.6 DIE VOORSTELLING VAN JESUS IN ‘N DRAMA
OF ROLPRENT

Dit is nodig om spesifiek aandag te gee aan die voorstelling
van Jesus in ‘n drama/rolprent, omdat mense soms nog aan
vaar dat Chnistus in ‘n beeld of skildery voorgestel kan word,
of dat Hy in ‘n roman kan voorkom, rnaar ernstige probleme
het as Hy in ‘n drama (soos in ‘n passiespel) of roiprent voor
gestel word.

Die vraag is of daar ‘n prinsipiele verskil tussen die een en die
ander bestaan.

‘n Teoloog skryf hieroor: “Die rnoeilikheid vir ons vraagstelling
kom dó~ir op, woar ... Christus op die verhoog korn in mans
like gestalte. Hier word die probleem van die Aangesig akuut.
Sover dit gaan oor die voorstelling van Christus op die ver
hoog (want die akteur is ook Christus, hoewel hy Christus
voorstel, wil ons die drama estesiologies in dieselfde kategonie
plaas as die beeldende kunste, hoewel ons wil toegee dat die
drama noolt voorhande is nie, maar in beweging is, en ‘n einde
het (Engelbrecht, op cit, p 1871.

Dit lyk nie korrek om die voorstelling van ‘n histoniese persoon
in ‘n drama so direk gelyk te stel met die persoon self soos wat
in die aanhaling gedoen word nie. Die voorstelling van lets is
tog nie die saak self nie. Net so mm as wat die beeld of skildery
van ‘n histoniese karakter daardie persoon is, is die akteur wat
‘n histoniese karakter vertolk, daardie persoon. Met die op
voening van ‘n historiese drama word ‘n greep uit die verlede
weer voor die oë opgeroep, rnaar daar word nie voorgegee dat
dit die gebeurtenis self is wat daar afspeel of dat die histoniese
figure self optree nie. Die verhaal ontvou horn soos dit in die
werklikheid plaasgevmnd het, en die akteurs rnaak soos (of mm
of meer soos) die histoniese figure gemaak het, mean dit bly ‘n
voonstelling van lets wat gebeun het en is geen reduplikasie
daarvan nie.

In die inleiding word ook gesO dat die probleem van God se
Aangesig akuut word wanneer Chnistus in menslike gestalte
op die verhoog kom. Maar Chnistus het in menslike gestalte op
die wêreldtoneel verskyn, nié in Goddelike gestalte nie, ook nie
as angel of gees nie. Daanom word die felt dat Hy Horn van
neden hat deur die gestalte van ‘n slaaf aan te neem en aan
mense gelyk te word (Fl) 2:6), juis so besonder duidelik tuis
gebring as ‘n mens Hom in ‘n drama voonstel.

Jesus hat in die geskiedenis as mens opgetree — dit is selfs
moontlik om die presiese tyd van sy optnede te bepaal. As alles
wat in die geskiedenis met mense gebeur het, in dramas en no)
prent uitgebeeld kan word, kan sekenlik 00k sy optrede.
Daarom kan ons sO dat, as ‘n drama oon Jesus se aardse om
wandelinge getrou bly aan die Bybelse feite en met pieteit
opgevoen word, dit aanvaarbaar kan wees.

27.7 DIE VISUELE VOORSTELLING VAN JESUS IN
BYBELONDERRIG EN KATEGESE

Dit spreek vanself dat, indien die voorstelling van Jesus as
mens in die kuns behoudens sekene voorwaardes aanvaarbaan
is, so ‘n voonstelling van Horn ook in die Bybelondernig en
kategese gebruik kan word mits dit ‘n opvoedkundige doe)
dien. Die meeste opvoedkundiges wat deur die AJK geraad
pleeg is, mean dat dit — vera) in kleutenondenrig — wel van
groot waarde kan wees.

Die standpunt word gestel dat, omdat alle afbeeldings wat
aan Chnistus ‘n spesifieke en herkenbare identiteit toeken,
bloot spekulatief van aard is, dit by die aanbieding van Bybel
ondennig en kategese as ontoelaatbaar beskou moet word,
rnaan dat ‘n uitbeelding van Chnistus op simboliese of onper
soonlike wyse tog in orde kan wees. As voonbeeld van die
soont “uitbeelding” word Annie Valloton se sketse in die Good
News Bible genoem (Malan, dr DJ in ‘n venslag aan die AJK:
“Die voorstelbaarheid van die Christuspersoon”, 1985).
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Dit is ‘n vraag of “afbeelding” en “uitbeelding” op die manier
teenoor mekaar gestel kan word. Die Handwoordeboek van
die Afrikaanse Taal sé “afbeeld” is om iets in ‘n beeld, teke
ning of skildery sigbaar voor te stel, terwyl die betekenis van
“uitbeeld” aangegee word as “in beeld voorstel; beeld gee
aan; afbeeld.” Hierdie twee begrippe lê baie naby aan mekaar.
Soms word te kenne gegee dat ‘n kunstenaar met ‘n afbeel
ding ‘n presiese weergawe van die objek probeer gee, terwyl
dit nie met ‘n uitbeelding noodwendig die geval is nie. In die
sin van die woord is elke kunstenaar egter besig met “uitbeel
ding”, want elke kunstenaar gee op ‘n unieke wyse gestalte
aan sy belewing van die werklikheid — selfs as hy sy objek
lewensgetrou probeer nateken.

Dit is ook nie net in ‘n afbeelding dat ‘n herkenbare identiteit
aan ‘n persoon gegee word nie. Annie Vallovon gee in haar
sketse aan die Jesus-figuur ‘n bepaalde bou en houding en ‘n
“herkenbare identiteit” selfs sonder dat sy Jesus se gelaats
trekke teken. Prinsipieel bestaan daar nie ‘n verskil tussen ‘n
tekening van Jesus wat tot in die fynste besonderhede vir
Hom as mens probeer uitbeeld, en een waarin Hy net met ‘n
paar sprekende pennestrepe voorgestel word nie. As die een in
Bybelonderrig en kategese aanvaarbaar kan wees, so ook die
ander. Vir kleuter- en kleinkinder-onderrig sal eersgenoemde
waarskynlik die bruikbaarste wees, terwyl Iaasgenoemde vir
die tienderjarige en voiwassene meer waarde sal he.

Opvoedkundiges wat geraadpleeg is, noem verskeie redes
waarom die visuele voorstelling van Christus in die onderrig
situasie nuttig kan wees. Die belangrikste rede is dat die klein-
kind se sintuie as’t ware die “deure en vensters” van die ver
stand is en dat soveel moontlik sintuie daarom by die onderrig
leerhandeling betrek moet word. Die kind is baie konkreet in
gestel en konkrete voorbeelde bevorder insigtelike leer. Dis
ook beter om ‘n sober voorstelling van Jesus aan die kind te
gee en te voorkom dat Hy ‘n “Superman” of ‘n spookagtige,
geheimsinnige karakter in sy verbeelding skep. ‘n Kind kan 00k
nie verstaan waarom prente van Maria en Josef en die apostels
wat saam met Jesus geleef het, gewys kan word, maar nié ‘n
prent van Hom nie. Die vraag kan dan maklik gestel word of
Hy regtig gelewe het en of dit nie maar ‘n stone is nie. Alle
opvoedkundiges vind sulke visuele voorstellings egter nie on
ontbeerlik nie — die mening is ook uitgespreek dat die verhale
oor Christus aan kleuters vertel kan word sonder prente van
Hom omdat dit nie in die boodskap gaan oor hoe Hy gelyk het
nie, maar hoe Hy opgetree het en hoe Hy is.

27.8 KOMMENTAAR OP DIE 1970-BESLUIT (Hande
linge, Algemene Sinode van 1970:610)

27.8.1 Die besluit, onder die opskrif “Die voorstelbaarheid
van die Christuspersoon”, verwys net in punte 1 en 2 direk na
die saak. Die daaropvolgende drie punte gaan baie wyer en
omvat eintlik alle visuele voorstellings van Bybelse materiaal.

27.8.2 Die Algemene Sinode het die gevare en beperkinge
wat kleef aan die visuele voorstelling van die Christusfiguur
aangetoon, maar tog die bestaansreg van sulke voorstellings,
indien dit getrou bly aan die besonderhede van die Bybel, by
implikasie erken Ipunte 2 en 31.

27.8.3 Die Sinode se verwysing na moontlike “vervalsing”
deur byvoeginge van die menslike verbeelding (punt 21 is,
streng genome, nie ter sake nie. Ons weet in elk geval nie hoe
Christus gelyk het nie en álles in ‘n voorstelling van Hom is dus
“verbeelding”, behalwe die feit dat Hy ‘n mens was. Saam
met die erkenning van die feit dat ‘n kunstenaar vir Jesus as
mens kan/mag uitbeeld, moet die Sinode binne perke ook
ruimte laat vir die kunstenaar se verbeelding.

27.8.4 Die stelling dat “woordekspressie ... minder aan
magiese gebruik en verbeelding onderhewig” is as visuele
ekspressie (punt 4), is nie korrek nie. Ons het in ‘n vorige para
graaf aangetoon dat sommige woordkunstenaars se verbeel

dingsvlugte hulle a) daartoe gebring het om Jesus sielkundig
te probeer ontleed.

27.8.5 Punt 5 van die besluit is eintlik onnodig. Dit spreek uit
die voorafgaande vier punte baie duidelik dat die kerk af
wysend staan teenoor alle onverantwoordelike uitbeelding van
die Christusfiguur en ander Bybelse gegewens. Dit is nie
duidelik waarom sommige “verskynsels” (‘n strokiesprent
bybel, ‘n klankkinderbybel ens) hier by die naam genoem word
nie, behalwe as die Sinode dit alles per se as onverantwoorde
like uitbeelding van die openbaringsinhoud beskou — en dit
tog nie in die hg van wat in punt 3 besluit is nie.

27.9 AANBEVELINGS
Die Sinode besluit:
27.9.1 Hoewel die Skrif nie die voorstelling van die
Christusfiguur uitdruklik verbied nie, en die Kerk aan
vaar dat die gelowige kunstenaar deur so ‘n voorstelling
‘n besohdere getuienis kan lewer, vermaan die Sinode
lidmate om, juis vanweë die geheim van die Middelaar
en ter wiNe van die gevoelens van baie lidmate, groot
versigtigheid hiermee aan die dag te Iê.

27.9.2 Elke voorstelling van Jesus in sy menslike
gestalte moet steeds gesien word vir wat dit is: ‘n blote
gebrekkige voorstelling en niks meer nie.

27.9.3 Sodanige voorstelling moet getrou bly aan die
besonderhede wat in die Skrif oor Christus se aardse
lewe gegee word en niks fiktiefs mag aan Horn toegedig
word nie.

27.9.4 Die kunstenaar se voorstelling van die Christus
verhaal kan nooit op watter wyse ook al as plaas
vervanger vir die gepredikte Woord beskou word nie.

27.9.5 In die Bybelonderrig en kategese kan die Chris
tusfiguur ook visueel voorgestel word indien dit met die
nodige omsigtigheid geskied en as dit ‘n opvoedkundige
doel kan dien.

28. D~E VROU ~N D~E AMP
28.1 OPDRAG
Die Algemene Sinode dra dit aan die Algemene Kommissie vir
Leer en Aktuele Sake op om voort te gaan om die hele aange
leentheid van die lede, terrein en gesag van die onderskeie
besondere ampte verder te bestudeer en aan die volgende
vergadering van die Algemene Sinode verslag te doen. Die
Algemene Sinode beveel aan dat hierdie studie ook op sino
dale vlak voortgaan, dat daar skakehing tussen die Algemene
Kommissie vir Leer en Aktuele Sake en die onderskeie SKLA’s
sal wees en die Algemene Kommissie vir Leer en Aktuele Sake
op hoogte gehou word van studieresultate (Handehinge,
Algemene Sinode 1982:1252).

28.2 WERKWYSE
Die subkommissie wat aan hierdie opdrag gewerk het, het uit
die staanspoor gepoog om na eenstemmigheid te streef en om
sodoende ‘n konsensus-rapport voor die Sinode te he.

Algaande het dit egter duidehik geword dat die lede van die
subkommissie sodanig verskil dat hulle mekaar nie sou oortuig
nie.

Omdat hierdie opdrag verband hou met die diaken en die
meerdere vergadering, is dit aan twee lede van die Kommissie
opgedra om ons laaste jaarvergadering vóôr die Sinodesitting
met aanbevehinge te dien. Geleentheid is aan die ander lede
van die Kommissie gebied om hulle standpunt aan genoemde
twee broers voor te he.

Rapport nr 28.4 het as vershag voor die jaarvergadering gedien.
Na deeghike bespreking daarvan, is verwag dat die Kommissie
deur stemming tot ‘n beshissing sou kom. Die stemme het
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egter gestaak. Die voorsitter het besluit om nie in hierdie geval
gebruik te maak van sy reg om die beslissende stem uit te
bring nie. Dit sou nou aan die Sinode geleentheid bled om op
gelyke grond die saak van die vrou in die amp te debatteer en
tot ‘n besluit te kom.

Aangesien rapport nr 28.4 die standpunt ten gunste van die
vrou in die besondere ampte verteenwoordig, voig dit vanseif
dat die Sinode ook gedien moes word met ‘n rapport wat gerig
is téén die toelating van die vrou tot die ouderiing- en Ieraar
amp.

Hierdie standpunt word gestel in rapport nr 28.5. Die inhoud
van die twee rapporte oor die vrou in die amp, dien dus voor
die Siriode. In pun[e 28.3.3. I en 28.3.3.2 hletondet woid die
alternatiewe aanbevelinge voorgeie sodat die Sinode in elke
geval vir en téén die betrokke aanbevelinge kan stem.

Cor die vrou in die diakenamp, die volgende:

Die effektiewe funksionering van die vrou in die diakenamp,
stem u Kommissie steeds tot dankbaarheid. Met waardering is
kennis geneem van die groot getal vroue wat sedert die vorige
Sinodesitting na yore getree het om hierdie werk tot eer van
God en tot heil van gemeentes en lidmate te verrig.

In die hg hiervan het die Kommissie nou besluit om die
volgende aanbevelinge aan u voor te iê:

28.3 AANBEVELINGS
28.3.1 Die Sinode herbevestig sy besluit oor die toela
ting van die vrou tot die amp van diaken.

28.3.2 Die Sinode herbevestig dat die vrou in hierdie
amp kragtens haar eie skeppingsmatige aard moet funk
sioneer.

28.3.3.1 Die Sinode besluit dat die vrou op dieselfde
wyse, naamlik in haar eie skeppingsmatige aard en
funksie, toegelaat word tot die ampte van ouderling en
Ieraar;

OF

28.3.3.2 Die Algemene Sinode handhaaf sy standpunt
van 1974, naamlik dat vroue op grond van die Skrif uit
gesluit is van die amp van lerende en regerende ouder
ling.

28.3.4 Die Sinode gee aan die Algemene Kommissie vir
Leer en Aktuele Sake opdrag om ondersoek in te stel na
wyses waarop die vrou beter kragtens haar eie skep
pingsmatige aard in die amp van diaken benut kan word.

28.4 RAPPORT TEN GUNSTE VAN DIE VROU IN DIE
OUDERLING- EN LERAARAMP (Vergelyk Rapport
28.5)

28.4.1 Feitlike posisie
Van die hdmate van die Wêreldbond van Gereformeerde Kerke
word die vrou in 92 toegeiaat tot die besondere ampte, terwyi
30 kerke dit weier en 35 op hierdie stadium nog onseker is
maar wei die toekomstige moontiikheid daarvan oophou. Wat
die spesifiek Gereformeerde lede van die WBGK betref, word
die vrou in 37 daarvan toegeiaat, terwyl slegs 8 dit weier en 17
dit nog oorweeg. Interessant is die feit dat die vrou reeds in
1909 in sekere Engeise en Walrese kerke toegelaat is tot die
amp, veral op grond van die argument dat die vrou se rol in die
sending, die diens van barmhartigheid en in die piaashike ge
meente en godsdienstige iewe dit noodsaakIik maak. Van die
Iidkerke van die WBGK wat toeiating van die vrou tot die amp
weier, gebruik feithik geeneen meer die bekende tekste (1 Kor
14:34-35 en 1 Tim 2:llv) nie.

Die NGK word tans weer eens voor die opdrag gestel om oor
hierdie saak ‘n verantwoordehike beshissing te neem. Dit is

duidehik dat daar veral op tweëriei wyse oor die saak gedink
word.

28.4.2 Afwysing van die vrou in die amp
Die behangrikste argumente in hierdie verband is:

28.4.2.1 Die skerp onderskeiding van die amp van die
gelowige van die besondere ampte van Ieraar, ouderrng en
diaken.

28.4.2.2 Die feit dat die vrou in die Cu Testament, hoewel sy
soms die profete-amp vervui, en seifs ook diens doen by die
tent van samekoms, biykbaar nie die amp van priesteres
bekhee nie.

28.4.2.3 Die feit dat daar nie vroue onder die twaalf dissipels
of die sewe diakens was nie en ook Maria nooit ‘n amp bekiee
het nie.

28.4.2.4 Die felt dat geeneen van die vroue in die NT, na wie
gewoonhik verwys word, met ahle sekerheid ‘n besondere amp
beklee het nie, hoewei die moontlikheid daartoe bestaan.

28.4.2.5 Die oortuiging dat die felt dat Pauius hom op die
wet en die skeppingsordening beroep (1 Kor 14:33b-34; 1 Tim
2:11-14), die bewys is dat dit gaan om ‘n beginsel wat vir die
kerk van ahle tye geld. Die oortuiging daarby is dat dit hier gaan
om ‘n beginsel wat nie deur kuiturele veranderinge aangetas
word nie. Dat Paulus na die kulturele situasie van sy tyd ver
wys, word nie ontken nie, maar dit is nie die kultuur-situasie —

wat net soos ahie uitings van die menslike lewe verdorwe is —

wat vir Paulus rigtinggewend en normatief is nie. Dit is die
skeppingsordinansie as Skrifbeginsel. Dit geld vir die
huwehiksverhouding, maar dit geld nie net daar nie: dit geld
ook in die kerklike verhoudinge, omdat Paulus sy gebod dat
die vrou nie amptehik-lerend in die gemeente mag optree nie,
uitdrukhik grond op die onveranderhike skeppingsordinansie.
Dat die posisie van die vrou in ons kulturele situasie verskil van
die waarin Paulus verkeer het, word nie ontken nie. Daar word
ook toegegee dat die vrou se posisie in die samelewing mede
deur die invloed van die Christendom verander het, en dat die
“emansipasie” van die vrou in maatskaphike en pohitieke opsig
iets goeds is, word ook nie bestry nie. Dat die Christendom
selfs veranderinge in die verhouding tussen man en vrou in die
huwehik meegebring het, sodat die vrou tans eerder die kame
raad van die man as sy ondergeskikte is, word toegegee en
verwelkom.

28.4.2.6 Die oortuiging dat die kerkhistoriese gegewens,
hoewel dit blyk dat die vrou wel soms tot die amp toegelaat is,
ook by die Reformasie, nie eenduidig daarop dui dat dit ‘n
algemene reel kan wees nie.

28.4.2.7 Die oortuiging dat die oopstehling van die diaken
amp vir die vrou nie outomaties die oopstehhing van die ander
twee ampte beteken nie.

28.4.2.8 Die oortuiging dat die aard, rol en funksie van die
vroo nie in die normale leraar-amp tot sy reg sal kom nie.

28.4.2.9 Die oortuiging dat daar ahlerlei praktiese probleme
sal opduik.

28.4.2.10 Die oortuiging dat die praktiese situasie nie die
kerk mag lei in sy prinsipiehe ampstruktuur nie.

28.4.3 Erkenning van die vrou in die amp
Teenoor die voorafgaande word aangevoer:

28.4.3.1 Dat die skerp onderskeiding enersyds tussen die
amp van die gelowige en die besondere ampte en andersyds
tussen die besondere ampte onderhing onhoudbaar is vanweë
die diepe worteleenheid van die amp, origens natuurhik sonder
om daarmee die ampte te vermeng.

28.4.3.2 Dat op dieselfde CT teksmateriaah as 28.4.2.2 mm
stens die moonthikheid oopgehou moet word dat die vrou tot die
profete-amp (heraar) toecielaat ken word, terwyl die uitsluiting
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van die vrou in die priester-amp in die CT opgehef word deur
die NT se aanvaarding van die vrou in die diens van barmhar
tigheid (diaken).

28.4.3.3 Dat op sy minste ten opsigte van die NT aanvaar
moet word

*1 dat die vroue na wie verwys word in sommige gevalle wel
‘n besondere amp beklee het,

*2 dat ten opsigte van die meerderheid ten minste die
moontlikheid daartoe oopgehou moet word.

28.4.3.4 Dat die uitsprake van Paulus in 1 Kor 14:33-34 en 1
Tim 2:11-14 die vormgewing van bepaalde Skrifbeginsels is
wat as beginsels hulle geldigheid vir alle tye behou. Dit geld
egter nie noodwendig die vormgewing daarvan nie, soos reeds
deur die Algemene Sinode van 1978 ten opsigte van die hoof
bedekking van die vrou erken is (1 Kor 11:5).

28.4.3.5 Dat die kerkhistoriese gegewens daarop dui dat die
vrou inderdaad tot die amp toegelaat is en dat daar nie oortui
gende gegewens bestaan op grond waarvan hierdie moontlik
heid vooraf geweier mag word nie (vgl Handelinge GES 1968
en Agenda Algemene Sinode 1978:277v).

28.4.3.6 Dat die oopstelling van die diakenamp vir die vrou in
beginsel reeds 00k die oopstelling van die ander twee ampte
veronderstel.

28.4.3.7 Dat die Skeppingsbeginsel, naamlik die bewering
van die eie aard van die vrou en haar komplementerende funk
sie naas die man nie deur die oopstelling van die ampte bedreig
word nie, maar eerder geleentheid kry tot verdere ontplooiing,
waardeur 00k die ampswerk van die kerk verryk en verbreed
word.

28.4.3.8 Dat die klem op die funksionering van die vrou krag
tens haar eie Skeppingsmatige aard juis die beste waarborg
bied teen allerlei praktiese probleme wat sou kon opduik.

28.4.3.9 Dat die vrou in die amp ‘n oplossing sal bied vir
dringende bedieningsbehoefte in byvoorbeeld dameskoshuise
by universiteite, skoolkoshuise, vroue-gevangenisse, hospi
tale, verpleegsterstehuise, leerkolleges vir vroue ens, en dat
voorsiening in hierdie praktiese nood in lyn is onder andere
met byvoorbeeld die verkiesing van die sewe in Hand 6.

28.4.4 Beoordeiing
28.4.4.1 Die amp in die kerk
(In hierdie verband word vera) verwys na Handelinge GES,
1968; Agenda Algemene Sinode 1978, p 276v; Agenda
Algemene Sinode 1982:518.)

Soos aangetoon is daar reeds van die begin af gewys op ‘n
geweldige stuk dinamiek, beweeglikheid en openheid in die
struktuur van die vroegste Christelike kerk.

Die gevaar is daarom geleë in ‘n kanonisering en dogmatise
ring van toestande wat juis pas in ‘n dinamiese historiese pro
ses in ‘n konkrete wêreld wat die formasie aan die amp gegee
het. Daarmee wil ons se dat die ampte SOOS ons dit vandag
ken, daar is, nié op grond van ‘n primordiale, onveranderlike
metafisiese bloudruk nie, maar dat dit daar is ter wiNe van die
opbou van die gemeente en die genadewerk van God. Die
openbaring omtrent die amp soos ons dit het, is nie ‘n uitvloei
sel van ‘n dogmaties-kerkregtelike reeling nie en kan nooit op
grond van die Skrifgegewens in so ‘n skema gedruk word nie.
86 die openbaring en die geskiedenis staan nie ‘n starre,
vanuit die tyd geprojekteerde model nie, maar die lewende,
genadige en regerende God. En daarom is hierdie historiese
proses nie ordeloos en willekeurig nie: God bly ‘n God van
orde, en sy reeling van die ampte geld ook teenoor die amps
draers. Hierin kom iets te voorskyn van die tydlose of bo
tydelike oorsprong van die amp, wat nooit in ‘n absolute sin

met die tydelike vergestalting daarvan vereenselwig mag
word nie.

28.4.4.2 Die vrou in die Bybel
28.4.4.2.1 Die Ou Testament
Dit is opmerklik dat feitlik deurgaans, ook in die Nuwe Testa
ment, van die ampsdraers in die manlike vorm gespreek word.
In die Cu Testament met name, is die ampsdraers in die reöl
manlik. Uit hierdie stand van sake sou egter moeilik gekonklu
deer kon word dat die vrou daarom absoluut uitgesluit is, te
meer nog daar ons reeds in die Cu Testament uitsonderinge
aantref. Cns moet goed begryp dat dit in die CT so is dat die
man telkens voortdurend in die sentrum staan en die oorheer
sende rol speel: hy is die sterkere in fisiese sin sowel as kultiese
sin. Seuns is belangriker as dogters, en by diere die manlike
belangriker as die vroulike.

Dit alles maak die vrou nie minderwaardig of ‘n tweederangse
mens nie. Die CT gaan nie ideaal-tipiese sosiale strukture
opstel nie, maar gee die feitelike stand van sake. En hierdie
feitelike stand van sake is die van die patriargale samelewing
waarbinne die vrou tog ‘n regmatige plek vind. Sy is geen
slavin nie, maar ‘n persooniikheid met ‘n eie vryheid en ‘n
maatskaplike en juridiese beveiligde bestaan. As moeder word
die vrou saam met die vader geëer en het 00k deel aan die
sosiale, kulturele, ekonomiese en godsdienstige lewe en speel
soms self ‘n baie belangrike rol, byvoorbeeld Debora, Miriam,
Batseba, Atalia ens.

Veral in die godsdienstige lewe het die vrou in die CT ‘n
belangrike aandeel. In Eksodus tot Deuteronomium vind ons
talle kultiese wette wat op die vrou van toepassing was (Vos,
Hfst III). In die godsdiens is die vrou nie ondergeskik nie (in
haar individuele godsdiens is sy nooit ondergeskik aan die
man nie) en tog het die man die leiding, want die vrou se
eerste en belangrikste taak is die vervulling van haar huislike
verpligtinge. Nou vind ons egter tog dat die vrou in die gods
diens ook in die openbaar soms die leiding neem (Eks 38:8, 1
Sam 2:22). Spesifieke gevalle is Miriam, Debora, die gevalle
van Jes 8:2 en Eseg 13:17, Noadja (Neh 6:14). Alma) het ‘n
besliste profetiese funksie (vgl ook Joel 2:28). Daarenteen tref
ons geen priesteresse aan nie, hoofsaaklik om praktiese redes:
die vrou was reeds baie jonk hubaar en vervul dan ‘n veel
eisende taak in haar huis. Uit dit alles blyk dat die vrou in die
godsdiens hoegenaamd nie minderwaardig of uitgeslote was
nie. Sy het ‘n eiesoortige rol gehad, anders as die man, ‘n rol
wat met haar aard as vrou saamgehang het, maar nog altyd
wel deeglik ‘n rol binne die kultiese gemeenskap.

Die skeppingsverhaal laat duidelik blyk dat die vrou in die voile
sin van die woord as mens geskape is. Die feit dat sy tweede
geskape is en as hulp vir die man, beteken in geen opsig dat sy
“minder” mens is as die man nie. Die Hebreeuse woord wat vir
hulp gebruik word (ezer) dui geensins op minderwaardigheid
of ondergeskiktheid nie. Gen 2:18 lui dan ook (1983-vertaling):
“Ek sal vir hom iemand maak wat by hom pas, sy gelyke”.
Voor God het man en vrou gelyke status (Gen 1:28).

28.4.4.2.2 Die Nuwe Testament
In die NT vind ons vanaf die begin ‘n besondere erkenning van
die vrou as in godsdienstige opsig die volkome gelyke van die
man (Gal 3:28) en daarom ook volkome geIykwaardig in die
uitoefening van die amp van gelowige.

As deel van die gemeente het die vroue kiesreg ten opsigte van
die diakens (Hand 6) — die vrou word trouens nooit van die
gemeente uitgesluit nie (vgl Hand 1:15, 14:23) en deel in al die
voorregte van die amp van die gelowige. Daarom werk die
vrou 00k mee aan die uitbreiding van die Koninkryk van God
binne die grense van haar aard as vrou. Van die vrou word,
aansluitend by die CT verwag om nederig, vroom en onder
worpe aan die man as hoof te wees. Haar eerste taak was nie
die openbare lewe nie, maar haar huis en gesin. Die apostels
en die ouderlinge in die NT is dan 00k altyd manlik.
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Die NT is daarbenewens egter baie duidelik oor die feit dat die
vrou in die vroeë kerk in sommige gevalle ‘n buitengewone
belangrike rol en funksie vervul het teenoor die nog ver
nederende posisie wat sy in die offlsiële Jodedom gehad het.
Van hierdie “medewerksters” en hulle “arbeid in die Here”
lees ons dikwels. Jesus self doen die ongehoorde ding am die
vrou toe te Iaat tot sy volgelinge. As verlosser van man en vrou
sien Hy haar as die gelyke van die man voor God. (Luk 7:36-50;
Matt 21 :31-32> Daarom kon sy oak in die vroeë kerk soms ‘n
prominente posisie verwerf. Daar is vroue wat bid of profeteer
(1 Kor 11:5), Priscilla (vgl 00k Hand 18:24> en Aquila is helpers
in Christus (Rom 16:3); Trifena, Trifosa en Persis doen sekere
werk in die kerk (Rom 16:6); Euodia en Sintiche (Fil 4:2,3) en
Fehe (Rom 161) wat as diakones ‘n diakonia in die kerk gehad
het. In die evangelies word telkens verwys na vroue wat Jesus
gevaig het en Hom gedien het (Luk 8:1 vgl ook Mark 15:40-47,
16:7). Bekend is die geval van die vier profeterende dogters
van Filippus (Hand 21:9>. In die meeste van hierdie gevalle
word hierdie arbeid van die vrou as ‘n spesiale en gespesia
liseerde opdrag geteken, soos byvoorbeeld die geval is in 1
Tim 5:9-13, waar sprake is van die taak van die vraue bo sestig
jaar. Op sy minste sou hierdie taak gesien kon word as ‘n
voorloper van ons huidige maatskaplike werk, maar dan nie as
‘n blote hulpdiens nie. Ridderbos sien hierdie teksgedeelte as
‘n aanduiding van ‘n “geordende taak” vir weduwees in die
gemeente en van ‘n “bediening of ambt” waartoe sammige
wel en andere nie taegelaat is nie (Paulus, p 516>.

Dat Paulus Febe as ‘n “diaken” beskryf (Rom 16:1) en haar
teken as iemand met ‘n bepaalde dienswerk, het vele daartoe
gelei om dit te sien as ‘n erkenning van die vrou in die diaken
amp. In die geskiedenis is dit telkens dan ook gestel dat die
vrou as diaken kon dien onder andere deur Calvyn (Inst
IV:8:19( en Voetius. Met betrekking tot Rom 12:8 sien Calvyn
hierdie vroulike diakens of diakonesse se taak vera> ten opsigte
van die arme-versorging en verpleging (vgl ook Inst IV:3:9>.

Dit skyn dus dat die vrau in die vraeë kerk (vgl die briewe van
Paulus) wel in ‘n amptelike funksie, naamlik die van diaken of
diakones, opgetree het. Oak al sou Febe nie “amptelik”
diakanes gewees het nie, skryf Ridderbos, dan is daar nog
geen enkele prinsipiele verskil met die “tot het bekieden van
zulk een dienst ambtelijk aangesteld door de gemeente”.
(Paulus, p 515) Wat die ander ampte betref, Iyk dit asof die
vrou nooit werklik toegelaat is nie. Die gegewens gee nie
sekerheid nie. Die verwysings na byvoorbeeld die vrou wat bid
of profeteer (1 Kor 11) hoef nie na die amp te verwys nie, maar
kan goedskiks ook geplaas word onder ‘n wye scala van
charismata waarin ook die vrou gedeel het.

Uit hierdie feite moet ons die gevalgtrekking maak dat die vrou
reeds in die NT tyd tot ‘n spesiale en gespesialiseerde taak in
die kerk geroep kan word, waaruit ons sou kon aflei dat die
kerk van elke tyd opnuut moet besin oar die prableem waar die
vrou se dienste benodig word in ‘n bepaalde situasie, wat na
gelang van tye en omstandighede mag verskil. Andersyds was
dit ‘n taak en apdrag wat wesenlik verband gehou het met die
aard, wese en aanleg van die vrau.

Hierdie standpunt is nie in stryd met die uitsprake oar die hoof
skap van die man nie. Dit gaan naamlik nie am ‘n politieke of
magsbegrip van heers nie, maar am die aanduiding van ‘n
bepaalde rolverdeling binne die unieke eenheid van die
huweliksverhouding. Wanneer Paulus sê dat die man die hoof
van die vrou is, beteken dit nie dat elke man van elke vrou die
hoof is nie, maar van sy vrou.

In die perikoop waar Paulus die vroue tot onderdanigheid aan
hulle mans oproep, begin hy juis die paragraaf met die
woorde: “Wees uit eerbied vir Christus aan mekaar onder
danig.” Dit impliseer dat mans in sekere situasies ook aan
vroue anderdanig kan wees en deur hulle laat Iei. EIke
Christen-egpaar weet oak dat die beste beslissings die is wat

nie outokraties deur die man alleen geneem word nie, maar
juis die wat hy en sy vrou biddend saam met mekaar neem. Die
leiding van die man in die huwelik sonder die aanvullende en
komplementerende rol van die vrou in haar eie aard as vrou, is
so gesien amper ondenkbaar.

In hierdie verband moet onderskeid gemaak word tussen die
verhouding van man en vrou binne en buite die huwelik. Dit
het veral twee belangrike implikasies.

As sy in die huwelik aan die man onderdanig moet wees,
beteken dit nie dat ‘n bekwame (en moontlik nog ongetroude)
sakevrou in ‘n sake-anderneming aan die mans wat daarin be
trokke is, onderdanig moet wees en nie byvoorbeeld in die
direksie meg dien of selfe voorsitter daarvan meg weos nio.
Hierdie voorbeeld kan met talle vermenigvuldig word: vroue
wat op skoolkommissies, verenigingsbesture, partybesture
dien en selfs lid van die parlement en eerste minister kan word.

Andersyds is dit egter baie belangrik om te begryp dat die deel
name aan Ieiding deur die vrou op hierdie vlak ongetwyfeld
ook komplementerend en verrykend tot die man se rol gesien
moet word, soos ongetwyfeld deur talle instansies bevestig sal
word.

28.4.4.2.3 1 Kor 14:34-35 en 1 Tim 2:11-12
Ter wille van alle duidelikheid, moet daarop gelet word dat dit
in die twee gedeeltes waarskynlik nie am presies dieselfde saak
gaan nie. In 1 Kor 14 het Paulus klaarblyklik meer die onorde
like vroue op die oog (dit gaan am die beoefening van die
charismata), terwyl dit in 1 Tim 2 meer spesifiek am die ampte
like werksaamheid gaan. Nie een van die twee plekke sluit die
meedoen van die vrau aan die woord-aspekte van die erediens
uit nie, want Paulus Iaat klaarblyklik vroue toe am te prafeteer
en mee te doen in die openbare diens van die gebed (1 Kor
11:5). Trouens, die Nuwe Testament leer dat die vrau geestelik
in alle opsigte gelyk is met die man in die gemeente van
Christus (Gal 3:28; 1 Kor 11:11-12> en die vrou deel dus met die
man in die volheid van die gawes van die Gees, wat tog in ‘n
groat mate afgestem is op die getuienisdiens, die profesie en
die verkondiging (vgl Hand 2:17-18>. In die amp van die
gelowige is dear geen verskil tussen man en vrau nie. Maar —

en dit is veral die punt wat in 1 Tim 2:12 na yore kom — die
vrou word deur Paulus nie toegelaat am in ‘n amptelik-lerende
posisie op te tree nie, sodat sy nie teenaar die man in ‘n pasisie
van gesag te staan kam nie (vgl die begrip authentein in die
verband). Dit is skeppingsverhouding tussen man en vrau. Die
vraag is nou: Bring Paulus se motivering van die verbod dat
die vrau in ‘n amptelik-lerende posisie mag optree deur so na
die wet en die skeppingsordening te verwys, nie vanself
sprekend mee dat ons hier met ‘n altyd-geldende reeling vir die
kerk te make het nie? Of is die feit dat Paulus daarna 00k na die
sedes van sy tyd verwys, vir ons genoegsame rede am te
onderskei tussen die skeppingsordening en die wyse waarop
Paulus die skeppingsordening in die historiese situasie van die
Vroeë Kerk gekonkretiseer het?

Die meeste verklaringe en kommentare is dit eens dat ons hier
met baie spesiale omstandighede te make het. In die eerste
plek wys hulle daarop dat dit in beide gevalle am die getroude
vrou gaan (Pap, Ridderbas). Daarby sau Paulus se dael nie
wees am die vrou die swye op te Iê nie, maar am die orde in
die gemeente te bewaar (Pop, Wendland). Wanneer sammige
nie verstaan nie, gee dit aanleiding tat vrae onderling of aan
die spreker wat die erediens ontwrig (Wendland, Pop).
Daarom moet hulle die vrae maar hewer tuis vra. ‘n Absolute
verbad is dit nie (Smelik), want dan sau die vrau selfs nie in die
kerk mag kom nie; dan sau haar spreke in sang, as orreliste en
in die kategese ontoelaatbaar wees (BJ Engelbrecht, Die amp
van die Diaken, p 8-30).

Die belangrikste aspek egter van die verklarings van hierdie
twee gedeeltes is die feit dat feitlik deurgaans gewys word op
die tydsgebondenheid van die twee uitsprake. Dit gaan naam



LEER EN AKTUELE SAKE 164

uk cm die algemene ondergeskikte sosiale posisie van die vrou
in die begin van ons jaartelling (Ridderbos, Wendland,
GES-1968, Rapport 4, De Boor, Smelik). Dat ‘n vrou in so ‘n
byeenkoms moes swyg, was ‘n gedragskode van die tyd
waaraan ook die Christene hulle moes hou. In die Sinagoge
(Smelik, De Boor, Jeremias) was die vrou nie toegelaat om te
spreek nie: dit was die algemene opvatting oor wat vir ‘n vrou
betaamlik was. Daarom sou dit vir ‘n vrou “lelik” of ‘n
“skande” wees om haarself deur ‘n optrede in die samekoms
so op die voorgrond te plaas (Ridderbos). Juis ter wille van die
posisie van die jong kerk in Korinthe en hulle getuieniskrag
onder die heidene moet hulle nie jets doen wat ongewoon of in
terme van die sedes van daardie tyd onbehoorlik was nie: die
gemeente in Korinthe mag nie aan die vrcni ‘n posi~ie gee wat
sy in die gemeenskap nie het nie (De Boor). Paulus skyn hem
te rig teen nuwe gebruike wat veral in die gemeente van Korin
the na yore begin kom het,

Die teksverklaarders sien agter die opmerkings van Paulus bo
alles die strewe cm die vrou vrôu te Iaat bly (De Boor). Die
vrou mpet aan haar eie beginsel getrou bly (Smelik), en dit
geskied uiteraard ook in terme van wat in ‘n bepaalde tyd as
die gestalte daarvan aanvaar word. Paulus misken nie die vrou
nie — in die NT word die vrou deurgaans as ‘n volwaardige
persoonlikheid erken. Maar Paulus wil verhoed dat sy dit self
doen wanneer sy die rol van die man wil oorneem (Smelik).
Die volstrekte gelykwaardigheid met die man (Gal 3:28) hef die
natuurlike onderskeid nie op nie. Ridderbos is van mening dat
die NT nog veel meer aandag en erkenning aan die vrou gee as
wat in daardie tyd algemeen was: die groot aandag aan die
vrou deur Paulus en andere is in die hg van die destydse sede
uitsonderlik (Ridderbos).

Wanneer enkele van hierdie feite gekombineer word, ontstaan
nog ‘n belangrike perspektief. Die gedeelte uit die brief aan
Timotheus voer as motivering aan die feit dat Adam eerste ge
skape was en dat die vrou eerste verlei is. Beide feite moet ge
sien word in die hg van die rollestruktuur wat egter reeds vOôr
die sondeval bestaan het: die vrou naamhik as huhp van die
man. In die hg hiervai~, en wanneer die herstel van die vrou
deur die versoening in :Christus bygereken word, verstaan ons
waarom in die besonder verwys word na die getroude vrou. In
die huis en ten opsigte van die gesin en die moedertaak en
-pug, word die eerste en hoogste roeping van die vrou gevind.

1 Tim 2:14-15
Al is die profesie vir die vrou dan nie geshote nie (1 Kor 11:5),
kan dit gebeur dat die getroude vrou as gevolg hiervan haar
huis in die steek laat (Tit 2:4), of selfs uiteindelik in gees
drywery verval (1 Tim 5:13), wat, onnodig cm te sé, sou lei tot
grootskaalse ontwrigting van die gesin en dus van die
gemeenskap. Méér nog: dit sou ‘n oorvereenvoudiging van die
saak wees om Paulus se siening bloot te gaan verklaar in terme
van ‘n sekere tydsbepaaldheid of van tydgebonde sosiahe
strukture. Paulus vind sy fundering juis in die Godbepaalde
skeppingstrukture. Die verlossingwerk van Christus het ten
doel die herstel van hierdie strukture — nie die opheffing
daarvan nie. Hierdie struktuur stel boonop dat die man en die
vrou nie dieselfde is nie, maar in hulle onderskeid juis op
mekaar gerig is in ‘n vervullende komplementariteit. Wat in
hierdie aanvulling as eerste vereiste voorop staan, is dat dit
(die ware aanvuhling of 00k: volmaking van mekaar) slegs
moontlik is indien sowel man as vrou hulle eie aard behou.
Dit beteken dat die vrou nooit die taak van die man kan oor
neem nie, of dit kan nalaat wat tot die wese van haar vrou- en
moederroeping behoort nie. In breër verbande beteken dit dat
die vrou haar aanvulhingstaak telkens opnuut in ‘n nuwe
situasie moet gaan interpreteer in ooreenstemming met haar
aard.

28.4.5 GEVOLGTREKKING
28.4.5.1 In die besinning rondom die vrou en die amp mag
ons nie uitgaan van ‘n verstarde veramptelikheid nie. Nooit
mag die doel van die ampswerk uit die oog verloor word nie

Die amp is daar ter wilhe van die Koninkryk van God en mag
nooit losgemaak word van die genade en verlossing wat God
vir sy yolk wil skenk nie. In die gange van die kerk deur die
eeue kan juis daardie selfde kerk as higgaam van Christus in sy
groei en dinamiek in ‘n veranderende wOreld gekonfronteer
word met totaah nuwe situasies en eise. Daarom bly daar altyd
in die lewende kerk, wat dinamies groei en beweeg op weg na
die dag van die Here, ‘n strukturele openheid en beweeg
Iikheid. Dit mag egter nooit lei tot ‘n geringskatting van die
amp of ‘n higtelike verandering van die gestalte daarvan nie.
Sowel die kontinulteit as die ontwikkehing is inbegrepe in ons
kerkwees.

28.4.5.2 Hierdie feit hang saam met die teenwoordigheid en
werking van die Gees van die Koning van die kerk wat die kerk
in die waarheid wil lei. Hierdie belofte van Christus aan sy kerk
beteken ‘n binding aan sy Woord, die leiding van die Gees
“cum verbo” (Joh 14:26, 16:14), maar dáárin juis ook
afsnyding van alle bibhisisme. Die “leiding van die Heihige
Gees” is die waarborg van die ware kontinulteit en die voor
waarde vir legitieme groei.

28.4.5.3 In sowel die CT as die NT het die vrou wel deeglik ‘n
behangrike rol in die godsdienstige ewe. Hierdie rol word egter
altyd gesien in terme van die vrou se eie aard en haar roeping.
So het verskeie vroue ten spyte van die patriargale samehewing
van die CT dikwehs die profetiese amp vervul, maar nooit die
priesterlike nie, omdat Iaasgenoemde haar sou verhinder om
haar eerste taak (ten opsigte van huis en gesin) goed uit te
voer. In die NT behet Paulus nie die vrou die profesie nie (1 Kor
11:5), maar phaas daar tog duidehik ‘n beperking op (1 Kor 14)
ter wille van die ware roeping van die vrou en haar eie aard (Tit
2:4, 1 Tim 5:13), terwyl die priesterhike funksie teenoor die CT
tot ‘n groot mate vir die vrou geopen word.

28.4.5.4 Waar die vrou prominent op die voorgrond tree, is
dit op die terreine waar die kerk haar in haar besondere aanheg
en aard benodig, soos blyk uit die tahle voorbeelde wat uit die
NT aangehaah is. Ten opsigte van die diens van barmhartigheid
vervul die vrou ‘n groot taak: daar is talle Skrifverkhaarders wat
meen dat die vrou in die NT wél tot die diakensamp toegehaat
word. Die geskiedenis van die kerk van die eerste eeue toon
dan ook duidehik dat die vrou tot die diakensamp toegehaat is.
Cabvyn byvoorbeeld reken dat die vrou tot die diakensamp toe
gehaat kan word.

28.4.5.5 Naas die toehating tot die diakensamp merk ons ook
in die NT talle besondere en gespesiahiseerde dienste waartoe
die vrou in die amp van die gehowige geroep word. Al die
gevalle wat as bewyse vir die vrou in die diakensamp aan
gevoer word, sou, wanneer dit dan nie op die diakenamp
slaan nie, saam met taihe ander voorbeelde (Rom 16:lvvb
(Hand 18:26; 1 Kor 11:5, 1 Tim 5:9w, 3:11, Tit 2, 3 enS, ens)
gesien kon word as sodanige besondere dienste binne die
formehe kerk. Hierdie opdragte hang altyd weer saam met die
besondere aard en aanheg van die vrou. Die betrokke rapport
van GES 1972 (Handehinge, p 196 vvb wys nadrukhik op hierdie
“organized and ordered services” naas die ampte in die kerk.
Voorbeelde van sulke dienste is die kategete, maatskaphike
werkers en diakonale dienste. Die amp is diakonia, maar alle
diakonia is nie amp nie.

28.4.5.6 Wanneer verkhaar word dat die vrou ‘n “hulp” vir
die man is (ou vertahing), of iemand wat hom “kan help, sy
gehyke” (nuwe vertahing), dan beteken dit dat die vrou pas die
man volledig maak. Sy staan naas hom, komphementerend
sehfstandig en nie slaafs ondergeskik nie. Die hoofskap van
die man is geen baasskap nie — dit kon shegs sO ontwikkeh ná
die sondeval. Hierdie “huhp wees” vir die man moet ook in
terme van die dienswerk in die kerk gesien word. Nooit mag
die vrou volledig uitgeskakeh word nie — daardeur sou die
werk skade ly. Dit is nie so dat ons vir die vrou ‘n “phek moet
inruim’ nie — die phek is daar reeds van die begin af naas die



165 LEER EN AKTUELE SAKE

man, ‘n sinvolle funksie in die kerklike gemeenskap kragtens
haar eie aard. Net soos die man vir sy diens kragtens sy talente
en gawes deur die Gees van God bekwaam word, word ook
die vrou opgeneem in die bekwaammaking deur die Gees vir
háár taak kragtens háár gawes (2 Kor 3:5-6). Die Heilige Goes
maak ook bekwaam vir ‘n bepaalde diens of taak, wat
beteken dat die eenheid van die amp nie die onderskeid in
werking ophef nie.

28.4.5.7 Wanneer aan hierdie vereiste voldoen word (vgI ook
punt 28.4.5.8), is daar kragtens die Skrifgegewens, kragtens
kerkordelike bepahnge, kragtens kerkhistoriese gegewens en
kragtens die feit dat die vrou reeds tot die amp van die diaken
toegeIaat is, geen beswaar meer teen die moontrkheid dat die
viou uok lul die airili vali leiaai eli uudeiiiiig Luegelaat woid
nie.

28.4.5.8 In die besinning rondom hierdie saak, mag ons nie
uitgaan van enersyds die liberalistiese gelykheidsbeginsel van
man en vrou nie maar andersyds ook nie van ‘n magiese
drumpel tussen man en vrou nie (Ridderbos, Geref
Weekblad). So iets kan die amp finaal plaas onder die ban van
‘n manlike suksessie. In die Skrif word vir ons baie duidelik
aangetoon waarin die gelykheid en die onderskeid bestaan.
Die gelykheid word gevind in die religieuse verhouding tot God
(Gal 3:28), in die amp van die gelowige met sy regte, pligte en
voorregte, in die opgeneem wees van die vrou in die rol van die
man. Die onderskeid het te make met die “eie beginsel” van
die vrou, wat dit juis onmoontlik maak om in die rol van die
man opgeneem te word. Die vrou moet vrOu bly en daarom
moet die onderskeid van die vrou in die sigbare verhoudinge
binne die kerk ook blyk. Daarom sal ons nooit aan die vrou ‘n
“vermanlikte” amp mag gee nie, omdat dit juis die vrou sal
vermanlik en haar eie b~ginsels misken (Ridderbos, Geref
Weekblad). Die kerk moet soek na die web en middele om die
vrou na die eise van die tyd in haar besondere aanleg, gawes
en aard diensbaar te maak aan die Koninkryk van God. Die
gelykheid van die vrou impliseer nooit identiese opdrag en
bevoegdheid met die man nie. In die hg hiervan moet 1 Kor
14:34-35 en 1 Tim 2:5vv gesien word. Daar is wel deeglik ‘n
tydsbepaalde situasie op die agtergrond van Paulus se spreke.
Wanneer Pauhus die skeppingstrukture gaan interpreteer, dan
geskied dit immers in terme van sy ele tyd, maar vir alle tye
beteken dit dat dit wat die vrou doen nooit haar vrouwees mag
belemmer of haar eie aard mag misken nie.

28.4.5.9 Die oopstelhing van ook die ampte van leraar en
ouderhing sal nie alleen die nodige aanvulling en verryking van
die dienswerk van die man beteken nie, maar ook ‘n oplossing
bied vir die dringende bedieningsbehoefte ten opsigte van
meisies en vroue in koshuise, tehuise, gevangenisse, hos
pitale, ens. Soos in Hand 6, stel nuwe behoeftes ook vandag
aan die Kerk die els van ontwikkeling en besinning of die
wyses waarop die voortgaan van die heilswerk, die opbouing
van die gemeente en die uitbreiding van die Koninkryk die
beste gedien kan word. Hierdie diakonia hoef noolt die
skeppingsbepaalde strukture tussen man en vrou aan te tas
nie. Inteendeel, juis die vervulhing van hierdie diakonia kan
daartoe lei dat die skeppingsbepaalde struktuur binne die kerk
tot sy reg kom — dat die vrou ook daar ‘n kompleterende,
volmákende en eiesoortige rol vervul wat kan getuig van die
volheid van die genade van Christus aan sy gemeente.

28.5 RAPPORT TEEN DIE VROU IN DIE OUDERLING
EN LERAARAMP (Vergelyk Rapport 28.4)

28.5.1 Inleiding
28.5.1.1 Skrifgebruik
Die Bybel bled duidelike riglyne met betrekking tot die plek van
die vrou in die kerk. Cm te beweer “dat nêrens in die Bybel
verbied of gebied word dat vroue leraars en ouderhinge mag
word nie”, nog voordat die tersaakhike teksgedeeltes van
nader beskou is, wek die indruk dat die navorser by voorbaat
aanneem wat hy nog moet bewys. Ult ‘n wetenskaphike oog
punt sou dit bevraagteken kon word.

28.5.1.2 Begripsbepaling
28.5.1.2.1 Cm die begrippe “amp” en “diens” in hierdie ver
band teenoor mekaar af te speel is nie lets nuuts nie. Die
woord “diens” het weliswaar ‘n meer Bybelse klank as “amp”,
maar dit kan, wanneer dit, soos hier, vir ‘n bepaalde oogmerk
gebruik word, gevaarlike en selfs onbybelse imphikasies he.
Trimp wys tereg daarop dat die keuse van die woord “diens”
bó “amp” kongregasionalistiese en selfs metodistiese
tendense inhou. Bowendien kan die woord “diens” as voor
keurbegrip maklik lel tot ‘n funksionalisering van die werk in
die gemeente van Christus. Dan gaan dit nie meer oor die
vraag wie lets doen nie, maar bloot oor die vraag of lets ge
doen word. In die woorde van Trimp: “In het kader van een
dergelijke functionalisering kan het gemakkelijk komen tot
byvoorbeeld de ‘vrijwilliger’ in het pastorale werk’ en tot
pleidooien voor de ‘vrouw in het ambt’. Met beroep op de
‘dienst’ wordt dan het ‘ambt’ weggeredeneerd en de baan vrij
gemaakt voor een functionalisering, die meer past bij het
eigentijdse democratische denken dan bij zorgvuldige omgang
met de Schrift.”

Oordrewe klem op die woord “diens” vir genoemde oogmerk
kom selfs ook neer op ‘n horisontalisering van die diens
betoon in die gemeente: “overal waar medemenselijkheid
wordt geoefend, is aan de zin van de kerkstructuur voldaan”
(C Trimp: Ministerium 1982: 116,117).

Die argument wat hieraan ten gunste van die toelating van die
vrou tot die amp van ouderling en leraar ontleen word, moet
derhalwe met beslistheid afgewys word.

28.5.1.2.2 Ouderlinge in “regeeramp”
Die Skrif onderskei veral twee fasette in die ampswerk van die
ouderlinge: die herderlike versorging en die regering van
die gemeente. Wat die laasgenoemde betref, beklemtoon
Paulus die regeringsopdrag van die ouderlinge in sy brief aan
Timoteus: “Die ouderlinge wat goeie leiding gee, behoort
dubbele erkenning te kry (1 Tim 5:17). In die Gere
formeerde Kerkreg beklee die ouderling ‘n sentrale plek in die
kerkregering. Die Dordtse Kerkorde stel dit dan ook in art 16
dat dit deel van die plig van die bedienaar van die Woord is om
saam met die ouderhing die kerkhike dissipline ult te oefen en te
sorg “dat alles eerlijk en met orde geschiede”.

Die regering wat aan die ouderling toevertrou is, verskil wells
waar in oorsprong, wese, aard en strekking van die gesag van
die wêreldse owerheid. Dit is geensins daarop gerig om die ge
meente te oorheers, of van sy selfstandigheid te beroof nie.
Inteendeel is dit bereken om die gemeente te dien en te lel tot
gehoorsaamheid aan die gesag van Christus, in Wie alle gesag
wortel. Maar juis dit imphiseer dat dit op die weg van die ouder
linge he om die heerskappy van Christus in sy gemeente te
reahiseer; hulle moet sorg dra dat die Woord van God reel en
rigsnoer bly; hulle moet die gemeente steeds aanspoor om
homself in leer en wandel as die liggaam van Christus te open
baar.

Die uitgangspunt, dat “regering” en “liefde” noodwendig
teenoor mekaar staan en mekaar selfs uitsluit, behels ‘n valse
duahisme en is onhoudbaar. Christus is inderdaad ‘n gestrenge
Heerser en ‘n liefdevolle Priester. En dit verwag Hy ook van
diegene wat as ouderlinge in sy gemeente dien.

Die degradering van die ouderlingsamp, bloot om dit vir die
vrou toeganklik te maak, is ‘n onaanvaarbare kunsgreep.

28.5.1.2.3 Kerklike amp en amp van die gelowige
Die Heidelbergse Kategismus leer op grond van die Skrif dat,
soos Christus, elke Christen insgelyks gesalf is as profeet,
priester en koning. Soos die groot Ampsdraer staan elke
Christen dan 00k in ‘n amp, die amp van die gelowiges. Die
Here Jesus het ewenwel nooit bedoel dat sy kerk onge
organiseerd en sonder amptehike Ieiers die wêreld moes ingaan
nie. Hoewel die werksaamhede van buitengewone geestelike
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gawes bale prominent in die Nuwe Testamentiese gemeente
aanwesig was, het dit van die begin af aan georganiseerde
strukture en offisiële leierskap nie ontbreek nie. Die locus
classicus in hierdie verband is stellig die woorde van Paulus
aan die Efesiërs: “En Hy het gegee sommige as apostels,
ander as profete, ander as evangeliste, ander as herders en
Ieraars, om die heiliges toe te rus vir hulle dienswerk ...“ (Ef
4:11.12).

Die besondere amp is van Christus. Hy het gegee. Hy voorsien
sekere persone met ‘n besondere bekwaamheid en toerusting.
In 1 Kor 12:28, waar dit basies oor dieselfde saak gaan, skryf
die apostel: “En in die kerk is daar mense aan wie God ‘n
bepaalde taak gegee het.”

Die onderskeiding tussen die amp van die gelowige enersyds,
en die besondere amp van die leraar, ouderling en diaken
andersyds, rus op goeie skriftuurlike gronde.

28.5.2 Skrifgegewens
28.5.2.1 Die Ou Testament
As gesagsdraers en hoof van die huishouding het die Joodse
patriarg by die beoefening van die godsdiens vanselfsprekend
die leiding geneem. Die gangbare siening was dat die vrou se
eerste en belangrikste taak die vervulling van haar huislike
verpiigtinge was. Vroue het ewenwel tog soms in gods
dienstige handelinge openbare leiding geneem. Debora was
ook as profetes bekend (Rig 4:4); ‘n geestesgawe wat daar
benewens aan vroue soos Miriam (Eks 15:20), Huida (2 Kon
22:14) en Noadja (Neh 6:14) verbind word.

Dit is egter opvallend dat die Ou Testament nie van
priesteresse melding maak nie. Weliswaar het vroue by die in-
gang van die tent van samekoms diens gedoen (Eks 38:8; 1
Sam 2:22), maar nêrens is daar enige aanduiding dat hulle
amptelike priesterlike werk verrig het nie. Die amp van priester
is uitsluitend vir die man gereserveer.

28.5.2.2 Die Nuwe Testament
28.5.2.2.1 Die optrede en lering van Christus
Jesus Christus het die prinsipiele gelykwaardigheid van die
twee geslagte duidelik geleer. En tog het Hy die twaalf apos
tels uitgekies en na Hom geroep sonder om daarvoor ‘n enkele
vrou in aanmerking te neem (Luk 6:12-16). Hierdie felt kry
meer aksent wanneer ‘n plaasvervanger van Judas Iskariot
verkies moet word: slegs twee mans word oorweeg en uit die
twee word Mattias deur die Here aangewys (Hand 1:23-26).
As in aanmerking geneem word dat die besondere ampte van
later in die amp van apostel opgesluit was, is dit ‘n betekenis
voIle riglyn.

28.5.2.2.2 Op voetspoor van die Meester leer die Nuwe
Testament dat alle gelowiges met name ook man en vrou, as
diegene wat in en deur Christus geregverdig is, dieselfde
status voor God het (Gal 3:28). Dit staan nie teenoor die lering
van die Ou Testament nie. Wat Christus eis is in wese die
selfde as wat die wet van Moses gevorder het. Hy het im
mers, in sy eie woorde, nie gekom om die wet of profete
“ongeldig te maak nie, maar om hulle hulle voile betekenis te
Iaat kry” (Matt 5:17). Dit geld ook ten opsigte van die amp.
Wel het die profeet Joel voorspel dat die Here sy Gees op alle
vlees sal uitgiet (Joel 2:28), maar die gawe van profesie Iaat
niemand ipso facto vir die besondere amp kwalifiseer nie. Dit
is ‘n genadegawe wat die Heilige Gees gee aan wie Hy wil,
afgesien van die amp (1 Kor 12; Hand 21:9).

Dit is merkwaadig dat selfs Maria, die moeder van die Here
Jesus, nooit vir die besondere amp in aanmerking gekom het
nie, en hoewel hulle ampswerk meer bepaald die versorging
van weduwees ingehou het, word sewe mans as diakens
aangewys (Hand 6:1-6). Lukas vermeld dat Dorkas “oor
vloedig in goeie werke en aalmoese” was, maar dis terselfder
tyd duidelik dat haar werk persoonlik en nie amptelik was nie
(Hand 9:36-42). Die vier ongetroude dogters van Filippus, eon

van die sewe diakens, het weliswaar “die profetiese gawe
besit”, maar daar is geen aanduiding dat hulle amptelik gedien
het nie (Hand 21:8,9). Daar is ook geen afdoende bewys dat
vroue 5005 Priscilla, Trifona, Trifosa, Persis, Euodia en Sin
tiche in die besondere amp was nie. Die teendeel is veeleer
waa r.

Daar is diegene wat van mening is dat die strekking van Rom
16:1,2 die moontlikheid ooplaat dat Febe ‘n amptelike taak in
die vroeë kerk verrig het. Die Griekse woord diakonos word
egter ook vir “dienaar” in die algemeen gebruik. Die
1979-vertaling praat met meer stelligheid van “ons suster Febe
wat diaken is in die gemeente in Kenchreë”. Kittel verklaar
onomwonde dat dit ‘n ope vraag is of Paulus van haar as
diaken praat of nie.

28.5.2.2.3 Die vroue en weduwees van wie Paulus in 1
Timoteüs melding maak, verdien 00k nadere betragting.

In 1 Tim 5:9-11 is daar sprake van weduwees, “nie minder as
sestig jaar oud nie” wat “gekies” moet word. Dit bring som
mige tot die haastige gevolgtrekking: die vroeë kerk het die
amp van weduwee geken. Nadere ondersoek bewys egter die
teendeel. Die werkwoord wat hier gebruik word — katalegho
— beteken letterlik om “op te som”; “êrens in die skrywe”;
“op ‘n vs te plaas”.

In die vroeë kerk het daar na alle waarskynhikheid so ‘n lys be
staan waarop die name van weduwees aangebring is. Van ‘n
verkiesing van hierdie “kerklike weduwees” is hier geen sprake
nie, dus ook nie van die bekieding van ‘n kerklike amp nie.
Bloot die verkeerde vertaling van die werkwoord katalegho
kon aanleiding tot laasgenoemde mening gegee het. Die
woord wat vir verkiesing (tot ‘n amp) gebruik word, is
ekiegho — soos onder meer uit Hand 6:5 blyk. Dis onseker
wie die vroue is van wie Paulus in 1 Tim 3:11 praat. Dit kan die
vroue van diakens wees of vrouediakens.

28.5.2.2.4 Die swyggebod in 1 Kor 14 en 1 Tim 2

*1 In 1 Kor 14:34,35 skryf Paulus soos volg: “Soos in al die
Christelike gemeentes moet die vrouens 00k in julie byeen
komste stilbly, want hulle word nie toegelaat om te praat nie.
Hulle moet onderdanig wees soos die wet ook sé. As hulle iets
te wete wil kom, moot hulle tuis hulle eie mans vra, want dit is
lelik vir ‘n vrou om in die erediens te praat.” Skrifverklaarders
soos Calvyn en Grosheide is van mening dat Paulus daarmee
die vrou verbied om in die gemeentelike samekomste te leer.

Daar is diegene wat beweer dat Paulus hier slegs die getroude
vrou in die oog het, en dus nie oor die gedrag van die vrou in
die algemeen handel nie. Die ouer Afrikaanse vertaling, wat
lees: “Julie vroue moet in die gemeentes swyg kon
moontlik tot hierdie siening aanleiding gegee het. Die
1984-vertaling praat van “die vroue” en is ‘n beter weergawe
van die oorspronklike Grieks, soos dit in die beste manuskripte
gevind word (hai ghunaikes).

Dis ook nie maar toevallig nie dat die apostel die vroue nie
oproep tot onderdanigheid aan hulle mans nie. Hier, immers,
praat hy oor die afhanklike posisie van die vrou in die alge
mee n.

Aangevoer word dat die swyggebod in 1 Kor 14:34 in stryd is
met wat Paulus in 1 Kor 11:5 leer. In laasgenoemde hoofstuk
gaan dit oor die gedrag van die vrou in die gemeente. In ver
band daarmee skryf die apostel: “maar elke vrou wat bid of
God se boodskap verkondig sonder lets op haar kop, doen
haar hoof, haar man, oneer aan . . .“. Dit is ondenkbaar dat
Paulus hom oor so ‘n belangrike saak in dieselfde brief sou
weerspreek.

Prof JD du Toit (Totius) het reeds op eenvoudige, maar ook
oortuigende wyse aangetoon dat in 1 Kor 11:5 sprake is van
buitengewone gawes soos dit in die gemeente van Korinte
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menigvuldig voorgekom het. Die gebed en die profesie (lering)
was ‘n direkte ingewing van die Heilige Gees, en daarteen het
Paulus horn natuurlik nie verset nie. As sommige hieruit wil
aflei dat die vrou in die ree•~I ~in die samekomste mag profeteer
of preek, korn Paulus egter daarteen op. Die buitengewone
gawe was iets geheel anders as die gewone uitoefening van
die amp. Dit gaan nie in 1 Kor 11:5 en 1 Kor 14:34 oor dieselfde
saak nie.

*2 In 1 Tim 2:8-15 handel Paulus oor die pligte van die vrou.
In verse 11 en 12 skryf hy: “‘n vrou rnoet in die erediens stil en
onderdanig wees en haar laat leer. Ek laat haar nie toe om daar
onderrig te gee of oor die man gesag uit te oefen nie; sy rnoet
stil wees.”

In die tersaaklike teksgedeelte gee Paulus ‘n drieërlei moti
vering vir die swyggebod wat hy aan die vrou oplê. Die eerste
staan in vers 13 opgeteken: “Adam is immers eerste gemaak,
Eva daarna.” Adam het bestaan, en kon dus bestaan sonder
Eva; Eva egter nie sonder Adam nie. Daarorn berus die gesag
by die eersgeskapene, die meer selfstandige, en die onder
worpenheid by die daarná geskapene, die meer afhanklike. Nie
maar toevallig nie, het God so gehandel. Hy het inteendeel
daarmee ‘n skeppingsbeginsel ten opsigte van die verhouding
tussen man en vrou neergele. Hierdie beginsel geld ook in die
ganse Nuwe Bedeling.

Die tweede rede staan in verband met die sondeval: “Dit is
ook nie Adam wat verlei is nie, dit is die vrou wat haar laat
verlei het en die gebod oortree het” (vers 14).

Weliswaar het albei in sonde geval, maar dis die vrou, en nie
die man nie, wat deur Satan verlei is.

Die derde oorweging hang saam met die vrou se natuurlike
roeping: “Maar sy sal haar redding vind in moederskap, as sy
maar volhard in geloof, liefde en ‘n heilige lewe, en daarby
beskeie bly” (vers 15).

Voorstanders van die toelating van die vrou tot die besondere
ampte beroep hulle ook op die tydgebondenheid van die
vermelde twee teksgedeeltes. Die uitsprake van Paulus, so
word geredeneer, moet gesien word teen die algemene,
ondergeskikte sosiale posisie van die vrou aan die begin van
die Christelike jaartelling.

Hierdie argument moet juis op grond van wat pas uit die Brief
van Paulus aan Timoteus aangehaal is, afgewys word. Soos
vermeld, beroep die apostel horn op drie skriftuurlike gronde
vir sy standpunt: die skeppingsorde van God wat man en
vrou betref; die sondeval en die Godgewilde onderskei
ding tussen man en vrou soos dit in hulle lewenstaak tot
openbaring moet kom. Nie een van hierdie gronde is tyds
gebonde nie. Dis inteendeel beginsels waarmee die ganse
Skrif rekening hou. Wie dit ontken of probeer relativeer, tas by
implikasie die normatiewe gesag van die Woord van God aan.
Paulus is tewens ook getrou aan die laasgenoemde Skrif
beginsel as hy later in dieselfde Brief oor die weduwees
handel: “‘n Weduwee kan op die lys van dienende weduwees
kom as sy rninstens sestig jaar oud is en aan haar man getrou
was” (1 Tim 5:9). Dus: nadat sy haar primêre lewenstaak as
vrou en moeder in hoofsaak afgehandel het, kan sy in aan
merking kom vir diens na buite.

Tereg skrywe Zwanenburg dat die motivering van Paulus in 1
Tim 2:13-15 hom daarvan oortuig dat die apostel nie slegs iets
van verbygaande aard bedoel het nie. Nog vOOr die sondeval,
voer hy aan, was die man reeds die hoof van die vrou en God
die Hoof van die man. Die woorde van Paulus gaan hierop
terug en is nie deur ‘n bepaalde kultuursituasie ingegee nie. Dit
is duidelik dat ons hier te make het met ‘n gebod wat in die
skepping wortel en derhalwe vir alle tye geldig is (Zwannen
burg, LG: Leer ambt en leven. Paulus Brieven aan
Timoteus, 1977:55).

28.5.2.2.5 Samevatting
*1 Die Heilige Skrif maak melding van ‘n groot getal vroue
wat die Here in die amp van gelowige gedien het. Hoewel daar
geen afdoende bewys is dat eon van hulle in die besondere
amp gedien het nie, bestaan die moontlikheid dat ‘n vrou
soos Febe as vroue-diaken in Kengree kon gedien het. Dis ook
moontlik dat Paulus in 1 Tim 3:11 na vroue-diakens verwys.

*2 Die Skrif leer dat vroue nie in die amp van lerende of
regerende ouderlinge diens mag doen nie. Hierdie gebod is
geldig vir alle tye.

28.5.3 Kerkhistoriese gegewens
28.5.3.1 Die vroeë Christelike Kerk het nie vroue vir die
besui idere ample our weeg i iTo.

28.5.3.2 In die tydperk tusen die Konsilie van Nicea, 325 nC,
en die van Chalcedon, 451 nC, kom die diakones in die kerk
sterk na yore. Diakonesse is in die tyd georden en in ‘n
besondere amp gestel. Veral in die Weste kom daar egter toe
nemende verset teen hierdie gebruik. Die Konsilies van
Orange, 441 nC, Epaon, 517 nC en Orleans 533 nC, verbied die
ordening van vroue as diakonesse finaal. In die Oosterse Kerk
bly die amp ewenwel nog tot die twaalfde eeu voortbestaan.

28.5.3.3 Op voetspoor van Calvyn aanvaar die Konvent van
Wezel, 1568, twee soorte diakens. Ook Calvyn se siening met
betrekking tot die vrou, dat sy bepaaldelik vir die verpleging en
versorging van siekes verantwoordelik is, vind by Wezel inslag
en word daarna in die Nederduitse Vlugtelinge-gemeente
aldaar geImplementeer. Vroulike diakens is deur die ouderlinge
verkies err is daarna in hulle amp bevestig.

28.5.3.4 Die “herleefde vroulike diakonaat” sterf egter by die
Sinode van Middelburg in 1581 ‘n vroeë dood as die Sinode
die amp vir vroue sluit. Gereformeerde kerkregtelikes uit die
tyd en later, onder wie Voetius, Bouwman en Jansen, voer die
pleit vir diakonesse, maar sien dit nie as ‘n kerklike amp nie: die
diakones is geen vroulike diaken nie.

28.5.4 Kerkregtelike oorweginge
Die besondere ampte het hulle oorsprong en ontwikkeling uit
dieselfde wortel, die apostelamp. Dit impliseer ‘n innige
verbondenheid van die ampte aan mekaar. Die Skrif leer egter
ook dat aan elkeen van die ampte ‘n eie funksie verbind is.
Kragtens hulle eiesoortige funksie is vermenging van die amp
te uitgesluit. Die Algemene Sinode van 1982 gee erkenning
aan hierdie beginsel as hy die amp van die diaken vir die vrou
oopstel “om daarin volgens haar spesifieke skeppingsmatige
aard te dien.”

Die feit dat die diakenamp vir die vrou oopgestel is, impliseer
nie dat ook die ander twee ampte vir haar oopgestel behoort te
word nie.

28.5.5 Praktiese oorweginge
Die motivering vir die oopstelling van die leraarsamp vir die
vrou, is in vole gevalle praktykgerig. Argumente soos die
volgende word aangevoer: die bearbeiding van groepe dames
en die groot getal dames wat hulle vir die bediening aangebied
het sedert die oopstelling van die diakenamp vir die vrou.

Die vrou in die predikantsamp skep ernstige probleme rondom
die beroeping van die vroulike predikante. Die getroude
vroulike predikant sal nie ‘n beroep in stryd met haar man se
belange kan aanvaar nie, selfs as sou sy die oortuiging he dat
God haar lei om die beroep te aanvaar. Die beroepstelsel soos
dit tans bestaan, kom in gedrang.

Die alternatiewe vir die kerk is duidelik: vroulike predikante
moet bedank by huweliksluiting; die selibaat moet as eis vir
vroulike predikante gestel word; ‘n beperkte legitimasie met
die oog op bearbeiding van groepe dameslidmate wat in die
omgewing woon naby die huis van die getroude manlike predi
kant. Al drie hierdie alternatiewe is onaanvaarbaar.
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Dit is duidelik dat die Bybelse beleid om nie vroue in die
leraarsamp toe te laat nie, die beste praktiese beleid is. Terwyl
die Skrif die vrou gelykwaardig aan die man stel, differensieer
dit ook tussen die posisie, rol en funksie van die vrou en die
man in die huisgesin en die gemeente. Die vrou is ook getuie
vir Christus, maar dan op ‘n ander wyse as die man, getrou
aan haar eie aard en persoonlikheid (kyk hoe Petrus dit stel in 1
Pet 3:1-6>. God differensieer met betrekking tot die rol, plek,
taak en gawes van die vrou. Daardie differensiasie maak haar
nie minderwaardig nie.

28.5.6 Die standpunt van die Nederduitse Gerefor
meerde Kerk

Die Gereformeerde Ekumeniese Sinode het sedert 1963 in
dringende aandag aan die onderhawige saak gegee. ‘n Lywige
studiestuk oor Die Amp in die Nuwe Testament dien voor
die GES in 1972. Na uitvoerige bespreking word besluit:
Synod reaffirm that it is the teaching of Scripture that women
are excluded from the office or ruling and preaching elders.”

By die Algemene Sinode van die Ned Geref Kerk is die saak
sedert 1966 op die agenda. Die Kommissie vir Leer en Pro
testantse Aksie beveel by die Sinode van 1974 aan, en dit word
besluit: “Die Sinode erken volgens die hg tot sy beskikking dat
die Skrif duidelik leer dat vroue uitgesluit is van die amp van
lerende en regerende ouderling — 1 Kor 14:33b-37; 1 Tim
2:11-15.”

29. SLOT

Hiermee word vertrou dat die Algemene Kommissie vir Leer en
Aktuele Sake sy verantwoordelikhede gedurende die reses
nagekom het. Ons bid dat die Sinode tydens al die bespre
kinge en veral met besluitneming oor aanbevelings, die duide
like leiding van die Heilige Gees sal ervaar.
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Ds L Moolman
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Ds A Gerber
Ds M van A Vermeulen
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Ds JA de Klerk
Ds SJ Herholdt
Prof WD Jonker
Prof DA du Toit
Prof CJ Wethmar
Prof PC Potgieter
Prof SA Strauss
Dr E Gaum (Adviserend)
Mev C Cronjé
DrWJ Botha (Skriba)
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ALGEMENE JEUGKOMM~SSIE

Geagte broer Voorsitter en Broers
Dit is vir u kommissie ‘n voorreg om oor die volgende sake aan
u versiag te doen:

1. PERSONEEL
2. AFDELING : DOOPLIDMATE
3. AFDELING : JONG BELYDENDE LIDMATE
4. AFDELING : OPVOEDING EN ONDERWYS
5. ALGEMEEN

1. PERSONEEL

WES-KAAPLAND
Di J van der Westhuyzen (voorsitter), JN Boshof en JA Victor
(PSD)
NOORD-KAAPLAND
Di MH Heyns, HO Bekker en MAV van der Merwe (PSD)

OOS-KAAPLAND
Di MC Steyn, WFG Jacobs en C Bester (PSD)
NATAL
Di JR Murray, PF de Jager en LW Meyer (PSD)
ORANJE-VRYSTAAT
DilL Heigers, GPV le Roux en JA Smit (PSD)
WES-TRANSVAAL
Di PDG Conradie, PJ Wessels en WPJ van WyK (PSD)
NOORD-TRANSVAAL
Ds SP Senekal, dr J Greyvenstein en ds JJ Gerber (PSD)
SUID-TRANSVAAL
Dr J du P Malan, di WC Goosen en GC Olivier (PSD)
OOS-TRANSVAAL
Di F Swanepoel, JJ Viljoen en JJ Keyter (PSD)
SUIDWES-AFRIKA
Di C Marais, AJ Griessel en AP Kilian (PSD)
MID DE-AFR I KA
Di GA Breytenbach en WA Pieters
NAMENS TEOLOGIESE FAKULTEITE
Dr JMG Prins (Universiteit van Stellenbosch)
Prof M Ne) (Universiteit van Pretoria)
Prof JA du Rand (Universiteit van die
NAMENS BKJA
Mnr J Fouche
NAMENS SKJA
Mnr SL Krige
NAMENS JKJA/KINDERKRANS
Mev E van Niekerk
NAMENS VROUEDIENS/-AKSIE
Mev R Lombard
BYBELKOR
Ds WJ Botha (adviserend)
HUGENOTE-KOLLEGE
Dr DE de Villiers )adviserend)
KAPELAAN-GENERAAL SAW
Ds CP Naude (adviserend)
KAPELAAN-GENERAAL SAP
Ds C Colyn )adviserend)

Oranje-Vrystaat)

NAMENS ALGEMENE SINODE
Dr P Rossouw )adviserendl
PREDIKANTE IN ALGEMENE SINODALE DIENS
Dr LC Dressel, di DJ Viljoen en EJ Hay (skriba)
SAKEBESTUURDER: AJK
Mnr U Schmidt )adviserend)
PUBLIKASIEBEAMPTE
Mev R Heine )adviserend)

2. DOOPLIDMATE
2.1 DOOPLIDMAATBED!ENING
2.1.1 Dit word alhoemeer duidelik watter groot persentasie
van die kerk se werk toegespits is op kinders wat nog nie
belydenis van geloof afgelê het nie, nI. die dooplidmate, en
hoe uiters belangrik daardie eerste 17 jaar van hulle lewe is. Die
gehalte van die kerk se totale bediening aan hierdie kinders
bepaal ook weer hulle gehalte van Christelike Iewensstyl en
kerklidmaatskap later in hulle lewe.

Hulle is ‘n groep wat duidelik geldentifiseer moet word en elke
gelowige, ouer, kerkraadslid en leraar behoort ‘n toegespitste
bediening toy die dooplidmate te beoefen. Nooit mag hierdie
dee) van die kerk se roeping as minder belangrik gereken of
behandel word nie. Indien in hierdie eerste vatbare lewensjare
goeie Christelike fondamente gele word, sal talle remediërende
arbeid in evangelisasie-, barmhartigheids- en sosiaal-etiese
aksies nie soveel aandag hoef te ontvang nie.

Die hele kerk, in al sy ampte en bedieninge behoort dus met
toegewyde liefde, in prediking, pastoraat, kategese, jeug
aksies, koinonia en selfs tug, sy taak en opdrag tot dooplid
maatbediening met nuwe ems en begrip op te neem.

2.1.2 Statistiese gegewens
2.1.2.1 Volgens die Jaarboek en die gegewens van die 1981
en 1985 sensusse kan die volgende sprekende statistiese
gegewens voorgelê word:

Jaarboek Jaarboek
1981 1985

1. Belydende lidmate 924 206 953 318
2. Dooplidmate 485 770 465 886
3. Totale lidmatetal 1 409 976 1 419 204
4. Persentasie dooplidmate 34,4% 32,8%

2.1.2.2 Ontleding van Dooplidmate volgens Sensus
van 1985 Iberaming)

% van % van
totaal kategese

Nog nie op skool nie 162 291 30,2
Naarvan in Kleuter

kategese 17 516 5,0
Junior Kategese 182 359 33,9 52,5
Senior Kategese 118 313 22,0 34
Belydenisklas 29 589 5,5 8,5
Nie in kategese nie 26 942 5,0

FOTAAL 537 010 100

rotaal in kategese 347 777 100VERTEENWOORDIGER ACSV
Ds MJ Smuts )adviserend)
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2.1.2.3 Aantal belydenis afgele:
(Volgens Jaarboek) 1981

1985:

2.1.2.4 Aantal kategete
(Volgens raming Sensus) 1981

1985:
Vakatures vir kategete (1985)

2.1.2.5 Aantal ongedoopte voiwassenes
Volgens sensusramings 1981 : 27 997 = 1,9%

1985: 37617=2,65%
van totale lidmate

2.1.2.8 Aaiital voiwasseties itog itle belydeiiis afgelê
Volgenssensusraming 1985: 11827

2.1.2.7 Betrokkenheid by jeugaksies gemiddelde getal
kinders per gemeente volgens raming van Sensus

1985
JKJA/Kinderkrans:
SKJA:
BKJA:

2.1.2.8 Betrokkenheid by kampe
gemeente

Volgens raming van Sensus 1985
Kategesekampe:
J KJA/ Kinderkranskampe:
SKJA-kampe:
(BKJA-Kampe):
Skoolverwisselingskampe:
Skoolverlaterskampe:

Wat hier van besondere belang is, is dat die dooplidmate tans
nog steeds meer as een derde van die totale lidmatetal vorm,
ni. die ontvanklike, vormbare en afhanklike groep wat roep om
Iiefdevolle en simpatieke begeleiding.

2.1.3 Dalende Kindertal
2.1.3.1 Uit bogemelde syfers blyk duidelik dat daar ook in die
dooplidmatetal van ons kerk ‘n dalende tendens is:

Daling volgens Jaarboek 1981 —1985 (4jaar)
1986

Dws. 4 334 per jeer oor 5 jaar of 0,9% per jaar (op die totaal
van 1985)

In plaas van ‘n bestendige jaarlikse styging in die natuurlike
aanwas van lidmate, is daar dus ‘n daling van die aanwas deur
die wieg.

2.1.3.2 Op grond van ‘n ander versiag wat ook voor die
Sinode dien, is dit duidelik dat die aanwas van verbondskinders
aan die daal is. Volgens hierdie syfers is die aanwas van
dogters (wat weer hulle moeders moet kan vervang) in SA
soos voig:

Blankes per 1 000 vroue:
Asiërs per 1 000 vroue:
Kleurlinge per 1 000 vroue:
Swartes per 1 000 vroue:

Die minimum bevolkingsvervangingssyfer is 2,11 kinders per
gesin. Vir die blanke gesinne was dit reeds in 1982 2,08 per
gesin, dws onder die zeromerk.

2.1.3.3 Vir die kerk se dooplidmatebediening, sowel as vir die
vermeerdering van die kerk dmv verbondskinders is die
volgende dus van aktuele belang: Aan die eenkant sal moet
aandag gee word aan die omkering van hierdie tendens deur
middel van opvoeding tot verantwoordelike ouerskap en aan

die ander kant sal moet “begroot” word in die beplanning van
die dooplidmaatbediening van die toekoms vir negatiewe
numeriese groei.

2.1.3.4 Aanbeveling
Die Algemene Sinode dra dit aan die AJK op om:
1. ‘n deeglike studie te maak van die tendens in
negatiewe groei van die dooplidmategetalle,
2. die nodige beleids- en praktiese aanpassings te
maak am die nadeel van kwantitatiewe afname te om
skep in ‘n positiewe geleentheid om kwalitatief verdie
pend die dooplidmaatbediening te behartig,
3. gemeentes hierin leiding te gee.

2.1.4 Totale beeld van Dooplidmaatbediening
2.1.4.1 Ten einde doeltreffende situasie-analise van die
stand van die dooplidmaatbediening te kan doen, is betrou
bare gegewens nodig.

Die AJK het telkens voor die probleem gestuit dat selfs die
heel basiese gegewens nie van sinodes verkry kan word,
omrede die feit dat dit nie in die ringsverslagvorms vervat is
nie.

2.1.4.2 Die AJK het dus besluit om eenkeer in 4 jaar (dws in
die jaar wet die Algemene Sinode voorafgaan) ‘n vorm met ‘n
aantal basiese vrae omtrent die jeugwerk aan sinodes voor te
lé met die versoek dat hulle dit op hulle eie wyse kan vind. Dit
sal dan saam met die sensusgegewens (indien beskikbaar) kan
dien om ten minste in hooflyne ‘n beeld van die kerk se jeug
werk te gee.

2.1.4.3 Aanbeveling
Die Algemene Sinode keur goed dat die AJK een keer in
4 jaar, dws in die jaar voorafgaande aan die Algemene
Sinode, ‘n vorm aan Sinodale Jeugkommissies voorlê
waarin slegs basiese gegewens omtrent die jeugwerk
gevra word en versoek sinodes, ringe en gemeentes am
hulle samewerking te gee ten einde ‘n totaalbeeld van
die jeugwerk te kan gee.

2.1.5 Tienerondersoek
2.1.5.1 Na aanleiding van die ondersoek na die Emosionele

19 884 en lntellektuele Behoeftes van die Jong Belydende Lidmate,
1 790 asook ander faktore soos die tieners se betrokkenheid by die

Jeugjaar, die makkergroepverskynsel, die studies oor die in-
21 674 vloed van televisie op tieners ens, het die behoefte sterk na

yore gekom dat ons as kerk ‘n profiel sal kry van die tieners
waarmee ons in ons eredienste, pastoraat, kategese en jeug
aksies werk.

Die vraag is, ken ons nog die tiener? Kan ons aanneem dat hy
nag aan dieselfde onveranderlikes vashou? Hoedanig het die
veranderlike dinge in sy lewe dalk verskuif sodat die kerk oak
sy metodes van bediening behoort aan te pas?

2.1.5.2 Die AJK het dus besluit om ‘n intensiewe wetenskap
like ondersoek na die belewing van die tiener van die kerk,
ouerhuis en skool se opvoedingshandelinge in te stel.

Die hulp van deskundiges op hierdie terrein soos prof lJ van
Eeden, prof HC Boshoff, dr DP van Vuuren en andere is ver
kry. ‘n Navorsingsontwerp is reeds gedoen en die areas van
die ondersoek word noukeurig nagegaan. Daar word beplan
om vraelyste uit te stuur aan ‘n wetenskaplik-bepaalde toets
groep van tieners om kwantitatiewe gegewens te verkry en om
‘n kwalitatiewe opname persoonlik met individue en groepe te
doen.

2.1.5.3 Die gerigtheid van die ondersoek is primer op die
senior kategesegroep nI. St. 5-9, maar ter wille van volledig
heid en kontrole word St. 4 en st. 10 ook betrek.

31 083
29 375

23 127
25 033

1 040

37,55
26,19

8,71

gemiddeld getal per

22,24
3,34

16,01
4,97
2,43
3,12

963
1 278
1 427
2 500

2.1.5.4 Die areas van ondersoek dek primer die onderrig
(didaché), prediking (kerugma) herderlike sorg (pastoraat),
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diensbetoning (diakonia) en gemeenskap (koinonia) van die
kerk en sake wat in die sfeer daarvan val. Telkens sal o.a.
gevra word na die tiener se kennis, behoefte, benutting en er
varing daarvan.

2.1.5.5 Die gedagte is om hierdie ondersoek gedurende 1987
to Iaat verloop met intensiewe voorbereiding in 1986. Die fond
se daarvoor word deur die AJK begroot.

2.1.5.6 Aanbeveling
Die Algemene Sinode keur die beginsel van ‘n weten
skaplike ondersoek na die belewenis van die tienerdoop
lid maat van die kerk se bed iening goed en dra dit aan die
AJK op om dit ten beste uit te voer en in die hg daarvan
die kerk te dien met righyne vir die mees doeltreffende
dooplidmaatbediening.

2.1.6 ‘n Dooplidmateregister
2.1.6.1 Na aanleiding van die grondgedagte dat die kerk (wat
die doop bedien in opdrag van sy Here) in ‘n besondere sin
verantwoordelik is vir elke kind wat hy doop en daardie kind
behoort te begelei van die een sakrament (die doopl na die
ander (die nagmaal), het ‘n deeglike memorandum voor die
AJK gedien. Dit het geblyk dat daar in werklikheid ‘n vreemde
stelsel in die kerk ontwikkel het dat daar wel noukeurig aan
tekening gehou word van die kinders wat gedoop word, maar
dat die kind se spore daarna maklik verloor kan word, tensy dit
in die deurlopende registerkaarte van die kategese weer
opgevang word.

2.1.6.2 Wanneer die kind na 17 jaar belydenis moet aflê,
word daar naarstiglik gesoek na ‘n “doopseel” wat dan moet
“bewys” dat hy gedoop is. So dikwels egter, weet niemand
meer in watter gemeente die kind gedoop was nie, of die ge
meente se naam het verander, ens. Dikwels was die kind in die
grootouers se gemeente gedoop en hulle het intussen alweer
verhuis. Die gevolg is ‘n onverkwiklike geskarrel om haastig ‘n
doopseel in die hande te kry. En van ‘n “seel” van die doop het
in elk geval vir die 17 jaar niks tereg gekom nie. Daardie kind
weet dikwels skaars dat hy gedoop is.

En dit terwyl die hole opdrag van die kerk ten opsigte van sy
dooplidmate en die kategese rondom verbondsopvoeding
draai. Die kind moet geleer word wat sy doop beteken en ‘n
appèl moet op hom gemaak kan word kragtens die verbonds
teken, die doop, wat hy ontvang het.

Hy moet juis onderrig word in sy ware identiteit as Konings
kind in Christus Jesus sodat hy daarop in geloof kan ant
woord. Maar sy eie doop is vir hom klaar en afgedaan toe hy ‘n
maand of wat oud was en hy totaal niks daarvan geweet het
nie.

2.1.6.3 Hoewel doopseels reeds jare in die kerk in gebruik is,
en dit ‘n belangrike dokument vir ‘n Christen behoort te wees,
moet daar eers ‘n paar ontstellende aantekeninge omtrent
doopseels gemaak word:

~ Nêrens in die Kerkorde kom enigiets omtrent ‘n doopseel
voor nie. -

• In die Bepalinge van die Sinodes is ook nêrens ‘n voorskrif
omtrent die uitreiking van ‘n doopseel op grond van ‘n doop
bediening nie.
• Die enigste bepaling wat voorkom, is dat voor belydenis ‘n
doopseel as bewys van doop ingelewer moet word.
• ‘n Vorm vir die doopseel is wel orals in gebruik en kan in
gedrukte vorm by boekhandels verkry word.
• In die verskillende Argiefreglemente word duidelike voor
skrifte gegee omtrent die aantekening van doopgegewens in
die Doopregister. Dit geskied normaalweg nadat die nodige
gegewens in ‘n “kladregister” aangeteken is.

• Daar is geen reeling om ‘n doopseel oor te plaas van een
gemeente na ‘n ander nie. Nadat ‘n doopseel uitgereik en van

“kennis geneem” is in die gemeente waar ‘n katkisant belyde
nis van geloof afgele het, het dit geen waarde meer vir daardie
gemeente nie.

• Vir die gedoopte persoon self, het die doopseel (afgesien
van die noodsaaklikheid om dit te toon by belydenisaflegging)
alleen waarde indien hy nie ‘n geboortesertifikaat sou kon toon
as bewys van sy geboortedatum nie. Anders as in vroeër jare,
gebeur dit so te se nooit meer nie. (Die identiteitsdokument is
van meer belang.)
• In werklikheid behoort ‘n doopseel ‘n uiters belangrike
dokument van elke Christen te wees omdat dit ter herinnering
aan sy doop, wat teken van sy verbondsverhouding is, geld.

Konklusie:
Die doopseel het sy werklike waarde verloor. Hierdie funksie
verlies help moe dat nie net die doop nie, maar ook die verhou
ding van die dooplidmaat tot die kerk skade ly. Daar is niks wat
hom amptelik bind en herinner aan sy doop nie.

‘n Boekie, Bybeltjie of herinneringskaartjie (selfs ‘n foto) dien
nou maar om hierdie rol te vervul op heel gebrekkige en
sporadiese wyse. Geen wonder dat ons worstel om ons doop
lidmate te Iaat besef dat hulle verbondskinders is. Niks knoop
hulle aan hulle doop nie.

2.1.6.4 Tot 5% en meer van ons kerk se dooplidmate is nie
in die kategese nie. Afgesien van ander metodes, moet daar
reeds by die doop ivm elke kind, ‘n besliste ooreenkoms!af
spraak/verbintenis aangegaan word dat hierdie kind as deel
van die ouers se doopbelofte deur hulle beslis en seker in die
kategese ook sal “Iaat onderrig” word in die waarhede van die
Woord.

Waar ons in ons Dooplidmaatbediening die nuwe fase in
gegaan het van klem op die ouervoorligting, is dit absoluut
noodsaaklik dat die ouers van klein kindertjies voorgelig sal
word omtrent die belangrikheid van hulle unieke en onver
vangbare aandeel in die vorming van die kind.

Die kerk moot, met daardie kindjie se doop as voortdurende
aanknopingspunt, die ouer steeds daaraan kan horinner en ‘n
effektiewe kommunikasiemiddel he om met die ouer hieroor te
kan praat.

Die doop moet ‘n blywende sprekende gebeurtenis in die lowe
van die kind wees. Hy moet gedurig herinner word aan die feit
van sy doop. Dit moet dien as grond van appèl tot ‘n Christe
like lewenskode, erediens- en kategesebywoning en ‘n per
soonlike antwoord op die beloftes en aansprake van die ver
bond wat deur sy doop “be-teken” word.

Hierdie kontakhouding en lewendighouding van die aanspraak
van God — deur middel van die kerk — op die lewe van die
gedoopte verbondskind moet op amptelike wyse geskied. Dit
moet status he. Die ouers moet daardeur aangespreek word.

Dit moot nie net gaan oor die kleuterkategese, die kategese en
jeugaksies nie, maar dit moot deel wees van die geheelplan
van die kerk se jeugarbeid met die oog daarop dat daardie
kind God sal ken, liefhê en dien met sy hole lewe.

2.1.6.5 Die kerk hot reeds lankal aanvaar dat die dooplidmate
net soseer lidmate van die gemeente is as die belydende lid
mate. Hulle tel selfs reeds saam vir die bepaling van die lading
per predikant. Hulle is selfs onderhewig aan die kerklike tug.
Die begrip “dooplidmate” is ‘n erkende en ingeburgerde be
grip.

2.1.6.6 Ton einde hierdie sake dus reg to stel hot die AJK die
volgende riglyne goedgokeur: nI.

• dat aan elke ouerpaar voor die kansel, die doopseel van
daardie kindjie, onmiddollik na die doop, oorhandig word
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• dat die doopseel self aangepas word om ook die beloftes
wat die ouers toy daardie kindjie tydens sy doop aan God ge
doen het, weer te gee
• dat die huidige “doopregister” verander word in ‘n “doop
lidmaatregister”
• dat die inskrywing van ‘n bepaalde kind as dooplidmaat,
onmiddellik na sy doop, indien dit in ‘n ander gemeente
geskied, oorgeplaas word na sy ouers (of voogde) se ge
meente (of waar sy domisilie is)
0 dat indien die ouers verhuis na ‘n ander gemeente, daar op
die attestaat/bewys van lidmaatskap beide die name van die
ouers en ander belydende lidmate, sowel as die van die doop
lidmate aangeteken word en dit ook afgelees word van die
kansel (In die nuwe gemeente word die name dan in die onder~
skeie registers aangeteken.)
0 dat by belydenisaflegging die naam van die dooplidmaat
oorgeplaas word van die dooplidmaatregister na die lidmaat
register.

2.16.7 Voordele
2.1.6.7.1 Let daarop dat deur hierdie gefundeerde nuwe
voorstel die doopregister sy ware funksie kry, nI. ‘n register
van almal wat gedoop is en in ‘n bepaalde gemeente
woonagtig is.

Dit sal alle ander pamflette en geskrifte wat by die doop
oorhandig word, onnodig maak, aangesien die doopseel dan
vir die kind ‘n amptelike lewenslange getuienis en appèl aan
gaande sy doop is. Ook die ouers word gedurig daardeur aan
gespreek. Hierdie stelsel kan maklik ook by die beoogde gere
kenariseerde lidmaatregistrasiestelsel ingeskakel word.

2.1.6.7.2 Dit behoort onmiddellik voor-die-handliggend en
duidelik te wees dat hierdie stelsel die logiese uitvloeisel van
die teologiese en kerkregtelike aanvaarding van die gedoopte
kind as dooplidmaat van die kerk is.

2.1.6.7.3 Dit sal onmiddellik aan die dooplidmaat en die
dooplidmaatbediening van die kerk die status gee wat dit lank
reeds behoort te he.

2.1.6.7.4 Dit sal aan elke gemeente ‘n amptelike beeld van sy
hele dooplidmatekorps bied en gevolglik sal dit duidelik aan die
hg kan kom watter kinders nie in die kategese en aksies is nie.

2.1.6.7.5 Dit sal die kerk en die ampte se verantwoordelik
heid teenoor sy dooplidmate hard uitspel. Nuwe aksent sal
moet val op kerkrade se aandag aan rekrutering van kategete,
opleiding van kategete en jeugwerkers en selfs beroeping van
leraars afgesonder vir dooplidmaatbediening.

2.1.6.7.6 Suiwerder statistiek en duideliker identifikasie van
waar die dooplidmate resorteer sal volg.

2.1.6.8 Die Argivaris van Transvaal het nie alleen sy steun
aan die saak gegee nie, maar ook te kenne gegee dat dit
argivalies maklik geakkommodeer kan word met geringe aan
passing van die doopregister.

2.1.6.9 Aanbevelings
1. Die Algemene Sinode besluit dat die kerk daartoe
oorgaan om ‘n register van dooplidmate in die plek van
die bestaande doopregisters, in gebruik te stel soos
reeds bestaan vir belydende lidmate. Die dooplidmaat
skap word dan op grond van sy doop aangeteken en
behoort in die gemeente waar sy ouers, voogde of
erkende domicilium is, te setel.

2. Die Algemene Sinode besluit dat die funksie en
betekenis van die doopseel verryk moet word oa deur
dat ‘n doopseel aan die ouers van elke dopeling by die
doop, oorhandig word.

3. Die Sinode dra dit aan die Algemene Argief
kommissie op om in oorleg met die AJK, die besonder

hede van die stelsel in die hg van bogenoemde oor
wegings uit te werk en te implementeer.

4. Die Sinode beveel intussen by kerkrade en Ieraars
aan om so gou doenlik te begin om doopseels tydens die
doop aan die ouers van dopehinge, te oorhandig.

2.1.7 Doophidmaattug

2.1.7.1 In 1974 het ‘n beskrywingspunt voor die Algemene
Sinode gedien wat onder andere gevra het dat aandag aan
“die kwessie van dooplidmate en die tug” gegee moet word
(Agenda 1974 bI 452). Die saak is toe verwys na die “Per
manente Regskommissie” (bI 558). By die Sinode van 1978 het
die ~iiidei ~ke v,Ii die beskiywiiigspuii[ vvel aaiidag gelilel,
maar nie die saak van Dooplidmaattug nie (Hand 1978 bll. 197,
826,827).

2.1.7.2 Tydens die Jeugkonferensie van die GES te Chicago
in 1984 is ook ‘n versoek aan kerke gerig om studiestukke oor
die tug toy. dooplidmate op te stel en die resultaat aan hulle
deur te stuur.

2.1.7.3 Die AJK het intussen aan die saak aandag gegee aan
die hand van ‘n memorandum en die volgende bevind:

2.1.7.3.1 In ons Kerkorde Art 64.2 word duidehik voorsiening
gemaak vir tugmaatreels toy dooplidmate nI:

2.1.7.3.1 Die geldige beginsels omtrent die “tweede sleutel”
of die toepassing van kerklike tug, is ook van toepassing op
dooplidmate. Vgl Matt 18:15 vv, Heidelbergse Kategismus
Vraag 85, “En as iou broeder sondig” van prof WD Jonker,
ens.

2.1.7.3.2 Die AJK het ook daarby bevind dat toy die doop
lidmate daar met besondere pastorale bewoëndheid steeds
voorkomend en voorligtend opgetree moet word.

2.1.7.3.3 Verder is ook erkenning verleen aan die stelsel van
seëls en diplomas waardeur die doophidmate se getrouheid en
meelewing deurlopend gemonitor word. Met die klein bewysie
van instemming (die seël of plakkertjie( word die kerk se in
stemming (dws goedkeuring en dankbaarheid( met sy op
trede en gesindheid betuig. En deur weerhouding daarvan
word die kerk se ingryping en ontevredenheid betuig.

2.1.7.3.4 Aan die einde van sy Seniorkategese tydperk word
hierdie getrouheidsrekord wat op die deurlopende register
kaarte aangeteken is, geraadpleeg en kan dit Iei tot terughou
ding in die belydenisklas nâ die nodige pastorale gesprekke.
Hierdie stelsel van deurlopende kontrole oor ons doophidmate
kan dus betyds die waarskuwingshigte laat flits en ouers en
kerk betyds laat optree in die gees van Matt 18.

2.1.7.3.5 ‘n Probleem wat toenemend voorkom is dat doop
hidmate reeds gevorderde leeftyd bereik en nie sover kom om
belydenis van geloof af te he nie (vgl punt 1.2.5 hierbo(. Dit is
erkende gereformeerde praktyk dat so ‘n dooplidmaat deur ‘n
kerkraad aangespreek kan word omdat hy nie tot belydenis
van wat in die doop aan hom besedl is, kom nie.

2.1.7.3.6 Aanbeveling
Die Ahgemene Sinode gee aan die ARK opdrag om ‘n
duidehike riglyn neer te he hoe kerkrade kan optree in
geahle waar doophidmate reeds ouer as 25 jaar word en
nahaat om tot openbare belydenis van huhhe geloof te
kom.

“64.2 Doophidmate
64.2.1 ‘n Bestraffing in of buite die vergadering van die
Kerkraad.
64.2.2 terughouding van die aflegging van geloofsbelyde
nis.”
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2.1.8 Predikant in Algemene Sinodale diens met Op
drag Dooplidmate
2.1.8.1. Nadat dr DJ Malan vir 191/2 jaar hierdie pos beklee
het, het hy in April 1985 uitgetree en het die AJK na deeglike
besinning oor die hervulling van die pos en voorlegging van ‘n
gemotiveerde memorandum aan die AKF, vir ds DJ Viljoen in
die pos benoem en het hy die pos op 1 Junie 1985 betree.

2.1.8.2. Aanbeveling
1. Die Algemene Sinode spreek groot dank en waarde
ring uit teenoor dr Danie Malan wat met groot toewy.
ding, Iiefde en takt horn gewy het in die grootste deel
van sy bediening aan die behartiging van die belange van
die dooplidmate in Alcjemene Sinodale verband.

2. Die Algemene Sinode bid die nuwe predikant in
Algemene Sinodale diens vir dooplidmate ds DJ Viljoen,
krag en gesondheid toe, vir die uitvoering van sy opdrag
en die voiryke seen van die Here.

2.1.9 Rubrieke ivm die dooplid mate in Die Voorligter
2.1.9.1 Die AJK het voortgegaan om te betaal vir ‘n aantal
bladsye in Die Voorligter, waarin die volgende rubrieke ivm die
Dooplidmate maandeliks verskyn, nI Kindervriend as kinder
tydskrif (waarin direk met veral die kleiner kinders gepraat
word>, Tienertent (‘n geselshoekie met tieners>, Kinder
kransnuus (waarin mededelings omtrent die Junior KJA
gegee word> en die rubriek vir Dooplidmate waarin kennis,
raad, beleid en voorligting gegee word aan kategete, ouers,
leraars, kerkraadslede, volwasse raadgewers eji alma> wat met
ons kinders werk>.

2.1.9.2 Aanbeveling
Die Algemene Sinode versoek kerkrade om doelgerig
die rubriek vir die dooplidmate in Die Voorligter onder
aandag van kinders, ouers en belanghebbendes te bring
en daarvan gebruik te maak in agendas, programme,
kampe en gemeenteblaaie. Bydraes word ook gevra.

2.1.10 Domisilie van skoolgaande dooplidmate
2.1.10.1 Hierdie saak is by die Algemene Sinode van 1982
per memorandum aan die Sinode voorgelê. Met die verwysing
daarvan na die tydelike Regskommissie is die versoek deur die
AJK gerig om by die Regskommissie hieroor te getuig.

Weens die gebrek aan tyd het die saak nie weer tydens die
sinode gedien nie, maar het dit oorgestaan en is dit verwys na
die Algemene Regskommissie.

Tot op datum is niks van hulle verneem nie.

2.1.10.2 Aanbeveling
Die Algemene Sinode besluit dat aan die Tydelike Jeug
kommissie die reg gegee word om hulle saak aan die
Tydelike Regskommissie te stel.

2.2 DIE ONDERRIGTENDE TAAK VAN DIE KERK

2.2.1 Ouervoorligting ivm hulle verbondsbelofte
2.2.1.1 Die AJK het tot die dringende besef gekom dat die
kerk ‘n baie besondere taak het om sy verbondsouers toe te
rus hoe om hulle verbondsbelofte mbt hulle kinders na te kom
en dat hierdie primêre taak van die gesinseenheid meer aandag
moet geniet.

Aangesien dit besef is dat hierdie taak op alle moontlike vlakke
aangepak moet word is ‘n kommissie gevorm wat die hele veld
moet verken en leiding moet gee toy ‘n verantwoorde program
wat deur kerkrade gebruik kan word.

2.2.1.2 Ander kommissies van die Algemene Sinode nI. die
AKAE, AKDB, AKLAS, AKV en Bybelkor, word ook betrek
met die oog op ‘n gekoordineerde gesinsbedieningsprogram
vir 1987.

2.2.1.3 Die NG Kerk-familie is ook gevra om ‘n gesins
program in hulle kerke in 1987 te loods.

2.2.1.4 Aanbeveling
2.2.1.4.1 Die Algemene Sinode besluit om 1987 as
GESINSJAAR te bepaal en dat daar ‘n gekoordineerde
program aangebied word. Die AJK word aangewys as
sameroeper om met die ander Kommissies van die
Algemene Sinode hierdie program op te stel en te imple
me ntee r.

2.2.1.4.2 Die Algemene Sinode besluit dat die
Gesamentlike Komitee vir Gesinsbediening ‘n gekoor
dineerde program vir gesinsbediening vir die Gesinsjaar
van 1987 en daarna moet uitwerk.

2.2.1.4.3 Gemeentes word versoek om heelhartig aan
hierdie program moe te werk.

2.2.2 Leerstellige temas vir die LTP
Aangesien die AJK die voorreg het om leerstellige temas aan
die LTP-Kommissie voor te lé sodat daar ook kontinuiteit
tussen die kategese en die na-kategetiese onderrigprogram
van die kerk kan wees, is die volgende temas voorgelê:
* Die sakrament van die doop
* Die sakrament van die nagmaal
* Die aflegging van belydenis
* Wonderwerke (gebedsgenesing>
* Die Bybel en die wetenskap
* Kerklike tug

2.2.3 Gratis Iektuur ivm dooplidmaatbediening
As dee> van die jeugjaar — en ander gratis lektuurverspreiding
is die volgende brosjures gepubliseer:
* Ek en my gedoopte kind
* Kategesetoetsing
* Kategeet, is jy goed genoeg toegerus?

en ‘n hele aantal meer.

2.2.4 Kinders en die Erediens
2.2.4.1 In 1978 het die Algemene Sinode ‘n Memorandum
behandel omtrent Kinderdienste. Kyk Hand blI. 440vv.

In genoemde memorandum is die argumente vir- en teen die
hou van aparte kinderdienste en die gedeeltelike onttrekking
van kinders aan die gemeente se eredienste behandel.

Op grond van die memorandum is besluit: “Dat aparte kinder
dienste waar vir kinders afsonderlik gelyktydig met die ere
diens gepreek word, nie goedgekeur kan word nie.” (Hand AS
1978 bI 448, punt 5>

2.2.4.2 Tydens ‘n vergadering van die Sentrale Onderwys
kommissie in 1982 het prof NT van Loggerenberg ‘n referaat
gelewer oor: “Eredienste en die kind — ‘n opvoedkundige
benadering.”

2.2.4.3 Na aanleiding van gedagtes wat hy uitgespreek het,
het die AJK ‘n kommissie aangewys bestaande uit teoloë en
opvoedkundiges om weer eens na verskeie tersaaklike stukke
te kyk en “in die hg van nuwe insigte sowel as versoeke in die
verband ... ‘n verdere studie te onderneem mdo op standpunt
stelhing en leiding aan sinodes ivm die saak.”

2.2.4.4 Die AJK het ook kennis geneem dat ‘n hele aantah
gemeentes, ten spyte van die besluit van die sinode, tog sulke
dienste hou.

2.2.4.5 Die Kommissie het oor die groot hoofpunte ivm
kinders en die erediens saamgestem, maar wat betref die
kleiner kinders, vera> die groep tussen 4 jaar en St 1, sterk ver
ski> Gevolghik is aan die twee groepe die geleentheid gegee
om hulle standpunte afsonderlik te stel.
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2.2.4.6 Aanbevelings
1. Die Algemene Sinode versoek alle leraars om in elke
erediens rekening te hou met die dooplidmate (kinders)
wat as ‘n wesenlike deel van die verbondsgemeente van
Christus teenwoordig is.

2. Die Algemene Sinode versoek elke gemeente om
gereeld van sy gewone eredienste primer as kinder
en/of jeugdienste in te rig.

3. Ten einde aan die else vir die bevatlikheid van die
kinders van verskillende ouerdomme te kan voldoen in
‘n snelveranderende samelewing, besluit die Algemene
Sinode om dit aan die AJK, AKE en AKAE op te dra om
n gesamentlike kommissie te benoem om riglyne op te

stel vir die daadwerklike vernuwing van die erediens
mbt sy hele inrigting.

4. Die Sinode keur die volgende beleidsriglyne ivm die
erediens goed:

4.1 In verband met die erediens moet kiem gelê word
op die gesinsbetrokkenheid daarby en die saambele
wing daarvan as deel van die verbondsgemeente.

4.2 Kategese en erediens het elk sy eie onderskeie
funksie en karakter en moet dus as aanvullend tot
mekaar in die kerk se dooplidmaatbediening erken en
gebruik word.

4.3 Die ouers se verantwoordelikheid om die kinders
voor te berei vir die erediens, hulle te ondersteun en te
begelei tydens die erediens en om na die diens en in die
huisgodsdiens aan te sluit by die erediens in hulle
verbondsopvoeding van hulle kinders, word bekiem
toon. (vgl Eks 12:24-27)

5. Die Teologiese Fakulteite word versoek om
besondere aandag te gee in die opleiding van teologiese
studente sowel as in die VTO aan die verdere toerusting
van predikante, om in die eredienste ook die kinders te
kan bereik.

6. Waar dit in bepaalde gevalle nodig blyk te wees kan
gemeentes dit oorweeg om die klein kinders in ‘n aparte
lokaal te akkommodeer tydens die erediens waar hulle
versorg en besig gehou kan word deur vrywilligers met
aktiwiteite soos sang en Bybelverhale.

7. Die Algemene Sinode herbevestig sy standpunt dat
aparte eredienste vir kinders nie aan te beveel is nie.

2.2.4.7 Aansporingsmetodes om kinders meer getrou
in die erediens te kry
2.2.4.7.1 Die AJK het ook ‘n brosjure aat opstel met
bogenoemde titel en beoog am dit op groot skaal onder ge
meentes te versprei.

Dit toon die betrokkenheid en noadsaaklike samewerking van
die kant van ouers, kerkraadslede, kategete en veral die leraars
aan. Wenke word ook gegee aan leraars hoe am die jeug
maksimaal te betrek by die erediens.

2.2.4.7.2 Aanbeveling
Die Algemene Sinode versoek kerkrade om besondere
aandag te gee aan die bywoning van eredienste deur
dooplidmate en om die samewerking van almal wat
daarby betrokke is, te verkry, aangesien dit van die
uiterste belang is dat die kinders as deel van die
verbondsgemeente deel in die eredienste.

2.3 KATEGESE
2.3.1 Kategeteopleiding
2.3.1.1 Hersiening van “Bekwaam om te leer”
Sedert die vorige Algemene Sinode is die kategetekursus deur

Bybelkar in oorleg met die AJK hersien, aangevul en as een
boek herdruk. Daar is reeds in totaal 36 342 van hierdie kur
susse verkoop. 1712 kategete het hulle sertifikate verwerf en
nog 1682 het ingeskryf by Bybelkor.

2.3.1.2 Gemeentelike opleiding van kategete
Die apleiding van kategete deur Ieraars en ander persone in ge
meentes gaan bestendig voort. Veral gedurende die jeugjaar is
opnuut hieraan aandag gegee deur gemeentes. Die persen
tasie van die kategete wat uiteindelik werklik die sertifikaat
verwerf as opgeleide kategete van die Ned Geref Kerk bly
ongelukkig ontstellend Iaag. Daar kom ook gedurig nuwe kate
gete by wat weer van vooraf apgelei moet word.

2.3.1.3 Sinodale Sentra vir Kategeteopleiding
Sedert 1983 het die AJK by Sinodale Jeugkommissies aan
beveel om, mdo op aanvulling van die gemeentelike opleiding
van kategete 00k random hulle eie kantore en predikante in
Sinodale Jeugdiens, sentra vir kategeteopleiding in te stel.
Verskeie sinodes het daarop gereageer, terwyl Bybelkor ook
samewerking verleen.

Op hierdie wyse word die apleidingsprogram verskerp en ver
diep deurdat gemeentes (wat dit om een of ander rede nie self
of nie genoegsaam kan bybring nie) dan ‘n aantal kategete na
‘n sentrale punt stuur waar hulle intensief opgelei word deur
‘n spesialiserende persoon aan die hand van “Bekwaam om te
leer”. Hulle verkry dan ook op die wyse hulle sertifikate.

2.3.1.4 Doeltreffende kategeteorganisasie
Ten einde gemeentes te help am hulle kategeteskole doel
treffend te arganiseer, en die kategete te help am as span
betrokke te wees by die kategetiese anderrig van die ge
meente, het die AJK ‘n “Reglement vir die vergaderings van
die Kategetekorps in ‘n gemeente” opgestel en beskikbaar
gestel as wenk vir gemeentes. Dit is ook in “Bekwaam om te
leer” opgeneem.

2.3.1.5 Diensbrosjures vir kategete
In die plek van die au Diploma vir kategete is die AJK besig am
‘n diensbrosjure vir kategete op te stel. Dit is ‘n dun boekie
waarin die beginsels vir doeltreffende kategeetskap, besander
hede omtrent sy aanstelling (deur meer as een gemeente), sy
sertifikaat as apgeleide kategeet, en sy varige en huidige klas
sies, sowel as ‘n uitdienstredings-sertifikaat kom.

Jaarliks word daar aan die kategeet ‘n besondere seël vir
getrouheid oorhandig wat op ‘n bepaalde spasie in die brosjure
geplak word. Hierdie seëls is voarstellings wat te doen het met
die geskiedenis van kategese en waarvan daar ‘n beskrywing
by die raampie gegee word.

2.3.1.6 Gevorderde kursus vir kategete
Aangesien daar tog ook heelwat kategete is wat reeds lankal
“Bekwaam am te leer” deurgewerk het en uitsien daarna am
meer doeltreffend geskoal te word, het die AJK ‘n kommissie
aangewys am ‘n gevarderde kursus te beplan.

Die kommissie, waarby oak apvoedkundiges en praktiese
tealoë ingesluit is, sal eersdaags met die taak begin.

2.3.1.7 Weeklikse voorbereidingsklas
Haewel die AJK gaed bewus is van die prableme verbonde
aan die “narmaalklas”-idee (a.a. dat elke kategese-standerd sy
eie sillabus het) het die AJK tag na bestudering van ‘n
memorandum oar die saak, tot die besef van die wenslikheid
en selfs noadsaaktikheid daarvan gekam dat kategeseskale op
gearganiseerde wyse sal aandag gee aan die gehalte van die
kategete se vaarbereiding.

Gevalglik het die AJK ‘n pamflet apgestel am kategete en
kerkrade hiertae te mativeer en metodes aan die hand te daen
waardeur dit lewensvatbaar is. Dit ward as ‘n belangrike
aanvulling van die apleiding dmv die kategetekursus gesien.
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2.3.1.8 Aanbeveling
1. Die Algemene Sinode betuig eerstens sy diepe dank
baarheid teenoor die Here vir ‘n korps van 26 000 kate
gete en spreek opregte dankbaarheid ook teenoor hulle
uit.

2. Terselfdertyd wil die Sinode alle kategete weer eens
oproep am hulle in so ‘n mate tot beskikking van die
Here te stel dat hulle nb tevrede sal woes voordat hulle
‘n sertifikaat verwerf hot dat hulle “bekwaam is om te
leer” in ons kerk nie.

3. ‘n Beroep word ook op kerkrade gedoen om die
instelling van ‘n weeklikse voorbereidingsklas vir kate
gete bale stork to oorweeg.

2.3.2 Kategese Handboeke

2.3.2.1 Boek vir belydeniskias: Gb en Bely
Sedert 1982 word hierdie boek amptelik dour die kerk gebruik
vir die afrondingswerk van die kategese in die belydeniskias.

Evaluering van hierdie boeke is per vraelys gevra en aandag
word deur ‘n hersieningskommissie aan die ingekome kom
mentaar gegee. Die kommentaar was oorwegend waarderend
en positief.

2.3.2.2 Herskrywing van huidige reeks handboeke

2.3.2.2.1 Soos reeds besluit dour die Algemene Sinode in
1982 (Hand bI. 1341) het die AJK dmv sy Herskrywingskom
missie ‘n totale kurrikulum (behaiwe tans nog die kleuter
kategese) laat ontwerp na raadpleging met opvoedkundiges,
psigolod en teoloë.

Die kommissielede het ook ‘n kursus in kurrikulumontwerp
deurloop. Die AJK het die kurrikulum aanvaar.

2.3.2.2.2 As deel van die proses van kurrikulumontwerp
moos die doelstellings ook eers helder gekry word.

Dit is soos voig geformuleer:

1. Die hoogste doel van kategese
(Wat ook die hoogste doe! van alle kerkwerk moet wees)

DIE EER EN VERHEERLIKING VAN GOD

2. Spesifieke kategese doelstellings
(Corkoepelend vir a! die gedifferensieerde afdelings van die
kategese)

Behalwe hierdie Kategesedoelstellings is ook vir elke ouder
domsgroep spesifieke en onderskeie doelstellings sowe! as
sillabusdoelstellings uitgewerk.

2.3.2.2.3 Hoewel dit onmoontlik is om die verskil!ende siNa
busse in besonderhede hier aan te dui, word kortliks verduide
uk dat (afgesien van die kleuters) die volgende groeperinge
aparte eenhede (fases) in die leerplan vorm (gebaseer op die
!ewensstadium en bevatlikheid van die kinders):

Gr 1/Sub A — St 1
St2 St4
St5 St6
St7 St8en
St 9 (belydenisklas)

By die Junior kategese word die Bybelse stof
(Bybelgeskiedenis met eenvoudige leerstellige toepassings)
wat in die eerste fase aangebied word, verdiepend en ver
bredend (verge!ykbaar met konsentries) herhaal in die tweede
fase. Dit geld ook vir die seniors so twee fases (ni St 5 en 6 en
St 7 en 8).

Cm in die kerk van Christus katkbsante deur onderrig te
begelei tot:

1. kennis van, liefde tot en diens aan God,
2. kennis van die Woord van God, sy ontstaan en

kenmerke,
3. gelowige aanvaarding van die waarhede van die Skrif,
4. kennis van die kerk se belydenisskrifte,
5. ontdekking van eie geestelike identiteit as verbonds

kind in die Koninkryk van God,
6. persoonlike geloofs- en liefdesverbintenis aan Jesus

Christus, die Here,
7. kennis van die kerk — sy lewe, work en geskiedenis,
8. volwaardige en getroue lidmaatskap van die Ned Geref

Kerk
9. uit!ewing van Christelike menseverhoudings,

10. ‘n Skriftuurlike standpunt in etiese sake,
11. openbare belydenis van geloof en toegang tot die Nag

maal,
12. ‘n lewenswyse wat ‘n Godverheerlikende getuienis

lewer.

SKENATIESE VOORSTELLING

Skematies voorgestgel lyk die nuwe kurrikulum soos voig:

Modules

1~23 456 7 8

r~
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Die naam van die herskryfde reeks kategeseboeke is:
LEER EN LEWE UIT DIE WOORD

2.3.2.2.4 As algemene beleid omtrent die leerstofinhoud is
die volgende neergele:

1. Die basiese vierslag van die leerstof, naamlik: Geloof,
Gebod, Gebed en Sakramente, moet steeds saam met ken
nis van die Bybel self en die Bybelse geskiedenis toepaslik
gemaak word, vir die opbou van gehaltelidmate in kerk en
Koninkryk in die moderne tyd waarin ons ewe.

2. Die vereistes van Skrifgetrouheid, Belydenisskrif
getrouheid, kerkgetrouheid, Iewensgetrouheid en
kindgetrouheid moet as vertrekpunte vir elke les kan geld.

2.3.2.2.4 ‘n Besondere deel van die Senior kategese se
sillabusse is dat daar, op versoek van talle instansies ook
weer Bybelkennis, Bybelgeskiedenis en verbandleggende
lesse ingebring word. In die verlede was ‘n sterk punt daar
van gemaak dat ons katkisante na St 5 so besig raak met
die belydenisskrifte dat hulle by belydenisaflegging selfs
eenvoudige Bybelvrae nie meer kan antwoord nie.

Nou word al die sillabusse ingedeel in modules en die laaste
les van elke module is verlewendiging van Bybelkennis.

2.3.2.2.5 Bybelleesprogram: Begin iou dag met God
Ten einde ons kinders te leer omgaan met die Woord word
daar nie alleen vir elke aand aan hom ‘n Bybelgedeelte
gegee om te lees (wat betrekking het op die volgende les en
waardeur hy ook voorberei) maar daar word ook aan die
hand van ‘n 5-jaar skema waarmee die Bybel deurgewerk
word, vir hom stukkies gegee om elke oggend te lees met
aantekeninge volgens sy bevatlikheid. Hierdie selfde pen
kope kan ook in die huisgodsdiens gebruik word aangesien
al die kinders dieselfde gedeeltes lees, maar net op verskil
lende verduidelikingsvlakke. Groepbybelstudie van die
SKJA skakel ook hierby aan in die toekoms. Dit word as ‘n
aparte boekie, maar as een pakket in die kategese gebruik:
Die kwartaallikse bybelkennisles word ook aan die hand van
hierdie Bybelleesskema aangebied. Die naam van hierdie
reeks bybelstudieboeke is: BEGIN JOU DAG MET GOD.

2.3.2.2.6 As skrywers vir die boeke is dr SJ Eloff, dr DJ
Malan, prof Malan Nel, dr JMG Prins, ds WJ Botha en ds
DJ Viljoen aangewys. Elke skrywer het opvoedkundige
medewerkers en keurders (teologies en opvoedkundig) en
lesse van elke boek word eers in kategeseklasse uitgetoets.

2.3.2.2.7 Die beplanning is dat die boeke vir Gr l/(Sub A),
St 2 en St 5 in 1987 sal verskyn, die boeke vir Gr Il/Sub B),
St 3, St 6 en St 7 in 1988 en die boeke vir St 1, St 4 en St 8
in 1989.

2.3.2.3 Herdrukke
Intussen is jaarliks duisende van die bestaande boeke her
druk en word hulle intensief benut in al die kategeseskole.

2.3.2.4 Subsidie
Die AJK is terdeë bewus van die geweldige styging in
kostes van papier en drukwerk. Ten einde ouers en ge
meentes enigsins tegemoet te kom, word al die boeke jaar
liks gesubsidieer met meer as R30 000.

2.3.2.5 Handboek vir verstandelik-gestremde
kinders
2.3.2.5.1 In uitvoering van die opdrag van die Algemene
Sinode (Hand 1982, bI 1341) kan met dank gerapporteer
word dat die eerste van 3 beplande boeke (met die nodige
hulpmiddels) gedurende 1986 verskyn het.

Dit is die boek yin die mees gestremde kinders wat tog
opvoedbaar is. Saam met die boek gaan ‘n groot hoeveel
heid illustratiewe materiaal wat vir hierdie kinders nood

saaklik is. Ongelukkig is dit juis hierdie hulpmiddels wat die
boeke baie duur maak. Gelukkig is ‘n baie mooi, ver
standhouding met die Departement van Nasionale Op
voeding bereik dat hulle ook van hierdie boeke gebruik sal
maak, aangesien daar niks anders berskikbaar is nie.

2.3.2.5.2 Die skryfster is mev Alta Marais hoof van ‘n
groot skool vir dergelike kinders, wat ook eers ‘n studietoer
na Amerika onderneem het om daar uit hulle ervaring te
leer en van hulle materiaal saam te bring. Die lesse is ook
vooraf uitgetoets in verskillende Sentrums. Dit is teologies
gekeur en daar is ook baie nou saamgewerk met die
Onderwysbeplanners van die Departement.

2.3.2.5.3 Hoewel die omset van hierdie soort boeke
beperk is, is daar juis daarvoor ‘n baie groot behoefte
aangesien dit so hoogs gespesialiseerd is. Daar word egter
juis beplan om dieselfde stof wyer te gebruik, o.a. vir die
gestremdes in die ander kerke van die NG Kerkfamilie en
die kleuterkategese.

2.3.2.5.4 Omrede die groot koste verbonde aan die druk
en hulpmiddelkoste van hierdie boeke is aansoek gedoen
om subsidie by die Komitee vir die Jaar van die Gestremdes
en word ook gesoek na ander borge. Die AJK vertrou dat
hierdeur hulp verkry kan word vir insetkostes wat bo ver
moe is.

2.3.2.5.5 Voorbeelde van hierdie boekstelle sal by die uit
stalling van die AJK tydens die sinode beskikbaar wees.

2.3.2.5.6 Aanbeveling
Die Algemene Sinode neem met dank kennis van die
verskyning van die eerste boek van ‘n reeks vir die
Bybelonderrig! kategese van verstandelik-gestremde
kinders en versoek kerkrade om opnuut aandag te
gee aan die geestelike versorging van hierdie kinders.
Kerkrade word ook versoek om die handboeke en
hulpmiddels vir kategesedoeleindes aan te koop in
dien daar ‘n aantal van hierdie persone in ‘n gemeente
is. Hoewel hierdie soort hulpmiddels duur is, is dit oor
bale iare bruikbaar.

2.3.3 Hulpmiddels

2.3.3.1 Om doeltreffend kategese te kan beoefen, moet daar
talle organisatoriese, sowel as didaktiese hulpmiddels beskik
baar wees. Ons, as kerk is in die baie bevoorregte posisie dat
ons in die AJK feitlik ‘n “onderwysdepartement” kan he waar
deur hierdie dinge sentraal voorsien kan word sodat dit
dwarsdeur ons kerk eenvormig gebruik kan word. Die seen
ryke invloed hiervan en die hulp wat dit aan kerkrade bied,
word nie altyd in berekening gebring nie.

2.3.3.2 Die AJK voorsien talle organisatoriese hulpmiddels
vir gemeentes soos registerkaarte, diplomas, seëls, sertifikate,
standaardtoetse, verjaarsdagkaarte, ens.

Daarby kom al die didaktiese hulpmiddels soos die handboeke,
werkboeke, leerboeke, transparante, prente, tru-projektors,
sewe-in-een borde, ens.

2.3.3.3 Daar is ‘n bestaande kommissie wat gedurig aan hier
die sake aandag gee. Afgevaardigdes word versoek om hierdie
hulpmiddels en ander mateniaal te gaan besigtig by die uitstal
ling van die AJK.

2.3.4 Standaardtoetse
2.3.4.1 Die jaarlikse standaardtoetse in die kategese is ook
slegs bedoel as ‘n hulpmiddel vir gemeentes nI. om ‘n eksterne
toets te voorsien waarvolgens die gemeente kan meet of die
standaard van sy kategetiese onderrig op peil is.
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Junior Kategese
Senior Kategese

TOTAAL

Aa nta I
waarvan

ye rsla g
ontvang is

Verhouding
kennis/

insig
Goed

Getal Perseri
tasie

Aa nta I
waarvan

versiag
ontvang is

Getal Persen
tasie

Hierdie vraestelle gaan oor hoogstens 7 lesse van die leerstof
en roteer sodat al die lesse oor ‘n tydperk van 4 jaar gedek
word.

2.3.4.2 Hoewel dit nie moontlik is om presies te sê hoeveel
katkisante (St 2—st 9) die toetse wel skryf nie, kan die
volgende beeld van die bestellings van vraestelle gegee word:

Prestasie

1981 1983 1984 1985

66 683 80 820 80 630 75 000
92 267 126 180 130 090 127 900

138 950 207000210 720 202 900

Dit beteken dat nagenoeg 80% van die katkisante in die
betrokke standerds kon die toets geskryf het. Hierdie feit word
dankbaar vermeld en dit kan slegs daartoe bydra dat beide kat
kisante en kategete noulettender hulle werk doen.

2.3.4.3 Die vrae van die toetse word onder moderering van
‘n top opvoedkundige opgestel. Die verhouding kennis-insig
vrae neem toe in die groter standerds. Elke jaar word ‘n deeg
like evaluering van die vraestelle gedoen sodat ons die leemtes
kan vermy. Gemeentes sien self die vraestelle na en daarom
vra ons dat ‘n prestasletabel Ingevul word sodat ons kan sien
hoe die kinders presteer het.

Die volgende tabel kan ‘n beeld gee van die evaluering van die
vraestelle van 1985 deur ‘n toetsgroep van 597 kategete.

St4 2661 bo8O% 334 12,5
60—79% 983 36,9
40—59% 1 003 37,6

~ 33—39% 153 5,7
onder 32% 188 7,0

St 5 2 188 bo 80% 294 13,4
60—79% 804 36,7
40—59% 831 37,9
33—39% 164 7,4

onder32% 95 4,3

St 6 2 125 bo 80% 448 21,1
60—79% 650 30,5
40—59% 701 32,9
33—39% 191 9

onder32% 135 6,3

St 7 2 115 bo 80% 408 19,2
60—79% 895 42,3
40—59% 724 34,2
33—39% 69 3,2

onder32% 19 0,9

5t8 1 958 bo8O% 410 20,9
60—79% 810 41,3
40—59% 643 32,8
33—39% 62 3,1

onder32% 33 1,6

St9 1 569 bo8O% 731 46,5
60—79% 591 37,6
40—59% 219 13,9
33—39% 20 1,3

onder32% 8 0,5

Gesa- 17313 boBO% 4682 27,0
mentlil 60—79% 6437 37,1
Sts2— 40—59% 4786 27,6
9 33—39% 775 4,4

onder 32% 633 3,6

Moeilik
heidsgraad Lente Inhoud

Goed Goed Goed

St 2 58,9% 78,2% 87,1% 69,2%
St3 64,1% 77,1% 95,6% 90,2%
St 4 52,8% 83,1% 76,4% 75,2%
St 5 76,6% 76,6% 81,8% 71,4%
St6 56% 84,1% 85,3% 71,9%
St7 89,3% 88% 86,6% 86,6%
5t8 63,4% 93% 85,7% 87,3%
St 9 65,8% 86,4% 85,3% 90,2%

Aangesien die evaluering van die kategete self dus
oorweldigend positief is, reken die AJK dat geslaag is om ‘n
baie gebalanseerde stel toetse op te stel.

2.3.4.4 Wanneer ons kyk na die prestasie van die kinders,
dan blyk dit nog verder dat hulle dit nog makliker kan hanteer
as wat die kategete gemeen het.

Die volgende prestasies van ‘n toetsgroep van 17 313 kinders
spreek vir homself.

Prestasie

2.3.4.5 Aanbeveling
1. Die Algemene Sinode beklemtoon die be~angrikheid
van die standaardtoetse as hu~pmiddeI wat jaarliks tot
beskikking van gemeentes gestel word as ‘n meetinstru
ment waarmee hulle hulle kategetiese onderrig kan
evalueer.

2. Die Algemene Sinode moedig gemeentes aan om al
huNe kinders in die betrokke standerds hieraan te Iaat
deelneem.

2.3.4.6 Gemeentetoetse
Die riglyn vir gemeentes is dat elke gemeente self sy kinders
vierkeer per jaar (dws oor elke 7 lesse) sal laat toets skryf,
waarvan hierdie standaardtoetse dan een vorm. Dit is verbly
dend dat die sensus van 1985 aantoon dat 57% van die ge.
meentes wel gereelde toetse laat skryf.

2.3.4.7 Dit is te verwagte dat kinders (en ouers) soms
negatief teenoor enige evaluering (toetsing) sal wees. Daarom
het daar stemme opgegaan look in die dagpers) wat hierdie
stelsel van toetsing bevraagteken het. Die AJK beskou dit
egter as ‘n noodsaaklike meetinstrument om katkisante en
kategete te help om doeltreffender te leer en te onderrig. Die
AJK het dan ook ‘n pamflet in hierdie verband opgestel, nI.
Kategesetoetsing wat bedoel is om ter motivering grootskaals
in gemeentes versprei te word.

St2 2234 bo8O% (HL) 631 28,2
60—70% lie) 869 38,8
40—59% (2e) 485 21,7
33—39% (3e( 99 4,4

onder32% (Dl 150 6,7

St 3 2 463 bo 80% 1 426 57,8
60—79% 835 33,9
40—59% 180 7,3
33—39% 17 0,6

onder 32% 5 0,2
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2.3.5 VerskiHende studieprojekte

2.3.5.1 Kinderkommunie (deelname van kinders aan
die nag maal voor belydenisaflegging)

2.3.5.1.1 Die Algemene Sinode van 1982 het soos voig oor
hierdie saak besluit:

1. Die Algemene Sinode verwys die vraag van periodieke
kommunie deur kinders wat nog nie belydenis van geloof
afge(e het nie, na die Algemene Jeugkommissie vir prinsipiële
riglyne.

2. Die Algemene Sinode verwys die vraag i/s vroeër afleg
ging van die belydenis van geloof wat kinders dan vroeër tot
kommunie in staat stel, na die Algemene Jeugkommissie vir
prinsipiële riglyne. (Hand 1982 AS bi 1293(

2.3.5.1.2 Ook die Sinode van Noord-Transvaal het in 1983
5005 volg bsluit:

Kinderkommunie — goedgekeur:
Die Sinode versoek die AJK om met inagneming van die 0u
Testamentiese verbondskind se deelname aan die Pasga, ‘n
ondersoek te doen na die teologiese regverdigbaarheid van die
gedoopte kind se gereelde deelname aan die Heilige Nagmaal,
en om praktiese riglyne daaroor vir die Kerk op te stel.
(Hand N.TvI. 1983 b(. 443(

2.3.5.1.3 Die GES van Chicago 1984 het ook besluit om lede
kerke te vra om studies te onderneem ivm “die essensiële aard
en praktiese implikasies van die lidmaatskap van dooplidmate,
veral in die hg van ... die deelname van gedoopte kinders aan
die nagmaal.”

2.3.5.1.4 Die AJK het ‘n deeghike memorandum oor hierdie
saak wat hoofsaakhikk gegrond was op ‘n BD-verhandeling
van ds JD Louw, in ontvangs geneem. Aangesien dit egter
duidehik is dat hierdie saak tans weer besondere aandag in die
praktiese teologie ontvang en daar ook ander doktorale ver
handehings in ag geneem moet word, het die AJK geoordeel
dat hy nog nie gereed is om ‘n studiestuk en aanbevelings aan
die A(gemene Sinode voor te lë nie.

2.3.5.1.5 Aanbeveling
Die Algemene Sinode herhaa~ sy opdrag aan die AJK om
‘n deeghke studie te maak omtrent die gebruik van som
mige kerke om kinders wat nog nie belydenis van geloof
afge~e hot, toe te Iaat om nagmaal te gebruik (die sg
kinderkommunie) en aanbevelings daaromtrent aan die
Algemene Sinode van 1990 voor te Iê.

3.5.2 Die plek en wyse van belydenisaflegging mdo op
be(ydende lidmaatskap van die gemeente.

2.3.5.2.1 Ook oor hierdie saak het die GES van Chicago ver
soek dat studies gedoen word en dat die studieresultate 00k
aan huhle beskikbaar gestel word.

Ook uit ander oorde het versoeke tot die AJK gekom om aan
hierdie saak ernstige aandag te gee.

2.3.5.2.2 Uit ‘n voorlopige ondersoek het dit geblyk dat dit ‘n
baie omvattende saak is o.a. om die vo(gende redes:

1. Hierdie saak skakel baie nou met die hele beginsel, praktyk
en geskiedenis van die konfirmasie.

2. Daarmee saam gaan ook die hele problematiek van die
gebruik van nagmaal. Verleen die belydenisaflegging toegang
tot die nagmaal of nie?

3. op watter ouderdom/stadium van lowe moet belydenis
afgelê word? (en dus nagmaal gebruik word, al dan nie)
4. Wat is die vereistes vir belydenisaflegging?
5. Hoe vind die evaluering p(aas?

6. op watter wyse en op watter tydstip antwoord die katki
sant?
7. Hoe word die belydenisafleggingsdiens ingerig?

8. Watter skriftelike aandenkingsmateriaal word gebruik?

2.3.5.2.3 Dit het ook onder aandag gekom dat daar verskeie
doktorale skripsies oor die saak gedoen word.

2.3.5.2.4 Die AJK hot duo besluit om hiordie saak no ‘n
studiekommissie te verwys wat deeghik daarop moot ingaan en
in die hg van huHe bevindings, sal aan die Algemene Sinode
van 1990 gerapporteer word.

2.3.5.2.5 Aanbeveling
Die Algemene Sinode keur good dat die AJK ‘n studio
onderneem oor die plek van belydenisaflegging met die
oog op belydende Iidmaatskap van die gemeente, asook
oor die wyse van belydenisaflegging met rapport aan die
volgende Algemene Sinode.

2.3.5.3 Die visuele voorstelbaarheid van Christus

2.3.5.3.1 Die Algemene Sinode van 1982 het hieroor soos
volg besluit:
Die volgende punt nl.
“In samehang met die kerk se standpunt oor die voorstel
baarheid van die Christusfiguur, spreek die Algemene Sinode
hom teen die aanbieding van ‘n passiespel uit” word verwys
na AKLAS in oorleg met die AJK vir verdere studi~in die hg
van die voorgenome studie oor die voorstelbaarheid van
Christus.” (Hand AS 1982 bl 12561

2.3.5.3.2 Vorderingsverslae oor hierdie saak is in 1983, 1984
en 1985 aan die AJK voorgele. Hoofsaaklik is die kommentaar
van verskillende teolod en opvoedkundiges ingewin.

2. 3.5.3.3 lntussen is hierdie verslae en kommentare aan
AKLAS voorsien en het hulle ‘n beginselstuk laat opstel. Hier
die stuk word nou dour AKLAS aan die sinode in hulle verslag
voorgele nadat die AJK sy kommentaar daarop gelewer hot.

2.3.6 “Kinderbybels”
2.3.6.1 Na aanleiding van ‘n memorandum wat gegrond was
op ‘n doktorale studie van mev CM Roux, het die AJK kennis
geneem van talle gevare wat o.a. skuil in die gebruik van die
naam “Kinderbybel” as sou dit ‘n ander Bybel as die eon van
die grootmense wees.

2.3.6.2 Die AJK het dus, afgesien van ander gevaarpunte
wat dikwels rondom “Kinderbybels” voorkom, besluit om aan
to beveel dat daar hewer gepraat word van “Bybelverhale vir
kinders (of kleuters) vertel.”

2.3.6.3 Aanbeveling
Die Algemene Sinode bes~uit dat in plaas van “Kinder
bybels” daar hewer gepraat moet word van “Bybel
verhahe vir Kinders (of kleuters) verteh.”

2.3.7 Vordering van eon sillabus na ‘n ander in die kate
gese
2.3.7.1 Telkens hot dit in die praktyk na yore gekom dat
heraars, kategete of ouers gewys het op die verontrustende
situasie in ons kategese, dat ‘n kind selfs vir die meerderheid
Sondae afwesig kan wees by die kategese en eredienste, dus
glad nie die siHabus-onderrig ontvang nie en nie sy seëh kry nie,
maar nogtans aan die begin van die volgende jaar net aan
beweeg na die vo(gende standerd se sillabus. Selfs aan die
begin van die bebydenisklas val hy dan maar net saam met die
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ander in, en tensy daar deur ‘n Ieraar en kerkraad sorgsaam
gelet word op sy kategese Ioopbaan, sy kennis en gesindheid,
lé hy ook maar belydenis af. So word “dooie” lidmate ge
kweek, “die dood ingeënt in die kerk” en gesorg dat so ‘n
nuwe lidmaat se eerste nagmaal ook sy aaste is.

2.3.7.2 Die sinode het in 1982 besluit, (bI 1342) “Die
volgende voorstel dien en word goedgekeur:

* Stelsel van vordering in die kategese

Die Algemene Sinode dra dit aan die AJK op om die nodige
opvoedkundige-kategetiese voorligting te gee aan die ge
meentes wat daarom vra, omtrent die beginsel van ‘n stelsel
van vordering in die kategese.”

2.3.7.3 Cm hierdie saak onder oë te sien, is ‘n stelsel van
kontrole oor ‘n kind se vordering in die kategese vanaf ten
minste standerd 5 uitgewerk. Daardeur word sy hele mee
lewing (dws sy kerkbywoning, aandag, gesindheid, deelname
aan KJA, sowel as sy toetsprestasie volgens ‘n
kwartaalskaal gemonitor. Indien hy, ná aansporing en aan
maning aan die einde van die jaar (seifs ook na geleentheid om
sekere toetse te herhaal) nog nie aan ‘n minimumvereiste vol
doen nie, kan die kerkraad hom dan terughou om daardie jaar
te herhaal.

Die AJK het hierdie stelsel deur sommige SJK’s Iaat uittoets in
‘n paar toetsgemeentes. Die saak is egter nog steeds in ‘n
eksperimenteie stadium en die AJK is nog nie gereed om daar
oor te rapporteer nie. Intussen kan gemeentes wat die stelsel
wiT oorweeg, die nodige riglyne by die Dooplidmatekantoor
van die AJK aanvra.

2.3.8 Kategesekampe
2.3.8.1 Met dankbaarheid kan gekonstateer word dat tãlle
gemeentes dit nuttig vind om met kategesegroepe te gaan
kamp as dee) van hulle kategetiese program (VgI. die
statistiese gegewens hier bo by punt 1.8).

2.3.8.2 Die AJ K ontvang egter talle versoeke omtrent riglyne
vir die organisasie van sulke kampe sowel as die inhoudelike
programme. Dit geld veral ook die belydeniskias.

2.3.8.3 Die AJK het derhalwe ‘n kommissie aangewys om
riglyne vir kategesekampe uit te werk en aan gemeentes
beskikbaar te stel.

2.3.9 Aanleer van Psalms en Gesange in die Kategese
2.3.9.1 Die Algemene Sinode het in 1982 soos volg besluit:
(bi 1341)

Die Sinode besluit om die aanleer van Psalms en Gesange by
kinders in kategeseklasse aan te moedig deur dit in die
kategese-leerstof op te neem sodat ten minste ‘n aantal kerk
liedere van buite geleer word.

2.3.9.2 Hierdie saak is deeglik deur die Herskrywings
kommissie onder oë gesien, maar daar is gestuit voor die feit
dat daar nie in kategesekiasse gesing word nie (behalwe
miskien die heel kleintjies).

2.3.9.3 Die AJK het derhaiwe besluit om hewer ‘n pamfiet uit
te gee mdo op motivering van kategese-hoofde en
-onderhoofde, sowel as katkisante om die kinders die hiedere te
leer sing op pianmatige wyse tydens openings van kategese
skole. ‘n Lys van geskikte Psalms en Gesange sal verskaf
word. Skakeling met die dagskole sal aanbeveel word.

2.3.9.4 Aanbeveling
Die Algemene Sinode versoek kategeseskole om op
beplande wyse tydens kategeseopenings, die katkisante
die Psalms en Gesange te leer sing met die oog op hulle
sinvolle deelname aan die gemeentesang. Vir hierdie
doel word die pamflet met riglyne wat deur die AJK
opgestel word, by gemeentes aanbeveel.

2.3.10 Die Aflegging van Geloofsbelydenis deur
verstandelik-gestremde kinders

2.3.10.1 Op grond van ‘n memorandum van ds JS Marais,
hoof van die Yonder Sentrum vir Geestelike Vertraagde Vol
wassenes, word die volgende beskrywing van hierdie kinders
gegee:
Huihe is nie “hemeikinders”, “engeltjies”, “heilige on
skuldiges”, “minder as menslik”, “ma)”, of enige van die
ander benaminge wat huhie so dikwels toegevoeg word nie.
Huhle is eintlik presies net soos elke sogenaamde “normale”
mens in die sin dat hulle presies dieselfde basiese behoeftes
het. Hulle het ook behoefte aan kos, sekuriteit en Iiefde. Huhle
het ook ‘n beqeerte om hulleseif te haat geld en om sukses te
behaai. Soos by elke “normale” mens is daar by hulle ook ‘n
neiging tot sonde.

Hulle is dus mense in die voile sin van die woord.

Soos in die geval van baie ander mense, het huhle egter ook ‘n
spesifieke probleem, naamlik verstandelike gestremdheid.
Hierdie probleem moet in ag geneem word by die bepianning
vn ‘n kerkdiens.

Daar moet gebruik gemaak word van eenvoudige, verstaan
bare taai, aangesien hulle ‘n beperkte woordeskat het. Kern
waarhede moet duidelik gestel en dikwels herhaah word.
Beelde wat gebruik word, moet uit huile ervaringswêreid kom.

Die kinders het ‘n fyn aanvoeling vir gesindheid en as ‘n
prediker ‘n opregte gevoel van liefde vir hulie het, sal hy vir
huhie geioofwaardig wees.

2.3.10.2 Moet die verstandelik gestremde kind tot
belydenisaflegging van sy geloof gelei word?
Oor hierdie vraag is daar uiteeniopende gedagtes. Daar is in
die jongste tyd heeiwat geskryf hieroor. Die feit is dat die kerk
hierdie mense in sy midde “ontdek” het as ‘n subjek van be
arbeiding.

As gevoig van huile beperkte verstandehike vermoëns is daar
by sommige twyfel of hulie we) die verantwoordelikheid van
lidmaatskap kan aanvaar.

Aan die ander kant is dit ook waar dat huhie met ‘n onbevange
gemoed, soos ‘n kind, die evangeiieboodskap aanvaar en baie
vreugde put uit die sekuriteit wat die geloof in die Here Jesus
Christus aan huhie bied.

In die Skrif kom ons teikemale voorbeelde tee waar die klem
juis op die swakkes en op die geringes gelé word, vgi. Matt.
25:40. In hierdie Skrifwoord vereenseiwig die Here Jesus
Homseif geheel-en-al met die behoeftes van die swakkeres:

“En die Koning sal huhle antwoord: Dit verseker Ek julie: Vir
sover julie dit aan een van die geringstes van hierdie broers van
my gedoen het, het julie dit aan My gedoen.”

Hierdie besondere groep kan gesien word as verteen
woordigers van Jesus Christus. Aan huile is besondere
“gawes” verleen en dit kan in die gemeente gebruik word.
(Hulle kinderhikheid, opregtheid en eenvoud.)

Paulus verwys na ‘n ander aspek ashy in 1 Kor. 12:1-31 die ge
meente vergelyk met ‘n higgaam. Die lede wat swak voorkom
vervul ‘n baie belangrike funksie. Die lede wat ons as minder
fatsoenlik beskou, kiee ons met groter sorg. So word die on
betaamhike dele met groter betaamhikheid geklee )~volgens vers
22).

Die verstandelik gestremdes het deur hulie funksie en gawe ‘n
sentrale plek in die gemeente van Jesus Christus wat primer as
subjek van kerk-wees beskou moet word. Hulle aanwesigheid
in die gemeente iaat duidehik die rg val op die diepte en
omvangrykheid van Gods iiefde.
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“Waar de gemeente de husteroumenoi (swakkeres) serieus
neemt, daar verstommen dogmatische rusies, daar smelt de
liefdeloosheid weg, daar wordt de eigensoortige ge
meenschap van de kerk zichtbaar, daar komt het Koninkrijk in
hot vizier.”

Hier uit is dit duidelik dat die geringes 00k ‘n plek het in die
kerk van Jesus Christus.

2.3.10.3 Aanbevelings as riglyne
2.3.10.3.1 Kategese van verstandelik-gestremdes
Die hantoring van die verstandelik gestremde kind verg
besondere kundigheid. Die persoon wat die gestremde
begelei sal dus die vertroue van die kind of jongmens
moet won en ‘n goeie verhouding opbou. Langs die weg
en met behulp van die nodige hulpmiddels sal die leer
stof oorgedra moot word.

2.3.10.3.2 Die ondersoek
Wanneer die gestremde kind/jongmens gereedheid toon
om dour die kerkraad ondorsoek to word, sal dit met
groot omsigtigheid gedoen moot word en sal die kate
geet Iiefs teenwoordig moot wees. Dit is belangrik dat
bekendes teenwoordig sal woes om die katkisant veilig
te laat voel.

2.3.10.3.3 Die wyse van belydenisaflegging
Die liturgiese orde kan aansluit by die orde van ‘n
gewone oggenddiens. Dit is baie belangrik dat daar ryk
uk gebruik gemaak word van sang.

Verkieslik moot hierdie belydenisaflegging nie saamval
met die van die “gewone” groep in die gemeonte nie.

Dit is verkieslik dat van die samevatting van die wet go
bruik gemaak word in plaas van die Tien Gebooie. Dit
kan geuilustreer word deur die twee hande oop te maak
sodat die 10 vingers die 10 gebooie verteenwoordig.
Maak die hande too dan is die wet saamgevat in twee —

dit is die wet van die liefde.

Die geloofsbelydenis behoort hardop dour die gemeente
gese te word, sodat hierdie katkisante daaraan kan deel
neem.

2.3.10.3.4 Wanneer die liturg die betrokke katkisante
oproep moot hy liefs onder die kanseL-st~an sodat hy
naby die groepie kan wees. Die moor intieme atmosfeer
sal hulle op hulle gemak stel.

23.10.3.5 Eonvoudige belydonis
Wanneer hierdie katkisante belydenis van hulle goloof
aflê moot die liturg die katkisant voorgaan en hy moot
hardop agterna sê: (Dit sal good woos as die Iiturg die
katkisant aanraak en by. sê: “Piet, kom sê nou mooi
agter my aan.” Die voronderstelling is dat die belydenis
vooraf baie keer met die katkisant deurgegaan is.)

Hierna kan die gemeente die jong lid mate toesing en die
liturg kan hulle met ‘n handdruk gelukwens.

2.3.10.3.6 Aangesien baie mm van hulle in staat is em to
kan lees, moet oorweging geskenk word aan ‘n ander
aandenking 8005 by. ‘n hangertjie in die vorm van ‘n
kruis vir die dogters en ‘n dasspeld of ‘n lapelknopie, ook
in die vorm van ‘n kruis, vir die seuns.

2.3.11 Kategesemateriaal vir Engelssprekende go
meentes
2.3.11.1 Na oorlegpleging met en op versoek van die leraars
konferensie van die Engelssprekende gemeentes van die Ned
Geref Kerk, beveel die AJK soos volg aan:

2.3.11.2 Aanbevelings
1. Die Algemene Sinode keur die beginsel good dat die
Engelssprekende gemeentes dieselfde Kategese
materiaal as die Afrikaanssprekende gemeentes gebruik
en dat die nuwe herskryfde kategeseboeke, vertaald en
aangepas by hulle omstandighedo dus ook deur hulle go
bruik word.

‘2. Dat die AJK opdrag kry om die predikante van die
Engelssprekende gemeentes te versoek om ‘n
aangepaste vertaling van die nuwe kategeseboeke so
gou as moontlik to doen.

3. Dat die AJK opdrag kry om navraag te doen by die
NGKA en die RCA sowel as by die gemeentes van Zim
babwe omtrent hulle behoefte aan Engelse Kategese
materiaal.

2.3.12 Kategesebanier
2.3.12.1 Met die vervanging van die naam “Sondagskool”
met “Kategese” in 1970, het die ou Sondagskoolbanier wat vir
ster en banierklasse gebruik word, in onbruik geraak.

2.3.12.2 Op versoek van die AJK hot ds. Kobus Victor ‘n
nuwe banier wat nou aansluit by die idee van integrering van
Kategese en SKJA ontwerp.

Dit word hieronder afgebeeld:

“Ek gb dat die Bybel die Woord van God is.
Ek gb dat God, die Vader, albes gemaak het.
Ek gb dat Jesus Christus die Seun van God is.
Ek gb dat God my Iiefhet,
Ek gb dat die Here Jesus vir my sondes aan die kruis
gesterf hot.
Ek gb dat die Here Jesus opgestaan hot uit die graf,
en opgevaar hot na die hemeb.
Ek gb dat hy eendag weer sal kom om my to kom haab
Ek gb dat die Heibige Goes gekom hot
om in my to woon.
Ek het die Here Jesus Christus bief.”
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2.3.12.3 Aanbeveling
Die Algemene Sinode aanvaar die nuwe banier met
dank.

2.4 VERSLAG NAMENS DIE ALGEMENE KOMITEE
VAN DIE JUNIOR KJA/KINDERKRANS

2.4.1 Vergaderings en personeel
Die Algernene Kornitee het elke jaar vergader. As personeel
het twee lede van elke Sinodale Komitee, asook in sommige
gevalle, die predikante in sinodale diens (adviserend) gedien,
saarn met verteenwoordigers van die ander aksies.

Die verkose arnpsdraers was: mev EM van Niekerk (voors),
hey R SliUiriplei en nev M BligiiauIl wat ~,aain net di DJ

Malan (skriba tot 31 April 1985) en ná horn ds DJ Viljoen
(skriba) en dr JP Theron (narnens ASSK) die Uitvoerende
Kornitee gevorm het.

Hlerdie uitvoerende komitee het meestal hulle werk per tele
foonvergadering gedoen. Daar is gereeld verslag gelewer aan
die AJK.

2.4.2 Statistieke
2.4.2.1 Volgens die sensusvorrns is die betrokkenheid van
die bepaalde groep dooplidmate (4jaar oud tot st 5 by die JK
JA/Kinderkrans soos voig:

Gem iddeld per gemeente

1981 1985

28,18 37,55

2.4.2.2 Volgens verslagvorms wat deur 8 sinodes ingevul is,
in 1985 blyk die volgende:

* Persentasie gemeentes waar die JKJA/Kinder
krans funksioneer: 86,8%
* Persentasie van die betrokke kinders wat
inskakeI 43,5%
* Van die totale getal kinders in die
kIeuterkategese skakel 78,8% ook in by die JKJA/
Kinderkrans
* Van die totale getal St 5 kinders skakel 36,5% in by’

die JKJA/Kinderkrans

2.4.2.3 Daar is nagenoeg 8 734 leidsters in die JKJA/Kinder
krans of gemiddeld een Ieidster vir elke 10,6 kinders.

2.4.2.4 Hierdie syfers toon ‘n bestendige groeikoers en rede
tot dankbaarheid ten spyte van die dalende kindertal.

4.2.5 Aanbevelings
1. Die Algemene Sinode neem met groot dankbaarheid
kennis van die onbaatsugtige Iiefdeswerk van taile Iei&
sters van die JKJA/Kinderkrans en roep hulle toe om
moedig voort te gaan om ons junior dooplidmate in te
oefen in die geloof en saam met die kategese jong
kiriderlewens vas te maak aan Jesus Christus.

2. Die volgende bewoording vir voorlesing aan JKJA
groepe word goedgekeur:
“Die Aigemene Sinode groet aI die Junior Kerkjeug/Kin
derkranskinders met die opregte wens dat julie almal, as
kinders van ons kerk sal Ieef soos kinders van God; dat
julIe baie getrou sal wees in die JKJA/Kinderkrans en
dat julie nooit sal vergeet dat julie gedoop is en daarom
aan ons Here Jesus behoort en nie aan die duiwel nie.
Ons gb in julie as die mense wat na ons, as ouer mense,
die boodskap van Christus sal voortdra en uitleef.”

2.4.3 GrondreëIwysiging
Die J KJA/ Kinderkrans het oor die 4 jaar telkens aandag gegee
aan verbetering van die Grondreëls van die JKJA/Kk. So is
daar sewe belangrike wysigings in die Grondreëls aan die AJK
voorgele en deur hulle goedgekeur vir deursending aan die
Algemene Sinode.

Toe die Memorandum oor vereenvoudiging van die Struktuur
van die Kerkjeugaksies egter aanvaar is (kyk elders in hierdie
verslag) en die opstel van ‘n jeugbedieningshandleiding in
vooruitsig gestel is, het die voorlegging van hierdie wysigings
oorbodig geword.

Indien die Algemene Sinode egter orn een of ander rede die
nuwe reeling nie sou goedkeur nie, word toestemming gevra
om hierdie wysigings aan die Tydelike Jeugkommissie voor te
lê vir beslissing deur die Sinode.

2.4.4 Die dubbeinaam

2.4.4.1 DIe Ulivoetende Koinllee vahi die Kindeikians liet
aanbeveling aan die Algernene Komitee in 1985 voorgelé
waarin gestel is dat die dubbelnaam onhoudbaar, onprakties,
onbevredigend en verwarrend is. Die UK het aanvanklik aan
beveel dat die naam van hierdie aksie vir die junior doop
lidmate Kinderkrans moet wees, en dat as tipering daarvan
bygevoeg kan word dat dit die Junior Kerkjeugaksie van die
kerk is.

2.4.4.2 Die Algemene Komitee het egter na deeglike bespre
king met groot meerderheid besluit dat die naam van die jeug
organisasie vir die junior dooplidmate Junior Kerkjeugaksie
moet wees.

2.4.4.3 Aangesien die bedoeling van hierdie naams
verandering egter geensins beteken dat die karakter van die
aksie verander word nie, is die volgende besluit aan die ASSK
ter gerusstelling deurgestuur:

“In die hg van die praktiese probleme wat met die dub
belnaam: Junior Kerkjeugaksie/ Kinderkrans ondervind word,
het die Algemene Komitee, na deeglike besinning besluit om
aan te beveel by die AJK en Algemene Sinode dat voortaan
net een naam nI Junior Kerkjeugaksie gebruik word.

Gedagtig aan die ooreenkorns met die ASSK tydens die ont
staan van hierdie aksie wil die Algemene Komitee die ASSK
egter die versekering gee dat die wese van die saak soos in die
Algemene Sinode besluit van 1974 vervat, nI dat die aksie as
sendingdiens en kweekplek van sendingbelangstelling steeds
moet voortbestaan, geeerbiedig sal word.”

Hierdie saak is ook in ‘n persoonlike ontmoeting tussen lede
van die UK-ASSK en UK-AK-JKJA/Kk verduidelik.

2.4.4.4 Aanbeveiing

Die Aigemene Sinode keur goed dat die dubbelnaam van
die Junior Kerkjeugaksie/Kinderkrans vervai en dat die
naam van die organisasie vir die junior doopbidmate van
die kerk “Junior Kerkjeugaksie” sal wees. Dit beteken
egter nie dat dit die karakter van die aksie oa “as
sendingdiens en kweekplek van sendingbeiangstelling/’
verander nie.

2.4.5 Handboeke (iesmateriaal) vir die JKJA
2.4.5.1 Voorheen was dit die gebruik dat elke sinodale
gebied (of sommige sinodes saam) hulle eie lesmateriaal jaar
liks saamstel. Sommige gebiede het dit in hulle eie blaadjies,
soos Touleiertjie en Herdertjie gepubliseer.

2.4.5.2 In 1984 is daar egter ‘n werkswinkel met ‘n aantal
bekwame Ieidsters gehou en is ‘n vyftiental Ieidsters gevra om
onder leiding van ‘n predikant ‘n nuwe reeks handboeke vir die
Ieidsters vir elke standerd te skryf. Vooraf is ‘n deeglike
situasie-analise gedoen en ‘n kurrikulum ontwerp.

2.4.5.3 Vier van hierdie boeke het reeds aan die begin van
1986 verskyn onder die reeksnaam: LEEF UIT DIE WOORD
Iterwyl die Seniorkategeseboek se reeksnaam LEER UIT DIE
WOORD was).
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2.4.5.4 Vir die St vyfs is ‘n aparte boek met Bybelstudies vir
1985 voorsien nl. DIE WOORD IN MY HAND

DIE WOORD IN MY HART

2.4.5.5 Die beplanning is dat die res van die reeks aan die
begin van 1987 sal verskyn.

2.4.5.6 Aanbeveling
Die Algemene Sinode neem met dank kennis van die
vorakyning van die reeks handboeke vir die Junior ICoik
jeugaksie LEEF UIT DIE WOORD en versoek alle Junior
KJA’s (voorheen 00k Kinderkrans) om alleen hierdie Ies
materiaal te gebruik.

2.4.5 Handleiding
2.4.5.1 Die Algemene Komitee het ook ‘n werkswinkel
benoem cm ‘n aparte handleiding vir die doeltreffende funk
sionering van die JKJA op te stel.

2.4.5.2 Hierdie handleiding sal in ‘n ringleer saamgebundel
word en sal oa. die volgende bevat:

* Stukke oor beleid van die Junior Kerkjeug
* Organisasie
* Jaarbeplanning
* Pligte van komiteelede
* Skakeling met kerkvergaderings en ander aksies
* Leidstertoerusting
* Ouerbetrokkenheid
* Kenmerke van die betrokke kinders
* Praktiese projekte
* Spel en kompetisies
* Uitstappies
* Konserte
* Hulpmiddels (gebruik van)
* Musiek en sang
* Funksies
* Gesamentlike openings en afsluitingslesse
* Sendinglesse vir ‘n bepaalde gebied

2.4.5.3 Afhangende van die besluit van die Algemene
Sinode ocr die strukture van die KJA en die beoogde jeug
bedieningshandleiding, sal hierdie handleiding DV in 1987 ver
skyn.

2.4.6 Algemene Konferensie
Die eerste Algemene Konferensie van die JKJA is gehou te
Bloemfontein tydens die greet Jeugjaar-Jeugsaamtrek op
13-15 Julie 1985. 350 Leidsters en kinders was teenwoordig.
Pragtige uitstallings van JKJA-werk is aangebied. Die tema
was DIE KIND MET CHRISTUS OP PAD NA 2 000. Ten spyte
van die bittere koue het almal dit terdeë geniet en baie geleer.

2.4.7 Artikels in Die Voorligter en Sendingblad

2.4.7.1 Onder die rubriek KINDERKRANSNUUS in Die
Voorligter en die Sendingblad verskyn daar gereeld in
teressante nuusbrokkies ocr die JKJA wat volgens ‘n rooster
deur die verskillende Sinodale gebiede voorsien word.

2.4.7.2 Aanbeveling
Die Algemene Sinode moedig aI die kinders van die
kerk, hulle ouers, Ieidsters en kerkraadslede aan om die
rubriek in Die Voorligter en Sendingblad vir die Junior
Kerkjeug getrou te lees en ook bydraes in te stuur.

2.4.8 Finansies
Met greet dank meet vermeld word dat die AJK die hele
begroting van die JKJA dra.

2.5 VERSLAG NAMENS DIE ALGEMENE KOMITEE
VAN DIE SKJA

2.5.1 Vergaderings en personeel
Die Algemene Komitee het jaarliks vergader en het bestaan uit
twee verteenwoordigers uit elke Sinodale gebied plus die
predikante in Sinodale diens met opdrag jeug en die verteen
woordigers van die ander aksies.

As verkose ampsdraers het die volgende Uitvoerende Komitee
gedien:
Voorsitter: ds JC Carstens, ondervoors: ds GC Olivier, mnr
SL Krige en ds DJ Viljeen (skriba) vanaf 1 Junie 1985 (terwyl
dr DJ Malan veer daardie datum as skriba opgetree het.)

2.5.2 SL~tktlese gegewe,is
2.5.2.1 Volgens die kerksensus van 1985: Dooplidmate
betrokke by SKJA — gemiddeld per gemeente: 18,66

2.5.2.2 Volgens antwoorde op vraelyste uit 8 sinodale
gebiede (dws ‘n steekproef van 301 SKJA’s) in 1983/84:
* Gemiddelde inskakeling : 41,5%

van die betrokke getal katkisante
* Gemiddelde bywoning : 24,6%

van totale aantal betrokke katkisante
* Gemeentes waar St 5 betrokke is by SKJA: 56,25%
* Gemeentes waar st 10 betrokke is by SKJA: 53,3%

2.5.3 Konferensies
2.5.3.1 Tweede Algemene Konferensie te Stellenbosch

20—22 Julie 1984
2.5.3.1.1 Die konferensie is bygewoon deur ongeveer 2 000
persone bestaande uit tieners, volwasse raadgewers en predi
kante. Die konferensiegangers is doeltreffend en gulhartig
gehuisves in die lokale en koshuise van die Universiteit van
Stellenbosch. Die onderwerp was: Leef dan as mense van
die 11g.

Baie tyd is aan praktykbespreking gewy na die inleiding van die
onderwerpe deur bekwame sprekers. Die funksienering van en
knelpunte in die SKJA het so ter sprake gekem.

2.5.3.1.2 Van die aanbevelings van die konferensie wat na
die Algemene Komitee deurgestuur is, haal ens die volgende
drie aan:

* Die Tweede Algemene Konferensie van die Senior Kerk
jeugaksie wil die jeug van ens Kerk die vreugde gun em voluit
jonk te wees en hulle (ewe te geniet, maar wil hulle tog dring
end daarop wys dat hulle as kinders van die Here duur gekoop
is, dat hulle daarom te alle tye, en dus ook terwyl hulle ent
span of partytjie hou, duidelik meet wys dat hulle mense van
die hg is.

* Die Tweede Algemene Konferensie van die Senior Kerk
jeugaksie, spreek sy waardering en dank uit teeneor die SAUK
vir geestehik- en moreel opbouende TV-programme wat
gereeld gebeeldsend word en veral vir die ruim tyd wat aan
programme met ‘n gedsdienstige strekking afgestaan word.

Die Konferensie wil egter die SAUK verseek em te waak dat
dieselfde medium nie ingespan word em onsedelike wan
praktyke, huwehiksontrou, bedrog edm aan te moedig nie. In’n
tyd van sedehike verval en verbrekkebende huwehike en gesinne
kan sulke programme net as struikehing dien vir menige jong
mens wat na duidehike rigting en positiewe leiding seek.

* Die Tweede Algemene Konferensie van die Senior Kerk
jeugaksie besluit:

In die hg van die besondere uitdagings wat nou en in die toe
koms in die belang van vrede, geregtigheid en die welsyn van
al die inwoners van Suider-Afrika hanteer meet word —

* Gee die Konferensie aan die onderskeie regerings en die

owerhede die versekering dat die tieners van die Ned Geref
Kerk vir huble bid.

nI. Vir vyfjariges
Vir Gr 1/Sub A
Vir St 1
Vir St 3

ONS HET JESUS LIEF
ONS S~ DANKIE VIR JESUS
OP PAD M ET JESUS
ONS GEMEENTE
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* Roep die Konferensie Senior Kerkjeugaksies van al die Ned

Geref Gemeentes op om gereeld vir die onderskeie regerings
en owerhede voorbidding te doen.

Aan hierdie besluite is uitvoering gegee deur die Algemene
Komitee en die AJK.

2.5.3.2 Buitengewone Algemene Koriferensie tydens
Jeugjaarsaamtrek, 13 Julie 1985
Ten spyte van die bittere koue weer was die oorgrote meer
derheid van die 4 000 konferensiegangers tieners, wat met en
toesiasme aan die hele program deelgeneem het. Die tema:
MET CHRISTUS OP PAD NA 2 000 het hulle in die besonder
aangespreek soos uit die deelname aan die besprekings geblyk
het.

Versiag hieroor word in verband met die Jeugjaar gedoen.

2.5.3.3 Algemene Konferensie 1988
Afhangende van verskeie omstandighede word beplan om die
volgende Algemene Konferensie in Julie 1988 te Universiteit
van Pretoria te hou.

2.5.4 Programsketse
Die Algemene Komitee het elke jaar ‘n bundel met program
sketse Iaat opstel deur ‘n werkswinkel van jong predikante wat
met groot ywer dit gereed gemaak het onder leiding van di JC
Carstens en GC Olivier. Hierdie programsketse dien om prag
tige koers, eenvormigheid en entoesiasme onder ons tieners
lewend te hou.

2.5.5 Bybelstudiegidse
Voor 1983 het die Algemene Komitee sy eie Bybelstudielei
ding: WOORD EN TIENER uitgegee. Vanaf 1984 het die SKJA
saamgewerk in die opstel van die Bybelstudiegids van die
ACSV deurdat ds Carstens daaraan deel gehad het. Die AJK
het dan ‘n aantal daarvan bestel by die ACSV en aan ge
meentes beskikbaar gestel. Ongelukkig het nagenoeg 10 000
van hierdie gidse onverkoop gebly in 1985 sodat vir 1986 slegs
op bestelling van die gidse aan gemeentes verskaf is.

Vir 1987 kom die nuwe Bybelleesgedeeltes/Bybelstudie
geintegreerd met die Kategese in werking, nl. BEGIN JOU
DAG MET GOD. (Kyk by punt 2.3.2.2.5 hierbo.l In dieselfde
boekie kom dan ook die temas en besprekingsvrae vir groep
Bybelstudie deur die SKJA.

2.5.6 Handleiding SKJA
‘n Omvattende Handleiding vir die SKJA het in 1983 verskyn.
Daar is reeds meer as 8 000 van verkoop en dit dra by tot die
mate van doeltreffende funksionering van die SKJA.

2.5.7 Tienertent
Die AJK koop een bladsy van Die Voorligter wat as Tienertent
beskikbaar is oa. vir berigte en riglyne ivm die SKJA.

2.5.8 Opleiding
Feitlik al die Sinodale gebiede het gedurende 1984 kursusse
aangebied vir gemeentekomitees om hulle te help om meer
doeltreffend te funksioneer.

2.5.9 Finansies
Met groot dank kan vermeld word dat die AJK vir al die
Iopende kostes van die AJK instaan, maar dat die SKJA
Algemene Komitee, op sy beurt die oorskot van die Algemene
Konferensies aan die AJK oorbetaal het.

2.5.10 Vereenvoudiging van struktuur van die SKJA
Ook die SKJA het die beginsels soos vervat in die memoran
dum oor hierdie saak goedgekeur. Verslag daaroor word by ‘n
ander punt in hierdie verslag gedoen.

2.5.11 Aanbevelings
2.5.11.1 Die Algemene Sinode neem met dank kennis
van die groot aandeel wat die SKJA aan die inoefening

van die geloofswaarhede by ons tienerjeug bet. Die
Algemene Sinode bedank die gemeentekomitees,
ringkomitees, sinodale komitees, voiwasse raadgewers
en predikante wat leiding neem in hierdie verband van
harte en bid hulle seen toe vir die uitdagende tye wat
voorlê.

2.5.11.2 Die Algemerie Sinode spreek sy besondere
dank en waardering uit teenoor al die persone wat mee
gewerk bet aan die Programsketse, Handleiding, Woord
en Tiener en die Bybelstucliegidse van die ACSV waar
deur soveel nuttige werksmateriaal van die SKJA ver
skaf is.

2.5.11.3 Die Algemene Sinode bring die rubriek Tienor
tent in Die Voorligter onder aandag van gemeentes,
ouers en tieners en vra dat dit gelees en bespreek moet
word. Bydraes word ook gevra.

3. AFDEUNG: JONG BELYDENDE UD
MATE

3.1 PERSONEEL

Hierdie afdeling het onder leiding van die Subkommissie Jong
Belydende Lidmate, met ds F Swanepoel as voorsitter en dr
LC Dressel as predikant in diens van die Algemene Sinode met
Opdrag Jong Belydende Lidmate, funksioneer.

3.2 STATISTIESE GEGEWENS
Die volgende statistiese gegewens word ter insae meegedeel:

~5aakgelas- Ouderlinge Beraming van
~ tigdes werklike getalle

3.3 ONDERSOEK NA DIE EMOSIONELE EN INTELLEK
TUELE BEHOEFTES VAN DIE JONGMENS

3.3.1 In 1982 is aan die Algemene Sinode gerapporteer: “Die
gegewens van die vraelys sal deur die AJK verwerk en aan die
kerk beskikbaar gestel word.”

1. KERKJAARBOEK

Totale getal lidmate
Belydend

2. SENSUSRAMING

1981 1985
1398011 1419204

953 318

1981 1985 1981 1985 1981 1998

Totale getal I~dmate 1394717 1449462 1479267 1748229 1693660 1794700
Belydend 912380 959720 962396 113874 1117438

3. GETAL ONGETROU DES (17—25)

Skoolgaande
Voltydse studente
Reeds werkend
Ander

Sensus 1981
46327
16812
55908

6318

Sensus 1985
50980
22970
56616

4483

4. TOTAALBEELD: STATISTIEK
(Vraelyste deur AJK versprei en deur SJK’s voltooi)
Getal jong belydende lidmate
* nogopskool
* werkendes
* studente luniversiteit, kollege, technikon)
* opleidingsgroepe INDP’s, polisie, verpleegsters)

TOTAAL

25 303
44 280
26 865
14 636

108 446

NOTA:
1. Die gegewens van die totaalbeeldvraelyste en kerksensus
verskil. Tog kan daar by benadering ‘n idee gekry word van die
getal van die jong belydende lidmate.

2. Vir statistiek oor die betrokkenheid van jongmense by die
BKJA en kampe — vergelyk gegewens by Dooplidmate
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Die resultaat van die ondersoek is onder andere deur dr OSH
Raubenheimer gebruik vir ‘n proefskrif aan die Universiteit van
Pretoria, nI. “‘n Prinsipieel-empiriese ondersoek na die
naskoolse jeug se belewenis van die bediening van die Neder
duitse Gereformeerde Kerk.”

3.3.2 Aanbeveling
Die Algomono Sinode doe,ii ‘n b~o~p o~ Sinodale Jeug
kommissies, ringe en gemeentes om die bevindinge van
die EIB-ondersoek te bestudeer en waar moontlik in die
jeugbediening in ag te neem.

Die Algemene Jeugkommissie het ds DJ Viljoen en dr LC
Dressel afgevaardig om die Jeugkonferensie van die Gerefor
meerde Ekumeniese Sinode vanaf 25—27 Julie 1984 in
Chicago by te woon. Die afgevaardigdes het, saam met die
ander lede van die Ned Geref Kerk wat teenwoordig was, ‘n
waardevolle bydrae gelewer.

3.5 STUDENTEBEARBEIDING
3.5.1 Jaarlikse konferensie
Die studenteleraars vergader jaarliks om die werk rakende die
studentebediening te bespreek. Kapelane van die opleidings
kollege van die SAW en SAP word 00k na die konferensies
uitgenooi. Die konferensie behandel jaarliks ‘n spesifieke
tema. So is daar aandag gegee aan die struktuur van die
studente-gemeente, -pastoraat en -prediking.

3.5.2 Sake voorgele aari die AJK

3.5.2.1 Versoeke insake die vrou in die ouderlingsamp
Die versoek van die studenteleraars dat ‘n studie gemaak word
na die moontlike oopstelling van die ouderlingsamp vir die
vrou is via die Breë Moderatuur aan AKLAS deurgestuur.

3.5.2.2 Aantal studente per studenteleraarspos
Die AJK versoek die Algemene Sinode om die getal studente
per studenteleraarspos van 750 na 500 te verlaag, aangesien:

* die klem in studentebearbeiding toenemend verskuif van

groeps- na individuele bediening
* seineste~-eksairieiis en gevolgllke verhoogde akademlese

druk, die bymekaarkom van groepe in die week, bemoeilik
* ‘n situasie ontwikkel waarin elke een en/of elke twee

studente as ‘n besoekpunt beskou moet word.
* ‘n werklike intensiewe studentebearbeiding ook nie anders

kan as om op die individuele studente te fokus nie
* die mobiliteit van studente oor naweke, op baie kampusse ‘n

konsentrasie van kerklike aktiwiteite in die week met
gepaardgaande konsekwensies ten opsigte van tyd vir ge
talle wat bearbei moet word,

word versoek dat die lading studente per studenteleraar ver
minder word.

3.5.2.2 Aanbeveling:
Die Algemene Sinode besluit om die studentegetalle
lading per studenteleraar te verminder van 750 na 500 en
sinodes te versoek om subsidies in hierdie Pig aan te pas.

3.5.2.3 Studenteleraars van NG Kerk-familie
Die uitnodiging van die studenteleraars van die NG Kerk
familie na die konferensie is bespreek en die AJK het besluit:

Studenteleraars van die NG Kerk-familie word net soos
studenteleraars van susterskerke (op eie koste) na die
studenteleraarskonferensie uitgenooi.

3.5.2.4 Studentebearbeiding aan Technikons en
Tegniese Kolleges
Die AJK het op versoek van die studenteleraars ‘n landwye
studiekommissie benoem om die studentebearbeiding aan
Technikons te bestudeer.

Die kommissie het landwyd vraelyste gesirkuleer.

3.6 VERSLAG VAN DIE NED GEREF KAPELANE IN DIE
SA WEERMAG EN SA POLISIE

3.6.1 Verslag van die SA Weermag
1. Inleiding: Die Kapelaansdiens in die SA Weermag is tot
‘n groot mate ingestel op jeugbearbeiding as gevolg van die
groot getal NDP-lidmate en dooplidmate waarvoor ons verant
woordelik is. Daar is tans 274,38 NDP’s van die Ned Geref Kerk
wat hulle aanvanklike 24 maande diensplig verrig. Daar
benewens doen ‘n groot aantal jong lidmate ook jaarliks
kampe waartydens hulle, veral op die grens en in die bekamp
ing van onrus, diens doen of vir konvensionele operasies op
leiding ontvang.

Die AJK gee aandag daaraan om ‘n verkorte populêre weer
gawe van die proefskrif te publiseer.

‘n Memorandum “Die bevindinge van die EIB-Ondersoek en
die implikasies vir die Kerk se jeugbediening” is via SJK’s en
ringe aan gemeentes deurgegee.

3.4 GEREFORMEERDE EKUMENIESE SINODE: JEUG
KONFERENSPE 1984

Die AJK het die verslag van die konferensie deeglik bespreek
en verskeie sake wat daaruit voortgevloei het na sy sub
kommissies verwys vir aandag.

Bybelstudiehandleidings vir studente word deur studente
leraars in samewerking met Bybelkor opgestel en versprei. Die
volgende kursusse is sedert 1982 versprei:

Kursus Versprei
dingsyfer

* My wens: Cm Christus te ken (oor die heils

orde) — deur ds Pierre Jordaan
* Hoor wat sê die Gees! (Dor die 7 briewe van

Openbaring) — deur dr Julian Muller
* Liefde beter as wyn (Dor Hooglied)

— deur ds Danie du Toit
* Leermeester Duisend (Oor die Gelykenisse)

— deur ds Hennie Horn
* Verbond vir altyd (Qor die Verbond)

— deur prof Sybrand Strauss
* Voetpad deur Filippense (Cor Filippense)

— deur ds Johan Gebhardt
* Liefde wat Louter (Cor Hosea) — deur ds

Martin Lazenby
* Medemens op my pad (Cor mense

verhoudings) —deur ds Willie Goosen
* Pad na Volwassenheid (Cor Geestelike

voiwassenheid) — deur ds Fanie Senekal
* Wat is en wat kom (Oor Openbaring)

deur ds Pieter Smith

Die AJK het die verslag van die Studiekommissie via SJK’s en
ringe onder gemeentes se aandag gebring. Ringe en ge

195 meentes is versoek om poste te skep en te subsidieer vir die

bediening van die studente sodra daar 400 voltydse studente
14 019 van die Ned Geref Kerk ingeskryf het. ‘n Wetenskaplike onder

soek van die studentebearbeiding aan technikons sowel as
10 585 tegniese kolleges word beplan. Die sake geniet nog die aandag

17 595 van die AJK.
3.5.2.4.1 Aanbeveling:

9 589 Die Algemene Sinode besluit om ringe en gemeentes te
versoek om deeglik aandag te gee aan die bearbeiding

19 384 van studente aan tegniese kolleges en technikons.

7216

9 542

6 778

3 913

Die studenteleraarskonferensie voorsien in ‘n bepaalde
behoefte.

Die AJK subsidieer die konferensie en behandel jaarliks ‘n
versiag en aanbevelings.
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2. Jeugjaaraktiwiteite: Die afgelope jaar is voluit mee
gewerk aan die Jeugjaar met die tema “Soldate vir Christus”.
Die kerklike program is gevolg en baie effektiewe pIakkate~
plakers en hemde het hierdie temas uitgedra. As gevolg van
die kapelane van die NG Kerk se entoesiasme en inisiatief het
ander kerke in die SAW ook ons jeugjaarprogam gevoig. Die
evaluasie-vraelyste wat deur NDP’s voltooi is, dui op ‘n baie
positiewe beoordeling van die jeugjaaraktiwiteite. ‘n Aktiewe
bydrae is gelewer tot die jeugsaamtrek in Bloemfontein in Julie
1985.

3. Junior Ieiers Besondere aandag is veral die laaste twee
jaar gegee aan die godsdienstige toerusting van junior leiers
(luitenante en korporaals) sodat hulle 00k op qeestelike gehied
leiding kan gee. Insiggewende inligting is verkry uit ‘n op
name, wat 00k nog voortgesit word, oor die verhouding
tussen die NDP en sy junior leier. As gevolg hiervan kan nou
op leemtes, wat geldentifiseer is, gekonsentreer word. Met
behulp van die RGN is ‘n meting van die stand van die
godsdiensweerbaarheid van ons jongmense ontwikkel sodat
elke kapelaan kan sien waaraan hy besondere aandag in sy
bearbeiding moet gee.

4. Koffiekamers. ‘n Nuwe dimensie is aan ons bediening
toegevoeg met die oprigting en toerusting van 90 koffie
kamers. Veral in die operasionele gebied van SWA is dit werk
uk die sentrum van die godsdienstig/kerklike aktiwiteite in elke
basis. Dank word betuig vir groot bydraes wat van kerklike
wee, veral Vroueaksies, hiervoor gemaak is.

5. Kategese. Veral tydens basiese opleiding, wanneer die
jongmanne nog in die basis is, word intensiewe aandag aan
kategese gegee. Gedurende hierdie tyd is dit moontlik om
heelwat meer kategese-periodes in te pas as wat die geval is
met die weeklikse finale katkisasieklas. As handleiding word
“Gb en Rely” met goeie gevolg gebruik. Ongelukkig is dit —

as gevolg van laksheid by sommige en onsekerheid oor salig
heid by ander — in die praktyk slegs moontlik dat 30—40%
van die katkisante by hierdie geleentheid tot belydenisafleg
ging toegelaat kan word. Later tydens die opleiding kan dit
gebeur dat, na verdere bearbeiding, andere van hierdie jong
manne web toegelaat word.

6. BKJA. Hoeweb die breë beginsels van die Grondreëls van
die BKJA toegepas word, is dit in die militére opset soms
nodig om ietwat buigsaam te wees om die BKJA effektief te
laat funksioneer. Hierdie Aksie voorsien in ‘n groot behoefte
by ons jongmanne en bied ook mooi geleenthede om hulle
geestebik uit te beef, toe te rus en te verryk.

3.6.2 Verslag van die SA Polisie
1. Kasernebesoeke: Kasernebesoeke word bandswyd deur
kapebane afgebê. Vanweë mannekragtekorte, moeilike en
ongereebde werksure en uithuisigheid bby skakebing op hierdie
gebied moeilik. In sommige gevabbe moet afsprake op kantoor
dan die plek daarvan inneem. ‘n Hoe premie word egter deur
gaans op persoonbike skakebing deur die kapebaan met die lede
van die Mag gesteb.

2. Kategese: Kategese word op gemeentelike vlak gedoen.
By die gemeente Pretoria Pobisiekobbege waar by elke inname ‘n
groep jongmanne/-dogters hubbe vir kategese aanmebd, word
hubbe, waar moontbik, na skakebing met hubbe pbaaslike beraars,
in die kategesekbasse opgeneem en vir bebydenis voorberei.
Die doop word waar nodig, op die voorgeskrewe wyse bedien.

3. Jeugaande: As gevobg van die groot getab studente kan
normabe KJA-byeenkomste by die Kobbege nie gehou word nie.
‘n Maandelikse jeugaand word egter gereeb wat baie vrugbaar
blyk te wees. Hier word die bede dan ook voorberei met die oog
op inskakebing by gemeentelike Kerkjeugaksies.

4. Bybelverspreiding: Deur middeb van die goedgunstige
samewerking van die Bybebgenootskap van Suid-Afrika word

‘n Bybeb tydens die uitpasseringsparade aan elke jong pobisie
man en -vrou oorhandig. Tydens onbustebekamping en
dienste in die operasionebe gebied word seker gemaak dat
elkeen oor ‘n Bybeb beskik.

5. Christelike Lektuurverspreiding: Vanweë beperkte
fondse kan Christebike bektuur nie onbeperk versprei word nie.
Dit is egter baie nodig gedagtig aan die abnormabe omstandig
hede waaraan bede bbootgesteb word. Die kobbekte wat op die
Biddag vir Beskermingsdienste opgeneem word, word opreg
waardeer. ‘n Spesiale aanmoediging tot ‘n ruimer bydrae vir
hierdie bofwaardige doeb kan slegs beter resultate bewer.
Christelike boeke, wat deur ‘n kobporteur beskikbaar gesteb
word, word met entooeiesrno dour etudonto ~ngokoop.

6. Koffiekamers: Ten spyte van gebrekkige akkommodasie
en beperkte fondse, geniet die daarstebling van koffiekamers ‘n
baie hoe prioriteit. Studente word in die Suid-Afrikaanse
Pobisiekobbege gewoond aan die koffiekamer wat vir baie ‘n
geestebike tuiste word. Die daarstebbing van ten minste een vir
ebke Suid-Afrikaanse Pobisie Afdebing word beoog.

7. Bybelstudie: Gereebde Bybebstudie aan die hand van
Bybebkorkursusse word waar moontbik in onbusgebiede en in
die S .A. Pobisiekobbege aangebied.

8. Dankoffers: Jong lidmate word geskool in die gereebde
gee van bydraes. Dit geskied in sommige gevalbe deur aftrek
orders.

9. Jong dames: Soos die getable jongdames in die Mag
aangroei, word meer personeel aangewend om hulbe in ebke
faset van die ewe te bei. Geestebike bearbeiding geniet ‘n hoe
prioriteit. Die hubp van die maatskapbike personeeb kan nie
hoog genoeg geskat word nie.

10. Skakeling met naasbestaandes: In ‘n tyd waarin
besonder hoe eise aan bede van die SA Pobisie gesteb word,
word gepoog om nouer skakebing met die naasbestaandes van
bede te bewerkstebbig.

11. Eredienste en stiltetye: Van studente word verwag
om eredienste by te woon wanneer hubbe naweke/Sondae op
die terrein is. Dit het tot gevobg dat bykans 100% van die
beskikbare studente die eredienste bywoon. Hierbenewens
word daagbiks spesifieke tye as stibtetyd afgesonder. Kapebane
besoek studente periodiek in hubbe woonkwartiere.

12. Kapelaanslesings: Voorsiening word vir kapebaans
besings in die opbeidingsprogram gemaak. Die vobgende onder
werpe word behandeb:

Abkohobisme
My Vriende
Die bedreiging teen Suid-Afrika
Die keuse van my bewensmaat en my huwebik
Konfbik: Hoe hanteer ek dit
Kubtuurbetrokkenheid en AKPOL
Die pobisiebeampte se geestebike weerbaarheid en sy

sedelike ewe
Die pobisiebeampte en sy kerkbike verantwoordelikheid
Sondagsport: My houding daarteenoor
Misbruik van dwebmmiddebs
Oordra van doodsberigte en skokkende nuus
Die sebfbeebd van die pobisiebeampte
Menseverhoudings: Hoe en wat?

13. Kantooronderhoude: Studente/bede is bewus van die
kapebaan se kantoor en dit is hubbe goeie reg om die kapebaan
daar te spreek. Daar word dan ook met groot vrymoedigheid
van hierdie diens gebruik gemaak.

14. Besoeke aan operasionele- en onlusgebiede: Ge
reebde besoeke word nog aan die operasionele gebiede en
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RSA-grensgebiede afgele. Dit is ‘n kosbare geleentheid om die
Woord bale persoonlik en direk te laat spreek.

Die bearbeiding van lede wat op spesifieke punte saamgetrek
word vir onlusbestryding bly die taak van die plaaslike kape
Iaan. As die omvang daarvan addisionele hulp regverdig, word
dit vanuit die kantoor van die Hoofkapelaan gereël.

15. Soos nog nooit in die verlede vra die Suid-Afrikaanse
Polisie voorbidding vir sy moeilike en gevaarlike taak. Die
Polisie bly in die politieke spervuur, hulle taak word byna daag
liks onder lewensgevaarlike omstandighede gedoen en a) hoe
moeiliker beslissings moet van oomblik tot oomblik gemaak
word flaar word al ho~ ~waard~r op di~ kap~Iaan g~l9LIn flit
bly egter ‘n voorreg om op hierdie akker diens te lewer.

3.7 KERKLIKE JEUGWERKERS

Die AJK het gereeld verslag ontvang van die opleiding van
kerklike jeugwerkers aan die Hugenote-Kollege te Wellington.

Die AJK het die Algemene Regskommissie via die Breë
Moderatuur advies gevra oor die kerkregtelike posisie van die
kerklike jeugwerker. Die ARK het geadviseer dat die kerklike
jeugwerker vir alle praktiese doeleindes gewone lidmate is wat
in diens van ‘n kerkraad of kerklike vergadering staan, Hulle
diensvoorwaardes word kontraktueel bepaal.

Die benuttingsmoontlikhede van die kerklike jeugwerker is in
‘n kort gratis pamflet opgeneem en aan gemeentes beskikbaar
gestel.

3.7.1 Aanbeveling:
Die Algemene Sinode versoek ringe en kerkrade om
kerklike jeugwerkers wat aan die Hugenote-Kollege
opgelei is, te benut.

3.8 VAKANSIEOORDBEDIENING

Aangesien die personeel van die vakansieoordbediening
jongmense is, het die AJK ook gereeld daaraan aandag gegee.

In byna alle sinodale gebiede word vakansieoordbediening
deur spanne jongmense onder leiding van sinodale jeug
kommissies, ringe en onder toesig van kerkrade by talle
vakansieoorde gedoen. In sommige sinodale gebiede is daar
samewerking met die ACSV ten opsigte van die vakansieoord
bediening. Die samewerking tussen die Jeug- en Amps
bediening en Evangelisasie Kommissie is onmisbaar in hierdie
opsig.

Daar is ‘n behoefte aan subsidiëring van die werk van die
spanne en finansiële hulp deur ringe, kerkrade en gemeentes is
uiters noodsaaklik.

Die AJK wil opnuut die handleiding vir vakansieoordbediening
onder die aandag van spanne bring (Vgl. Agenda AIg Sin
1978, bI 634 en 669). Die handleiding is as brosjure beskikbaar.

Dit is nodig dat die hele gesin by geleentheid betrek word by
die vakansieoordprogramme wat aangebied word.

3.8.1 Aanbeveling:
3.8.1.1 Die Algemene Sinode versoek sinodes, ringe en
kerkrade om die vakansieoordbediening finansieel te
steun.

3.8.1.2 Die Algemene Sinode versoek Sinodale Jeug
kommissies en diensspanne om in die bediening by
vakansieoorde die handleiding wat opgestel is deur die
AJK en AKAE as riglyn te gebruik. (VgI Agenda van die
Algemene Sinode van 1978, bI 669)

3.8.1.3 Die Algemene Sinode betuig sy dank teenoor
Ieraars en die duisende jongmense wat met
vakansieoordbediening behulpsaam is.

3.9 KONFERENSIE VIR KAPELANE
Die Sinode van Wes-Kaapland het die AJK versoek om in
samewerking met die Kapelane-generaals van die Suid
Afrikaanse Weermag en die Suid-Afrikaanse Polisie, konferen
sies vir kapelane te reel.

Die kapelane van die Suid-Afrikaanse Weermag kom gereeld
vir samesprekings bymekaar. Lede van die AJK is uitgenooi
om die byeenkoms van die kapelane van die Ned Geref Kerk by
te woon. ‘n Baie goeie verhouding is opgebou en
gemeenskaplike sake is bespreek.

3.10 INLIGTINGSBROSJURE AAN VOORNEMENDE
PREDIKANTE

Die Sinode van Oos-Kaapland het die AJK versoek om ‘n bros
jure op te stel waarin kortliks alle inligting oor die bediening
beskikbaar gestel word vir die deurgee aan voornemende
evangeliedienaars.

Die versoek geniet ernstige aandag van die AJK en ‘n
publikasie is in voorbereiding.

3.11 VERSLAG VAN DIE BELYDENDE KERKJEUG
AKSIE

3.11.1 Personeel
Die Algemene Komitee is saamgestel uit verteenwoordigers
van die verskillende sinodale komitees, waarvan minstens een
lid ‘n jongmens is. Die komitee vergader jaarliks met verslag
gewing aan die AJK. Ds WC Goosen is die voorsitter en dr LC
Dressel die sekretaris.

3.11.2 Algemene Konferensie
Die derde Algemene Konferensie van die BKJA is op 12 Julie
1985, as deel van die Jeugjaarsaamtrek aan die UOVS, in
Bloemfontein gehou. Die tema, “Met Christus op pad na
2000” is deur twee referente behandel nI ds WC Goosen (Die
jongmens met Christus op pad na 2000) en dr LC Dressel (Die
BKJA met Christus op pad na 2000).

3.11.3 Studiekommissie
Voortvloeiend uit die EIB-ondersoek en ‘n referaat van dr OSH
Raubenheimer is ‘n studiekommissie benoem om die
strukturering en funksionering van die BKJA te bestudeer. Die
kommissie is uitgebrei om ook lede van die Algemene Komitee
van die BKJA en SKJA in te sluit.

Die verslag van die Studiekommissie het gelei tot aanbevelings
ten opsigte van die vereenvoudiging van die struktuur van die
KJA’s. (Kyk punt by ALGEMEEN van hierdie verslag.)

3.12 PUBLIKASIES
3.12.1 Handleiding en Programsketse
Die Handleiding vir die Gemeentekomitee is in 1983 hersien en
aan gemeentes beskikbaar gestel. Hierdie handleiding is ‘n
onskatbare bron van informasie en ‘n noodsaaklike hulpmiddel
vir elke gemeente.

Die Algemene Komitee het sedert 1983, jaarliks ongeveer 24
programsketse in boekvorm gepubliseer. Die predikante in
sinodale diens het jaarliks by werkwinkels die beplanning ge
doen.

3.12.2 Ons Jeug
Ons Jeug, onder redaksie van dr LC Dressel, verskyn maande
liks en het ‘n sirkulasie van meer as 10 000. Rubrieke vir
tieners, studente, jongmense in uniform, getuienisse, nuus en
aktuele sake maak dat die blad met dank en waardering in aan
vraag is. Vir heelwat eksemplare aan dienspligtiges teken die
AJK en verskillende Vroueaksies in. Die intekengeld styg
bestendig.

3.12.2.1 Aanbeveling:
Die Algemene Sinode versoek gemeentes om in te teken
op Ons Jeug. Gemeentes kan verkieslik op individuele
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basis vir KJA’s en die belydeniskias, massabestellings
plaas, vir jongmense in uniform inteken of jongmense
aanmoedig om self in te teken.

3.12.2 AJ K-Jeug-tot-Jeugkursus
In die afgelope paarjaar het die aanvraag vir die AJK se Jeug
tot-Jeugkursus afgeneem.

Die verspreiding van die kursus was soos voig:

1983 — 2 092
1984 — 1 365
1985 — 453

Di~ afname kan onder meer toege~kryf word aan die vorsky
ning van ander kursusse wat ook aan die toerusting om
persoonlike werk te doen, aandag gee, nI. “Vertel mekaar van
God se hefde” (Bybelkor> en die gemeenteboureeks van
Bybelkor. Enkele gedeeltes van die kursus by. oor Bybelstudie
word nog in klein getalle versprei.

3.12.4 BKJA-Standaardkursus
Voortdurend word aandag gegee aan die opleiding van jeug
Ieiers. In 1984 is die BKJA-standaardkursus vir jeugleiers deur
die predikante in sinodale diens opgestel. Die kursus is ‘n ver
werking van vorige kursusse en bevat sewe modules:

— Leierskap
— Beplanning en organisasie
— Jeugbeleid
— Kerkbegrip
— Pligte van komiteelede
— Groepwerk
— Kommunikasie

(Vir persoonlike werk is aanbeveel: Vertel mekaar van God se
liefde)

Hierdie kursus word tans weer hersien in die hg van die ver
anderende behoeftes.

3.12.5 Gratis traktaatjies
Afgesien van die massa brosjures wat vir die Jeugjaar opgestel
en versprei is, is ‘n paar nuwe onderwerpe by die bestaande
gratis traktaatjies gevoeg en in groot massas versprei.

Nagenoeg RiO 000 is deur die AJK aan gratis traktaatjies
bestee.

4. AFDELING: OPVOEDING EN ONDERWYS

4.1 DIE TAAK VAN DIE KERK TEN OPSIGTE VAN
OPVOEDING EN ONDERWYS

Die Kerk se roeping en taak word saamgevat in Artikel 67 van
die Kerkorde:

“67.1 Die Kerk aanvaar dit as sy roeping om toe te sien dat
daar steeds ‘n ereplek aan die Woord van God op die dagskole
gegee word, dat die opvoeding van die jeug behoorlik en in ‘n
Christelike gees en rigting behartig word en dat, met die oog
daarop, geskikte leerkragte aangestel word. Die Kerk erken die
soewereiniteit in eie kring van die skool en die uniyersiteit,
maar het die reg om van skole en universiteite Christelike
onderwys vir sy kinders en jongmense te verwag.
67.2 Die Kerk sal hom daarvoor beywer om die Protestants
Christelike karakter van ons yolk te beskerm, te behou en uit te
bou.”

4.2 STRUKTUUR
Die Ned Geref Kerk se verantwoordelikheid ten opsigte van
opvoeding en onderwys is deur die volgende kommissies
hanteer:

4.2.2 die Sentrale Oncierwyskommissie (SOK) —

afsonderlike funksionerende kommissie, wie se lede deur die
verskillende sinodes benoem is, en wat ook die afvaardiging
van die NG Kerk in die lnterkerklike Kommissie vir Opvoeding
en Onderwys (IKKO) vorm.

4.3 PERSONEEL
4.3.1 Samestelling

4.3.1.1 Die volgende lede wat deur hulle sinodes aangewys
is in die IKKO, het ook in die Sentrale Onderwyskommissie ge
dien, maar nie in die AJK nie: Di DH Botes, JS Marais, HO
Bekker, MR Heyns, DT du P Moolman, WFG Jacobs, RM
Britz, MTS Fourie, dr HJM Pelser, ds FA Dreyer, dr DD
flos~loo, di SJ Schoomon, AS Bcnecko, I IZM Oosthui~en, BA
Gerryts, JW Saunderson en E van der Merwe.

4.3.1.2 Die volgende opvoedkundiges het as deskundige
lede in die Sentrale Onderwyskommissie gedien: Proff WA
Landman, NJ Mentz, NT van Loggerenberg, AH Strydom, JJ
Pienaar, AM Heyns, CG de Vries, AL Smit, PJ van Zyl, mnre
AH Gous, WR Hartman, DCF Heese en AB Olmesdahl.

4.3.1.3 Aanbeveling:
Die Algemene Sinode boekstaaf sy besondere waarde
ring vir die toegewyde en kundige wyse waarop onder
wyskundiges hulle kennis in diens van die Kerk en sy
opvoedingstaak stel.

4.3.2 Emeritering dr SJ Eloff

4.3.2.1 Op 1 April het dr SJ Eloff, Predikant in diens van die
Algemene Sinode met opdrag Opvoeding en Onderwys, sy
emeritaat aanvaar na ‘n dienstyd van nege jaar by die AJK. As
die eerste predikant in hierdie ~05 het dr Eloff diep spore ge
trap. Hy het onteenseglik daarin geslaag om koers en rigting
aan die kerk se Opvoeding- en Onderwysbediening te gee.

4.3.2.2 Aanbeveling:
Die Algemene Sinode betuig sy besondere dank en
waardering teenoor dr SJ Eloff vir sy onvermoeide ywer
oor ‘n tydperk van nege jaar om die saak van die opvoe
ding en onderwys te dien. Nie alleen het hy sy pad koers
vas geloop nie, maar hy het ook daarin geslaag om
steeds ‘n oop deur vir die kerk by onderwysinstansies te
bestendig. Besondere vermelding moet gemaak word
van sy visie en bemoeienis met die totstandkoming van
die Afrikaanse Ouervereniging. Die Sinode bid hom en
sy eggenote die seen van die Here toe.

4.3.3 Diensaanvaarding ds EJ Hay
4.3.3.1 Op 1 Mei 1985 het ds EJ Hay dr SJ Eloff opgevolg as
Predikant in diens van die Algemene Sinode met opdrag
Opvoeding en Onderwys.

4.3.3.2 Aanbeveling:
Die Algemene Sinode is bewus van die omvattende op
drag van die Predikant in Algemene Sinodale Diens vir
Opvoeding en Onderwys. Ds EJ Hay word die Here se
seen toegebid in die uitvoering van sy dienswerk op hier
die terrein.

4.4 ‘N NUWE TYDVAK VIR OPVOEDING EN
ONDERWYS

4.4,1 Struktuur van nuwe onderwysbedeling
Die AJK ag dit van belang dat die Kerk op hoogte sal wees met
die nuwe onderwysstruktuur en daarom word ‘n skematiese
voorstelling hierby gegee:

4.2.1 die AJK se Subkommissie vir Opvoeding en
Onderwys (SOO) en
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ALGEMENE SAKE

[
Statutére Sertifiseringsraad
Onderwysersopleiding

Komitee van Universiteitshoofde

[~~tee van Technikonhoofde

EIE SAKE

44.2 Nuwe ontwikkelinge op onderwysgebied

4.4.2.1 Uitgangspunt in die onderwys

Die beginsel van Christelik-nasionale onderwys was tot hiertoe
nog altyd die beginsel waarop die Kerk gestaan het.

Die nuwe grondwetlike bedeling het egter ‘n nuwe dimensie
na yore gebring — ‘n staatkundige bestel waarin voorsierüng
gemaak is vir ‘n parlement met drie huise waarin ook die Kleur
tinge en lndiërs betrek is. Hierdie verandering het ook sy in
vloed op die onderwys gehad. In 1983 verskyn die Regering se
Witskrif oor Onderwysvoorsiening as antwoord op die RGN
verslag van 1981. Daarvolgens word onderwys as ‘n ele saak
bepaal. Wat verder verblydend is, is dat Wet 39 van 1967
waarin die Christelik-nasionale onderwys verskans is, behoue
bly ten opsigte van die onderwys aan Blankes.

4.4.2.2 Veranderinge
Die nuwe staatkundige bedeling het egter 00k ingrypende
veranderinge gebring:

* Die herstrukturering van die onderwysowerhede.
* Die onderskeiding tussen eie en algemene sake.
* Die instel van skoolplig en leerplig waar die kind op ‘n vroeë

ouderdom uit die formele onderwys na die nie-formele
onderwys kan uitbeweeg.

* Die toename in studentegetalle en inrigtings soos die techni

kons, tegniese kolleges, opleidingsentra, e.a. waar die
Iewensbeskoulike nog baie mm aandag ontvang.

* Die herstrukturering van beheerliggame, sowel wat gebied

as persone in beheer betref, gaan meebring.
* Die vloeibaarheid van die hele onderwysstelsel en struktuur

wat tans nog gestabiliseer en deur wetgewing georden
word.

4.4.2.3 Gevolge van hierdie veranderde onderwys-.
situasie
* Dat die kind uit die formele onderwysfase waarin die

gereformeerde standpunt van die kerk en die Christelik
nasionale lewens- en wereldbeskouing volledig vervat en

“verskans” is, uitbeweeg na ‘n situasie waar hy blootgestel
mag word, vereis dit dat die Kerk nie net daaroor sat waak
nie maar ook hierdie beginsels in die nuwe fase sal beding.

* Die onkunde en onsekerheid by gemeentes oor hoe die

struktuur tans daar uitsien.
* Die verhoogde finansiële eise wat aan die ouergemeenskap

gestel mag word, kan daartoe lei dat die kind op ‘n vroeër
stadium uit die skoolse onderwys uitbeweeg om as brood-
winner sy bydrae te maak.

* Die rolvervulrng van die verbondsouer word toenemend

belangrik.
* Die belangrikheid dat die Kerk voortdurend op hoogte van

hierdie verwikkelinge moet bly en dringende aandag onder
andere aan die ondersteuning en motivering van ouers in
hulle nuwe verantwoordelikheid moet gee, is van die aller
grootste belang.

4.4.2.4 Die eise wat aan die Kerk geste~ word
In die hg van sy opdrag volgens die Kerkorde en die doelwitte
wat die Kerk vir homself reeds bepaal het, word die volgende
besondere eise aan die Kerk gestel:

* Dat die Kerk steeds sal beding dat Christelik-nasionale

onderwys in alle onderwysgebeure tot sy reg sal kom.
* Dat die Kerk in gesprek oor die onderwys in ‘n veranderende

situasie leidinggewend sal meespreek.
* Dit bring mee dat die Kerk met kundigheid en vaardigheid

toegerus sal wees om sinvol sy stem te laat hoor.
* Dat die verbondsouer toegerus word om sy verantwoorde

likheid in die nuwe bedeling na te kom.
* Dat kerkrade en lidmate op hoogte gebring moet word aan

gaande die nuwe struktuur en eise wat tans aan die Kerk ten
opsigte van die onderwys gestel word, sodat hulle in plaas
like verband hulle roeping na behore kan vervul.

4.4.2.5 Aanbeveling:
4.4.2.5.1 Die Sinode betuig sy dank en waardering
teenoor die owerheid vir die behoud van die Christelik
nasionale onderwys soos vervat in Wet 39 van 1967.

Suid-Afrikaanse Rand vir Onderwys

Komitee van Onderwysdepartements
hoofde

Komitee van Onderwysstrukture/KOS
Navorsingskomitee insake Onderwys
strukture/NAKOS

Adviserende Rand op Universiteite
en Technikons
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4.4.2.5.2 Die Sinode dra dit aan die AJK op om nou
lettend toe te sien dat aan die eise soos in punt 4.4.2.4
hierbo voldoen word.

4.5 SAKE DEUR DIE SOO EN SOK HANTEER
4.5.1 Gesinsvoorligting in skole
Hierdie saak is vir die Kerk van groot betekenis aangesien dit
die gesinslewe raak.

4.5.1.1 Die AJK het bewus geword dat die onderwys aandag
aan Gesinsvoorligting gee.

4.5.1.2 Ongelukkig bestaan daar nie ‘n eenvormige beleid
tussen die verskillende onderwysdepartemente oor hierdie
saak nie.

4.5.1.3 Die Kerk beskou die wyse waarop so ‘n sensitiewe
saak hanteer word as baie belangrik.

Die AJK het die leerplanne van die verskillende onderwys
departemente bestudeer. Hieruit het die volgende geblyk:

* Dat die begrip “geslagvoorligting” met “gesinsvoorligting”

vervang word, veral in die hg van die feit dat hier met ‘n
verhewe doe! gewerk word.

* Dat Gesinsvoorligting uiters belangrik is, vera! in ons tyd

waar die gesinslewe gedegradeer word.
* Dat Gesinsvoorligting ‘n komprehensiewe saak is.
* Dat dit belangrik is dat Gesinsvoorligting deur toegeruste en

kundige persone buite die formele kiassituasie gegee word.
* Dat Gesinsvoorligting met die toestemming van die ouer

geskied.

4.5.2 Aanbeveling:
4.5.2.1 Die Sinode spreek dit as oortuiging uit dat
Gesinsvoorligting deel sal vorm van ‘n omvattende
Gesinsvoorligtingsprogram van die wieg tot by die
huwelik.

4.5.2.2 Die Sinode het met waardering kennis geneem
van die aandag wat deur die Onderwysdepartemente
aan Gesinsvoorligting gegee word en versoek Onder
wysdepartemente dat Gesinsvoorligting op skool beide
in oorleg met die ouer en alleen deur kundige en toe
gewyde persone aangebied word.

4.5.2.3 Die Sinode roep ouers op om ook in gesins
verband toe te sien dat kinders die nodige gesins
voorligting ontvang.

4.5.3 Bybelonderrig op skool
Die Subkommissie Opvoeding en Onderwys en die Sentrale
Onderwyskommissie het ruim aandag aan Bybelonderrig
(voorheen Godsdiensonderrig) op skool gegee. In same
werking met die IKKO is ook indringend aandag gegee aan die
sillabusse vir Bybelonderrig. By die Verslag van die IKKO word
verder hieroor versiag gedoen.

4.5.4 Die stand van Bybelkunde
Daar bestaan groot kommer oor Bybelkunde as skoolvak vir
die toekoms. In sommige provinsies word ‘n dalende tendens
ten opsigte van die getal kinders wat dit neem waargeneem.
Verder word probleme ook ondervind ten opsigte van die
inhoudehike in die sillabusse. Aangesien tans groot verskihle
tussen teoloë bestaan ten opsigte van die interpretasie van die
Ou Testament in verhouding tot die Nuwe Testament, word
dit vir die persone wat die sillabusse moet hanteer baie moeilik.

Die Subkommissie vir Opvoeding en Onderwys en Sentrale
Onderwyskommissie het daadwerkhike aandag aan die saak
gegee. ‘n Referaat is deur prof PA Verhoef gelewer oor
“Gevaartendense in die Skrifbeskouing in die Sihlabusse van
Bybelkunde.” In die hg hiervan het die AJK die Breë
Moderatuur versoek om ‘n ad hoc-kommissie te benoem met

die oog op ‘n versiag oor die Skrifgesag en Skrifgebruik en
duidelike leiding deur die Algemene Sinode aan die Kerk in die
verband te gee. Die referaat van prof Verhoef is as tersaaklike
studiemateriaal ingesluit.

4.5.5 Tegniese onderrig
Dit is uiters belangrik dat Christehik-nasionale onderwys ook in
die nie-formele onderwys t.w. technikons, tegniese skole en
ander inrigtings, tot sy reg sal kom. Hiertoe sal veral ook die
beheerrade moet help dat die lewensbeskouhike nie agterweë
bly nie. ‘n Referaat hieroor is deur ds JJ Keyter gelewer waarin
onder andere die volgende wyses aangedui word waarop die
Kerk ‘n bydrae kan lewer:

4.5.5.1 Die lewensbeskoullke toerustlng van studente.

4.5.5.2 Die skep van ‘n Christehike klimaat deur by. konfe
rensies oor die Christen en sy werksituasie, arbeidsetiek,
roepingsbewustheid, ens.

4.5.5.3 Die betreding van die studentelewe self. Dit kan
geskied deur
* die skepping van studenteleraarsposte
* kontak met studenterade/liggame, dosente ens
* die aanbied van kampe vir studenteleiers
* kontak met studenteleiers
* die organisering van kerkhike jeugaksies

4.5.5.4 Aanbeveling:
1. Die Algemene Sinode doen ‘n dringende beroep op
alle opleidingsinstansies op tegniese terrein om in hulle
beheerliggame aan ouerinspraak reg te Iaat geskied by
wyse van direkte verteenwoordiging van die ouer
gemeenskap.

2. Die Algemene Sinode spreek dit as sy oortuiging uit
dat die Iewensbeskou like, ook in die tegniese onderrig,
tot sy reg moet kom.

4.5.6 Vroeë skoolverlating en hulp aan ouers deur
gemeentefondse

4.5.6.1 Versoek aan kerkrade:
Die Sentrale Onderwyskommissie het met kommer kennis
geneem dat die nuwe onderwysbedeling dit moonthik maak dat
kinders die skool op ‘n vroeë ouderdom kan verlaat. Hierdie
tendens kan verder aangehehp word deurdat ouers nie in die
vermoë sal wees om die voorgestelde verphigte onderwysgelde
vir hulle kind te betaal nie, met die gevohghike skoolverhating en
die inbeweeg in die leerphigfase. Dit beteken ‘n verlies van
geborgenheid wat die kind binne sy ouderdomsgroep gehad
het, die bhootstelhing aan ander waardes en kultuurgoedere,
verlies aan begrip vir sy gevoelsmatige en godsdienstige ont
wikkeling en veral, ten minste vir die huidige, verhies van die
voortdurende gekontroleerde vorming van die lewensbeskou
like wat hy binne die formele onderwysstelsel geniet het.

‘n Skrywe is aan kerkrade gerig om hulle te versoek om deur
lopend hieraan aandag te gee en die moontlikheid te oorweeg
om gemeente-trustfondse in die lewe te roep waarmee
behoeftige ouers gehelp kan word met die verphigte skoolgelde
wat van hulle verwag sal word.

4.5.6.2 Aanbeveling:
Die Siriode versoek sinodes om oorweging te skenk aan
die beginsel van ‘n gemeentefonds waarmee behoeftige
ouers, indien nodig, met verpligte skoolgelde gehelp kan
word.

4.5.7 Christelike onderwys in ‘n moontlike stelsel van
religieuse en lewensbeskoulike differensiasie in die RSA
(“Kerkskole”)

Vanweë die belangrikheid van hierdie onderwerp is prof JL
van der Walt van die PU vir CHO gevra om ‘n referaat hieroor
voor die SOK te hewer. In sy referaat handel prof Van der Walt
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oor die religieuse en lewensbeskoulikheid as eerste differensia
siebeginsel in die onderwys, die roT en plek van die onder
wyser, die bestaande “dualisme” tussen vakonderwys en
godsdiensonderrig, die groter verantwoordelikhede van ouers,
die rol van die kerk en die rol van die staat. Verder wys hy dan
op die gevare verbonde aan hierdie differensiasie in die onder
wys en vra of dit nie tyd geword het dat daar gedink word aan
sg. “kerkskole” dws privaatskole met ‘n eie belydenis nie.

Die Sentrale Onderwyskommissie se standpunt is dat die
Christelik-nasionale beginsel tans in Wet 39 van 1967 en ook in
die De Lange-versiag oor onderwyssake en die Witskrif van die
Regering wat daarop verskyn het, verskans is. Die belangrike
is dat kerkraad, ring en sinode sal toesien dat dit in die staats
ondersteunde skole tot sy reg sal kom. Indien gelowige ouers
hul kinders aan die staatskool onttrek, kan dit maklik lei tot
neutrale onderwys of die ontkerstening van die staatskool.

4.5.7.1 Aanbeveling:
Die Algemene Sinode herbevestig sy standpunt ten op
sigte van die belangrikheid van Christelik-nasionale- en
moedertaalonderwys. Verder spreek hy sy dank en
waardering uit dat onderwys vir die verskillende
belangegroepe in die nuwe grondwetlike bedeling ‘n eie
saak is en spreek die dringende begeerte uit dat dit in die
toekoms so sal bly.

4.5.8 Christelike vakonderrig
Die belangrikheid dat alle vakonderrig volgens Christelike
norme en beginsels sal geskied is deur die jare sterk aangevoel.
Aangesien die saak ook die susterkerke raak, is dit na die IKKO
verwys vir verdere aandag.

4.5.9 Die huisgesin op weg na die jaar 2000
Op ‘n AJK-vergadering, gesamentlik met die SOK, is hierdie
belangrike tema behandel. Prof JJ de Klerk van die Teologiese
Fakulteit, UOVS, het ‘n referaat gelewer oor “Die oorsprong,
doel, aard en terrein van die huisgesin” waarin die volgende na
yore kom:

* Die huisgesin as instelling
* Die bestemming van die huisgesin
* Die vervlegting van die huisgesin
* Die verwesenliking van die huisgesin

By hierdie selfde geleentheid het dr GE Mouton van die
Departement Maatskaplike Werk UOVS ‘n referaat gelewer
oor “Die funksionele huisgesin op weg na die jaar 2000”. Hy
waarsku dat ‘n funksieverlies ten opsigte van voortplanting,
godsdiens, versorging en opvoeding die groot gevare is wat
die gesin van die jaar 2000 bedreig.

4.5.10 Die kind en TV
Die AJK het indringend gekyk na die invloed van televisie op
die kind. Ons is in die gelukkige posisie dat voordat televisie
ingevoer is, daar reeds deur die RGN ‘n houdingsopname
onder die jeug gemaak is. Hierdie groep dien as ‘n kontrole
groep waardeur die invloed van televisie ten opsigte van
houdingsveranderinge gemeet kon word. Die volgende
interessante resultate is deur ‘n ondersoek van die RGN
aangedui:

* Die gemiddelde skoolkind bestee ongP’eer 18.5 uur per

week voor die televisiestel.
* St 5 leerlinge het in 1979 271/2 uur pe week op die skool

banke deurgebring, 4 uur aan die heoefening van sport en
23.4 uur voor die televisiestel.

* Van 1974 tot 1981 het die kerkbesoek van leerlinge nie

noemenswaardig verander nie. Dit blyk dat televisie ook nie
‘n afname in die gebedslewe en die lees van die Bybel
teweeggebring het nie.

In die hg van bogenoemde het die AJK ‘n brosjure die hg laat
sien oor “My kind en televisie”.

4.5.10.1 Aanbeveling: Die Algemene Sinode versoek
sinodes om die brosjure “My kind en televisie” onder die
aandag van lidmate te bring.

4.5.11 Die standpunt van die NG Kerk ten opsigte van
opvoeding en onderwys
Die veranderde onderwysstruktuur en -situasie het dit nodig
gemaak dat die bestaande standpunt van die NG Kerk oor
Opvoeding en Onderwys soos besluit deur die Algemene
Sinode in 1966 en 1970 en in brosjure-vorm gepubhiseer, her
sien en aangepas moet word.

In die hg hiervan het die AJK besluit om dringende aandag te
gee aan die hersiening van sy standpunt om tred te hou en
koers te gee in hierdie snelveranderde tye.

4.6 VERSLAG VAN DIE INTERKERKLIKE KOMMISSIE
VIR OPVOEDING EN ONDERWYS (IKKO)

Deur middel van verteenwoordiging van die NG Kerk in die
IKKO het die AJK kennis geneem dat die IKKO gereeld ver
gader het.

Ds DJ Vihjoen het as voorsitter van die IKKO opgetree. Nadat
hy bedank het, is ds JJ Keyter as voorsitter aangewys.

In die afgelope jaar het die hnterkerkhike Kommissie vir Opvoe
ding en Onderwys aan die volgende sake aandag gegee:

4.6.1 Onderhoud met mnr PJ Clase, Minister van
Onderwys en Opvoeding
4.6.1.1 ‘n Afvaardiging van die IKKO het op 21 Augustus
1985 ‘n besoek aan die Minister gebring met die oog op steun
gewing en skakeling.

4.6.1.2 Die afvaardiging het die volgende sake met die
Minister bespreek:
* Die behoud van die Christehike grondshag van die onderwys.
* Ouerverteenwoordiging en ouerbetrokkenheid by die onder

wys.
* Onderwys as eie saak vir elke hoofbevohkingsgroep.
* Tegniese onderwys.
* Die onderwys en die nuwe tweedevhak regering.
* Onderriggelde betaahbaar deur ouers.

4.6.2 Sillabusse vir Bybelkunde/Bybelonderrig
4.6.2.1 ‘n Skrywe is van die Interkerkhike Handboekkommis
sie ontvang om die hulp van die IKKO in te roep ivm probleme
wat hulle rondom die sihhabusse ondervind. Die probleme sen
treer rondom sekere bestaande sillabusse vir Bybehonderrig en
Bybelkunde (veral in Transvaah), waarin verskeie teoloë
geoordeel het dat daar ‘n onaanvaarbare en geforseerde
tipologie en ‘n oorgeaksentueerde behoftevervulhingshyn in die
Cu Testament ten opsigte van die Nuwe Testament voorkom.

4.6.2.2 In die hg hiervan het die IKKO ‘n ad hoc-kommissie
bestaande uit twee teoloë uit elk van die drie meewerkende
kerke benoem om ondersoek in die verband te doen.

Die bevindinge van hierdie kommissie sal mettertyd aan die
verskillende Onderwysdepartemente deurgegee word.

4.6.2.3 Ondersoeke insake die stand van Bybelkunde
en Bybelonderrig
Die IKKO het eers die Kommissie vir Onderwyshoofde (KOHl
en later die verskihlende Onderwysdepartemente versoek om ‘n
deeghike studie te maak van die stand van Bybelkunde en
Bybebonderrig in die skohe.
Tans is hierdie ondersoek aan die gang en sekere van die
Onderwysdepartemente het onderneem om huhhe bevindings
aan die Kerk beskikbaar te stel.

4.6.2.4 Konsep-kernsillabus in Bybelkunde van KOH,
opgestel deur Navorsingskomitee van OVS
Op uitnodiging het die IKKO indringende kommentaar voor
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gele aan die OVS se navorsingskomitee wat met groot waar
dering ontvang en geimplementeer is. Die saak is nog nie
finaal afgehandel nie.

4.6.3 Lewensbeskoulike element in sekondêre en ter
siêre onderwysinrigtings
4.6.3.1 ‘n Kommissie is benoem om onder die volgende op
drag aandag aan die saak te gee:

4.6.3.1.1 Om ‘n memorandum vir die IKKO voor to berei in
verband met die lewonsbeskoulike elemente van alle
wetenskapvakke aan sekondêro en tersiêro onderwysinrigtings
ter bevordering van ware Christelike onderwys en opvoeding.

4.6.3.1.2 Om riglyne to ontwerp oor die wy~e waarop die
Iewensboskouliko aan sekondêre en tersiêre onderwysinrig
tings benader kan word ten einde tot sy reg to kom (veral die
Iowensboskouliko aan die Technikons, Tegniese Kolleges en
Tegniese Institute vereis aandag).

4.6.3.2 Hierdie kommissie is tans nog besig om uitvoering
aan sy opdrag to gee ook met gebruikmaking van ‘n referaat
wat in die verband voor die Sentrale Onderwyskommissie ge
dien hot.

4.6.4 Algemene poll van Opvoeding en Onderwys van
Blankes in die RSA
Onderhandelinge is met die RGN gevoer om ‘n ondersoek to
doen na die algemene peil van opvoeding en onderwys van
blankes in die RSA.

4.7 VERSLAG VAN DIE INTERKERKLIKE HANDBOEK
KOMMISSIE (IKHK)

4.7.1 Funksionering van die Interkerkllke Handboek
kom m issi e
Die IKHK is saamgestel uit verteenwoordigers van die drie
Afrikaanse Kerke wat betref die boeke vir blanke skole en ook
deur verteenwoordigers van die NGKA, die Gereformeerde
Sinode Soutpansberg en die Ned Herv Kerk in Suidelike Afrika
(Swart kerk) wat betref die Redaksiekommissie vir boeke vir
Swart skole.

4.7.2 Die daarstelling van manuskripte vir boeke vir Bybel
onderrig vir blanke skole het tot stilstand gekom as gevoig van
die teologiese kritiek wat deur keurders op die manuskripte uit
gespreek is. Die hulp van die IKKO is in hierdie verband in
geroep (Kyk punt 4.6.2.1 hierbo).

4.7.3 Wat betref die handboeke vir Bybelonderrig vir Swart
skole, is twee boeke gepublisoor ni. vir Gr I (Sub A) en Gr II
(Sub B). Twee ander manuskripte (vir St 1 en St 2) is go
skryf, gekeur en goedgekour deur die Departement. Hierdie
boeke is sterk gesubsidieer deur die drie kerke (in die geval van
die Ned Geref Kerk — dour die sinodes van Dos-, Noord- en
Wes-Transvaal).

Ongelukkig het dit geblyk dat hierdie boeke, om verskeie redes
nie wil verkoop nie. Daarom is die druk van die laaste twee
boeke ook teruggehou.

4.7.4 Intussen is die kantoor van die Interkerkliko Uit
gewerstrust (wat die administrasie van die IKHK hanteer hetl
verskuif na die kantore van De Jager HAUM wat goedgunstig
uk as produksiehuis optree.

4.8 OUERMEDESEGGENSKAP IN DIE ONDERWYS
4.8.1 Groter seggenskap
Die nuwe ondorwysbedeling so doe) is om die kind volledig toe
te rus om in ‘n snelveranderde wêreld sy roeping tot eer van
God te vervul. Die kind sal vroeër as te yore groter keuses
moet doen toy beroepsrigting, skoolvorlating, ens. In hierdie
nuwe opset gaan die rol van die ouer, om sy kind by to staan
en gereed to maak, ‘n steeds groter rol speel. Die ouer sal

moot waak dat die opvoeding by die skool nie vreemd is aan
die ideaal ten opsigte van die Iewensboskoulike wat hy as ouer
vir sy kind koestor nie. Dit sal die ouer moot doen sonder om
op die professionele terrein van die onderwys to betree terwyl
hy tog aktiof by die beplanning, organisasie van en beheer oor
die skool in die nuwe onderwysbedeling betrokke sal moot
raak.

Reeds in die Wet op Nasionalo Onderwysbeleid, Wet 39 van
1967, word bepaal “dat die onderwys ‘n Christelike karakter
moot he, maar dat die geloofsoortuiging van die ouers en die
leerlinge eerbiedig moot word wat betref godsdionsondorrig
en godsdienstigo plegtighede” (Art 1). Verder word bepaal dat
“aan die ouergemeenskap ‘n p10k in die ondorwysstolsol toe
geken moot word dour middel van ouer-ondorwysors
veronigings, skoolkomitees, beheerrade of skoolrade of op ‘n
ander wyso.”

Die RGN se verslag oor ondorwysvoorsiening in die RSA en
ook die Regering so Witskrif in verband met die vorslag lê stork
klem op die p10k van die ouer in die onderwys. In die voorstello
oor die derdevlak van onderwysbestuur word aanbovoel dat
“die grootste moontlike graad van outonomie verleen word
aan die instelling wat die naaste aan boide ouers on ondor
wysers is — die skool en dat ouers en onderwysors ‘n hoof
aandeel in die bosluitnomingsprosos op hierdie vlak sal he.

4.8.2 Die Afrikaanse Ouervereniging

4.8.2.1 Ontstaan
Die Afrikaner (inderwyskongres met die tema “Onderwys in
die toekoms, beginsels en werklikhede — ‘n Christelike
perspektief” hot aandag aan die vier basiese onderwys
beginsels wat die Regering in ‘n voorlopige memorandum go
stel het, gogee, nI.

* Die Christoliko karakter van die ondorwys
* Kultuurgedifferensieerde onderwys
* Moedortaalonderwys
* Ouerseggenskap

Op hiordie Onderwyskongres wat in Maart 1982 to Bloem
fontein gehou is, en waaraan 1600 afgevaardigdos deel gehad
hot on die roforato dour orkendo opvoedkundiges gelewer is, is
die belangrike besluit met ‘n oorweldigende meerderheid
gonoem om ‘n Afrikaanso Ouerveroniging landwyd in die lowe
to roep.

4.8.2.2 Doelstelling
In sy grondwet word die doel van die vereniging soos voig
aangedui:

“Om op ‘n onafhanklike wyse en op eie terrein Christelike en
Afrikaner volkseio-opvooding on onderwys op informele, nie
formele en formele onderwysvlak to bevorder.”

Die Afrikaanse Ouervereniging wil dus bloot die Christelike en
volkseie-onderwys in die hg van Wet 39/67 bevordor sover dit
op die terroin van die huisgesin le en die ouer in die verband ‘n
verantwoordelikheid hot.

4.8.2.3 ‘n Besondere geleentheid
Die ontstaan van die Afrikaanso Ouorvereniging bied aan die
ouer, by name die verbondsouor, die geleentheid om op ‘n
georganiseerde wyse statutêr tot in die hoogste beleid
makende onderwysinstansies, inspraak te geniet en daardeur
met betrekking tot die onderwys to boding vir dit wat hy as
ideaal vir sy kind voor od stel. Hiervan is ‘n bewys dat die meer
as 300 takke van die Afrikaanse Ouervoreniging in Transvaal
reeds dour die Transvaalse Onderwysdepartement amptolik
erken word as ‘n vorteenwoordigonde stem van die
georganiseerde ouorkorps. In die hg hiervan behoort die Kerk
hierdie kosbare geleentheid met albei hande aan to gryp en te
benut.
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4.8.2.4 Aanbeveling:
4.82.4.2 Die Algemene Sinode neem met dank kennis
van die bestaan van die Afrikaanse Ouervereniging en
bid die vereniging die seen van die Here toe.

4.8.2.4.2 Die Algemene Sinode versoek die same
stellende siriodes om tot op gemeentelike viak die ouer
gemeenskap aan te moedig om die Afrikaanse Ouer
vereniging te ondersteun en daarby in te skakel en so
doende hierdie geleentheid tot ouerinspraak in die
onderwys aan hulle verbondskinders te benut.

5. ALGEMEEN
5.1 JEUGSANGBUNDEL
In opdrag met die Algemene Sinode het die AJK in same
werking met die Algemene Kommissie vir die Erediens,
Algemene Komitees van die KJA’s, musici, opvoedkundiges,
jongmense en teoloë, die Jeugsangbundel saamgestel. In
gekome iedere is by ‘n werkwinkel gekeur, Die woorde is ver
sorg deur dr AP van der CoIf en die musiek deur mev Bertha
Spies.

Die Jeugsangbundel is in drie vorms uitgegee ni. ‘n uitgawe
met woorde en musiek (vir klavier, kitaar, e.a., ‘n uitgawe met
woorde alleen en ‘n handboek vir die begeleier (in samewerk
ing met mnr. Pierre Malan). Demonstrasiekassette is beskik
baar gestel met die oog op die aanleer van die liedere.

Aanwysings vir die gebruik van die bundel is voor in die boek
opgeneern. Die AKE het ook riglyne vh die gebruik van die
bundel versprei.

Die Jeugsangbundel is amptelik in gebruik geneem op 14
Maart 1984 met die oorhandiging van eksemplare aan die Breë
Moderatuur in Pretoria. Die Jeugsangbundel is baie populêr,
word grootskaals gebruik en moes reeds ‘n paar keer herdruk
word.

Die AJK het reeds ‘n hersieningskommissie benoem, wat
deeglik sal luister na die inspraak van die jeug.

Die AJK het die Algemene Kommissie vir die Erediens versoek
om in die oorweging van liedere vir die nuwe proefsangbundel
(soos deur die AKE beplan) ook liedere uit die bestaande Jeug
sangbundel vir opname te oorweeg.

Verder om te oorweeg om in gesprek met die Algemene Jeug
kommissie te bly ten einde inspraak van die kant van die jeug
ten opsigte van die aanbieding en oorweging van nuwe liedere
te verseker.

Die inspraak van die jeug is vir die AJK van buitegewone
belang veral ten opsigte van die beryming van die Psalms soos
tans deur die Psalm-hersieningskommissie onderneem.

‘n Gesprek is aangevra met die AKE oor die gebruik van die
bundel voor en tydens eredienste.

5.1.1 Aanbeveling:
5.1.1.1 Die Algemene Sinode sproek sy dank en waar
dering uit teenoor almal wat meegewerk bet vir die daar
stelling van die Jeugsangbundel.

5.1.1.2 Die Algemene Sinode besluit om dit aan die
AJK en AKE op te dra om te besin oor die wenslikheid
van die gebruik van die Jeugsangbundel in die erediens.
Indien bevind word om by geleentheid wel die Jeug
sangbundel in die erediens te gebruik, moet bulb riglyne
daarvoor opstel.

5.2 JEUGJAAR
In opvolging van die sinodebesluit in 1982 het die AJK die
Jeugjaar vir 1985 gereel.

Die hoofdoel van die Jeugjaar is soos volg gestel:

CM TOT GOD SE EER
— ‘N LEWENDE KERK te wees met ‘n omvattende
— SKRIFTUURLIKE JEUGBEDIENING wat neerslag vind in

die
TOEPASSING VAN DIE JEUGBELEID en die benutting
van

— BESTAANDE STRUKTURE wat deur middel van ‘n Jeug
strategie waar die jeug as deel van die gemeente op grond
van hulle

— PERSOONLIKE VERHOUDING MET JESUS CHRISTUS
gemnspireerd deelneem aan die

— OPBOU VAN DIE GEMEENTE en die
— UI I BOU VAN DIE KONINKRYK VAN GOD.

Die AJK het vooraf ‘n reeks doelwitte vir 1985 bepaal. Nie
alles kon in die loop van die jaar aandag geniet nie. Die sake
wat oorstaan geniet verdere aandag.

Die Jeugjaar het die klem op die volgende fokusareas laat
va I:

• Die Beeld van die kerk
• Predikante
• Kerkrade
• Verbondsouer
• Kategese
• Komiteelede
• Die jeug self
• Effektiewe kommunikasie

In die Jeugjaar is op groepe sbeutelpersorie gekonsentreer
by: Ieraars, kerkraadjeugkommissies, kategete, ouers en jeug
leiers. Programme en kursusse wat hierdie groepe sinodaal
gewys toegerus en geskool het, het reeds in 1984 verskyn.

Die jeug is self betrek in die Jeugjaarprojekte dmv saam
trekke, jeugspanne, Bybelstudie, kerkjeugaksieprogramme, ‘n
landwye fakkelloop — kortom, die jeug self het ‘n wesentlike
aandeel geneem in die jeugjaarprogram.

Die AJK het op ‘n groot skaal literatuur vir die Jeugjaar
beskikbaar gestel. ‘n Leer met al die brosjures en pamflette en
‘n preeksketsbundel is aan elke leraar voorsien. Die literatuur
het saamgehang met maandtemas. Die temas het ook aandag
geniet in die Kerkjeugaksieprogramsketse, kerklike tydskrifte
en programme van die Vrouediens. Hierdie brosjures, pam
flette en boeke vorm ‘n hele arsenaal van literatuur wat dui
sende rande gekos het en kan vir die Kerk blywend tot nut en
diens wees. Die AJK was grootliks verantwoordelik vir die
finansiering van die Jeugjaar.

‘n Landwye saamtrek is vanaf 12—14 Julie 1985 in Bloem
fontein gereël. Nagenoeg 6 000 persone het aan hierdie ver
teenwoordigende saamtrek meegedoen. Die Staatspresident,
mnr PW Botha, die moderator van die Algemene Sinode, ds
JE Potgieter, en ander persone het aan die program deel
gehad. Drie konferensies van die Kerkjeugaksies het plaas
gevind. Vertonings is deur die SAW, polisie en gevangenis
diens gelewer. Die naweek is afgesluit met ‘n radiouitsaaidiens
en direkte TV-uitsending. Met die oog op die voortsetting van
die Jeugjaar het die AJK reeds weer doelstellings vir 1986 en
daarna opgestel en aan Sinodale Jeugkommissies
deurgestuur.

‘n Evaluering van die Jeugjaar is gemaak en dit is duidelik dat
die desentralisering van die jeugjaarprogram na sinodes, ringe
en kerkrade gelei het tot meerdere betrokkenheid deur jeug
Ieiers en jongmense.

5.2.1 Aanbevelings
5.2.1.1 Die Algemene Sinode betuig sy dank aan able
Sinodale Jeugkommissies, ringe, kerkrade, leraars,
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jeugleiers en jongmense wat meegewerk het tot die suk
ses van die Jeugjaar.

5.2.1.2 Die Algemene Sinode versoek ringe en kerkracle
om die verdere doelstellings vir die Jeugjaar wat deur
die AJK na SJK’s deurgestuur is, met doelgerigtheid en
entoesiasme na te streef.

5.3 BIDDAE VIR DIE JEUG
Op grond van ‘n versoek van die Sinode van Oos-Transvaal
dat die biddae gewysig word, het die AJK oor die jeugbiddae
besin.

Die gebruik ten opsigte van vaste biddae vir sekere werksaam
hede bestaan lank reeds in die Ned Geref Kerk. Dit het die
voordeel dat daar op ‘n spesifieke Sondag landswyd aan ‘n
deel van die jeugbediening aandag gegee en voorbidding ge
doen word.

In die hg van die verdeling van die jeugwerk in drie afdelings,
ni. dooplidmate, jong belydende lidmate en opvoeding en
onderwys, is dit hogies dat daar drie afsonderhike biddae sal
wees. Dit skakel nooit voortdurende gebed vir die jeug uit nie.

Die skoolvakansies maak vaste datums vir die hele land moei
hik. Daarom moet daar beweegruimte vir die verskilhende
sinodes gegee word wat die datums betref.

5.3.1 Aanbeveling:
5.3.1.1 Die Algemene Sinode besluit om ‘n hertoewy
sing van die jeugbiddae na luid van die driedeling van die
jeugwerksaamhede, tw. die bearbeiding van dooplid
mate, die bearbeiding van jong belydende lidmate en
aandag aan opvoeding en onderwys, en wel soos voig:

• Biddag vir Jong Belydende Lidmate
Die eerste Sondag in Maart

• Biddag vir Dooplidmate
Die eerste Sondag in Augustus, maar indien die
eerste Sondag in ‘n vakansie val, kan die betrokke
sinode die biddag op ‘n ander Sondag in Augustus
hou.

• Biddag vir Opvoeding en Onderwys
Die eerste Sondag in Oktober, maar indien die eerste
Sondag in ‘n vakansie val, kan die betrokke sinode
die biddag op ‘n ander Sondag in Oktober hou.

5.4 VEREENVOUDIGING VAN STRUKTUUR VAN DIE
KJA’s

5.4.1 Aanloop
Die Algemene Komitee van die BKJA het voortvhoeiend uit die
ondersoek na die Emosionehe en hntelhektuehe Behoeftes van
die Jeug ‘n studiekommissie benoem om oor die strukturering
van die BKJA te besin. Die resuhtaat was dat al drie afdehings
van die Kerkjeugaksie hieraan aandag gegee het en ‘n
memorandum oor die herstrukturering van die Kerkjeugaksies
aan die AJK voorgele het.

As aanloop tot die versoek om herstrukturering is ondermeer
die vohgende sake genoem:

• Knelpunte wat die huidige struktuur meebring.
• Herbesinning oor die definisie van Jeugbediening.

5.4.2 Definisie
Die vohgende definisie vir jeugbediening is goedgekeur:

Kerkhike Jeugbediening as Verbondsbediening is ‘n integrabe
deeh van die omvattende gemeentelike bediening waar God
deur Sy Woord op ‘n gedifferensieerd-toegespitste wyse deur
verkondiging (kerugma), toerusting Ididachel, pastoraat
(parakbese) en dienswerk (diakonia) tot die jeug kom. So ge.
sien, kan dit ook omskryf word as gemeentehike bediening
onder heiding van en deur die ampte aan, met en deur die jeug
ten einde hubbe te begehei tot vohwasse lidmate wat God reg

ken, hiefhet en dien — sodat die Vader, Seun en Heihige Gees
verheerhik word, die koninkryk kom en God se wih gehoorsaam
word.

Bogenoemde definisie kan soos vohg saamgevat word:

Kerklike Jeugbediening is omvattende, gedifferen
sieerde en toegespitste gemeentelike bediening aan,
met en deur die Jeug.

Die Herstrukturering bring mee dat die komitees (ring,
sinodaah en ahgemeen sinodaah) vervah en by die kerkhike kom
missies geIntegreer word. Hierdeur word ‘n groot mate van
duphisering uitgeskakeh.

5.4.3 Strukturering op grond van die prinsipiele riglyne
5.4.3.1 Gemeentelik
* Die Kerkraad is verantwoordehik vir die bediening van die

doop- en jong belydende hidmate in die gemeente. Dit is ge
meentehike bediening aan, met en deur die jeug wat in Kerk
jeugaksies en ander kerkhik-goedgekeurde jeugbehange
groepe georganiseer kan word.

* Hierdie bediening behoort so gestruktureer te word dat die

jeug ruim geheentheid kry om ook heiding te neem.
* Na gehang van omstandighede behoort daar vir elke jeug.

aksie en jeugbelangegroep ‘n subkomitee te wees. Die
samestehhing van hierdie komitee berus in die hande van die
phaashike Kerkraad.

* Die Kerkraadjeugkommissie behoort so saamgestel te word
dat ahhe fasette van die gemeentehike jeugbediening,
Kerkjeugaksies en jeugbehangegroepe daarin verteenwoor
dig is.

* Die KJK doen vershag aan die Kerkraad oor al die fasette van

die jeugbediening.
* Jeugbediening is die verantwoordehikheid van die phaashike

kerkraad met vershag aan die ring. Hierdie versiaglewering
aan en toesig deur die ring word deur gelykluidende bepa
hings van die sinodes gereëh.

5.4.3.2 Ringsvlak
* Die ringsjeugkommissie koördineer ahhe fasette van die jeug

bediening in die ring.
* Die ring bepaah die samestehhing van die RJK.
* Die RJK word so saamgesteh dat ah die fasette van die jeug

bediening daarin verteenwoordig is.
* Onder heiding van die RJK kan daar na gehang van omstan

dighede vir jeugbehangegroepe komitees wees wat sekere
werksaamhede onderneem.

* Die RJK hewer vershag van ahhe fasette van die jeugbediening
aan die ring.

* Die RJK reel saamtrekke en konferensies, kampe en kur

susse.

5.4.3.3 Sinodale vlak
* Die Sinodale Jeugkommissie koördineer aihe fasette van die

jeugbediening in die sinode.
* Die sinode bepaah die samestehhing van die SJK.
* Die SJK hewer vershag van ahhe fasette van die jeugbediening

aan die sinode.
* Die SJK kan subkomitee(s) benoem om aandag te gee aan

die behange van ‘n bepaahde afdehing van die Kerkjeugaksie
en hom daaromtrent te adviseer.

5.4.3.4 Algemene Sinodale vlak
* Die Ahgemene Jeugkommissie koördineer alhe fasette van

die jeugbediening.
* Die Ahgemene Sinode bepaah die samestehhing van die AJK.
* Die AJK hewer vershag van ahhe fasette van die jeugbediening

aan die Algemene Sinode.
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* Die AJK kan subkornitee(s) benoern orn aandag te gee aan

die belange van ‘n bepaalde afdeling van die kerkjeugaksie
en horn drnv die betrokke subkornrnissie daarorntrent te ad
viseer. Hy kan ook die behartiging van bepaaIde take aan
hierdie subkornitee(s) opdra. Die iede van hierdie
subkornitee(sl rnoet kundige verteenwoordigers van die
bepaalde afdeling van die KJA wees wat hulieseif onderskei
het rnbt belangsteIiing en ywer.

5.4.3.5 Handleiding vir Jeugbediening
Met die oog op die praktiese reeling van die jeugbediening in al
sy fasette in die plaaslike gerneente na gelang van eie ornstan
dighede, asook ten opsigte van alle rnoontlike riglyne, wenke
en inligting vir die hele spektrurn van die jeugbediening, stel
die AJK ‘n ornvattende basiese Jeugbedieningshandleiding
op.

Hierdie Jeugbedieningshandieiding bevat sover rnoontlik alle
riglyne, wenke en inligting ten opsigte van alle fasette van die
kerk se jeugbediening ten opsigte van Dooplidrnate, Jong
Belydende Lidrnate en Opvoeding en Onderwys.

Aangesien plaaslike ornstandighede verskil en behoeftes
verander, is die handleiding bedoel as ‘n riglyn behaiwe ten
opsigte van onverhandelbare sake wat deur die Kerkorde of
Bepalings as sodanig gereëlis. In die handleiding word dus
rekening gehou rnet die voile spektrurn van die jeug in al sy
lewensverbande en belangegroepe. In die handleiding word
dus gedifferensieer ten opsigte van ouderdorns
groepe/belangegroepe in die gerneentes.

5.4.3.6 Grondreels
Nadat seker gernaak is dat die grondreëls nagekorn is, is na
aanleiding van ‘n rnernorandurn van die ad hoc-studie
kornrnissie ooreengekorn dat die huidige struktuur 5005 ver
woord in die Grondreëls vereenvoudig word. Die huidige
Grondreëls word vervang deur riglyne wat eerstens verwoord
word in ‘n enkele kerkorde-artikel en ‘n aantal bepahngs wat
deur sinodes oorgeneern word.

Die JKJA se grondreels bepaal dat wysiginge deur die
Algemene Kornitee en die Algemene Sinode goedgekeur rnoet
word. Derhaiwe is die finale memorandum per ornskrywe aan
die lede van die Algemene Kornitee voorgelé en hulle het per
meerderheidstem die nuwe beginsels aanvaar.

5.4.3.7 Aanbevelings
5.4.3.7.1 Die Algemene Sinode keur in beginsel goed
dat die struktuur van die kerkjeug vereenvoudig word.

5.4.3.7.2 Die Sinode keur die volgende kerkorde-artikel
goed as basis waarvolgens die Kerk se jeugbediening
beoefen word, en besluit dat dit Artikel 50 van die Kerk
orde vervang.

ARTIKEL 50

DIE KERK SE JEUGBEDIENING

Die Jeug is ‘n wesenlike deel van die gerneente.
Die Jeug is die kind en jongmens vanaf geboorte tot vol
wassenheid en vorrn deur alle stadia van groei en ontwikke
ling ‘n eenheid.

3. Die Jeug is die verantwoordehkheid van die kerk en hierdie
verantwoordelikheid is onvervreernbaar en onoor
d raag baa r.

4. Die bediening aan die jeug, as verbondsjeug is ‘n integrale
deel van die ornvattende gemeentekke bediening waarin
God deur Sy Woord tot die jeug korn deur verkondiging,
onderrig, toerusting, herderhke sorg en dienswerk. Hierdie
gemeentelike bediening geskied onder leiding van die amp
te aan en deur die jeug.

5. Ouervoorhgting vorrn ‘n noodsaaklike deel van die jeug
bediening.

6. Die kinders van die gerneente, as dooplidmate asook alle
buitekerklikes wat tot die gerneenskap van die Kerk wil toe-
tree, word deur middel van die kategese onderrig in die
Woord van God en die leer van die Kerk. Hierdie onderrig
geskied rnet die oog op belydenisaflegging waardeur hulle
deel in die voile regte en verantwoordelikhede van die
belydende lidmate van die Kerk.

7. Die Kerk se verantwoordelikheid behels die toesig oor en
betrokkenheid by die opvoeding en onderwys wat die jeug
ontvang.

8 Die Kerk kan sy jeug vir bepaalde do8leindes in aksies
organiseer.

9. KontinuIteit en koördinasie van alle afdelings van die Kerk
se jeugarbeid is noodsaaklik ten einde eenheid in doelstel
lings, prograrn en organisasie te verseker.

5.4.3.7.3 Die Algemene Sinode keur die volgende bepa
lings goed en versoek die verskillende sinodes om dit in
hulle bepalings op te neem as riglyne vir sinodes, ringe
en gemeentes met die oog op die omvattende, toe
gespitste en gedifferensieerde jeugbediening.

1. JEUGKOMMISSIES
Jeugkornrnissies word op kerkraads-, rings- en sinodale viak,
vir die toepassing en uitbouing van die Kerk se aanvaarde jeug
bediening benoern. Hierdie kornrnissies behartig, in die nouste
sarnewerking rnet rnekaar, die belange van die verskillende
aspekte van die kerk se jeugbediening met rapport aan die
betrokke kerkvergadering, wat weer aan die volgende meer
dere kerkvergadering rapporteer.

2. STRUKTURERING EN FUNKSIONERING VAN DIE
JEUGBEDIENING

2.1 GEM EENTELIKE VLAK
2.1.1 Die Kerkraad
2.1.1.1 Kerkraad se verantwoordelikheid
Die Kerkraad is verantwoordelik vir die bediening van die
doop- en jong belydende lidmate in die gemeente.

2.1.1.2 Kerkraadsjeugkommissie
Die Kerkraadsjeugkommissie word so saamgestel dat alle
fasette van die gemeentelike jeugbediening daarin verteen
woordig is.

2.1.1.3 Verslaglewering
1. Die Kerkraadsjeugkomrnissie doen versiag aan die kerk
raad oor al die fasette van die jeugbediening op grond van ver
slaglewering deur die onderskeie groepe.

2. Die kerkraad doen versiag aan die Ring.

2.1.2 Die kategese
Die Algemene Sinode het in 1974 eenvormige bepalings ten
opsigte van die kategese en aflé van belydenis van geloof
goedgekeur. Dit is na sinodes gestuur met die versoek dat dit
in die Kerkorde by hulle bepalings ingewerk word (Vgl bI. 384
en 652, Algemene Sinode 1974).

Hierdie bepalings word hier herhaal met die oog op ‘n geheel
beeld.

1. Die Kategese en voorbereiding tot die Aflegging van
Belydenis van Geloof
1.1 Kategese word in elke gemeente beoefen as deel van die
onderrigtende taak van die Kerk (Matt. 28:19, Joh. 21:161. Die
kerkraad is direk verantwoordelik vir die daarstelling en
instandhouding van die kategeseskool, sowel as vir die aan
stelling van die onderhoofde, sekretaris(se) en kategese
(5.2.11.1, bI 389).

1.
2.
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1.2 In eike gemeente staan die kategese onder toesig van die
kerkraad en onder leiding van die Ieraar. Administratiewe en
organisatoriese piigte kan op sy versoek deur ander lidmate
behartig word (5.2.13.1, bi 390).

1.3 Op die ouderlinge rus die besondere pug om saam met
die bedienaars van die Woord medeverantwoordeiik te wees
vir die kategetiese onderwys (Art 16). Senior kategete word
dus eerstens gesoek by die ouderlinge (5.2.11.1 ged. bi 389).

1.4 Dit is ook die kerkraad se pug om aile kategete te keur en
toesig te hou oor hui lewens en die gehalte van die kategese
iesse (5.2.11.1 ged bi. 389).

1.5 Die leerpian von die Kerk met die oog op dio toolating tot
belydenis van geloof beheis ‘n behoorlike kennis van:

* die Woord van God, sy ontstaan en boodskap;
* die leer van die kerk soos uitgedruk in die beiydenisskrifte;
* die hoofsake van die aigemene en vaderiandse kerkgeskie

denis;
* die betekenis van die erediens;
* die kerkregering;
* sekere afwykende beskouings;
* die piigte van die lidmate (5.2.8.1 bi 387).

1.6 As handieiding in die kategetiese onderrig word die
hand- en/of leerboeke gebruik wat uitgegee word in opdrag
van die Aigemene Sinode (5.2.8.2 bi 387>

1.7 Aileen in uitsonderiike gevaile mag die kerkraad toestem
ming gee dat afgewyk word van die leerpian soos deur die
Algemene Sinode aangebied (5.2.8.3 bI 387).

1.8.1 Die Junior Kategese strek normaa(weg oor ses jaar
vanaf die kind se eerste skooijaar of vanaf sesjarige ouderdom
gereken tot 30 Junie (5.2.9.1 bi 388).

1.8.2 Die Senior Kategese strek normaaiweg oor vier jaar
vanaf die kind se sewende skooljaar of vanaf twaaifjarige
ouderdom gereken tot 30 Junie (5.2.9.1 bi 388).

1.8.3 Die Belydeniskias duur ten minste een voile jaar ná vol
tooiing van die voile leergang van die Junior en Senior
Kategese (5.2.9.3, ged. bI 388).

1.9 Die belydeniskias word deur die ieraar self waargeneem
behaiwe in die verafgeieë buitewyke waar ‘n bekwame
belydende lidmaat deur die kerkraad aangewys kan word om
dit te behartig onder toesig van die ieraar (5.2.9.3 ged. en
5.2.13.2 bI 390).

1.10 Dit is wenslik dat die belydeniskias nie gelyktydig met
die Junior- en Senior-kategese plaasvind nie sodat die leraar
werklik in ieidende en toesighoudende hoedanigheid teenoor
die kategese kan optree (5.2.13.2 ged. bl 390).

1.11 Kinders wat sonder twyfel van plan is om die skool te
veriaat voordat die voile leerpian deurloop is, mag ingeskakei
word by die belydeniskias mits die ieraar toesien dat die leer
stof van die voile leerplan in hoofsake met hulie behandel word
(5.2.9.4 bl 388).

1.12 Tydens die katkisasietydperk moet die ieraar ‘n per
soonlike gesprek of gesprekke voer met elke katkisant waarin
die noodsaak)ikheid van die wedergeboorte en bekering sowei
as persoonlike geioofsekerheid en toewyding aan Christus ver
duidelik word en navraag gedoen word omtrent eikeen se
persoonhke antwoord op God se verbond en roeping.

Probleme en vrae moet met die katkisant, en waar nodig saam
met die ouers, vroegtydig deurworstel word sodat hy voor
berei word vir ‘n positiewe antwoord by die ondersoek en toe
lating tot belydenisaf)egging (5.2.14 bi. 390).

1.13 In die geval van voiwassenes (buitekerkrkes, ens) wat
belydenis wil aflé, moet hulie inskakel by die beiydeniskias ten
sy die kerkraad op versoek besluit op die vorming van ‘n
buitengewone kias. Ook in so ‘n geval behoort die kias nie
minder as ‘n jaar te duur nie, tensy buitengewone omstan
dighede dit onmoontlik maak (5.2.9.5 bi 388).

2. Toelating tot Belydenis
2.1 Die ondersoek na en moonthke toelating tot afiegging
van belydenis vind piaas na voltooiing van die voIle kategetiese
leerpian, dws 6 jaar in die junior kategese, 4 jaar in die senior
kategese en een voile jaar in die beiydeniskias. Normaalweg
vind dit aan die begin van die doophdmaat se matriekjaar piaas
(5.2.10.1 vig pt. 1.1 bi 482>.

2.2 in ‘n geval waar die persoon nie die normaie kategetiese
ieerpian deurloop het nie, word hy siegs toegeiaat tot onder
soek en beiydenisaflegging, nadat hy minstens die ouderdom
van 16 jaar bereik het en die leerstof van die heie leerpian met
hom behandel is (5.2.10.2 vgi. pt. 1.2 bI 482).

2.3 As bewys van sy doop (en ouderdom waar toepasrk) is
elke katkisant verpkg om sy doopseel in te dien.

2.4 Die ondersoek van die katkisante met die oog op
toelating tot openbare belydenis van geloof geskied deur die
kerkraad, of ‘n kommissie van die kerkraad, onder leiding van-
die leraar of konsulent of ‘n ander ieraar van die kerverband.
Dit is wensFk dat die ouers van die katkisante ook teenwoordig
is (5.2.12.1 bi. 384).

2.5 Die ondersoek met die oog op afiegging van beiydenis
moet gaan oor die katkisant se kennis van die voorgeskrewe
ieerstof, sy geioofsrypheid, d.w.s. sy geioofsoortuiging
aangaande sy lewende verbintenis aan Christus as sy per
soonlike Saiigmaker, sy meelewing en sy wandel gedurende sy
hele kategetiese ioopbaan.
Hierdie ondersoek kan mondeling en/of skriftelik geskied
(5.2.12.2 bI 390).

2.6 Die kerkraad het die voiste reg om te reel dat ‘n kandidaat
wat nie ten voile bevredig nie, moet wag tot by ‘n volgende
Nagmaal wanneer hy/sy weer geieentheid tot ondersoek
gegee word indien so versoek word (5.2.12.3 bi 390>.

2.7 Waar ‘n katkisant na die oordeel van die kommissie
bevrediging gee ten opsigte van die sake genoem in 2.5 hier
bo, word hy toegeiaat om belydenis van geioof voor die ge
meente af te iê.

3. Aflê van Belydenis van Geloof
3.1 Die katkisante wat aan al die vereistes voidoen het en
toegelaat word deur die kerkraad om belydenis van huiie
geloof voor die gemeente af te lê, moet voor elke nagmaai die
geleentheid daartoe kry (Vgl 5.2.12.3.3 bi 391).

3.2 Die belydenis vind piaas deurdat elke katkisant wat toe
geiaat is, tydens ‘n erediens, individueei gevra word om hard
op te antwoord op die vrae in die formulier vir aflegging van
geloofsbeiydenis wat vooraf aan huile gestei is (5.2.15.2 bi
391).

3.3 Die afneem van hierdie beiydenis geskied deur die ieraar,
of in ‘n vakante gemeente deur die konsuient of ‘n ander ieraar
van ‘n gemeente binne die verband van die Aigemene Sinode
wat daartoe deur die konsuient versoek is.

3.4 Katkisante wat nie bewys van huiie doop kan lewer nie,
word gedoop met gebruikmaking van die formulier en vrae vir
die voiwasse doop en antwoord nie weer saam met die ander
op vrae van die formuher vir afiegging van beiydenis nie
(5.2.15.3 bi 391).

3.5 Na die aflegging van Belydenis van Geloof voor die ge
meente, verkry die katkisant toegang tot die nagmaal en is hy
‘n rdmaat van die Kerk in voile regte.
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2.1.3 Kerkjeugaksies
2.1.3.1 Indeling van die Kerkjeugaksies
Die jeug word deur middel van ‘n kerkjeugaksie bedien met die
voigende afdeiings:
* Junior Kerkjeugaksie (JKJA) vir die junior dooplidmate
* Senior Kerkjeugaksie (SKJA) vir die senior dooplidmate
* Belydende Kerkjeugaksie (BKJA) vir die beiyende kerkjeug.

2.1.3.2 Die doel van die Kerkjeugaksies is:
1. Cm die jeug te iei tot ‘n persoonlike geloofsverhouding met

Jesus Christus op grond van sy verbondsverseeling deur
die doop.

2. Die voorbereiding en voortgesette toerusting tot Skrif
getroue volgelinge van die Here Jesus Christus en lewende
Iidmaatskap van Sy Kerk in noue aansiuiting by die kate
getiese doeistellings van die Kerk.

3. Betrokkeriheid en diensiewering in die kerk en die konin
kryk van God ten opsigte van sending-, evangeiisasie-,
diens van barmhartigheid-, jeug- en ander werksaamhede
van die kerk deur gebed, Bybeistudie, praktiese diens en
offervaardigheid.

4. Getroue steun aan die Nederduitse Gereformeerde Kerk as
sigbare openbaring van die liggaam van Christus en heel
hartige deelname aan ai die aanbiddingsgeleenthede en
ander werksaamhede van die gemeente.

5. Beoefening en belewing van die liefdesgemeenskap in die
Kerk van Christus.

2.1.3.3 Die gerigtheid van die Kerkjeugaksies
1. Die Junior Kerkjeugaksie is gerig op die voorskooise en

primêre skoolkinders van die gemeente, dit wii sê die
kinders van ongeveer 3 tot 11 jaar oud. Kinders van buite
kerklikes en ander gesindtes is welkom mits hulle hulle met
die doel en program van die Junior Kerkjeugaksie vereen
selwig. Die Kerkraad besluit of die st 5-groep ook in
geskakel word by die Junior Kerkjeugaksie.

2. Die Senior Kerkjeugaksie is gerig op die kinders van die
gemeente in st 5 tot 10, dit wil sê die senior kategesegroep
en die belydeniskias sowel as leerlinge wat reeds belydenis
van geloof afgelê het. in sommige gemeentes kan die St
5-groep by die Junior Kerkjeugaksie en die St lO-groep by
die Belydende Kerkjeugaksie ingedeel word. Jongmense
van buitekerkiikes en ander gesindtes is welkom, mits hulie
hui met die doei en program van die Senior Kerkjeugaksie
vereenselwig.

3. Die Belydende Kerkjeugaksie is gerig op alie jong
belydende lidmate, naskoolse dooplidmate en aile buite
kerklike naskoolse jeug. Wanneer piaaslike omstandighede
dit vereis, kan die kerkraad besluit om in een Belydende
Kerkjeugaksie afsonderiik voorsiening te maak vir belange
groepe. Jongmense van ander gesindtes en buitekerkiikes
is weikom, mits huile hulle met die doel en program van die
Belydende Kerkjeugaksie vereenselwig.

2.1.3.4 Funksionering van die Kerkjeugaksies
Hierdie aksies word so georganiseer dat die jeug ruim geleent
heid kry om leiding te neem.

Vir elke jeugaksie en jeugbelangegroep is daar ‘n komitee ten
sy omstandighede ‘n ander reeling noodsaak. Die kerkraad
keur die komitees goed.

2.2 RINGSVLAK
2.2.1 Die Ring bepaal die samestelling van die Ringsjeug
kommissie.

2.2.2 Die Ringsjeugkommissie word so saamgestel dat ai die
fasette van die jeugbediening daarin verteenwoordig is.

2.2.3 Die Ringsjeugkommissie koärdineer al die fasette van
die jeugbediening in die Ring.

2.2.4 Onder leiding van die Ringsjeugkommissie kan daar na
gelang van omstandighede vir jeugbelangegroepe komitees
wees wat sekere werksaamhede onderneem.

2.2.5 Die Ringsjeugkommissie lewer verslag van alle fasette
van die jeugbediening aan die ring.

2.3 SINODALE VLAK
2.3.1 Die Sinode bepaal die samestelling van die Sinodale
Jeugkommissie.

2.3.2 Die Sinodale Jeugkommissie koärdineer alle fasette
van die jeugbediening in die sinode.

2.3.3 Die Sinodale Jeugkommissie lewer verslag van alle
fasette van die jeugbediening aan die sinode.

2.3.4 Die Sinodale Jeugkommissie kan ‘n subkomitee(s)
benoem om aandag te gee aan die belange van ‘n bepaalde
afdeling van die jeugbediening en hom daaromtrent te ad
viseer. Hy kan ook die behartiging van bepaalde take aan hier
die subkomitee(s) opdra. Die lede van hierdie subkomitee(s)
moet kundige verteenwoordigers van die bepaalde faset van
die jeugbediening wees.

2.4 ALGEMENE SINODALE VLAK
2.4.1 Die Algemene Sinode bepaal die samestelling van die
Algemene Jeugkommissie.

2.4.2 Die Algemene Jeugkommissie koördineer alle fasette
van die jeugbediening.

2.4.3 Die Algemene Jeugkommissie lewer verslag van alle
fasette van die jeugbediening aan die Algemene Sinode.

2.4.4 Die Algemene Jeugkommissie kan ‘n subkomitee(s)
benoem om aandag te gee aan die belange van ‘n bepaalde
faset van die jeugbediening en hom deur middel van die
betrokke subkomitee(s) daaromtrent te adviseer. Hy kan 00k
die behartiging van bepaalde take aan hierdie subkomitee(s)
opdra. Die lede van hierdie subkomitee(s) moet kundige ver
teenwoordigers van die bepaalde faset van die jeugbediening
wees.

5.4.3.7.4 Die Algemene Sinode besluit dat die
Algemene Jeugkommissie en Sinodale Jeugkommissies
een verteenwoordiger elk van die drie kerkjeugaksies as
voIle lede koopteer. (Vgl. Reglement pt 2.3) met die oog
op die inspraak van die jeug.

5.4.3.7.5 Die Algemene Sinode gee opdrag aan die AJK
om ‘n omvattende Jeugbedieningshandleidingl daar te
stel waarin die praktiese toepassing van die beginsels
opgeneem is en dit beskikbaar te stel vir implementering
deur gemeentes.

5.5 DIE FUNKSIONERING VAN DIE AJK
5.5.1 Op grond van rasionalisering wat die AJK gedoen het,
het hy tot die oortuiging gekom dat hy aan die een kant sy
amptelike verteenwoordiging van sinodes kan verminder tot
een lid per sinode maar aan die ander kant ter wille van die
beter funksionering van sy Subkommissie Opvoeding en
Onderwys ‘n aantal deskundiges behoort by te kry.

5.5.2 Aanbevelings
5.5.2.1 Die Algemene Sinode besluit om die verteen
woordiging van sinodes in die AJK van twee na een lid
per sinode te verminder. Die predikante in sinodale
diens vir jeugwerk is ex officio lede van die AJK.

5.5.2.2 Die Algemene Sinode wysig pt. 2.1 van die
reglement van die AJK om soos volg te Iui:

“2.1 Een verteenwoordiger met sekundus benoem
vanuit elk van die konstituerende sinodes.”
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5.5.2.3 Lede met adviserende stem kan versoek word
om slegs die deel van die AJK-vergadering wat op hulle
werksterrein betrekking het, by te woon en daarvoor
vergaderingskoste te verhaaL

5.5.2.4 Die Algemene Sinode voeg ten opsigte van sy
samestellings die vo~gende punt in die reg~ement by:

“Een verteenwoordiger van e~ke Teologiese Fakulteit”

5.5.3 I ntegrering van die Sentrale Onderwyskom missie
ISO K) by die AJK

5.5.3.1 Die samestelling van kommissies van AJK
Die Algemene Jeugkommissie funksioneer in drie subkom
missie t.w. Dooplidmate, Jong Belydende Lidmate en Opvoe
ding en Onderwys. Elke Subkommissie bestaan uit lede soos
ingedeel deur die AJK plus die Predikante in Algemene
Sinodale Diens (PASD’s).

Die SOK bestaan uit die drie verteenwoordigers deur elke
sinode op die lnterkerklike Kommissie vir Opvoeding en
Onderwys (IKKO) benoem (op versoek benoem sommige
sinodes net twee lede) plus die Predikante in Sinodale Diens
vir Jeugwerk van die verskillende Sinodes en die PASD vir Op
voeding en Onderwys. Die SOK word ook nog aangevul deur
deskundiges vanuit verskillende onderwysinstansies.

Die IKKO bestaan uit die verteenwoordigers van die ver
skillende Sinodes soos hierbo genoem saam met drie ver
teenwoordigers elk vanuit die Gereformeerde Kerke in Suid
Afrika en die Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika.

5.5.3.2 Funksionering
Die sake waaraan die SOC en SOK aandag gegee het, het
uiteraard dikwels oorvleuel — tot so ‘n mate dat die twee kom
missies gereeld saam vergader het. Dit het later al moeiliker
geword om die sake waaraan aandag gegee is van mekaar te
onderskei terwyl die personeel van die twee kommissies tog
grootliks verskil het.

5.5.3.3 Probleme wat bogenoemde strukturering mee
bring:
Soos reeds aangedui is hierdie twee kommissies van die Ned
Geref Kerk beide verantwoordelik vir sake rakende opvoeding
en onderwys. Dit het die volgende nadelige gevolge:

1. Die twee kommissies oorvleuel aangesien beide oorwegend
met dieselfde sake besig is.

2. Beide kommissies bestaan uit verteenwoordigers uit die
Ned Geref Kerk en tog verskil die personeel van die kom
missies. Die praktyk was dat die lede van die sinodes wat in
die AJK dien nie noodwendig dieselfde persone is wat die
Kerk in die IKKO en dus ook in die 50K verteenwoordig
nie.

3. Die twee kommissies bring verder 00k onnodige kostes
mee.

5.5.3.4 Voorgestelde samestellirig van Subkommissie
vir Opvoeding en Onderwys
1. Die Subkommissie Opvoeding en Onderwys word saam

gestel uit minstens 7 lede uit die sinodale afgevaardigdes na
die AJK plus 5 onderwysdeskundiges.

2. Die 5 onderwysdeskundiges woon as gekoopteerde lede
van die AJK die deel van die vergadering by wanneer die
verslag van die Subkommissie Opvoeding en Onderwys
behandel word sowel as die ander vergaderings van die
Subkommissie Opvoeding en Onderwys.

3. Die Sentrale Onderwyskommissie hou dus op om te be
staan en sy pligte word deur die Subkommissie Opvoeding
en Onderwys oorgeneem. Die 50K is hierin geken en het
dit so goedgekeur. (Dit bring dus ‘n groot vermindering in
die getal deskundiges mee.)

5.5.3.5 Verteenwoordiging van die Ned Geref Kerk in
I KKO
1. Elke sinode word gevra om slegs een verteenwoordiger na

die IKKO af te vaardig. Hy moet ook lid van sy SJK wees.
2. Die totale verteenwoordiging van die Ned Geref Kerk in die

IKKO word saamgestel uit hierdie verteenwoordigers van
die sinodes plus die lede van die Subkommissie Opvoeding
en Onderwys en die PSD’s en PASD’s.

3. Verdere onderhandelinge word met die IKKO gevoer met
die oog op die nodige reglementswysiging.

5.5.3.6 Implikasies van herstrukturering
Met hierdie reeling sal die Subkommissie vir Opvoeding en
Onderwys van die AJK alle sake in verband met opvoedlng en
onderwys hanteer. Die getal deskundiges wat tans in die SOK
dien sal met die herstrukturering tot slegs 5 verminder word.
Om hierdie leemte te vul sal die Sinodale Jeugkommissies ver
soek word om die deskundiges op sinodale vlak te gebruik.

5.5.3.7 Aanbeveling
5.5.3.7.1 Die Algemene Sinode keur die herstrukturer
ing van die onderwyskommissies soos hierbo in punte
5.5.3.4 en 5.5.3.5 uiteengesit, goed.

5.5.3.7.2 Die Algemene Sinode besluit dat die bes
taande fondse van die Sentrale Onderwyskommissie
aan die AJK oorbetaal word as trustfondse vir die Sub
kommissie Opvoeding en Onderwys.

5.6 ADMINISTRASIE EN FONDSE
Sedert sy totstandkoming in 1962 het die Algemene Sinode
die administrasie en beheer van fondse en eiendomme, wat
deur die Sondagkooi- en Jeugkommissies ocr die jare
opgebou is, aan die Algemene Jeugkommissie opgedra. Hier
die beleid is deur latere sinodes herbevestig.

Om uitvoering aan hierdie opdrag te gee het die Algemene
Jeugkommissie ‘n sterk administrasie opgebou met ‘n sake
bestuurder aan die hoof en is die nodige infrastruktuur tot
stand gebring.

Al die werksaamhede staan onder die toesig van ‘n Sake
komitee wat aan die Uitvoerende Komitee van die Alge
mene Jeugkommissie rapporteer en waarin ‘n lid van die
Algemene Kommissie vir Fondse dien. Verskeie deskundiges
op verskillende terreine dien die Sakekomitee van advies op ‘n
ad hoc basis. Hierdie Sakekomitee het die administrasie van
die NG Kerk-Jeugboekhandel, die Sondagskoolgebou, beleg
gings en die uitgee van jeugpublikasies en kategese-materiaal,
waarvoor ‘n voltydse publikasiebeampte aangestei is, behar
tig.

5.6.1 NG Kerk-Jeugboekhandel
Die Jeugboekhandel versprei alle kategetiese materiaal asook
alle benodigdhede van die Kerkjeugaksies en ander jeugpubli
kasies landwyd. ‘n Beeld van die omvang van die werk word
weerspieël in die jongste finansiële jaar se omset van
Ri 185780.

5.6.2 Sondagskoolgebou
Die Sondagskoolgebou, met hierdie cu historiese naam,
huisves al die werksaamhede van die Algemene Jeug
kommissie. Gedurende die afgeiope jaar is die gebou
opgeknap en uitgebrei cm twee addisionele verdiepings
parkeerruimte te huisves.

Alle beskikbare kantore, winkels en parkering is ten voile
verhuur en die huurinkomste wat aan eskalasie onderhewig is,
dien as verskansing teen inflasie.

5.6.3 Fondse
Fondse word geadministreer ooreenkomstig ‘n goed
gefundeerde finansiële beleid en ~olledige finansiële verslag
word jaarliks aan die Algemene Kommissie vir Fondse



ALGEMENE JEUGKOMMISSIE 198

gelewer. Met groot dankbaarheid kan hier gerapporteer word
dat ‘n gesonde groeikoers elke jaar gehandhaaf is en dat die
delging van alle uitgawes, insluitende die volledige bekostiging
van die drie Predikante in Algemene Sinodale Diens: Jeug,
van die Algemene Jeugkommissie, uit eie fondse, die Alge
mene Sinode jaarliks ‘n bedrag in die orde van R500 000
bespaar.

5.6.4 Bybelkor
Gedurende die vier jaar wat verby is, is ‘n bedag van R47 218
aan Bybelkor oorbetaal vir dienste gelewer in verband met die
opleiding van kategete.

Rentevrye lenings van R58 671 is beskikbaar gestel met die
oog op die finansiering van verskillende kursusse van die
Algemene Jeugkommissie.

5.6.5 Kategeseboeke
Vir die afgelope jare word die kategeseboeke gesubsidieer by
wyse van ‘n prysverlaging. Die syfer het jaarliks nagenoeg
R30 675 beloop.

5.6.6 Sinode Suidwes-Afrika
‘n Totale bedrag van R25 000 is oor die afgelope vier jaar aan
die Sinodale Jeugkommissie van Suidwes-Afrika geskenk met
die oog op die instandhouding van die Sinodale Jeugkantoor
in hulle baie ernstige finansiële krisis.

5.6.7 NGKA—R10 000 by wyse van subsidie op kategese
boeke, visuele hulpmiddels en kampterreinontwikkeling is aan
die NGKA oorbetaal.

5.7 PUBLIKASIES
Die publikasieafdeling is behartig deur middel van ‘n
Publikasiekommissie en ‘n voltydse Publikasiebeampte. ‘n
Voortdurende stroom van publikasies is gepubliseer
waaronder die Jeugsangbundel, Ons Jeug, kategesehand
boeke, -materiaal en -hulpmiddels en KJA-programsketse,
JKJA-handboeke, Standaardtoetse ens., sowel as die massa
Jeugjaarliteratuur insluitende talle gratis brosjures.

5.8 SAMESPREKINGS
Die AJK het met die volgende instansies samesprekings
gevoer:

5.8.1 Met Ned Geref Kerk in Afrika
Die Uitvoerende Komitee van die AJK voer jaarliks same
sprekings met die Algemene Jeugkommissie van die NG Kerk
in Afrika. Aan die volgende sake is oa aandag gegee:

* Jeugbeleid van die NG Kerk in Afrika
* Skakeling tussen blanke- en swart jeug
* Plaasskole
* Die Jeugjaar
* Terreine van onderlinge hulpverlening
* Die jeug se aandeel in die bevordering van vrede
* Kommunikasie tussen verskillende groepe
* Nagraadse studiegeleenthede van swart studente aan

Teologiese Fakulteite.

5.8.2 Met Ned Geref Sendingkerk
Die AJK het besluit om 00k samesprekings te voer met die
Ned Geref Sendingkerk. Die uitnodiging tot samesprekings is
gerig maar aangesien geen antwoord ontvang is nie, kon dit
nog nie plaasvind nie.

5.8.3 Susterkerke
Die AJK voer jaarliks samesprekings met die Jeugkommissies
van die Gereformeerde Kerke van Suid-Afrika en die Neder
duitsch Hervormde Kerk van Afrika. Die volgende sake is
onder meer bespreek:

* Funksieverlies van die ouer
* Verpleegstersbearbeiding
* Jeugondersoeke
* Kategese aan die verstandelik-gestremde kind

* Jeugjaar 1985
* Aandag aan die jeug deur die Kerk
* Die diaken en die jeug in die gemeente.

5.8.4 Afrikaanse Christen Studentevereniging (ACSV)
Die AJK het met die ACSV samesprekings gevoer. Die neer
slag van die gesprek is soos volg:

5.8.4.1 Riglyne vir samewerking tussen Ned Geref Kerk
en die Afrikaanse CSV
1. Besluite van die Algemene Sinode 1966—1982
1.1 Algemene Sinode 1966
Sedert 1966 is daar reeds onderhandelings tussen die AJK en
ACSV nadat die Algemene Sinode besluit het:

“Die Sinode aanvaar kragtens Kerkorde Artikel 68 met dank
baarheid die aanbod van die ACSV om sy organisasie ten
dienste van die NG Kerk te stel om, waar die kerk dit gepas
vind, gebruik te word in belang van die geestelike vorming van
sy studerende jeug. Die Sinode dra dit aan sy Jeugkommissie
op om samesprekings met die ACSV te voer ten einde die
inskakeling van die ACSV in die een jeugaksie onder ons kerk
jeug in die praktyk te finaliseer.” (Handeling 1966 bI 480 en
566)

Die sinode het ‘n gesamentlike verklaring van die Algemene
Uniebestuur van die KJV en Hoofbestuur van die ACSV ten
opsigte van samewerking aanvaar (Agenda bl 266 en Hande
linge bI 566).

1.2 Algemene Sinode 1970
1. Die Sinode neem kennis van die volgende verloop en ver
band van gebeurtenisse:

1.1 Die Jeugstudiekommissie begin in April 1958 met ‘n om
vattende studie i/s die kerk se jeugwerk. Die ACSV neem
hieraan deel.

1.2 Die verslag van hierdie studiekommissie word in 1966 aan
die Sinode voorge)e, vera) die belangrike SEWE BASIESE
BEGINSELS, wat onveranderd goedgekeur word (p.254, 536).

1.3 Op dieselfde Sinode bied die ACSV homself aan om deur
die Kerk gebruik te word in belang van die geestelike vorming
van die studerende jeug (p 264), volgens die jeugbeleid, wat
die Algemene Sinode sal bepaal (p 266) waarin hulle hulle sal
neerlé by die besluit van die Sinode toy die wese en werk
afbakening in die toekomstigejeugsorg (p266) en verklaar dat
hu)le geen begeerte hoegenaamd het om ‘n lnterkerklike
vereniging te wees nie (p265, 3.1.5).

1.5 Na herhaalde samesprekings en vergaderings en
memoranda besluit die AJK om aan te beveel, in die hg van (i)
die Kerkorde, (ii) die aanvaarde Jeugbeleid (iii) die oor
spronklike aanbod van die ACSV sowel as latere verklarings
daaromtrent, dat hierdie inskake(ing vereis dat die ACSV eers
kerklik moet word (Agenda 1970, p 385).

1.6 Deurdat die Sinode die laatingekome memorandum van
die ACSV in ontvangs neem, verneem die Tydehike Jeugkom
missie daaruit (sowel as by monde van die Voorsitter van die
Algemene Sekretaris van die ACSV): “Die patroon wat in hier
die besluit gestel word, is vir die vereniging vir die huidige
sowel as vir die voorsienbare toekoms nie moonthik nie

2. Derhalwe besluit die Sinode:
2.1 Die probleme van die ACSV ivm die oorskakehing tot ‘n
volledige kerklike vereniging in die huidige situasie word erken.

2.2 Die Sinode gaan voort om die ACSV volgens die Kerk
orde Art 68 te erken.

2.2.1 Dit word voorlopig aan elke Kerkraad oorgelaat om die
mate van steun wat aan di~ ACSV gegee kan word (Kerkorde,
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Art 68b) en die wyse waarop die ACSV gebruik kan word, te
bepaal (Hande(inge 1966, p 480 en 560).

2.2.2 Aan die AJK word opgedra om in die hg van hierdie
Sinode se besluit oor Kerk, Hulpdiens en Vereniging (Notule,
16.10.70 p.31-32 D. Studieopdrag: Die verhouding van die
Kerk as instituut en organisme tot Christehike verenigings as
hulpdienste — Agenda p 173) die Bepalinge (Grondwet) van
die ACSV aan te vra, in terme van genoemde besluit met die
ACSV te onderhandel en op grond daarvan aanbevelings aan
die volgende Sinode te doen oor die mate van steun aan (Kerk
orde Art 68b) en die moontlike gebruik van (Handelinge 1966,
p 430 en 560) die Vereniging deur die Kerk.

2.3 DTe Slnode beslult In verband met die loepassilig van die
aanvaarde Jeugbeleid (sien Handelinge 1966, p 254 en 536 en
punt 1.2 hierbo):

2.3.1 Die opdrag aan die AJK sowel as die ander betrokke
jeugkommissies van die Kerk word herhaal om die aanvaarde
jeugbeleid doelbewus in praktyk te bring en in besonder om
die gemeentehike arbeid aan die skoo(gaande jeug in die Junior
KJA te bestendig en uit te bou.

2.3.2 In aansluiting by punt 2.2.2 word die deur oopgehou
vir die ACSV om in te skakel in hierdie spesifiek-kerklike
jeugaksie.

2.4 Aan die AJK word opgedra om stappe te doen sodat
daar op hoe vlak onderhandel kan word ivm toegang van ‘n
kerklike jeugaksie tot skole, kolleges en universiteite.

2.5 Die Sinode doen ‘n beroep op alma) wat by die Jeugwerk
betrokke is om in hierdie situasie volgens die hoogste eise van
versigtigheid en liefde die belang van die koninkryk van God te
soek.

(Handehinge 1970 bI 702—704 en bI 823)

1.3 Algemene Sinode 1974
Op grond van ‘n samespreking met die Hoofbestuur van die
ACSV sowel as op grond van studie van die betrokke sinoda(e
besluite en ander gesaghebbende uitsprake en stukke asook
van die huidige Grondwet van die ACSV, is dit duidehik dat die
ACSV ‘n vrye christelike vereniging is.

Aangesien die kerk egter sy eie jeugorganisasie het, kan ge.
meentes slegs gebruik maak van die dienste van die ACSV vir
die bearbeiding van die doop- en jong belydende lidmate en
wel in soverre dit die kampusse van skole, koNeges en
universiteite raak, met dien verstande dat dit geskied met
goedkeuring en onder toesig van die kerkraad binne wie se ge
meentegrense die betrokke kampus val.

Koshuise word egter beskou as die arbeidsterrein van die
gemeente aangesien dit die erkende domicihium van skoliere
en studente is, tensy die kerkraad besluit om ook op hierdie
terrein van die dienste van die ACSV gebruik te maak )Hand
AIg. Sin. 1974 pp 400 en 653).

1.4 Algemene Sinode 1978
Die AJK het gerapporteer:

“Die gesprek met die ACSV word voortgesit.”

Die sinode het daarvan kennis geneem (Hand 1978 bI 415 en
873).

1.5 Algemene Sinode 1982
Die Algemene Sinode van 1982 het kennis geneem van die
volgende verk(aring van voorneme van die kant van die AJK
en die ACSV:

Om hangs die weg van prosesmatige onderhandelings ‘n deeg
like en doelgerigte ondersoek te onderneem om vas te stel of
dit wenslik en moonthik is, en indien wel, op watter wyse die

ACSV by die jeugwerk van die kerk, in ooreenstemming met
die kerk se aanvaarde jeugbeleid, en met inagneming van die
bestaande jeugstruktuur, ingeskake( kan word (Agenda 1982,
bI 368).

Die Algemene Sinode het daarop soos volg besluit: Die
Algemene Sinode neem met dank kennis van die gevorderde
en positiewe gesprek tussen die AJK en die ACSV, en besluit
dat indien daar in ooreenstemming met die verklaring van
voorneme ‘n bevredigende ooreenkoms tussen die AJK en
ACSV bereik kan word, die Breë Moderatuur die ooreenkoms
mag bekragtig (Hand bI. 1339).

2. ALGEMENE JEUGKOMMISSIE 1983—1985
2.1 AJK 1983
Die Uitvoerende Komitee van die AJK het weer in 1983
samesprekings met die ACSV gevoer. Die UK-AJK en lede
van die Hoofbestuur van die ACSV kon nie tot ‘n vergelyk kom
nie.

Die kernvraag van die samesprekings was of die ACSV in die
nuwe beplanning ‘n organisasie van die Ned Gereformeerde
Kerk word, al dan nie — aangesien “inskake(ing” dit beteken.

Die aanwesige lede van die ACSV by die AJK-vergadering van
Februarie 1983 het egter die standpunt bevestig dat hul(e nie ‘n
vereniging/organisasie van die Ned Geref Kerk kan word nie,
omdat vo(gens hul(e oordee( die kerkorde en besluite van die
sinode tans geen ruimte (aat vir ‘n vereniging binne die raam
werk van dienswerk van die gelowiges nie en dat so ‘n stap die
oop deure na die sko(e in gevaar mag ste(. Daar word egter
steeds noue samewerking deur die ACSV met die kerk ver
lang.

Hoewel die verslag wat by die AJK gedien het dit beoog het
om op beide bogenoemde sake deeghik in te gaan, is by wyse
van ‘n ordereël besluit:

1. Die AJK beskou die ACSV as ‘n vrye vereniging op
Christerke gronds(ag (Artikel 69(.

2. Die AJK sit onderhandehinge voort met die ACSV met die
oog op die beste koördinasie en samewerking.

3. Die AJK aanvaar dat die ACSV ‘n vrye Christehike ver
eniging is, en onthef die betrokke onderhandehingskommis
sie van sy opdrag om ondersoek in te stel na moont(ike
inskake(ing van die ACSV by die kerkhike jeugstruktuur.

4. Voortgesette onderhande(inge word verwys na die UK
AJ K

2.2 AJK 1984
In 1984 is ‘n versiag behandel insake die samesprekings en ver
skeie bes(uite geneem wat in die vershag ingewerk is.

2.3 AJK 1985
Die AJK het in 1985 die vershag van die samesprekings in sy
geheel aanvaar en die ad hoc-kommissie opdrag gegee om die
samesprekings voort te sit.

3. TERREINAFBAKENING
Die AJK het die bes(uit van die A(gemene Sinode in 1974 as
raamwerk gesien.

In die hg van hierdie bes(uit van die A(gemene Sinode word
gestel:

3.1 Die ACSV is ‘n vrye vereniging volgens die Kerkorde, ar
tike( 70. Die Kerk en die ACSV is twee aparte instansies elk
met ‘n eiesoortige taak en funksie. Die Kerk en die ACSV werk
egter grotendeels met diesehfde mense.

3.2 Elke gemeente behoort vo(gens die Grondreëhs ‘n eie
kerkjeugaksie te organiseer en doop- en be(ydende (idmate
moet aangemoedig word om voorkeur te gee aan hul(e kerk se
aksie en om dit te ahle tye te ondersteun.
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Indien ‘n keuse gemaak moet word, behoort daar voorkeur
gegee te word aan die kerklike werksaamhede en jeugaksie.

3.3 Die ACSV word gevra om, wanneer opgetree word
volgens die besluit van die Algemene Sinode van 1974,
volgens sy grondwet te handel en toe te sien dat die kerklike
verteenwoordigers (plaasiike leraar) in die komitee dien en uit
genooi word na alle vergaderings van die ACSV en dat die
kerkraad, ring en SJK gereeld versiag ontvang van die werk
saamhede van die ACSV.

Dit staan die ACSV vry om op vrywillige grondsiag aan die
AJK versiag te doen.

3.4 Waar daar ‘n ACSV en ‘n KJA binno dio6olfdo gomoonto
funksioneer behoort die ACSV en KJA mekaar te erken en
samewerking te bied. Versiag deur die ACSV aan die kerkraad
behoort voortdurend gedoen te word.

3.5 Ter wilie van samewerking en koördinasie word gesug
gereer dat ‘n kerkraadjeugkommissie dit kan oorweeg om ‘n
verteenwoordiger van die ACSV-takbestuur te nooi om die
vergaderings van die kerkraadjeugkommissie as besoeker by te
woon.

3.6 Dit is wenslik dat die leraar of sy sekundus aile vergade
rings van die ACSV-takbestuur bywoon. Die Grondwet van
die ACSV maak daarvoor voorsiening.

3.7 Die standpunt dat die skoolhoof voor die stigting van ‘n
tak van die ACSV met die plaasiike kerkraad oorleg pleeg,
word onderskryf.

4. BEGINSELS VAN SAMEWERKING TUSSEN DIE
AJK EN ACSV

Die beginsels vir samewerking is soos voig geformuleer:

4.1 Kerkregtelik
Die samesprekings, samewerking en indien moontlik koör
dinasie word kerkregteiik aan Art 70 van die Kerkorde gekop
pel.

4.2 Uitgangspunt
Die eer van God, die belange van die koninkryk van God en sy
Kerk moet altyd voorop staan en steeds die primêre basis vorm
van en in aile samewerking.

4.3 Belange van die Ned Geref Kerk
Die Kerkorde en die Jeugbeieid van die Ned Geref Kerk moet
steeds in ag geneem word en die kerk se jeugwerk moet die
hoogste prioriteit geniet.

4.4 Belange van die ACSV
Met inagneming van die belange van die kerk moet die Grond
wet van die ACSV steeds in ag geneem word.

4.5 Wedersydse instemming
Samewerking word oorweeg met die verondersteiling dat albei
“partye” met weiwiilendheid daartoe instem.

4.6 Inisiatief
Versoeke tot moontlike samewerking kan Of deur die kerk Of
deur die ACSV voorgeie word.

4.7 Besluitneming deur kerklike vergaderings
4.7.1 Beleid van implementering
Binne die raamwerk van die beleid en besluite van meerdere
vergaderings besluit elke kerkiike vergadering hoe hy die beleid
en besluite impiementeer.

4.8 Onderhandelinge
Elke kerklike vergadering voer sy eie onderhandelinge in die Jig
van die beleid soos hierbo gestel met die ooreenstemmende
bestuursiiggame van die ACSV.

Ook die betrokke bestuursiiggaam van die ACSV onderhandel
met die ooreenstemmende kerkiike vergaderings.

4.9 Onderhandelingskommissie
Die UK—AJK en Dagbestuur van die Hoofbestuur van die
ACSV sal as Onderhandelingskommissie toekomstige onder
handelings hanteer met versiag aan die AJK en Hoofbestuur
van die ACSV.

4.10 Oor-en-weer verteenwoordiging
Solank die behoefte en noodsaaklikheid vir samewerking be
staan, kan oor-en-weer verteenwoordiging op ooreenstem—
mende liggame oorweeg word binne die Kerkorde en die
Grondwet van die ACSV.

4.11 Bestaande breë basis van samewerking
Die bestaande breë basis van samewerking van die ACSV met
die kerk word weerspieel in ‘n memorandum wat hierby
aangeheg is (Bylae 1).

5. KAMPE
5.1 Beide die kerk en die ACSV hou gereeld kampe. Vir
ACSV-kampe word ruimte in hierdie verband gelaat totdat die
kerk voile verantwoordelikheid oorneem vir die kampe, wat op
die terrein van die kerk val en wat tans nog deur die ACSV
gehou word.

4.2 Daar moet gewaak word teen botsings en oorvleueling
tussen die kerklike kampe en die van die ACSV.

5.3 Die vooriegging en beplanningsroosters behoort betyds
te geskied om botsings uit te skakel.

5.4 in die programme behoort steeds erkenning gegee en
aangesluit te word by die kategetiese onderrig van die kerk.

5.5 ‘n Memorandum wat die beginsels vir die inhoudelike
stof van die programme van kerklike kampe uitspel, is
opgestel.

6. VAKANSIE- EN STRANDDIENSWERK
6.1 Vakansieoord-bediening iê primer op die terrein van die
plaashke gemeente. Elke kerkraad of ring binne wie se grense
‘n vakansieoord val, behoort die werk — in oorleg met die
SJK/SKAE — te onderneem.

Die Kerk en die ACSV kan in die opsig saamwerk. Die ACSV
word dan beskou as ‘n middel in die hand van die kerkraad en
reel en hou kampe in opdrag en onder toesig en leiding van die
kerkraad.

Die ACSV reel dus al sy kampe in oorleg met, in samewerking
met en onder toesig van kerkrade.

Die AJK het met dank kennis geneem dat die ACSV nie met
vakansie- en stranddienswerk in kompetisie met die kerk wil
tree nie en dat die werk as hulpdiens in die nouste same-
working met kerkrade op uitnodiging gedoen word.

7. BYBELSTUDIEGIDSE
Die AJK en ACSV het saamgewerk ten opsigte van die Bybel
studiegidse vir die tieners.

As die AJK nie meer saam met die ACSV ‘n Bybeistudiegids
uitgee nie sal iaasgenoemde nog steeds daarmee voortgaan,
want dit is hulle lewensaar.

Die AJK is besig met die herskrywe van al die kategeseboeke.
‘n Bybelstudiegids gaan saam met die kategeseboeke as in
tegrale deel van die onderrig, uitgegee word. Bybelstudie
dagstukkies en ‘n Bybelleesprogram, waardeur die Bybel in 5
jaar deurgegaan word, gaan saam met die kategeseboeke
uitgegee word.
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Die ACSV is versoek om ten minste dieselfde skema vir hulle
gids te oorweeg.

8. VAKANSIEPROGRAMME OF KINDERKLUBS
Die AJK het wenke vir die reel van vakansieprogramme, vir
kinders wat nie met vakansies weggaan nie, aan alle ge
meentes deurgestuur. Sulke programme word deur die plaas
like kerkraad en gemeente gereel.

Enkele gemeentes nooi die ACSV en gebruik van hulle
materiaal om sodanige programme in hulle gemeente te how
In sulke gevalle is dit dan ‘n optrede van die gemeente en word
slegs van die dienste van die ACSV gebruik gemaak.

9. SENDINGAKT~WITEITE
Die AJK het kennis geneem dat die praktyk van die sending
werk van die ACSV geleidelik uitgefaseer word en mettertyd
sal ophou om te bestaan, hoewel die ACSV-takke tans nog
sendingtoere onderneem en soms werkspanne na sen
dingstasies stuur.

Die Kerkjeugaksies en selfstandige kerke van die NG Kerk
familie gee tans aan hierdie sendingwerk aandag.

10. OPLEIDING VAN JEUGLE~ERS
Die AJK het kennis geneem dat die opleiding van jeugleiers by
die ACSV toegespits is op die funksionering van die ACSV se
kringstelsel.

11. LIEDERE (JEUGSANGBUNDEL)
‘n Versoek van die Breë Moderatuur dat die AJK in sy onder
handelings met die ACSV die ooreenkoms probeer bereik dat
hulle net van die Jeugsangbundel en nie ook van ander
bundeltjies, gebruik sal maak nie, is bespreek.

Die ACSV-Hoofbestuur gee nog aandag aan hierdie saak.

12. ACSV: STANDERD 5-TAKKE
Die ACSV rig hom 00k op standerd 5-leerlinge. Die vraag is of
dit in kompetisie met die Junor Kerkjeugaksie is.

Nadat hierdie saak deeglik deur die Onderhandelingskommis
sie bespreek is en verskeie memoranda behandel is, het die
ACSV die volgende versekering gegee:

1 die ACSV nie sal poog om by enige laerskool waar die JK
JA reeds ‘n staanplek op die kampus gekry het, ‘n werk
saamheid van die ACSV te begin nie;

2 indien die ACSV ‘n standerd 5-tak in ‘n bepaalde laerskool
het en die kerk sou op enige latere stadium verlof kry om
op skoolvlak ‘n JKJA te begin, die ACSV hom van die
skool sal onttrek;

3 die ACSV se grondwet nie voorsiening maak vir primêre
leerlinge nie en daarom sal die ACSV geen poging aanwend
om sy werk na die standerd vier-leerlinge of klasse uit te
brei nie. Daar is geen sprake daarvan dat die werk van die
ACSV na die primêre leerlinge gaan uitbrei nie;

4 Die ACSV onderneem om hom te hou by sy grondwet wat
bepaal dat sy teikengroep die sekondêre leerlinge en
studente is. Soos oral bekend, is die standerd 5-leerlinge
ingereken by die sekondére leerlinge.

5.8.4.2 Aanbevehng:
Die Algemene Sinode aanvaar die bevindings van die
onderhandelings tussen die AJK en die ACSV, soos in
punt 5.8.4.1 hierbo beskryf as riglyne vir samewerking
tussen die Kerk en die ACSV en verwys hierdie riglyne
na sinodes, ringe en gemeentes as riglyne vir same
werking.

5.8.5 Met ander kommissies van die Algemene Sinode
Samesprekings is ook met die AKAE, kapelane en lede van die
ander algemene kommissies van die Sinode gevoer.

Hiermee vertrou die Algemene Jeugkommissie dat hy sy op
drag en verantwoordelikheid ten opsigte van die jeug van die
kerk na wense verrig en nagekom het. Die seen van die Here
word die Algemene Sinode toegebid.

VOORSITTER: Ds J vd Westhuyzen
SKRIBA: Ds EJ Hay



ERED lENS 202

8 VersDag van d~e A~gemene Kommissie vir die

EREDIENS

Broer Voorsitter en Broers,

Na vier jaar van studie en besinning oor sake wat die erediens
raak, is dit vir die kommissie ‘n voorreg cm soos volg verslag te
lewer.

1. PERSONEEL

2. KOMP~LAS~EVERSLAG NA AANLE~
D~NG VAN VRAELYSTE

Die gegewens wat van die verskillende streke ontvang is, is
verwerk in ‘n kompilasieverslag wat vir die Sinode se ken
nisname as bylaag aangeheg is. (Bylae AKE-1)

3. UEDERE
3.1 JEUGSANGBUNDEL
Die kommissie was bevoorreg cm met die AJK te kon
meewerk aan die keuring van liedere vir die Jeugsangbundel.
Nadat die bundel verskyn het, het die kommissie by meer as
een geleentheid besin oor die moontlike gebruik van hierdie
bundel in die erediens. Die neersiag van ons besinning is deur
middel van die kerklike blaaie en die radio bekend gemaak en u
vind dit in die aanbeveling wat hieronder volg. (3.5)

3.2 PROEFSANGBUNDEL
Die daarstelling van ‘n proefgesangebundel is vertraag as
gevolg van die feit dat die vorige Sinode besluit het dat so ‘n
bundel daargestel moet word, maar nagelaat het om te
begroot vir die uitgawes daaraan verbonde. OP grond van die
dringencie behoefte aan so ‘n bundel het die kommissie tog ‘n
begin gemaak met hierdie werk. Die dagbestuur is aangevul
met ‘n klein groepie deskundiges sodat die werk uit die be
staande begroting gedra kon word.

Die kommissie bestaan uit:

Die dagbestuur

Dr Elza Roux, Lysstr 134, Rietondale. Tel 706787
Mev Bertha Spies, Utahstr 302, Faerieglen. Tel 348 8429
Dr CJA Vos, Suidoos-Pretoria. Tel. 46 8810
Indien hy op eie koste sou kon kom, word prop WML Strydom
van UOVS, BLoemfontein ook benoem.

Hierdie kommissie het reeds een keer (voor 14 April) vergader
en beplan cm voor die sinodesitting reeds ver te vorder met die
versamelwerk vir die proefbundel. Die nuwe kommissie, soos
hier onder aanbeveel, moet die werk so gou as moontlik aan
die hand van die riglyne socs aanbeveel, afhandel.

3.3 PSALMHERSIENING
Op aanbeveling van die AKE het die Breë Moderatuur ‘n
Psalmhersieningskommissie benoem en ook onderhandelinge
in die verband met die twee ander susterkerke aangeknoop.
Ongelukkig was hierdie onderhandelinge nog nie afgehandel
by die skryf van hierdie verslag nie.

3.3.1 Aanbeveling
Die Sinode dra dit aan die Bree Moderatuur op om die
onderhandelinge in verband met die hersiening van die
Psalmbundel met die ander twee susterkerke voort te
sit, maar om indien daar nie binne die afsienbare
toekoms tot ooreenkoms gekom kan word nie, die
Psalmhersieningskommissie opdrag te gee om
onafhanklik met die werk voort te gaan.

3.4 KOPIEREG: PSALM- EN GESANGEBOEK (ASOOK
DIE KERKBOEK)

Nadat die AKE vertoë tot die Breë Moderatuur in die verband
gerig het, het die Skriba, ds DJ Viljoen die ‘iolgende verseke
ring gegee: “.. .dat die Breë Moderatuur reeds besluit het dat
alle amptelike publikasies van die NG Kerk se kopiereg in die
toekoms by die Algemene Sinode of die Breë Moderatuur sal
setel.” (brief, 1983-08-5)

3.5. AANBEVELING
3.5.1 Die Sinode gee aan die Algemene Kommissie vir
die Erediens opdrag om voort te gaan met die saamstel
van ‘n proefsangbundel van liedere wat moontlik by ‘n
volgonde hersiening van die Gesangeboek as gesange
opgeneem kan word. Nadat die bundel voltooi is, moet
die Kommissie voortgaan met die publiseer en versprei
ding daarvan. Die Sinode maak in sy begroting voorsie
fling vir die uitvoering van hierdie opdrag.

3.5.2 Hierdie bundel is, aanvullend by die Psalm- en
Gesangeboek, bedoel vir gebruik by alle gemeentelike
byeenkomste.

3.5.3 By die keuring van liedere vir opname in die
bundel moet die kommissie die volgende riglyne in
gedagte hou:

3.5.3.1 Dear is ‘n behoefte aan liedere wat eietyds
aanspreek. In die verband moet dear veral voorsien
word in die behoeftes van die jeug. Soveel liedere as
moontlik uit die Jeugsangbundel moet ingesluit word.
Ook die Halleluja moet weer onder oë geneem word.

3.5.3.2 Die erediens is ‘n gemeentelike byeenkoms met
‘n eie liturgiese karakter en atmosfeer. Liedere sal dus
sinvol moet inpas by die gereformeerde liturgie soos dit
verstaan, beoefen en beleef word in die Ned Geref Kerk.

3.5.3.3. Dit beteken dat, bo en behalwe teologiese
suiwerheid ook musikale en letterkuridige iritegritoit en
gehalte gehandhaaf moet word. Terselfdertyd sluit dit
egter nie ult nie dat daar aandag gegee moet word aan ‘n
verskeidenheid van Iiedtipes en musikale style.

3.5.3.4. Die liedere, as uiteindelike versameling, moet
‘n wye kommunikatiewe trefkrag he om te voorsien in
uiteenlopende godsdienstige, kulturele en emosionele
behoeftes in die gemeente. Die gelowige van nou moet
sy godsdienstige belewenis met oortuiging daarin kan
verkiank. Hierdie liedere meet ook waardige en ef

IL de Villiers
HP Basson
JJM Raubenheimer
WJ Annandale
JC Muller
AP van der CoIf
PA du Toit
GA Breytenbach
JF Viljoen
NC van Wyk
RM Britz
BA Muller
AC Barnard
JJ de Klerk
WML Strydom

Wes-Kaapland
Natal
OvS
Wes-Transvaal
Noord-Transvaal
Suid-Transvaal
SWA
SMA
Oos-Kaap
Noord-Kaap
Oos-Transvaal
Teol Fak Stellenbosch
Ted Fak Pretoria
Ted Fak Bloemfontein
Suid-Afrikaanse Kerkorreliste vereniging

(SAKOV)
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fektiewe draers van die aanbidding van die gemeente
wees

3.5.4 Die Jeugsangbundel, as afsonderlike bundel, sal
slegs gebruik word in ooreenstemming met sy aan
vanklike doel soos besluit deur die Algemene Sinode
1982 en soos verwoord in die Voorwoord van die bundel,
d w s by byeenkomste van die Jeugaksies.

3.5.5 Die Sinode gee geen amptelike goedkeuring aan
enige ander sangbundels of liedere vir gebruik by ge
meentelike (kerklike) byeenkomste nie.

3.5.6 Die Sinode benoem die volgende persone op ‘n
keuringskom missle wat versklllende sinodale geblede
en persone met verskillende kundighede verteenwoor
dig (wat as subkommissie van die AKE funksioneer):

Die dagbestuur van die AKE
Dr Efza Roux
Mev Bertha Spies
Dr CJA Vos
Prop WML Strydom
Mnr HP van der Werthuizen
Prof AJ Troskie
Mev Wilna Bogenhover
Prof WD Jonker
Dr AP van der Coif
Mev B Ackerman
Ds CB Ludik
Mnr Theo du Plessis

3.6 KOOR- EN ANDER NIE-GEMEENTELIKE SANG IN
DIE EREDIENS

Meegaande bylae (AKE-2) oor hierdie saak, bied die agter
grond vir die volgende aanbeveling:

3.6.1 Aanbeveling
Die Sinode aanvaar die volgende as sy beleidstandpunt
ten opsigte van koor- en ander nie-gemeentelike sang in
die erediens en dring by die gemeentes daarop aan om,
wannneer daar van sulke sang in die erediens gebruik
gemaak word, hierdie riglyne deeglik in ag te neem:

3.6.1.1 Die kerkkoor moet as ‘n volwaardige liturgiese
diensgroep van die gerneente met ‘n eie, besondere
funksie en taak, op ‘n vaste basis sy plek inneem in die
erediens. Die diakonia wat die koor in die erediens ver
rig, is ‘n charismatiese dienswerk. Dit wil sê, dit kom uit
die gawes wat die Heilige Gees in die gerneente (dus,
aan gelowiges) uitdeel en wat hulle, vanuit geloofs
gehoorsaamheid en -oorgawe, tot diens van die ge
meente stel. Dit gaan dus nie in die eerste plek om pro
fessionaliteit of musikale prestasie nie. Hierdie
dienswerk kan verrig word of deur volwasse lidmate of
deur gemeentelike jongmense of kinders. Dit sluit die
optrede van gelowiges vanuit die wyer kerkverband (by
‘n besoekende of gesamentlike koor) nie uit nie, maar
dan nog steeds onderhewig aan dieselfde liturgiese
voorwaardes.

3.6.1.2 Die koor sal in die eerste plek aktief
behulpsaam wees met die aanleer van nuwe kerkliedere
op ‘n deurlopende basis.

3.6.1.3 Die koor het verder ‘n onontbeerlike taak om
aan die gemeentesang stewigheid en vitaliteit te gee en
sleurgang teen te werk.

3.6.1.4 Met die oog op die stimulering en uitbou van die
liturgiese respons-aspek, en ook ter onderstreping van
die feeskarakter van die erediens, moet daar meer
gemaak word van wisselwerking tussen gemeente en
koor. Beurtsang en deskantsang behoort (by) gereeld
gebruik te word. Hierdie wisselwerking kan op ‘n heel

eenvoudige, direkte, selfs impromtu-wyse plaasvind, of
daar kan gebruik gemaak word van verwerkings van
kerkliedere wat spesiaal vir die doel gemaak is. In sulke
verwerkings kan die orrelbegeleiding soms aangevul
word met ander instrumente.

Die Sinode gee opdrag aan die AKE om horn te beywer
vir die vind, versameling en beskikbaarstelling van sulke
verwerkings van Psalms en Gesange.

3.6.1.5 Ten opsigte van die selfstandige optrede van die
kerkkoor rnoet daar met sorg op gelet word dat hierdie
optrede onvervreembaar ingebou word in die liturgiese
gang van die bepaalde erediens, of as deel van die ge
meentelike respons, of dit moet op een of ander manier
direk aansluit by die Woordverkondiging van die dag.
Daarom kan ‘n vaste plek in die diensorde nie in die ver
band uitgesonder word nie. Die koorrnusiek wat gebruik
word, rnoet teologies, letterkundig en musikaal inpas en
aanpas by die eiendomlike erediensopset en -belewenis
in die Ned Geref Kerk.

3.6.1.6 Om te verhinder dat die woord-aspek van die
koorstuk (die teks met sy boodskap) op die agtergrond
geskuif word en die musikale aspek eensydig op die
voorgrond tree, moet alle optredes wet item-matig of
konsertagtig is, verrny word. Daarom moet die koor ook
nie gebruik word bloot om die liturgie te laat “vlot” of
“leo” momente te vul nie (by tydens die offergawe of
met die gereedmaak van die nagmaalstafel).

3.6.1.7 Ten opsigte van solosang, duo’s, trio’s en
kwartette geld 3.6.1.4 — 3.6.1.6 eweseer. Hier sal egter
nog meer teen misbruik gewaak moet word. Aan die een
kan moet enige vertoon van professionalisme en
konsertkunstenaarskap met ems vermy word, aan die
ander kant moet daar selfs met groter ems gestreef
word na liturgiese geskiktheid en musikale en estetiese
afgerondheid en gehalte as by koorsang. By die gebruik
van hierdie sangvorme moet daar gekonsentreer word
op die sing van kerkliedere in wisselwerking met die
gemeente. Wanneer daar wel selfstandig opgetree
word, sal dit met groot eenvoud en liturgiese integriteit
moet plaasvind.

3.6.1.8 Die verantwoorde liturgiese gebruik van alle
vorms van nie-gemeentelike sang vra voortdurende
spanwerk en gesamentlike beplanning — veral ook
vooruit beplanning — van die Iiturg en die orrelis/koor
leier. Die handhawing van die eer van God en die geeste
like opbou van sy gemeente deur die sinvolle inkleding
van die erediens regverdig hierdie moeite.

4. D~E AANDD~ENS
Die Sinode neem kennis van die bylae (AKE-3) oor die aand
diens. Die riglyne word hieronder vir goedkeuring aanbeveel.

4.1 AANBEVELING
Die Sinode beveel die volgende riglyne by gemeentes
aan om op ‘n verantwoordelike wyse te gebruik:

4.1.1 Riglyne vir die aanddiens uit die Skrif en
geskiedenis

* Geen voorskrif uit die Skrif nie
Soos vir die oggenddiens, vind ons ook geen voorskrif in die
Nuwe Testament vir die aanddiens nie. Daar is nêrens ‘n wet
wat sê dat so ‘n diens gehou moet word en hoe dit ingerig
moet word nie.

Dat Christene byeenkom — in die oggend en in die aand — is
die gevoig van die groot verandering wat Jesus in die ewe van
‘n mens bring. Hierdie verandering bring die gelowiges byeen
om met Hom en met mekaar saam te wees. Omdat jets
wonderliks met hulle gebeur het, kom hulle byeen om—
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— Horn te dien en te eer
— wat hulle ontvang het met andere te deel
— dit uit te bou en te aat groei
— dit in die praktyk in werking te stel
— dit te beleef en te vier
— mekaar te help en te versterk
— deur die ander gevorm en gebou te word

Die Nuwe Testament gee wel duidelike beginsels vir die byeen
komste van die gelowiges. Hierdie beginsels moet so goed as
moontlik in die Skrif nagegaan word en dan in die praktyk
toegepas word. Elke kerk moet hierdie beginsels aanwend
volgens die node van die praktyk. Hier kom vindingrykheid ook
te pas. Die byeenkomste moet so verloop dat die gang van die
evangelie nb daardeur verhinder word nie, maar juis bevorder
word.
Verder het die eerste Christene die voorbeeld van die tempel
diens en die sinagogediens gehad. Vera) die sinagogediens is
nagevoig, maar daaraan is ‘n nuwe inhoud en nuwe vorm
gegee.

* ‘n Egte erediens
Soos vir die oggenddiens moet ook die eis vir die aanddiens
vasgehou word, naamlik dat dit ‘n egte erediens moet wees.
As ‘n erediens dra dit minstens die volgende kenmerke:
* Dit is die samekoms van die gemeente om sy Here in die

openbaar te dien. Tegelyk is hierdie samekoms die ant
woord op die werk van Christus. H~’ roep die gemeente
byeen en stig hierdie byeenkoms.

* Hierdie samekoms lei tot die ontmoeting tussen Christus en

sy gemeente
* Die byeenkoms verloop in die vorm van ‘n gesprek tussen

Christus en sy gemeente, dit wil sê daar is woord en weer
woord.

* In en deur die gesprek word die gawes van Christus

uitgedeel en dit op verskillende maniere.
* Deelname deur die gemeente aan die hele gebeure van die

erediens. Die gemeente is ‘n volwaardige party in die ere
diens. Hulle rnag deelneem en handel omdat Christus eerste
gewerk en gehandel het en hulle mag en moet daarin deel.
Dit is die onvervreembare reg van die gemeente om self
betrokke te wees en self deel te neem.

Hierdie deelname is in die eerste plek gesamentlik, korporatief.
Die gemeente tree as gemeente op.

Elke Iidmaat het ook gawes van die Here ontvang en hierdie
gawes moet ook ten dienste van die gemeente gestel word.

Die deelname deur die gemeente geskied onder die leiding van
die besondere ampte.

* In alles neem die Bybel as die oorkonde van God se woorde
en dade die sentrale plek in. Hierdie Woord moet gelees en
bedien word. Die Bybel is die waarmerk, die legitimasie vir
die egtheid van hierdie byeenkoms.

* Die gebed as gesproke gebed en as gesonge gebed (die

lied) as ‘n wesentlike kenmerk.
* Die voeding en oefening van die gerneente tot ewe, op

bou, groei, diens en getuienis.
* Die spits van alles, die eer en verheerliking van God.

* Verskillende vorms na die eis van omstandighede
Uit die Nuwe Testament en uit die geskiedenis van die kerk
blyk dit duidelik dat die aanddiens verskillende vorms kan aan
neem en aangeneern het. Die omstandighede van die kerk en
bepaalde behoeftes het daartoe meegespreek. Ons kry veral
die volgende vorms:
* Huisbyeenkomste in die Nuwe Testament
* Gebedsbyeenkomste in verskillende vorms
* Leerdienste, met lering, onderrig en toerusting
* Preekdienste, toegespits op die bekering van die ver

vreemde
* ‘n Bonte verskeidenheid van eksperimente vandag.

* ‘n Byeenkoms met ‘n eie karakter
Deurgaans in die geskiedenis is die aanddiens naas die og
genddiens gehou, Hoewel die aanddiens verskillende vorms
aangeneem het, het dit steeds ‘n ander karakter en vorm as die
oggenddiens gehad. Die kerk het aangevoel dat die tweede
byeenkoms ‘n ander doel het en ander kenmerke het as die og
genddiens.

Vir ons behoort dit ook as riglyn te dien dat die aanddiens ‘n
eie karakter en gestalte moet he, anders as die oggenddiens
moet wees.

Behaiwe uitsonderings, mag die aanddiens nie maar net ‘n
replika, ‘n doeblet van die oggenddiens wees nie. Tereg skryf
AFN Lokkorkcrkor: “Een kerk, die van de Zondagavonddienst
een herhaling maakt van de Zondagmorgendienst, is bezig de
grond onder deze avonddienst weg te graven”.

Hierdie eie karakter van die aanddiens moet rekening hou met
bestaande oggenddiens en die besondere behoeftes van die
kerk. Daarby moet die eie karakter van die aanddiens op ver
skillende maniere tot uitdrukking kom. Onvermydelik bring dit
mee dat die aanddiens besondere aandag, beplanning ‘n eie
inkleding moet kry.

Cm aan hierdie beginsel uitdrukking te gee, word hieronder
verskillende moontlike maniere van inrigting aangegee. Ver
skillende vorms van Woordbediening kan ook gebruik word.
Daar moet egter steeds die eis gestel word van ‘n liturgiese
eenheid wat doelgerig na ‘n spits lei, en van ‘n ordelike en
verantwoordelike inrigting van die aanddiens.

* ‘n Byeenkoms met ‘n vryer karakter
Teenoor die inrigting van die oggenddiens het die aanddiens
deurgaans ‘n vryer en spontaner karakter gehad. Daar was ‘n
minder strak vorm en groter spontaniëteit. Hierdie beginsel
behoort ons meer te lei by die inrigting van die aanddiens. In
elke geval is dit veel meer volgens die gees en gesindheid van
die Nuwe Testament.

Die strak vorm van die oggenddiens spreek meer uit tye van
geestelike insinking en van ander motiewe as die gesonde
Bybelse gees. Orde is noodsaaklik maar moet steeds gepaard
gaan met vryheid, vastigheid moet tegelyk variasie insluit.

4.1.2 Riglyne vir ‘n sinvolle inrigting van die aanddiens

4.1.2.1 Die aanddiens as ‘n gewone erediens
Die behoefte sal steeds bestaan om by geleentheid ‘n gewone
erediens, soos op ‘n SondagmOre, in die aand te hou. Nie
mand sal aan die waarde daarvan twyfel nie, maar dan moet
dit nie die patroon wees nie.

4.1.2.2 Die aanddiens as volledige diens
Die ruimte moet ook gelaat word om by geleentheid in die
aand ‘n volledige diens te he, dit wil sé die diens met die
nagmaal daarby. In stedelike gemeentes en gemeentes waar
bale lidmate skofte werk, kan so ‘n diens by geleentheid ‘n
belangrike doel dien.

4.1.2.3 Die aanddiens met die kiem op die leer
Die aanddiens het ‘n belangrike funksie as leerdiens. Hier is die
geleentheid vir kategismusprediking. Dit sal egter op ‘n nuwe
en fris manier aan die orde moat kom.

Nie slegs aan die kategismus nie, maar ook aan die leer as
geheel sal aandag gegee moet word.

Uit die Skrif sal daar aan die hand van die kerk se leer en
belydenis antwoorde gegee moat word op aktuele vrae. Tar
sake en kundige informasie is dringend nodig.

Lering en onderrig impliseer:
toerusting
oefening
bespreking
oudio-visuele hulpmiddels
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Cm leerdienste sinvol in te rig is verder nodig dat daar geleent
heid moet wees vir meerdere deelname deur die lidmate en vir
die funksionering van groepe.

4.1.2.4 Die aanddiens met die kiem op die gebed
Hier word nie slegs oor gebed gepraat nie, maar die gebed op
veelvoudige wyse beoefen:

Gebed na sy verskillende elemente kry besondere aandag:

* verootmoodiging en skuldbelydenis
* daadwerklike voorbidding vir algemene en persoonlike node
* danksegging vir alle tydelike en geestelike gawes
* epiklese of die inroeping van die working van die Gees
* lofprysing, aanbiddingen verheerliking van God

Die verskillende wyses van gebed behoort gebruik to word:
* Vrye gebede deur die voorgangers en deur die lidmate
* Formuliorgebede
* ‘n Kombinasie van albei bogenoemdes
* Verskillende bestaande gebede wat aangepas word, soos:

litanie, kollekta, prefatio, e.a.
* Gosamentlike gebede
* Stilgebede
* Gebed in groepe

Deeglik beplande gebed deur die gomeente onder die leiding
van die liturg en ander besondere ampto.

4.1.2.5 Die aanddiens met die kiem op die gesonge go-
bed — die Hod

Sang het ‘n groot krag en dra veel by om die boodskap skerper
to stel en dit dieper in die hart in te dra en ook langer to laat
onthou. Die note maak die woorde lowend, het Luther tereg
gesé. Sang doen veel om ‘n atmosfeer te skep en mense hullo
geloof sterker te laat beleef.

Deur die diens word die boodskap deur sang in verskillende
vorms oorgedra:

* Sang as antwoord op die aanspreke van God — gesonge

gebed
* Sang as verkondiging van die evangelie op baie maniere en

in baie toonaarde
* Sang dour die gemeento
* Sang dour groepe en kore en in besondere gevalle dour

enkelinge
* Beurtsang of antifoniese sang
* Refreine of responsoriese sang
* Woord, lied en musiek in ‘n groot eenheid — ‘n deklamato

rium
* Sang ondersteun dour gepaste musiek
* Sang met oorgawe en met lus

4.1.2.6 Die aanddiens met die kiem op die groot
werksaamhede van die kerk

Die leer en belydenis van die kerk bring die gemoente van self
tot die daad en die aksie, tot die groot werksaamhedo van die
kerk waarin die geloof gestalte kry. Hierdie dade en aksies
weor implisoer ‘n grotor betrokkenheid van almal dour die go-
bed.

Die aanddiens is ‘n kostelike goleentheid am afwissolend die
groot aksies van die kerk aan die orde to stel en die betrok
kenheid van die lidmato daarby uit te spel:

* Evangelisasie
* Sending
* Jougwerk en jeugdienste
* Diens van barmhartigheid
* Leer en aktuele sake

By hierdie geleonthode word nie slegs oor die werk gepraat
nie, maar die lidmate daarby betrok. Dit bring mee:

— toerusting
— inoefoning
— bespreking
— gebed

4.1.2.7 Die aanddiens met die kiem op belydenis en
getuienis

* Belydenis
Bolydenis in die erediens en dan veral by die aanddiens, hot ‘n
regmatigo plok. Bolydenis in sy verskillendo betekenisso
behoort aan die orde te kom:

* Openbare bolydenis van mense wat tot geloof in Jesus

Christus gekom hot
Reëlmatige openbare belydenis dour die gemoonto van dit
wat hullo gb as ‘n bevestiging van hierdie geloof en bekend
making van hierdie geboof toenoor die wêreld.

* Gemeenskaplike belydenis van skuld, wat op vorskillende

maniore godoon kan word
* Belydenis van God so liofde on sorg, en die erkenning van sy

voorsienigheid en bewaring.
* Getuienis
Belydonis en getuienis sluit nou by mekaar aan, maar elkeen
hot tog ‘n eie aksent. Getuienis aangaande Jesus Christus is ‘n
baie stork opdrag aan die kerk on aan die gobowiges afsondorlik

* Elke gebowige is ‘n getuie van Jesus Christus in die wêrold,

en elke gebowigo moet ‘n gotuienis he aangaande Jesus
Christus

* Cm to getuig en om ‘n getuienis te ha, is ‘n juridiese begrip:

— ‘n getuio is ‘n oog- en oorgotuio
— hy spreok van wat hy gosion en gehoor het
— waar dit in die wêrold gaan om die saak van Jesus Chris

tus, word die getuies geroop om aangaande Hom to
spreek van wat hulle self “gosien” en “gehoor” hot

— die getuio is bereid am met die eie lowe in to staan vir die
ogtheid van sy getuienis

* Die getuie sproek

— nie die eio outobiografie uit nie, maar die “biografie” van
Jesus

— hy sproek van die groat dade van God, veral soos dit tot
uitdrukking gokom hot in die koms van Jesus Christus
na die wêreld en in sy verbossingswerk.

* Die gotuienis goskied:

— in die wêreld
— voor die mense
— oral waar dit om die saak van Jesus Christus gaan
— dour die woord op baie maniere
— dour die daad, die konkrete lowe, die handel en wandol

* Getuionis in die orediens?

— as govolg van allerlei misbruiko is daar ‘n groot huiwering
by die kerk om getuienis in die oredions ‘n pbek to gee

— ‘n goleenthoid vir getuienis na die erediens, waar in
groepe spontaan oor die goloof on die implikasies daar
van gepraat word, bohoort gegee to word

— misbruik van ‘n saak hef egtor nie die gebruik daarvan op
nie, daarom behoort ook ‘n goloenthoid ingeruim to
word vir die gotuienis in die erediens onder die volgende
voorwaardes:
+ sbegs by bosondore geloenthede en nio as ‘n staande

praktyk nie
+ getuionis moot in die Bybelse sin verstaan word
— dit moot liturgies verantwoord woos, inpas in die hole

gang van die gosprok tusson die Hero en sy gomoon
to

— die getuienis moet gekontroleor en behoer word

4.1.2.8 Die aanddiens met die kiem op samespreking
* Hierdie wyso van inrigting van die aanddiens sluit stork aan

by die beerdiens, maar hier lê die aksent sterker op die same
spreking in die dions en dit nie sbegs by ‘n aspok van die kerk so
leer nie, maar ook waar sake rakende dio lowe van die kerk
aan die ordo kom.
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* By besondere geleenthede word die erediens so ingerig dat

dit meer die karakter dra van ‘n konferensie of samespreking
oor ‘n aktuele onderwerp wat met die gemeente deurgepraat
word. Die erediens kry dan ‘n vryer karakter.
* Hierdie dienste moet steeds egte eredienste wees, dus

samekomste van die gemeente, waar die lied, die gebed en
veral die Woordbediening nie gemis mag word nie. Hoewel nie
‘n formele preek gelewer word nie moet dit egte Woordbedie
ning wees. Die hg van die Skrif moet helder in die konkrete
werklikheid spreek, sodat die gemeente daarmee en daaruit
kan ewe.
* Hier sal ook sterker deelname deur die gemeente kan plaas

vind. Lidmate kan ‘n bydrae lewer of aan die bespreking deel
neem. Die bespreking kan geskied in die groot groep of in klei
ner groepe.
* Die verband tussen geloof en lewe, en tussen leer en lewe

kan hier uitgespel en ingeoefen word. Daar word nie slegs
goedbedoelde raad gegee of phigte opgelO nie, die gelowiges
leer om die evangelie so te verstaan en so daardeur aange
spreek te word, dat hulle dit in die konkrete lewe kan uitlewe
en na ander deurgee.

* Ook hier moet goeie biding van die leraar uitgaan en moet

die byeenkoms stylvol ingerig word.

4.1.2.9 Die kiem deurgaans op die onderlinge gemeen
skap — koinonia

By die verskillende moontlikhede vir die inrigting van die aand
diens, moet deurgaans die klem sterk gele word op die on~er
binge gemeenskap tussen die gelowiges en die werklike bele
wing daarvan — in die erediens, maar ook daarbuite.
* Egte gemeenskap beteken dat die lidmate nie maar as ‘n

amorfe groep mense saamgebring word sonder ‘n innerlike
binding aan mekaar nie. Hulle moet saamkom in die besef dat
hulle ‘n groot gesin van God is en die broers en susters van
mekaar. Meer nog, hulle moet hierdie onderlinge gemeenskap
ervaar en daardeur versterk en opgebou word. Die on
natuurhike styfheid en indiwidualisme moet oorwin word.
* Egte gemeenskap bestaan waar ons saam in Christus gb,

saam Hom dien, saam van Hom getuig en saam Hom aanbid.
Dit word versterk deur die omgang met die Woord en deur die
werking van die Heilige Gees. Ewe-eens word dit versterk waar
die gebowiges mekaar ken, met mekaar praat, mekaar se lewe
en omstandighede ken, mekaar help, opbou en teregwys.

4.1.2.10 Die groot belang van gesonde afwisseling
* Die verskillende moontlikhede vir die inkleding van die

aanddiens en waar die klem op verskilbende sake gelO kan
word, is bedoeb om gebruik te word sodat die aanddiens ‘n
groter betekenis in die lewe en werk van die kerk kan kry.

* Waar ‘n gemeente net maar een moontlikheid sou kies en

steeds daarmee sou volhard, beteken dit ‘n groot verarming.
Gou verloor dit die aantreklikheid. Die geheim is gesonde
variasie. So kan die gemeente groei. So kom ook die ver
skilbende node en behoeftes van lidmate aan die orde. So word
die gemeente versterk, verryk en opgebou.

4.1.2.11 Orde, toesig en verantwoordelikheid
* Met die aantab moontlikhede vir die inrigting van die aand

diens word ‘n veeb groter verantwoordelikheid aan kerkrade,
predikante en bidmate gegee. Daar kom groter vryheid van
beweging en vir eie inisiatief.

* Groter vryhede bring egter mee groter verantwoordelikheid

in die gebruik daarvan. Enige goeie saak kan deur verkeerde
gebruik ontaard. Saam met die vryheid kom ‘n beroep om die
vryheid reg te gebruik.

* Verantwoordebikheid beteken dat die eredienste steeds in

goeie orde en smaak en volgens die bedoehing van die Skrif

soos die Ned Geref Kerk dit verstaan, ingerig sal word. Dit
mag nooit ontaard tot dienste wat vreemd is aan die belydenis
en lewe van die kerk nie. Daar moet ook met groot omsigtig
heid te werk gegaan word om mense nie daardeur af te skrik
nie.

* Leraars sal sulke dienste deeghik moet beplan en hulle moet

vergewis van hoe ‘n bespreking sinvob gelei word. Leraars sal
opgelei moet word om sommige moonthikhede wat aangegee
is, sinvol te kan lei. Hulle sal ook mekaar daarin moet help. Die
kommissies vir die erediens van die kerkraad, ring en sinode
behoort stewige leiding te gee.

* Omdat die moonthikhede wat hierbo aangegee is, die beste

is wat uit die Skrif en geskiedenis en praktyk gevind kan word,
kan dit met groot vrymoedigheid aangewend word, in die
vertroue dat die Here self dit sal seen. Verder kan dit gehou
word met die gebed dat die Here self die aanddienste so sal
vernuwe dat sy kerk daardeur sterker kan ewe en werk, dat
die koninkryk kragtiger opgebou kan word, maar bo-albes dat
die Here self die eer en verheerhiking daardeur sal ontvang.

5. TOONSETTONG VAN D~E GELOOFS
BELYDEMS

Die AKE kon vanuit ‘n verskeidenheid toonsettings wat ont
yang is, nie een vind wat in alle opsigte aan die doel beant
woord nie. Die volgende toonsettings het wel, volgens ge
raadpleegde musikoloO, in meerdere of mindere mate meriete;

Die van Izak Grove
Pierre Malan
Henk Temmingh
Chris Lamprecht
Albert Troskie
Louwrens Strydom

5.1 AANBEVELING
5.1.1 Die Sinode besluit dat gemeentes wat met een of
meer van die toonsettings van die Geloofsbelydenis wil
eksperimenteer, die musiek daarvoor kan verkry van die
Afdeling vir Kerkmusiek, UOVS, Bloemfontein, of van
die skriba, Sinodale Kommissie vir die Erediens, OVS.

5.1.2 Dit word ook aanbeveel dat gemeentes, met die
oog op afwisseling, soms Ges 246:1—3 gebruik as ge
loofsbelydenis.

6. VERASSUNGSD~ENSTE
Die vorige Sinode het besluit: “Die Sinode dra dit aan die
Algemene Kommissie vir die Eredienste op om leiding aan
predikante te gee ivm verassingsdienste.”

6.1 AANBEVELING
Die Sinode besluit dat by ‘n verassingsdiens dieselfde
orde en liturgie gevoig moet word as by ‘n begrafnis
diens. Die formulier wat by die graf gelees word, kan
ook in die kerk by die roudiens of by die krematorium
gelees word.

7. UTURGUESE FORMUUERE

7.1 HERSIENING VAN DIE LITURGIESE FORMULIERE
Nadat die hiturgiese formuhiere by die vorige sinode terug ver
wys is na die AKE, het die kommissie groot ems gemaak met
hierdie taak. Ten einde ‘n goed verantwoorde produk voor die
Sinode te be, het die kommissie die volgende werkwyse
gevolg:

7.1.1 Werkwyse
7.1.1.1 Elkeen van die streeksinodes se kommissies word
gevra om een of meer formuliere in konsepvorm vir die AKE
voor te berei.

7.1.1.2 Die konsepte word vir kommentaar aan dogmatici en
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aan die Cu en Nuwe Testamentici van die Teologiese Fakul
teite van Stellenbosch, Pretoria, Bloemfontein en UNISA
voorgelê.

7.1.1.3 In die hg van bogenoemde kommentaar, berei die
dagbestuur nuwe konsepte voor en stel dit tot beskikking van
al die AKE-lede.

7.1.1.4 By ‘n vergadering op 5 Maart 1985 hou die AKE ‘n
werkswinkel en al die formuliere word weereens deeglik
bespreek en verander waar nodig (steeds in die hg van die yak
kundiges se kommentaar).

7.1.1.5 Die produkte van hierdie werkswinkeh word aan al die
lede van die AKE beskikbaar gestel en hulle kry geleentheid om
nogeens individueel kommentaar aan die dagbestuur te lewer.

7.1.1.6 Cp hierdie stadium is die formuhiere aan prof VN
Webb, ‘n kenner van die Sosio-hinguistiek, voorgele. Hy het
waardevohle veranderinge voorgestel wat in die meeste gevalle
deur die dagbestuur aanvaar is.

7.1.1.7 Hierdie finale konsepte is nogeens aan al die hede van
die AKE gesirkuleer en by die vergadering van 5 en 6 Maart
1986 is dit in die vorm soos dit nou voor die Sinode dien,
goedgekeur

7.1.2 Riglyne
Die kommissie het vir homseif ‘n aantal riglyne vasgestel aan
die hand waarvan die formuhiere opgestel en geëvalueer is. By
die oorweging van die formuliere behoort die Sinode ook hier
die riglyne in ag te neem:

7.1.2.1 Dit moet in ooreenstemming met die leer van die
Skrif, 5005 uitgedruk in die Drie Formuliere van Eenheid wees.
(Teohogies suiwer).

7.1.2.2 Daar moet op die sentrale waarhede gekonsentreer
word sonder om al die dogmatiese vraagstukke by te trek. Dit
moet dus so kort as moontlik wees.

7.1.2.3 Die karakter moet sowel liturgies-vierend as
dogmaties-lerend wees. Die styl moet meer stellend en
getuigend wees en minder argumenterend en apologeties.

7.1.2.4 Eenvoud van segging moet nagestreef word. In
gewikkelde en onbekende terme moet vermy word.

7.1.2.5 Daar moet ‘n maklike, logiese gang in die uiteenset
ting wees.

7.1.2.6 Die taalgebruik moet vloeiend wees.

7.1.2.7 Hierdie formuliere moet werklik alternatiewe for
muliere wees en nie net verkorte of gemodifieerde kiassieke
formuliere nie.

7.1.2.8 Elke formulier se styl moet by die betrokke geleent
heid aansluiting vind.

7.1.3 AANBEVELING
Die Sinode keur die volgende Formuliere goed, stel dit
beskikbaar vir gebruik deur gemeentes en dra dit aan die
AKE op om dit in ‘n nuwe uitgawe van DIE KERKBOEK
te publiseer.

7.1.3.1 FORMULIER VIR DIE BEDIENING VAN DIE
DOOP AAN DIE KINDERS VAN GELOWIGES

Gehiefdes in die Here Jesus Christus, vir die bediening van die
doop moet ons die volgende weet en met ons hehe hart daarop
vertrou:

Waarom ons doop
Cns doop omdat die Here God ‘n verbond van genade met die
gelowige mens gemaak het. Reeds vir Abraham het die Here
gesê: “Ek bring ‘n verbond tot stand tussen My en iou en iou
nageshag en al huhie geshagte. Dit is ‘n blywende verbond: Ek
sal iou God wees en ook die God van iou nageslag”. (Gen
17:7)

In die Cu Testament het die Here die besnydenis en pasga as
tekens gegee dat die verbond geldig is. Daarna het Christus
gekom en hierdie ooreenkoms in sy persoon en deur sy verbs
singswerk op ‘n nuwe en finale wyse bevestig. As teken en
waarborg hiervan het Hy die doop en die nagmaal gegee.

Die Here Jesus Christus het voor sy hemehvaart aan sy
dissipels die opdrag gegee om die doop te bedien. Hy het
gesê: “Gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my
dissipels: doop hulle in die Naam van die Vader en die Seun en
die Heihige Gees, en leer hulle om alles te onderhou wat Ek iulle
beveel het” (Matt 28:19). So het die Here Homsehf verbind
deur hierdie verbond om ons God te wees en ons te seen. Van
ons vereis Hy dat ons Hom in dankbaarheid en gehoorsaam
heid sal dien.

Wat is die doop?
Die doop in die Naam van die drie-enige God, Vader, Seun en
Heilige Gees, beteken en verkondig:

* dat die Here daardeur bevestig dat Hy ons in sy verbond in
shuit, ons tot sy kinders aanneem en ons deel Iaat he aan al
die voorregte van die verbond

* dat ons en ons kinders, wat as sondaars in die wêreld
gekom het, slegs in die koninkryk van God kan kom as ons
opnuut gebore word

* dat ons deur die doop verbind word aan Christus wat ons
sonde deur sy bloed afgewas het

* dat ons ou, sondige (ewe saam met Hom aan die kruis
gesterf het en saam met Hom begrawe is, maar dat ons ook
weer deur sy opstanding lewend gemaak word sodat “ons
vir die sonde dood is en vir God (ewe” (Rom 6:11).

* dat ons deur die doop ingelyf word in die kerk van Jesus

Christus en dat ons daarin as lewende hidmate met Christus
en met mekaar lewe.

* dat ons as gedooptes die Here uit dankbaarheid met ons

hehe wese moet hiefhê, vertrou en dien, en
* dat die Here ons deur die doop verseker dat Hy deur sy Gees

in ons kom woon en ons hewens daaghiks so regeer en so
nuut maak dat ons hoe hanger hoe meer sy beeld vertoon.

Verbondskinders moet gedoop word

Kinders van gebowiges moet gedoop word omdat God die kind
van die begin af inshuit in sy verbond met die gelowige ouers.
Daarom is hele gesinne in die Nuwe Testament gedoop waar
die ouer(s) tot geboof gekom het.

Al verstaan die kinders nog nie die doop nie, verander dit niks
aan die geldigheid daarvan vir hulle nie. hnteendeel, dit be
klemtoon iuis die feit dat dit God is wat uit vrye genade ook in
huhle geval die inisiatief neem in huh verhossing.

Waartoe verplig dit ons?
Die doop herinner ons aan alles wat God ons skenk deur die
genadeverbond en maak ons telkens bewus van hierdie vaste
grond waarop ons gehoof rus.
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Daarom verbind die doop die ouers om hulle kinders soos huile
opgroei oor die betekenis en else van die genadeverbond in te
11g. ‘n voorbeeld vir huile te wees in die uitlewing daarvan en
huile op te roep tot die toeëiening van God se beloftes.

(Die doopouers word opgeroep en die dopelinge word inge
bring).

Gebed
(Opsioneel)

Doopgelofte
Geiietdes in die Here Jesus Christus, u* het gehoor dat die
doop ‘n goddelike instelling is waardeur die Here sy verbond
van genade aan ons en ons kinders waarborg en aan ons al die
gawes van Christus skenk. Om te bevestig dat u die doop vir
hierdie doei gebruik en nie uit gewoonte of bygelowigheid nie,
moet u opreg op die volgende vrae antwoord:

Eerstens, bely u dat, hoewel ons kinders as sondaars in
die wêreld gekom het en daarom onder die oordeel van God
staan, huile nogtans in Christus aan God behoort en daarom
as iidmate van sy gemeente gedoop moet word?

Tweedens, bely u dat die leer wat in die Ou en Nuwe Testa
ment en in die artikels van die Christelike geloof vervat is, en in
die kerk hier geleer word, die ware en volkome leer van die
verlossing is?

Derdens, beloof u om hierdie kind, van wie u vader en
moeder (of voog) is, in die leer na die beste van u vermoë te
onderrig en te iaat onderrig?

Antwoord (hardop): Ja

Bediening
Die iiturg wat die doop bedien, Se: “N N... (voile naam en
van), ek doop iou in die Naam van die Vader en die Seun en
die Heilige Gees.”

Dankgebed
Almagtige, ewige God en Vader, ons dank U vir u genadever
bond waarin U ons en ons kinders laat deei. Ons dank U dat U
ons deur die bloed van Jesus Christus van al ons sondes
gereinig het, dat U ons deur u Heilige Gees tot lidmate van sy
gemeente ingelyf het en ons tot u kinders aangeneem het.
Baie dankie dat u hierdie waarheid deur die doop aan ons en
ons kinders waarborg en bekragtig.

Regeer hierdie kind(ers) so deur u Woord en Gees dat
hy/sy/huile U uit dankbaarheid en met vreugde voortdurend
sal dien, dat hy/sy/hulle met volharding teen die duiwei en sy
mag sal stry en oorwin, sodat hy/sy/hulle eenmaal voor U
troon sal kan staan met vrymoedigheid.

Here, ons bring aan U die lof, dank, aanbidding, eer en
heeriikheid tot in alle ewigheid. Hierdie dinge vra ons in die
Naam van ons Here, Jesus Christus. Amen.

~ “u” kan oak vervang word met “julie”.

7.1.3.2 FORMULIER VIR DIE BEDIENING VAN DIE
DOOP AAN VOLWASSENES BY BELYDENIS
VAN GELOOF.

Geliefdes in die Here Jesus Christus, vir die bediening van die
doop moet ons die volgende weet en met ons hele hart daarop
vertrou:

Waarom ons doop
Ons doop omdat die Here God ‘n verbond van genade met die
gelowige mens gemaak het. Reeds vir Abraham het die Here
gesé: “Ek bring ‘n verbond tot stand tussen My en iou en iou
nageslag en al hulie geslagte. Dit is ‘n biywende verbond: Ek
sal iou God wees en ook die God van iou nageslag” (Gen
17:7).

In die Cu Testament het die Here die besnydenis en pasga as
tekens gegee dat die verbond geidig is. Daarna het Christus
gekom en hierdie ooreenkoms in sy persoon en deur sy
verlossingswerk op ‘n nuwe en finale wyse bevestig. As teken
en waarborg hiervan het Hy die doop en die nagmaal gegee.

Die Here Jesus Christus het voor sy hemelvaart aan sy
dissipels die opdrag gegee am die doop te bedien. Hy het
gesê: “Gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my
dissipels: doop hulie in die Naam van die Vader en die Seun en
die Heilige Gees, en leer hulie am alles te onderhou wat Ek julie
beveei het” (Matt 28:19). So het die Here Homself verbind
deur hierdie verbond am ons God te wees en ons te seen. Van
ons vereis Hy dat ons Horn in dankbaarheid en gehoor
saaml,eid sal dien.

Wat is die doop?
Die doop in die Naam van die drie-enige God, Vader, Seun en
Heilige Gees, beteken en verkondig:
* dat die Here daardeur bevestig dat Hy ons in sy verbond in

sluit, ons tot sy kinders aanneem en ons deel laat he aan al
die voorregte van die verbond.

* dat ons en ons kinders, wat as sondaars in die wêreld

gekorn het, siegs in die koninkryk van God kan kom as ons
opnuut gebore word

* dat ons deur die doop verbind word aan Christus wat ons

sonde deur sy bloed afgewas het
* dat ons ou, sondige ewe saam met Horn aan die kruis

gesterf het en saam met Horn begrawe is, maar dat ons ock
weer deur sy opstanding lewend gemaak word sodat “ons
vir die sonde dood is en vir God ewe” (Rom 6:11)

* dat ons deur die doop ingely-f word in die kerk van Jesus

Christus en dat ons daarin as iewende lidmate met Christus
en met mekaar ewe

* dat ons as gedooptes die Here uit dankbaarheid met ons

hele wese moet liefhê, vertrou en dien, en
* dat die Here ons deur die doop verseker dat Hy deur sy Gees

in ons kom woon en ons lewens daagiiks so regeer en so
nuut maak dat ons hoe ianger hoe meer sy beeid vertoon.

Doop van voiwassenes by belydenis
Die doop van volwassenes mag alleen bedien word as hulle die
evangelie gb, belydenis doen van hulle sonde en van hulle
geloof in die Here Jesus Christus. Daarom mag u* as volwas
sene aileen gedoop word indien u bely dat u in Hom as verbs
ser gb.

Sodat almal kan hoor dat u opreg in Christus gb en dat u
begeer om die doop te ontvang as teken en seël van u in
lywing as lewende Iidmaat in Christus en in sy ge
meente, moet u op die volgende vrae eerlik antwoord:

Eerstens, gb u dat die leer soos in die Cu en Nuwe Testa
ment en in die artikels van die Christelike geloof vervat is en in
die kerk hier geleer word, die ware en volkorne leer van die
verbossing is?

“u” kan met “jy” of “julie” vervang word.
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Tweedens, bely u op grand van die Woord van God dat u as
sondaar in die wêreld gekom het en onder die oordeel van God
staan, maar dat u deur die geloof in Christus gered is en
daarom as Iidmaat van sy gemeente gedoop behoort te word?

Derdens, verklaar u dat dit u opregte voorneme is om in die
Christelike ewe te voihard, die Here te dien en te bely voor die
mense, en getrou te wees in die eredienste?

Vierdens, beloof u dat u uselt gewiliiglik onderwerp aan die
kerlike opsig en tug?

Antwoord (hardop): Ja

Gebed
(Opsioneel)

Bediening van die doop
Die iiturg wat die doop bedien, Se: “N N.. .(volie naam en
van), ek doop iou in die Naam van die Vader en die Seun en
die Heiiige Gees.”

Vermaning
In die goeie wedloop van die geloof moet jy al iou kragte in-
span en die ewige lewe as prys behaai. Daartoe het God iou
geroep en het jy die goeie belydenis voor baie getuies afgele (1
Tim 6:12). Gerneente, sien orn na hierdie lidmate, ontvang
hulle as mede-lede van die Iiggaam van Christus (Heb 10:28).
Moedig hulle aan tot iiefde en goeie werke en bid vir huile. Leef
in iefde met rnekaar saam, want ons Heiland het gesê: “As
julie mekaar iiefhet sal alma) weet dat julie dissipels van My is”
(1 Joh 13:35).

Dankgebed
Barrnhartige God en Vader, ons dank U vir u genadeverbond
met ons en met ons kinders. Ons dank U dat U deur die doop
bevestig dat U ons sonde deur die bloed van Jesus Christus
vergewe het en ons deur u Heilige Gees tot iidmate van u enig
gebore Seun inlyf en daardeur tot u kinders aangeneern het.

Ons bid U dat U hierdie broer(s) en suster(s) altyd so deur u
Woord en Gees sal regeer dat hy/sy U uit dankbaarheid en
met vreugde voortdurend sal dien, dat hy/sy met voiharding
teen die duiwel en sy mag sal stry en oorwin, sodat hy/sy een
maal met vrymoedigheid voor u troon sal kan staan. Here ons
bring aan U die lof, dank, aanbidding, eer en heerlikheid tot in
aile ewigheid. Ons bid dit alles in die Naarn van ons Here,
Jesus Christus, Amen.

7.1.3.3 FORMULIER VIR DIE OPENBARE BELYDENIS
VAN GELOOF

Geliefdes in die Here Jesus Christus

Fundering
Die openbare belydenis van geloof is ingestei orn aan
verbondskinders die geleentheid te gee om persoonlik voor
God en die gemeente rekenskap van hulle geloof te gee. So
antwoord hulle op die toesegging van God se beloftes in die
doop.

Wese en doel van Belydenisaflegging
Om beiydenis van geloof af te lê, beteken dat julle* met die
inond bely wat julie ook met die hart gb, rraamnlik dat Jesus die
Here is. Dit is ‘n bebofte wat julie maak om alleen op Horn te
vertrou, om te lewe volgens sy Woord, getrou dee) te neern
aan die erediens en aan alle aktiwiteite van sy kerk, orn te
voihard in die gebed en am God op able terreine van die lewe
deur woord en daad te verheerlik. Voorts beteken die open-
bare belydenis van geloof dat julie verklaar dat dit julie opregte
voorneme is om in hierdie belydenis te volhard en steeds
daarin te groei.

Daad van belydenis
Aangesien julie die kerkraad oortuig het van julie genoegsame
kennis van die Bybei en van die leer van die kerk en van julie
persoonbike geioofsvertroue, het die kerkraad met biydskap
toestemming verleen dat julIe in die openbaar julie geboofsbe
lydenis mag aflé en so toegang kry tot die nagmaal. Daarom
versoek ek julie, am voor God en sy gemeente op die volgende
vrae opreg te antwoord.

Eerstens, gb jy dat die leer soos in die Ou en Nuwe Testa
ment en in die artikels van die Christelike geloof vervat is en in
die kerk hier geleer word, die ware en volkome leer van die
veriossing is?

Tweedens, beloof jy am as lidmaat van die gemeente van
Christus deur sy genade in die belydenis van die leer tot die
einde van iou lewe te volhard, en alie leringe wat daarvan af
wyk, te verwerp?

Derdens, bely jy dat die Here Jesus Christus iou persoonlike
Verlosser is en dat jy Hom liefhet. Beloof jy om Horn te dien,
sy Naam getrou te bely voor die mense en om aktief aan die
werksaamhede van die kerk deel te neem?

Ten slotte, beioof jy dat jy iou onderwerp aan die kerkiike
tug?

Antwoord: Elkeen afsonderlik, hardop “Ja”. (Die groep kan
die Credo saam hardop se).

Verkiaring
Op grand van die genadeverbond, soos verseëb deur die doop,
en kragtens die belydenis wat julie so pas afgele het, word
hiermee verkiaar dat julie belydende lidmate is van die Neder
duitse Gereformeerde gemeente van...

Verma fling
In die goeie wedloop van die geloof moet jy al iou kragte in-
span en die ewige lewe as prys behaal. Daartoe het God iou
geroep en hetjy die goeie belydenis voor baie getuies afgele (1
Tim 6:12). Gemeente, sien am na hierdie lidmate, ontvang
hulle as mede-lede van die liggaam van Christus (Heb 10:24).
Moedig hulle aan tot liefde en goeie werke en bid vir huile.
Leef in Iiefde met mekaar saam, want ons Heiland het gesê:
“As julie mekaar Iiefhet sal alma) weet dat julie dissipeis van
My is” (Joh 13:35).

“jufle” kan ook vervang word met “jy” of “u” na gelang van om
standighede.
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Gebed
Barmhartige God en Vader, ons dank U dat U u werk voortsit
en hierdie broer(s) en suster(s) geroep en gebring het om
belydenis te doen van huile geloof in U.

Ons bid dat U huile deur U Heilige Gees hoe anger hoe sterker
sal bind aan Jesus Christus en sy kerk. Ons bid dat U hulle sal
staande hou en iaat groei in die geloof en kennis van ons Here
Jesus Christus; dat U hulle voortdurend sal Iei tot ‘n lewe van
diens en gehoorsaamheid aan U, tot kragtige getuies in die
wêreld, en dat U huile sal bewaar van versoeking. Gee dat
hulie die laaste dag onder die skare van uitverkorenes in oor
winning voor u troon sal verskyn. Ons vra dit in die Naam van
ons Here Jesus Christus. Amen.

7.1.3.4 FORMULIER VIR DIE BEDIENING VAN DIE
NAGMAAL

Instelling van die nagmaal
Geliefdes in die Here Jesus Christus, die Here het self die
nagmaal ingestel. Daarvan getuig Paulus: “Ek het van die Here
ontvang wat ek ook aan Julie oorgelewer het: Die Here Jesus
het in die nag waarin Hy oorgeiewer is, brood geneem en,
nadat Hy God daarvoor gedank het, het Hy dit gebreek en
gesê: ‘Dit is my iiggaam; dit is vir julie. gebruik dit tot my
gedagtenis.’

Net so ook het Hy na die maaityd die beker geneem en gesê:
‘Hierdie beker is die nuwe verbond, wat deur my bloed beseei
is. Gebruik dit, elke ke.er as Julie daaruit drink, tot my
gedagtenis.’

Elke keer as Julie van hierdie brood eet en uit die beker drink,
verkondig julie die dood van die Here totdat Hy kom” (1 Kor
11:23—26).

Die wese van die nagmaal
Die nagmaai is in sy wese ‘n verbondsmaaityd, waar die ver
binding tussen Christus en sy gemeente teikens vernuut word.
As verbondsmaaityd het dit die voigende betekenisse:

Die nagmaai is in die eerste plek ‘n gedagtenismaaltyd.
Die Here het by die instelling van die nagmaai gesê: “Gebruik
dit tot my gedagtenis” (Luk 22:21). in die nagmaai oordink en
verkondig ons die dood van die Here. By die aanskouing van
brood en wyn roep die gemeente hom die hele Iydensweg van
Jesus Christus voor die gees: hoe Hy sy iewe gegee het; hoe
Hy soos ‘n koringkorrei in die grond geval en gesterl het; hoe
Hy die iydensbeker gedrink het; hoe Hy van God verlate was
en uitgeroep het: “My (Mark 15:34) God, my God, waarom
het U my veriaat?” sodat ons nooit deur God veriaat sal kan
word nie.

Die nagmaai is in die tweede plek ‘n waarborg. Daarom sé
Hy: “Dit is my iiggaam” en “Dit is my bloed” (Matt 26:26,28).
So seker as vir elkeen hierdie brood voor sy oe gebreek word,
en hierdie beker aan hom gegee word en ons dit met die mond
eet en drink, so seker het ons deel aan Christus, aan sy sterwe
en opstanding. Hierdeur waarborg Hy sy soenverdienste vir
ons so vofledig asof ons self voor God gestaan het, self die
straf vir ons sonde gedra het, self daarvoor gesterf en opge
staan het en ons geregtigheid voor God verwerf het. Die
sekerheid wat hierdie waarborg ons gee, is nie gegrond op ons
gevoelens of stemminge nie, maar op die tekens uit die hand
van die Here; dit is in die Here self gevestig.

Die nagmaai is in die derde plek die viering van die ge
meenskap met die lewende Here en met mekaar. Die
nagmaai verbind ons nie net met sy dood nie, maar help ons
om in die gemeenskap met Hom te lewe. Deur die Heilige Gees
is die lewende Christus in die nagmaai by ons teenwoordig.
Verder word ons deur dieseifde Gees ook weer met mekaar as
hdmate van een iiggaam, in broederlike iiefde saam verbind,
soos die apostel Se: “Omdat dit een brood is, is ons, al is ons
baie, saam een hggaam, want ons het aimal deel aan die een
brood” (1 Kor 10:17).

Die nagmaai is in die vierde plek ‘n verkondiging van ons
toekomsverwagting. Ons het in die nagmaai die versekering
dat die Here een met ons is. Tog kyk die gemeente hiermee
ook vooruit na sy wederkoms, en verkondig daarmee die dood
van die Here totdat Hy kom. Deur die nagmaai strek ons ons
uit na die dag wanneer Christus in heeriikheid sal verskyn en
alies tot voiheid sal bring, die dag wanneer Hy die hemel en die
aarde nuut sal maak sodat geregtigheid daarin kan woon —

“en God ailes vir alies kan wees” (1 Kor 15:28). In die nagmaai
veriang die bruid van Christus na die bruiiofsmaaItyd van die
Lam.

Die nagmaai is in die vyfde plek ‘n vreugdefees. Al spreek
die tekens van die lyding en sterwe van Jesus Christus, van sy
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kruis, sy bloed wat vergiet is en sy liggaam wat gebreek is,
staan die nagrnaaisviering nie in die teken van rou en droefheid
nie. Hoewel die gemeente die nagrnaal met gewyde ems vier,
is dit tog ‘n vreugdefees, waar die Heiland op ‘n besondere
manier die vrugte van sy lyding, sterwe en opstanding uitdeel.
In die nagmaalsfees mag die gemeente nou van die vreugde
smaak wat vir ons wag by die bruilofsmaaltyd van die Lam.

Uit dit alles blyk duidelik dat die nagmaal ten slotte ‘n fees
van dankbaarheid is. Die Heilige Gees verseker ons deur die
tekens van brood en wyn van die heil wat ons in Christus
deelagtig is. Hier by die nagmaal, by die gebruik van die tekens
dank ons Horn met ons hele wese en gaan ons nou in dank
baarheid ons lewe opnuut aan Horn wy. In dankbaarheid juig
ons saam met die triomferende kerk van alle oorde en alle tye:
“U is waardig am die boek te neem en die seëls daarvan oop te
maak orndat U geslag is en met u bloed mense vir God losge
koop het uit elke stam en taal en yolk en nasie. U het hulle ‘n
koninkryk en priesters vir ons God gemaak en hulle sal oor die
aarde regeer” (Open 5:9,10>.

Die boodskap van die nagmaal
Die nagrnaal is dus ‘n uitnodiging om ons aandeel aan die voile
verlossing in Christus feestelik te vier en apnuut daarvan
verseker te word; dit is ‘n geleentheid om deur die tafelge
meenskap ons gerneenskap met die lewende Here en met
rnekaar te verdiep en so versterk te word in ons geioof, in ons
getuienis en in ons toekomsverwagting.

Die verpligting van die nagmaal
Orn nou die voile seen van die nagmaal te kan ontvang, is dit
nodig dat elkeen horn in die teenwoordigheid van die Here
“ondersoek voor hy van die brood eet of uit die beker drink”
sodat hy nie “n oordeel oor homself” (1 Kor 11:27—29> bring
nie. Ons word verplig om opnuut na te dink oar al ons sondes.
Daar is sondes waar ans met gedagtes, met woorde of met
dade oortree het. Daar is oak sondes van versuim, waar ons
nagelaat het am die opdragte van die Here uit te vaer. Laat ons
ons hieroor opreg voor Gad veraotrnoedig. Laat ons dan vas
gb dat ons oortredinge vergewe is op grand van die ver
dienste van die Here Jesus Christus. En laat ans ernstig daarna
strewe am met ons hele lewe dankbaarheid aan die Here te
bewys deur in ware liefde teenaor Horn en ons medernens te
lewe.

Mag die almagtige barrnhartige God en Vader van ons Here
Jesus Christus deur sy Gees ons daartoe help. (Voordat
aangesit ward aan die tafel kan die gemeente ‘n gepaste lied
sing>.

Waar ans nau gehoor het wat die nagrnaal is en waar ans nou
aansit aan die tafel, laat ans ans geloof hardap bely:

12 Artikels
Ek gb in God die Vader, die Alrnatige, die Skepper van die
hemel en die aarde.
En in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ans Here;
Wat ontvang is van die Heilige Gees, gebare is uit die rnaagd
Maria;
wat gely het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en
begrawe is en neergedaal het na die hel;
wat op die derde dag weer apgestaan het uit die dade;
wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van
Gad, die almagtige Vader,
van waar Hy sal kom am te oordeel die wat nag lewe en die
wat reeds gesterf het.
~k gb in die Heilige Gees.
Ek gb aan ‘n heilige, algemene, Christelike kerk, die gerneen
skap van die heiliges;
die vergewing van sondes;
die opstanding van die vlees
en ‘n ewige lewe.

met of sander die Ons Vader>

Barmhartige God en hemelse Vader
ons dank U vir Jesus Christus wat met sy liggaarn wat ge
kruisig en bboed wat vergiet is, ans tot die ewige ewe vaed en
versterk. Gee dat ons nie met ans harte aan die sigbare tekens
van brood en wyn vaskleef nie, rnaar gee dat ans nau ons
harte aphef na die herneb, waar Jesus Christus ans voorspraak
aan u regterhand is. Gee dat deur die werking van u Heibige
Gees ans geloaf versterk ward tat rneerdere diens in u konink
ryk en tat verheerliking van u Naarn. Hoar ons as ans saam
met die hele Christendom nou bid:

Ons Vader wat in die Hernel is,
laat u Naarn geheilig word;
laat u koninkryk korn;
laat u wil aok op die aarde geskied, net saas in die hernel.
Gee ons vadag
ons daaglikse broad;
en vergeef ons ans aartredinge
5005 ans aok die vergewe
wat teen ons aortree;
en laat ons nie in versoeking karn nie
rnaar verbas ans van die Bose.

Want aan U behoart die koninkryk en die krag en die
heerbikheid tat in ewigheid. Amen.

Uitdeling en kommunie
(Na die uitnadiging, breek die bedienaar die broad en Se:)
Die brood wat ons breek, is die gerneenskap met die biggaam
van ons Here Jesus Christus. Neern, eet, dink daaraan en gb
dat sy Iiggaarn gebreek is tot ‘n volkome versoening vir al ons
sondes.

(By die skink en uitdeling van die wyn, sê die bedienaar:)
Die beker van danksegging is die gemeenskap met die bbaed
van ons Here Jesus Christus. Neem, drink, dink daaraan en
gb dat sy kosbare bbaed vergiet is tat ‘n valkorne versoening
vir ab ons sondes.

Lofverheffing

(Na die bediening sê die bedienaar:)
Aangesien die Here ons nou aan sy tafel gevoed het, Iaat ons
almal saarn sy Naarn met dankbaarheid prys en in ons harte
soas volg saarnstern:

Ps 103:1 —5, 8:13
Ek wil die Here boof,
rnet albes wat in my is, wib ek sy heibige Naarn loaf.
Ek wil die Here loaf
en nie een van sy webdade vergeet nie.
Dit is Hy wat al my sonde vergewe,
wat ab my siekte genees,
wat my red van die graf
en my met biefde en ontferrning kraon,
wat rny die gaeie in aorvlaed baat geniet,
my die jeugdige krag van die arend skenk.

Barrnhartig en genadig is die Here,
lankrnoedig en vol liefde.
Hy sal ans ons sande nie bly taereken
en nie vir ewig taornig bly nie.
Hy handel met ans nie volgens ans sandes nie,
want so groat as die afstand tussen hemeb en aarde is,
so groat is sy biefde vir die wat Horn dien.
So ver as die aoste van die weste af is.
so ver verwyder hy ons aartredinge van ons af.
Soos ‘n vader horn antferm oar sy kinders,
so antferrn die Here Horn oor die wat Horn dien.

OF

Ps 138:1 —3, 8
Ek wib U met my hebe hart boof.

Gebed
(Die valgende gebed kan oak met ‘n vrye gebed vervang ward
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laat die gode maar hoor;
dit is tot u eer dat ek sing.
Ek wil na u heilige tempel toe buig
en u Naam roem em u liefde en trou,
want U hot U Naam en U woord bo alles gestel.
Toe ek na U geroep het, hot U my gebed verhoor en my nuwe
krag gegee.
Die Here sal vir my alles goed laat afloop.
Aan u liefde, Here, is daar geen einde nie.
Moot tog nie die werk van u hande laat vaar nie.

OF

Rom 8:33—39
Wie kan die uitverkorones van God aankla? God self verklaar
hulle regverdig. Wie kan ons veroordeol? Christus Jesus het
gosterf, maar meer as dit: Hy is uit die dood opgewek, Hy sit
aan die regterhand van God, Hy pleit vir ons.

Wie kan ons van die liefde van Christus skei? Lyding of
benoudheid of vervolging, honger of naaktheid, gevaar of
swaard? Daar staan immers geskrywe:

“Dit is oor U dat die dood ons dag vir dag bedreig, dat ons
seos slagskape behandel word.”

Maar in al hierdie dinge is ons meer as eorwinnaars deur Hom
wat vir ens liefhet. Hiervan is ek oertuig: geen dood of lewe of
engele of magte of toensweordige of toekemstige dinge of
kragte of hoogte of diepte of eingiots anders in die skepping
kan ens van die liefde van God skei nie, die liefde wat daar is in
Christus Jesus ons Here.

Uit liefde vir ons het Hy ens deur sy bleed van ens sondes
verbs en ens sy koninkryk gemaak, priesters vir God sy Vader.
Aan Hem behoort die heerlikheid en die krag tot in alle
ewigheid!
Amen (Open 1:5b—6).

Dankgebed
(‘n Vry dankgebed waarin veral voerbidding gedoen word, kan
nou of na die velgonde formuliergebed voig).

Barmhartige God en Vader,
Ons leef en prys U dat U uit genade U Seun aan ens geskenk
het as ‘n Middolaar wat deur sy kruis en opstanding die straf
op ens sonde gedra het en so vir ens voedsel en drank van die
ewige lowe geword het. Ons dank U dat U aan ens die geloef
skenk waardeur ens in hierdie weldade kan deel. Ons dank U
dat ens epnuut deur hierdie nagmaal in ons geloef versterk is.
Ons bid U dat U deur die werking van die Hoilige Gees die
gedagtenis aan ens Here Jesus Christus en die verkendiging
van sy deed totdat Hy kom, sal gebruik em ens daagliks te laat
greei in die rogte geleef en die innige gemeenskap met
Christus.

Ons bid U dat U deur die werking van die Heilige Gees u God
delike deel met hierdie nagmaal sal bereik. Amen.

7.1.3.5 HUWELIKSFORMULIER.

Instelling van die huwelik
AB en CD,
Die huwelik is deur God ingestel, toe Hy aan die begin gese
het: “Dit is nie good dat die mens albeon is nie; Ek sal vir hem
iemand maak wat hem kan help, sy gelyke” (Gen 2:18>. Se het
Hy hulle as man en vrou geskep em mekaar as huweliksmaats
aan te vul en byte staan. Om so deur die Here verenig to wees
is ‘n voorreg, ‘n vreugde en ‘n verantwoordelikheid.

Wese van die huwelik
Die huwelik is ‘n hegte eenheid waarin daar geen plek vir ‘n
derde perseon is nie. Hierdie eenheid is die diep geheim van ‘n
gelukkige ewe, die grondslag van ‘n gesonde gesinslewe en
die hoeksteen vir ‘n stabiele samelewing. Egpare wat in God
hub eenheid, geluk en toekoms vind, en wat hul lowe inrig
onder heerskappy van sy Weord en Gees, is vir mekaar, vir hul
familie, die kerk en die samebewing ‘n vreugde, krag en in
spirasie. Dit gee aan ‘n egpaar die vrymoedigheid em vir sy
biding op hulbe huwelik to bid.

Wedersydse verantwoordelikhede
Man en vreu meet uit eerbied vir Christus aan mekaar onder
danig wees (Efes 5:21). Respekteer mekaar. AB, as man meet
jy iou * vrou liefhê sees Christus die gemeente liefgehad hot.
Sees Christus die Hoof van die gemeente is en Homself daar
veer oorgegee het, is jy hoof van iou vrou, en moot jy haar in
liefde dien, lei en beskerm.
CD, as vrou meet jy weet dat dit God is wat iou aan iou man
verbind het, net sees die gemeente aan Christus verbind is.
Sees die gemeente die Here liefhet en in gehoorsaamheid
velg, so moot jy iou man liefhê en hem volg in ables wat reg en
billik is.

Oproep
Daarom meet julie abbei epkyk na die Here en vir Hem sé: Aan
U bly ens altyd geheersaam en getrou. Ons sal u Woord lees,
dit oerdink, ens lowe daarvolgens inrig, saam bid on U saam
dien.

Leef uit dit wat Christus aan julie geskenk hot. Beu met liefde
en in vertreue veort op die meoi dinge wat iulle in mekaar go
vind het. Vermy selfsug en eiesinnigheid — dit verbreek die
gemeenskap tussen mense. Gee iulleself aan mekaar op ablerbei
maniero, met ems en met humor, in golukkigo oomblikke en in
meeibike omstandighede. Moenie teebaat dat jets of iemand
eeit tussen julie kom nie. Wees daarop voorberei dat die Satan
nooit genoeë neem met wat moei en geed is nio. Sees wat hy
die ongebuk en die deed aan die begin in die wêreld ingebring
hot, so prebeor hy deur die eeue em ‘n wig in te dryf tussen
man en vreu, en tussen egpare en hulle God. Seek abtyd iul
krag in Christus wat die Bose eerwin hot. Deur sy Woord en
Goes hoilig Hy die gesin as sy kerk in die kleine.
** As die Here aan julIe die voorreg gee em kinders to he,

laat hulbo epgreei met die dubbele versekering: ens is die vrug
van die liefdesverbond tusson ens ouers; en ens as huisgesin
leef uit die verbond van genade wat die Hemelse Vader met sy
kinders in stand hou.

Huweliksbinding
AB en CD, aanvaar iulle albes wat die Hero vir ens in sy Weerd
oer die huwebik leer? Is dit iulle epregte voorneme em julIe
huweliksbowe hiervelgons in te rig? En begeor juilo om met die
seen van die Here in die eg verbind to word?

Antwoord: Ja

Gee dan aan mekaar die regterhand as token van julie opregto
veorneme.

“iv” kan ook met “u” vervang word.
** Hierdie paragraaf hoef nie gelees te word by die huwelik

van bejaarde egpare nie.
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Eerste moontlikheid

Aan die bruidegom
AB, verklaar jy, dat sover jy weet daar geen wettige beswaar
teen iou voorgenome huwelik met die bruid, CD, is nie? Aan
vaar jy aimal wat hier teenwoordig is as getuies dat jy haar tot
iou wettige vrou neem?

Antwoord: Ja

Belowe dit dan hardop: “Voor God en sy gemeente/ beloof ek
liefde en trou/ vir altyd en in aile omstandighede/ aan my
vrou, CD.”

Aan die bruid
CD, verkiaar jy, dat sover jy weet daar geen wettige beswaar
teen iou voorgenome huwelik met die bruidegom, AB, is nie?
Aanvaarjy almal hier teenwoordig as getuies dat jy hom tot iou
wettige man neem?

Antwoord: Ja

Belowe dit dan hardop: “Voor God en sy gemeente! beioof ek
liefde en trou/ vir altyd en in alle omstandighede/ aan my
man, AB.”

Tweede moontlikheid

Aan die bruidegom

AB, verklaar jy, dat sover jy weet daar geen wettige beswaar
teen iou voorgenome huwelik met die bruid, CD, is nie? Aan
vaar jy aimal wat hier teenwoordig is as getuies dat jy haar tot
iou wettige vrou neem?

Beloof jy dat jy haar nooit sal verlaat nie, dat jy haar in Iiefde
sal Iei en beskerm soos ‘n godvresende man aan sy vrou ver
skuldig is?

Antwoord: Ja

Aan die bruid

CD, verkiaar jy, dat sover jy weet daar geen wettige beswaar
teen iou voorgenoeme huwelik met die bruidegom, AB, is nie?
Aanvaar jy aimai hier teenwoordig as getuies dat jy hom tot iou
wettige man neem?

Beloof jy dat jy hom nooit sal verlaat nie, dat jy hom in iiefde
sal eerbiedig en help, soos ‘n godvresende vrou aan haar man
verskuidig is?

Antwoord: Ja

Gee aan mekaar die ring(e) as teken van julie liefde en eenheid
as man en vrou.

Hiermee verkiaar ek dat AB en CD wettig getroud is.

Seënbede
Mag die Vader julie beskerm en iei; mag die Here Jesus in sy
liefde en genade in julie leef; mag die Heilige Gees julie in
spireer tot diens aan God, aan mekaar en aan julie medemens.

Gebed

7.1.3.6 FORMULIER VIR DIE BEVESTIGING VAN
OUDERLINGE EN DIAKENS

Roeping tot die amp
Gemeente van die Here Jesus Christus,

Van die begin af het die Here Jesus mense geroep om sy werk
op aarde voort te sit. Hy se vir sy dissipels: “Soos die Vader
My gestuur het, stuur ek julie ook” (Joh 20:21>. Die ampte is
deei van die gawes (charismata) wat die Here deur sy Heiiige
Gees aan die kerk gee. Sy doel daarmee is om die gelowiges
toe te rus vir hulie diens en om die gemeente as liggaam van
Christus op te bou (Efes 4:12).

Vereistes vir die amp
Uit die Bybei is dit duideiik dat ‘n ampsdraer bekend moet
wees as iemand met ‘n lewende geloof, iemand met ‘n
begeerte om vir die Here te werk, wat bekwaam is om te leer
en gewillig is om daarvoor toegerus te word. Verder moet ‘n
ampsdraer ‘n hoe sedelike lewenspeil handhaaf en in alle op
sigte betroubaar wees.

Die kerkraad het deur aankondiging twee maal aan u bekend
gemaak wie verkies is tot hierdie ampte. Aangesien daar
geen beswaar* teen sy/haar/hulle leer of lewenswandel in
gebring is nie, aanvaar die kerkraad die goedkeuring van die
gemeente en gaan ons nou voort om hom/haar/hulle te
bevestig in huile ampte.

(Die volgende persone wat as ouderlinge en diakens verkies is,
word nou versoek om na yore te kom.**)

Ouderlinge
Broers, u dra in ‘n besondere sin die verantwoordelikheid vir
die opbou en geestelike versorging van hierdie gemeente. U
moet toesien dat alie gemeentelede huile in belydenis en
iewenswandel gedra soos lewende lidmate van die kerk van
Jesus Christus. Volgens die voorbeeld van Christus moet u u
herderiike taak dienend uitvoer. Deur voorbidding, huisbesoek
en siekebesoek moet u die lidmate bystaan, vertroos en in
hulle geloof versterk en bemoedig. U moet veral ook verant
woordelikheid neem vir die dooplidmate sodat hulle gelei en
geleer word om die Here te ken en te dien.

Die onordelikes en die onverskilliges moet u in liefde vermaan.
Teen die wat in sonde voihard, moet u optree met die kerklike
tug, sodat hulle tot bekering kan kom. ‘n Ouderling is immers
‘n bestuurder van die huishouding van God! (Tit 1:7). Gee ook
ag op mekaar, en op die leer en (ewe van die bedienaar van die
Woord. Waak saam met die leraar(s) oor die erediens en
sorg vir die instandhouding daarvan. Werk met ywer
en oorgawe mee aan die uitbreiding van die Koninkryk van
God.

Diakens
Broer(s)/Suster(s), u is as diaken(s) geroep om in Christus se
diens te staan. Hy is die groot Dienskneg wat mense roep om
sy werk op aarde voort te sit.
Die diaken se diens begin by die nagmaal waar die gemeen
skap met Christus en die medegelowige gevier word. Daarvan
daan word die liefde en barmhartigheid van God ook uitgedra
na elke terrein van die gemeentelike iewe en na die samele
wing. As diaken(s) moet u vir die lidmate ‘n voorbeeld van
onselfsugtige diens wees. U moet die materiële en geestelike
nood van mense fyn aanvoei en daadwerklik help. Verlig ook
die omstandighede wat tot die nood aanleiding gee. Waar
hulp verleen word, moet ook die evangelie gebring word.

* Indien daar wei beswaar was wat na ondersoek ongegrond blyk te
wees, moet die sin lees: Aangesien daar geen wettige beswaar...

‘~ Hierdie oproep word telkens aangepas na gelang van omstan
dighede.
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Inspireer die lidmate en rus hulle toe om mekaar se laste te dra.
Versorg in die eerste plek die medegelowige, maar ook alle
ander mense wat in nood verkeer.

Dit is ook u taak om te help met die insameling van die dankof
fers. U is medeverantwoordelik daarvoor om die gawes wat
gegee word, met wysheid asook in die regte gesindheid van
Christelike liefde te bestee.

Bevestiging
Liewe Broer(s)/Suster(s), antwoord opreg op die volgende
vrae, sodat elkeen kan hoor dat u bereid is om hierdie diens te
aanvaar:

Eerstens, is u daarvan oortuig dat God self u deur sy ge
meente tot hierdie besondere diens geroep het?

Tweedens, aanvaar u die Ou en Nuwe Testament as die
enigste onfeilbare Woord van God en as die volkome leer van
die verlossing, en verwerp u alle leringe wat daarmee in stryd
is?

Derdens, beloof u om u amp, soos dit aan u voorgehou is,
volgens hierdie leer getrou te vervul?

Vierdens, beloof u om tot eer van God te ewe, en onderwerp
u u aan die kerklike opsig en tug?

Antwoord: Elkeen sé afsonderlik hardop: “Ja”

Vermaning
Wees getrou in u dienswerk. Wees goeie voorgangers vir die
hele gemeente.

En Gemeente, ontvang hierdie manne/vroue as gestuurdes
van die Here en bid vir hulle. Werk met hulle saam want die
werk wat aan hulle opgedra is, bly steeds ook u taak. Wees
gewillig en blymoedig in die uitleef van u verantwoordelik
hede. Stel uself beskikbaar om toegerus te word as profete,
priesters en konings in diens van Christus.

Gebed
Here God, ons aanbid U in dankbaarheid. U is die Een wat u
kerk deur al die eeue bewaar, versorg en laat groei. Ons dank
U dat U ook nou weer manne/vroue afgesonder het om op ‘n
besondere wyse in u gemeente te werk. Ons bid dat U hulle
elke dag sal inspireer en sal toerus vir hulle taak. Help ons
almal om u stem te hoor, gehoorsaam aan u te wees en dank
baar saam te werk in die opbou van u gemeente. Mag alles
wees tot eer van U naam. Amen.

Lied
(Die gemeente se betrokkenheid kan uitgedruk word in die
sing van ‘n gepaste lied.)

7.1.3.7 FORMULIER VAN DIE BEVESTIGING/IN
DIENSSTELLNG VAN LERAARS, SENDELINGE,
DOSENTE EN AMPSDRAERS IN DIENS VAN
DIE KERK IN BREER VERBAND.

Gemeente van die Here Jesus Christus,

Ons is hier byeen om ons broer (NN)
in die Naam van die Here in sy amp as:

* Leraar van hierdie gemeente

* Sendeling vir die (gebied)

* Dosent in die (vakgebied)

* (naam van amp) in diens van

(naam van Sinode ens) te bevestig/in diens te stel

Ons broer se naam is van die gemeente/kerk voorgehou

Omdat geen beswaar* teen sy beroeping/benoeming inge
bring is nie, gaan ons nou oor tot sy bevestiging/indiensstel
ling.

Wese en doel
Jesus Christus maak van die diens van mense gebruik om deur
sy Woord en Gees sy kerk by mekaar te bring, te regeer en op
te bou. Hy is die ampsdraer by uitnemendheid omdat Hy
gekom het nie om gedien te word nie, maar om te dien en om
sy lewe te gee vir baie. Hy is die Een wat ook mense roep en
hulle dwing deur Sy liefde. Die bedienaar van die Woord is dus
‘n gestuurde van Christus aan wie Hy die boodskap van die
versoening toevertrou. Die amp van leraar is soos die ander
ampte, een van die gawes van die Gees (charismata) aan die
gemeente. Deur hierdie gawes wil die Heilige Gees die ge
meente opbou.

Die taak
Die bedienaar van die Woord het die taak om:
* die evangelie suiwer te verkondig en te leer
* die sakramente volgens die eise van die Skrif te bedien
* die gebed in die binnekamer, in die huise en die in die open

baar te beoefen
* die regering van die gemeente saam met die ouderlinge te

behartig
* saam met die gemeente is hy ook geroep om die evangelie

te bring aan hulle wat buite die kerk is.

Persoonlike else
Die bedienaar van die Woord word geroep om in ‘n egte ge
Ioofsverhouding met God te leef. Hy moet onder die heers
kappy van die Heilige Gees staan sodat hy daagliks vernuwe
word tot getroue en nederige diens. Daar moet in sy ewe geen
plek vir eie eer of selfsug wees nie. Hy moet sy gesin goed en
met liefde versorg. Ook die gemeente moet deur sy geloofs
groei geInspireer word.

Bykomend vir dosente
Die teologiese dosent word geroep om:
* die Woord van God te bestudeer in sy voIle diepte en wydte.
* diegene wat aan sy sorg toevertrou is, te onderrig met die

oog op hulle bediening
* by hulle ‘n liefde vir die Woord van God en die belydenis van

die kerk te bevorder
* aandag te gee aan hulle geloofs- en persoonlike lewenswan

del.

Bykomend vir ampsdraers in breër verband
U word geroep om die taak soos aan u opgedra deur
met getrouheid te vervul

~ Indien daar we! beswaar was wat na ondersoek ongegrond blyk te
wees, moet die sin lees: Aengesien daar geen wettige beswaar. . .1
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Amspaarivaarding en indiensstelling
Geliefde Broer,
Uit dit alles is dit duidelik dat die amp van die bedienaar van die
Woord ‘n heerlike werk is waardeur God groot dinge tot stand
bring.

In die besef van verantwoordelikheid wat u aanvaar, moet u
(NN I nou op die volgende vrae opreg ant
woord:

Eerstens, is u oortuig dat God self u tot hierdie diens geroep
het?

Tweedens, aanvaar u die Cu en Nuwe Testament as die
enigste, onfeilbare Woord van God en die volkome leer van die
verlossing en verwerp u alle leringe wat daarmee in stryd is?

Derdens, beloof u om u amp volgens hierdie leer getrou te
beoefen?

Vierdens, beloof u om u te onderwerp aan die kerklike opsig
en tug?

Antwoord: Ja.

Handoplegging
(In die geval van die bevestiging van ‘n proponent moet die
liturg wat die vrae gestel het, hom die regterhand op die hoof
lê, so ook die ander bedienaars van die Woord wat aanwesig
is, en sê:l

Mag God wat u tot hierdie diens geroep het, u deur sy Heilige
Gees verlig. Mag Hy u so regeer dat u ‘n vrugbare arbeider sal
wees in die uitbreiding van sy Koninkryk.

Verma fling
Geliefde Broer, neem nou vir u verantwoordelikheid die ge
rneente/werkking wat aan u geestelike sorg toevertrou is.
Wees ‘n voorbeeld vir die gelowiges in woord, gedrag, in
Iiefde, in geloof en in reinheid (1 Tim 4:12—14). Hou aan met
voorlesing, vermaning, en lering en verwaarloos nie die
genadegawe wat u het nie (1 Pet 5:4). Dan sal u, wanneer die
Opperherder verskyn, die heerlikheid as onverganklike kroon
verkry. En nou, Gemeente*, ontvang hierdie dienskneg van
die Here met groot blydskap en betoon aan hom agting (1 Tess
2:13). Neem die boodskap wat hy volgens die Heilige Skrif sal
verkondig aan, nie as mensewoorde nie, rnaar soos dit waarlik
is, as die Woord van God.

(Die gemeente se betrokkenheid kan hier uitgedruk word in die
sing van ‘n gepaste lied by Ps 134:3).

Gebed
Troue God en Hernelse Vader, U, wat die harte van almal ken,
het ons broer geroep, toegerus en gewillig gemaak om hierdie
diens te aanvaar. Daarom bid ons dat U horn opreg en getrou
sal maak in die aanvaarding en uitvoering van sy amp. Wil U
nou self hierdie handelinge genadiglik bevestig deur die wer
king van u Heilige Gees. Skenk hierdie gemeente genade
om horn as gestuurde te erken, te ondersteun en vir horn te
bid. Ons vra dit in die Naam van ons verhoogde Here en
Meester. Amen.

Gelukwense
(Aanwesige leraars kan nou die geleentheid kry orn aan die
bevestigde ‘n handdruk te geel.

Verander na omstandighede by dosente en ampsdraers in diens van
die kerk in breër verband.

7.1.3.8 BEGRAFNISFORMULIER

Geliefdes in die Here Jesus Christus,
Ons Hemelse Vader het dit so beskik dat NN deur die dood van
ons weggeneem is.

Hoewel die dood ‘n onherstelbare verlies is en ons daardeur
diep bedroef word, gee die Here self sy troos en bernoediging.
Hy het ons beloof dat Hy ons smart verlig, dat Hy ons met sy
liefde en krag bystaan en dat Hy verder met ons gaan. Die
Here Jesus het ook gesê: “Ek is die Opstanding en die Lewe.
Wie in My gb, sal lewe al het hy ook gesterwe” (Joh 11:251.
Deur sy opstanding het Jesus die dood oorwin en kan die
gelowige uitroep: “Dood waar is iou oorwinning? Dood, waar
is iou angel?” (1 Kor 15:54).

Daarom treur ons wel, maar nie soos die ander rnense wat
geen hoop het nie (1 Tess 4:13).
Deur die dood roep God die ongelowige mens tot bekering, en
sy kind tot ‘n nuwe toewyding. Jesus het vir ons aan die kruis
gesterwe sodat ons nie meer vir onsself moet lewe nie, rnaar
vir Horn wat vir ons gesterf het en vir ons opgewek is. Daarom
se ons saarn met Paulus: “As ons ewe, leef ons tot eer van die
Here; en as ons sterwe, sterf ons tot eer van die Here. Of ons
dan ewe en of ons sterwe, ons behoort aan die Here” (Rorn
14:8). Aan Horn kom toe die eer en die heerlikheid tot in able
ewig heid.

7.1.3.9 AMPTELIKE VERKLARING DAT ‘N LIDMAAT
AS GEVOLG VAN LEERDWALING NIE MEER
TOT DIE GEMEENTE BEHOORT NIE.

Geliefdes in die Here Jesus Christus,
Die kerkraad het met lidrnaat NN vir ‘n geruime tyd ooreen
kornstig die eise van die Woord van God en die voorskrifte van
die kerkorde gehandel (Art 641.

Aangesien dit nou blyk dat NN steeds volhard op sy ingeslane
dwaalweg ten opsigte van ons kerk se leer, verklaar die kerk
raad met droefheid dat hy/sy nie (anger as lidmaat van die
gemeente beskou sal word nie.

Laat ons as gerneente voortgaan orn vir NN te bid sodat hy/sy
weer na die gemeente kan terugkeer.

7.2 EEN FORMULIER VIR BELYDENISAFLEGGING EN
VOLWASSE DOOP

7.2.1 Aanbeveling
Die Sinode dra dit aan die AKE op om ‘n form ulier op te
stel wat gebruik kan word om by dieselfde geleentheid
persone te Iaat belydenis van geloof aflè en die voiwasse
doop waar nodig te bedien.

7.3 TAALKUNDIGE NASIEN VAN KLASSIEKE FOR
MULIERE

7.3.1 Aanbeveling
Die Sinode dra dit aan die AKE op om die kiassieke
liturgiese formuliere taalkundig te Iaat hersien.

7.4 FORMULIERE VIR ANDERTALIGES

7.4.1 Portugese
In opdrag van die vorige Sinode het die AKE by die Por
tugeessprekende gemeentes navraag gedoen in verband met
die vertaling van die formuliere in Portugees. Aan die begin
van 1986 is berig ontvang dat die formuliere bevredigend ver
taal is deur prof L Leal van die Universiteit van die Witwaters
rand.

7.4.2 Engelssprekendes
Op versoek van die AKAE is die konsepformuliere aan hulle
beskikbaar gestel met die oog op vertaling in Engels.
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7.5 BELYDENISFORMULE VIR JONG KINDERS

7.5.1 Aanbeveling
Dit Sinode gee opdrag aan die AKE om hierdie form ule
soos goedgekeur dour die Algemene Sinode 1982
(Handelinge, 1344) in die nuwe uitgawe van DIE
KERKBOEK op te neem.

8. DIE KERKBOEK

8.1 AANBEVELING
Die Sinode dra dit aar, die AKE op om so gou moontlik ‘n
nuwe uitgawe (nie ‘n hersiene uitgawe nie) van DIE
KERKBOEK voor to berei en to Iaat publiseer. Die kom
missie moot dit oorweeg am gegewens wat in DIE ERE
DIENS verskyn op datum te bring en as deel van DIE
KERKBOEK uit te gee.

9. VOORBEREIDINGS- EN DANKSEG
GINGSDIENSTE

Nadat die kommissie oor hierdie saak twee deeglike
studiestukke bestudeer het, word die volgende as beleidstand
punt hieroor aanbeveel vir goedkeuring.

9.1 AANBEVELING
Die Sinode aanvaar die valgende as beleidstandpunt ten
opsigte van voorbereidings- en dankseggingsdienste en
gee dit dour aan gemeentes met die oog op implemente
ring:

9.1.1 Individuele en gesamentlike selfondersoek en
voorbereiding met die oog op die nagmaal is gebiedend nood
saaklik vir die gepaste viering daarvan. Die Skrif stel dit
duidelik dat elkeen homself eers moet ondersoek voor hy van
die brood eet en uit die beker drink (1 Kor 11:28). Die in
dividuele selfondersoek en verootmoeding voor God moet in
die binnekamer van die nagmaalganger begin; gesamentlik
moot dit gedoen word in die nagmaalsliturgie self. Trouens,
selfondersoek is van ouds af ‘n wesenlike en onvervreembare
deel van die nagmaalsliturgie self. Daarom mag nog hierdie in
dividuele nog hierdie gesamentlike selfondersoek ontbreek in
die liturgiese gang van die gemeente na die tafel van die Here.

9.1.2 Net so is die danksegging ‘n wenselike deel van die
viering van die nagmaal en van die nagmaalsliturgie self.
Daarom moet in die bediening van die nagmaal hierdie aspek
voldoende beklemtoon word en plek daarvoor ingeruim word
in die viering daarvan. Dit behels onder andere die beklemto
fling van die dankbare toewyding aan die Here vir Sy gawe
waarvan die nagmaal die teken en seël is; van die offergawe
wat die lidmaat moot bring direk na die kommunie; van die
heiligmaking en gehoorsaamheid in die diens van die Here
sodat ook na die nagmaalsdiens die hole ewe van die go
meente ‘n ewe van dankbaarheid sal woes.

9.1.3 In die loop van die geskiedenis is die kerk daartoe gelei
om die twee aspekte van selfondersoek en danksegging verder
to beklemtoon deur ‘n aparte voorbereidings- en dankseg
gingsdiens. Sulke afsonderlike dienste is nie noodsaaklik nie
en moot gesien word as aanvullende beklemtoning van die ele
mente van selfondersoek en danksegging wat in elk geval in
die nagmaalsliturgie moet voorkom. Dit mag dit nooit vervang
nie! Daarom moot dit aan die vryheid van kerkrade oorgelaat
word om te besluit of hulle hierdie aparte voorbereidings- en
danksegginsdienste wil hou. Wanneer dit flue uit slaafse
riavolging van ‘n tradisie gehou word nie, kan ‘n sinvolle voor
bereidings- en dankseggingsdiens tot verryking van die
nagmaalsviering die,,.

9.1.4 Omdat dit op sterk Bybelse gronde gebou is, het die
Algemene Sinode van 1982 ‘n sterk pleidooi gevoer vir ‘n meer
gereelde gebruik van die nagmaal (Handelinge, p 1293). Ons
wil dit weer eens onderskryf. Te meer waar dit blyk dat

voorbereidings- en dankseggingsdienste in baie gemeentes
verval, lê daar juis op sulke gemeentes ‘n dure pug om die
nagmaal meer as die gewone vyf keer per jaar te gebruik sodat
die verkondiging van die dood van Christus as basis van ons
geloofsekerheid en die viering van die heil in sy voIle im
plikasies deur ‘n ootmoedige en dankbare gemeente in
gedagte gehou kan word.

10. BYELKORKURSUS OOR DIE ERE
DIENS

Die AKE het reeds versoeke aan Bybelkor gong om ‘n kursus
oor die erediens to Iaat verskyn, tot dusver sonder sukses.

10.1 AANBEVELING
Die Sinode vra Bybelkor am ‘n kursus oar die Erediens to
Iaat verskyn.

11. DIE SUID-AFRIKAANSE ORRELISTE
VERENIGING (SAKOV)

Die skakeling met SAKOV deur middel van ‘n verteenwoor
diger op die AKE is baie sinvol. SAKOV so ledetal hot intussen
gegroei tot net onder ‘n duisend.

11.1 AANBEVELING

11.1.1 Die Sinade besluit am die skakeling met SAKOV
deur middel van ‘n verteenwoordiger op die AKE voort
te sit en beveel aan dat sulke verteenwoordigers oak op
streeksinodes so kommissies vir die Erediens benoem
word.

11.1.2 Die Sinade neem met dank kennis van SAKOV
se werk en versoek alle kerkrade am dit vir hulle ar
reliste moontlik te maak en by hulle daarop aan te dring
am lode van SAKOV te ward.

12. DIE PLEK VAN DIE WET IN DIE LI
TURGIE

Aangesien die Wet ‘n dubbele funksie in die erediens kan ver
vul naamlik as tugmeester na Christus toe of dan as spieel vir
die sondaar, en as reel van dankbaarheid, is dit nodig dat die
diensorde so aangepas word dat die Wet ook in hierdie tweede
betekenis aangewend kan word.

12.1 AANBEVELING
12.1.1 Die Sinode keur dit good dat die Wet by wyse
van afwisseling oak so in die erediens gebruik kan word
dat dit in sy betekenis as reel van dankbaarheid na yore
tree.

12.1.2 As uitvoering van hierdie beginsel keur die
Sinode die volgende orde vir ‘n volledige oggenddiens
goed en dra dit aan die AKE op am dit in die nuwe
uitgawe van DIE KERKBOEK to publiseer:

1. Votum
2. Seëngroet
3. Lofsang
4. Voorlesing van die Wet/Tien Gebooie
5. Verootmoediging en skuldbelydenis
6. Genadeverkondiging (en soms retensie)
7. Geloofsbelydenis*
8. Sang

Soms kan 4—8 met die volgendo afgewissel word:

4. Voorlesing van Skrifgedeelte wat wys op sonde en skuld
5. Verootmoediging en skuldbelydenis
6. Genadeverkondiging (en soms retensie)
7. Geloofsbelydenis*
8. Voorlesing van die Tien Gebooie/Wet as reel van

dankbaarheid
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8a. Sang 1.3 Die gemeente gebruik ‘n ander diensorde as die
9. Gebed om die opening van die Woord/epikiese goedgekeurde orde in DIE KERKBOEK

10. Skritlesing
11. Preek nooit 76

soms 10
Soms kan 9—11 met die volgende afgewissel word: altyd 02

9. Skriflesing 1.4 Die Geloofsbelydenis word
10. Gebed om die opening van die Woord/epikiese
11. Lied altyd na die preek ingevoeg 02
ha. Preek altyd na dieWetingevoeg 58
12. Danksegging, aanbidding en voorbidding afgewisseltovtweemoontlikeplasings 23
13. Geloofsbelydenis*
14. Opneem van offergawes 1.5 Die Geloofsbelydenis word hardop deur die gemeente
15. Sang uitgespieek
16. Seen

nooit 23
By ‘n nagmaalsdiens word 12—16 met die volgende vervang: gereeld 36
12. Sang (opsioneel) soms 33
13. Lees van die nagmaalsformulier

1.6 Die Geloofsbelydenis word deur die gemeente gesing14. Sang (opsioneel terwyl tafel gereed gemaak word)
15. Geloofsbelydenis foot
16. Gebed om seen by die nagmaal gereeld 07
17. Bediening en kommunie soms 16
18. Lofprysing
19. Dankseggingsgebed 1.7 Die offergawes word opgeneem
20. Offergawes

nadiedankgebed 9021. Sang
22. Seen. openigeanderplek 05

1.8 Sang voor die erediens~ Die geloofsbelydenis hoort na die preek as antwoord daarop en as
oorgang na die nagmaal (wanneer die nagmaal wel gevier word). by elke oggenddiens 67Dit kan oak gebruik word as aritwoord op die genadeverkondiging. nooit by die oggenddiens nie 10

voor die diens 65
Voorsitter: AC Barnard, in teenwoordigheid en onder toesig van die kerkraad 59
Ondervoorsitter: AP van der Colt, onder leiding van ‘n toegeruste sangleier 47
Skriba~JC Muller.

By hierdie geleenthede word

net Pslams en Gesange gesing 79
Hallelujaliedere gesing 02

BYLAE AKE-1 van albei bundels gebruik gemaak 05
andere liedere gesing 07

KOMPILASIEVERSLAG OMTRENT ERE
DIENSTE IN DIE NED GEREF KERK 1.9 Daar word by oggenddienste geleentheid gegee vir

bespreking

Die Sinode van Suidwes-Afrika se gegewens kon nie betyds gereeld 0
bekom word nie en is dus nie in hierdie versiag verreken nie. soms 11

Die Sinodes van die NG Kerk in Suid-Afrika en Wes-Transvaal nooit 66
het nie in alle gevalle werklike getalle verskaf nie, maar ~ tydens die diens 07
skriftelike versiag wat reeds gemnterpreteerde gegewens bevat. na die diens 06

later by by gemeentebiduur 35Hulle getalle kon dus nie in die persentasies wat hieronder ver
skyn opgeneem word nie, maar ‘n vergelyking tussen hulle 2. AANDDIENSTE
persentasies en dit wat hieronder verskyn, toon geen noe 2.1 Die Wet word by aanddienste geleesmenswaardige verskille nie.

NB: In hierdie versiag word slegs persentasies genoem gereeld 02
soms 16

1. OGGENDDIENSTE nooit 63
1.1 Die gemeente sing ‘n lied 2.2 Die Geloofsbelydenis word by die aanddienste gedoen

terwyl die kerkraad instap 17 gereeld 10
voor die aankondigings 37 soms 22
na die aankondigings, voor die votum 24 nooit 52
altyd dieselfde lied 35
glad nie 24 2.3 Die gemeente volg die voorgeskrewe diensorde vir die

aanddiens
1.2 Die gemeente gebruik die wisselvorm van die erediens
orde (DIE KERKBOEK p.3, punt 8—lOa) altyd 74

soms 13
soms 47 nooit 05
altyd 16
nooit 51 2.4 Die gemeente hou sanggeleenthede voor die aanddiens
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gereeld
soms
nooit

63
15
11

2.5 By sanggeleenthede word daar gebruik gemaak van

net die Psalm- en Gesangboek
die Jeugsangbundel
die Hallelujaboek
Psalm- en Gesangeboek en Jeugsangbundel
Psalm- en Gesangeboek en Hallelujaboek
liedere wat in nie een van die bundels voorkom nie

By sanggeleenthede word gesing
in toonwoordighoid en onder toesig van die Keikiaad
onder leiding van ‘n toegeruste sangleier

2.6 Daar word geleentheid gegee vir bespreking

gereeld
soms
nooit
tydens die diens
na die diens
later by ‘n ander byeenkoms

3. NAGMAAL

3.1 Die gemeente vier nagmaal

4 keer per jaar
5 keer per jaar
6 keer per jaar
meer as 6 keer per jaar

Kersfees
Goeie Vrydag
Paassondag
Pinkstersondag

3.3 Die gemeente se nagmaalsviering vind plaas

altyd by die oggenddiens
afwisselend by oggend- en aanddienste
beide by oggend- en aanddienste
altyd by ‘n aanddiens

Saterdagaand met die oog op Sondagoggend
Sondagoggend met die oog op Sondagaand
Sondagaand met die oog op die volgende Sondagoggend
Sondagoggend met die oog op die volgende

Sondagoggend
Geen voorbereidingsdiens

52
13
04
24
09
01

02
42

4. DIE DOOP

4.1 Die doop word bedien
voor die preek
na die preek

4.2 Die doopouers word opgeroep
voordat die formulier gelees is
nadat die formulier gelees is
voor die formuliergebed
voor die doopvrae

68
03
17
01

28
59
04
09
22

60
44

18
51
32
49

77
06
16
01

02
87

na die preek, maar voor die nagmaalsbediening
na die nagmaalsbediening

3.9 As formulier gebruik ons
die eerste formulier (DIE KERKBOEK, p36)
die klassieke formulier
die twee formuliere afwisselend
soms geen formulier nie

3.10 Die tekens word
vooraf in die banke geplaas
tydens die diens uitgedeel en elkeen gebruik dit

onmiddelik by ontvangs
gehou en gesamentlik gebruik

3.11 Die uitdeling van die tekens vind plaas
in stilte
onder orrelspel
onder koorsang
onder gemeentesang
die moontlikhede word afgewissel

02

66
26

14
41
25
36
23
18

32
48
09
04

3.2 Nagmaal word op die volgende kerklike feesdae gevier

02
57
07
19

69
16
08
01

3.4 Die gemeente hou ‘n volwaardige voorbereidingsdiens,
en wel

07
08
14

71
03

4.3 As formulier word gebruik
die eerste formulier (DIE KERKBOEK, p23)
die klassieke formulier
die formuliere afwisselend
soms geen formulier nie

5. DIE HUWELIKSDIENS

5.1 Die voorgeskrewe orde (DIE KERKBOEK, p 16)
word net so gebruik 72
word in aangepaste vorm gebruik 19
word glad nie gevolg nie 01

5.2 Die huweliksmarse wat gespeel word by die huweliks
dienste is liturgiese musiek wat in lyn is met die amptelike
beleid van die kerk
altyd 29
soms 47
nooit 07

Die huweliksmarse van Mendelssohn en Wagner
altyd 24
soms 46
nooit 10

5.3 Die sololiedere wat by die huweliksdiens gesing word,
word na teks en musiek Skriftuurlik en liturgies-musikaal
gekeur
altyd 51
soms 26
nooit 14

6. SANG EN MUSIEK

6.1 Die sang in die eredienste van die gemeente is
baie goed en hartlik 33
bevredigend 57
sukkelend 07
daar word van ander melodieë as die van Psalm- en

Gesangeboek gebruik gemaak 11

3.5 Die gemeente hou ‘n volwaardige dankseggingsdiens, en
wel

onmiddelik in aansluiting by die
nagmaalsdiens 15
‘n halfuur na die nagmaalsdiens 07
Sondagmiddag/aand 38
die volgende Sondag 34
geen dankseggingsdiens 05

3.7 die Geloofsbelydenis word by die nagmaalsdiens gedoen
nadiewet 12
na die preek, maar voor die nagmaalsbediening 73
glad nie 04

3.8 Die offergawe word opgeneem

voor die preek 04 6.2 Die psalmsang kom in die gemeente tot sy reg en daar
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word gestreef om ten minste een psalm per erediens te
sing 68

6.3 Daar vind betyds sinvolle skakeling tussen die leraar en
orre)is plaas oor die liturgiese verloop van die eerskomende
Sondag se eredienste
gereeld 32
so gereeld as moontlik 45
nooit 16
6.4 Die bydrae van die kerkkoor tot die eredienste van die ge
meente is
baie sinvol
nie werklik inspirerend nie
~legs sporadies
geen kerkkoor nie
ipv die kerkkoor word ander sanggroepe soms ingespan

6.5 Die orrelis dien in die eredienskommissie as
voIle lid
adviserende lid

6.6 Die kerkraad stel die volgende publikasies tot beskikking
van die orrelis vir gebruik by en in verband met die eredienste:
Liturgiese Orrelmusiek,

8ar~d 1 45
Band2 33
Band3 23
Band4 22
Band 5 19

Sololiedere vir die Huweliksdiens 20
Kom loof die Heer, koorverwerkings van Psalms en

Gesange Band 1 28
Band2 25

Waar kom ons Afrikaanse Gesange vandaan?
(Dr GC Cillie) 24

BYLAE AKE-2

D~E PLEK VAN KOOR- EN ANDER ME
GEMEENTELHKE SANG IN DIE EREDIENS
1. BESLUITE VAN DIE ALGEMENE SINODE IN

DIE VERBAND
1.1. Gemeentesang as wesenlike element van die erediens
is primer en die belangrikste aspek van kerkmusiek (Agenda,
1970, p 94—95, pt (ii), Handelinge, P 779).

1.2 Die kerkkoor het slegs ‘n dienende funksie in die ere
diens: om behulpsaam te wees by die aanleer van onbekende
kerkliedere, ingeskakel te word by beurtsang, die sleur en nt
miese versteurings in gemeentesang te help voorkom, om
liturgiese handelinge en die oorgang van die een handeling na
die ander sinvol te begelei. Losstaande koorstukke kan slegs
regverdig word indien dit aansluit by die prediking van die dag.
Die erediens mag nooit deur middel van die koor in ‘n konsert
omskep word nie (Agenda 1970, p 94—95, Pt (vii), Hande
linge, p778—779).

1.3 Solosang, duette, trio’s, kwartette mag in die erediens
gebruik word, maar nooit as “los items” nie. Dit moet of dien
as onderdeel van ‘n koorstuk of kantate Of in beurtsang met
die gemeente (Handelinge 1982, p 864, Pt 12.1)

2. IN DIE LIG VAN HIERDIE BESLUITE kan gese
word:

2.1 Dat die kerk hom, vanuit die Skrif en die gereformeerd
liturgiese oortuigings, prinsipieel verantwoord oor die saak
uitgespreek het.

2.2 Hierdie besluite word egter nie algemeen in die kerk toege
pas nie. Daarom is dit nodig dat die kerk as standpunt oor die saak
meer eksplisiet uitgespel word, en sterker leiding gegee word
in verband met die praktiese implementering daarvan.

3. DIE HISTORIESE GANG VAN SAKE

3.1 Tydens die laat-Middeleeue het kerklike koorsang, as
sublieme kunsvorm, gemeentesang feitlik totaal verdring in die
erediens. Hierteen het die hervormers Zwingli en Calvyn in
totale verset gekom. Zwingli was sO negatief ingestel teenoor
erediensmusiek as “essentially seductive” )Hageman
1983/84:3) dat hy selfs alle gemeentesang uit die erediens
geweer het. Vir Calvyn was die gemeentelike respons deur
sang (eenstemmig, onbegeleid) ‘n baie belangrike element van
die liturgie. Hy het ook ‘n kinderkoor toegelaat om die Psalms
vir die gemeente aan te leer en die gemeentesang te stimuleer.
Tog kon ook s~’ standpunt oor ander vorms van sang in die
erediens as sterk negatief-reaksionêr getipeer word — ‘n
standpunt wat nie in vandag se situasie regverdig kan word nie
)vgl. Cillié, Die Kerkbode, 19 Maart 1969).

3.2 Luther, vir wie musiek as gawe van God ‘n natuurlike,
spontane lewensuiting was, het geen probleem gehad om
daaraan ‘n plek in die liturgie te gee nie — in allerlei vorms en
style. Die note, so het hy geglo, maak juis die teks lewendig.
Hy het die verkondigings-aspek sentraal gestel as funksie van
die gemeentesang. Dit moet in die eerste plek beoefen word
deur ‘n “active congregation of priests” (Blume 1974:13).
Deur die kantatetradisie (‘n stuk gesonge verkondiging wat in
gepas is tussen die Skriflesing en preek) het ook koor- en
solosang egter ‘n inherente plek in die Lutherse liturgie verkry
langs en aanvullend by die gemeentesang.
3.3 In die Anglikaanse tradisie, soos in die Katolieke ere
diens, het die verloop van die liturgiese gebeure tot ‘n groot
mate berus by die koor. Tog het daar ook ‘n ander gebruik ont
staan, nI. die sogenaamde anthem: ‘n “los” koornommer
sonder enige spesifieke liturgiese funksie. In ‘n ou kommen
taar op die Anglikaanse Book of Common Prayer word die
plasing van die anthem as volg gemotiveer: “if they have join
ed with due fervour in the forgoing parts of the office, (the
congregation) may now be thought to be somewhat weary...”
Dit moes dus bloot ‘n verposing bled in die liturgiese gang.

Hierdie anthem-tradisie het algemene ingang gevind by haas
alle Angelsaksiese kerke. In 1939 kla ‘n Ieraar van die Chris
tian Reformed Church in Amerika, byvoorbeeld, oor die
“lingering Dutchiness” van sy kerk. “We must have choirs,
‘special numbers’ and all. Worship without a choir is simply
un-American, foreign” (vgl. Wolterstortf 1979:62).

3.4 Die Nederlandse gereformeerde kerke het Zwingli en
Calvyn se beskouing oor koorsang in die erediens getrou
gehandhaaf. Hierdie standpunt van slegs gemeentesang is 00k
op die Ned Geref Kerk in sy wordingsjare in Suid-Afrika
oorgeplant. Intussen het gereformeerdes in Nederland (som
mige kerke), Duitsland en Switserland beide in teologiese
besinning en liturgiese praktyk reeds tot ander insigte gekom
— sommige alreeds in die vonige eeu.

3.5 In die begin van die vorige eeu het koorgeselskappe
gebloei aan die Kaap, beide onder die invloed van
Duitssprekende Lutherane en veral die Engelse kerke. Die
verengelsingsproses aan die Kaap, ook op kerklike terrein, het
hier sterk meegespreek. In 1866 kry die D R Church
Psalmody Class of Zang Koor Gezelschap verlof van die
kerkraad om, neffens die gesange vir die eredienste van die
eerskomende Sondag, ook anthems te oefen. Spoedig word
hierdie anthems by spesiale geleenthede tydens die erediens
gesing. Teen die einde van die eeu lei dit tot ‘n vaste,
besoldigde kerkkoor in die Groote Kerk en ‘n kerkkoor van
vrywilligens onder prof. F W Jannasch op Stellenbosch. Van
daar versprei die gebruik dwarsdeur die kerk (vgl. Otterman,
1971:155 e vv, 190 e v).

4. STANDPUNTINNAMES BINNE DIE NED
GEREF KERK OOR DIE KERKKOOR

35
02
31
26
20

31
18

Jannasch het die liturgiese legitimiteit van die kerkkoor in die
eredienste van die Ned Geref Kerk met sterk bewoorde
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argumente verdedig (vgl Ottermann, 1971:164 e vv). In die
eerste plek is die taak van die koor om die gemeentesang te
ondersteun, te lei, te verbeter — ‘n taak wat nie deur die koor
Of die gemeente gering geskat mag word nie, aldus Jannasch.
In hierdie opvatting word hy gesteun deur WM Nicol (koor
sang en gemeentesang moet wedersyds nOü skakel) en GG
Cillié (vgl Ottermann 1971:165). Jannasch is ewe oortuig dat
die koor bestaansreg het as afsonderlike element in die ere
diens — in ‘n sekere sin selfs “tegenover het gezang der ge
meente”. SO stel die kuns homseif in diens van die Here. As
die koor egter tydens die offergawe optree, ontaard dit in “a
kind of Concert in church”. Dit mag nie. Die koor moet ‘n in
tegrale deel van die erediens uitmaak.

Later betoog Cillié ook vir die koor as “selfstandige element”
in die erediens. “Dit kán en mOét geplaas word by die ‘ant
woord’-deel van die diens” (Die Kerkbode, 19 Maart 1969).
Hy spreek hom ook sterk uit teen die gebruik van die koor
tydens die gereedrnaak van die Nagmaalstafel of die of
fergawe.

Vanaf 29.7 tot 2.9.1970 verskyn daar ‘n reeks artikels van AC
Barnard in Die Kerkbode wat oor die aangeleentheid handel.
Die standpunt wat hy stel vind weerkiank in die besluit van die
Algemene Sinode dieselfde jaar. Hy distansieer horn met klem
van “die aanvegbare posisie... waar die koor as losstaande Pig
gaam op ‘n onafhanklike wyse optree en ‘n ‘item’ in die ere
diens lewer” (Die Kerkbode, 2 Sept. 1970).

Hierorntrent is daar dus duidelike eensternmigheid in uitsprake
binne die Ned Geref Kerk, dat die sleutelfunksie van die kerk
koor dáárin bestaan dat hy dinarniese, sinvolle gemeentesang
moet bevorder. Hierdie taak is nie minderwaardig nie. In
teendeel. Juis dit verleen by uitstek aan die kerkkoor toegang
tot die gereformeerde erediens.

5. PRINSIPIELE BES~NNING

5.1 Dit word algemeen aanvaar dat die sang in die tempel
diens uitgevoer is deur liturgiese ampsdraers. Volgens Rowley
(1967:161 e vv) was dit aanvanklik kultiese profete en in die na
eksiliese tydperk tempelkore. 1 Kron. 15 en 16, aan die ander
kant, dateer die tempelkore alreeds in die tyd van Dawid.
Beurtsang het ‘n besondere plek ingeneem. Rowley (1967:207)
verwys in die verband na “antiphonal choirs”. Tog was die
yolk betrokke by die sang deur die amen of halleluja respon
sories aan te hef. Volgens Delitzsch (1871 :32) is dit nie on
moontlik nie dat hulle soms die eerste frase van ‘n psalm
responsories herhaal het (“they joined in... in some psalms
after the first clause with its repetition, after the second with
halleluja”). Cok Eybers (1978:48 e v) wys daarop dat die yolk
nie blote toeskouers by die tempeldiens was nie. By die bring
van hulle offers moes hulle, behalwe die uitvoer van bepaalde
kultiese handelinge, ‘n belydenis uitspreek “of miskien daarby
sing.” Ridderbos (1962:338) som, na aanleiding van die
oproep in Ps. 33:1 —3, die situasie as voig op: “Een koor kan
spreken uit naam van die gemeente.” Met die uitroep van
halleluja of amen kon die gemeente dan “het zingen van het
hele lied tot het hare” maak. Die sang het dus gestaan in die
teken van gemeenskaplike aanbidding: die sang is wel
aangehef deur spesiale liturgiese sangers, maar die yolk was
intens daarby betrokke. Dit was inderdaad die lied van die Cu
Testamentiese gemeente.

Hierdie sang was ‘n wesenlike faset van die Cu Testamentiese
liturgiese dialoog waarin “God moved toward man and man
moved toward God.” Die totale aanbidding van Israel het
geimpliseer “a rhythm of action flowing man-ward from God
and God-ward from man” (Report of Liturgical Committee,
CRC, 1974:4). (1971:56) beskryf die rol van die sang in hierdie
dialoog as volg: “A double function devolves om the
hymn: in the form of a prayer it is a testmony to God, reflec
ting back to the divine Giver the saving energies which have

been received from Him... Secondly, in its descriptive, nar
rative form the hymn signifies the active collaboration of the
congregation with God in spreading the knowledge of him,
the ‘proclamation’ of his revelation to the cult community
and to the world.”
Twee dinge is dus duidelik: die lied is in die tempeldiens gesing
deur tempelsangers (in watter vorm ookal), maar die yolk
van God het homselt vereenseiwig met daardie lied. ‘n
Liturgiese “kleingroep” het namens die yolk opgetree.
Tweedens het hierdie liedere gefunksioneer aan beide die
verkondigings- en die respons-kant van die liturgiese
gebeure.

Dit is waar dat ‘n mens uiters versigtig moet wees met ‘n
beroep op Liturgiese modelle uit die Cu Testamentiese kultiese
erediens vir die inkleding van die Nuwe Testamentiese ere
diens van die vervulling. Tog is bogenoemde twee fasette van
die liturgiese sang in die Cu Testament nie sonder betekenis vir
ons huidige besinning nie.

5.2 Hierdie nuwe fasette van liturgiese sang kom immers ook
weer na yore in die Nuwe Testament. Ten opsigte van die
eerste faset wél met die klem op die teenoorgestelde pool as in
die C T (gemeentesang is nI. die primére sangwyse), maar
nietemin is dit daar.
5.2.1 Talle eksegete konkludeer uit die gegewens in 1 Kor 14
dat die apostel Paulus nie die deur gesluit het vir sang deur in
diwiduele gelowiges in die Nuwe Testamentiese erediens nie.
Paulus sO naamlik van die eredienste in Korinthe dat “elkeen
gewoonlik ‘n bydrae (het) om te lewer” (1 Kor. 14:26). En dan
noem hy heel eerste “n psalm” as bydrae. Cor die “elkeen”
skryf Groenewald (1967:190): “Wanneer die gemeente
vergader, kom elkeen daarheen met sy besondere gawe..., en
wil hy dit in beoefening bring. Hierteen is geen beswaar
nie,...” Grosheide (1957:372) verstaan dit ook so. Dus:
individuele gelowiges lewer ‘n bydrae tot die erediens, elk
een deur die beoefening van sy besondere charismatiese ga
we(s). En dit sluit “n psalm” in. Grosheide se beskouing
(1957:373) dat Paulus sinspeel op die optrede van ‘n voor
sanger wie se charismatiese gawe dáOrin bestaan dat hy oor ‘n
besondere kennis van bestaande liedere beskik het “in een tijd
dat een psalmboek schaars was”, kom geforseerd voor en nie
in lyn met die hele teksverband nie. Pop (1971:333 ev) se
standpunt dat dit betrekking het op liedere “die nieuw waren
en wellicht staande de samekomst gecreërd werden”, lyk die
waarskynlikste. Vgl. in die verband ook Lohse se opmerking
(1982:151) dat die Gees gelowiges gedring het “to express
their thankful rejoicing in newly coined songs of praise which
can be called ‘psalm”. Söhngen (1961 :8) is, opsommend, van
mening dat onderskei moet word tussen twee Gattungen van
oer-Christelike erediensliedere: die vaste, algemeen-bekende
gemeenteliedere en sololiedere wat die Gees vrymagtig en
spontaan “ingegee” het aan charismaties geInspireerde
sangers.

Die gevolgtrekking kan dus gemaak word dat, alhoewel ge
meentesang die normale was in die byeenkomste van die
vroeO kerk, sang deur gelowiges met besondere Gees
tesgawes ook voorgekom het. Belangrik is, dat die gemeente
horn moes kon vereenselwig met wat gesing is, dit moes kon
beleef as namens die gemeente, daarop moes kon amen sO
(1 Kor. 14:15 en 16: “Deur die uitspreek van die amen het die
gemeentelid deelgeneem aan die erediens en horn vereensel
wig met wat gespreek, gebid en gesing is,” Groenewald
1967:186).

As ons hierdie uitgangspunt sou wou deurtrek na ons eie ere
dienste, sou twee aspekte van uiterste belang wees.

5.2.1.1 Eerstens moet alles geskied tot opbou van die ge
meente (1 Kor. 14:3, 4(b), 12, 17, 19, 25, en 31). Die sang
moet ‘n liturgiese aktiwiteit wees, en nie bloot ‘n kunsuiting
of ter wille van vertoon of vermaak (entertainment) nie. Dit
gaan om liedere (Hasper 1955:44) “waarin het nieuwe evens
beginsel van den Christen openbaar wordt. De verhouding
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van den zanger tot God wordt daarin geheel en al bepaald
door Christus” (Hasper se omskrywing van die “ander geeste
like liedere” in Ef. 5 en Kol. 3). Daarom moet die nie-gemeen
telike sang, as charismatiese uiting in die erediens, liturgies
“gepas en ordelik” geskied soos ook elke ander handeling in
die erediens (1 Kor. 14:40).

5.2.1.2 Tweedens is dit van belang dat die charismatiese
aspek nie uit die oog verloor moet word nie. In wat meermale
gesien word as die tipies gereformeerde uitgangspunt van
“slegs gemeentesang” met die strenge uitsluiting van alle
ander sang-uitinge kán die aspek van die charismatiese
grootliks verlore gaan. Dit kán lei tot ‘n koue, eensydig ra
sionele liturgiese legalisme en formalisme ten opsigte van die
lied. Ridderbos (1971:493 evl omskryf charisma as “a) wat
Christus in die gemeente werkt tot haar opbouw en
vervulling” en weer: “alles wat de Geest gebruiken wil en ten
dienste stelt voor de toerusting en opbouw van de gemeente.”
En dat die charismata nie net betrekking het op die gemeen
telike lewe in wyer verband nie, maar spesifiek ook op die ere
diens en wat dàár plaasvind, dit is juis skering en inslag van
Paulus se betoog in 1 Kor. 14. Sekerlik sluit hierdie “al” en
“alles” waarna Ridderbos verwys, ook besondere musikale
gawes (vera) ook ten opsigte van die sangkuns) in. Waarom
moet gelowiges wat, as gelowiges, juis hulle vermoëns in hier
die verband dankbaar aanvaar as gawes van die Heilige Gees,
geheilig deur die wedergeboorte op grond van Christus se
omvattende versoeningswerk (Kol. 1:20), verhinder word om,
deur die beoefening van hierdie gawes, mee te werk aan die
opbou van die gemeente van Christus in die erediens? Word
die werking van die Heilige Gees in en deur die liturgiese
gebeure nie gestrem deur ‘n rigorisme in die verband nie — en
dit terwille van ‘n sogenaamde “gereformeerde erediens
beskouing”?

Dit word algemeen deur Nuwe Testamentici aanvaar dat
Paulus, deur sy betoog in 1 Kor. 12— 14, reageer op religieuse
uitwasse wat daar op die gebied van die charismatiese bestaan
het in die gemeente van Korinthe. Die apostel se reaksie hierop
is nie ‘n legalistiese verbod op alle charismatiese uitinge in die
gemeente nie, maar die plaas van die charismata en die
beoefening daarvan binne ‘n gesonde evangeliese en
teologiese raamwerk. Is dit nie die weg wat die kerk behoort
op te gaan ten opsigte van die implementering van die
musikale vermoOns van gelowige lidmate, as tog 66k
charismaties, in die erediens nie — ten spyte van uitwasse wat
soms voorkom?
As gelowiges met besondere musikale/sangvermoens dan in
die erediens optree — en dit sou indiwidueel of in groepsver
band (koor) kon plaasvind — is dit natuurlik noodsaaklik dat
dit met omsigtigheid en ordelikheid moet gebeur. Immers,
“het charisma tendeert... naar het institutionele en bestaat
mede daarin, dat de gemeente niet sclechts hic et nunc, maar
voorzover het nodig is, ook een vaste instrumentering en
“geleding’ ontvangt” (Ridderbos 1971 :497). Die kerkverband sal
dus bale duidelik leiding moet gee oor hoe dit geImplementeer
behoort te word. Dan sal die onskriftuurlike neiging (die “valse
tegenstelling”, Ridderbos 1971:498) om die “charismatiese” af
te speel teenoor die “institusionele” (amptelike), die sg.
“besondere” teenoor die “geykte” ook besweer word. Die
erediens sal geensins sy gereformeerde karakter inboet nie.

5.2. Die apostel Paulus beklemtoon sterk dat die lied van
die Christelike gemeente ‘n dubbele gerigtheid het: vertikaal
en horisontaal. Dit is respons (gesonge gebed, volgens
Calvyn) maar 66k verkondiging, aanbidding, maar 66k
oikodomé (1 Kor. 14), lalein heautois (Ef. 5:19), didaskalia
en nouthesia (Kol. 3:16. Vgl. Strydom 1984:35 e vv).

DIt is waar van die gemeentelike sang, maar sou ook geld vir
nie-gemeentelike sang in die erediens. Die koorsang (by.) sal
dus liturgies geplaas en hanteer moet word op ‘n wyse wat die
gerigtheid daarvan binne ‘n bepaalde erediens sinvol maak áf
as aanbidding riamens die gemeente 6f as verlengstuk van die

amptelike verkondinging. Natuurlik vloei die twee fasette soms
ineen.

Deur toe te sien dat hierdie sang, in die plasing en hantering
daarvan, nie téénoor die gemeentesang te staan kom nie,
maar juis in wisselwerking daarmee en in noue aansluiting
daarby geImplementeer word, kan dit ‘n faset in die erediens
word wat ook die koinonia-ervaring dien en versterk deurdat
dit aan die gemeentesang ‘n nuwe impetus en besieling gee.

5.3 Verskeie gereformeerde teoloë vanuit verskillende
kerklike agtergronde het hulle in die laaste 2 of 3 dekades
positief uitgespreek oor die plek van die kerkoor in die ere
diens. Slegs enkeles word aangehaal.

Barnard (Die Kerkbode, 2 Sept. 1970) openbaar ‘n positiewe
standpunt t.o.v die rol wat die koor liturgies kan speel, as hy
beweer: “Die koor moet gereeld in die kerk wees”.

Volgens H. Jonker (ongedateerd:156) “(heeft) een koor sin
voorzover het door wisselzang en voorzang de gemeentezang
ondersteunt en meedoet in de dynamische gang van de
liturgie.” Ook Golterman (1951:133) vind die optrede van die
koor “zeer aan te bevelen” tot ondersteuning van die ge
meentesang en in wisselsang met die gemeente.

Mehrtens (1960:85 e vv) gaan van die standpunt uit dat ‘n
kerkkoor, veral ‘n kinderkoor, “vanuit de gemeentezang
denkend,” onontbeerlik is. ‘n Kerk vir wie die lof van God nog
werklik saak maak, staan bankvas agter sy koorleier.

Die koor sal in die eerste plek behulpsaam moet wees met die
aanleer van nuwe kerkliedere. Daar is net melodieë wat “alleen
voor-zingend te onderwijzen en na-zingend te lerren is”, waar
die koor dus essensieel is. Die ritmiese en melodiese wendinge
van die melodie word baie duideliker en soepeler oorgedra
deur die menslike stem as deur die “meganiese” spel van die
orrel. Die koor is vir die doel ‘n veel meer subtiele kom
munikasiemedium.

Tweedens moet die koor die gemeentesang laat wen aan
stewigheid en vitaliteit. Eers as ‘n gemeente geleer het om,
onder leiding van en met die ondersteuning van die koor, sy
liedere goed en met entoesiasme te sing, kry die orrelbegelei
ding werklik betekenins. Dan is die orrel nie die krukke waarop
‘n gemeente wat lam in sy bene is t.o.v. die lied, naarstiglik
moet leun nie, maar dan dien die begeleiding tot verdere ver
siering, tot verhoging van die skoonheid van ‘n reeds hartlike,
vitale gemeentelike sang.

Hageman (1983/1985:5 ev) skryf: “We do not have to limit
ourselves to Calvin’s point of view in our understanding of
liturgy and music.” Daar is beslis ruimte vir die aandeel van die
kerkkoor in die gereformeerde erediens, al is dit nie onont
beerlik vir die liturgie nie. Die basiese eis is egter dat die koor
liturgies sinvol moet diens doen en “not purely decorative or
entertaining”.

Volgens hom het die koor twee basiese take. Eerstens moet dit
dien as “a strong and solid body of tone-giving leadership to
the singing of the congregation.” ‘n Dinamiese kerkkoor dien
as ‘n waarborg vir goeie gemeentesang. Verder moet die koor
ook op sigself optree as “a vicarious act of praise shared as
closely as possible by the congregation.” Die gemeente moet
dus “to the fullest possible extent” betrokke wees by die sang
van die koor. Daarvoor is “anthems which involve both choir
and congregation” die beste keuse, m a w koorverwerkings
van kerkliedere wat deur die koor en gemeente (gelyktydig en
in beurtsang) gesing word.

Nicholas Wolterstorff (Choir and organ: their place in
reformed liturgy, 1979) dui die problematiese van koorsang
in die erediens as geleentheid van aanbidding en geestelike op
bou aan. Immers, “music in liturgy must be a humble servant
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of the liturgy... In the house of worship, liturgy is the master.”
Is koormusiek nie in die geval niks meer as “a distraction” nie,
dien dit nie net “(to) cause a halt in the liturgy” nie? Hierop
reageer Wolterstorff deur sy oortuiging uit te spreek dat,
alhoewel koorsang nie ‘n sine qua non in die erediens is nie,
“(it) sometimes benefits the liturgy immensely.” Daarvoor is
nodig dat die klem op die liturgie moet wees en nie in die
eerste plek op “musical concerns” nie.

Wolterstorif konsentreer in sy artikel op die solo-optrede van
die koor (los van die gemeentesang). Hoe kan dit liturgies
sinvol plaasvind? Hy formuleer die beginsel: “The people of
God may legitimately be led by the choir in the performance of
its liturgical actions.” Daarmee bedoel hy dat die koor ‘n
liturgies-sinvolle funksie kan vervul in die totale respons
faset van die erediens. Hoe? “The role of the choir is not to
sing its praises while the rest of us listen in. Nor... is the role
of the choir to induce in us some religious emotion. The basic
role of the choir is to lead us in the performance of one or
another of our liturgical actions — that is, in one or another of
the actions which consists in the people’s address to God...
But the choir doesn’t confess for us. We confess. The choir
merely formulates our intentions in song, in exactly the same
way that the one who leads formulates our intentions at the
time of our intercessions.” Die ervaring leer dat ‘n koor ‘n
bepaalde respons-aksie van die gemeente by geleentheid
“with more intensity, more festiveness, more zealousness,
more celebratveness” kan verklank as die gemeente self. By
sulke geleenthede “the choir... enabled us to perform our ac
tions better. More of our whole selves was involved, and in
volved more intensely.” Die guIde reformatoriese liturgiese
reel is en blç’ egter: “Most of the actions of the people should
most of the time be said or sung by the people themselves, not
by the minister and not by the choir... With fierce jealousy the
people must guard its actions. En verder: “When the choir
leads the congregation in the performance of one of its
liturgical actions, in no way should the use of the choir distract
the people from the liturgical action they are performing, nor
make it unclear to them what that action is.” As die koor dus
wél as mondstuk van die gemeente optree, moet die musiek
self nie in die eerste plek die aandag trek nie, “either in its
splendor, its squalor, or its unfamiliar style,” maar die
liturgiese funksie daarvan moet onteenseglik die aandag van
die gemeente vasvang met behulp van die musiek self, die teks
wat duidelik en onomwonde spreek, en die wyse waarop die
liturg die koorsang inbou in die liturgiese gang van die diens.

Die koor kan, volgens Wolterstorff, ook aan die verkondi
gingskant ‘n rol speel. Dit beteken nie dat die koor dan
oorneem by die amptelike Woordverkondiger nie. Bepaalde
verkondigingshandelinge (by. die prediking en die uitspreek
van die seen) in die erediens mag net h~’ hanteer. By geleent
heid kan die koor egter bykomstig baie effektief optree tot op
bou van die gemeente in die geloof.

Oor die waar in die erediens waarsku Wolterstorff: “You
should by all means avoid falling into a dead routine. Use your
imagination as to where in the liturgy on a given Sunday the
choir can best be used. And also allow for the judgement that
sometimes it would be best not to use it at all.” En dan met
greet akklamasie: “Don’t just insert an anthem into the liturgy,
with liturgical function ambiguous and text unrelated to the
rest of the liturgy. Out with special music)” Dieselfde geld vir
die gebruik om van koorsang “oorgangsmusiek” of “bykom
stige musiek” in die erediens te maak. Wolterstorff haal in die
verband Howard Slenk aan: “All events in the service, then,
must carry forward the action of worship. And if we are to
have music, it must contribute to this forward motion by in
tensifying certain acts of worship for which we deem the mere
spoken word insufficient. If we belief this, then we will not use
music as a signal ~or telling people when to rise, walk, sing,
talk, or open purses... The use of music in such a trivial role

reveals a lack of respect for the integrity of worship as well as a
failure to understand the ultimate seriousness of music as an
art. Music in worship is not there to help the service go
smoothly, or to entertain us. It is there to increase our
awareness of the meaning or our relationship to God.”

As gevra word na die soort musiek, antwoord Wolterstorff:
eerstens dat die musiek meet beantwoord aan die eis van
“aesthetic fittingness” of “appropriateness”. Die vraag is:
“Does that (music) fit the theme of the day, and does it fit the
role in the liturgy which it will play.” Tweedens, “Whether it is
aesthetically excellent.” In die verband gebruik hy terme 5005

“simplicity”, “intelligibility”, “sobriety”, “beauty”,
“measure” (waak teen uiterstes!). Oor die probleem van die
bale, ulteenlopende muslekstyle van ons dag oordeel Wolters
torff, steeds met estetiese “fittingness” an “excellence” in die
agterkop: “I myself see no solution to the situation other than
that of each person tolerating the other person’s taste.”

5.4 Ten opsigte van solosang (en dIt sou ook geld vir ander
klein ensemble-groepe soos duo’s, trio’s en kwartette) is die
beginsels presies dieselfde as vir koorsang. Golterman
(1951:133) skryf: “Tegen deelname van een solist aan de
dienst bestaat geen principieel, wel een praktisch bezwaar. Dit
is nI. alleen te aanvaarden: 1. indien het uitgevoerde vol
komen in de liturgie van déze dienst past; 2. indien de solist
geheel as dienend gemeentelid kan en wil optreden... evenals
de cantor of zangeleider en de organist.” Hageman
(1983/1984:6 e v) het geen beswaar teen die optrede van die
solis of klein-ensemble as deel van die koor nie. Ten opsigte
van die alleen-optrede waarsku hy teen enigiets wat konser
tagtig mag voorkom. Aan die ander kant moet optredes van
hierdie aard gekenmerk word deur musikale finesse. Daar
moet in elk geval met groot omsigtigheid hiervan gebruik
gemaak word. Al sy voorbehoude, egter, “would not stop me
from including a good rendition of ‘He was despised’ in any
Good Friday service for which I was responsible.” Dit ken dus
‘n besondere liturgiese bydrae lewer.
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DIE SINVOLLE AANDDIENS

BYLAE AKE-3

As kerk het ons die gebruik geërf om ‘n aanddiens of middag
diens of tweede diens te hou. Hierdie gebruik word so
belangrik beskou dat van elke lidmaat verwag word om naas
die oggenddiens, ook hierdie diens by te woon. Op die
kerkrade rus die verpligting om sulke dienste te reel en van die
predikante word verwag om hierdie dienste te lei.

Soos die oggenddiens, staan ook die aanddiens in die sper
vuur van kritiek. Die inrigting daarvan word bevraagteken, ja
die diens as sodanig is in die gedrang. In die geval van die
aanddiens kom ‘n verdere vraag by, ni of so ‘n diens naas die
oggenddiens, ‘n bestaansgrond het.

1. DIE AANDDIENS AL MEER IN DIE GEDRANG

* ‘n Geringer bywoning as die oggenddiens.
Dit is ‘n algemene verskynsel dat die bywoning van die aand
diens veel swakker is as die van die oggenddiens. Die bywo
ning in die aand is gemiddeld ‘n kwart van die in die oggend. ‘n
Ondersoek wat in 1985 landswyd gehou is, het getoon dat die
gemiddelde bywoning van die oggenddiens 35,78% was
teenoor 9,35 van die aanddiens. (Kerksensus 1985>.

Studentegemeentes of stedelike gemeentes met baie jongmen
se het ‘n veel sterker bywoning in die aand. Dit beteken dat
in baie ander gemeentes die posisie baie swakker is as ‘n
kwart. In veral plattelandse gemeentes dreig die aanddiens om
dood te loop. In baie gevalle is dit inderdaad reeds afgeskaf.

As gevoig van allerlei faktore is daar ‘n tendens dat die aand
diens in baie gemeentes steeds verder krimp en al meer sy
betekenis verloor. Van 1981 — 1985 het die gemiddelde
bywoning in die NG Kerk met 6,22% gedaal. Dit geskied veral
oral waar nie besonderlik aandag aan die aanddiens gegee
word nie. Ook van ons geld wat JT Bakker en GN Lammens
van die posisie in Nederland skryf: dat “.. .we immers druk
bezig zijn deze tweede dienst te verspelen. Het hoeft nog maar
een paar jaar zo door te gaan en het probleem lost zich vanzelf
op. eenvoudigweg omdat het er dan helemal niet meer is”.

* ‘n Bose sirkelgang
Omdat minder mense die aanddiens bywoon, word dit as
minder belangrik beskou. Dus word daaraan minder tyd en
kragte bestee in die beplanning en voorbereiding daarvan. In
feite word dit ‘n “tweede” diens of ‘n “afskeep” diens.

Hoe minder aandag en sorg aan die aanddiens bestee word,
hoe minder aantreklik en sinvol word dit. Mense voel dat die
kerk hierdie diens nie ernstig neem nie. Dus weer hoe minder
mense kom daarheen. Inderdaad is dit ‘n bose sirkelgang.

Waar die bywoning van die aanddienste daal, kom mense
maklik daartoe dat twee of meer gemeentes gesamentlik ‘n
aanddiens hou. So word die persoonlike karakter daarvan
verder ingeboet. Oplaas word die diens maar afgeskaf.

Die agteruitgang van die aanddiens loop parallel met die klag
dat die gemeente steeds passiewer, onmondiger en meer
masaal word.

2. FAKTORE WAT DIE POSISIE MET DIE AAND
DIENS VERDER BEMOEILIK

* DeeI van ‘n veel wyer probleem
Die faktore wat die posisie met die aanddiens bemoeilik geld
natuurlik ook meestal die oggenddiens. Die hele idee van die
samekoms van die gemeente, die inhoud en inrigting daarvan,
het vandag in die gedrang gekom. Waar dit die oggenddiens
ook geld, is dit in sterker mate van toepassing op die aand
diens.

* Die stroom van verwereldliking
Wereldwyd is daar ‘n stroom van denke en lewe aan die gang,
en wat steeds sterker word, naamlik dat die gees en gesind
heid van hierdie wOreld in sy opstand teen God, die ware lewe
en geloof in die harte van mense en in die kerk, verstik. Dit is ‘n
veelsydige beweging waar God a> meer “onttroon” word en in
sy plek ander magte kom. Die mens kom al meer self in die
middelpunt van alles, ook van die godsdiens. Dit kom ook tot
uitdrukking in die samekoms van die gemeente in die erediens.

* Die skeidirig tussen geloof en lewe
Deur allerlei faktore word die kloof tussen die geloof in Jesus
Christus en die uitlewing daarvan in die daaglikse bestaan,
steeds groter. Wat lidmate in die week in die wOreld beleef is
so anders as die geloof waarvan die erediens op ‘n Sondag
spreek. Dit word al moeiliker om wat in die erediens gebeur te
gebruik in die daaglikse lewe omdat die twee terreine al meer
uitmekaar dryf. Die erediens word dan maklik wêreldvreemd,
en die daaglikse lewe al meer “wêrelds” en “geloofvreemd”.

* ‘n Gemeente van ontvangers
‘n Patroon van kerklike lewe het ontwikkel waar bale lidmate
nie gebruik word nie en oplaas wil of kan hulle nie meer
gebruik word nie. Hulle het passiewe toeskouers geword.

Of die lidmate kom na die erediens om slegs lets te ontvang.
Met dit wat Sondag na Sondag in die erediens ontvang word,
word egter niks gedoen nie. Daaruit word nie geleef nie, dit
word nie uitgegee nie. Omdat hulle hierdie geestelike voedsel
nie omsit in energie vir die arbeid in die kerk en in die wêreld
nie, verloor hulle die aptyt om verdere geestelike voedsel in te
neem. Hulle het dit nie nodig nie en kom dus veral nie ook nog
na die tweede diens nie.

Dikwels gebeur dit dat hulle dan gaan na byeenkomste waar
hulle nie slegs toeskouers en ontvangers is nie, maar
deelnemers en werkers word.

* Die aanddiens ‘n blote doeblet van die oggenddiens
Die kerk self kan die aanddiens devalueer waar daaraan nie ‘n
eie karakter gegee word nie. ‘n Verbeeldinglose inrigting van
die aanddiens of waar dit slegs ‘n swak-beplande en doellose
replika van die oggenddiens is, is die sterkste faktor wat die
ondermyning daarvan bewerk. So ‘n diens sal nie vir lidmate
sinvol wees of hulle daarheen aantrek nie.

* ‘n Ander gebruik van die meer vrye tyd
Tans het mense baie meer vrye tyd as voorheen. Mens sou
verwag dat hierdie meer vrye tyd gebruik sou word om die
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tweede diens ook by te woon. Hierdie meer vrye tyd word
egter vir ander dinge gebruik, soos vir besoeke of em besoeke
te ontvang, vir sport, vir ontspanning, vir kyk na televisie, vir
saamwees as gesin, ens. Die toename in vrye tyd het nie ‘n
toename in erediensbywoning en dan veral van die aanddiens,
tot gevoig gehad nie.

* Sterk konkurrensie deur die media
Die media soos die radio en veral die televisie, met al die in
teressante luister- en kykprogramme, het ‘n magtige konkur
rent geword vir die aanddiens. Waar die aanddiens nie iets
bied wat anders is as die radio en televisie nie en waar mense
nie iets ontvang wat hulle nérens anders kan ontvang nie, soos
die gevoel van geborgenheid en die selfbelewing, daar is dit
begryplik dat huile eerder na die programme van die radio en
televisie sal luister en sal kyk.

* Allerlei praktiese probleme
Daar is ‘n aantal praktiese probleme wat die besoek van die
aanddiens bemoeilik, soos die koste om twee keer per Sondag
na die eredienste te kom waar mense ver van die kerk bly, die
veiligheidsaspek om in die aand uit te gaan of op pad te wees,
ens.

3. IS DIE AANDDIENS WERKLIK NODIG?

* Die lidmate word verwag maar hulle kom nie
in die kerk geld die eis duidelik dat daar twee eredienste op ‘n
Sondag gehou moet word en dat die lidmate daar verwag
word.

Op allerlei maniere word die lidmate aangespreek om ook die
aanddiens by te woon: in preke, by huisbesoek, by die
katkisasie. Die kerk vra rekenskap of aanddienste gehou is en
wat die bywoning daarvan was — in die verslae van
kerkvisitasie en ampsbediening en evangelisasie.

Ten spyte van al hierdie pogings, is daar die groot meerderheid
lidmate wat net nie aan die aanddiens kom nie of selde kom.

Is wie gereeld na die oggenddienste korn, maar nie na die
aanddiens nie, minder getrou as wie na albei korn? Is so ie
mand minder toegewyd, minder gelowig en dus ‘n slegter lid
maat? Hier word inderdaad gevra na die hart van die kerkwees.

* Is twee volwaardige eredienste op ‘n Sondag verteer
baar?

Die vraag word dikwels gestel of ‘n lidmaat twee goeie, sin-
voile dienste, met alies wat daarin aangebied word, kan
verwerk. Die twyfel word daarrnee saam uitgespreek dat so
iets nie werklik nodig sou wees nie.

Die probleem word groter as die twee dienste in wese
dieselfde karakter, dieselfde strekking en dieselfde inrigting
het. Wat bring die tweede diens wat die eerste diens nie reeds
geskenk het nie.

Hierby kom nog dat mense die erediens bywoon as passiewe
ontvangers en wat niks daarrnee doen nie. Dan word dit soos
iemand wat swaar etes neem, maar onaktief is. Baie gou doen
so iemand slegte spysvertering op. Daar kom dan geestelike
indigestie. Al die preke en dienste word aan mense gebied,
maar hulle doen niks daarmee nie. Party vrornes word
daardeur vromer en heiliges word heiliger, maar hierdie vroom
heid en heiligheid word nie oorgebring tot die konkrete lewe
en werk nie.

* Die vraag of twee goedvoorbereide dienste per week
moontlik is

Van die kant van die persone wat die twee dienste per Sondag
sinvol moet inrig, kom soms die bedenking dat so iets te veel
gevra is. Om ‘n werklik sinvolle erediens te beplan en voor te
berei, insluitende die preek, neem veel tyd en kragte en vereis

‘n groot geestelike kapitaal. Vir baie leraars wat alleen in ‘n ge
meente staan om dit te doen by al sy ander gemeentewerk, is
dit ‘n baie moeilike taak. Onvermydehk iy die tweede diens
daaronder en verkry dit minder aandag en beplanning.

Inderdaad stel twee dienste hoe eise, maar die vraag bly of dit
nie die ieraar se hoogste prioriteit moet wees nie. Hy hoef ook
nie alles alleen te doen nie.

* Te maklik word die weg van die minste weerstand
gevolg
Orndat dit rnoeiiiker geword het vir mense orn die aanddiens
by te woon en die opkoms inderdaad skraler is as die van die
oggend, is die versoeking groot orn rnaar die aanddiens te laat
verval. Daarmee word in feite erken dat die probleme so groot
is dat die aanddiens nie meer sinvol ingerig kon word nie. So
word die weg van die minste weerstand gevoig. Dieselfde
argumente sou later ook ten opsigte van die oggenddiens
gebruik kon word.

* Dieselfde teologiese basis as vir die oggenddiens
Die innerlike noodsaaklikheid vir die hou van ‘n aanddiens is
dieselfde as vir die hou van die oggenddiens. Uit die wonder
van die verlossing deur Christus kom die innerlike aandrang
om Horn in die openbaar saarn met ander gelowiges te dien.
Christus trek as’t ware almal wat in Horn gb, ook in die open
baar saam. Hulle het ‘n nuwe gerneenskap geword wat
mekaar nodig het en saam huile Here wil dien en tot sy beskik
king staan in die wéreld.

* ‘n Stuk kerklike lewe
Vir solank as wat die Christelike Kerk nou al reeds bestaan, is
daar ook aandbyeenkomste in een of ander vorm gehou. Nie
allerlei wette of besluite het hulie daartoe gebring nie, rnaar
hulle het steeds die sterk innerrke drang daartoe gevoel en die
behoefte daaraan gehad. Oor die hele geskiedenis van die kerk
het dit ‘n wesenthke deel van die kerklike lewe en bestaan
geword.

Die aanddiens is naas die oggenddiens ‘n besondere geleent
heid om die Here te dien en te aanbid, om in die geboof
opgebou te word, om vir die arbeid toegerus te word en om
die diens en getuienis in die wêreld te kan doen. Wie die aand
diens laat vaar, iaat ‘n belangrike deei van die ewe en werk
van die kerk val; so word ook die geleenthede tot opbou van
die gemeente, die versterking van die geboof en die verkondig
ing van die evangelie, gehalveer.

* Die aanddiens ‘n geleentheid vir diegene wat nie die
oggend kon kom nie

Die aanddiens voorsien in ‘n belangrike behoefte vir diegene
wat skofte werk of deur ander omstandighede verhinder is, en
dus nie die oggenddiens kan bywoon nie. Huile kry so inder
daad ‘n geleentheid orn die Here te kom dien en aanbid.

Ouers met klein kinders rnoet beurte maak orn na die kerk te
kom. Waar die een in die oggend korn, kan die ander die aand
diens bywoon. Indien daar by die kerk ‘n oppasdiens gereël
word waar die klein kinders sinvoi onder sorg gehou kan word
terwyi die ouers saarn na die erediens gaan, is die noodsaak
om afsonderlik na die kerk te gaan verrninder, maar nou kan
huile juis saarn albei dienste bywoon.

Steeds is daar ‘n belangrike deel van die gemeente wat inder
daad ‘n behoefte het ook aan die aanddiens en inderdaad
daarheen kom. In stadsgerneentes is daar ‘n groot persentasie
tieners en ander jongrnense wat saans na die erediens kom.
Die aanddiens bly tog steeds in aanvraag.

* ‘n Diens met ‘n eie karakter
Die waarde en betekenis van die aanddiens word sterk
verhoog waar dit gesien en ingerig word as ‘n diens met ‘n eie
karakter. Hier kan aandag gegee word aan die sake wat nie in
die oggenddiens aandag of genoegsaam aandag kan kry nie.
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Oral is dit merkbaar dat as aan die aanddiens besondere aan
dag en sorg bestee word en hier aan ander behoeftes uitdruk
king gegee word, die mense daarheen kom. Die aanddiens
hoef dus nie te verval nie, maar moet veel meer benut word en
die geleentheid aangegryp word om daaraan ‘n eie karakter te
gee.

* ‘n Uitdaging wat hoopvol aangepak moet word
lnderdaad is daar ernstige probleme rondom die aanddiens en
die sinvolle inrigting daarvan. Dit vereis deeglike beplanning
veel aandag en ‘n nuwe benadering. Dit moet nie gesien word
as rede om dit maar te laat doodloop nie. Eerder moet dit
aangegryp word as ‘n besondere uitdaging. Daar is soveel ge
leenthede om daarvan ‘n sinvolle byeenkoms van die gemeen
te te maak. Waar die uitdaging aangegryp word met oortui
ging en met verwagting, daar gebeur groot dinge. ‘n Nuwe en
interessante en aktuele aanddiens trek ook vandag nog mense
aan, en dit word ‘n besondere geleentheid in die lewe en werk
van die kerk.

Die vraag na die aanddiens se reg van bestaan is tegelyk die
vraag na die wese en lewe van die kerk. Dit is ook die vraag na
die geloofslewe van die lidmate: hoe diep loop hulle geloof?

Die diepste dryfveer tot die aanddiens is om deel te he aan die
verlossing van Christus, is die vervulling met die Heilige Gees
wat alles nuut maak, is die allernouste binding aan Christus, is
die bereidheid om te leer en gebruik te word, is die gewilligheid
om te dien en te getuig.

4. DIE HISTORIESE WORTELS VAN DIE AAND
DIENS

Die geskiedenis is nooit die norm vir die bepaling of die aand
diens reg van bestaan het of nie, maar dit toon hoe die kerk
van die begin tot tans daaroor gedink het en dit ingerig het.
Ons tref drie groot wortels vir die aanddiens aan:

4.1 DIE AANDDIENS AS GEBEDSDIENS

* Gebed in die aand en nag
Die oudste wortel van die aanddiens is die gebed van die
gelowige in die aand of nag. By die gelowiges van ouds was
daar ‘n besondere behoefte om die Here te dank en te dien in
die aand voordat hy gaan slaap of in die nag. Dit was die uit
drukking van ‘n diep geloof en die reken met sy besondere
sorg.

* Die aandgebed by die tempel
Hierdie gebruik van die aandgebed het ‘n bepaalde struktuur
verkry in die bring van die aandoffers na die tempel (soos ook
die mOre-offers). Hiermee het saamgegaan die aandgebede by
die tempel (daar was ook die mOregebede). Die Jode het die
vaste gebruik geken dat in die aand geoffer en gebid is vir en in
naam van die yolk.

* Die aandgebed by die sinagoge
In die sinagoge is drie gebedsbyeenkomste per dag vir die yolk
gehou en waaraan hulle self deelgeneem het: ‘n mOre-,
middag- en ‘n aandgebed. Hier het die geloofsbelydenis, die
schema, en die gebed, die tefilla, ‘n sentrale plek ingeneem.
Die byeenkomste by die begin van die sabbat (aand) en
uitgang daarvan, is besonderlik uitgebou. Die kern van hierdie
byeenkomste was die geloofsbelydenis, omraam deur allerlei
benediksies, die sentrale gebed, die tefilla of gebed van agt
tien, saam met ander gebede en veral verskeie Psalms wat
gebid en gesing is, lees van die Tora en uitleg daarvan. Die
beoefening van die gebed het egter ‘n hoofaksent verkry.

* Die aaridbyeenkomste van die eerste Christene
Die eerste Christene het naas die byeenkomste vroeg op ‘n
Sondagoggend voor werk, ook saans saamgekom. Dit was vir
‘n gemeenskaplike maaltyd, maar waarby die nagmaal, met ‘n
duiding daarvan aangesluit het.

Later is die erediens met nagmaal na die Sondagoggend ver
skuif. Nou het die byeenkoms in die aand al meer die karakter
gekry van ‘n gebedsbyeenkoms. Hier is die gebed in sy ver
skillende vorms beoefen, uit die Skrif gelees en liedere gesing.

* Gebedstye in die aand
Die gebruik van die Jode om op bepaalde tye elke dag
byeenkomste vir gebed te hou — gebedstye —, is deur die
Christene nagevolg. So was daar gou ook dire gebedstye per
dag: ‘n mOre-, middag- en aandgebed. Veral die Sondagaand
se gebedstyd het ‘n sterker klem gekry.

Oplaas is die drie gebedstye per dag uitgebrei na sewe sulke
gebedstye per dag in die Roomse Katolieke kerk. In die
kloosters bestean dit vandag nog so.

Die gebruik van ‘n aantal gebedstye per dag het navolging ge
vind in die Lutherse Kerk en in die Anglikaanse Kerk. Dit is
egter gereduseer tot twee.

Deurgaans het die aandgebed, waar die Bybel sistematies
gelees is, die lied gesing is, veral die Psalm, en dan die gebed
as formuliergebed en as vrye gebed beoefen is, die karakter
gedra van ‘n gebedsbyeenkoms. Vandag kom die aandgebed
nog in verskillende vorms voor as: Vesper, Abendgebet, Even
ing Prayer /Evensong, Avondgebed.

4.2 DIE AANDDIENS AS ‘N LEERDIENS

* Leerdiens/kategetiese diens reeds voor die Refor
masie

Reeds voor die Reformasie was leerdienste in die Roomse Kerk
bekend. Dit het bestaan as leerdiens as deel van die Mis of as
‘n selfstandige diens naas die Mis. Hier is die vier “kategetiese
stukke”, te wete die Dekaloog, die Credo/die Geloofsbelyde
nis, die Onse Vader en die sakramente behandel.

* Leerdiens deur die reformatore
Die verskillende reformatore het die bestaande vesper of aand
gebed in die Roomse Kerk vervang met ‘n leerdiens of katege
tiese diens. Dit het twee kenmerke in een gehad: dit was eer
stens ‘n geleentheid vir kategese van die jeug en tegelyk was
die kategismusse, wat in hierdie tyd opgespring het, uitgelO —

kategismusprediking.

+ Luther — Hy lê hom toe op die uitleg van die kategismus
maar daarnaas gebruik hy ook die aandgebed, met sy kiem
op die gebed deur die gemeente.

+ Zwingli — naas die oggenddienste, hou hy byeenkomste
in die middag in die plek van die aandgebed, waar die
Bybel gelees, gebid, die Psalms gelees is en die
geloofsbelydenis gedoen is.

+ Bucer — hy het ‘n middagdiens en ‘n diens vir die kinders
(“Der Kinderbericht”) gehou, waar die kategismus uitgele
en die kinders daaroor ondervra is. Hierby het hy ook die
aandgebed, die vesper, gehou maar wat didakties van aard
was, met liedere en ‘n kollekta-gebed.

+ Calvyn — laat vaar ook die gebedstye soos in die Roomse
Kerk in gebruik. In die plek daarvan stel hy preekdienste in.
In die byeenkoms van die gemeente in die middag, is die
kinders uit die kategismus, wat hy opgestel het, ondervra,
en is uit die kategismus gepreek.

+ a Lasco, Micron, Pollanus volg almal die voorbeeld van
Calvyn en rig die middagdiens in met die oog op die
kategese van die kinders en die kategismusprediking vir die
gemeente. Ook John Knox het hierdie patroon gevolg.

* Aanddiens/Middagdiens as Ieerdiens in Nederland
Sedert die deurbraak van die Reformasie hier, is die gebruik
van Calvyn nagevolg. In die middag is die Skrif eers uitgele.
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Dan sê die kinders een vir een die vrae en antwoorde van die
Heidelbergse Kategismus op. Daarna Iê die leraar die vrae en
antwoorde van die kategismus vir die gemeente uit.

Die verskillende sinodes in Nederland, soos die Sinodes van
Dordrecht van 1574 en 1578, die Sinode van Middelburg van
1581, en verskeie latere sinodes, het bepaal dat die kategismus
in die prediking by die middagdiens aan die orde moes kom.
Dit was voluit ‘n leerdiens in die vorm van kategismuspredi
king.

Qor die eeue heen tot vandag, het die middagdiens en later die
aanddiens die karakter van die leerdiens behou in ‘n deel van
kerke in Nederland.

Die gebruik om in die middag ‘n leerdiens te hou waar kategis
musprediking in die middelpunt staan, het ons in Suid-Afrika
geërf. Dit het ook hier ‘n mate van navolging gevind.

4.3 DIE AANDDIENS AS ‘N PREEKDIENS

* John Wesley begin met “aand”dienste
Wesley breek nie meteens met die Anglikaanse Kerk nie. Hy
moedig sy aanhangers aan om eers die Evening Prayer in die
Anglikaanse Kerk by te woon, maar daarna bring hy hulle
byeen vir ‘n byeenkoms in die aand. In hierdie tyd is gaslampe
uitgevind en dit het dienste in die aand moontlik gemaak.

* Preekdienste in die aand
Hierdie aanddienste word ingerig as preekdienste. In hierdie
dienste staan die revival-preek in die middelpunt. Die klem val
opdie bekering.

Hierdie preekdienste het uitgegroei tot evangelisasiedienste
van die Methodiste Kerk in die groter sentra. Ander kerke het
hierdie gebruik nagevolg.

5. RIGLYNE VIR DIE AANDDIENS UIT DIE SKRIF
EN GESKIEDENIS

* Geen voorskrif uit die Skrif nie
Soos vir die oggenddiens, vind ons ook geen voorskrif in die
Nuwe Testament vir die aanddiens nie. Daar is nêrens ‘n wet
wat sé dat so ‘n diens gehou moet word en hoe dit ingerig
moet word nie.

Dat Christene byeenkom - in die oggend en in die aand — is
die gevolg van die groot verandering wat Jesus in die lewe van
‘n mens bring. Hierdie verandering bring die gelowiges byeen
om met Hom en met mekaar saam te wees. Omdat iets won
derliks met hulle gebeur het, kom hulle byeen om
— Hom te dien en te eer
— wat hulle ontvang het met andere te deel
— dit uit te bou en te laat groei
— dit in die praktyk in werking te stel
— dit te beleef en te vier
— mekaar te help en te versterk
— deur die ander gevorm en gebou te word.

Die Nuwe Testament gee wel duidelike beginsels vir die
byeenkomste van die gelowiges. Hierdie beginsels moet so
goed as moontlik in die Skrif nagegaan word en dan in die
praktyk toegepas word. Elke kerk moet hierdie beginsels aan
wend volgens die node van die praktyk. Hier kom vinding
rykheid ook te pas. Die byeenkomste moet so verloop dat die
gang van die evangelie nie daardeur verhinder word nie, maar
juis bevorder word.

Verder het die eerste Christene die voorbeeld van die tempel
diens en die sinagogediens gehad. Veral die sinagogediens is
nagevolg, maar daaraan is ‘n nuwe inhoud en nuwe vorm
gegee.

* ‘n Egte erediens

Soos vir die oggenddiens moet ook die eis vir die aanddiens
vasgehou word, naamlik dat dit ‘n egte erediens moet wees.
As ‘n erediens dra dit minstens die volgende kenmerke:
+ Dit is die samekoms van die gemeente om sy Here in die

openbaar te dien. Tegelyk is hierdie samekoms die ant
woord op die werk van Christus. H~ roep die gemeente
byeen en stig hierdie byeenkoms.

+ Hierdie samekoms Iei tot die ontmoeting tussen Christus
en sy gemeente.

+ Die byeenkoms verloop in die vorm van ‘n gesprek tussen
Christus en sy gemeente, dit wil sê daar is woord en weer
woord.

+ In en deur die gesprek word die qawes van Christus uit
gedeel en dit op verskillende maniere.

+ Deelname deur die gemeente aan die hele gebeure van die
erediens. Die gemeente is ‘n volwaardige party in die ere
diens. Hulle mag deelneem en handel omdat Christus
eerste gewerk en gehandel het en hulle mag en moet
daarin deel. Dit is die onvervreembare reg van die ge
meente om self betrokke te wees en self deel te neem.

Hierdie deelname is in die eerste plek gesamentlik korporatief.
Die gemeente tree as gemeente op.

Elke Iidmaat het ook gawes van die Here ontvang en hierdie
gawes moet ook ten dienste van die gemeente gestel word.

Die deelname deur die gemeente geskied onder die leiding van
die besondere ampte.

+ In alles neem die Bybel as die oorkonde van God se woorde
en dade die sentrale plek in. Hierdie Woord moet gelees en
bedien word. Die Bybel is die waarmerk, die legitimasie vir
die egtheid van hierdie byeenkoms.

+ Die gebed as gesproke gebed en as gesonge gebed (die
lied) as ‘n wesentlike kenmerk.

+ Die voeding en oefening van die gemeente tot lewe, op
bou, groei, diens en getuienis.

+ Die spits van alles, die eer en verheerliking van God.

* Verskillende vorms na die eis van omstandighede
Uit die Nuwe Testament en uit die geskiedenis van die kerk
blyk dit duidelik dat die aanddiens verskillende vorms kan aan
neem en aangeneem het. Die omstandighede van die kerk en
bepaalde behoeftes het daartoe meegespreek. Ons kry veral
die volgende vorms:
+ Huisbyeenkomste in die Nuwe Testament
+ Gebedsbyeenkomste in verskillende vorms
+ Leerdienste, met lering, onderrig en toerusting
+ Preekdienste, toegespits op die bekering van die ver

vreemde
+ ‘n Bonte verskeidenheid van eksperimente vandag.

* ‘n Byeenkoms met ‘n eie karakter

Deurgaans in die geskiedenis is die aanddiens naas die og
genddiens gehou. Hoewel die aanddiens verskillende vorms
aangeneem het, het dit steeds ‘n ander karakter en vorm as die
oggenddiens gehad. Die kerk het aangevoel dat die tweede
byeenkoms ‘n ander doel het en ander kenmerke het as die og
genddiens.

Vir ons behoort dit ook as riglyn te dien dat die aanddiens ‘n
eie karakter en gestalte moet he, anders as die oggenddiens
moet wees.

Behalwe uitsonderings, mag die aanddiens nie maar net ‘n
replika, ‘n doeblet van die oggenddiens wees nie. Tereg skryf
AFN Lekkerkerker: “Een kerk, die van de Zondagavonddienst
eon herhaling maakt van de Zondagmorgendienst, is bezig de
grond onder deze avonddienst weg te graven”.

Hierdie eie karakter van die aanddiens moet rekening hou met
bestaande oggenddiens en die besondere behoeftes van die
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kerk. Daarby kan die eie karakter van die aanddiens op ver
skillende maniere tot uitdrukking kom. Onvermydelik bring dit
mee dat die aanddiens besondere aandag, beplanning en ‘n eie
inkleding moet kry.

Cm aan hierdie beginsel uitdrukking te gee, word hieronder
verskillende moontlike maniere van inrigting aangegee. Ver
skillende vorms van Woordbediening kan ook gebruik word.
Daar moet egter steeds die eis gestel word van ‘n liturgiese
eenheid wat doelgerig na ‘n spits lei, en van ‘n ordelike en
verantwoordelike inrigting van die aanddiens.

‘n Byeenkoms met ‘n vryer karakter
Teenoor die inrigting van die oggenddiens het die aanddiens
deurgaans ‘n vryer en spontaner karakter gehad. Daar was ‘n
minder strak vorm en groter spontanieteit. Hierdie beginsel
behoort ons meer te Iei by die inrigting van die aanddiens. In
elke geval is dit veel meer volgens die gees en gesindheid van
die Nuwe Testament.

Die strak vorm van die oggenddiens spreek meer uit tye van
geestelike insinking en van ander motiewe as die gesonde
Bybelse gees. Orde is noodsaaklik maar moet steeds gepaard
gaan met vryheid, vastigheid moet tegelyk variasie insluit.

6. RIGLYNE VIR ‘N SINVOLLE INRIGTING VAN
DIE AANDDIENS

6.1 DIE AANDDIENS AS ‘N GEWONE EREDIENS
Die behoefte sal steeds bestaan om by geleentheid ‘n gewone
erediens, soos op ‘n SondagmOre, in die aand te hou. Nie
mand sal aan die waarde daarvan twyfel nie, maar dan moet
dit nie die patroon wees nie.

6.2 DIE AANDDIENS AS VOLLEDIGE DIENS
Die ruimte moet ook gelaat word om by geleentheid in die
aand ‘n volledige diens te he, dit wil sé die diens met die
nagmaal daarby. In stedelike gemeentes en gemeentes waar
baie lidmate skofte werk, kan so ‘n diens by geleentheid ‘n
belangrike doel dien.

6.3 DIE AANDDIENS MET DIE KLEM OP DIE LEER
Die aanddiens het ‘n belangrike funksie as leerdiens. Hier is die
geleentheid vir kategismusprediking. Dit sal egter op ‘n nuwe
en fris manier aan die orde moet kom.

Nie slegs aan die kategismus nie, maar ook aan die leer as
geheel sal aandag gegee moet word.

Uit die Skrif sal daar aan die hand van die kerk se leer en
belydenis antwoorde gegee moet word op aktuele vrae. Ter
sakekundige informasie is dringend nodig.

Lering en onderrig impliseer:
toerusting
oefening
bespreking
oudio-visuele hulpmiddels

Cm leerdienste sinvol in te rig is verder nodig dat daar geleent
heid moet wees vir meerdere deelname deur die lidmate vir
die funksionering van groepe.

6.4 DIE AANDDIENS MET DIE KLEM OP DIE GEBED
Hier word nie slegs oor gebed gepraat nie, maar die gebed op
veelvoudige wyse beoefen:

Gebed na sy verskillende elemente kry besondere aandag:
+ verootmoediging en skuldbelydenis
+ daadwerklike voorbidding vir die algemene en persoonlike

node
+ danksegging vir alle tydelike en geestelike gawes
+ epiklese of die inroeping van die werking van die Gees
+ lofprysing, aanbidding en verheerliking van God.

Die verskillende wyses van gebed behoort gebruik te word:
+ Vrye gebede deur die voorgangers en deur die lidmate
+ Formuliergebede
+ ‘n Kombinasie van albei bogenoemdes
+ Verskillende bestaande gebede wat aangepas word, soos:

litanie, kollekta, prefatio, e a.
+ Gesamentlike gebede
+ Stilgebede
+ Gebed in groepe

Deeglik beplande gebed deur die gemeente onder die leiding
van die liturg en ander besondere ampte.

6.5 DIE AANDDIENS MET DIE KLEM OP DIE
GESONGE GEBED — DIE LIED

Sang het ‘n groot krag en dra veel by om die boodskap skerper
te stel en dit dieper in die hart in te dra en ook langer te laat
onthou. Die note maak die woorde lewend, het Luther tereg
gesé. Sang doen veel om ‘n atmosfeer te skep en mense hulle
geloof sterker te laat beleef.

Deur die diens word die boodskap deur sang in verskillende
vorms oorgedra:
+ Sang as antwoord op die aanspreke van God — gesonge

gebed
+ Sang as verkondiging van die evangelie op baie maniere en

in baie toonaarde
+ Sang deur die gemeente
+ Sang deur groepe en kore en in besondere gevalle deur

enkelinge
+ Beurtsang of antifoniese sang
+ Refreine of responsoriese sang
+ Woord, lied en musiek in ‘n groot eenheid — ‘n deklama

toriu m.
+ Sang ondersteun deur gepaste musiek
+ Sang met oorgawe en met lus

6.6 DIE AANDDIENS MET DIE KLEM OP DIE GROOT
WERKSAAMHEDE VAN DIE KERK

Die leer en belydenis van die kerk bring die gemeente van self
tot die daad en die aksie, tot die groot werksaamhede van die
kerk waarin die geloof gestalte kry. Hierdie dade en aksies
weer, impliseer ‘n groter betrokkenheid van almal deur die
gebed.

Die aanddiens is ‘n kostelike geleentheid om afwisselend die
groot aksies van die kerk aan die orde te stel en die betrok
kenheid van die lidmate daarby uit te spel:
+ Evangelisasie
+ Sending
+ Jeugwerk en jeugdienste
+ Diens van Barmhartigheid
+ Leer en aktuele sake

By hierdie geleenthede word nie slegs oor die werk gepraat
nie, maar die lidmate daarby betrek. Dit bring mee:
— toerusting
— inoefening

bespreking
— gebed

6.7 DIE AANDDIENS MET DIE KLEM OP BELYDENIS
EN GETUIENIS

* Belydenis
Belydenis in die erediens en dan veral by die aanddiens, het ‘n
regmatige plek. Belydenis in sy verskillende betekenisse
behoort aan die orde te kom:

+ Cpenbare belydenis van mense wat tot geloof in Jesus
Christus gekom het.

+ Reelmatige openbare belydenis deur die gemeente van dit
wat hulle gb as ‘n bevestiging van hierdie geloof en bekend
making van hierdie geloof teenoor die wereld.



EREDIENS 228

+Gemeenskaplike belydenis van skuld, wat op verskillende
maniere gedoen kan word

+ Belydenis van God se liefde en sorg, en die erkenning van sy
voorsienigheid en bewaring.

* Getuienis
Belydenis en getuienis sluit nou by mekaar aan, maar elkeen
het tog ‘n eie aksent. Getuienis aangaande Jesus Christus is ‘n
baie sterk opdrag aan die kerk en aan die gelowiges af
sonderlik.

+ Elke gelowige is ‘n getuie van Jesus Christus in die wéreld,
en elke gelowige moet ‘n getuienis he aangaande Jesus
Christus

+ Cm te getuig en om ‘n getuienis te he, is ‘n juridiese begrip:
— ‘n getuie is ‘n oog- en oorgetuie
— hy spreek van wat hy gesien en gehoor het
— waar dit in die wêreld gaan om die saak van Jesus

Christus, word die getuies geroep om aangaande Horn
te spreek van wat hulle self “gesien” en “gehoor” het

— die getuie is bereid om met die eie lewe in te staan vir
die egtheid van sy getuienis

+ Die getuie spreek
— nie die eie outobiografie uit nie, maar die “biografie”

van Jesus
— hy spreek van die groot dade van God, veral soos dit tot

uitdrukking gekom het in die koms van Jesus Christus
na die wéreld en in sy verlossingswerk.

+ Die getuienis geskied:
— in die wêreld
— voor die mense
— oral waar dit om die saak van Jesus Christus gaan
— deur die woord op baie maniere
— deur die daad, die konkrete lewe, die handel en wandel

+ Getuienis in die erediens?
— as gevolg van allerlei misbruike is daar ‘n groot huiwe

ring by die kerk om getuienis in die erediens ‘n plek te
gee

— ‘n geleentheid vir getuienis na die erediens, waar in
groepe spontaan oor die geloof en die implikasies daar
van gepraat word, behoort gegee te word

— rnisbruik van ‘n saak hef egter nie die gebruik daarvan
op nie, daarorn behoort ook ‘n geleentheid ingeruim te
word vir getuienis in die erediens onder die volgende
voorwaardes:
= slegs by besondere geleenthede en nie as ‘n staande

praktyk nie
= getuienis moet in die Bybelse sin verstaan word
= dit moet liturgies verantwoord wees, inpas in die

hele gang van die gesprek tussen die Here en sy ge
meente

= die getuienis moet gekontroleer en beheer word

6.8 Die aanddiens met die kiem op samespreking
* Hierdie wyse van inrigting van die aanddiens sluit sterk aan
by die leerdiens, maar hier lê die aksent sterker op die
sarnespreking in die diens en dit nie slegs by ‘n aspek van die
kerk se leer nie, rnaar ook waar sake rakende die lewe van die
kerk aan die orde kom.

* By besondere geleenthede word die erediens so ingerig dat

dit meer die karakter dra van ‘n konferensie of sarnespreking
oor ‘n aktuele onderwerp wat met die gemeente deurgepraat
word. Die erediens kry dan ‘n vryer karakter.

* Hierdie dienste moet steeds egte eredienste wees, dus

samekomste van die gemeente, waar die lied, die gebed en
veral die Woordbediening nie gemis meg word nie. Hoewel nie
‘n formele preek gelewer word nie moet dit egte Woordbe
diening wees. Die hg van die Skrif moet helder in die konkrete
werklikheid spreek, sodat die gemeente daarmee en daaruit
kan lewe.

* Hier sal ook sterker deelname deur die gemeente kan pleas

vind. Lidmate kan ‘n bydrae lewer of aan die bespreking
deelneem. Die bespreking kan geskied in die groot groep of in
kleiner groepe.

* Die verband tussen geloof en ewe, en tussen leer en lewe

kan hier uitgespel en ingeoefen word. Daar word nie slegs
goedbedoelde raad gegee of pligte opgele nie. Die gelowiges
leer om die evangelie so te verstaan en so daardeur aange
spreek te word dat hulle dit in die konkrete lewe kan uitlewe en
na ander deurgee.

* Cok hier moet goeie leiding van die leraar uitgaan en moet

die byeenkoms stylvol ingerig word.

6.9 Die kiem deurgaans op die onderlinge gemeenskap
— koinonia

By die verskillende moontlikhede vir die inrigting van die aand
diens, moet deurgaans die klem sterk gele word op die onder
linge gemeenskap tussen die gelowiges en die werklike bele
wing daarvan — in die erediens, maar ook daarbuite.

* Egte gemeenskap beteken dat die lidmate nie maar as ‘n

amorfe groep mense saamgebring word sonder ‘n innerlike bin
ding aan mekaar nie. Hulle moet saamkom in die besef dat
hulle ‘n groot gesin van God is en broers en susters van
mekaar. Meer nog, hulle moet hierdie onderlinge gemeenskap
ervaar en daardeur versterk en opgebou word. Die on
natuurlike styfheid en indiwidualisme moet oorwin word.

* Egte gemeenskap bestaan waar ons saam in Christus gb,

seam Hom dien, saam van Horn getuig en saam Horn aanbid.
Dit word versterk deur die omgang met die Woord en deur die
werking van die Heilige Gees. Ewe-eens word dit versterk wear
die gelowiges mekaar ken, met mekaar praat, mekaar se lewe
en omstandighede ken, mekaar help, opbou en teregwys.

6.10 Die groot belang van gesonde afwisseling
* Die verskillende moontlikhede vir die inkleding van die

aanddiens en waar die klem op verskillende sake gelê kan
word, is bedoel om gebruik te word sodat die aanddiens ‘n
groter betekenis in die ewe en werk van die kerk kan kry.

* Wear ‘n gemeente net maar een moontlikheid sou kies en

steeds daarmee sou volhard, beteken dit ‘n groot verarming.
Gou verloor dit die aantreklikheid. Die geheim is gesonde
variasie. So kan die gemeente groei. So kom ook die ver
skillende node en behoeftes van lidmate aan die orde. So word
die gemeente versterk, verryk en opgebou.

6.11 Orde, toesig en verantwoordelikheid
* Met die aantal moontlikhede vir die inrigting van die aand

diens word ‘n veel groter verantwoordelikheid aan kerkrade,
predikante en lidmate gegee. Dear kom groter vryheid van
beweging en vir eie inisiatief.

* Groter-vryhede bring egter mee groter verantwoordelikheid

in die gebruik daarvan. Enige goeie saak kan deur verkeerde
gebruik ontaard. Saam met die vryheid kom ‘n beroep om die
vryheid reg te gebruik.

* Verantwoordelikheid beteken dat die eredienste steeds in

goeie orde en smaak en volgens die bedoeling van die Skrif
soos die Ned Geref Kerk dit verstaan, ingerig sal word. Dit
mag nooit ontaard tot dienste wat vreemd is aan die belydenis
en lewe van die kerk nie. Dear moet met groot omsigtigheid te
werk gegaan word om mense nie daardeur af te skrik nie.

* Leraars sal sulke dienste deeglik moet beplan en hulle moet

vergewis van hoe ‘n bespreking sinvol gelei word. Leraars sal
opgelei moet word orn sommige moontlikhede wet aangegee
is, sinvol te kan lei. Hulle sal ook mekaar daarin moet help. Die
kommissies vir die erediens van die kerkraad, ring en sinode
behoort stewige leiding te gee.
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* Omdat die moontlikhede wat hierbo aangegee is, die beste

is wat uit die Skrif en geskiedenis en praktyk gevind kan word,
daarom kan dit met groot vrymoedigheid aangewend word, in
die vertroue dat die Here self dit sal seen. Verder kan dit gehou

word met die gebed dat die Here self die aanddienste so sal
vernuwe dat sy kerk daardeur sterker kan lewe en werk, dat
die koninkryk kragtiger opgebou kan word, maar bo-alles dat
die Here self die eer en verheerliking daardeur sal ontvang.

AC. BARNARD
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9 Ver&ag van d~e

ALGEMENE ARGIEFKOMMISSIE

1. PERSONEEL
Die personeel van die AAK het sedert 1982 soos voig verander:
ds AS Benecke van Windhoek-Eros is SWA se argivaris in die
plek van ds GSM Enslin; ds JM Blignaut, emeritus kapelaan
Wynberg, is die plaasvervanger van ds HC Hopkins, wat op 30
April 1984 die tuig as Kaapse argivaris neergele het. Altwee hier
die broeders is reeds gevestig en doen goeie werk. Intussen
verneem ons met leedwese dat ds WM Grove, argivaris van
Natal, eersdaags in die hoedanigheid uittree. Die kommissie
bestaan uit die argivarisse van die verskillende sinodes waaruit
die Algemene Sinode saamgestel word en het die volgende
lede: dr CS Kotzé (Tvl, voors), ds JM Blignaut (Kaapland,
o-voors), dr IL Ferreira (CVS, skriba), ds WM Grove (Natal) en
ds AS Benecke (SWA). Die dagbestuur bestaan uit die eg drie
lede.

Die AKK het uitbreidingsmoontlikhede ivm die kommissie se
porsoneel bespreek en die aangeleentheid vireers na die dagbe
stuur verwys.

1.1 AANBEVELING
Die Algemene Sinode neem kennis van ds WM Grove
van Natal se uittrede eersdaags, bedank horn vir sy
bekwame dienste as lid van die AAK en wens horn
verder die seen van die Here toe.

2. VERGADERINGE
Die AAK het in die reses twee vergaderinge gehou, nI. op 13
en 14 Maart 1984 en 18 en 19 Maart 1986. Altwee was in
Kaapstad. Die dagbestuur se vergaderinge was almal in
Pretoria op 03.02.1984, 26 en 27.09 1985 en 27.01.1986. Dit is
duidelik dat die AAK se sakelys al hoe voller word en dat
vanweë die meerdere aandag aan rekenarisering en ‘n
handleiding die dagbestuur se program ook meer gelaai sal
word. Cm koste te bespaar, word vergaderinge tot die
minimum beperk.

3. ARG~EF ALGEMENE S~NODE
Die Kaapse Kerkargief is steeds die bewaarplek van die
Algemene Sinode se argiefmateriaal. Al die materiaal word
goed versorg en veilig bewaar. Ds JM Blignaut, Kaapse
kerkargivaris, het ‘n deeglike inventaris (dws vindmiddel) vir
bg argiefmateriaal opgestel.

Hoewel daar ‘n ooreenkoms tussen die argiefkommissie van
die Kaapse sinodes en die Staatsargief in Kaapstad ivm die
versorging en bewaring van die Kaapse kerkargiefmateriaal
deur die staatsargief bestaan, word die Algemene Sinode se
argiefmateriaal nie daardeur geraak nie. Dit blyk ook duidelik
dat daar vir plus-minus 50 jaar nog ruimte in die Kaapse
Kerkargief vir Ig argiefmateriaal sal wees.

3.1 AANBEVELING
Die Algernene Sinode spreek sy dank teenoor die
Kaapse Kerkargief uit vir die versorging van die
Algemene Sinode se argiefmateriaal sedert 1962.

3.2 Die Kaapse Kerkargief bly die bewaarplek van die
Algemene Sinode se argiefmateriaal.

3.3 Die Algemene Sinode wys sy agterstallige korn
missies weereens op die verantwoordeljkheid om
notules, korrespondensie oa stukke wat nie meer
benodig word nie, onverwyld aan die Kaapse Kerkargief
vir bewaring te besorg.

4. ALGEMENE ARGDEFREGLEMENT EN
BYLAE TOT D~E ARG~EFREGLEMENT

Die Algemene Argiefkommissie gee aandag aan ‘n meer om
vattende argiefreglement, maar het die besluit om vireers die
bestaande reglement te behou. Slegs enkele aanpassings
word dus nou aanheveel.

4.1 AANBEVELING
Die opskrif BYLAE TOT DIE ARGIEFREGLEMENT word
5005 volg gewysig: BYLAE: RIGLYNE TOV DIE ARGIEF
REGLEMENT.

4.2 Bylae pt. 3.1.2 (vroue in lidmateregisters) lees soos
voig: “n Vrouelidmaat se nooiensvan word deurgaans
in die lidmateregister behou, aan hoeveel gemeentes sy
ook al mag behoort en hoeveel maal sy ook al mag trou.
Telkens word haar geldende getroude van in hakies by
gevoeg (by. nou Odendaal)”.

4.3 Bylae, Pt 3.2.1 (oorgekom/vertrek) lees soos voig:
“In die geval van ‘n lidmaat wat by wyse van attestaat of
bewys van lidmaatskap uit ‘n ander gemeente kom,
word die naam van die betrokke gemeente in die regte
kolom ingeskryf. Die datum van geboorte word verkry
en in die betrokke kolom ingeskryf. Die datum waarop
die naam van die lidmaat in die erediens afgelees word,
word in die register as datum van aankoms
aangeteken”.

4.4 Bylae, pt 3.2.2 (oorgekom/vertrek) lees soos voig:
“In die geval van ‘n vertrekkende lidmaat word die
datum wanneer en die gemeente waarheen hy vertrek,
in die betrokke kolom ingeskryf op die plek waar die
naam oorspronklik in die registers ingeskryf is. Die
geboortedatum word op die attestaat/bewys van lid
maatskap ingeskryf.

4.5 Bylae, pt 3.2.3 (oorgekom/vertrek) verander soos
volg: Na “aangeteken” kom “Toy die geboortedatum
geld 3.2.1 ook hier”.

4.6 Bylae, pt 3.2.4 (oorgekom/vertrek) lees soos volg:
“Wanrieer ‘n getroude vrou met attestaat/bewys van lid
maatskap uit ‘n gemeente van die Ned Geref Kerk of van
‘n susterkerk na ‘11 gemeente oorkom, word haar name
en van volgens 3.1.2 in die register ingeskryf”.

4.7 Bylae, pt 3.2.5 (oorgekom/vertrek) verval.

4.8 Bylae, pt 3.2.6 word 3.2.5.

4.9 Bylae, pt 3.2.7 word 3.2.6.

4.10 Bylae, pt 4.5 (registerafskrifte): “deurgehaal”
word “onderstreep”.

5. ARG~EFHANDLEOD~NG
Die AAK kon nie in die afgelope reses daarin slaag om die
handleiding gereed te maak nie. Dr CS Kotzé, argivaris van
Transvaal en Midde-Afrika, het intussen bygekom as mede
werker van die skriba, gevoiglik is daar besluit op ‘n besondere
werkverdeling met die skriba as die eindredakteur. DIE AAK
het sinodes intussen versoek om maar met die Argiefregle
ment en Bylae as ‘n maatstaf en handleiding vir gemeentes,
ringe en sinodes, voort te gaan. Studiestukke van argivarisse
sirkuleer intussen onder gemeentes as riglyne.
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Die ideaal bly egter om ‘n noemenswaardige publikasie op die
mark te bring wat van gemeentes tot opleidingsentra van die
Ned Geref Kerk gebruik kan word. Dit moet ook rekening hou
met die beginselgrondslae van kerklike argiefarbeid en die
moderne media in diens van inligtingsinsameling. Die AAK
sien daarna uit dat die betrokke sinodale argiefkommissies die
twee opstellers die nodige vryheid vir die werk sal gee sodat
die handleiding in die reses 1986-90 kan verskyn.

6. HUWELIKSWET 1970 EN ARGIEFBE
WARING

Die saak het ook al ‘n geskiedenis, maar kortliks kom dit
daarop neer dat .sedert die veranderde huwelikswet van 1970
die gewone kerklike huweliksregisters nie meer gebruik word
nie en huweliksbevestigers die reg het om kopieë van
huweliksregisters (81-30> in hulle besit te hou. ‘n Versoek dat
huweliksbevestigers- Bl-30-kopiee by die sinodale kerkargief
moet inhandig, was tot dusver sonder welslae. Dit beteken dat
vele gemeentes nie meer gegewens oor kerklik bevestigde hu
welike besit nie, ook nie die sinodale argiewe nie, en dat
belangrike data dus verlore gaan.

Cm te probeer red en kerklike rekords dus op datum te probeer
hou, het die AAK sinodes versoek om met ‘n eie rekordsisteem
ivm sulke huwelike te begin. Verskeie sinodes het positiewe
besluite geneem en ander selfs daadwerklik met ‘n eie huwe
Iiksregister begin. NG Kerk-Uitgewers, Kaapstad, het ‘n een
voudige aantekeningboek beskikbaar, wat reeds deur Wes
Kaap gebruik word en ook vir ander sinodes van nut kan wees.

6.1 AANBEVELING
Huwelike wat kerklik bevestig word, moet aangeteken word
vir bewaring in die onderskeie argiewe van die sinodes van die
Ned Geref kerk.

7. REKENARISERING
Die Algemene Sinode 1982 het die volgende beskrywingspunt
in oorweging geneem: “Die Algemene Sinode word versoek
om die moontlikheid van ‘n gerekenariseerde sentrale
registerstelsel vir doop- en lidmateregisters te ondersoek en te
implementeer indien dit wenslik is”. Die besluit daarop in 1982
is soos volg: “Die Sinode aanvaar die beskrywingspunt en ver
wys die aangeleentheid na die Algemene Argiefkommissie.
Die Algemene Argiefkommissie rapporteer aan die Breë Mode
ratuur, wat volmag ontvang om na bevind van sake op te tree”
(Hand, p 750, 1101, 1424).
Die AAK het ondersoek ingestel — selfs wyer as die opdrag —

en ‘n volledige memorandum (kyk Bylae 1) vir die insae van
die Breë Moderatuur van die Algemene Sinode van 1986
opgestel.
Die aanbevelinge uit die memorandum verdien die ernstige
aandag van die Sinode:

7.1 AANBEVELING
Die Sinode neem kennis daarvan en heg sy goedkeuring
daaraan dat die Algemene Argiefkommissie wyer nage
vors het as wat die opdrag van die Sinode was.

7.2 Die Sinode versoek die Algemene Argiefkommissie
om na te vors wat die moontlikhede is wat rekenarise
ring en ander tegniese ontwikkelinge vir rekordbeheer
bied en aan die Sinode versiag te doen.

7.3 Die Sinode versoek die Algemene Argiefkommissie
om na te vors wat die moontlikhede is wat rekenarise
ring en ander tegniese ontwikkelinge vir inhigtingsont
sluiting en veral indeksering bied en aan die Sinode ver
slag te doen.

7.4 Die Sinode erken die waarde van die rekenaar as
vindmiddel en afvoerfasiliteit van inhigting op
mikrovorms, maar is terdeë bewus van die risiko’s ver

bonde aan die aanwending van die rekenaar as
stoorplek.

7.5 Die Sinode verkies dat inligting, indien nie op die
papierrekord nie, dan liefs op mikrovorms gestoor word,
met die rekenaar as vindmiddel.

7.6 Die Sinode verkies dat waar inligting as gevoig van
die bywerkingstempo, soos met doop- en lidmateregis
ters, op magneetband gestoor moet word, doeltreffende
voorsorg getref word teen ongemagtigde wysiging en
uitwissing deur die hou van oupa-, pa- en seunrekords
wat uiteindelik, as die byvoegingstempo gedaal het tot
‘n minimale syfer, op mikrovorms oorgeplaas word. Dit
word In die hande van die Algeirieiie Aigiefkoiriiriissie
geiaat om te besluit watter mikrovorms, indien dit
geimplementeer word, die beste diens aan die kerk sal
lewe r.

7.7 Die Algemene Argiefkommissie ontvang staande
opdrag om hom op hoogte te hou van ontwikkelinge
wat betref mikrovorms en die Algemene Sinode van tyd
tot tyd, indien nodig, van advies te bedien.

7.8 Die Sinode bewillig ‘n bedrag vir die verkryging van
die dienste van rekenaarkonsultarite en ook vir profes
sionele advies en navorsing met betrekking tot die
gebruik van mikrovorms. Volledige verslag moet aan die
Algemene Kommissie vir Fondse gelewer word van die
besteding van die geld.

7.9 Die Sinode neem, by die implementering van die
sisteem, die volgende in oorweging:

7.9.1 Oupa-pa-seunbasis
Wat doop- en lidmateregisters betref, waar die bywer
kingstempo hoog is, behoort die rekenaar met mag fleet-
band op ‘n oupa-pa-seunbasis as stoorplek vir die mug
ting aangewend te word. Die oupa-stoorplek is dan ‘n
sentrale argief waarheen alle ingevoerde inligting elek
tronies herlei en waarvandaan inuigting, indien nodig,
weer verkry word. Die pa-stoorplekke is die sinodale ar
giewe en die seun-stoorplekke van elke pa-stoorplek die
gemeentes in die sinodale ressort wat die inligting na die
pa-stoorplek voer vir storing en deurvoering na die oupa
stoorplek, wat sal verseker dat indien inligting in een
stoorplek uitgewis word, dit geredelik van die seun-, pa-
of oupa-stoorplek herwin kan word, wat die geval ook a!
mag wees.

7.9.2 Indeling seun-stoorplekke
Seun-stoorplekke kan soos voig ingedeel word (Kyk
Bylae vir skematiese voorstelling):

7.9.2.1 Regstreeks-gekoppelde seun-stoorplekke
(voorlopig groep A) met eie terminale wat die inligting
regstreeks na die pa-stoorplekke invoer en, indien
nodig, regstreeks inligting van die pa-stoorplek kan ont
yang.

7.9.2.2 Mede-regstreeks-gekoppelde seun-stoorplekke
(voorlopig groep B) wat in voorafbepaalde groepe ter
minale dee! en soos die regstreeks-gekoppeldes, reg
streeks inligting na die pa-stoorplek invoer en, indien
nodig, regstreekse in!igting van die pa-stoorplekke ont
yang.

7.9.2.3 Mede-onregstreeks-gekoppelde seun-stoor
plekke (voorlopig groep C) wat nie eie terminale het
nie, maar in bepaalde groepe terminale dee! vanwaar
hulle, op hul gesette tye soos deur die pa-stoorplek
bepaal, hul inligting regstreeks na die pa-stoorplek in
voer en indien nodig regstreeks of per skrywe inligting
van die pa-stoorplek ontvang.
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7.9.2.4 Onregstreeks-gekoppelde seun-stoorplekke
(voorlopig groep D) wat nie eie terminale het nie, maar
op gesette eye deur die pa-stoorplek bepaal, hul inligting
skriftelik by die pa-stoorplek inlewer vir verwerking, in
korporering en deurvoering na die oupa-stoorplek.

7.9.2.5 By die indeling van die seun-stoorplekke,
behoort die volgende in berekening gebring te word:

7.9.2.5.1 die lidmatetal van die gemeente,

7.9.2.5.2 die verskuiwingsyfer en bywerkingstempo
van die gemeente en seun-stoorplek,

7.9.2.5.3 die finansiele vermoë van die gemeente om
die gesofistikeerde toerusting en ‘n opgeleide funk
sionaris te akkommodeer,

7.9.2.5.4 die beskikbaarheid van professionele herstel
en versieningsdienste,

7.9.2.5.5 die afstand tussen gemeentes wat terminale
moet deel,

7.9.2.5.6 die sinodale skakeling van elke gemeente.

7.9.3 Noodreelings
Gemeentes moet noodregisters aanhou vir gebruik wan
neer die rekenaarstelsel buite werking raak en, sodra die
stelsel weer in werking is, moet die besonderhede uit die
noodregisters in die rekenaar gevoer word.

Tot nog toe gebruikte en ongerekenariseerde registers
moet na die datum van implementering slegs bygéwerk
word in soverre dit rektifikasies, versuimde inskry
wings, naamsveranderinge en vertrekkende lidmate
geld.

Alle register- en afskrifblaaie asook alle gerekenari
seerde rekords van 25 jaar en ouer, waar die bywerkings
tempo tot ‘n minimale syfer gedaal het, moet fotografies
of deur rekenaarafvoer, op mikrovorms oorgeplaas
word, wat in die onderskeie pa-stoorplekke bewaar
word.

Kopiee van alle mikrovorms moet in die oupa-stoorpek
bewaar word.

7.9.4 Beheer
Die rekenaarstelsel moet beheer word vanuit die argief
wat deur die Algemene Sinode as oupa-stoorplek
aangewys word.

7.9.5 AAK se verantwoordelikheid
Die Algemene Argiefkommissie moet saam met die
paneel van rekenaarkundiges wat deur die kommissie
byeengeroep is, of rekenaarkonsultante wat deur horn
aangestel is, met ‘n voorafbepaalde begroting wat aan
horn toegeken is, die volgende bestudeer:

7.9.5.1 aanpasbaarheid, wat sal verseker dat die stelsel
nie deur veranderende omstandighede en aanvraag
verouderd raak en uit die mark gedwing word nie;

7.9.5.2 betroubaarheid, wat sal verseker dat die stelsel
stampe en stote sal kan weerstaan;

7.9.5.3 ekonomie, wat sal verseker dat die geld goed
bestee is;

7.9.5.4 eenvoud, wat nie afdoen aan doeltreffendheid
nie, maar dit eerder bevorder;

7.9.5.5 bruikbaarheid vir die kerk oor die wyds moont
like viak.

Die AAK en rekenaarkonsultante moet ‘n volledige uit
voerbaarheidstudie doen en verslag lewer aan die Breë
Moderatuur wat op sy beurt weer die reg het tot koopsie
van professionele konsultante, en ‘n begroting tot sy
beskikking het indien nodig. Indien die Breë Moderatuur
sy goedkeuring daaraan heg, moet die AAK na kon
sultasie van vyf rekenaarfirmas kwotasies vra en ‘n kort
lys van drie met aanbevelings van die Algemene Kom
missie vir Fondse voorlê.

7.9.6 Kwotasies
7.9.6.1 Na verdere insette deur die Algemene Argief
kommissie soos benodig en aangevra, indien dit bevind
word dat die Ned Geref Kerk finansieel daartoe in staat
sal wees, beveel die Algemene Kommissie vir Fondse by
die Breë Moderatuur/Algemene Sinode aan watter
kwotasie aanvaar moet word.

7.9.6.2 Die Algemene Argiefkommissie win verder van
drie firmas kwotasies in vir die voorsiening van
mikrovormfasiliteite wat beide die COM-stelsel en
karnera-fotografering insluit, en wat sonder meer aan die
goedgekeurde rekenaarstelsel geskakel kan word, en
volg verder dieselfde prosedure soos hierbo aangedui.

7.9.6.3 Indien ‘n kwotasie aanvaar word:

7.9.6.3.1 werk die Algemene Kommissie vir Fondse ‘n
formule uit waarvolgens die finansiële las deur die
belanghebbende instansies in die kerk gedra word;

7.9.6.3.2 besin die ander kommissies van die Algmene
Sinode oor hoe die rekenarisering en gepaardgaande
tegnieke hul arbeidsveld en studieveld raak en dien, in
dien nodig, verslae met aanbeveling by die Breë
Moderatuur in;

7.9.6.3.3 en, wanneer dit duidelik is dat oorgegaan kan
word tot implementering, gee die Breë Moderatuur aan ‘n
daartoe aangewese ad hoc-kommissie opdrag om in sa
mewerking met die firma en met inagneming van
7.9.5.1—7.9.5.5 ‘n installeringskedule uit te werk;

die Breë Moderatuur besluit finaal op ‘n datum waarop
tot die nuwe stelsel oorgegaan sal word.

7.9.7. Die Breë Moderatuur ontvang opdrag om met die
ander lede van die Ned Geref Kerkfamilie, die twee
ander Afrikaanse Kerke en indien so goed gevind, ook
met ander kerke met ‘n presbiteriale kerkregering in die
land sarnesprekinge te voer oor die moontlikheid om die
stelsel met die Ned Geref Kerk te deel.

7.10 AANBEVELING
Die Algemene Sinode aanvaar in beginsel dat rekenari
sering ook noodsaaklik binne sy eie verband en ander
sinodale verbande is.

7.11 Die Algemene Fondse Kommissie word versoek
om te begroot vir tussentydse uitgawes en die uit
eindelike inwerkingstelling van ‘n rekenaarsisteem.

8. DUURSAME PAP~ER

OP grond van navrae oar die begrip “duursame papier”
(Argiefreglement 1982, Pt 1.5.4) moet sinodes hulle asb. van
die volgende feit vergewis:

Met duursame papier word nie noodwendig net die bekende
en tradisionele “argiefpapier” bedoel nie, maar alle goeie
papier wat geskik is vir kopieerwerk, tik- en skryfwerk. Alle in
stansies binne Ned Geref verband het die verantwoordelikheid
am die beste papier te gebruik, veral vir dokumente wat
bestem is vir argiefbewaring.
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Oor wat duursaam is, kan daar verskil van mening wees, maar
navrae vroeg in 1986 by die NG Sendingpers in Bloemfontein
maak die volgende papier aanbevelenswaardig vir uiteindelike
argiefbewaring:

Lord Ariston Bond. Gewig 85 gram per vierkante meter. Baie
geskik vir hoe gehalte briefhoofde. R87,33 per 500 velle van
879x620 mm. Suid-Afrikaanse produk.

Ripple Short. Gewig 75 gram/m2. Geskik vir alle doeleindes.
R70,50 per 500 velle van 610X860 mm. Ingevoerde produk.

Typek Bond. Gewig 80 gram/m2. Geskik vir sommige
briefhoofde, vorms, fotostatiese kopieë, notules, omsend
briewe ens. R47,30 per 500 velle van 610x860 mm. Suid
Afrikaanse produk. Meerdere tegniese advies word nog in
gewin.

9. FOTOSTA11ESE KOP~E~
Waar sulke kopieermasjiene a) hoe meer deur gemeentes en
kommissies van kerkrade, ringe en sinodes gebruik word, kom
die vraag te berde, nI of sulke kopiee geskik vir kerklike
argietbewaring is. Die antwoord is natuurlik positief. Daarmee
het die AAK geen probleem nie, mits van duursame papier
gebruik gemaak word en kopieerwerk deur die sg. droë proses
plaasvind. Die natproses is minder aanvaarbaar omdat water
die skrif kan bederf (vgl. Handboek Nasionale Diploma in
Argiefwetenskap 1984).

10. ARGWAUA VAN SINODES
Dit gebeur meermale dat sinodale argiewe argivalia wat in
ander sinodale argiewe tuishoort, ontvang en dat onder sulke
omstandighede daardie argiefmateriaal aan die betrokke argief
oorhandig word. Wat die saak betref, is daar oor die algemeen
‘n goeie gees van samewerking tussen die verskillende sino
dale argiewe. Dieselfde geld gemeentelike argiewe, hoewel
uitsonderinge tog voorkom. Dit is egter belangrik dat die goeie
gees van samewerking moet voortduur en dat die verskillende
argiewe begrip vir mekaar sal he, tot beter diens aan die kerk
geskiedskrywing.

10.1 AANBEVELING
Die Algemene Sinode beskou die bestaande gebruik as
steeds geldig, nI. dat argivalia en museummateriaal van
‘n bepaalde sinodale ressort by die betrokke argief
tuishoort ter wille van die historiese korrektheid en die
navorser. Die Algemene Sinode vra dat waar ‘n ander
sinode se argivalia of museummateriaal by ‘n bepaalde
sinodale argiefbewaarplek ingelewer is, Ig dit aan eers
genoemde oordra.

11. REKORDBEHEER
Dit blyk dat die aangeleentheid veral in die Transvaalse
Kerkargief besondere aandag geniet en dat ‘n subkommissie
van die Transvaalse- en Midde-Afrikaanse Kerkargiefkom
missie besig is met ‘n studie oor die vraag na rekordbeheer in
die verskillende sinodale ressorte. Aandag word ook geskenk
aan die moontlikheid om aWe argiefsisteme in die kerk onder
“een sambreelsisteem” byeen te bring.

Die AAK het by sy vergadering in Maart 1986 daarvan ken
nisgeneem en sy steun aan die bestudering van die saak
gegee. Omdat dit egter o.a. kerkregtelike implikasies het, is die
Iaaste woord nog nie gespreek nie. Die AAK wag ‘n versiag
oor die aangeleentheid in.

12. KURSUS KERKLIKE ARG~EFKUNDE
Juis vanweë ‘n opvallende gebrekkige historiese bewussyn in
gemeentes van die Ned Geref Kerk en die gevolglik skamele
argief- en museumdienste, kom die AAK sterk na yore in sy
pleidooi vir meerdere kennis van die argiefkunde. Hierdie faset
van die kerklike ewe in Suid-Afrika is tot dusver te veel ver
waarloos, daarom is die tyd ryp vir offisiële aandag aan die

vraagstuk van kursusse of opleiding in die verband. Die
handleiding wat die AAK beoog, is dan ook daarop ingestel
om leiding aan gemeentes en tot by teologiese skole te gee.

12.1 AANBEVELING:
Die Algemene Sinode dra dit aan die AAK op om same
sprekings met die kuratoria te voer ivm die moontlikheid
van ‘n kursus in kerklike argiefkunde.

13. AGENDAS/HANDELJNGE
Hoewel dit ‘n plaaslike aangeleentheid is, het die Algemene
Sinode deur die Algemene Argiefreglement ‘n oorkoepelende
funksie. Daarvolgens gee kerkrade, ringe en sinodes hulle
samewerkingen het al die Ned Geref verbande die verant
woordelikheid om kerklike argiefdiens te bevorder. In die hg
daarvan vra die AAK die steun van die Algemene Sinode ook
vir sy poging om sinodale agendas en handehinge te versamel
en te bewaar.
13.1 AANBEVELING
Die Algemene Sinode dra dit aan die skribas van sinoda
le kommissies op om agendas, handelinge en bepalinge
van sinodes/sinodale kommissies aan sinodale argiewe
te stuur.

14. KERKMUSEUM
Die AAK het by sy vergadering in Maart 1986 te Kaapstad die
vraag bespreek of ‘n museum vir die Algemene Sinode ingerig
moes word. Prikkelende moontlikhede in die verband is te lees
in die belangwekkende skripsie van HM Strumpfer: ‘n Mu
seum vir die Ned Geref Kerk, Pretoria, 1985. Die Skripsie is
by die Fakulteit Lettere en Wysbegeerte (dept Afr en Nedl
Kultuurgeskiedenis, UP) vir die verkryging van ‘n nagraadse
diploma in Museumkunde.
Die AAK het uit finansiële oorweging besluit om nie ‘n
aanbeveling by die Algemene Sinode te maak nie, maar
eerder ‘n beroep op Sinodes te doen om plaaslik ‘n
museum te begin en uit te bou.

15. BEGROT~NG 1987—90
Waar die AAK in die verlede ‘n meer algemene begroting inge
dien het, doen hy dit nou meer gespesifiseerd in ‘n poging om
daardeur groter duidehikheid ivm sy uitgawes te gee. Die
begroting loop oor genoemde jare en toon van 1986—87 ‘n
styging van 111%, hoofsaaklik weens die stygende koste van
die Kaapse Kerkargief. Die motivering vir die begroting van bg
argief word in Bylae 2 saamgevat.

15.1 AANBEVELING
Die Algemene Sinode keur die volgende Argiefbegroting
vir 1987—90 goed:

Skriba AAK
(Bfn)
Tikwerk
Telefoon
Skryfbehoeftes
Fotostate
Argief AAK
(K’stad)
Personeel
Telefoon
Kantoorhuur
Bindwerk
Bindmateriaal

1987/88 1988/89 1989/90 1990/91
2 500,00 2 650,00 2 800,00 3 000,00
1 000,00 1 050,00 1 200,00 1 240,00

500,00 560,00 610,00 640,00
140,00 160,00 170,00 190,00
220,00 220,00 250,00 250,00
140,00 160,00 170,00 190,00

5 350,00 5 700,00 6 000,00 6 400,00
150,00 160,00 170,00 180,00

2 000,00 2 100,00 2 230,00 2360,00
750,00 800,00 850,00 900,00
750,00 800,00 850,00 900,00

Kommissie
Dagbestuur
Kantoor

13 500,00 14 360,00 15 300,00 16 250,00

Styging 111% 6,37% 6,55% 6,21%



ARGIEFKOMMISSIE 234

15.2 AANBEVELING
Die A~gemene Sinode versoek die twee betrokke kan
tore om afsonderlik by die Algemene Fondse Kommissie
se kantoor vir hulle uitgawes te eis.

Met die hoop op die ernstige aandag van die Sinode.

U broeders

DR CS KOTZE (Voorsitter), DS JM BLIGNAUT (0-voorsitter),
DR IL FERREIRA (Skriba), DS WM GROVE, DS AS BENE
CKE.

BYLAE AAK-’l

VERKORTE MEMORANDUM OOR REKE
NAR~SERHNG ~N D~E NED GEREF KERK

Op grond van die Algemene Sinode in 1982 se versoek in die
verband het die AAK op sy vergadering van 13 en 14 Maart
1984 besluit om die firma Infoman in Pretoria te nader oor ‘n
algemene ondersoek. Die argivaris van Transvaal en Midde
Afrika het van die AAK opdrag ontvang om die firma in die
verband te nader en die saak is verder na die dagbestuur van
die AAK verwys.

1. HULP VAN REKENAARKUND~GES
Daar moet op gewys word dat die dienste van ‘n rekenaarkon
sultant om ‘n uitvoerbaarheidstudie te doen en advies oor ‘n
verskeidenheid sake met betrekking tot rekenarisering te ver
skaf, ‘n koste van R5 000 tot RiO 000 ka~n beloop. Geen finan
sies is hiervoor gestem nie. Om hierdie leemte te vul, het die
AAK die dienste verkry van 7 broeders, almal rekenaarkun
diges uit drie gemeentes, wat op vertoë na yore gekom en hul
dienste aangebied het om as adviespaneel te dien. Die
oorspronklike verslag is aan drie van hulle voorgele vir kom
mentaar.

2. REKENAR~SER~NG ~N WYER VER
BAND

In die hg van die enorme ontwikkeling op die gebied van die
rekenaarwetenskap in die jongste tyd, en die onbetwisbare
voordele wat dit op meer as een viak vir die kerk kan bring, is
dit nodig om in wyer verband na die moontlikheid van rekena
risering te kyk, al behels dit ‘n wyer veld as wat die opdrag van
die Sinode aandui.

3. D~E ~NUGT~NGSONTPLOFFDNG EN
RE KO RD BE HE ER

In die hedendaagse gemeenskap het inligting die grondslag vir
optrede geword. Dit is meegebring deur die vordering in die
wetenskap en tegnologie. Daarby sorg die massamedia vir die
spoedige oordrag van inligting en kennis van een persoon na
‘n ander en ook een gemeenskap of kerk na die ander.

Wanneer daar in hierdie omstandighede van ‘n “inhigtingsont
ploffing” gepraat word, word ‘n werklike vraagstuk van die
kerk beklemtoon. Die kerk wil nie alleen inligting oor die
bewegings van sy hidmate aanteken, stoor en bekom nie, maar
moet weet en onthou wat hy gedoen en besluit het oor die
hele linie van al sy werksaamhede oor die jare in al sy deelheb
bende instansies (kerkrade, ringe, sinodes, kommissies, diens
aksies, verenigings, rade en kantore) sodat hy nie in stryd met
vorige besluite en optredes handel nie, nie foute wat reeds ge
maak is, weer begaan nie en nie studiewerk onderneem oor
sake waaroor reeds voldoende besin is nie. Dit is dus nood
saakhik dat die kerk deur middel van sy argiewe oor al sy
dokumente, as die belangrikste inhigtingsdraers, doeltreffende
beheer moet uitoefen.

Hierdie beheer geld nie alleen doop- en lidmateregisters nie,
maar alle argivalia wat deur alle argiefskeppende entiteite
binne die kerk daargestel is. Dit geld met ander woorde
notu les, korrespondensie, verslae, aktes, kontrakte, lisensies,
polisse, sertifikate, transporte, waarborge, registers,
kasboeke, grootboeke, joernale, kwitansieboeke, tjekboeke,
finansiële state, ouditeursverslae, handleidings, konferen
siemateriaal, konstitusies, afkondigingsboeke, beplanninge,
statistieke, inventarisse, manuskripte, inhigtingslOers edm van
gemeentes, ringe, sinodes, kommissies, verenigings, diens
aksies, inrigtings, institute, byeenkomste, maatskappye,
trusts, pensioenfondse, skemas, kerkkantore, rade en ampte.

Dit is wat in die argiefkunde rekordbeheer genoem word, en
wat vir die doeltreffende funksionering van die argiefskep
pende entiteit, sy dit die kerk, sinode, ring, gemeente of welke
ook al, onontbeerlik is.

4. REKENARISERING EN INDEKSERING
‘n Tweede faset van die besinning rondom die aspek van in
higting is die noodsaakhikheid van indeksering, dws ‘n
alfabeties gerangskikte saakregister van onderwerpe waaroor
daar in die verskillende inhigtingsbronne van die kerk gehandel
word met meegaande heen- en kruisverwysings, wat een van
die mees gekomphiseerde dissiplines in die informatika is.

5. REKENARISERING EN MIKRO
VORMS

Die gebruik van die rekenaar vir die berging en herwinning van
inhigting kan basies drieërlei behels:

5.1 Die invoer van inhigting op magnetiese band en die afvoer
op ‘n leesskerm, of, met aanpassings, deur direkte drukwerk
op papier.

5.2 dit wat internasionaal bekend geword het as die COM
(Computer Output Microfilm)-stelsel, waarby inligting op ‘n
magnetiese band ingevoer word en dan afgevoer op ‘n mikro
vorm 5005 mikrofilm of mikrofiche, met ultrafiche as verdere
ontwikkehing, waarvandaan die inhigting of dokument weer op
papier gereproduseer kan word;

5.3 die stelsel waarby dokumente fotografies op mikrovorms
vasgele en fotostaties weer op papier teruggeplaas kan word,
en die rekenaar uitsluithik as vindmiddel aangewend word.

6. DOE RISIKOFAKTOR BY REKENARI
SERING

Die grootste risiko by ‘n rekord op magneetband is dat ‘n
versteuring in die stroombaan tot die vernietiging van die
rekord kan el. Dit sal dus nodig wees om Of duplikaatbande
elders te bewaar in wat genoem word “Oupa-” en “Pa
stoorplekke’, of andersins die papierrekord te behou. Dit word
trouens aanvaar dat die tradisionele medium om inhigting vas
te he, die papierrekord, volgens alle beskikbare gegewens nie
gou van die toneel sal verdwyn nie. Dit het navorsers en
tegnici gelei tot die ontwikkehing van die COM.

‘n Lid van die Kommissie het in hierdie verband uitvoerige
samesprekinge met ‘n verteenwoordiger van die firma KODAK
gehad en ook ‘n simposium oor mikrovorms bygewoon.

7. DIE NOODSAAKLIKHEID VAN REKE
NAARKONSULTANTE

Verskeie persone is gemoeld met die voorbereiding vir, en
benutting van die rekenaar. Daar is ‘n aantal verskillende, maar
in ‘n mate oorvleuelende, aktiwiteite. Die dienste van reke
naarkonsultante is hier onontbeerhik.

Die probleem moet ondersoek word om te besluit of die
rekenaar dit kan oplos. Die finansiOle en organisatoriese im
phikasies van ‘n rekenaaroplossing, die koste en voordele in
terme van tyd, mannekrag, geld en geriewe moet bereken
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word. Die studie tref ‘n vergelyking tussen alternatiewe en
doen verslag in verband daarmee.

Die doel van die uitvoerbaarheidstudie is om vas te stel wat die
tegniese, bedryfs- en ekonomiese regverdiging is om ‘n taak
met die rekenaar uit te voer. Dit probeer voorspel wat die
gevolge is as ‘n alternatiewe datahanteringstelsel gebruik
word.

8. DIE VERKRYGING VAN REKENAAR
DO EN STE

In hierdie verband moet dit in gedagte gehou word dat daar
drie verkrygingswyses is:

8.1 Direkte aankope, met die volgende voor- en nadele:

8.1.1 VOORDELE
8.1.1.1 Die apparatuur en programmatuur bly die eiendom
van die kerk en hy behou dus beskikkingsmag oor alles.

8.1.1.2 Daar is mm gevaar dat ongewenste toegang tot ver
troulike en sensitiewe dokumente/inligting verkry kan word.

8.1.1.3 Een groot kapitale uitgawe kan vir die kerk op die
ang duur meer ekonomies wees as huurgeld oor ‘n lang
tydperk.

8.1.2 Nadele
8.1.2.1 Die apparatuur, programmatuur en die opleiding van
en/of verkryging van opgeleide personeel kan vir die kerk mu
joene beloop wat hy moeilik sal kan bekostig.

8.1.2.2 Die kerk kan probleme ondervind om professionele
advies, versieningsdienste, hersteldienste asook onderdele te
bekom.

8.1.2.3 Die probleem van apparatuur wat verouderd raak
en/of van die mark gedwing word, is altyd daar.

8.2 Die huur van ‘n rekenaar wat deur die huurder gehuisves
word.

8.2.1 Voordele
8.2.1.1 Die verhuurder is verplig om professionele dienste,
advies, versieningsdienste, hersteldienste en onderdele te
voorsien.

8.2.1.2 Die probleem van apparatuur wat verouderd raak
en/of van die mark gedwing word, is die van die verhuurder
wat kontraktueel gebind is en oor die tegniese en profes
sionele personeel en fasiliteite beskik.

8.2.2 Nadele
8.2.2.1 Indien kontrakbreuk sou plaasvind of die verhuurder
uit die mark gedwing word, kan die feit dat die apparatuur en
programmatuur nie die eiendom van die kerk is nie en die kerk
so toegang tot sy rekords verloor, of dat dit selfs net aansienlik
aan bande gelê word, grootskaalse ontwrigting, of nog erger
veroorsaak.

8.2.2.2 Selfs met die voorsorgmaatreëls soos vertroulik
toegekende kodenommers of sleutelkodes, is die gevaar van
ongewenste toegang tot vertroulike dokumente/inligting veel
groter as wanneer die rekenaar die eiendom van die kerk is.

8.2.2.3 Die huisvesting van apparatuur, veral ook in die hg
van ontwikkehinge wat met verloop van tyd kan kom, kan pro
bleme veroorsaak.

8.2.2.4 Die huurder kan op ‘n later stadium vind dat die
huurgeld so hoog is dat hy dit nie meer kan bybring nie.

gehuisves word en die huurder per telefoon en/of terminaal
professionele dienste ontvang.

Behalwe 8.2.2.3 is die voor- en nadele van die stelsel dieselfde
as die wat onder 8.2 genoem is. Die stelsel word beskou as die
mees ekonomiese van die drie.

9. DIE BEHOEFTE AAN REKENAROSE
RING

By die oorweging van die aspekte wat hierbo aangestip is,
moet gevra word: Wat is die behoefte van die kerk? Twee
basiese gesigspunte moet hier in gedagte gehou word:

9.1 Die Algemene Sinode het met sy opdrag aan die AAK
ongetwyfeld ‘n sisteem in gedagte gehad, waarmee met mm
der inspanning en probleme ‘n meer doeltreffende rekord gehou
kan word van die doop- en belydende lidmaatskap van die lede
van die kerk, met al die implikasies daaraan verbonde. Hier is
sekerlik veral gedink aan groot stadsgemeentes en trouens
almal met groot verskuiwingsyfers en daarby die lywige,
veeleisende en tydrowende afskrifte van die doop- en lid
materegisters wat elke jaar by die kerkargiewe ingelewer moet
word.

9.2 Die AAK het bevind dat die rekords van lidmate deel
vorm van ‘n groter geheel, waarby die invoering, storing en
herwinning van inligting van wesensbelang is.

10. DIE AARD VAN DIE SISTEEM

Die AAK kom tot die gevolgtrekking dat wat nou in werking
gestel moet word, die volgende is:

10.1 ‘n Sisteem is nodig waarby groot gemeentes, alle ge
meentes met verskuiwingsyfers wat problematies is, en
kerkargiewe wat sentrale rekords van lidmate huisves en op
datum (probeer) hou, baat kan vind, waarby ander ge
meentes, wat die probleme nie in die mate ondervind nie,
noodwendig en desnieteenstaande ook ingeskakel moet wees
en dus oor die toepaslike fasiliteite moet beskik.

10.2 ‘n Sisteem wat verder uitgebou en infasseer moet kan
word om dit wat onder verskeie punte aangedui is, vir die kerk
te kan akkommodeer en ook met ander kerke en instansies
buite die kerk te kan skakel indien so benodig.

10.3 ‘n Sisteem wat die waarborge vir gerieflike storing en
beskerming teen ongewenste toegang bied of die vernietiging
van inhigting verhoed.

10.4 ‘n Sisteem waarvolgens bywerkings en aansuiwerings
makhik verrig en die bygewerkte en/of aangesuiwerde inligting
op alle vlakke sonder meer geldentifiseer en verkry kan word.

11. DIE VOLLEDIGE OORSPRONKLOKE
VERSLAG VAN DIE AAK

Wat die volledige oorspronkhike versiag van die AAK betref,
doen die AAK soos volg aan die hand:

11.1 Kopieë van die oorspronklike verslag van AAK kan teen
betahing van die Kerkargief, Posbus 433, Pretoria, bestel word.

11.2 Die Sinode versoek dat, wanneer rekenaar- en
mikrovormkonsultante aangestel word, die oorspronkhike
verslag van die AAK aan hulle ter hand gestel word.

8.3 Deur die dienste van ‘n buro-stelsel soos BELTEL en
ander netwerke waarvolgens die rekenaar deur die verhuurder
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12. SKEMATIESE VOORSTELUNG in die groep tereg kom waar dit hoort. Heelwat ontbrekende
stukke is opgespoor of aangevra. Daarna is elke groep se
dokumente gerangskik en ‘n inventaris opgestel. Toe is dit in
netjiese “box files” geplaas met die nodige name en verwy
singsnommers buite op gedruk en in volgorde in die rakke ge
plaas.

Daarna is ‘n volledige inventaris opgestel, op die rekenaar in
getik, gedruk en tien kopieë gefotostateer en netjies ingebind.
Aan elkeen van die argiewe te Pretoria, Bloemfontein, Pieter
maritzburg en Windhoek is ‘n eksemplaar voorsien.

Die argivaris het ongeveer 20% van sy tyd aan die werk ivm
die Algemene Sinode se argief bestee. Die boekbinder!druk
ker het ongeveer 10% van sy tyd daaraan bestee, en die res
van die personeel omtrent 5%. As ‘n mens 20% van die
argivaris se vergoeding sou bereken, 10% van die boekbinder/
drukker s’n, en 5% van die res van die personeel s’n, beloop
dit omtrent RiO 593. Daarby moet dan nog gevoeg word ‘n
bedrag vir kantoor- en kluishuur, telefoon en skryf- en bind
materiaal. Dit sal ongeveer die volgende bedrae beloop:
Kantoor- en kluishuur R2 000,00; telefoon R150,00; skryfbe
hoeftes, bindmateriaal, “box files” R750,00; bindwerk
R750,00. Die totale bedrag is dan R14 243,00.
Die afgelope 14 jaar het die Sinode van Wes-Kaapland
goedgunstiglik die Argief van die Algemene Sinode gedra,
maar dit is nie minder as billik dat die Algemene Sinode nou ‘n
realistiese bydrae sal maak vir die dienste wat deur die Kaapse
Argief gelewer word nie.

Die begroting vir die Argief van Wes-Kaapland vir 1986—87 is
R137 000,00, terwyl die bydrae van die Algemene Sinode
R600,00 per jaar beloop, dws 0,44%

Ons wil derhaiwe aanbeveel dat die Algemene Sinode vir 1987
begroot vir ‘n bydrae van R9 000,00 aan die Kaapse Argief met
‘n jaarlikse verhoging afhangende van die jaarlikse vermeerde
ring in bedryfskoste tot by die volgende Algemene Sinode.

BYLAE AAK-2 Die bedrag word soos volg bereken

Salaris personeel R5 350,00
BEG ROTING ALGEMENE ARGHEFKOM- Kantoor- en Kluishuur R2 000,00
MISSIE SE ARGIEF TE KAAPSTAD Bindwerk en drukwerk R 750,00

Bindmateriaal en leers R 750,00
Telefoon R 150,00

Cm by so ‘n billike verdeling as moontlik te kom, bereken die
Kaapse Kerkargief die Algemene Sinode se verantwoordelik
heid toy sy Argief op die volgende manier: R9 000,00

Die Kaapse Kerkargief probeer bepaal watter persentasie van
die arbeid van die Argiefpersoneel in die afgelope jaar aan
werk ivm die Argief van die Algemene Sinode bestee is, en
watter persentasie van hulle tyd in die toekoms aan die Argief
van die Algemene Sinode bestee sal moet word om die Argief
doeltreffend en professioneel te organiseer en te beheer.

KORT OPSOMMING VAN WERK WM DIE
ARGIEF VAN DIE ALGEMENE SINODE:
FEBRUARIE 1985 TOT FEBRUARIE 1986

Die Argiefmateriaal van die Algemene Sinode beslaan reeds
20.46 liniêre meter rakspasie. Dit beteken ‘n gemiddelde
vermeerdering van 1,46 meter per jaar. Cm vir die volgende 50
jaar voorsiening te maak, sal daar dus nog 73 meter rakspasie
gereserveer moet word. Daarmee het ons geen probleem nie.

WERK WAT IN DIE AFGELOPE JAAR GE
DOEN IS

Daar het nog geen indeks vir die Argiefmateriaal van die
Algemene Sinode bestaan nie. Eerstens is dit in 23 groepe
volgens die verskillende sinodale kantore en kommissies
verdeel. Vervolgens is die dokumente gesorteer sodat elkeen
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10 Versiag van die Aigemene Kommissie vir

KERKLIKE PUBLIKASIES

U Kommissie het die eer om hierdie eerste gesamentlike
versiag oor die werksaamhede van die Tydskriftemaatskappy
van die Ned Geref Kerk en van die Maatskappy vir Bybelkor
aan u voor te lê. Ingevolge ‘n besluit van die Algemene Sinode
1982 is hierdie twee maatskappye onder één Algemene Kom
missie saamgevoeg. Die AKKP het in 1983 gekonstitueer en
het weer in 1986 vergader. Gedurende 1984 en 1985 het slegs
die Direksies van die twee Maatskappye vergader vanweë
besparingsoorwegings, en die sake van die twee maatskappye
behartig. Dit het met eenstemmige magtiging van die voile
AKKP geskied.

Afdel~ng I: VERSLAG VAN DIE TYD
SKRIFTEMAATSKAPPY VAN
DIE NED GEREF KERK

1. DIE KERKBODE

1.1 ROL VAN DIE KERKBODE
Die Kerkbode het gedurende die afgelope vier jaar sy taak en
funksie as amptelike spreekbuis van die Ned Geref Kerk
bestendig voortgesit. As spieelbeeld van wat van week tot
week in die Ned Geref Kerk en op algemeen kerklike gebied
gebeur, vervul Die Kerkbode steeds ‘n belangrike en
noodsaaklike rol. Indien ‘n navorser hom verdiep in die kerklike
gebeure van die afgelope 130 jaar in Suid-Afrika, sal hy
noodwendig met Die Kerkbode as onontbeerlike bron moet
rekening hou. Dit bied ‘n kanaal vir die bekendstelling van
kerklike en teologiese berigte asook van sake wat van
geestelike, morele, maatskaplike en ekumeniese betekenis vir
die kerk is. As die enigste diskussieblad van die Ned Geref
Kerk, bied dit ruim geleentheid vir die akademici, Ieraars en lid-
mate van ons Kerk om die bevindings van hul studies en/of
hulle oorwod menings oor aktuele sake te publiseer wat die wee
van die Kerk kruis. Dit is een van die getuienisse dat ons Kerk
en sy lidmate alles behalwe belangeloos, onaktief en irrelevant
in die kerklike en maatskaplike lewe in Suid-Afrika is. Die
Kerkbode het as kerkkoerant sy plek saam met die van ander
kerkkoerante invloedryk in ons land volgestaan.

In ‘n tyd van skerp meningsverskille op beleids- en politieke
gebiede in Suid-Afrika het Die Kerkbode deurgaans getrag om
in ‘n versoenende gees die party-politieke twiste en mynvelde
te vermy. Sodoende het die blad ‘n gesonde balans in me
ningswisseling gehandhaaf. lndien dit nie die geval was nie,
sou die verdeeldheid tussen lidmate, wat geneig is om sake
slegs deur hulle eie politieke brille te bekyk, waarskynlik veel
skerper gewees het as wat dit reeds is.

1.2 REDAKSIE
Gedurende die afgelope vier jaar het belangrike wisseling in die
redaksie van Die Kerkbode plaasgevind. Mnr J Froneman is as
assistent-redakteur opgevolg deur mev S Seyffert. Laasge
noemde moes ongelukkig om gesondheidsredes haar dienste
teen September 1984 beeindig en is opgevolg deur die huidige
redaksionele assistente, mej lna Duvenage. Sy word byge
staan deur mej Wilna du Toit. Hierdie dames lewer bekwame
en gewaardeerde werk in die redaksie, waarvoor hulle die dank
van die Sinode verdien. Gedurende die afgelope twee jaar het
ds LW Olwagen in Pretoria as verslaggewer vir Die Kerkbode
opgetree.

Die redakteur, ds GSJ MaIler, het die Direksie van die Tyd
skriftemaatskappy reeds in Mei 1985 in kennis gestel dat hy

van voorneme is om op 30 Junie 1986 — ná meer as 16 jaar in
hierdie ampsposisie — sy emeritaat te aanvaar. Hy is deur die
voorsitter van die Direksie versoek om aan te bly totdat ‘n op
volger by hom oorneem. Op die jaarvergadering van die AKKP
op 19 Mei 1986 is dr FM Gaum as die volgende redakteur van
Die Kerkbode benoem.

1.3 KERKBODES VIR WEERMAG EN AMBASSADES
IN DIE BUITELAND

Elke week word ‘n aantal eksemplare van Die Kerkbode aan
die weermag voorsien vir verspreiding by weermagbasisse.
Gemeentes van die Ned Geref Kerk teken goedgunstiglik in op
5 Kerkbodes sodat dit aan lidmate en jongmense by weermag
basisse voorsien kan word. Op versoek van die AKAE is ook
besluit om weekliks ‘n aantal Kerkbodes aan die Departement
van Buitelandse Sake te voorsien vir versprei~iing na am
bassades in die buiteland waar lidmate van ons Kerk op die
hoogte kan bly met wat op kerklike gebied in Suid-Afrika
gebeur.

1.4 RINGSVERTEENWOORDIGERS
Gedurende die afgelope vier jaar het die Ringsverteenwoor
digers wat benoem is om die belange van die Kerklike Tyd
skrifte in die Ringsressorte te verteenwoordig en te bevorder,
‘n belangrike en gewaardeerde werk verrig. Die jaarlikse
verslag oor Die Kerkbode wat aan die Ringe voorsien is, is
landswyd bekendgestel en volgens terugvoering is die belange
van die kerklike tydskrifte langs hierdie weg vrugbaar gedien.

1.5 DIE KERKBODE-KERSFONDS
Vir baie jare het Die Kerkbode ‘n kersfonds ingesamel en gead
ministreer ten behoewe van Die Kerkbode Weeshuiskers
fonds. Die aandag van die Kerkbode is intussen egter gevestig
op die belangrike feit dat weeskinders inderdaad die uitsonde
ringe in die kerkllke inrigtings is en dat die benaming van die
fonds gevolglik misplaas is. Daarom is die naam van die in
sameling verander na Die Kerkbode se Kinderhuiskersfonds.
Gedurende die afgelope vier jaar is die volgende bedrae uit die
fonds aan kinderinrigtings van die NG Kerk-familie bestee:
1982 — R4 121,00; 1983 — R7 376,00; 1984 — R9 836,00;
1985 — Rh 513,00. Die hulp word met groot waardering ont
van g.

1.6 AANBEVELING
Die Sinode doen ‘n beroep op elke kerkraad om die sir
kulasie van Die Kerkbode op te stoot deur ten minste vir
elke kerkraadslid in te teken en wat die spesiale uitga
wes betref vir elke huisgesin in te teken.

2. DIE VOORLIGTER

2.1 REDAKSIE
Die personeel van Die Voorligter het in die reses onveranderd
gebly en bestaan uit mnr WL Maree (redakteur), mev S van Zyl
(administratiewe sekretaresse) en mej M le Roux (redaksie
sekretaresse).
Die Voorligter sal DV in Desember 1987 sy vyftigjarige bestaan
vier.
2.2 LESERSOPNAME
Volgens die 1985-opname van AMPS (Alle Media en Produk
te-studie) het Die Voorligter 445 000 volwasse lesers. Dit bete
ken dat elke eksemplaar deur byna 2,5 volwassenes gelees
word. Die syfer sal natuurlik aansienlik hoer wees as die kin
ders bygetel word.
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Tydens die 1983-opname het byna twee-derdes van die
voiwasse lesers verklaar dat hulle alles of meeste van die in
houd lees. Hierdie gegewens toon dat dit oor-en-oor die moe[
te werd is om vir al die gesinne in ‘n gemeente op Die
Voorligter in te teken.

2.3 STUDIEREIS
Danksy ‘n toekenning uit Die Voorligter-Trustfonds kon die
redakteur in September en Oktober 1985 ‘n studie van
kerkblaaie in Duitsiand en die VSA maak. Die studiereis was
nie net verrykend nie, maar het ook gelei tot sekere verbete
rings wat aan die begin van 1986 in die blad aangebring is.

2.4 RUBRIEKE
Die Vrouediens en die Algemene Jeugkommissie het voortge
gaan met hulle vaste rubrieke in Die Voorligter, maar die Alge
mene Kommissie vir die Diens van Barmhartigheid het s~
rubriek gestaak.

2.5 SAKBOEKIE
Met behulp van Die Voorligter-Trustfonds is voortgegaan met
die publikasie van Die Voorligter-Sakboekie. Die afgelope
twee jaar het die fonds ook bygedra tot die drukkoste van Die
Voorligter se Dagboek vir die Orrelis, deur Wilma Viljoen. Die
fonds is verder ‘n deelhebber aan die Andrew Murray-Prys
fonds.

2.6 AANBEVELINGS
2.6.1 Die Sinode neem met groot dank kennis van die
feit dat Die Voorligter, met ‘n sirkulasiesyfer van 177 000,
opgeskuif het tot die tweede grootste sirkulasiesyfer
van alle Afrikaanse tydskrifte.

2.6.2 Die Sinode spreek sy opregte dank uit teenoor
aVe kerkrade wat deur middel van massa-intekening
sorg dat elke huisgesin in hulle gemeentes ‘n eksem
plaar van Die Voorligter ontvang.

2.6.3 Die Sinode doen ‘n dringende beroep op kerkrade
om massagewys in te teken op Die Voorligter ten einde
hierdie gesinsblad van ons kerk aan elke gesin in die ge
meente te besorg.

3. D~E JAARBOEK

3.1 SAMESTELLING
Die redaksie van Die Voorligter is reeds die afgelope tien jaar
met die samestelling van die Jaarboek belas. Ds CH Delport
help nog steeds met die naamlyste en ds HC Hopkins sorg vir
die lewensketse van afgestorwe predikante.

3.2 OMVANG
Die algemene voorkoms en inhoud van die boek het naasteby
dieselfde gebly, maar statistiek ivm gemeenteleraars het in die
reses bygekom. Met dankbaarheid kan gemeld word dat die
gegewens van die Ned Geref Kerk (moederkerk) die afgelope
paar jaar feitlik volledig was. Weens die feit dat sommige
sinodes en ringe tot in Oktober vergader, is dit ongelukkig nie
moontlik om ‘n volledige boek vóór die aanvang van die
kalenderjaar beskikbaar te stel nie.

3.3 OPLAAG EN KOSTE
Die oplaag het taamlik bestendig tussen 7 200 en 7 500 gebly
en elke jaar is feitlik die hele oplaag uitverkoop. Die doel is nie
meer om ‘n groot getal boeke in al die gemeentes te verkoop
nie, maar om te voorsien in die behoefte van elkeen wat dit
nodig kry of daarin belangstel. Die boek lewer elke jaar ‘n
bevredigende wins.

4. ADM~NISTRASIE VAN DOE KERKUKE
TYDSKROFTE

Die kantooradministrasie word in Kaapstad onder toesig van
die redakteur van Die Kerkbode deur ‘n personeel van vyf
dames behartig.

4.1 VERSPREIDINGSYFERS
Die gemiddelde verspreidingsyfer vir Die Kerkbode
gedurende die 4jaar 1981 —1985 was 15 587 per week. Dit ver
teenwoordig mm of meer ‘n bestendige syfer gedurende die
afgelope aantal jare. Na ‘n betreklike daling in 1984 toon die
sirkulasie van 1985 weer ‘n merkbare verbetering. Die getal in
dividuele intekenaars bly onbevredigend en die Direksie is
besig om aandag aan reklame vir die blad te gee.

Die gemiddelde sirkulasie van Die Voortigter het in die
tweede helfte van 1984 die rekordsyfer van 187 207 bereik.
Weens die ekonomiese insinking en die geldelike probleme van
sommige gemeentes het die sirkulasie sedertdien egter met
omtrent 10 000 gedaal. Die Voorligter is nogtans nou, in terme
van gemiddelde sirkulasie, die tweede grootste van alle
Afrikaanse tydskrifte.

Die blad word op groot skaal in die Weermag versprei en ‘n
paar eksemplare word na elke Suid-Afrikaanse ambassade in
die buiteland gestuur.

4.2 FINANSIELE ASPEKTE

4.2.1 Staking van Sinodale Subsidie
Ingevolge ‘n besluit van die Algemene Sinode in 1982 sou die
Tydskriftemaatskappy ‘n jaarlikse subsidie van R60 000 vir die
boekjare 1983—1987 (dus R240 000) ontvang. Ondanks verlie
se wat die Maatskappy toy Die Kerkbode gely het, het die wins
toy Die Voorligter en Die Jaarboek die Maatskappy egter in
staat gestel om deur ‘n versigtige finansiële beleid ‘n reserwe
fonds op te bou. As gevoig daarvan en as gevolg van hoe ren
teverdienste kon die Direksie die Algemene Fondsekommissie
in die afgelope reses meedeel dat verdere subsidie van die kant
van die Algemene Sinode voorlopig nie meer nodig is nie. Van
die bewilligde subsidie van R240 000 vir die bogenoemde
boekjare is dus R165 000 in ontvangs geneem.

4.2.2 Aanbeveling
Die Algemene Sinode neem met dank kennis van die feit
dat die Tydskriftemaatskappy vrywillig afstand gedoen
het van sinodale huip, en verleen in beginsel verlof dat,
die maatskappy weer mag terugkom na die Sinode vir
huip indien omstandighede dit sou genoodsaak, aange
sien die maatskappy vir die toekoms weer van sinodale
subsidie afhanklik mag word.

4.2.3 Redaksionele Uitgawes
Die uitgawes vir die werk van die redaksies het elke jaar ‘n aan
sienlike styging getoon. As voorbeeld dien die syfers soos uit
die finansiële state vir 1984 en 1985 blyk: (Die syfers vir 1986
was by die opstel van hierdie verslag nog nie bekend nie).

R66 734 R81 177

4.2.4 Advertensie-inkomste
Ondanks baie skerp mededinging op advertensieterrein, asook
die feit dat die Kerk se publikasies binne ‘n beperkte adverten
sieveld moet werk, kon die advertensiewerwer, mnr Sporie
van Rensburg LP, nogtans daarin slaag om die inkomste aan
advertensies te laat toeneem. Dit was veral die geval met Die
Voorligter. Die gegewens vir die boekjare 1983 tot 1985 was
5005 volg:

1983 1984 1985
Die Kerkbode R32 722 R27 108 R30 876
Die Voorligter 61 624 70 679 89 047
Die Jaarboek 7 206 8 450 6 724

Die Tydskriftemaatskappy ondervind in die jongste jare pro
bleme om al die advertensiegelde ingevorder te kry. Redelike
groot bedrae moet afgeskryf word, oa vanweë bankrotskappe
in die huidige ekonomiese resessie.

Die Kerkbode
Die Voorligter
(en Jaarboek)

Boekjaar 1984
R85 634

Boekjaar 1985
R90 105
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4.2.5 Stygende Publikasiekoste
Die stygende kostespiraal het gedurende die afgelope reses die
Kerk se tydskrifte swaar getref. Veral drukkoste en versen
dingskoste het skerp gestyg. Die volgende kort tabel gee ‘n
aanduiding toy die boekjare:

1982 1983 1984 1985
Drukkoste R350 582 R382 863 R408 372 R467 733
Versending 77037 102412 115409 133517
Salarisse 46 512 55 503 56 140 58 752

4.2.6 Verhoging van Intekengeld
In die hg van die stygende koste was die Direksie van die Tyd
skriftemaatskappy genoodsaak om teen sy sin elke jaar die in
tekengeld in hersiening te neem. Die toename in intekengeld
was egter slegs toereikend om vir die verhoging van koste te
vergoed en was nie bedoel om dit vir individuele intekenaars
en vir gemeentes moeilik te maak om in te teken en die sirku
lasie daaronder te aat ly nie. Baie bejaardes staak wel hul inte
kening omdat hulle die uitgawe nie kan bekostig nie.

5. AMALGAMAS~E VAN D~E KERKBO
DE EN D~E VOORUGTER ME AANBE
VE EL

Die Algemene Sinode het in 1970 besluit dat die Kerk se
publikasies saver moontlik moet amalgameer. Dit is gedoen.
Daar gaan egter van tyd tot tyd stemme op dat Die Kerkbode
en Die Voorhigter in één blad verenig moet word. SO ‘n stap
kan egter nie aanbeveel word nie en wel om die volgende
redes:

5.1 Die Ned Geref Kerk, wat die grootste Kerk onder Blankes
in Suid-Afrika is, het ‘n spreekbuis nodig wat so dikwehs as
wat moontlik is, moet verskyn ten einde aktuele sake en amp
telike kennisgewings onder die aandag van die kerk en die
wêreld te bring. SO ‘n spreekbuis moet ten minste ‘n
weekblad wees. Die gedagte was selfs by die Algemene
Sinode van 1970 bepleit dat die kerk sy eie dagblad behoort te
he. SO ‘n stap is egter om verskeie redes buite die kwessie.

5.2 Omdat Die Kerkbode ‘n weekblad is, vervul hy die
bogenoemde rol as amptelike orgaan van die Ned Geref Kerk.
Indien hy gestaak sou word, sal die Kerk minstens ‘n ander
weeklikse publikasie in sy plek die hg moet Iaat sien. Dit moet
onthou word dat die media reeds almal hulle kerklike verteen
woordigers het omdat die Kerke belangrike nuusmakers is.

5.3 ‘n Weekblad stel egter vereistes wat ‘n belangrike rol by
die koste-aspek speel. Dit vereis ‘n groter redaksie as ‘n twee
weeklikse publikasie of as ‘n maandblad. Dit moet noodwen
dig per pos aan individuele intekenaars versend word om hulle
so gou moontlik te bereik. Posversending is tans egter die
duurste manier van verspreiding wat daar is. Dit beteken dat
die blad nie op ‘n ander goedkoper manier by sy bestemmings
gebring kan word, soos by deur persoonlike aflewering deur
diakens nie.

5.4 Die Voorligter daarenteen is ‘n maandblad. Die
kerkrade teken met massa-intekening vir die lidmate daarop
in. Van die 180 000 Voorligters wat maandehiks na lesers gaan,
is minder as 5 000 vir individuele intekenaars. Die kerkrade
betaal ook vir die versending van die blad per trein of vragbus.
Daarby versprei die diakens Die Voorhigter gratis in die wyke.

Dit is gevolghik duidehik dat Die Voorligter teen ‘n uiters ge
ringe massa-intekenprys gelewer kan word, omdat die koste
tot die minimum beperk is.

5.5 Indien Die Voorhigter op enige ander wyse
gepubliseer en versprei moet word, sal dit nie meer moont
lik wees om dit teen die huidige uiters bilhike intekengeld te
voorsien nie. Dan sal kerkrade ook nie meer kan bekostig om
die blad massagewys te bestel en gratis uit te deel nie. Daar is

tans reeds gemeentes wat dit moeihik vind om huhle
verpligtinge in die verband na te kom, sodat die oplaag tekens
van afname begin toon.

5.6 Aangesien Die Voorhigter ‘n maandblad is, kan dit egter
uiteraard nie ‘n nuusblad wees wat aktuele nuus en amp
tehike kennisgewings snel deurgee soos wat ons Kerk nodig
het in ‘n tyd waarin elke koerantgroep asook die TV en radio
dienste reeds kerkhike verslaggewers in huhle diens het nie. Die
kopie vir Die Voorligter moet trouens al twee maande-voor
pubhikasiedatum gereed gemaak word. Dit is dus duidehik dat
Die Voorhigter nie die rol van ‘n weekblad kan speel nie.

5.7 Indien Die Kerkbode en Die Voorhigter in één blad moet
verenig, sal dit Of beteken dat (a) Die Kerkbode in die maand
blad opgeneem moet word Of (b) dat Die Voorhigter (en
daarmee Die Kerkbode saam) ‘n weekblad word. Indien eers
genoemde geskied, sal die Kerk nie meer ‘n aktuehe nuusblad
vir die vereistes van die snel veranderende tyd hO nie. As
laasgenoemde die geval moet wees, sal die koste om voor die
hand higgende redes die hoogte inskiet (groter redaksie, hoer
druk- en verspreidingskoste, ens) en sal die kerkrade nie meer
massagewys daarop vir hidmate kan inteken soos tans nie. Dan
sal Die Voorhigter se finansiOle voordele nie meer bestaan nie.

Cm hierdie redes is dit nie aan te beveel dat Die Kerkbode en
Die Voorligter in één blad verenig word nie.

6. AANBEVELJNGS
6.1 Die Sinode spreek sy dank uit teenoor die redaksies
van Die Kerkbode, Die Voorligter en Die Jaarboek vir die
werk wat in die reses gedoen is asook teenoor alle ge
meentes wat die Kerklike Tydskrifte ondersteun en
bevorder.

6.2 Die Algemene Sinode spreek sy opregte dank en
waardering uit teenoor ds GSJ MoIIer wat 16 jaar met
groat verantwoordelikheid en ewewigtigheid die redak
teurspos van Die Kerkbode beklee het. Die Sinode is
oortuig dat hy deur al die jare die beste belange van die
kerk vooropgestel het en bid ham en sy eggenote ‘n lang
en welverdiende rustyd toe.

6.3 Die Algemene Sinode keur dit goed as sy beleid dat
die redakteurs van ons kerkblaaie net beperkte pro
minensie aan politieke sake gee, standpunte matig
formuleer en eerder versoening as polarisasie bevorder.

AfdeNng H: VERSLAG VAN BYBELKOR
AAN D~E ALGEMENE S~NO
DE

Die vier jaar sedert die vorige Algemene Sinode was vir
Bybelkor ‘n baie geseende tyd. Hy het sy kinderskoene ont
groei en ‘n groot onderneming geword wat op baie maniere vir
die kerk tot diens kan wees. Daarvoor dank ons die Here!

7. BEHERENDE ~NSTANSNES EN PER
SON EEL

7.1 ONDER DIE VLEUELS VAN DIE AKKP
Die besluit van die vorige Ahgemene Sinode om Bybelkor
onder die vheuehs van die Algemene Kommissie vir Kerkhike Pu
bhikasies (AKKP) tuis te bring, is met goeie gevolg uitgevoer.
Die reeling het in die praktyk uitstekend gewerk en geen pro
bleme van enige aard is ondervind nie. Dit sou ‘n logiese
vohgende stap wees om hierdie kommissie so te struktureer dat
dit ook verantwoordehik kan wees vir die tersaakhike ander
media-werk van die Algemene Sinode.

7.1.1 Aanbeveling’
Die Algemene Sinode besluit dat die AKKP maniere
moet ondersoek om die ander media-werk van die
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Sinode wat daarvoor in aanmerking kan kom, onder
hierdie kommissie as die Algemene Kommissie vir
Kerklike Media (AKKM) tuis te bring ten einde duplise
ring en oorvleueling uit te skakel, koordinering te be
werkstellig en die werk in belang van die hele kerk uit te
bou.

Op die oomblik kom kerklike publikasies (die kerklike tydskrifte
en Bybelkor) net by die Algemene Sinode formeel ter sprake
aangesien die AKKP nie vertak in kommissies vir kerklike
publikasies in die verskillende sinodale gebiede nie. Dit Iaat ‘n
skakelingsvakuum en daarom is dit wenslik dat skakelkom
missies in die lewe geroep word ten einde die kerklike
publikasies in elke sinodale gebied te bevorder.

7.1.2 Aanbeveling
Die Algemene Sinode versoek die sinodes om elkeen ‘n
klein sinodale skakelkommissie vir kerklike publikasies
(SKKP) in die lewe te roep of om bestaande kommissies
se opdrag so aan te pas dat hulle die nodige aandag aan
die bevordering van die kerklike tydskrifte en Bybelkor
in die betrokke sinodale gebied sal gee.

7.2 DIREKSIE
As nutsmaatskappy word Bybelkor deur ‘n direksie beheer
waarin die volgende persone tans dien: prof PR van Dyk
(voors), dr JJ Fourie (ondervoors), dr FM Gaum (uitvoerende
direkteur), dr HF Conradie, ds GJ Erasmus, mnr WL Maree en
ds JA Victor. Hier word met dankbaarheid vermeld watter
groot bydrae die vorige voorsitter, dr JJ Sieberhagen — wat
intussen sy emeritaat aanvaar het — gelewer het om Bybelkor
as nutsmaatskappy te vestig. ‘n Ander lid van Bybelkor se
eerste direksie, ds JWL Gebhardt, is in 1984 oorlede. Sy lewe
en werk word met waardering in herinnering geroep.

7.3 PERSONEEL
Bybelkor se personeel bestaan tans uit 44 heeltydse en
deeltydse persone van wie sewe departementshoofde is. Die
departementshoofde is dr FM Gaum (algemene kursusse), ds
HJ Linde (spesiale kursusse), ds WJ Botha (kategese en
jeugkursusse), ds AJ van Wijk (kursusse veral in Swarttale>,
mnr A van Niekerk (begeleidende dienste(, mnr CJ van Pletsen
(administrasie) en ds AJ Verhoef (ontwikkeling).

8. KURSUSSE
8.1 BEPLANNING, SKRYF, KEURING EN VERSOR

GING VAN KURSUSSE
8.1.1 Bybelkor doen baie moeite om sy kursusse so aan te
bied dat dit vir die kerk as geheel aanvaarbaar en bruikbaar is.
Die strewe is om die Woord van God duidelik te Iaat spreek en
om as ‘n betroubare stem in die kerk geken te word.

8.1.2 Bybelkor maak werk daarvan om op die hoogte te bly
met die jongste ontwikkelings elders op die gebied van kursus
aanbieding en pas dit sover moontlik toe.

8.1.3 Op verskillende maniere word behoeftepeilings gedoen
om te bepaal watter nuwe kursusse ontwikkel moet word. In
hierdie verband vind gereelde skakeling met ander kerklike in
stansies plaas.

8.1.4 In die beplanning en daarstelling van kursusse speel
verskillende kommissies van die Algemene Sinode ‘n belang
rike rol. Die samewerking is baie hartlik. In die reses is groot
projekte saam met die AJK, AKAE en AKDB aangepak en
deurgevoer.

8.1.5 Kursusse wat deur dienspligtiges gebruik kan word,
word in samewerking met die Kapelaansdiens beplan.

8.1.6 Die Algemene Kommissie vir die Lidmaat
toerustingprogram (LTP) en Rybelkor werk ten nouste saam.
Bybelkor is die uitgewer van LTP-kursusse en die beplanning
van die Bybelstudie-, leerstellige en praktiese kursusse wat

jaarliks op die program verskyn, word lank vooruit gedoen, Die
AKLTP rapporteer in sy verslag aan die Sinode watter inslag
die LTP reeds in die kerk gevind het.

8.1.7 Bybelkor se kursusse word deur persone geskryf wat
as kenners op hulle terrein beskou kan word. ‘n Adviespaneel,
bestaande uit teoloë en ander kundige persone wat die ver
troue van die kerk geniet, doen die keuring. Verteenwoor
digers van verskeie kommissies van die Algemene Sinode dien
ook in hierdie paneel sowel as verteenwoordigers en waar
nemers van die Ned Geref Kerk in Afrika, die Ned Geref
Sendingkerk en die Gereformeerde Kerke. Bybelkor stel die
samewerking met die kerke hoog op prys.

8.1.8 Die redigering en vormgewing van die kursusse word
met sorg gedoen. Aandag word ook gegee aan die keurige
voorkoms van elke publikasie.

8.2 ‘N WYE VERSKEIDENHEID
8.2.1 Daar is tans (Maart 1986) 107 verskillende kursu
seenhede by Bybelkor beskikbaar, sommige in soveel as agt
tale. Die kursusse voorsien in baie behoeftes. Daar is kursusse
vir persoonlike Bybelstudie in die dagboekvorm, vir die
toerusting van ampsdraers, vir kategete, vir Iaerskoolkinders,
vir tieners, vir Bybelstudiekringe op kampusse, vir on
voorbereide groepstudie, vir huwelikspare en gesinne, vir die
LTP en gemeentebou, vir ander kultuurgroepe en vir getuienis
teenoor sektes, Hindoes en Moslems. Sommige van die kur
susse is omvattend, ander is kort. Sommige is eenvoudig en
maklik verstaanbaar en ander is meer gevorderd.

8.2.2 Die groot verskeidenheid Bybelkor-publikasies stel
kerkrade in staat om ‘n sinvolle keuse te doen van die sko
lingsmateriaal wat die beste gebruik kan word in hulle
besondere gemeentelike omstandighede. Dit gee ook vir
gelowiges die kans om op ‘n sistematiese wyse en met
gebruikmaking van gekeurde Ieermateriaal die Woord van God
in hulle persoonlike of groepstudie te leer verstaan. Ook sO
word hulle toegerus vir hulle diens (Ef 4:12>.

8.3 BEGELEIDENDE DIENSTE
Die kursusse word deur verskeie begeleidende dienste gerug
steun: kursustoetse word nagesien, kursusleiding en pastorale
raadgewing aan die duisende mense gegee wat jaarliks na
aanleiding van die kursusse of om ander redes aan Bybelkor
skryf, en sertifikate word uitgereik. Sommige kursusse is van
klankprogramme, skyfiereekse en transparante voorsien. Daar
is ‘n groeiende aanvraag vir hierdie onderrigmiddels. ‘n Eerste
kort video-kursus is verlede jaar in samewerking met MEMA
vrygestel. Bybelkor bied ook in aansluiting by sy kursusse ‘n
weeklikse program oor Radiokansel aan.

8.4 VERSPREIDING VAN KURSUSSE
8.4.1 Die afgelope tyd was gekenmerk deur ‘n buitengewone
groot toename in die verspreiding van kursusboeke. Dit is asof
die kerk meteens ontdek het hoe die kursusmateriaal van
Bybelkor gebruik kan word. Die Gemeenteboureeks wat in
1985 verskyn het, het in die verband ‘n belangrike rol gespeel.

8.4.2 In 1982 het Bybelkor se kursusverspreiding gemeet aan
die van die vorige jaar met 1,5% gegroei, in 1983 met 8,1 %, in
1984 met 12,8% en in 1985 met ‘n verstommende 84,9%.
323 161 kursusboeke is in 1985 versprei (in vergelyking met
141 153 in 1981 waarvan by die vorige Algemene Sinode ver
slag gedoen is). Die goeie verspreiding in die eerste maande
van 1986 dui daarop dat die sterk groei wat in 1985 ondervind
is, voortduur.

In ‘n geknelde tyd in die publikasiewese kan~ Bybelkor se
vordering inderdaad as ‘n kragloop beskou word, waarvoor
ons die Here dank.

8.4.3 Matige vordering is in die reses gemaak met die ont
wikkeling van die mark vir kursusse wat veral in Swarttale
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uitgegee word. Heelwat marknavorsing is gedoen en daad
werklike pogings word aangewend om die verspreiding van
die kursusse te bevorder. Vir 1985 was die verspreidingsyfer
29821.

8.4.4 Meer as 8 000 gevangenes is by Bybelkor ingeskakel.
In die meeste gevalle word die kursusse gratis aan hulle gegee.

8.4.5 Deur bemiddeling van die Wes-Transvaalse Kommissie
vir Wêreldsending is daar nou ook kursusse van Bybelkor in
Sri Lanka en Indië beskikbaar. Aihoewel dit ‘n beskeie begin is
(ongeveer 27 000 kursus-boeke is reeds daar versprei), is dit ‘n
besondere geleentheid waarvan Bybelkor dankbaar gebruik
maak.

8.4.6 Met ‘n administrasie wat toegerus is met moderne
tegniese hulpmiddels strewe Bybelkor daarna om ten opsigte
van die verspreiding en nasorg van sy kursusse flinke diens te
verskaf.

8.5 BEKENDSTELIJNG
Kursusse word op verskillende maniere bekend gestel. Perso
neellede van Bybelkor tree gereeld by eredienste, skole,
vroue- en kerkjeugaksievergaderings en by byeenkomste van
predikantekringe op. Verder word pamflette versprei,
advertensies in tydskrifte geplaas en gebruik gemaak van
geleenthede oor die radio en televisie. Bybelkor se streekor
ganiseerders, ringsverteenwoordigers en skakelpersone (aan
wie ons almal baie dankverskuldig is) doen belangrike bekend
stellingswerk. Die opening van ‘n Bybelkorkantoor in Pretoria
is ook in hierdie verband van groot belang.

Die sleutelman bly egter die plaaslike predikant. Sonder sy
samewerking en meelewing kan ‘n onderneming soos
Bybelkor nie slaag nie.

8.5.1 Aanbeveling
Die Algemene Sinode spreek waardering uit vir die
gehalte en verskeidenheid van Bybelkor se kursusse en
doen in sy herderlike brief ‘n beroep op alle lidmate om
van hierdie diens van die kerk gebruik te maak.

8.5.2 Die Algemene Sinode versoek die leraars en
kerkrade om Bybelkor se kursusse en begeleidende
dienste so goed as moontlik te gebruik en daadwerklik
te help om dit bekend te stel.

9. BYBELKOR EN BYBELSKOLE

9.1 BYBELSKOLE ONTSTAAF’J
9.1.1 Daar het die afgelope tyd oral in die kerk Bybelskole
ontstaan. In die skole word oor ‘n gesette tyd ‘n leerplan
afgehandel waarin ‘n oorsig oor die samestelling en inhoud
van die hele Bybel gewoonlik ‘n belangrike plek inneem.

9.1.2 Die stigting van sulke skole as nóg ‘n manier om lid-
mate toe te rus, moet verwelkom word. Indien die Bybelskole
onder behoorlike kerklike toesig funksioneer, kan daar vir die
kerk ongetwyfeld groot seen uit hierdie ontwikkeling spruit.

9.1.3 In die gevalle waar daar Bybelkor-kursusse beskikbaar
is oor sake wat in ‘n Bybelskool se leerplan aan die orde kom,
behoort die skool sover as moontlik daarvan gebruik te maak.

9.1.4 Bybelkor en die Hugenote-Kollege beplan om in 1988
gesamentlik met ‘n Bybelskool, die Hugenote-Bybelskool, te
begin wat ten doel het om ‘n tweejarige korrespondensiekur
sus op gevorderde vlak oor die Bybel aan te bied. Die kursus
sal lei tot ‘n diploma met akademiese waarde

9.1.5.1 Aanbevelings
Die Algemene Sinode neem met waardering daarvan
kennis dat verskeie Bybeiskole as vorm van Iidmaattoe
rusting in die kerk ontstaan het;

9.1.5.2 moedig Bybeiskole aan om in hulle onderrig so
ver moontlik van Bybelkor se kursusmateriaal gebruik te
maa k.

9.2 BYBELSKOLE EN KORRESPONDENSIEKURSUSSE
9.2.1 Dit word ‘n probleem as Bybelskole wat in gemeente
of ringsverband georganiseer word, hulle eie materiaal as kor
respondensiekursusse vir die kerk in wyer verband aanbied.
Dan kom dit op terreinoorskryding neer en word die ordelike
kerklike weg nie gevolg nie. Dieselfde terreinoorskryding sou
byvoorbeeld plaasvind indien ‘n gemeente of ring ‘n blad
uitgee en dit as ‘n blad vir die hele kerk aanbied.

9.2.2 Bybelkor is die instelling van die Algemene Sinode wat
teen groot koste korrespondensiekursusse vir die hele kerk
beskikbaar stel en indien daar ‘n behoefte aan sekere soorte
kursusse is waarin hy nie voldoen nie, moet dit onder sy aan
dag gebring word.

9.2.3 Aanbevelings
Die Algemene Sinode wys daarop dat Bybelkor die in
stelling is wat in opdrag van die Sinode korresponden
siekursusse vir die hele kerk aanbied, en versoek Bybel
skole wat in gemeentelike of ringsverband georganiseer
word om nie korrespondensiekursusse in mededinging
met Bybelkor in die kerk in breër verband beskikbaar te
stel nie.

9.2.4 Die Algemene Sinode spreek sy opregte waarde
ring uit teenoor die direkteur en personeel van Bybelkor
vir hulle toewyding en die bekwame wyse waarop hulle
hierdie diens aan die kerk uitgebou het.

10. RNANS~ES

10.1 BYDRAE VAN ALGEMENE SINODE
10.1.1 Die Algemene Sinode het in 1978 besluit dat Bybelkor
“ernstige oorweging (moet) verleen aan die moontlikheid van
finansléle selfstandigheid in die toekoms” (Handelinge, D.27,
1.6.4.3, bI. 943 en 1073). Met “finansiële selfstandigheid” is
bedoel dat Bybelkor die posisie moet bereik dat hy in sy eie
behoeftes kan voorsien en die bydrae van die Algemene
Sinode (wat die afgelope twaalf jaar R35 659 pj bedra)
uitgeskakel kan word.

10.1.2 Die bydrae van die Algemene Sinode het algaande ‘n
klein deel van die Bybelkor se totale jaarlikse inkomste geword
en was in 1985 net sowat 2% daarvan.

10.2 BRONNE VAN INKOMSTE
10.2.1 Bybelkor het, afgesien van die Algemene Sinode se
bydrae, veral twee bronne van inkomste: inskryfgeld vir kur
susse en donasies. Laasgenoemde is en bly ‘n noodsaaklike in
komstebron en wel om die volgende redes:

10.2.1.1 Opvoedkundige inrigtings 5005 kolleges en univer
siteite word in ‘n baie groot mate deur die staat gesubsidieer
en daarby word studentegeld feitlik jaarliks verhoog, maar
hulle vind dit tog steeds nodig om donasies te bekom vir onder
andere ontwikkelingswerk. Bybelkor is ‘n besondere op
voedkundige instelling maar ontvang geen staatshulp nie en
soos aangetoon, net ‘n beperkte bydrae van die Algemene
Sinode.

10.2.1.2 Alhoewel Bybelkor se kursusse nie gewone boeke is
nie, moet hulle prysgewys wel met sulke boeke meeding. Alle
pogings word aangewend om die prys van Bybelkor Se kur
susse so laag as moontlik vir almal bereikbaar te hou en in 1986
is byvoorbeeld vir die meeste bestaande kursusse geen
prysverhogings gemaak nie. Cm dit te laat gebeur, moet som
mige kursusse gesubsidieer word. Hier moet ook gemeld word
dat Bybelkor van tyd tot tyd gemeentes wat finansieel
noustrop trek, tegemoet kom en kursusse teen laer pryse aan
hulle beskikbaar stel.
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10.21.3 Met die toestemming van die Algernene Sinode van sy fondsinsamelingspoging voortgaan;
1982 is ‘n Bybelkor-fonds in die lewe geroep wat Bybelkor in
staat moet stel orn enersyds kursuspryse te subsidieer en ont- 10.2.5 doen ‘n beroep op al die sinodes en betrokke
wikkelingswerk te doen en andersyds die finansidle selfstan- kommissies om Bybelkor toe te Iaat om in hulle gebiede
digheid wat die Algernene Sinode van horn verwag, te bereik. fondse in te samel;
Die fonds staan tans op R400 000.

10.2.6 besluit om sy eie finansiele bydrae tot Bybelkor
10.2.2 Terwyl dit orn genoernde redes nie vir Bybelkor se werk op ‘n glyskaal te plaas sodat dit in die ioop van
rnoontlik is orn sonder donasies sy werk te kan doen nie, is die die volgende vier jaar uitgoskakel word.
posisie nou bereik dat die bydrae van die Algernene Sinode in
die volgende vier jaar uitgeskakel kan word. So kan voldoen

11. SLOTword aan die verwgting dat Bybelkor self sy fondse rnoet vind
en nie perrnanent deur die Sinode finansieel gesteun rnoet Ons dank die Here dat Hy sy seënende hand steeds oor
word nie. Bybelkor hou en dat die werk in rnoeilike tye sterk uitgehou

kon word. Aan Horn die eer!10.2.3 Aanbevelings
Die Algemene Sinode neem met dank daarvan kennis Die AKKP bid die Algernene Sinode die leiding van die Heilige
dat Bybelkor daadwerklike vordering gemaak het in sy Gees in sy beraadslagings toe.
poging om firiansieel selfstandig te word;

JJ FOURIE (Voorsitter)10.2.4 aanvaar dat Bybelkor steeds donasies sal moet
vind om sy werk te kan doeri en keur dit goed dat hy met GSJ MOLLER (Skriba)
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11. Ver&ag van d~e A~gemene Kom[tee v~r d~e

VROUEDIENS/AKSIE

Broer voorsitter

Ons ag dit ‘n voorreg om die volgende aan u voor te hou:

1. ~NLE~DING
1.1 Hierdie verslag is goedgekeur deur die Algemene
Komitee van die Vrouediens/aksie en word hiermee aan die
Algemene Sinode voorgele.

1.2 Dit bied ‘n beeld van die werksaamhede van die vrouelid
mate in al elf sinodale gebiede.

1.3 Die versiag is ook histories in die opsig dat dit die eerste
is na die besluit van die Algemene Sinode van 1982 tot een
wording van die Vrouediens en die Vrouesendingdiens.

1.4 Dit gee die werksaamhede weer van saamgesnoerde
kragte van ons kerk se vroue en die winspunte kom in die
resultate soos weergegee skerp na yore.

2. SAMESTELLJNG VAN D~E AKV
2.1 Twee verteenwoordigers uit elke sinodale resort soos
deur die betrokke sinodale komitee aangewys.

2.2 Die aktuarius van die Algemene Sinode.

2.3 Een verteenwoordiger uit elke kommissie van die
Algemene Sinode waarin die vrouediens/aksie verteenwoor
dig is.

2.4 AANBEVELING
Die Algemene Sinode betuig sy hartlike dank aan lede
van die Algemene Komitee van die Vrouediens/aksie,
die aktuarius en aan predikante in Algemene Sinodale
Diens vir hulle positiewe en belangrike bydrae
gedurende die reses.

3. BESLUOTE VAN D~E S~NODE
3.1 VROU IN DIE DIAKENAMP
Vir sover die AKV se kennis strek, funksioneer vroue suksesvol
in die diakenamp. Hulle dienswerk strek tot eer van iod en die
heil van lidmate in die Kerk.

4. BELANGWEKKENDE W~NSPUNTE

4.1 EENWORDING VAN VROUEDIENS EN
VROUESENDINGDIENS KRY FINALE BESLAG

Die breë stroom van die vrouearbeid in ons Kerk na die
samevloeiing het talle aspekte meer vaartbelynd gemaak wat
betref die besparing van geld, tyd en kragte.

Daar word onbevange en juis met geesdrif gewerk op al die
diensterreine in ‘n besef van die eenheid van al die werk, al is
die akkers afgebaken.

“Vrouekragbenutting” kom baie meer tot sy reg. Uiteindelik is
die vroue in die Ned Geref Kerk in lyn met die strukture van die
Kerk en is die AKV dankbaar dat besluite van die Algemene
Sinode die vroue onderskraag om nou in diepte hul werk te
kan doen.

4.2 EENVORMIGE NAAM VIR ONS VROUEWERK
Aangesien eenwording in die praktyk verwesentlik is, het die
AKV tydens die jaarvergadering van 28 Januarie 1985 die
volgende besluit geneem wat as aanbeveling voorgele word:

4.2.1 Aanbeveling
4.2.1.1 Dat die amptelike naam van die dienswerk van
die vrouelidmate van die Ned. Geref. Kerk bekend sal
wees as “Vrouediens.”

4.2.1.2 Indien die Algemene Sinode punt 4.2.1.1
goodkeur, word punt 2.1 van die Reglement vir die
Vrouediens gewysig om soos volg te Iui:

Naam: Die Vrouediens van die Ned. Geref. kerk.

4.3 DIENSKOMITEES EN DIE WYKSTELSEL
Dienskomitees het ten gevolge dat meer vroue ten opsigte van
die verskillende diensterreine betrokke raak, en dat perspektief
op al die terreine van die Kerk behou word.

Dit mag egter nooit ten koste van die wykstelsel aangewend
word nie.

4.4 BYBELSTUDIEGROEPE
Een van die mees betekenisvolle positiewe winspunte is die
toename in Bybelstudie in gemeenteverband, waarvoor oa
Bybelkorkursusse aangewend word.

4.5 TOERUSTINGSGELEENTHEDE
4.5.1 Die omvang van die toerusting wat gedoen word, is in
der waarheid aktiewe deelname aan lidmaattoerusting en ge
meentebou.

4.5.2 Dit word aangebied aan predikants-, ouderlings-,
diakensvroue (wyksleidsters) en vrouelidmate in breër
verband, en wel op gemeentelike-, rings- en sinodale’
viak.

4.6 GEMEENTELIKE-, RING- EN SINODALE KONFE
RENSIES

Konferensies word in toenemende getalle bygewoon en dien
tegelyk ook as motiverings en toerustingsgeleentheid, en dit
wel in al die sinodale gebiede.

Die ringskonferensies van 1985 het doelbewus aangesluit by
die Jeugjaar. Die landswye tema was “Ons gesin dien die
Here.”

Die nodige programmateriaal hiervoor is deur die AKV voor
sien.

4.7 DIENSWERK EN PROJEKTE
4.7.1 Vrouediens/aksies in gemeentes, ringe en sinodale
gebiede steun sover moontlik met gebede, geld en kragte alle
dienswerk en projekte van die kerk wat aangepak word in
belang van:

4.7.1.1 die uitdra en vestiging van die Woord in gebiede wat
toeganklik word vir die Kerk;

4.7.1.2 lidmate van die Ned. Geref. Kerk familie wat
swaarkry as gevoig van die heersende swak landsomstan
dighede;

4.7.1.3 die Christelike opvoeding van ons jeug;

4.7.1.4 die behoud van Christelike norme.

4.7.2 Gedurende die reses is bykans 19 miljoen rand te wete
R18 838 042,00 deur vrouelidmate van die onderskeie sinodale
gebiede vir die werk op die verskillende diensterreine ingesa
mel.
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5. PUBLIKASIES, STUDIESTUKKE EN
KOMMUNIKASIEMIDDELE

5.1 NUUSBRIEWE/KWARTAALBLAAIE
Al die Sinodale Komitees het ‘n eie kwartaalblad. ‘n In
drukwekkende program van werksaamhede van die vroue
word daarin weerspieël.

Tegelyk word waardevolle inligting en riglyne ten opsigte van
die dienswerk aan vrouelidmate deurgegee.

5.2 DIE VOORLIGTER
Die rubriek “Die Vrou en haar kerk” is op inisiatief van die AKV
begin en vir die afgelope 12 jaar volgehou. Elke Sinodale
gebied is verantwoordelik vir nuus en ‘n pro-rata bydrae om
die koste hiervan te dek.

5.3 DIE SEN DING BLAD
Vrouenuus word op ‘n gereelde basis voorsien. Vroue lewer
ook ‘n stewige bydrae ten opsigte van die werwing van in
tekenare op die blad.

5.4 DIE KERKBODE
Die onderskeie Sinodale gebiede stuur gereeld op rotasiebasis
en andersins nuusberigte aan Die Kerkbode.

Dit is ons innige hoop dat die werk van die vrouelidmate in ‘n
toenemende mate sy regmatige plek as integrale deel van ons
kerk se amptelike blad sat ontvang.

5.5 AANBEVELING
5.5.1 Die Algemene Sinode betuig sy dank vir die
doelgerigte inligting en voorligting wat deur nuusbriewe
en die kerklike tydskrifte aan vrouelidmate verskaf
word.

5.5.2 Die Algemene Sinode is dankbaar vir die beeld
van ons kerk se werksaamhede soos dit weerspieel
word in die nuusbriewe en kerklike tydskrifte.

5.6 HANDLEIDING
Die handleiding wat in 1981 deur die AKV opgestel is vir die
dienswerk vir ons vrouelidmate het in 1985 sy derde druk
beleef. Die totale aantal wat “aan die vrou gebring is” beloop
om en by 9 000. Die jongste uitgawe bevat die historiese
gegewens van die Vrouediens en Vrouesendingdiens respek
tiewelik.

5.6.1 Aanbeveling
Die Algemene Sinode spreek sy dank uit dat die AKV
voorsiening gemaak het vir ‘n handleiding vir ons
vrouelidmate se dienswerk en neem kerinis van die
groot behoefte waarin voorsien word.

5.7 PROGRAMMATERIAAL
Afgesien van die programme wat in die eerste uitgawe van die
Handleiding voorsien is, word programmateriaal op ‘n jaarlikse
basis aangevul.

5.8 GEBEDSBRIEF
Die AKV het ‘n Gebedsbrief gepubliseer wat riglyne bied vir die
gebed vir alle diensterreine van die kerklike werk en die
koninkryk van God.

5.9 DAGSTUKKIES VIR BEJAARDES —

titel: DIE HERE SORG
Die AKV het op versoek van die AKAE voorsiening gemaak vir
dagstukkies vir bejaardes. Elke sinodale gebied het hiertoe ‘n
bydrae gemaak. Die eerste van die reeks van 4 boekies het
reeds verskyn. Die gemeentes koop dit aan en verskaf dit
gratis aan bejaardes.

5.10 MEMA-BANDE VIR VROUE
Die statistiese gegewens bewys dat die vrouelidmate by verre
die meeste gebruik maak van die Mema-bande en dit geld ook

van die bande wat nie spesifiek op die vrouewerk betrekking
het nie.

6. DIE AKV EN DIE WEERMAG
6.1 Sedert 1981 word op ‘n vrywillige basis ruim bygedra ten
behoewe van die koffiekamers in die operasionele gebied en
by militêre basisse aan die tuisfront.

6.2 Sedert 1981 tot Desember 1985 is R50 633,36 bygedra.
Hierdie bedrag is byna gelyk aan die van die Suiderkruisfonds.

6.3 Hierbenewens is bydraes gemaak in die vorm van
Christelike Iektuur, gebak en toerusting (kassetmasjiene, kof
fiebekers, ens.)

6.4 Deur bemiddeling van die kapelaansvrouekomitee is lede
van die AKV in staat gestel om persoonlike “visitasie” van dit~
koffiekamers in die operasionele gebied te doen.

6.5 AANBEVELING
Die Sinode spreek sy dank uit teenoor die Kapelaans
vrouekomitee en die AKV vir die wyse waarop hulle hul
beywer om vir nasionale dienspligtiges in die operasio
nele gebied en in die tuisbasisse, ‘n rustige bymekaar.
komplek te help voorsien wat die bediening van die
Woord deur die Kapelane aansienlik vergemaklik.

7. EKUMENIESETAAK
7.1 Ekumeniese aangeleenthede geniet gereelde aandag en
verskyn voortdurend op agendas.

7.2 Berigte is gereeld gestuur aan DRC News.

8. FEDERALE VROUERAAD VOLKSBE
LANG (FVRV)

Die AKV Iê die volgende voor in verband met die gesprek oor
die verhouding Vrouediens — FVRV. Vergelyk ook bylaag 1
met die oog op inligting oor die FVRV.

Uit die bylaag blyk dit duidelik dat die FVRV bestaan uit ver
teenwoordigers van liggame en nie uit individue nie.

8.1 AANBEVELINGS
8.1.1 In die hg van die Algemene Sinode van 1982 se
besluit oor kerklike affiliasie by kultuurliggame (sien
Handelinge AIg Sinode 1982 p. 1432 pt 5 oor FAK), besluit
die Siriode dat die Vrouediens nie by die Federale Vroue
raad Volksbelang affilieer nie.

8.1.2 Aangesien die Federale VRV in hoofsaak ‘n
gespreksgemeenskap vir vroue is, besluit die Sinode dat
die Vrouediens ten einde sy getuienisaksie op ‘n breër
vlak te voer, wel kan meewerk (vgl. Handehinge AIg.
Sinode 1982, p 1432, punt 5.4) in die sin:

8.1.2.1 dat die Algemene Komitee van die Vrouediens
(AKV) sy diskresie sal uitoefen of dit vir die Ned. Geref.
Kerk vrouelidmate voordehig is dat afgevaardigdes na
die raadsvergaderinge en simposia van die Federale
Vroueraad Volksbelang gestuur word.

8.1.2.2 dat die AKV verteenwoordigers na die betrokke
raadsvergaderinge en simposia afvaardig om daar aan
die gespreksforum deel te neem;

8.1.2.3 dat die AKV die diskresie behou om besluite van
die FVRV te onderskryf of nie te onderskryf nie.

8.2 MOTIVERING VIR DIE BOSTAANDE AANBEVE
LINGS

8.2.1 Kerklike affiliasie met kultuurliggame volgens 1982 pt
5.3 se besluit is nie moontlik nie, maar meewerking is moontlik
soos dit in 1982 pt 5.4 en 5.5 se besluit beliggaam is.
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8.2.2 Die diskresie van die AKV in die hele aangeleentheid
word deurentyd gehandhaaf.

8.2.3 Die vrouelidmate maak positief gebruik van die ge
leentheid om in meewerkende hoedanigheid as Vrouediens
hulle getuienis te lewer op die breër terrein van die kultuur
lewe.

8.2.4 Die AKV lewer vierjaarliks versiag aan die Algemene
Sinode, die beleidbepalende meerdere vergadering in die Ned
Geref Kerk.

8.2.5 Moontlike besware teen ‘n onbepaalde meewerking
word deur die bestaande omskrywinge in die term meewerking
ondervang.

9. VOLKEREVERHOUD~NG
Besondere aandag word gegee aan die bevordering van beter
volkereverhoudinge.

Ons aanvaar die roeping om sinvol en verantwoordelik met lid-
mate van ander volksgroepe langs verskillende wed en met
verskeie metodes kontak te maak.

10. ARGUEF EN ONS DOKUMENTASIE
Na die eenwording is al die beskikbare historiese dokumente
van die Algemene Komitee van die Vrouesendingdiens
aan die Ned Geref Kerk Argief te Kaapstad gestuur en die van
die Algemene Komitee vir Vrouediens na die in Transvaal.

11. flNANSIES
Sien aangehegte tabelle.

12. AMPSDRAERS
Die AVK het die volgende ampsdraers vir die nuwe dienster
myn aangewys:

Voorsitter Mev. Christirene Hattingh (Wes
Kaap

0-voorsitter Mev Willa do Vos (Noord-Transvaal)

Sekretaresse Mev Charmara Cronjé (Noord-Trans
vaal)

12.2 Die volgende vroue en hul secundi is benoem in
die Kommissie van die Algemeno Sinode.

ASSK Prim: Mev Consolia Erasmus (Suid-Transvaal)
Sek: Mev Francis du Plessis (Suid-Transvaal)

AKAE: Prim: Mev WiNa de Vos (Noord-Transvaal)
Sek: Mev Anna Albertyn (Noord-Kaapland)

AJK Prim: Mev Marie Kilian (SWA)
Sek: Mev. Hugheen Oosthuizen (Wes-Trans

AKDB Prim: Mev Christirene Hattingh (Wes-Kaapland)
Sek: Mev Anna Mentz (Oos-Transvaal)

AKLAS Prim: Mev. Charmara Cronjé (Noord-Transvaal)
Sek: Meu Christine Veldsman (Oos-Kaapland)

12.2.1 Aanbeveling
Die Algemene Sinode keur bogenoemde persone vir die
betrokke kommissies good.

13. SLOT
Dit wat ons hier positief kon aanstip spreek net van die genade
voorreg dat ons as rentmeesters of skuldenaars kan woeker op
‘n wonderlike koninkryksakker.

Die diepste sin van Christenvrou te wees Id immers in getroue
koninkrykswerk in die hg van die Bybel en hiertoe het ‘n groot
skare vroue in ons kerk ‘n pragtige bydrae gelewer.

Die vergadering word die seen van die Here toegebid op u
beraadslaginge.

Geteken namens die Algemene Komitee Vrouediens/aksie.

A v R Lombard (Voorsitster)
J Hattingh (Sekretaresse)
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JAAR B V B Sending A & E Jeug L A S Gemeentelik Totaal

en Ring

1982 679 186,69 1 416 573,61 149 684,19 169 997,51 16 315,22 2 054 062,92 4 805 496,47

1983 451 616,29 499 537,60 184 240,09 102 554,29 11 497,35 2 436 050,60 3 760 602,40

1984 673 889,99 565 736,57 184 211,12 252 868,18 26 476,95 3 027 009,60 4 730 192,10

1985 1 113 624,60 949 429,77 233 480,73 233 059,28 34 196,12 2 551 882,00 5 541 752,80
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Verder in besonder vir:

BYLAE AKV-1

Ter in~igting van d~e A~gemene Sinode

D~E FEDERALE VROUERAAD VOLKSBE
LANG

1. ST~GT~NG
In 1968 is op inisiatief van die Federale Vroueraad- (bestaande
uit samestellende welsynsorganisasies: ACVV, OVV en
NCVV) oorgegaan tot die stigting van die Federale Vroueraad
Volksbelang (FVRV) met die doel om skakeling en samewer
king in alle Afrikaanse vroueorganisasies landswyd te probeer
bewerkstellig. Dit het voorsien in ‘n langgevoelde behoefte tot
nouer skakeling.

2. ALGEMENE S~NODE 1974
By hierdie sinode is goedkeuring verleen aan die Vrouediens
om by die FVRV te affilieer, nadat die destydse Skakelkomitee
van die Vrouediens verlof van die Breë Moderatuur verkry het
om vir twee jaar as waarnemers die FVRV se raadsvergade
rings by te woon. (Sien Handelinge van die Algernene Sinode,
1974 p 444 punt 1,4 en p 557 punt 1,4).

Sedertdien het verskeie van die Vrouediens/aksies van die ver
skillende streeksinodes ingeskakel en het die Vrouediens
steeds op verantwoordelike en positiewe wyse haar invloed in
hierdie organisasie laat geld.

3. DOELSTELLJNGS
Gebou op Christelike grondslag, beywer die liggaarn hom in
die algerneen vir die hell van alle Afrikaners op geestelike-,
godsdienstige, sedelike, kulturele en stoflike gebied

— Eenheid van denke en optrede van alle blanke
Afrikaanssprekende vroue in sake wat deur ledevereni
gings aan hom opgedra word;

— Studie en gedagtewisseling ter bevordering van die
Aigmene ontwikkeling van die Afrikaner en ‘n beter begrip
van volksvraagstukke;

— Die bestryding op Skriftuurlike en wetenskaplike grondsiag
van alle volksvreemde en ondermynende ideologiee;

— Die doelbewuste beInvloeding van die jeug om hul Pro
testantsgeestelike erfskatte, lewensnormeen -waardes te
bewaar en te waardeer;

— Horn te beywer vir wetgewing wat vir sy doelstellings
bevorderlik is.

Let wel: Die FVRV neern geen bindende besluite ten opsigte
van die verenigings waaruit hy saamgestel is nie en die
outonomie van rnedewerkende liggarne is dus verseker. Die
FVRV is as liggaarn egter bevoeg tot die uitvoering van
meerderheidsbesluite.

4. SAMESTELUNG
4.1 WELSYNSLIGGAME: ACVV, SAVF, OVV, NCVV

4.2 KERKLIKE LIGGAME
Algernene Kornitee van die Vrouediens en Sinodale Vroue
diens/aksie van Noord-Transvaal, Suid-Transvaal, Wes
Transvaal, Oos-Transvaal, Wes- en Suid-Kaap, Noord-Kaap
en die Oranje-Vrystaat.

Sustersvereniging van die Hervorrnde Kerk.

18 838 042,00

TOTALE INKOMSTE

5

4

3

2

1

82 83 84 85

&E 4,1

Gemiddelde besteding vanaf 1982 - 1985

Dorkasgroep van die AGS.
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4.3 KULTUURLIGGAME
Vroue-en-Moederbeweging van die SA Vervoerdienste
ATKB-dames
Damesoffisiere van die Voortrekkers
Dames Aktueel
Jong Dames Dinamiek

4.4 PLAASLIKE DAMESKLUBS
Maria Malanklub, Nellie Swartklub, ens.

4.5 Uit bostaande word dit beklemtoon dat die FVRV be
staan uit verteenwoordigers van liggame en nie uit individue
nie.

5. AKTIWITEITE
Die FVRV bied ‘n gespreksforum vir Afrikaanse vroue waar
sake van gemeenskaplike belang, veral wat die vrou en haar
gesin raak, bespreek word.

— Gemeenskapswerk en die verhoudingslewe geniet aandag;

— Voorligtingstukke word uitgeruil en studiekomitees berei
stukke voor vir gebruik deur vrouegroepe.

— Van tyd tot tyd word landswyd simposia gereël oor een of
ander aktuele saak wat yolks- of landsvraagstukke raak. So
byvoorbeeld het in 1983 die onderwerp “Materialisme —

die armoede van die rykdom” groot inslag gevind.

In 1987 word beplan om op 99 verskillende sentra te konfereer
oor die belangrike onderwerp: “Gemeenskapsontwikkeling —

elke vrou se uitdaging en verantwoordelikheid”. Hieraan werk
alIe vrouegroepe mee.

6. Ons insiens is dit belangrik dat die stem van die Christen
Afrikanervrou in hierdie kringe meer gehoor moet word Ons
gb dat die Vrouediens van die Ned Geref Kerk hier ‘n positie
we bydrae te lewer het vanuit die Christelike Iewensbeskouing
en dat ons vrouelidmate reeds by beluitneming ‘n inspraak
moet he en op die wyse hub getuienis en invboed oor die breër
terrein kan Iaat geld
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12 Vers~ag van die A~gemene Kommissie vir

FONDSE

Broer Voorsitter en broers,

Ons het die eer om soos voig versiag te doen.

1. PERSONEEL
Die Kommissie is saamgestel uit die Saakgelastigdes
van die Sinodes, een verteenwoordiger uit elkeen van
die Sinodes en die Hoofuitvoerende Amptenaar van die
Algemene Sinode wat ook optree as Skriba.

2. VERGADER~NGS
Die Kommissie het jaarliks vergader en die Dagbestuur wan
neer dit nodig was.

3. OPDRAGTE VAN D~E ALGEMENE S~
NODE VAN 1982

3.1 POSTE WAT VAKANT RAAK
3.1.1 Besluit
Die Algemene Sinode het soos voig besluit (Acta p 328, 1093
en 1404 punt 5.1.4.2.2.2): “Om poste wat vakant raak deur die
uittrede van broeders nie outomaties te vul nie. In elke geval
moet die betrokke Kommissie ‘n memorandum aan die Alge
mene Kommissie vir Fondse voorlé waarin duidelik gemotiveer
word waarom so ‘n pos kontinueer moet word.”
3.1.2 Uitvoering
Gedurende April 1985 het drr DJ Malan en SJ Eloff
geëmeriteer. Die Algemene Jeugkommissie het breedvoerige
memoranda aan die Algemene Kommissie vir Fondse voorgelê
waarin die historiese verloop van die poste vermeld is, die
opdrag aan die Kommissie uitgespel word sowel as die
strukturering van die verskillende poste van die Algemene
Jeugkommissie voorgestel word. Daar is ook gewys op die
koördineringstaak van hierdie poste en, veral ten opsigte van
die pos vir Opvoeding en Onderwys, klem gelé op die skake
ling met die Owerheid.

‘n Persoonlike onderhoud met verteenwoordigers van die
Algemene Jeugkommissie het ook plaasgevind.

Die Algemene Kommissie vir Fondse het nadat die finansiële
posisie oorweeg is sy instemming betuig dat genoemde poste
gevul mag word.

Die Algemene Kommissie vir Fondse is egter van oordeel dat
die prosedure wat met ‘n vakature gevoig moet word, be
hoorlik uitgespel moet word.

3.1.3 Aanbeveling
Vakatures in poste van Kommissies van die Algemene
Sinode:

3.1.3.1 Wanneer ‘n vakature in ‘n sinodale pos ont
staan, word die vakature nie vanselfsprekend gevul nie.
Die betrokke kommissie moet self oordeel of dit
noodsaaklik is dat die pos gevul moet word. Indien die
kommissie oordeel dat die pos gevul moet word, lê hy ‘n
versiag met sy redes voor aan die Algemene Kommissie
vir Fondse of sy Dagbestuur (AKF).

3.1.3.2 Indien die Algemene Kommissie vir Fond
se/Dagbestuur tevrede is met die finansiële aspekte,
gaan die betrokke kommissie voort en word die pos
gevul.

3.1.3.3 Indien die Algemene Kommissie vir Fond
se/Dagbestuur oortuig is dat so ‘n pos nie gevul moet

word nie, word die betrokke kommissie verwittig en die
motivering van die Algemene Kommissie vir Fond
se/Dagbestuur, word aan die Bree Moderatuur
voorgele.

3.1.3.4 Die Breë Moderatuur neem die verslag en
aanbevelings van die Algemene Kommissie vir Fondse/
Dagbestuur, asook die kommentaar van die betrokke
kommissie op die versiag en aanbevelings van die
Algemene Kommissie vir Fondse/Dagbestuur, in
behandeling en beslis dan of die pos voortgesit moet
word, afgeskaf moet word, of met ‘n ander pos gekom
bineer moet word.

3.2 BEMARKING AGENDAS EN AKTAS VAN DIE
ALGEMENE SINODE

3.2.1 Besluit
Die Algemene Sinode het soos volg besluit: (Akta p 330, 1093
en 1405 punt 5.2.1.5.1): “Die Algemene Sinode besluit dat ‘n
rekening aan elke gemeente gestuur sal word vir die
hoeveelheid aktas wat bestel is.”

3.2.2 Uitvoering
Die betrokke rekeninge is uitgestuur. Daar bestaan egter kom
munikasieprobleme tussen die Algemene Sinode en ge
meentes. Op 31 Desember 1985 was daar ‘n totale uitstaande
bedrag op hierdie rekening van R2 430 van 110 gemeentes.

Daarom is die Algemene Kommissie vir Fondse van oordeel
dat dit beter sal wees as die verskillende Sinodes verantwoor
delikheid aanvaar vir hierdie rekeninge. Die Sinodes sal die
betrokke bedrae makliker kan invorder van die gemeentes.

3.2.3 Aanbeveling
Die Algemene Sinode besluit dat sy administratiewe
kantoor ‘n gespesifiseerde rekening sal lewer aan elke
Sinode vir die aantal Agendas en Aktas wat in die
bepaalde Sinode versprei is. Dit staan Sinodes vry om
aan die hand van hierdie rekeninge die betrokke bedrae
van die onderskeie gemeente te vorder.

3.3 KOSTE VAN VERGADERINGS

3.3.1 Besluit
Die Algemene Sinode het soos volg besluit: (Akta p 330, 1093
en 1405 nommer 5.2.1.5.2): “Die Algemene Sinode dra dit aan
die Algemene Kommissie vir Fondse op om die mindere koste
van die vergaderings van die Algemene Sinode te beraam en
die Bred Moderatuur in die reses met advies te bedien met die
oog op toekomstige vergaderings.”

3.3.2 Uitvoering
Dit blyk dat sodanige koste in 1986 deur die gasheer-sinode
gedra sal word. Met elke sinodesitting sal eers vooraf
onderhandel word met die gasheer-sinode.

3.4 AMPSHUISE

3.4.1 Besluit
Die Algemene Sinode het SOOS volg besluit: (Acta p 197 punt
10.2.1.1; p 1096 en 1418 punt 4.3): “Aangesien daar nie in ‘n
kort tydsbestek deeglik aan al die aspekte van hierdie saak
aandag gegee kan word nie, word die hele aangeleentheid na
die Algemene Kommissie vir Fondse verwys vir deeglike
ondersoek en verslag aan die volgende Sinode.”
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3.4.2 Uitvoering
Die Algemene Kommissie vir Fondse het hierdie saak na ‘n
ondersoekkommissie verwys. Laasgenoemde se versiag het in
Februarie 1984 voor die Algemene Kommissie vir Fondse ge
dièn. Daaruit het dit geblyk dat dit vir die Kerk baie meer
voordelig is om ampshuise vir predikante in sy diens te koop.
Die alternatief is dat huistoelaes en leningsrentesubsidies van
tyd tot tyd verhoog moet word wat uiteindelik baie meer sal
kos as ‘n eenmalige kapitaal uitgawe en gereelde onderhoud
daarna. Dit is bereken dat die voordeel vir die Sinode na die
einde van die eeu soveel as Ri 050 000 per huis kan wees.

Die Algemene Kommissie vir Fondse het geoordeel dat hierdie
saak as ‘n dringende saak aan die Breë Moderatuur voorgelê
moet word met die oog op beleidsverandering.

Op sy vergadering van 14, 15 Maart 1984 het die Breë
Moderatuur onder andere besluit: “Die Breë Moderatuur keur
die beleid in die beginsel goed, aangesien daar geoordeel word
dat die saak op grond van Artikel 40.2.2 as spoedeisend
beskou word. Die Algemene Kommissie vir Fondse moet aan
dag gee aan die mees bevredigende toepassing van die
beleid.”

Die Algemene Kommissie vir Fondse het geoordeel dat die
nuwe beleid onmiddellik toegepas moet word by die ontstaan
van vakatures. In die hg van die feit dat die Algemene
Jeugkommissie vir ethike jare reeds die beleid voig om amps
wonings vir predikante in sy diens te voorsien, was daar geen
probleem by die vuhling van daardie vakatures nie.

Wat huidige personeel betref het die Algemene Kommissie vir
Fondse geoordeel dat met predikante wat na i Januarie 1980
huise gekoop het, onderhandel kan word ten einde die nuwe
beleid te implementeer. Intussen is ‘n Behuisingsfonds in die
lewe geroep om toekomstige kapitaaluitgawes te kan finan
sier. In die begroting vir 1985—1986 is ‘n bedrag van R55 000
hiervoor voorsien.

Tot 31 Desember 1985 is geen huis nog aangekoop nie.

3.4.3 Aanbeveling
Die optrede van die Algemene Kommissie vir Fondse
word goedgekeur.

4. OPTREDE KRAGTENS D~E REGLE
MENT VAN D~E ALGEMENE KOM
MISS~E V~R FONDSE

4.1 OPDRAG
Kragtens die Reglement van die Algemene Kommissie vir
Fondse is dit sy taak om die Algemene Sinode te adviseer in
verband met die beheld wat gevolg moet word ten opsigte van
die Fondse en Administrasie. Daarby moet die Algemene
Kommissie vir Fondse as koördinerende liggaam optree en ad-
vies aan die Kerk in die bevordering van gesonde finansiële ad
ministrasie en beleid gee.

In hierdie verband het die Algemene Sinode in 1982 ‘n Beleid
vir Fondse en Administrasie goedgekeur wat die Algemene
Kommissie vir Fondse na die beste van sy vermoë probeer uit
voer het. In hierdie verband word die volgende vermeld:

4.2 BESPARINGS
By verskillende geleenthede het die Algemene Kommissie vir
Fondse versoeke gerig dat alle betrokkenes daarop ingestel
rnoet wees om uitgawes van die Algemene Sinode en Sinodes
tot die absolute minimum te beperk. Aansoeke om vermeer
derde uitgawes op die begroting is dan ook verskeie kere met
predikante in diens van die Algemene Sinode bespreek. Finan
siële state is gereehd nagegaan en kommentaar daarop is
deurgegee aan die betrokke Kommissies. Waar nodig is
konkrete advies aan Kommissies gegee, selfs op persoonlike
viak.

Dit is steeds die doel van die Algemene Kommissie vir Fondse
om optimale besparing met behoud van optimale effektiwiteit
in werking te stel. Die Kommissie het die volgende aangeleent
hede aan die verskillende kommissies van die Algemene Si-
node deurgegee:

1. Geen Kommissie kan enige Iening of voorskotte aan wie
ookal maak sonder die toestemming van die Algemene
Kommissie vir Fondse nie.

2. Geen uitbetahings waarvoor nie begroot is nie, mag gemaak
word en ook geen uitbetalings uit die trust en ander fondse
wat nie volgens die reglement is nie tensy met die AIge
mene Kommissie vir Fondse oorleg gepleeg is.

3. Dit word sterk aanbeveel dat ter wille van kostebesparing,
dagbesture waar moontlik per telefoon vergader.

Daarby is die aandag van Kommissies daarop gevestig dat lede
ouer as 60 jaar van die 40% afslag van die Vervoerdienste
gebruik behoort te maak wanneer na vergaderings gereis word
en dat saamgery moet word waar van motorvervoer gebruik
gemaak word, dat slegs vergader moet word wanneer dit
onvermybaar is.

4.3 TESTAMENTERE BEMAKINGS

4.3.1 Opmerkings
Dit gebeur by geleentheid dat ‘n Kommissie van die Algemene
Sinode ‘n testamentêre bemaking ontvang. Die Algemene
Kommissie vir Fondse is van oordeel dat dit eiendom van die
Ahgemene Sinode is en dat slegs Iaasgenoemde daaroor kan
beskik totdatdit per besluit verwys is na ‘n bepaalde Kom
missie.

Daarom wens die Algemene Kommissie vir Fondse coos volg
aan te beveel:

4.3.2 Aanbeveling
1. Slegs die Algemene Kommissie vir Fondse in sy hoe

danigheid as regspersoon van die Algemene Sinode,
mag ‘n testamentêre bemaking in ontvangs neem.

2. Die Algemene Kommissie vir Fondse rapporteer die
ontvangs van ‘n bemaking aan die Algemene Sinode.

3. In die geval van ‘n bemaking aan die Algemene
Sinode vir ‘n besondere werksaamheid, word oor die
bepalings van die bemaking deur die Algemene
Kommissie vir Fondse in oorleg met die Breë
Moderatuur besluit.

4. Die betrokke kommissie van die Algemene Sinode Iê
in sy versiag ‘n gemotiveerde versoek oor die aan
wending van die bemaking voor.

5. Bogenoemde vier punte word by die Beleid vir Fondse
en Administrasie bygevoeg as punt 2.4.

4.3.3 Bemaking aan Algemene Sinodale Sendingkom
m issie.

4.3.3.1 Optrede
Na aanleiding van bogenoemde moet nou vermeld word dat
die Algemene Sinodale Sendingkommissie in Januarie 1985 ‘n
bemaking ontvang het uit die testament van wyhe mev JM
Cockraft in hewe van Barberton. Die bedrag van die bemaking,
restant van die boedel bestaande uit kontant was R51 313,47.
Tot met ontvangs van die bedrag is rente tot ‘n bedrag van
R8 101,36 bygevoeg tot ‘n totaal van R59 414,83.

Na samesprekings met die predikante in diens van die
Ahgemene Sinode met opdrag Sending is bekragtiging verheen
tot die aanvaarding van die bemaking deur die Ahgemene
Sinodahe Sendingkommissie en is ooreengekom dat die AIge
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mene Sinodale Sendingkommissie die Algemene Sinode sal
adviseer in verband met die aanwending van die bemaking.
Die Algemene Kommissie vir Fondse het ‘n kopie van die tes
tament en die finale likwidasie en distribusie rekening ontvang.
Daar is geen bepaalde voorskrifte oor die aanwending van die
bemaking in die testament nie. Die bedrag word deur die kan
toor van die Algemene Sinode in trust gehou.

4.3.3.2 Aanbeveling
Die Algemene Sinode
1. Aanvaar die testamentêre bemaking van Wyle Mev

JM Cockraft met opregte dank.

2. Neem die versoek van die Algemene Sinodale Sen
dingkommissie oor die aanwending van die bema
king in behandeling.

4.4 BEGROTINGS

4.4.1 1983—1984

Die begroting vir 1983—1984 is deur die Algemene Sinode van
1982 behandel en goedgekeur. Dit het voorsiening gemaak vir
‘n totale uitgawe van R92i 418. Dit het deurgaans gedien as
basis vir bespreking.

4.4.2 1984—1985

4.4.2.1 Opmerkings
Op sy vergadering van Februarie 1984 is hierdie begroting in
behandeling geneem. By hierdie geleentheid is daarvan kennis
geneem dat die Bybelvertaling afgehandel is en is besluit, na
oorleg met die Breë Moderatuur, dat die Bybelvertalingsfonds
gestaak word. Die oorskot bedrag is in die Reserwefonds
gestort.

Die Algemene Sinode sal egter ‘n besluit moet neem oor ‘n
voortgesette opdrag aan die Vertalingskommissie aangesien
daar finansiële implikasies is.

Die begroting vir 1984— 1985 het voorsiening gemaak vir ‘n
uitgawe van R939 069 wat ‘n styging van slegs R17 651 of
1,9% verteenwoordig het.

4.4.2.2 Aanbeveling
Die Algemene Sinode neem ‘n besluit oor die voortge
setto opdrag aan die Bybelvertalingskommissie.

4.4.3 1985—1986

4.4.3.1 Opmerkings
Op die vergadering van Februarie 1985 is hierdie begroting in
behandeling geneem.

By hierdie geleentheid moes bykomende voorsiening gemaak
word vir die uitgawes van die Kommissie vir die hersiening van
Ras, Volk en Nasie waarvoor te yore nie voorsiening gemaak is
nie.

Daar is ook kennis geneem van die finansiële posisie van die
Kommissie vir Kerklike Tydskrifte en van die aanbod van die
Kommissie dat die begroting in sy belang, kan verval.

Verder moes, na oorlegpleging met die Breë Moderatuur en
die betrokke Kommissie, voorsiening gemaak word vir die
koste van die Kommissie vir die hersiening van die
Psaimberyming, waarvoor nie te yore voorsiening gemaak is
nie.

By hierdie geleentheid is ook die vroeër vermelde Behuisings
fonds in die lewe geroep.

Die begroting het voorsiening gemaak vir ‘n uitgawe van
Ri 089 990 wat ‘n styging van R150 921 of 16,07% beteken

4.4.3.2 Aanbeveling
Die Algemene Sinode dra dit aan die Breë Moderatuur op
om in oorleg met die Algemene Kommissie vir Fondse
ooreenkoms(te) aan te gaan met (‘n) uitgewer(s) met
die oog op publisering van die hersiene Ras, Volk en
Nasie sowel as die hersiene Psaimberyming — Hierdie
ooreenkoms(te) moet voorsiening daarvoor maak dat
die uitgawes van die Algemene Sinode vir die hersie
nings verhaal kan word terwyl die outeursregte eiendom
van die Algemene Sinode bly.

4.4.4 1986—1987
Op die vergadering van Februarie 1986 is hierdie begroting in
behandeling geneem. Dit het geblyk dat die tekort wat
gedurende die vorige reses ontstaan het, deurdat die bydraes
van die Sinodes nie verhoog kon word nie, tydens hierdie jaar
uitgewis kan word. ‘n Totaal van R250 000 rente ingesluit, was
hiervoor nodig.

Die begroting het voorsiening gemaak vir ‘n uitgawe van
Ri 075 889 wat ‘n daling van R14 101 of 1,29% beteken het.

4.4.5 1987—1988
Volgens oorspronklike beplanning moes hierdie begroting
volledig voor die Sinode dien in Oktober 1986. Dit word egter
deur verskeie probleme gedring.

Die belangrikste hiervan is dat hoe verder die opstel van die
begroting en die betrokke jaar van mekaar verwyder is, hoe
meer onnoukeurig is die begroting omdat voorsiening gemaak
moet word vir baie veranderlikes. Die neiging is dan ook om
uitgawes te onderskat, wat beteken dat tekorte kan ontstaan.
Indien die uitgawes, aan die ander kant, oorskat word, word
weer te veel geld van die Sinodes verhaal, juis in ‘n tyd dat so
iets ulters ongelee is.

‘n Enkele voorbeeld in hierdie verband is genoegsaam: Die
sakeman-ouderling-subkommissie wat die Algemene Kom
missie vir Fondse adviseer in verband met traktementsaan
passings, sal eers in Januarie 1987 vergader om alle ter sake
faktore te oorweeg. Indien ‘n begroting vir 1987—1988 reeds
in Desember 1985 opgestel moet word vir voorlegging aan die
Algemene Kommissie vir Fondse in Februarie 1986 vir voorleg
ging aan die Algemene Sinode in Oktober 1986, kan dit goed
begryp word dat so ‘n begroting baie spekulatief kan wees.

In die hg hiervan is besluit om, ter wille van volledige oorsig,
die begroting van 1986—1987 aan die Algemene Sinode voor
te lê vir kennisname en nie die begroting vir 1987—1988 vir
goedkeuring nie. Enige aansoeke vir nuwe werk kan verwys
word na die Tydelike Kommissie vir Fondse vir implementering
in die volgende Finansiële Jaar.

4.4.6 Aanbeveling
Die Algemene Sinode keur die optrede van die Alge
mene Kommissie vir Fondse goed en neem kennis van
die onderstaande begroting vir 1986—1987.

1. ARGIEFFONDS

1.1 UITGAWES 1985/1986 1986/1987

Kommissiekoste 1 350 1 500
Dagbestuur 1 350 1 50(1
Kantoorkoste 700 900
Bindwerk 2 200 2 500

TOTAAL 5600 6400

1.2 INKOMSTE

het. Sinodale Bydrae 5600 6400
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2. BYBELKORFONDS 4.1.2 Ekumeniese Vergaderings

2.1 UITGAWES GES 3 000 —

Toekenning 35 659 35 659 Diverse Daggelde 3 000 —

GES Streekkonferensie 1 000 —

2.2 INKOMSTE Federate Raad 2 000 2 000

Sinodate Bydrae 36 659 35 659 9 000 2 000

4.1.3 Inhigting
3. DIENS VAN BARMHARTIGHEIDS

FONDS Salaris DRC News 2250Seëls 600
3.1 UITGAWES Drukwerk 3 000

3.1.1 Sekretaris 62 695 5 850

3.1.2 Sekretaresse 15455 4.1.4 Hersiening Ras,

3.1.3 Rekenkundigebeampte 10 140 VoIk en Nasie

3.1.4 Kassiere 10 iso Reiskoste ens 25 000

3.1.5 Honoraria 4000 TOTAAL 111 900 44050

102440 4.2 INKOMSTE

Sinodale Bydrae 111 900 44050

3.1.6 Vervoer en Kantooruitgawes

Dagbestuur 12000
Jaarvergadering 17 000
Advertensies en Kantoor 2000 EREDIENSFONDS
Telefoon en Seëls 4 000

5.1 UITGAWESOnthaaikostes 300
Drukwerk en Skryfbehoeftes 3 500 Vergaderingskoste 5 990 4 1(X)
Versekering 500 Administrasie 110 110
Onderhoudskoste 500
Affiliasiegelde 650 TOTAAL 6 100 4 210
Kantoorhuur 12 090
Ouditkoste 1 200
Navorsing 40 000
Hugenote Kollege 3 000
Waardevermindering 2 (yj(~ 5.2 INKOMSTE
Afskrywings —

Sinodale Bydraes 6 100 4 210Diverse 3 680 ________

Eiektrisiteit 1 400

103 820 6. EVANGELISASIEFONDS
6.1 UITGAWESTOTAAL 206 260

6.1.1 Sekretaris 59 485 65 160

3.2 INKOMSTE 6.1.2 Sekretaresse 8 750 10 745

Rente 20 000 68 235 75 905
Springbokradio 5 000
Subsidies 45 000 6.1.3 Administrasie
Affiliasiegelde 126 000
Tekort Begroot 10 260 Drukwerk 500 1 500

206 260 Skryfbehoeftes 70C) 900
Seëls 140 220

4. EKUMENIESEFONDS Vergaderingskoste 7000 9 100
Kantoorhuur 5970 6660

4.1 UITGAWES Elektrisiteit 450 830
Toerusting 500 120

4.1.1 Ledegeld Organisasies Lektuur —

Telefoon 1 300 2 180
GES 40 550 40 550 Diverse —

GES Tekorte 30 000 — Oudit 200 250
Federate Raad 1 500 1 500 Oudit Tekort 83/84 1 300 —

47 050 42 050 TOTAAL 18 060 21 760
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6.1.4 Toekennings 8.1.3 Administrasie uitgawes

Kerksensus 18 000 18 000 Tiksters/Klerke 35 000 45 000
Buitelandse Bearbeiding 12 000 12 000 Publikasiebeampte 15 000 12 000

Kantoorhuur 22 000 23 500
TOTAAL 30 000 30 000 Parkering 1 500 1 750

Kantooronkoste 11 500 14 500
TOTAAL 116 295 127 665 Telefoon, seëls en posgeld 6 250 6 500

Intekengelde 600 600
6.2 INKOMSTE Toerustinghuur/Komperkoste 9 900 10 000

Masjienonderhoud 700 1 200
Rente op beleggings 1 000 — Ouditeursvergoeding 1 600 2000
Sinodale Bydraes 115 295 127 665 Versekering 1 400 1 500

TOTAAL 116295 127665 SUBTOTAAL 105450 118550

8.1.4 Ander uitgawes
6.3 BEGROTING VIR DIE KERKSENSUSPROJEK VAN

1985 GEBASEER OP 1981 Opleiding van kategeteBybelkor 10 000 10 000
1. Duplisering van vraelyste 19 900 Rubrieke — Die Voorligter 17 500 21 600
2. Pos- en versendingskoste Oudiovisuele middels 10 000 10 000
3. Redigering en prosessering Gratis Lektuur 9 000 12 000
a. Ponswerk: R100 per 1 000 rekords Subsidie or kategese

Lidmate (63 000 rekords) 6 300 materiaal (1) 30 000 32 000
Wyke (20 000 rekords) 1 600 Komplimentére Uitgawes 2 500 2 500
Saakgelastigdes (18 000 rekords) 1 500 Beurse Nagraadse Teol.
b. Rekenaarwerk 9 000 Studente 3 000 4 000
c. Programmering en data evaluasie 1 000 Subsidies Jeugwerk (Dona
d. Magneetbande 100 sies) 14000 15000

Ouditeursvergoeding (2> 5 000 7 500
4. Tydelike navorsingspersoneel Jeugjaar (2) — —

a. Navorser(s) 11 000
b. Kodifiseerders 3250 SUBTOTAAL 101 000 114 600

GROOTTOTAAL 4(~1R’~fl 51RRF~fl
5. Tik en duplisering 2 000

8.2 INKOMSTE
TOTAAL R55 650

Eie Fondse 461 630 518 850

BEG ROOT SOOS VOLG
9. KERKLIKE TYDSKRIFTEFONDS1983/1984 RiO 000

1984/1985 RiO 000 9.1 UITGAWES
1985/1986 R18 000
1986/1987 R18 000 Toekenning

R56 ~J(j(j 9.2 INKOMSTE

Sinodale Bydraes

7. HUGENOTE-KOLLEGEFONDS 10. LEER EN AKTUELESAKEFONDS
10.1 UITGAWES

7.1 UITGAWES 10.1.1 Sekretaris 51 345 58 150

Toekenning 154 ( ~ 10.1.2 Sekretaresse 14 895 17 220

66 240 75 370
7.2 INKOMSTE 10.1.3 Administrasie
Sinodale Bydraes 154 000 190 000 Skryfbehoeftes 500 500

Seëls 150 200
Telefoon 1 700 1 900
Drukwerk 400 600

8. JEUGFONDS Lektuur 300 650
Instandhouding 100 100

8.1 UITGAWES Kantoorhuur 6 300 6 920

8.1.1 Predikante 150 180 174 7~) Elektrisiteit 450 780
Toerusting 100 100

8.1.2 Reiskoste en Daggelde Vergaderingskoste 7 000 8 500
Versekering 100 100

Vergaderings 70 000 75 000 Oudit 300 300
JKJA/SKJA/BKJA 30 000 30 (YYJ Oudit Tekort 83/84 1 200 —

Kursusse — Studie 3 000 3 000
Studenteleraarskonferensie 2 000 3 000 SUB TOTAAL 18 600 20 650

SUBTOTAAL 105000 flKyJ’J TOTAAL 84840 96020
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10.2 INKOMSTE 13.1.6 Toekennings
Sinodale Bydrae 83 840 96 020 13.1.6.1 Sendingblad
Rente op Belegging 1 000 ________ Kantoorhuur 4 325 4 750

Elektrisiteit 410 670
84 840 96 020 Administrasie 15 000 15 000

19 735 20420

13.1.6.2 ~swen
11. PSALMBERYMINGSFONDS Navorsing 10000 10000

SUB TOTAAL 29 735 30 420
11.1 UITGAWES
Uitgawes 1984/1985 10 000 — TOTAAL 198 983 220 430
Reiskoste 6 000 6 000
Daggelde 5 000 5 000 13.2 INKOMSTE
Administrasie 200 200 Terugbetaling Kerk en

SUB TOTAAL 21 200 11 200 Industrie 3 189
Rente op belegging 1 000

Werkgroepe Sinodale Bydrae 194 794 220 430
Dagbestuur 300 300 198 983 220 430
Berymingskommissie 850 850
Musiekgroepe 1 200 1 200
Redaksiekommissie 4400 ~‘°° 14. SEND~NG ONDER KOMMUMSTE

6750 6750
14.1 UITGAWES

TOTAAL 27950 17950 14.1.1 Sekretaris 50 180 57 250
14.1.2 Tikster 1 15 545 16840

11.2 INKOMSTE 14.1.3 Tikster2 9845 11355
Sinodale Bydrae 27 950 17 950

75 570 85 445

14.1.4 Admin~strasie
12. REGSFONDS Kantoorhuur 11 290

Elektrisiteit 1150
12.1 UITGAWES ______ ______SUB TOTAAL _____ 12450
Vergaderingskoste 3 900 3 900
Drukwerk 250 250 TOTAAL 75 570 97 895
Reiskoste Legitimasie 1 200 1 200

14.2 INKOMSTE
TOTAAL 5350 5350 Donasies 75 570 97 895

12.2 INKOMSTE
Sinodale Bydrae _____ ~° 15. VROUEAKS~EFONDS

15.1 UITGAWES

13. SEND~NGFONDS Voorligterfonds 3600 3600Reis en Verblyfkoste 1 020 1 200

13.1 UITGAWES Jaarvergadering 1 037 1 200Telefoon 181 200
13.1.1 Sekretaris Nr 1 48 440 55 900 Posgeld 84 100
13.1.2 Sekretaris Nr 2 54 190 60 330 Oudit 220 220
13.1.3 Redaksie sekretaresse 17 418 20 105 Drukwerk 1 680
13.1.4 Tikster 14460 16 695 Honorarium 350 350

Affiliasiegeld 10 10
134508 153030 Geskenke 111 111

13.1.5 Administrasie Skryfbehoeftes 110 110
Seëls 44~ Tikwerk 246 246
Telefoon 2 750 3 080 Diverse 95 95
Diverse 50 50 SUB TOTAAL 7 064 9 122
Skryfbehoeftes 800 880 Begroting terugbetaal 1 275 1 334
Drukwerk 2 500 2 500 TOTAAL 8339 10456
Lektuur 100 110
Versekering 150 180
Ongevalleversekering Pers 40 40 15.2 INKOMSTE
Kongresse 500 500 Jaargeld 1100
Kantoorhuur 10660 11730 Rente 1067 800
Elektrisiteit 800 1 260 Gebedsbriewe 765 100
Instandhouding 200 220 Dagstukkies 3 000
Meublement 2 200 — Posgeld 8 10
Vergaderingskoste 12 650 14 170 Outeursgeld 527 300
Oudit 800 1 600 Sinodalegebiede 3 372 4 246
Toerusting 100 110 Opgelopefondse 1 500 2 000

SUB TOTAAL 34 740 36 980 TOTAAL 8 339 10 456
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VERDELING VAN R9 213 TUSSEN ELF SINODALE Onderhoudskoste 640 1 500
GEBIEDE VOLGENS DIE ALGEMENE SINODE SE Seëls 800 1 000
PERSENTASIEBASIS VIR 1984/1985 Versekering 500 500

Oudit 4 900 4 000
Wes-Kaapland — 21,5% 1 980 Rekenaardienste 900 1 000
minus reiskoste 836 Lektuur 500 500

Verskuldig aan AKV 1 144 FAK Ledegelde/Reiskoste — 350
Skryfbehoeftes 1 000 1 000Oos-Kaapland — 7,8% Onthaalkostes HUA 1 000 1 000

minus reiskoste 708 Ongevallevers Pers 220 200

Verskuldig aan AKV 11 Diverse — 200
Posbode NGK TvI 360 400Noord-Kaapland — 5,1 % 470

minusreiskoste 444 90337 88320

Verskuldig aan AKV 26 16.1.7 Honoraria Modera

Natal — 4,1% 378 tuur 2 525 2800
minus reiskoste 520 16.1.8 25% van Tekort

Vcrige reses 70 000 40 000AKV terugbetaling 142
OVS — 13,9% 1 281 SUB TOTAAL 272 466 256 665
minus reiskoste 408 16.1.9 Serkos 1 536 —

Verskuldig aan AKV 873 TOTAAL 274 002 256 665

Wes-Transvaal — 11,6% 1 069
minus reiskoste 245 16.2 INKOMSTE

Verskuldig aan AKV 824 Sinodale Bydrae 274 002 256 665

Noord-Transvaal — 13,1% 1 20/ 17. BEHU~SINGSFONDS
minus reiskoste 98

Verskuldig aan AKV 1109 17.1 UITGAWES
Toekenning 55 000 55 000

Suid-Transvaal — 12,3% 1133
minus reiskoste 28

17.2 INKOMSTE
VerskuldigaanAKV 1105 Sin Bydrae 55000 55000

Oos-Transvaal — 8,2% 755
minus reiskoste 98 18. RESERWEFON DS
Verskuldig aan AKV 657 18.1 UITGAWES

S.W.A. — 2,2% 203 Toekenning 11 500 6 600
minus reiskoste 784

AKVterugbetaling 581 18.2 INKOMSTE
Sin Bydrae 11500 6600

Midde-Afrika — 0,2% 18
minus reiskoste 798 19. STAB I LISASI EFON DS
AKV terugbetaiing 780

19.1 UITGAWES
lnkomste uit Begroting 5 749 Toekenning 9 000 9 900
Mm terugbetaling aan 3 gebiede 1 503 _______ _______

NETTOTOTAAL 4246 19.2 INKOMSTE
Sin Bydrae 9 000 9 900

16. ADMIMSTRASIEFONDS OPSOMMING VAN SINODALE BYDRAES

16.1 UITGAWES 1. ARGIEFFONDS 5600 6400
16.1.1 Hoof Uitvoerende 2. BYBELKORFONDS 35 659 35 659
Amptenaar 58 825 64 670 3. DIENS VAN BARM
16.1.2 Admin beampte 18 953 21 840 HARTIGHEID — —

16.1.3 Ekumeniese Assistent 6 000 6 500 4. EKUMENIESEFONDS 111 900 44050
16.1.4 Hooftikster 12 566 15235 5. EREDIENSFONDS 6 100 4 210
16.1.5 Tikster 13160 14290 6. EVANGELISASIEFONDS 115295 127665

109 504 122 535 7. HUGENOTE-KOLLEGE
FONDS 154000 190000

16.1.6 Administrasiekoste 8. JEUGFONDS —

Kantoorhuur 15 245 16 770 9. KERKLIKE TYD
Elektrisiteit 960 1 850 SKRIFTEFONDS
Drukwerk 2 000 2 000 10. LEER EN AKTUELE
Koste Sinode 20 000 20 000 SAKEFONDS 83 840 96 020
Te~efoon 3 000 3 500 11. PSALMBERYMINGS
Toerusting Vervang 7 450 2 000 FONDS 27 950 17 950
Vergaderkoste 30 500 30 500 12. REGSFONDS 5 350 5 350
Bankkoste 50 50 13. SENDINGFONDS 194794 220430
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14. SENDING ONDER
KOMMUNISTEFONDS

15. VROUEAKSIEFONDS
16. ADMINISTRASIEFONDS
17. BEHUISINGSFONDS
18. RESERWEFONDS
19. STABILISASIEFONDS

Die bydrae van die Algemene Sinode vir Bybelkor word sedert
— 1983— 1984 op ‘n maksimum van R35 659 vasgepen, terwyl dit

die verwagting was dat hierdie bydrae in die jaar 1987— 1988
sal verval.

4.5.2.2 Aanbeveling
Ten einde aan die ideaal van selfstandigwording te vol
doen, besluit die Algemene Sinocie om ‘n beroep te doen
op Sinodes wat dit nog nie gedoen het nie, om aan
Bybelkor toestemming te verleen om binne die grense
van die betrokke sinodale gebied insamelings te doen en
die geleentheid te bied om die reklame in belang van sy
werksaamhede voort te sit.

VERDELING VAN D~E BEGROT~NG

SINODE

+ 7613 + 15428

+ 0,8% + 1,6%

4.5 REALISERING VAN BEG ROTING
4.5.1 Algemeen
Ten einde begrotingsbeheer toe te pas is finansiële state van al
die Kommissies en werksaamhede van die Algemene Sinode
jaarliks aangevra en verkry. Cm dit kontinu met dieselfde
maatstaf te beoordeel, is dit deurgaans na ‘n eenmans
subkommissie in die persoon van Mnr SJ Wolmarans,
Saakgelastigde van die Sinode van Oos-Kaap, verwys vir kom
mentaar. Hierdie kommentaar is telkens indringend bespreek
en waar nodig onder aandag van die betrokke Kommissie
gebring.

In hierdie verband is die volgende ter sake:

4.5.2 Bybelkor

4.5.2.1 Opmerking
Vir die jaar geeindig Februarie 1985 was daar ‘n voorraadaf
skrywing van R45 773 (vorigejaar R28 761). Met dit ingesluit,
was daar ‘n tekort van R224 724 (vorige jaar R131 362). Albei
hierdie verliese is uit donasies gevind.

Verder: Die verskynsel dat uitstaande boekskuld as ‘n persen
tasie van omset steeds styg, het voortgeduur met ‘n kwaai
styging in 1984—1985 vir die jare 1981, 1982 tot 29 Februarie
1984 en tot 28 Februarie 1985 was die persentasies onder
skeidelik 15,9%, 26,4%, 26,7% en 36,8%.

Dit is dus duidelik dat Bybelkor afstuur op ‘n ernstige kontant
vloei probleem. Indien daar enigsins ‘n vermindering in
donasies is, kan die finansiële posisie verander in ‘n krisis
situasie.

Die betrokke direksie sal alles in die stryd moet werp om
Bybelkor op ‘n suiwer sakegrondslag te bedryf sodat hy finan
sieel onafhanklik kan voortbestaan. Die Algemene Sinode kan
onder geen omstandighede op ‘n later stadium ingeroep word
as finansiële ondersteuner of as vereffenaar van skulde nie.

PERSENTASIE BEDRAG

1 089 990 1 075 889

150921 (— 14101>

16,07% (— 1,29%)

4.5.3 Hugenote Kollege
Hierdie onderneming het sy afgelope drie finansiële jare met
tekorte afgesluit en wel soos volg:

Gesamentlik R100 773

Akademies Koshuis

Dit het tot gevolg gehad dat die kapitaalrekening en
Reserwefonds gesamentlik van ‘n saldo op 1 Januarie 1982 van
R605 373 gedaal het tot 1 Januarie 1985 tot R515 750.

Vir hierdie tydperk was die bydrae van die Algemene Sinode
5005 volg

1981 —1982 R109 507
1982 — 1983 R109 507
1983 — 1984 R139 800

Verskeie samesprekings is reeds gev~er met lede van die
Kollegeraad. ‘n Finale oplossing om hierdie tendens te stuit, kon
nog nie gevind word nie. Die begroting van die Algemene
Sinode vir die Kollege is sedertdien soos volg verhoog:

1984 — 1985 R154 000
1985 — 1986 R154 000
1986 — 1987 R190 000

4.5.4 Finansiele State
Alle betrokke finansiële state is ter insae by die Saakgelastigdes
van die onderskeie Sinodes.

274 002
55 000
11 500

9 000

1 089 990
150 921
16,07%

Styging
Persentasiestyging

256 655
55 000

6 600
9 900

1 075 889

(— 14101>
1— 1,29%)

LIDM ATE

1984 1985 1984 1985 1985 1986/87

WES KAAP 204969 214505 21,5 22,16 234348 238417
DOS KAAP 74 092 74 120 7,8 7,66 85 019 82 413
NOORD KAAP 48 954 48 516 5,1 5,01 55 589 53 902
NATAL 38 826 39 439 4,1 4,08 44 690 43 896
ovs 132498 130775 13,9 13,51 151509 145353
WES TVL 110714 112932 11,6 11,67 126439 125556
NOORDTVL 125003 133465 13,1 13,79 142788 148365
SUIDTVL 117270 116971 12,3 12,09 134069 130075
DOS TVL 77 979 74 905 8,2 7,74 89 379 83 274
SWA 19 720 20 010 2,2 2,07 23 980 22 271
SMA 2 357 2 172 0,2 0,22 2 180 2 367

‘STYGING

952 382 967 810 100,0 100,00

1982
1983
1984

R45395 R 1143
R15 909 R21 874
Ru 198 R 5254

TOTAAL R72 502 R28 271
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4.6 SENTRALISERING

4.6.1 Opmerking
Kragtens die besluit van die Algemene Sinode is die ad
ministrasie van sekere fondse op 1 April 1983 gesentraliseer in
die Administratiewe kantoor van die Algemene Sinode. Met
die Algemene Sinodale Sendingkommissie is daar egter eers
verdere samesprekings gevoer en hulle boekhouding is eers
vanaf 1 April 1984 ingeskakel.

Die Algemene Kommissie vir Fondse en byname sy dagbestuur
het hierdie aangeleentheid met groot omsigtigheid hanteer en
was daarop bedag om knelpunte raak te sien en uit te skakel.
Die Algemene Kommissie vir Fondse is dan ook daarvan oortuiq
dat dit ‘n voorwaartse stap was wat op die pad vorentoe nog
verdere probleme sal vermy.

Dit dien verder daarop gewys te word dat die Algemene Sinode
in 1982 soos voig besluit het: (Akta p 1171 punt 2.4.7.52): “Die
Algemene Sinode dra die moontlike inskakeling van die Finan
sidle administrasie van die kantoor van die Algemene Sinode
by die Kerkkantoor van Transvaal, aan die Bred Moderatuur op
en indien nodig met volmag af te handel.”
Did saak het aanvanklik in die lug bly hang en is eers van die
begin van 1986 na die Algemene Kommissie vir Fondse verwys,
aihoewel laasgenoemde self in hierdie verband begin werk het.
Aandag is gegee aan die totale herstrukturering van die Ad
ministrasie en Administratiewe kantore in Pretoria.

Die volgende Memorandum is deur ‘n subkommissie aan die
Algemene Kommissie vir Fondse voorgele.

“HERSTRUKTURERING VAN DIE WERKWYSE VAN DIE
ALGEMENE SINODE

1. ~NLEDDHNG
Cm te kom met ‘n klinkklare aanbeveling oor die herstrukture
ring van die werkwyse van die Algemene Sinode, sou seker nie
moontlik wees nie — om van voorbarig nie te praat nie.

Dog wil ons in alle beskeidenheid enige wenke aan die hand
doen wat miskien mag dien as leiding wanneer daar indringend
gekyk word na die iele opset en hantering van die
werksaamhede van die Algemene Sinode.

2. DOELSTELUNGS

2.1 Rasionalisering
Allerwed word daar in ons tyd besef dat op haas elke terrein
van die lewe daar nugter na die werskwyse van sowel die ver
skillende staatsektore, asook die privaatsektor, gekyk moet
word met die oog op besparing en meer doelmatige aanwen
ding van beskikbare middele en personeel.

Dit word allerwed aanvaar dat ons in Suid-Afrika een van die
mees onproduktiewe volke ter wêreld is en die vraag ontstaan
onwillekeurig of ons die beste gebruik maak van die middele en
personeel tot ons beskikking.

3. RNANS~ELE BESPAR~NG
Dit is op hierdie stadium ‘n welbekende feit dat die Sinodes baie
moeilik kry om hulle verpligtinge na te kom.

By etlike Sinodes, is daar gemeentes wat hulle verpligtinge nie
kan nakom nie. Gemeentes slaag net nie daarin om hulle
eweredige bydraes oor te betaal nie en dit het nie alleen ‘n effek
op Sinodale viak nie, maar ook wanneer dit kom by die bydrae
wat gelewer moet word tot die werksaamhede van die
Algemene Sinode.

Die roepstem wat allerweë opgaan, is besnoei die koste,
bespaar en maak die las ligter. Die vraag word gevra of dit nie
meer prakties en daarmee saam ekonomies sal wees om ‘n
groot deel van die administratiewe werksaamhede oor te skakel

na die Kerkkantoor van die Transvaalse Kerk — onder beheer
van die Saakgelastigde van Noord-Transvaal.

Sou dit nie meebring ‘n besnoeiing van sekere poste en ook ‘n
indirekte besparing in die hand werk nie?

4. OPTREDE
Die Algemene Kommissie vir Fondse, deur sy Dagbestuur, is
deurlopend besig om aandag te gee aan die beste benutting
van die personeel en om waar enigsins moontlik koste vir die
Algemene Slnode te bespaar.”

4.7 VERGOEDING AAN PREDIKANTE
GEGEWENS IN 4.7 VERVAT WORD NIE VIR PUBLIKASIEOF
BEKENDMAKING VAN ENIGE AARD BESKIKBAAR GESTEL
ME.

4.7.1 OPDRAG
Die Algemene Sinode het dit aan die Algemene Kommissie vir
Fondse opgedra om van tyd tot tyd te besin oor alle vergoe
dingsaspekte aan predikante. Vir die doel is ‘n staande sub
kommissie benoem bestaande uit sakemanouderlinge wat ge
reeld samesprekings gevoer het en adviese aan die Algemene
Kommissie vir Fondse voorgelê het.

4.7.2 Uitvoering

4.7.2.1 Traktement
Vir die jaar 1982—1983 het die Bred Moderatuur besluit op ‘n
traktementskaal verhoging van gemiddeld 12,00% bo die van
die vorige jaar beginnende op R8 820 en eindigende 18 kerwe
verder op R17 280.

Op sy vergadering van Maart 1983 het die Algemene Kom
missie vir Fondse besluit om die vroedre 19 kerwe te verminder
na 15, maar om die uitfasering daarvan oor ‘n tydperk te laat
verloop. Indien dit onmiddellik uitgefaseer is en almal met
anger as 15 jaar diens onmiddellik op die topkerf sou kom sou
dit vir sommige ‘n verhoging van tot 30% beteken. Dit is
gevoel dat gemeentes en die Sinodes dit nie op daardie sta
dium kan bekostig nie. Daarom is, wat die vergoedingskaal
betref, op 1 April 1983 afgstap van diensjare vir ‘n groot aantal
predikante.

Die gemiddelde verhoging op 1 April 1983 het te staan gekom
op 13,84% met die volgende skaal:

R9 960 X 600 — 12 360 x 720 — 15 960 x 840 — 20 160.

Aan die begin van 1982 dit wil sê met die traktementskaal van
1981 as basis, is ‘n traktementsaanpassing aan die Algemene
Kommissie vir Fondse wat ‘n verhoging van ongeveer 25% in
gehou het, voorgeld.

Op daardie stadium het die Algemene Kommissie vir Fondse
geoordeel dat dit oor ‘n twee-jaar tydperk geImplementeer
moet word as gevolg van die finansidle posisie van die ge
meentes. Daar is toe besluit op ‘n gemiddelde verhoging van
12% soos op 1 April 1982 en ongeveer 13,84% op 1 April
1983.

Die syfer van 25% is deur die onderskeie Sinodes as
regstellend aanvaar en volg dit dat daar in werklikheid geen
aanpassing in 1983 was nie.

Uit besonderhede van ‘n ondersoek van die Raad vir
Geesteswetenskaplike Navorsing in 1983 blyk dit dat ‘n gemid
delde groei van 12% per jaar in traktemente vir 1983 en 1984
aanvaar kan word. Met die syfers in gedagte het die subkom
missie aanbeveel dat die traktementskaal vanaf 1 April 1984
soos volg sal wees:

R12360x900 — R24 960.

Dit was ‘n aanpassing van gemiddeld 26,9%
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Op daardie stadium het die subkommissie reeds bevind dat ‘n
maksimumkerf van R33 840 geregverdig sou wees. Dit was
egter uitsluitlik as gevoig van die finansiële posisie van ge
meentes dat dit nie aanbeveel is nie.

Aan die vergadering van die Algemerie Kommissie vir Fondse
van Februarie 1985 het die subkommissie ‘n breedvoerige
beredenering van die landsekonomie, rentekoerse en land
boutoestande voorgelê. Met verwysing na die aanpassing van
1 April 1984 en ter opsomming, is toe gekonstateer:

“Cm een jaar se aksie in isolasie te sien, is egter gevaarlik,
maar dit was sonder twyl~el ‘n groot sprong. Ons moet aan die
een kant dus die omgewingsveranderlikes in ag neem (byvoor
beeld stand van die ekonomie en die vermôë van alle gemeen
tes om met die versnelde vlakke van vergoeding te kan tred
hou). Aan die ander kant moet ons daarteen waak om nie die
werk van die afgelope paar jaar weer ongedaan te maak nie.”

Daarom is die volgende skaal soos vanaf 1 April 1985
aanbeveel.

R13 800 x 1 020 28 080

Dit was ‘n gemiddelde verhoging van 12, 17%

De Algemene Kommissie vir Fondse het egter besluit om hier
die aanbeveling te verminder tot R12 720 xl 020 — 27000 wat
‘n verhoging van 8% beteken het.

Aan die vergadering van die Algemene Kommissie vir Fondse
van Februarie 1986 het die subkommissie andermaal ‘n memo
randum waarin die saak bespreek word, voorgelê. Onder an
dere word gesê:

“Aihoewel daar nog maar swaar ekonomiese tye vir ons voor
lê, is dit tog so dat enige aanpassing in salaris onder die infla
siekoers in effek ‘n negatiewe groei in inkomste beteken. Tog
is dit so dat inflasie grootliks ‘n faktor van die individu se eie
besluit(e) is oor hoe hy sy beskikbare inkomste wil bestee.
Daarby word dit ook aanvaar dat die lewenstandaarde van
veral die blankes sal verlaag. Aan die anderkant moet ons ook
seker daarteen waak om nie die werk van die afgelope paar
jaar heeltemaal ongedaan te maak nie.”

Daarom is die volgende skaal soos vanaf 1 April 1986
aanbeveel:

R13 680 x 1140 — 28 500 x 2280 — 30780. Dit verteenwoor
dig ‘n gemiddelde verhoging van 9,20%.

4.7.2.2 Reistoelae en kilometertarief
Aan die hand van syfers verkry van die Automobiel Assosiasie
en gebaseer op ‘n middelklas motor, is telkens gekom by ‘n
kilometertarief wat omgewerk is na ‘n gemiddelde afstand van
18 000 kilometer per jaar om ‘n aanbevole minimum syfer as
reistoelae te verkry.

Vir die onderskeie jare was die syfers soos volg: —

1 April 1983 26c
1 April 1984 26c
1 April 1985 30c
1 April 1986 49c

Dit dien daarop gewys te word dat die Algemene Kommissie
vir Fondse op sy vergadering van Februarie 1985 volgens
bogenoemde maatstawwe ‘n aanbeveling voor hom gehad het
van 42c per kilometer en reistoelae van R7 560 per jaar. In die hg
van die finansiële posisie van die gemeentes is egter besluit om
dit te verminder na 30c en R6 420.

4.7.2.3 Huistoelae
Op sy vergadering van Maart 1983 het die Algemene Kom
missie vir Fondse ‘n breedvoerige verslag oor hierdie
onderwerp in behandeling geneem en soos volg besluit:

1. Vir predikante in diens van die Algemene Sinode word die
maksimum gesubsidieerde bedrag van lenings vanaf 1
Maart 1983 verhoog tot R90 000. (Die subsidie het gegeld
vanaf die markverwante koers tot 5,5%. Op die vergade
ring van Januarie 1985 is Iaasgenoemde verhoog tot 8%).

2. Die huistoelae vir predikante in diens van die Algemene
Sinode sal met ingang 1 April 198~3 soos volg wees:

(1) Vir persone wat hulle huise gekoop het voor 1
Januarie 1980 R6 000 per jaar.

(2) Vir persone wat huhle huise gekoop het tussen 1 Ja
nuarie 1980 en 31 Desember 1982 R7 920 per jaar.

(3) Vir persone wat huhle huise gekoop het ná 1 Januarie
1983 R8 760 per jaar.

4.7.2.4 Mediese Hulpskema
Na die skema van Transvaal, Kerkmed, op 30 Junie 1985 vry
wilhig afgesluit is, is die personeel van die Algemene Sinode in
Transvaal saam ingeskakel by Topmed, ‘n maatskappy onder
beheer van Sanlam.

4.7.2.5 Groeplewensversekering
Die Alqemene Kommissie vir Fondse het by Sinodes aanbe
veel dat hierdie versekering verhoog moet word tot R100 000
en dat dit tot ongeveer vier maal die toptraktementkerf
aangepas moet word soos laasgenoemde mag verhoog. Pre
mies word deur die Kerkrade en die leraars saam betaal.

4.7.2.6 Versorging van weduwees en/of wese van
Ieraars
ln die hg van die aanbeveling by punt 4.7.2.5 vermeld, wat
reeds algemeen ge’implementeer word, word nou 5005 volg
aanbeveel:

Aanbeveling
Die Algemene Sinode beveel by Sinodes aan dat die tyd
perk waarin weduwees en wese van leraars wat in diens
te sterwe kom, vry inwoning in die pastorie mag geniet
en traktement en toelaes ontvang, van ses tot drie
maande verminder kan word.

4.7.2.7 Groeplewensversekering vir eggenotes
Die Algemene Kommissie vir Fondse het by Sinodes
aanbeveel dat hierdie versekering ingestel moet word met ‘n
minimum bedrag van R25 000 en dat dit tot ongeveer een maal
die toptraktementkerf aangepas moet word soos Iaasgenoem
de mag verhoog. Premies word deur die leraars betaal.

4.7.2.8 Verlof

4.7.2.8.1 Interpretasie van Reglement
Dit het onder aandag van die Algemene Kommissie vir Fondse
gekom dat die Reglement vir die verlof van Predikante en
Sinodale Amptenare, wat ongehukkig nie opgeneem is in die
Kerkordeboek van 1982 nie maar by die Sinode van 1978
goedgekeur is, in sommige gevahle verkeerd gemnterpreteer
word.

4.7.2.8.2 Aanbeveling
Die Algemene Sinode keur die volgende interpretasie
van die Algemene Kommissie vir Fondse goed, naamlik:
Geen leraar kan aan die einde van ‘n finansiële jaar meer
as 30 dae gewone verlof en meer as 90 dae lang verlof
oordra na die volgende jaar nie. Alles wat meer as dit is,
verval aan die einde van ‘ii betrokke finansiele jaar.

4.7.2.9 Inkomstebelasting
Die Algemene Kommissie vir Fondse het ‘n staande subkom
missie wat op gereelde basis samesprekings voer met amp
tenare van die Kommissaris van Binnelandse lnkomste. Ver
skeie ooreenkomste is reeds bereik en dit word op ‘n gereelde
basis deurgegee aan die Saakgelastigdes van die Sinodes.

R4 680
R4 680
R6 420
R8 820
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5. ANDER SAKE

5.1 GEREF KERK IN ARGENTINIE

5.1.1 Opmerkings
Tydens die Sinode van 1978 is ‘n beroep op Kerkrade gedoen
om die Kerk in Argentinië te ondersteun. Meer as R4 000 is
reeds aangestuur. Geld wat daarna ingekom het, is op ‘n af
wagrekening inbetaai, terwyl in die Kerkbode gemeld is dat
Kerkrade nie meer hoef by te dra nie. Wanneer dit blyk dat
bydraes nie meer inkom nie, word die ontvange bedrag op
hande aangestuur.
5.1.2 Aanbeveling
Die Algemene Sinode betuig sy opregte dank teenoor
Kerkrade en individuele lidmate wat bydraes gemaak
het vir die Geref Kerk in Argentinie en vestig graag die
aandag daarop dat hierdie insameling nou getermineer
word.

5.2 EIENDOMSBELASTING KERKLIKE GEBOUE

5.2.1 Opmerkings
Saam met verteenwoordigers van die Algemene Kommissie vir
die Diens van Barmhartigheid en lede van die Algemene Kom
missie vir Fondse is ‘n gesamentlike kommissie gevorm om
hierdie aangeleentheid te hanteer. Ons het verneem dat die
Owerheid die beginsel goedgekeur het dat alie eiendomme
voortaan onderworpe sal wees aan eiendomsbelasting.

Sonder om alle besonderhede te vermeld, kan gese word dat
‘n ooreenkoms bereik is, na vele samesprekings, wat vir die
Kerk en Liefdadigheidsinstansies aanvaarbaar behoort te
wees.

5.2.2 Aanbeveling
Die Algemene Sinode betuig sy opregte waardering aan
die betrokke owerheidsinstansies en die Vereniging van
Munisipale Besture, vir hulle tegemoetkoming en begrip
in die onderhandelinge wat gevoer is.

5.3 BYDRAE GES

5.3.1 Opmerking
Nadat die Breë Moderatuur die oorbetaling van fondse aan die
GES gestuit het, het die Aigemene Kommissie vir Fondse ken
nis gekry van die Sinode van Wes-Transvaal dat iaasgenoem
de voortaan self sy bydrae op ‘n afwagrekening plaas en indien
nodig op ‘n later stadium aan die Algemene Sinode sal oorbe
taal. Die Algemene Kommissie vir Fondse het sy teenkanting
teen hierdie optrede uitgespreek, maar kan die bydrae van
Wes-Transvaal tot op hede nie verhaal nie. Dit word as uit
staande bydrae in die boeke vertoon.

5.3.2 Aanbeveling
Die Algemene Sinode doen ‘n beroep op die Sinode van
Wes-Transvaal om die betrokke bedrag aan die
Algemene Kommissie vir Fondse oor te betaal.

5.4 SENDINGWERKERS NIE OP KERKLIKE
BEG ROTI NGS

5.4.1 Opmerkings
Die aangeleentheid is deur die Algemene Sinodale Sending
kommissie by die Algemene Kommissie vir Fondse in ‘n voor
legging aanhangig gemaak. Die Algemene Sinodale Sending
kommissie is bewus van 50 persone wat werk onder die vleuels
van een of ander sendingorganisasie en onderneem om deur
middel van nuusbriewe ens., vir sy eie onderhoud voorsiening
te maak. Groot bedrae geld word deur verskiliende parakerkli
ke sending—organisasies van lidmate en ook van Kerkrade
verkry. Omdat huile langs die Kerk staan ag hulle hulieself nie
gebonde aan reelings van Sinodes in verband met verlof om
binne hui sinodale gebiede fondsinsamelings te onderneem
nie.

Die Algemene Kommissie vir Fondse sal graag die Algemene
Sinodale Sendingkommissie steun met die “vrywiliigheidsbe

ginsel waarvolgens lidmate aangemoedig word om benewens
bydraes tot normale gemeentelike verpiigtinge ook vir
besondere projekte by te dra”. Op hierdie wyse kan geld wat
anders na ander organisasies gaan, vir projekte van die Kerk
beskikbaar gestel word.

Die volgende leidrade verdien in hierdie verband aandag:

1. Onderskeid moet gemaak word tussen ondernemings van
kerklike iiggame (kerkrade, ringe, sinodes) en lidmate in
diens van ander organisasies.

2. Werksaamhede waarvoor ten voile begroot word, is nie hier
ter sprake nie.

3. Werksaamhede wat ten voile of gedeeitelik van vrywiihge
bydraes afhanklik is:

3.1 Nuusbriewe (of ander vorms van insameling) oor kerklike
aksies mag siegs aan kerkrade binne die betrokke gebied
gestuur word, behalwe waar ‘n kerkraad/ring/sinode dit
versoek het of goedkeuring daartoe gegee het. (Hierdie
reeling raak nie indiwiduele kdmate wat in die bepaaide
aksies of persone belangstel nie.)

3.2 Oproepe in die kerkiike pers:
lnligting oor bepaaide projekte kan gegee word maar
oproepe om finansiële steun word nie geplaas nie.

3.3 Bydraes moet in alie gevaiie aan die instansie, en nie aan
die betrokke sendingwerker nie, gestuur word.

4. Lidmate wat by parakerkiike organisasies in diens is:
Die Kerk verwag van suike hdmate om toestemming by die
betrokke kerkraad/ring/sinode of Sinodaie Kommissie te
verkry voordat fondse binne ‘n bepaalde gebied ingesamei
word. (Ook hier kan daar uiteraard geen beperking op kon
trakte met indiwidue geplaas word nie.)

Ten opsigte van die Kerkhke ondersteuning in hierdie verband
word soos voig aanbeveel:

5.4.2 Aanbeveling
1. Die Algernene Sinode het geen beswaar teen die

vrywilligheidsbeginsel nie op voorwaarde dat dit nie
enige finansiele verpligting vir horn inhou nie of dat
sodanige werksaarnheid later deur die Algemene
Sinode oorgeneem sal rnoet word nie.

2. Indien ‘n Sinode, Ring of Kerkraad sodanige
werksaamheid steun of onderneem rnoet die finan
siële implikasies vir die toekoms volledig uitgespel en
aanvaar word.

5.5 DAGGELDE

5.5.1 Opmerkings
Die Aigemene Kommissie vir Fondse het kennis geneem van
die feit dat oornagkoste in die afgeiope tyd aansieniik verhoog
is. Afgevaardigdes na die Aigemene Sinode sai nie meer voile
verbiyf kan verkry teen die bedrae wat vroeër gegeid het nie.

5.5.2 Aanbeveling
Die Algernene Sinode versoek die Tydelike Komrnissie
vir Fondse orn ‘n voorlegging te rnaak in verband met
daggelde.

6. SLOT
U Kommissie vertrou dat hy hiermee tot bevrediging uitvoe
ring gegee het aan sy opdrag en bid die vergadering die seen
van die Here toe.

DJ HATTINGH (VOORSlflER)~
P ROSSOUW (SKRIBA)
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13 Versiag van die

ALGEMENE SINODALE SEND~NGKOMMISSIE

Broer voorsitter en broers

U Kommissie Iê hierdie verslag aan u voor in diepe
dankbaarheid teenoor die Here.

INHOUD

Algemeen en administrasie
1. Samestelling kantoor en werkwyse van Kommissie.
2. Vul van vakatures in Amptenaarsposte.
3. Ontvanklikheid van sake by Kommissies van die Algemene

Sinode.
4. Konstitusie van die Federale Raad en beleid met betrek

king tot gesamentlike sendingwerk.
5. Kerklike keuring van Godsdienstige werkers in gevange

nisse namens die NGKA.
6. Skakeling met Bybelkor.

Sendingbeleid
7. Hersiening van Sendingreglement.
8. Standpuntstelling oor sendingbeleid en apartheid en die

eenheid van die Kerk.

Evangelisering
9. Oorsig oor werk van Sinodes met betrekking tot evangeli

sering.
10. Lidmate onder die vleuels van ander organisasies.
11. Sending onder Kommuniste.
12. Bearbeiding van trekarbeiders.

Kerkopbou
13. Oorsig oor werk van Sinodes met betrekking tot kerkop

bou.
14. Geestelike Eeufees-Monument.
15. Werk onder lndiërs (Reformed Church in Africa).
16. Die Christelike Lektuurfonds en sy dienste.

Missionêre Diakonaat
17. Oorsig oor die werk van Sinodes met betrekking tot mis

sionére diakonaat.
18. Salustrofee vir NG Kerk se mediese sendingaksie.
19. Kerklike Aksie Noodhulp.
20. Droogtetoestande en honger in Suidelike Afrika.
21. HuIp aan vlugtelinge.
22. Doeltreffende skakelstruktuur: Diens van Barmhartigheid.
23. Wêrelddiakonaat
24. Noodhulp Ethiopië.

Verstedeliking en Bedryfsbediening
25. Kongres oor Arbeid en Industrie.
26. Nasionale Koördinerende Komitee vir Nywerheidsbedie

ning.
27. Die rd van die Kerk in ‘n ontwikkelende gemeenskap.

Sending en Owerheid
28. Behuisingsnood.
29. Kommentaar op wetsontwerpe.
30. Woonreg vir Swart Ieraars.
31. Diensvoorwaardes vir plaasarbeiders en huishulpe.
32. Skole vir Blanke kinders in die Transkei.
33. Problematiek vir die Kerk in die Nasionale State.

34. Die posisie van die Ba-Ntwane en die Moutse
streekowerheid ten opsigte van Kwa-Ndebele.

35. Verkoop van sorghumbier op Sondae.
36. Burgerskap Nie-Tuisland Swartmense en paspoorte.

Inhigting en toerusting
37. Die Sendingblad.
38. Radio-uitsendings.
39. Orienteringskursusse vir sendelinge.
40. Orienteringskursusse vir lidmate.
41. Inligting in verband met geleenthede vir missionêre be

diening.
42. Taalstudie.
43. Sendingjaar.
44. Die Stofbergskole.

Navo rsin g
45. Behoeftebepaling in sinodale gebiede.
46. Beplanning in sinodale gebiede.
47. Die Instituut vir Sendingwetenskaplike Navorsing

(ISWEN) aan die Universiteit van Pretoria.
48. Definisies en omskrywing van begrippe.
49. Die NG Kerk as orgaan vir geregtigheid en versoening in

die Suid-Afrikaanse konteks.
50. Islam.

Die Ned Geref Kerkfamilie
51. Statistiek.
52. Kommunikasie met gelowiges van die ander lede van die

NG Kerkfamilie.
53. Gesamentlike sending met Jongkerke.
54. Verhoudinge binne die NG Kerkfamilie.

Fondse
55. Reglement vir Trust- en ander fondse.

ALGEMEEN EN ADM~N~STRAS~E

1. SAMESTELLING KANTOOR EN
WERKWYSE VAN KOMMISSIE

1.1 LEDE VAN DIE ASSK

Verteenwoordigers van die Sinodes

Ds JH Koch het in die plek van ds JW
Hanekom gekom.
Ds CJJ van Rensburg
Ds JO de WaaI
Ds P van Niekerk
Dr NJ Hanekom
Ds Cv H Brandt het dr JHP van Rooyen
vervang wat in die plek van ds GD Kotzé
gekom het.
Ds PA du Toit
Ds SF du T Richter het in die plek van ds
DG Ganzevoort gekom.
Ds DS Conradie
Ds PJ David het in die plek van ds VO
Nel gekom.
Dr PGJ Meiring het in die plek van dr CI
van Heerden gekom.

NG Kerk in SA

Natal
OVS
Wes-Transvaal
Noord-Transvaal
Suid-Transvaal

SWA
Midde-Afrika

Oos-Kaapland
Noord-Kaapland

Oos-Transvaal
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Professore in Sendingwetenskap
Prof J du Preez
Prof CWH Boshoff
Prof JH Smit

DsJD Thom
Ds HA du T van Niekerk het in die plek
van ds JJ Sieberhagen gekom.
Ds MS van Rooyen het in die plek van
ds U Haasbroek gekom.
Ds DS Snyman
Ds LM Erasmus het in die plek van ds
RJJ van Vuuren gekorn.
Ds J van W du Plessis
Dr JP Theron
Ds PD Strauss
Ds WH Keyter
Ds GEG Louw het in die plek van ds J
Claassen gekom
Ds GT de Beer het in die plek van ds
GFJ van Rensburg gekom.
Ds WF Louw het in die plek van ds ECD
Bruwer gekom.

Verteenwoordiger Algemene Komitee vir Vroue
diens/aksie
Mev C Erasmus het in die plek van mev T Burgers gekom.

Verteenwoordiger JKJA/Kinderkrans
Mev R Stumpfer het in die plek van mev E van Niekerk ge~
kom.

Voltydse sekretarisse van die ASSK
Ds PES Smith
Dr AM Hofmeyr
Ds PW de Wet

1.2 SENDINGKANTOOR
Die volgende broeders dien die ASSK as Sekretarisse:

1.2.1 Ds PES Smith (sedert 1 September 1964) is verant~
woordelik vir die uitgee van DIE SENDINGBLAD en werk mee
aan die afdelings navorsing, beplanning, inligting, voorligting
en statistiek. Hy dien op bepaalde subkommissies van die
ASSK as sekretaris, en neem raadplegend deel aan die
verpligtinge van die mede.Sekretaris.

1.2.2 Dr AM Hofmeyr (sedert 1 Januarie 1980) behartig die
algemene kantoor-administrasie en die skribaat van die ASSK
en meeste van sy subkommissies. Hy is ook verantwoordelik
vir die afdelings navorsing, beplanning, inligting, voorligting en
statistiek. Hy neem raadplegend deel aan die verpli9tinge van
die mede-Sekretaris.

1.2.3 Ds PW de Wet (sedert 3 Februarie 1975) is Sekretaris
van die Kommissie vir Sending onder Kommuniste.

Sy pos en kantoor is van vrywillige bydraes afhanklik.

1.3 WERKWYSE VAN DIE ASSK
Die ASSK het die volgende kommissies wat minstens jaarliks
vergader: Studie, Beplanning en Navorsing; Indiërsending;
Die Sendingblad; Sendingdiens en Diakonaat; Sending onder
Kommuniste; Skakeling met die Owerheid; Beheerraad CLF,
met subkommissies vir die NG Sendingpers, NG Sen
dinguitgewers en MEMA; Wereldsending; Taalstudie vir
sendelinge, en Kerk en Nywerheid.

2. VUL VAN VAKATURES ~N AMPTE
NAARSPOSTE

2.1 Die Algemene Sinode het in 1982 besluit:
“Cm poste wat vakant raak deur die uittrede van broeders nie
outomaties te vul nie. In elke geval moet die betrokke kom
missie ‘n memorandum aan die AKF voorlê waarin duidelik
gemotiveer word waarom so ‘n pos gekontinueer moet word.”
(Handelinge 1982, 1404/3.6.1.4).

2.2 Die ASSK het beswaar teen hierdie besluit, en wel om
die volgende redes:

2.2.1 Die besluit het die uitwerking dat een kommissie van
die Sinode ‘n ander kommissie kan ontwrig deur die vul van ‘n
vakature te vertraag.

2.2.2 Die besluit gee aan een kommissie die reg van inmeng—
ing in die sake van ‘n ander.

2.2.3 Die besluit neem ‘n reg wat die Sinode in 1970 aan die
AKDB en die ASSK gegee het om “sonder meer hul voltydse
amptenare... aan te stel” (Handelinge 1970, bI. 832) van hulle
weg.

2.3 AANBEVELING
Die Algemene Sinode handhaaf sy besluit van 1910,
waardeur die AKDB en ASSK volmag ontvang om son
der meer hul voltydse amptenare aan te stel.

3. ONTVANKUKHE~D VAN SAKE BY
KOMM~SS~ES VAN D~E ALGEMENE
S~NODE

3.1 AANBEVELING
Par 6.6.3.3 van die Reglement “Funksionering van die
Algemene Sinode” word gewysig om te lees:
“dat hulle nie opdragte aanvaar wat nie deur die
Algemene Sinode/Breë Moderatuur aan hulle gegee is
nie, uitgesonder versoeke van ooreenstemmende kom
missies van sinodes oor werksaamhede in belang van
die Algemene Sinode.”

3.2 Motivering
3.2.1 Art 6.6.4 dui reeds die beginsel aan dat op die terreine
waar die Algemene Sinode werksaamhede onderneem, per
sone en instansies sonder meer by sodanige kommissies van
die Algemene Sinode toegang kan verkry.

3.2.2 Dit sou ‘n belemmering en vertraging van die werk
wees indien ‘n kommissie van ‘n bepaalde sinode, by Sending,
nie ‘n studiestuk oor Marxisme wat van akute belang is, na die
ASSK kan deurstuur vir die aandag van die Algemene Sinode
sonder om dit eers na die Breë Moderatuur te verwys nie.

4. KONST~TUS~E VAN D~E FEDERALE
RAAD EN BELE~D MET BETREKK~NG
TOT GESAMENTLJKE SEND~NG
WERK

4.1 Die ASSK het opgemerk dat die “Konstitusie van die
Federale Raad van Ned Geref Kerke” en die “Beleid met
betrekking tot Gesamentlike Sendingwerk” weggelaat is uit
die boek “Die Kerkorde van die Nederduitse Gereformeerde
Kerk. Met reglemente en besluite van kerkregtelike aard soos
vasgestel deur die Algemene Sinode in Oktober 1982,”

4.2 AANBEVELING
Die Sinode besluit dat die Konstitusie van die Federale
Raad en die Beleid met betrekking tot Gesamentlike
Sendingwerk in die boek “Die Kerkorde opgeneem
word.

Sendingsekretarisse
NG Kerk in SA

Natal

OVS

Wes-Transvaal
Noord-Transvaal
SWA
Suid-Transvaal
Oos-Kaapland

Noord-Kaapland

Oos-Transvaal
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5. KERKUKE KEUR~NG VAN GODS
D~ENST~GE WERKERS ~N GEVANGE
N~SSE NAMENS D~E NGKA

Die kantoor van die ASSK het tot in 1983 die kerklike
goedkeuring van godsdienstige werkers in die gevangenisse
namens die NGKA hanteer.

Die Sinode van die NGKA het intussen ‘n subkommissie vir
gevangenisbearbeiding in die lewe geroep wat ook hierdie
moet hanteer, en dus die verantwoordelikheid by die ASSK
oorgeneem het.

6. SKAKEL~NG MET BYBELKOR
6.1 Die ASSK het die versoek van Bybelkor goedgekeur dat
‘n verteenwoordiger van Bybelkor in adviserende hoedanig
heid en op koste van Bybelkor vergaderings van die ASSK kan
bywoon wanneer sake wat Bybelkor raak, bespreek word.

6.2 Van kant van die ASSK is Bybelkor gevra om op elk van
die vier advieskomitees van die departementshoofde ook ‘n
sendingkundige te benoem wat kan toesien dat die sendingdi
mensie in al die kursusse tot sy reg kom. Bybelkor het die ver
soek toegestaan.

SEN DING B ELEID

7. HERSIENING VAN SENDINGREGLE
MENT

7.1 BESLUIT ALGEMENE SINODE
“Die Sinode besluit dat die Sendingreglement hersien moet
word in samehang met die Sinodale Rapport oor Ras, Volk en
Nasie in die hg van die Skrif wat ook op aanbevehing van die
Breë Moderatuur hersien moet word.

Die volgende bykomende voorstel word goedgekeur:
Die Sinode dra dit aan die Algemene Regskommissie in oorleg
met die ASSK op om die Sendingreglement in samehang met
Kerkorde art 53 te bestudeer en, indien nodig, te hersien, en
indien nodig sekere beginsels in die Kerkorde op te neem”
(Handelinge 1982:1319).

7.2 BEGINSELSTANDPUNTE
Die ASSK het ‘n paar beginselstandpunte formuleer as basis
by die hersiening.

Dit lui 5005 volg:

7.2.1 Raadpleging met ander lode van die NG
Kerkfamilie

Hoewel dit hier gaan om ‘n standpuntstelling van die Ned
Geref Kerk, behoort die uitbreiding van art. 53 van die
Kerkorde en die Riglyne vir die uitvoering van die Ned Geref
Kerk se sendingwerk tog aan die ander lede van die NG
Kerkfamilie voorgelê te word vir kennisname.

7.2.2 Die eenheid van die Kerk
Die NG Kerk erken en aanvaar die wesenhike eenheid wat daar
tussen die NG Kerkfamihie bestaan kragtens die gemeenskap
like geloof in en verbondenheid aan dieselfde Here en sy
Woord, en kragtens die erkenning van dieselfde gereformeer
de belydenis en kerkregering, en begeer dat hierdie eenheid
steeds in nou betrekking gehandhaaf sal word.

7.2.2.1 Die eenheid moet ook sigbaar tot uitdrukking kom by
in ‘n Federale Sinode of ‘n ander struktuur waarop die kerke
onderling mag ooreenkom. Daar moet bo en behaiwe die fede
rate band ook ruimte wees vir nouer eenheidsbande tussen
lede van die NG Kerkfamilie in bepaalde geografiese gebiede.

7.2.2.2 Hierdie eenheid behoort verder tot uitdrukking te
kom in oop deure, oop hidmaatskap, wedersydse erkenning
van legitimasie en een belydenisgrondslag.

7.2.3 Aanbeveling

Die beginselstandpunte in 7.2 word goedgekeur.

7.3 VERVANGING ALGEMENE SENDINGREGLEMENT

Aanbeveling
Die Algernene Sendingreglement word vervang met:

7.3.1 ‘n Uitbreiding van art 53 van die Kerkorde
7.3.2 ‘n Aantal riglyne vir die uitvoering van die sen
dingwerk van die Ned Geref Kerk.

7.4 UITBREIDING VAN ART 53 VAN DIE KERKORDE
AAN BEVELING
Art 53 van die Kerkorde word verander om soos volg to
Iui:

53.1 Sending is die handeling van die drie-enige God,
Vader, Seun en Heilige Gees met die wêreld, waardeur
Hy uit die ganse menslike geslag vir Horn ‘n gemeente
deur sy Woord en Gees vergader (Heidelbergse Kate
gismus, Sondag 21). Dour die gemeente laat God tot by
die voleinding sy Woord aan die gevalle wêreld verkon
dig, bring Hy die gemeenskap van die heiliges uit aWe
nasies tot stand en laat Hy diens aan die wêreld in nood
lewer met die oog op die uitbreiding van sy koninkryk.

53.2 Daarorn aanvaar die Ned Geref Kerk dit as die sin
en bestemming van sy bestaan om dour God gebruik to
word in sy handelinge met die mens en die wêreld.

53.3 Gelowiges uit elke taal en nasie wat sodoende
vergader word, vorm met aWe gelowiges ‘n eenheid in
die ware geloof in Christus.

53.4 Dit is in die eerste instansie die roeping van elke
lidmaat en van elke plaaslike kerkraad om diensbaar in
die hand van God to woes vir die uitvoering van die
sendingtaak. Dit behels die verkondiging van die
evangelie aan nie-gekerstende mense.

53.5 Waar omstandighede dit vereis, onderneem ge
meentes ook in kerkverband van ring en sinode sen
dingwerk.

53.6 Waar binne een geografiese gebied moor as eon
Ned Geref Kerkverband bestaan, word sendingwerk in
oorleg en samewerking met mekaar gedoen.

7.5 BEGINSELS EN RIGLYNE VIR DIE UITVOERING
VAN DIE NEDERDUITSE GEREFORMEERDE KERK
SE SEN DINGWERK.

AAN BEVELING
Die volgende beginsels en riglyne word goedgekeur:

7.5.1 Kerklike Sendingbetrokkenheid
7.5.1.1 Waar sending die heilshandeling van God met
die wêreld is met die oog op die koms van sy koninkryk,
is die kerk as sy dienaar wesenlik daarby betrokke.

7.5.1.2 Dit is die pug van die Ieraar en die plaaslike
kerkraad om die gemeente te motiveer en toe te rus am
as missionêre gemeente betrokke to wees by die
heilshandeling van God met die wêreld. Hierdie betrok
kenheid sluit in persoonlike gotuienis deur woord en
lewe, beoefening van geloofsgemeenskap, voorbidding
en rentmeesterskap.

7.5.1.3 Vir die koordinering, stimulering en uitvoering
van die sendingtaak benoem die kerkraad ‘n sen
dingkornrnissie.

7.5.1.4 Elke plaaslike kerkraad onderneom sending
sowel binne as buite ole gemeentegrense na gelang van
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omstandighode. In allo gevalle geskied hierdie werk in
oorlegpleging met en, waar nodig of moontlik, in
samowerking met enige ander lode van die NG Kerk
familie (gemeente, ring of sinode) wat belang mag he by
die betrokke sendingworksaamheid of wat ook in die
betrokke omgewing rossortoer.

7.5.1.5 Waar die omvang van die sendingtaak dit
vereis, kan die kerkverband dour ring en sinode die
plaasliko kerkraad in die uitvoering van die sendingtaak
steun.

7.5.1.6 Die RSK on SSK noem verantwoordeljkheid vir
sondingaangeleenthode in die ring en die sinode rospek
tiewelik.

7.5.1.7 Waar sendingwerk buite die grense van die go
moonte of buito die RSA goskied, sal daar waar moont
uk skakeling en samowerking weos met ander kerke en
sendinggonootskappe wat reeds daar bestaan (vgl par
7.5.3).

7.5.1.8 Waar ‘n sinode ‘n sendingaksio begin met spon
tane bydraes van lidmate vanuit die hele kerk (‘n geloof
sending) moot ander sinodes wie so lidmate daarby be-
trek word, ook in die saak goken word.

7.5.1.9 Die Algemene Sinodo bepaal die sendingbeleid
vir die Ned Geref Kerk. Die ASSK bodien die Sinode met
advies in die vorband. Die Foderale Raad van NG Kerko
adviseer die NG Kerkfamilie oor gosamentlike sending
boleid.

7.5.1.10 Dour middel van bedienings op die terreine van
byvoorbeeld medieso work, onderwys, lektuur-voorsje
ning, tognioso hulpmiddele, sosio-ekonomjose ophef
fing, sosio-politieko vorhoudinge en missionêre
barmhartigheidsdiens streef die kerk daarna om die
koninkryk van God op omvattende wyse met woord en
daad te dien.

7.5.2 Toerusting vir die Sending
Die Ned Goref Kerk aanvaar dit as sy taak en verant
woordelikheid om lidmate, ander werkkragte asook
goordendes op to Iei en too te rus met die oog op sy eie
sondingverantwoordelikheid asook met die oog op
beskikbaarstelling van werkkragte waar verlang of
benodig vir diens by andor lode van die NG Kerkfamilio.
Die opleiding en toerusting goskied op die volgende
wyse:

7.5.2.1 dour lidmate te skool en te aktiveer vir getuienis
dour woord en daad

7.5.2.2 dour sendingwerkkragte op to lei en too to rus
vir ‘n bopaalde deeltydse of voltydse sondingtaak waar
voor hulle ‘n roeping bet of vir die dienswerk wat hullo
gevra mag word om by ander lode van die NG Kork-fami
lie to verrig

7.5.2.3 dour die opleiding van bedienaars van die
Woord vir missionêre dions op die volgondo terroine:

* die opbou van die gomeentes as missionére go
moentos;

* die bediening as sendeling op ‘n bopaalde sondingak

ker;
* ‘n bediening as voltydse loraar by ander lode van die

Ned Goref Kerkfamilie waarhoen by beroep meg
word;

* ‘n bedioning as gesokondeerde kundige op ‘n be
paalde torroin na ‘n ander lid van die Ned Geref Kerk
familie indien daar vir so ‘n kundige gevra word;

* ‘n bediening in die wêreldsending.

7.5.3 Lidmato in Sendingdiens onder die vleuels van
ander Kerko en Sendingorganisasies

Die Nod Geref Kerk keur dit good dat van sy lidmate
hullo by kerke en sendingorganisasies wat vir die kerk
aanvaarbaar is, kan aansluit vir sendingdiens veral in
ander wérelddele, mits die kerk so eie sendingaksies nie
daardeur to kort gedoen word nie. Vir hierdie soort sen
dingdions word die volgende bepaal:

7.5.3.1 Die Nod Geref Kerk lé ‘n basis neer waar
volgens SSK’s kan bepaal met welke kerke en
organisasies ooreenkomste aangegaan mag word.

7.5.3.2 Met so ‘n kerk of organisasie word tot die
nodlge ooroerikoms gekom insake aangeleenthede soos
reiskoste, lowensonderhoud, verblyf, pensioenvoordele
edm van die betrokke werker(ster).

7.5.3.3 Lidmate wat voornemens of begerig is om by so
‘n Kerk of erkonde organisasie in to skakel, tree met die
botrokke SSK in vorbinding.

7.5.3.4 Persone wat op die wyse in sendingdiens tree,
word beskou as sendingwerkers(sters) van die NG Kerk,
behou hulle band met die NG Kerk en met hulle tuisge
meente en kan mettertyd weor terugontvang word.
Hulle mag ook tydens verloftye deputasiewerk in go
moentes van die NG Kerk korn doen na goedkeuring van
die sinodes in wie so gebied hulle wil optree.

7.5.4 Basis waarvolgens met organisasies saarngewerk
kan word.

7.5.4.1 Die organisasie moot verklaar dat by die Apos
toliese Geloofsbolydenis aanvaar en ondorskryf.

7.5.4.2 Voornemende NG-werkers moet die vryheid he
om hulle geloofsbeskouinge ooreenkomstig die Drie
Formuliere van Eenheid to behou. Met ander woorde
daar moot nb van hulle verwag word orn onige leerstel
lingo of geloofstandpunte wat hulle dear staan to
verwerp of to ontken nie.

7.543 Kandidato moot ewenoens die vryheid bohou
om in sake beskouinge waaroor daar verskille tussen ge
lowiges bestaan, hulle eie standpunte daarop na te hou
(chiliasme charismatiese beskouinge, die leer van “se
cond blessing” en dies moor.)

7.5.4.4 Van NG-werkers sal enersyds verwag word orn
getrou to bly aan die leer van hul Kerk. Andersyds sal
bulb bulb daarvan weerhou om in onnodige kon
trovorse met ander medewerkers to tree oor sake
waaroor daar verskil van beskouing bestaan. Hulbe sal
ook nie onnodiglik oie beskouinge of standpunte pro-
beer afdwing op ander nie. Met ander woorde oor sake
wat nie noodwendig die ossensie van die evangelie aan
tas nie, moot wedersydse verdraagsaarnheid ‘n vereiste
woes (Dit sal 00k die kwessie van grootdoop of kinder
doop moot insluit).

7.5.4.5 Lidmaatskap: NG-lidmato bohou hullo lidmaat
skap in die NG Kerk. Indien hulle in diens van bopaalde
(jong) kerke sou work, en dit orn eon of ander redo
wenslik blyk to weos, kan lidmaatskap na daardie kerk
oorgedra word vir die duur van bulb dienstyd dear.

lndien ‘n NG-werker ogtor uit eie oortuiging tot die
besluit korn om lidmaatskap in die NG Kerk op to sê en
by ‘n ander denominasie aan to sluit, word dit van horn
verwag orn die NG Kerk forrneeb daarvan in kennis té
stel.

7.5.5 Gelegitimeordes in sendingdiens onder die
vleuels van ander Kerke en Sendingorganisasies
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7.5.5.1 Status van Ieraars
Aan die voigende persone word status van predikant
met opdrag sending toegeken:

7.5.5.1.1 AIle proponente en predikante wat deur ‘n NG
Kerkinstansie, wat mag beroep, beroep word vir ‘n eie
sendingaksie op wereldsendingterrein.

7.5.5.1.2 AIle proponente en predikante wat deur ‘n NG
Kerk instansie, wat mag beroep, beroep en gesekondeer
word na ‘n sendingaksie van die NG Kerk in ‘n ander
kerk van Gereformeerde belydenis waartoe tussen die
NG Kerk en die betrokke kerk ooreengekom is (As
predikant, as jeugwerker, dosent eiis). Die Regskom
missie word gevra om die nodige reglementsverwysings
op te stel ten opsigte van die status van proponente en
predikante.

7.5.5.1.3 AlIe proponente of predikante wat deur ‘n NG
Kerk instansie beroep, gesekondeer en gestuur word vir
spesiale diens (teologiese dosent, jeug of evangelisasie
werker) na ‘n ooreenkoms met ‘n sendingorganisasie
wat aan bepaaide vereistes soos deur die Aigemene
Sinode goedgekeur, voldoen. Die betrokke Sinodale
Sendingkommissie en die ASSK sal ‘n gemotiveerde
aansoek tot die Permanente Regskommissie rig vir
goedkeuring en insluiting onder artikel 2.2.4.2 van die
Reglement vir Status van Predikante en Proponente. Die
Regskommissie word gevra om die nodige reglements
verwysings op te stel ten opsigte van die status van pro
ponente en predikante.

7.5.5.1.4 Vir ‘n proponent of leraar wat geestelike werk
onder ‘n ander sendingorganisasie gaan doen waarvoor
‘n NG Kerk-instansie nie ‘n ooreenkoms met die betrok
ke organisasie aangegaan het nie, maar die organisasie
se Skrifbeskouing en belydenis tot ‘n groot mate vir die
NG Kerk aanvaarbaar is, kan verlof van die Permanente
Regskommissie gevra word dat aan die proponent of
leraar die status van proponent verleen word ingevolge
artikel 3.2.2 van die Reglement vir Status van Predikante
en Proponente.

7.5.5.2 Pensioen van leraars
In al die gevalle onder 7.5.5.1 hierbo gerioem word vir ‘n
predikantepensioen-aandeel en instandhouding daarvan
voorsiening gemaak met die oog op latere terugkeer van
die betrokke persoon (persone) na die diens van die NG
Kerk in Suid-Afrika. Die kerklike instansie wat die per-
soon beroep en stuur, moet daarvoor voorsiening maak.

Die Algemene Sinode besluit om by die onderskeie Pen
sioenfondse aan te beveel dat voorsiening gemaak word
vir die inskakeiing van proponente wie se gelde en
premies deur ‘n NG Kerk-instansie gewaarborg word.

7.5.5.3 Ondersteuning

7.5.5.3.1 Waar ‘n kerklike instansie self ‘n predikant vir
‘n eie sendingaksie beroep en uitstuur kan ondersteu
ning op een van die volgende wyses gereel word:

* Die voile salaris, toelaes en pensioen word geborg.
* Die pensioenaandeei word deur die betrokke instansie

in stand gehou, maar die v~erdere ondersteuning van
sy pos word op ‘n vrywillige bydraes-basis (“geloofs
basis”) gevind dour persoonlike deputasiewerk met
goedkeuring van die betrokke sinodaie kommissie of
ring, deur gereelde nuus- en gebedsbriewe en
terugrapportering oor die werk. Oor geldelike bydraes
behoort ook aan die kerkiike instansie wat die persoon
beroep en gestuur het, versiag gedoen te word.

* Die pensioenaandeel word in stand gehou. Oor ‘n
basiese emolument word in oorleg met die betrokke
sendingorganisasie ooreengekom.

7.5.5.3.2 Waar ‘n NG Kerkinstansie nie beroep nie en
die betrokke persoon deur deputasiewerk en nuus/ge
bedsbriewe sy ondersteuning uit gemeentes en/of van
lidmate van die NG Kerk vind, geld die volgende:

7.5.5.3.2.1 Nuusbriewe (of ander vorms van insame
iing) oor kerklike aksies mag slegs aan kerkrade binne
die betrokke gebied gestuur word, behalwe waar ‘n
kerkraad/ring/sinode dit versoek hot of goedkeuring
daartoe gegee het. (Hierdie reeling raak nie indiwiduele
lidmate wat in die bepaalde aksies of persone beiangstel
nie.)
7.5.5.3.2.2 lnligting oor bepaalde projekte kan in die
kerklike pers gegee word.

7.5.5.3.2.3 Bydraes moet in alle gevalie aan die instan
sie soos ooreengekom, en nie aan die betrokke sen
dingwerker nie, gestuur word.

7.5.5.3.2.4 Die Kerk verwag van aile lidmate wat op ‘n
“geloofsbasis” werk om toestemming by die betrokke
kerkraad/ring/sinodale kommissie/sinode to verkry
voordat fondse binne ‘n bepaalde gebied ingesamel
word.

Hier kan uiteraard geen beperking op skakeling met in
diwidue gepiaas word nie.

7.5.6 Lidmaatskap en Kerkiiko Verband
7.5.6.1 Gelowiges uit elke taal en nasie wat deur die
sending- of evangeiisasieaksie van die NG Kerk vergader
word, en deur doop on belydenis lidmate word van die
kerk van Christus, vorm met aile gelowiges ‘n eon heid in
die ware geioof in Christus as iidmate van sy liggaam.

7.5.6.2 Hieruit vloei voort dat sulko nuwe lidmate dus
beskou sal word as lidmate van die NG Kerk en waar
moontlik sal inskakel by ‘n bestaande gemeente van die
NG Kerk of NG Kerkfamilie. By gebrek aan sodanige go
meente kan hulle na ondorhandeling by ‘n ander
kerkverband inskakel of kan daar, wanneer gonoog
same getalle bestaan, tot selfstandige gemeentevor
ming oorgegaan word.

7.5.6.3 Ter wille van ‘n moor doeltreffende Woordbe
diening is dit egter ook wenslik dat elkeen in sy eie taal
die groot dade van God sal hoor verkondig. Daarom
behoort daar ruimte te bestaan daarvoor dat Woordbe
diening en aanbidding sal kan geskied met inagneming
van eiesoortige taal- en kultuuragtergrond.

7.5.6.4 Indien ‘n bepaalde groep gelowiges mettertyd
dit sou verlang, en omstandighede dit regverd(g, kan
daar ruimte vir hulle geskep word om in eie go
meenteverband te tree ooreenkomstig hulle behoeftes
aan ‘n belewenis en uitdrukking van hulle geloof binne
die konteks van eie taai en kultuur. Die beginsel van ope
en oordraagbare lidmaatskap moet egter steeds geld.

7.5.6.5 Die moontlikheid van eie gemeentevorming im
pliseer ook die moontlikheid van breëre eie verbande
van ring en sinode. Hierby sal faktore soos goografiese
verwyderdheid, staatkundige bestel en die behoefte aan
inkleding van die evangelie in inheemse gewaad ‘n rol
kan spool. Voorop bly egtor staan dat die eenheidsband
so ver moontlik behoue sal bly en steeds uitdrukking sal
vind op die mees sinvoile en effektiewe wyse.

7.5.7 Die Ned Geref Kerkfamilie
7.5.7.1 Die Ned Geref Kerk erken en aanvaar die we
sentlike eenheid wat daar tussen die lode van die NG
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Kerkfamilie bestaan kragtens die gemeenskaplike
geloof in en verbondenheid aan dieselfde Here en sy
Woord, en kragtens die erkenning van dieselfde Gerefor
meerde belydenis en kerkregering, en begeer dat hierdie
eenheid steeds gehandhaaf en uitgebou sal word.

7.5.7.2 Die Ned Geref Kerk vereenseiwig horn rnet die
begeerte van die NG Kerkfarnilie orn die eenheidsband
wat tans uitdrukking vind in die Federale Raad van NG
Kerk, te verstewig en te verdiep.

7.5.7.3 Die eenheid korn verder tot uitdrukking in die
vorm van deurlopende skakeling en sarnewerking op die
vlakke van kerkraad, ring en sinode. Die skakeling en
samewerking kan plaasvind by wyse van kontak en
gesprek, gesamentlike gebed, dienste en nagrnaal
asook deur skakelkomrnissies en gesarnentlike werks
kommissies (of -aksies) van die onderskeie kerkver
bande in verband met sake van gemeenskaplike belang.

7.5.7.4 Die eenheidsband hou in dat kerkdeure vir
mekaar oopstaan, dat lidrnaatskap binne die NG Kerk
verband oordraagbaar is en dat legitimasie onderling
erken sal word.

7.5.7.5 In die verhouding tussen lede van die NG
Kerkfamilie lê die NG Kerk horn neer by die beginsel dat
sy lidmate, arnpsdraers en kerkvergaderings hulle sal
weerhou van aWe heerskappy van die een oor die ander
aangesien Christus die alleenheerskappy oor sy kerk
voer.

7.5.7.6 Die NG Kerk onderneem dat, indien hy enige
wysiging van die gemeenskaplike Belydenisskrifte sou
oorweeg, dit sal geskied met wedersydse raadpleging
met die (Algemene) Sinode van die ander lede van die
NG Kerkfamilie. Dit is voorts die begeerte van die NG
Kerk dat indien dergelike oorweging by enige van die
ander lede sou voorkom, dieselfde weg van wedersydse
raadpleging gevolg sal word. Dieselfde geld indien
oorweging gegee sou word aan die opstel van ‘n nuwe
of aanvullende belydenis.

7.5.7.7 Die Ned Geref Kerk onderskryf die beginsel van
wederkerige hulp en bystand ten opsigte van geestelike
en stoflike goedere binne die NG Kerkfarnilie.

7.5.7.8 Die verskillende dienste wat deur die NG Kerk in
belang van sendingwerk onderneem is, kan waar nodig
aan ander lede van die NG Kerkfamilie oorgedra word of
indien omstandighede dit vereis, gesamentlik voortgesit
word.

7.5.8 Gesamentlike Sendingwerk

7.5.8.1 Die NG Kerk aanvaar die beginsel van gesa
mentlike sendingwerk. Indien hy sendingwerk wil voort
sit onder ‘n bevolkingsgroep waarbinne daar reeds ‘n
kerk uit die NG Kerkfamilie bestaan, sal hy sodanige sa
mewerking soek.

7.5.8.2 Indien die NG Kerk in ‘n gebied of land werk
waar daar (nog) nie ‘n gemeente bestaan wat in verband
staan met een of ander lid van die NG Kerkfarnilie nie,
kan die NG Kerk self sendelinge beroep, bevestig en
uitstuur. Anders kan die NG Kerkfamilie dit doen in
oorleg met ander erkende Gereformeerde kerke of
erkende sendingorganisasies.

7.5.8.3 Kragtens die beginsel van wedersydse erken
ning van legitimasie binne die NG Kerkfami~ie is die NG
Kerk bereid om bedienaars van die Woord vir die ander
lede beskikbaar te stel indien hulle dit versoek en daar
van gebruik wil maak. Hierdie leraars word in ooreen
stemming met die kerkordes van die onderskeie kerk

verbande beroep en bevestig, of soos ooreengekom in
aktes van ooreenkoms tussen betrokke Sinodes.

7.5.8.4 Bedienaars van die Woord wat deur die NG Kerk
beskikbaar gestel is, en beroep en bevestig is in ~n ander
NG Kerkverband, se status en opsig en tug word bepaal
deur die kerkorde van daardie ander Kerkverband.

7.5.8.5 Verder kan die NG Kerk kundiges op die gebied
van teologiese opleiding, jeugwerk, sending, evangeli
sasie, kerklike administrasie, diakonaat, ens. op versoek
van ‘n ander lid van die NG Kerkfamilie vir bepaalde tye
vir diens in ‘n ander Kerkverband sekondeer. Hul posisie
met betrekking tot die strukture van die ander Kerkver
band word by wyse van onderlinge ooreenkoms gereel.

7.5.8.6 Ander sendingwerkkragte ult die NG Kerk wat
volgens ooreenkoms dienswerk in ‘n lidkerk van die NG
Kerkfamilie verrig, word langs die ordelike weg lidmaat
van die betrokke Kerk. Sendingwerkers wat in ‘n gebied
werk waar nie ‘n gemeente van die NG Kerkfarnilie be
staan nie, bly lidmaat van die Kerkverband wat horn uit
stuur en sy lidmaatskap word gereel met ‘n gemeente
van die sendende Kerk.

7.5.8.7 Waar die geleentheid tot gesamentlike sen
dingwerk hom voordoen kan gesamentlike sending
kommissies van die betrokke lede van die NG Kerk
familie in die lewe geroep word om verantwoordelikheid
vir die werk te aanvaar.

7.5.8.8 Gesamentlike sendingwerk word gereel
volgens onderlinge ooreenkomste tussen die betrokke
kerklike liggame met inagneming van die Beleid vir Ge
samentlike Sendingwerk en onder toesig van die betrok
ke meerdere vergaderinge.

7.5.8.9 Dit is noodsaaklik dat alle gelowiges ‘n posi
tiewe Christelike getuienis en gesindheid deur woord en
daad tot al die onderskeie bevolkingsgroepe binne die
gemeenskap sal laat uitgaan. Derhaiwe onderneem die
NG Kerk om sy lidmate dit steeds in te skerp en daartoe
aan te moedig.

7.5.9 Die sendingkommissies van kerkrade, ringe en
sinodes

7.5.9.1 Die doel van die sendingkomrnissies van
kerkrade, ringe en sinodes is die organisering en stimu
lering van die Sending op die verskillende terreine in oor
eenstemming met:
* Art. 53 van die Kerkorde
* besluite van die kerkraad, ring en sinode rakende die

Sending.

7.5.9.2 Die sendingkomrnissies word so saarngestel
dat, benewens die leraars en ander kundige persone, die
volgende daarop verteenwoordig is:
Diakoniee of Kommissies vir Diens van Barmhartigheid
Vrouediens
Jeugaksies (in oorleg met Jeugkommissies)
Evangelisasiekommissies.

7.5.9.3 In uitvoering van die beginsel van gesamentlike
sending word die kerkraadsendingkom missie verteen
woordig op die gesamentlike sendingliggame van die
familie van NG Kerke waar dit bestaan of skakel anders
direk met die kommissies van die ander lede wat verant
woordelik is vir sending.
7.5.10 Skakeling met die Owerheid
Wanneer die owerheid genader moet word, word KO
67.5 in ag geneem.
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7.6 Die Sinode dra dit aan die kommissie wat vir die
finale redigering van die hersiening van RAS, VOLK en
NASIE verantwoordelik is op om die aanbevelings hier
bo oor kerkeenheid wat die Sinode aanvaar hot, by die
finale dokument in te werk.

8. STANDPUNTSTELLING OOR SEN
DINGBELEID EN APARTHEID EN DIE
EENHEID VAN DIE KERK

In die hg van die beskuldiging teen die Ned Geref Kerk dat sy
sendingbeleid nou gekoppel kan word aan apartheid en die
verdeeldheid en spanninge binne die Ned Geref Kerkfamihie~
vool die ASSK horn verplig orn die voigende standpiinte te
stel:

8.1 DIE SENDINGBELEID EN APARTHEID
8.1.1 Die ASSK het kennis geneem van die volgende punte
van kritiek:

8.1.1.1 Dat die sendingbeleid van die NG Kerk van vele kante
af onder skerp kritiek gekorn het as sou dit ontwikkel het as ‘n
kornponent van die apartheidsbeleid en selfs as ‘n stimulus
agter die beleid.

8.1.1.2 Dat swart en gekleurde gemeenskappe die apart
heidsbeleid as onregverdig, onrnenswaardig, vernederend en
onderdrukkend beleef het en dat daar by baie ‘n aandrang is
dat die NG Kerk verantwoordelikheid vir bogenoemde rnoet
aanvaar voordat verdere gesprek rnet rnekaar moontlik is.

8.1.1.3 Dat daar dus van die kant van die ander lede van die
NG Kerktarnilie van die NG Kerk verwag word orn apartheid te
verwerp en sy steun te gee aan sosiale hervorrninge in ~ie
land.

8.1.2 In die verband rnoet die volgende verduidehiking gegee
word:

8.1.2.1 Die sendingbeleid van die NG Kerk naamhik om af
sonderlike kerke te stig vir verskihlende taal- en kultuurgroepe
en orn huhle tot voile selfstandigheid te lei, was in ooreenstem
mirig rnet:

* die beleid wat deur sendinggenootskappe oral in die wêreld

toegepas is gedurende die negentiende eeu;
* die algemene sosiale gebruike van die tyd;
* die sendingteoiogie van selfstandige (Venn/Andersonl in

heemse (Duitse sendingwetenskap) kerke.

8.1.2.2 As gevolg van die vrees vir verswelging van ‘n kiein
minderheid Blankes in ‘n goot Swart meerderheid is die beleid
van afsonderlike ontwikkehing in kerk en samelewing egter al
hoe meer verabsoluteer. Die kerk het gegho dat ‘n beleid van
totale rassekeiding ‘n regverdige oplossing vir Suid-Afrika se
rasseprobleme kan bied. Die Federale Sendingraad wat in 1942
sies die kerk se beginsels van afsonderlikheid uiteengesit en
gepropageer. Daar is ook rnet die owerheid onderhandel om
die beginseis in praktiese wetgewing neersiag te laat vind.

8.1.2.3 Toenernend is aan afsonderlikheid deur sommige
teoloë ‘n teologiese en ideohogiese inslag gegee en is ‘n Skrif
tuurlike fundering daarvoor aangebied. Die praktiese situasie
van geskeidenheid het nou aanleiding gegee tot ‘n eensydige
bekiemtoning van verskeidenheid in die Skrif met ‘n onder
beklemtoning van die Bybelse eis van die eenheid van die kerk.

8.1.3 Die NG Kerk se ideaal van totale skeiding as ‘n regver
dige oplossing het nie gereahiseer nie, aangesien dit deur ver
skihlende regerings as onprakties afgewys is.

8.1.4 Die nadehige gevolge van die beleid van apartheid soos
dit sedert 1948 in wetgewing vasgelê is en waarmee die Kerk
ten regte of ten onregte geassosieer is, was onder andere die
volgende:

8.1.4.1 Swartmense, Kleurlinge en Asidrs het die beleid
beleef as onregverdig, onmenswaardig, onderdrukkend en
diskriminerend. Die Kerk se sendingbeleid is aan hierdie onreg
en onmenswaardigheid gekoppel.

8.1.4.2 Bale Biankes het die afsonderhike kerke as geslote
kerke begin beskou waarin geen gekleurdes toegeiaat rnag
word nie.

8.t4.3 Afsonderlikheid is op kerkhike terrein oorbeklemtoon
ten koste van die beginsel van die sigbare eenheid van die kerk
as higgaam van Christus.

8.1.4.4 Die Kerk hot in sy steun vir afsonclerhikheici sy profe
tiese roeping teenoor die owerheid in verband met diskrimi
nerende aspekte van die beleid nie altyd na behore kon nakorn
nie, hoewel voortdurend met die owerheid oor knelpunte ge
sprek gevoer is.

8.1.4.5 Die Kerk het die geloofwaardigheid van sy boodskap
in nie-blanke gemeenskappe in gevaar gestel en die moont
Iikhede vir gesarnentlike sendingwerk groothiks verminder.

8.1.4.6 Dit het spanning en polarisasie veroorsaak binne die
NG Kerkfamilie asook onder hidrnate van verskillende oortui
gings binne die verskihlende kerkverbande.

8.1.4.7 Dit het tot gevoig gehad dat ekumeniese betrekkinge
tussen die NG Kerk en Engelssprekende kerke in Suid-Afrika in
gedrang is en dat die NG Kerk horn ten opsigte van die
Christendom in die res van die wêreld in toenemende isohasie
bevind,

8.1.4.8 Die NG Kerk het reeds op bogenoernde dilemma
gereageer in Ras, Volk en Nasie en het tot ander formuheringe
probeer kom.

8.1.5 Aanbeveling
As reaksie op bogenoernde vra die ASSK die Ahgemene
Sinode om te beshuit

8.1.5.1 Die Algemene Sinode neem met opregte ems
kennis van die wyse waarop die sendingbeleid wat tradi
sioneel nou met afsonderlikheid gekoppel was in Swart
gemeenskappe negatief ervaar is.

8.1.5.2 Die Sinode erken die nadelige gevolge wat die
koppeling van die sendingbeleid met apartheid veroor
saak hot vir die geloofwaardigheid van die kerk se
getuienis en vir kerklike verhoudinge.

8.1.5.3 Die Sinode verklaar dat die teologiese inslag
wat aan die beleid verleen is deur ‘n Bybelse fundering
van afsonderlikheid, nie reg laat geskied hot aan die
volheid van die Skrifgetuienis nie.

8.1.5.4 Die Sinode distansieer horn weer eons van alle
diskriminerende maatreëls en wetto wat volkere- en
kerklike verhoudinge in Suid-Afrika vertroebeI~

8.1.5.5 Die Sinode doen ‘n beroep op die owerheid orn
‘n staatsbestel daar te stel waarin op die mees regver
dige manier voorsiening gemaak word vir die behoeftes,
belange en regte van alle groepe en gerneenskappe op
so ‘ii wyse dat erkenning verleen word aan elke gemeen
skap so belange en elke indiwidu se menswaardigheid.

8.2 DIE SENDINGBELEID EN DIE EENHEID VAN DIE
KERK

8.2.1 Die ASSK is pynhik bewus van die felt dat die verskil
hende lede van die NG Kerkfamihie in hulleseif verdeeld is; maar
erger nog, dat die verdeeldheid tussen lede van die familie ten
opsigte van mekaar sodanige afmetings aangeneern het dat dit
niks minder as ‘n sondige verskeurdheid geword het nie.
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8.2.2 Die ASSK besef dat daarmee die Skriftuurlike beginsel
van ‘n onontkombare eis tot eenheid in die kerk van Christus
sodanig in gedrang gekom het dat die geloofwaardigheid van~
die evangelie self in die gedrang kom.

8.2.3 Aanbeveling
In die hg van bogenoemde versoek die ASSK die Algemene
Sinode om te besluit:

8.2.3.1 Die Algernene Sinode gb en erken dat die NG
Kerkfarnilie van Suider-Afrika in wese een kerk is. Dit is
sy oortuiging dat die eise en omstandighede van ons tyd
dit des te meer nodig maak dat daar uitdrukking gegee
sal word aan hierdie eenheid op so ‘n wyse dat die go
loofwaardigheid van die evangelie nie in gedrang korn
nie.

8.2.3.2 Daarom is die oortuiging van die Sinode dat uit
drukking aan die eenheid gegee moot word. Dit hoort
langs verskeie wee te geskiod:

8.2.3.2.1 deur uitdrukking te gee aan die eenheid op
plaaslike en gerneentelike viak deur die aanvaarding en
toepassing van die beginsels van ope deure (vir bedie
ning van die Woord en van die sakrarnente) en ope
lidmaatskap
8.2.3.2.2 deur wedersydse erkenning van legitirnasie
binne die hele NG Kerkfamilie wat in beginsel moet be
token oor en weer beroepbaarheid van alle gelegiti
meerdes
8.2.3.2.3 deur ‘n nouer koordinering van teobogiese
opleiding, ‘n wedersydse oopstelling van alle teologiese
inrigtings vir alle lede van die NG Kerkfamilie, en as uit
eindelike ideaal, ‘n verenigde hoewel gedesentraliseerde
opleiding

8.2.3.2.4 deur die daarstelling van strukturele eenheid
op verskillende vlakke, beginnende by ‘n ekumeniese of
federalo sinode waarby sover moontlik al die lede van
die NG Kerkfamilie botrek kan word, gevoig deur soda
nige strukture op sinodale, rings- en plaaslike vlak as
wat in die verskillondo streke of lande van Suider-Afrika
die mees sinvolle uitdrukking van die eenheid van die
Kerk sal wees.

8.2.3.3 Dit is ook die oortuiging van die Sinode dat die
eenheid van die liggaam van Christus ons noop om ook
op breër viak, dus op die terrein van die ekumene, die
heersende isolasie te deurbreek en te soek na sinvolle
kontakte en verbintenisse as uitdrukking van ons eon
heid in en liefde vir Christus en vir mekaar as broers en
sustors in Horn. Dit geld in die besonder die ekumeniese
verhoudinge in Suid- en Suider-Afrika.

8.2.3.4 Die Sinode bely dat in die lewe van die NG
Kerkfamilie in die verlede en tans daar ‘n sondige ver
skeurdheid bestaan en ‘n gobrok aan voldoende bereid
heid orn mekaar to aanvaar soos Christus ons aanvaar
het. Die eenheid van die kerk hot op hierdie wyse in
gedrang gekom. Hierdie skuld moot boly word in die
diepe besef van die verskriklike moontlikheid dat “as
gevolg van ons optrede die Naam van God deur die hei
dene belaster word.” Rom. 2:24.

8.2.3.5 Die Sinode dra dit aan die Kommissie wat vir die
finale redigering van die hersiene Ras, Volk en Nasie
verantwoordelik is, op om die aanbevelings hierbo oor
sendingbeleid en kerkeenheid wat die Sinode aanvaar
hot, by die finale dokument in te work.

EVANGEUSER~NG
Sending val in drie hoofdehe uiteen: evangelisering, kerkop
bou en rnissionêre diakonaat. Hoewel daar nie op absolute

wyse tussen die verskillende werksaamhede onderskei kan
word nie, bied hierdie tog ‘n nuttige skema van verdehing. Die
volgende word onder die hoof evangelisering aangebied:

9. OORS~G OOR WERK VAN S~NODES
MET BETREKK~NG TOT EVANGEU
SER~NG

9.1 EVANGELISERING BINNE DIE EIE SINODALE
GEBIED

9.1.1 Benewens die spontane getuienis van hidmate waar
voor die Kerk aanmoediging en toerusting gee, is daar die
volgende:

9.1.1.1 Evangeliseringswerk in hospitale
Veral in Suid-Transvaal en Oos-Kaaphand, maar ook elders,
(by Noord-Transvaah) word evangehiseringswerk in hospitahe
onderneem in samewerking met die NG Kerk in Afrika. In die
vroeëre sendinghospitale word sedert die oorname deur die
staat op geestehike werk gekonsentreer.

9.1.1.2 Evangeliseringswerk in mynkampongs en
hostelle

Die OVS het ‘n sterk aksie in die mynkampongs in die
Vrystaatse goudvehde met ‘n hehe paar gelegitimeerdes en
evangehiste op so ‘n wyse dat verskihhende taahgroepe (Xhosa,
Chewa en Sotho) die Evangehie in huh eie taah kan hoor. Wes
Transvaal werk onder 24.0 000 kampongbewoners. Suid
Transvaah het ‘n aksie onder die groot getal hostehbewoners in
die gebied van die Witwatersrand. Verder word evangehise
ringswerk in kampongs en hostehle hoofsaakhik op phaashike
vhak gedoen.

9.1.1.3 Evangeliseringswerk onder Moslems
Die SSK van Wes-Kaaphand het ‘n aksie onder Moslems in die
lndiergemeenskap in die Kaapse Skiereihand.

9.1.1.4 Gevangenesbearbeiding
Op plaaslike vhak word die evangehie in gevangenisse verkon
dig. hn Noord- en Oos-Transvaah kry die werk op sinodale vhak
aandag deurdat ‘n geordende deur die NGK en NGKA afge
sonder is vir hierdie work en ‘n groot getah NGK-lidmate daarby
betrokke geraak het.

9.1.1.5 Evangelisasieveldtogte
In Noord- en Oos-Transvaah, Natal en Phororo word evangehi
sasieveldtogte van die NGKA met stork NGK-steun
onderneem.

Diesehfde vind ook in die Trans- en Ciskei phaas maar meer op
gemeentehike en ringsvhak. Wes-Transvaah dra die koste van
die Sekretaris vir Evangehisasie van die NGKA Suid-Transvaah.

9.1.1.6 Geestelike work in fabrieke
In die Oos-Kaap is die vroue ook in die fabrieke besig met
geestehike work.

9.2 WERELDSENDING

9.2.1 Radiowerk
Wes-Transvaal ondersteun uitsendings na China en Suid
Indië; Suid-Transvaal (Bahfourgemeente) en Oos-Kaapland
ondersteun uitsendings oor Radio FEBA na die eilande van die
Indiese Oseaan en na die Midde-Ooste.

9.2.2 Verspreiding van Bybels en Christelike Lektuur
Wes-Transvaal is besig met ‘n projek om, in medewerking met
die Chinese Church Research Center, eon mihjoen Bybels in
China to versprei, asook Christelike hektuur, en ondersteun dr
C Chao in Taiwan met vertaalwerk van Christehike hektuur. ‘n
Bybelkorkursus is ook in Tamil opgesteh en word in Sri-Lanka
en Suid-Indië versprei. In Noord-Kaaphand se werk in Behgië
geniet Bybehverspreiding hod prioriteit.
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9.2.3 Uitstuur en ondersteun van sendelinge
Noord-Kaap het ds Vernon Louw na Belgie gestuur en onder
steun horn deur “vrywillige bydraes” van lidmate; Wes
Kaapland en Wes-Transvaal ondersteun dr en mev Eddie Rose
in Thailand, terwyl Wes-Transvaal saarn met die Vrystaat ‘n
projek van die Chinese Church Research Center ondersteun
orn Chinese Christene toe te rus orn die evangelie in China te
verkondig. Behaiwe finansiële steun vir Iaasgenoernde word
ook vir gasdosente uit die twee Kerke beplan.

Die OVS werk in Japan met die Japan Plattelandse Kerk van
Christus op die eiland Kjoesjoe saarn.
Wes-Transvaal ondersteun ds R Thurairajah met sewe leke
werkers in Sri-[ anka, terwyl Noord- en Oos-Transvaal met
werk in Frankryk begin het (veral die ondersteuning van die
Evangeliese Gereformeerde Kerk se aksie in Montpellier, en
koordinering van hulp aan ander werkers).

Die Sinode van Noord-Transvaal en Vroueaksie in Noord- en
Oos-Transvaal ondersteun ook die werk van die NG Kerk in
Portugal.

9.2.4 Ondersteuning van studente
Oos-Kaapland ondersteun ‘n Bybelskoolstudent op Reunion
finansieel.

9.2.5 Frankryk

9.2.5.1 Besluit Algemene Sinode 1982
Toe die Algemene Sinode in Oktober 1982 besluit het dat hy
Frankryk as ‘n terrein vir evangelisasie en sending sien en dit
vir ‘n sinode, ring of kerkraad as arbeidsveld aanbied (Hande
linge 1982: 1309), het hy nie aangedui hoe hierdie besluit
opgevolg moes word nie. Die ASSK as Kommissie van die
Algemene Sinode met opdrag sending sou egter uit ‘n beleids
oogpunt nie self werk kon onderneem nie, maar wel die mi
siatief kon neem om dit by SSK’s tuis te bring.

9.2.5.2 Optrede ASSK en reaksie van Sinodes
Die ASSK het SSK’s versoek om “ernstige oorweging aan die
besluit van die Algemene Sinode te gee..

Hoewel die meeste Sinodes simpatiek teenoor die gedagte van
werk in Frankryk gestaan het, was dit uiteindelik slegs die
Sinode van Cos-Transvaal wat vir ‘n vaste bedrag per jaar
begroot het, nl R540. Die Sinode het ook gevra dat gemeentes
wat by die werk betrokke is, daarmee moet voortgaan.

9.2.5.3 Werkers in Frankryk
Dit was vir die ASSK duidelik dat die NG Kerk as instituut baie
moeilik ‘n program in Frankryk sou kon loods. Daar moes
eerder gedink word aan morele en finansiële steun aan
werkers, waarvan daar ‘n paar reeds in Frankryk was, en aan
gemeentes en organisasies in Frankryk.

Die volgende NG Kerklidmate is met aksies in Frankryk besig:

* Mnr en Mev Chris Fourie: Kinderevangelisasie, Albertville
* Prop en mev Johan Bloemhof: Evangelisasiewerk in Greno

ble. Beplan om binnekort na Montpellier te gaan.
Tuisgemeente: Pretoria

* Mel Marita Niemand: Centre Missionaire, Albertville.

Tuisgemeente: Pietersburg
* Mev Maria de Girardier: Tentmakersbediening in Parys.

Tuisgemeente: Pretoria-Oos
* Die gemeente Monumentpark-Wes samel geld in vir die

• Sinagogefonds in Montpellier

Hierdie fonds word gebruik orn die Evangeliese Gereformeerde
Kerk in Frankryk te help om ‘n sinagoge in Montpellier te betaal
wat op 8.12.1984 as kerkgebou in gebruik geneem is.

9.2.5.4 Hantering van fondse vir werk in Frankryk
Die ASSK het aanvanklik bydraes wat vir die werk in Frankryk
ontvang is, na die tuisgemeentes van die werkers gekanali

seer. Na sarnesprekings met verteenwoordigers van die Kerk
raad van Monumentpark-Wes en die Ring van Lyttelton is oor
eengekom dat die Kerkraad as skakelliggaam sal optree, en hul
leraar, ds PJ Grobler, as skakelpersoon. Sedertdien word alle
bydraes vir Frankryk na die gemeente gestuur of na die
Saakgelastigde van die Transvaalse Sinodes.

9.2.5.5 Gesarnentlike Kommissie vir Evangeliebediening in
Frankryk.

Onder die leiding van die SSK’s van Noord- en Oos-Transvaal
is ‘n Gesamentlike Kommissie vir Evangeliebediening in
Frankryk op 24,7.1985 saamgestel met ‘n eie reglement.

Die GKEF stel horn onder andere ten doel om werkers en
aksies in Frankryk aan plaaslike gemeentes te koppel. Bydraes
wat vir spesifieke aksies en werkers gegee is word aan hierdie
gerneentes toegese.

Dit is dan duidelik dat die werk hoofsaaklik van vrywillige
bydraes afhanklik is: die GKEF gee leiding en hou toesig en ad
ministreer die fondse wat inkom.

9.2.5.6 Seen
Daar rus seen op die arbeid in Frankryk. Waardering word
betuig vir die werkers en steun vir die werk word uit alle
sinodale gebiede ontvang. Daar is ook lidmate wat hulle vir
werk in Frankryk aangemeld het en besig is met voorbereiding
daarvoor.

9.2.6 Aanbeveling
Die Algemene Sinode neem met dank kennis van die
werk wat op beskeie wyse in verskillende lande van die
wêreld gedoen word en bid almal wat hiermee besig is,
die seen van die Here toe.

10. IJDMATE ONDER D~E VLEUELS
VAN ANDER ORGANISASNES

10.1 Die ASSK het onder die indruk gekom dat daar
jongmense in ons Kerk is wat graag sendingwerk wil doen.
Omdat daar by die NG Kerkfamilie mm poste vir lekewerkers
beskikbaar is, wend sommige van die jongmense hulle tot
ander organisasies wat op die terrein van wereldsending
beweeg.

10.2 Verder word ondervind dat baie terreine vir die Kerk as
instituut gesluit is, terwyl lidmate van die Kerk tog aanvaar
word as hulle deur ander organisasies in diens geneem word.

10.3 Die ASSK het gevolglik hierdie aangeleentheid in oën
skou geneem en het besluit:

10.3.1 Cm besonderhede van NG Kerklidmate te verkry wat
as sendingwerkers in diens van ander organisasies in die
buiteland werksaam is.

10.3.2 Cm SSK’s te vra om skakeling met sodanige werkers
te probeer bewerkstellig en hulle van die belangstelling en
voorbidding van die Kerk te verseker. Hulle ontvang die
versekering dat hulle hul band met die NG Kerk behou.

10.3.3 Cm self ook ‘n subkommissie te benoem om die koör
dinering van die werk te onderneem en ‘n register van sulke
lidmate aan te lê. Volgens ‘n voorlopige opname is daar tussen
50 en 60 sulke lidmate.

10.3.4 Cm waar nodig van die konsultasiedienste van
SAAWE (die Suid-Afrikaanse Aksie vir Wêreld Evangelisasiel
gebruik te maak.

10.3.5 Cm met die Hugenote-Kollege en/of Bybelkor te
onderhandel oor die moontlikheid van skoling vir voornemen
de sendingwerkers, indien moontlik in samewerking met die
NGSK, NGKA en RCA.
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10.3.6 Om duidelikheid to verkry ocr

10.3.6.1 norme waarvolgens organisasies gekeur kan word
in diens van lidmate,

10.3.6.2 behoud van status in geval van gelegitimeerdes,

10.3.6.3 reelings in verband met onderhoud en pensioen.

10.4 Aanbevelings in hierdie verband is ingesluit in die
“Riglyne vir die sendingwerk van die NG Kerk” onder die hoof
“Hersiening van die Sendingreglement”.

10.5 Aanbeveling
Dio optrodo van die ASSK word goodgekeur.

11. SEN DING ONDER KOMMUMSTE

11.1 WERKSAAMHEDE

11.1.1 Voorligting

11.1.1.1 “Kommunistiese Vrede of Christelike Stryd”.
Hierdie boekie het dr Jan A du Plessis in 1977geskryf en in
1982 hersien. By ons kerkmense is hierdie uiteensetting van
die Kommunisme en wat ‘n gelowige daar in verband mee kan
doen, gewilder as oqit. In die reses het die vy-fde druk van
5 000 verskyn, en ‘n sesde, met ‘n tweede hersiening1 sal
waarskynlik in 1987 nodig word. Tans verkoop dit vir ongeveer
R1,50, belasting ingesluit.

11.1.1.2 lnstituut vir die Studio van Marxisme. Sedert
die begin vao 1983 word hierdie Instituut van die Universiteit
van Stellenbosch (ISMUS) op ‘n vaste jaarlikse basis onder
steun. Hulle werk, onder leiding van dr Philip R Nel, word
steeds omvangryker en meer prominent.

11.1.1.3 ISWEN. Byna elke jaar is ook aan hulle ‘n bedrag vir
hulle werk toegeken,

11.1.1.4 Keston College. Die band met Keston wat van
1973 dateer, word steeds sterk gehandhaaf. Hulle nuusberigte
lewer jare al die grootste bydrae tot die nuusbrief in DIE SEN
DING B LAD.

11.1.1.5 One Word of Truth. Dit is ‘n film waarin ‘n same-
vatting van die toespraak van Alexander Solzhenitsin toe hy
die Nobeiprys vir letterkunde ontvang het, pragtig in Engels
deur Tom Courtenay voorgedra word. Die kantoor het die film
sowel as ‘n video daarvan in die reses bekom. Dit is al met
groot vrug gebruik.

11.1.2 Bybelverspreiding

11.1.2.1 Werk op die Hawens. In die reses het die werk
uitgebrei deurdat daar ook in Durban ‘n aksie van ons Kerk
begin is. Verder het Kaapstad ook onder die vissers in Hout
baai begin werk, en daarvandaan spoedig in byna al die
vissershawens tussen Lambertsbaai en Plettenbergbaai.

By reeds bestaande hawewerk was daar konsolidasie. Walvis
baai en hulle kiosk wat sedert 1974 staan, byna verdubbel.
Port Elizabeth beplan ‘n nuwe seemansentrum. Richards
baai het nou vir die eerste keer hulle eie kiosk.

Gedurende die reses het die ASSK met die AKAE samespre
kinge gehou. Daar is in beginsel besluit om ‘n gesamentlike
subkommissie vir hawewerk te benoem. (Handelinge 1982
bladsy 1320, 31.4.4.3). Tot dusver het die kommissie nog nie
vergader nie.

11.1.2.1.1 Aanbeveling
Die Sinode bring dit onder die aandag van die Kerk dat
die NG Kerk nie met die Christelike Seemansorganisasie
saamwerk nie.

11.1.2.2 Wenela. Die Ring van Johannesburg versprei reeds
jarelank Bybels by die eindpunt van WENELA. Dit is waar die
mynwerkers uit Mosambiek en ander lande op pad na die
myne afgelaai word, en waarvandaan hulle weer eendag terug
huis toe vertrek. Hierdie Bybelwerk is van tyd tot tyd onder
steun.

11.1.2.3 Bybelgenootskap. Met hulle word nôü geskakel
en ‘n hartlike verhouding gehandhaaf.

11.1.3 Radiowerk

11.1.3.1 Transwêreld Radio (TWR) se senders word veral
gebruik.

11.1.3.1.1 Portugees. Ons Portugese uitsending het in
September 1975 begin en word op Mosambiek en Angola
gerig. Die reaksie van luisteraars deur middel van briewe die
afgelope jaar lyk so:

AnderAngola lande
354 1982 274 49 31
440 1983 372 47 21
497 1984 464 14 19
826 1985 772 33 21

Die man wat die programme maak, ds Celsino Gama, het in
1985 eers Mosambiek en toe die RSA besoek. Vir Angola kon
hy nie ‘n visum kry nie,

11.1.3.1.2 Frans. Ds Aaron Kayayan van The Back to God
Hour in Chicago stel hierdie programme op. Sending onder
Kommuniste borg die uitsaai daarvan van 1977 af. Ds Kayayan
het Afrika sedertdien drie keer besoek.

Die Franse programme word na Wes-Afrika in die algemeen
gestraal, maar die beste in Zaire gehoor. Zaire is nie ‘n kom
munistiese land nie, maar het sedert 1960 al ‘n hele paar po
gings tot kommunistiese oorname oorleef.

Die kroon is op die radiowerk geplaas toe daar, as gevoig van
ds Kayayan so uitsendings, op 30 November 1984 ‘n nuwe
kerk in Zaire gestig is, Eglise Réformée Confessante au Zaire.
Die Kerk het reeds twee Ieraars, manne vir wie ds Kayayan
geredl het dat hulle in ~rankryk gaan studeer het.

11.1.3.1.3 Koste.
TWR se rekening kom in Amerikaanse dollars. Vanweë die
toenemende swakheid van die rand, het dit áI moeiliker
geword om dit by te bring. Teen die middel van 1984 het dit
onmoontlik begin lyk. TWR het Sending onder Kommuniste
toe grootliks tegemoet gekom en ‘n aanvaarbare reeling is
getref. Nogtans het die koste van hierdie radio-uitsendings oor
‘n tydperk van vyf jaar so gestyg:

11.1.3.2 Radio FEBA.
Oos-Kaapland se Sinode ondersteun sedert 1979 ‘n Franse
program wat van hierdie radiostasies op die Seychelle
uitgesaai word. Die teikengebied is Madagaskar met sy kom
munistiese regering, en die ander eilande aan die Ooskus. Sen
ding onder Kommuniste dra jaarliks vir hierdie uitsendinge by.

11.1.4 HuIp aan lydende Christene.
Gedurende 1984 en 1985 kon daar vir meer as ‘n jaar nie
breiwerk na die lydende Christene in Rusland gestuur word
nie. Nou is dit weer moontlik, maar in kleiner hoeveelhede as

Groot
totaal

M osa m
biek

1980/1
1981 /2
1982/3
1983/4
1984/5
1985/6

R26 185
R35 044
R43 184
R49 595
R59 634
R61 156
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in die verlede. Christene in ander Qos-Europese lande word
ook nou geheip, asook Christenmatrose uit daardie lande wan
neer hulle skepe in Tafelbaai aandoen. Geldelike bydraes kon
nog altyd aan die Christene gestuur word, en dit is soos volg
gedoen:

11.1.5 Portugal.

Met ds PA Pienaar van die Igreja Reforrnada em Portugal word
noue kontak volgehou. Die Sekretaris het horn en rnev Pienaar
•ook in 1984 besoek.
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11.1.6 Hongkong.
Die Sinodes van die Oranje-Vrystaat en Wes-Transvaal het in
1985 hier met ‘n nuwe sendingwerk begin. Sending onder
Kommuniste is die derde vennoot in die onderneming.

11.2 FONDSE

11.2.1 Vrywillige bydraes.
Soos die Algemene Sinode in 1974 besluit het, so word die
beleid oor die bekostiging van die werk nog steeds gevolg, nI
dat alle fondse uit vrywillige bydraes moet kom.

.11.2.2 Waarvandaan?
Afgesien van die bydraes van persone, het die volgende ge
meentés, vroueaksies en ander instansies die afgelope vier jaar
meegehelp:

1982
1983
1984
1985

R3 497
R3 758
R2 823
R3 000

1982

GEMEENTES

1983 1984 1985 1982

VROUEAKS I ES

1983 1984 1985 1982

ANDER

1983 1984 1985

Wes—Kaapland

Oos-Kaapland

Noocd-Kaapl and

Natal

0vS
Wes—Transvaal

Noord-T ran sv a a

Oos—Transvaal

Suid—Transvaal

SWA

Tota a I

113 105 103 100 57 52 38 43 15 13 11 10

49 46 38 37÷ 3 1 21 24+ 1 1 1

36 23 38 35 2 5 5 4 1

21 30 15 18 2 1 2 1

74 59 50 57 10 13 17 24 1 3 1

59 46 38 39 8 2 5 6 2 1
61 57 47 35 6+ 4+ 3+ 8 4 3 5 3

35 36 30 37 5+ 11+ 10+ 14÷ 1

47 43 43 44 4 2+ 3 1 3 1 1

21 22 20 21 4 9 12

516 467 422 423+

uit uit uit uit

1222 1231 1246 1254

101+ 91+ 113÷ 137+ 26 19 21 16

vroueaksies en ander instansies wat dit met hul bydraes
moontlik gernaak het dat die werksaamhede van Sen
ding onder Kommuniste die afgelope vier jaar tog kon
voo rtgaa n.

11.3 PUBLISITEIT

11.3.1 Optredes
As gevoig van die omstandighede waaronder die werk gedoen
moet word, soos in punt 2 uiteengesit, is dit vir die Sekretaris
nodig om soveel geleenthede moontlik te benut om dienste te
hou, vergaderinge toe te spreek en skyfies te wys. Sulke op
tredes geskied alleen op uitnodiging.

Die afgelope vier jaar het hy by die volgende geleenthede
opgetree:

11.2.3 Opmerking
Waar ‘n plus-teken by staan, beteken dit dat die sinodale kan
toor van die betrokke gemeentes of vroueaksies ‘n som geld
inbetaal het sonder om te spesifiseer wie al die skenkers is. Die
swak ekonomiese toestande die afgelope vier jaar en die
Iangdurige droogte het hulle wel deeglik in die kantoor van
Sending onder Kommuniste ook laat voel. Van 1972 tot
1981 /2 was daar ‘n konstante verbetering in die bydraes wat
jaarliks ontvang is. In 1982/3 het dit skielik met omtrent 25%
gedaal. Daarna het dit gewissel, maar nog nie weer naby
1981/2 gekorn nie. Intussen het salarisse, kantoorhuur en alles
opgegaan, en ook die rand-dollarkrisis ontstaan. Die gevoig is
dat dit moeiliker geword het orn bestaande verpligtinge na te
korn, en nog moeiliker orn nuwes te aanvaar.

11.2.4 AANBEVELING.
Die Algemene Sinode bedank aWe persone, gemeentes,

Wes- Kaap land

Oos—Kaapland

Noord-Kaapl and

Natal

0.9.5.

Wes—Transvaal

Noord-Transvaal

Oos—Transvaal

Suid—Transvaal

SWA

GEMEENTES VROUEAKSIES ANDER

1982 1983 1984 1985 1982 1983 1984 1985 1982 1983 1984 1985

15

10

15

6

14

6

17

9

7

23

7

3

7

2

7

5

10

8

14

4
2

4

26

8

9

10

14

2

2

3

2

8

2

3

3

18

6

6

11

2

7

16

12

2

3

2

4

3

6

2

4

2

3

2

2

2

3

5

4

3

2

3

2

6

2

3

14

4

3

2

2

5

2

7

2

2

7

6

5

2

6

2

2

4

3

2

Totaal 86 99 79 83 20 19 17 23 21 37 27 23
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Getal optredes altesaam:
1982 127
1983 155
1984 123
1985 129

11.3.2 Aanbeveling
Die Algemene Sinode spreek sy dank uit teenoor alle ge
meentes, vroueaksies en ander instansies wat die
Sekretaris sedert 1982 geleentheid gegee het om voor
hulle op te tree.

11.3.3 Briewe
Met toestemming van die verskillende sinodes, skryf die
Sekretaris eenkeer per jaar ‘n brief aan elke kerkraad orn Sen
ding onder Kommuniste bekend te stel en om ‘n bydrae te vra.
Sedert 1984 skryf hy ook aan elke vroueaksie. Die bydraes
onder “Waarvandaan” in 2.2 genoem, is grootliks ‘n reaksie
op hierdie briewe.

11.3.4 Pamflette
Gemiddeld twee pamfiette per jaar met inligting oor Sending
onder Kommuniste is opgestel. Die oplaag was gewoonlik
twaalf- tot veertienduisend. Die pamfiette is saam met
bogenoemde briewe en aan bydraers gestuur en ook versprei
waar die Sekretaris opgetree het, by sendingweke ensovoorts.

11.3.5 Film
“Hierdie Evangelie” is in 1982 deur MEMA gemaak en word
deur hulle versprei. Dit handel oor die werk van Sending onder
Kommuniste.

11.3.6 Uitstalling
By sinodesittings, sendingweke en -naweke is ‘n uitstalling oor
die werk gebruik.

11.3.7 Nuusbrief
In elke uitgawe van DIE SENDINGBLAD verskyn ‘n nuusbrief
ocr die werk. Dit word ook apart gedruk en aan bydraers
gestuur. Op die oomblik behartig ds LW (Clue) Olwagen dit.

11.4 BELEID

11.4.1 Nuwe Ondersoek
Sending onder Kommuniste het in 1972 ontstaan as gevoig
van ‘n ondersoek wat die ASSK in opdrag van die Algemene
Sinode van 1970 onderneem het. Hierdie opdrag staan op
bladsy 835 van 1970 se Handelinge, onderaan: “Die Sinode
verwys die aangeleentheid van die ‘Sending aan die Kom
munistiese Wêreld’ na die ASSK vir ondersoek. Die ASSK sal
so spoedig moontlik ocr hierdie aangeleentheid aan die Breë
Moderatuur verslag doen, wat na bevind van sake sal handel”.

Die ASSK het bevind dat die Kerk horn nie met een van die
bestaande aksies op hierdie gebied kan vereenselwig nb, en
aanbeveel dat die Kerk sy eie werk doen. Dit is eers deur die
Breë Moderatuur (5 Oktober 1972) en toe deur die Algernene
Sinode self (1974) aanvaar.

Deur die jare het die ASSK egter gevind dat daar steeds vrae
hieromtrent is. Veral die smokkel of nie-srnokkel van Bybels
bly ‘n ernstige strydpunt. Daarby is daar baie lidmate wat
groot sirnpatie met die ander organisasies het, en eerder hulle
werk as die Kerk s’n steun. Die ander organisasies skryf ook
vrylik briewe aan gemeentes en ander kerk)ike instansies, ter
wyl Sending onder Kommuniste dit net een keer per jaar met
toestemming kan doen. Mense wat die ander organisasies ver
teenwoordig, het ook nog steeds vrye toegang tot baie
kansels.

In die hg van al hierdie dinge en op aandrang van verskeie in
stansies het die Sekretaris die hele saak weer deeglik nage
gaan. Hy het in 1985 ‘n breedvoerige verslag aan die ASSK
voorgele. Die ASSK het toe besluit cm by sy bevinding van

1972 te staan en by die Sinode aan te beveel cm weer eens die
besluit van 1974, 1978 en 1982 te herhaal, nI (Handelinge 1982
bladsy 1320, 31.4.3).

11.4.2 Aanbeveling

“Aangesien die Sinode ‘n selfstandige sendingaksie
onder die Kommuniste goedgekeur het, besluit die
Sinode:

11.4.2.1 “Om gemeentes te versoek om alle moontlike
steun aan die sendingaksie van die Kerk te verleen.

11.4.2.2 “Om die eenheidsaksie van die Kerk nie te
verswak nic dour advertensies in eie kerklike blaaie, of
ander propagandamiddels wat ander instansies se werk
propageer.

11.4.2.3 “Om leraars wat aan ander instansies huip
verleen het deur gebruikmaking van hulle name as ad
viseurs, vriendelik te versoek am daar as adviseurs te
bedank en hewer huhle algehele steun aan die Kerk se
sendingaksie te verleen”.

11.4.3 Verdere optredes
Ten spyte van die beshuite van 1972 en 1974, vind die ASSK
dat die probleme in 11.4.1 genoem, steeds geldig bly. Sending
onder Komrnuniste is in die posisie dat hy nie net die kom
munisme meet beveg nie, rnaar ook gedurig die Kerk Se stand
punte en werk meet verdedig by die lidmate wat eerder ander
organlsasles gb en hulbe werk steun as die Kerk se eie. Dis 00k
duidelik, in die hg van besluite wat dour die jare geneem is, dat
die Kerk en die ander organisasies die werk soms nie op die
selfde rnanier benader nie (vgl. Bybelverspreiding). Ons lid-
mate is van hierdie verskille nie altyd bewus nie. Daarom hot
die ASSK gevoeb dat die besluit in 11.4.2 nie sterk genoeg is
nie, en doen gevolghik die volgende aanbeveling by die Sinode.

11.4.4 Aanbevehing

Na punt3van die besluit van 1982, soos bo in 11.4.2aan-
gehaal, word die volgende punte bygevoeg:

4. Sinodes word versoek om gemeentes to vra am
hewer nie die verteenwoordigers van ander organisa
sies toe te haat om by hulle op te tree of huhle propa
gandamiddels te versprei nie.

5. Die Algemene Sinode kan horn in baie opsigte nie
met die wyse van optrede van die ander instansies
wat op hierdie terrein werk, vereenselwig nie.

6. Die Algemene Sinode bevestig opnuut dat Sending
onder Kommuniste die Kerk se werk in hierdie ver
band is en verwag dat ahle kerkhike liggarne hierdie
werk sal ondersteun.

7. Waar gemeentes na die vervuhhing van hulle
verphigtinge teenoor die Kerk se eie sendingaksie
onder Kommuniste, ook nog verteenwoordigers van
ander sendingorganisasies wih toelaat orn by huhle op
te tree, moet lidmate duidelik ingehig word aangaan
do die feit dat daar nie amptehike samewerking
tussen die Kerk en sodanige organisasies is nie.

11.4.5 Bekendstehhing van die werk
Tot dusver is Sending onder Kornrnuniste hoofsaakhik deur
DIE SENDINGBLAD en die optredes van die Sekretaris self
aan die Kerk bekend gestel. Die ASSK vind dat dit onvol
doende is. Baie van ens kerkmense weet nou nog, na l4jaar,
nie dat die Kerk sy eie werk onder Kommuniste het nie. Van
die ander organisasies hot oral in die land verteenwoordigers
wat hulbe work op baie maniere bekend stel. Daarorn vra die
ASSK die Algemene Sinode em asseblief die vo)gende aan
beveling to aanvaar.
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11.4.6 Aanbeveling
Die Algemene Sinode versoek die Sinodes om elke Ring
te vra om ‘n persoon te benoem om as skakel vir Sen
ding onder Kommuniste op te tree.

12. BEARBEID~NG VAN TREKARBE~
DERS

Die ASSK het op versoek van die SSK’s van Noord- en Dos
Transvaal, SSK’s gevra om ‘n behoorlike opname te laat doen
van trekarbeiders uit Angola, Mosambiek en Zimbabwe, en ‘n
beplanning van hoe hulle op die mees doeltreffende wyse
bereik kan word.

Die ondersoek is ingesluit in die navorsing van ISWEN oor die
Onvoltooide Sendingtaak in die RSA.

KERKOPBOU

13. OORS~G OOR WERK VAN S~NODES
MET BETREKK~NG TOT KERKOPBOU

13.1 KERKOPBOU BINNE DIE EIE SINODALE GEBIEDE

13.1.1 Ondersteuning van gemeentes van die NGSK,
NGKA en RCA

Gewoonlik vind ondersteuning van gemeentes op die plat
teland op plaaslike vlak plaas. In die stede span gemeentes
saam, dikwels ringsgewys. In die nasionale en selfregerende
state word die hulp gewoonlik van sinodale kant gegee (by
SSK Oos-Kaapland in Ciskei en Transkei; OVS in Thaba Nchu,
Qwaqwa en Onverwacht; Natal in Kwa-Zulu; Wes-Transvaal
in dele van Bophuthatswana; SWA in Kaokoland, Kavango,
en Ovambo, en onder die Boesmans en Angolese vlugtelinge,
terwyl Noord— en Oos-Transvaal probeer om ook in hierdie
werk stedelike gemeentes met gemeentes van die NGKA in die
gebiede te laat skakel. Van die kant van die NGK word dit dan
gesien as deelname aan ‘n gesamentlike sendingaksie in terme
van huip met evangelisering en gemeente-opbou. HuIp in ver
band met die beplanning van kerklike werk in nuwe dorps
gebiede word gegee by deur Oos-Kaapland in die Ciskei,
Noord-Kaap by Mmabatho en Wes-Kaapland in die Kaapse
Skiereiland waar die Raad vir Kerklike Samewerking hulp aan
gemeentes gee om in nuwe woongebiede kerkgeboue en
Ieraars te kan bekostig.

13.1.2 Opleiding kerklike werksters
Die Transvaalse Sinodes van die NG Kerk is saam met die
NGKA verantwoordelik vir die opleiding van kerklike werksters
op Turfloop.

13.1.3 Jeugwerk
Suid-Transvaal ondersteun die pos van ‘n jeugleraar vir die
NGKA Suid-Transvaal en help met die koste van jeugkampe;
Noord-Kaap doen dit vir Phororo; die Sendingraad in Bloem—
fontein vir die NGKA-gemeentes in die omgewing; die SSK
van Wes-Kaapland vir die Skiereiland en die SSK van Noord
Transvaal vir die NGKA-Ring van GaRankuwa. Oos-Kaapland
help die NGKA in Trans- en Ciskei met jeugkampe. Suid
Transvaal het ‘n persoon afgesonder om godsdiensonderrig in
die skole in Soweto waar te neem. Tydens die onluste werk hy
onder 500 jeugdiges wat by die Leeukop-gevangenis in
aanhouding is.

13.1.4 Lektuurverspreiding
Die beskikbaarstelling van Christelike lektuur in die tale van die
verskillende groepe waaronder die kerk werk, is lank reeds ‘n
saak van hoe prioriteit. Die rente op die Christelike Lektuur
fonds word jaarliks beskikbaar gestel vir projekte in verband
met lektuurverspreiding en SSK’s koördineer spesiale aksies
en werk op gemeentelike en ringsvlak. ‘n Betreklike nuwe
onderneming, vera[in Suid-en Wes-Transvaal, is die daarstel
van “kioske” vir lektuurverspreiding op plekke waar baie

mense verby beweeg. Die Vrouediens van Suid-Transvaal het
vyf persone met kombi’s toegerus om Bybelverspreiding te
doen.

13.1.5 Studente-werkgroepe
Studente aan verskillende universiteite onderneem gedurende
vakansies bepaalde projekte om hulp aan NGKA-gemeentes te
lewer ten opsigte van evangelisering en die daarstel en
instandhou van geboue.

13.2 KERKOPBOU BUITE EIE SINODALE GEBIEDE

13.2.1 Ondersteuning van Jongkerke
Die Sinodes van Wes-Kaapland en die Vrystaat behou steeds
bande met die jong Kerke in hul tradisionele sendinggebiede in
Afrika en voorsien gespesialiseerde personeel en fondse soos
aangevra en ooreengekom. Wes-Kaapland skakel met die
Nkhoma- en Harare-Sinode van die KMAP, die Reformed
Church in Zimbabwe en die Igreja Reformada en Mocambique
(Angonia); die OVS skakel met die Reformed Church in Zam
bia en Noord-Kaapland met die Dutch Reformed Church in
Botswana. Saam word ook na onbereikte groepe uitgereik: in
Malawi na Moslems en Asiërs en in Zambië na die nie
Chewasprekende volke. Die vier Transvaalse Sinodes werk
saam met die twee NGKA-Sinodes in Suid-Mosambiek, en
onderhou saam met Wes-Kaapland ‘n dosent op die personeel
van die interkerklike teologiese skool Ricatla. Wes-, Suid- en
Oos-Transvaal werk saam om die Evangelie in Swaziland,
waar 50% van die bevolking nog ongekersten is, te bring.

13.2.2 Die Kerk in die OVS het ook ‘n sendingaksie in Dos
Caprivi, terwyl gesamentlike sending met die NGKA-OVS en
Lesotho onderneem word. Noord-Kaapland het met afstigting
verantwoordelikheid vir die werk in Botswana van die ou
Kaapse Sinode oorgeneem en probeer om, benewens gebruik
like sendingaksies, die Dutch Reformed Church in Botswana
organisatories by te staan.

13.2.3 Verskeie Sinodes help ander NGK en NGKA
Sinodes in hul sendingwerk:

Wes-Kaapland het verantwoordelikheid vir Msinga en
Makatini by Natal oorgeneem; al die Sinodes help die
Geestelike Eeufees Monument-sending en die lndiersending in
Natal en teologiese opleiding vir die RCA. Die Transvaalse en
Kaapse Sinodes help Natal met teologiese opleiding in die
NGKA. SWA word in sy sendingaksie finansieel deur die
Vrystaatse en Transvaalse Sinodes bygestaan.

14. GEESTEUKE EEUFEESMONUMENT

14.1 ONTSTAAN
Gedurende die simboliese ossewatrek in 1938 is hierdie sen
ding gebore om die evangelie aan die Zoeloevolk te verkondig.
Die vrug op die arbeid sou bekend staan as die Geestelike
Eeufeesmonument.

14.2 DIE GEBIED
Die gebied sluit in die vyf noordelike Ianddrosdistrikte
Nongoma, Mahlabathini, Hlabisa, Ubombo en lngwavuma
met ‘n Swart bevolking van 800 000.

Tans is onderhandelinge aan die gang om ook die gemeente
Dingaanstat by die gebied te laat inskakel omdat dit logies
daarby hoort.

509 lidmate 1 Blanke leraar
109 lidmate 1 Swart leraar
388 lidmate 1 Blanke leraar

6 Evangeliste
387 lidmate 1 Blanke Ieraar

6 Evangeliste

14.3 GEMEENTES
Noord Zoeloeland
Mashona
Mtubatuba

Makathini
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14.4 BEARBEIDING
Benewens die normale bediening van die gemeentes word
bale kiem gelê op die bearbeiding van aanhangers van die
tradisionele godsdiens deur veldtogte en besoeke.

Verspreiding van Bybels en Christelike lektuur kry bale aan
dag

Daar is in die afgelope boekjaar 70 bekeerlinge uit die heiden
dom gedoop.

14.5 FINANSIES
14.5.1 Die Natalse Kerk ondervind groot druk om die
stygende koste te dra.

14.5.2 Die moeilike terrein in die gebied veroorsaak dat
onderhoud aan voertuie hoog is,

14.5.3 Bale geboue is vervalle en hersteiwerk is noodsaaklik.

14.5.4 Die vier gemeentes het meestal vrouelidmate en die
bydraes is beperk.

14.5.5 Die Sinode Wes-Kaap het onderneem om die verant
woordelikheid vir die Makatini-gerneente op ‘n klimskaal oor te
neem.

14.6 AANBEVELINGS
14.6.1 Die Sinode spreek sy dank uit teenoor die Sinode
van Wes-Kaap vir die daadwerklike belangstelling en
steun aan die werk in die GEM-gebied.

14.5.2 Die Sinode spreek sy dank uit vir die steun uit die
andor sinodale gebiede en veral vir die bydraes by Gelof
tefeesgeleenthede.

14.6.3 Die Sinode dring sterk aan by die Sinodes om
vrywillige verantwoordelikheid te neem vir ‘n pro-rata
aandeel aan die ondorstaande begroting.

14.7 BEGROTING VIR DIE GEM-SENDING 1986/87

Uitgawes verwag

Bou/Vir Ieraars Evangeliste
Rep ens

35888 26442(6) 5580
38 708 26442(6) 4669
44513 13221(3) 2177
12608 4407(1) 1200

(afgerond R238 000)

15. WERK ONDER IND~ERS (REFORM
ED CHURCH ~N AFRICA)

15.1 SKAKELING
Die Sinode van die RCA 1980 en die NG Kerk Sinode 1982 het
besluit (1315/17.6.2.1 en 2):

15.1.1 Dat alle sake van algemene kerklike beleid en beginsel
met betrekking tot die kerkverband en ekumeniese verhou
dinge van die twee Kerke, die Skakelkommissie wat deur die
Breë Moderatuur vir die doel geskep is en wat uit sy Dagbe
stuur en die Hoof-Uitvoerende Amptenaar bestaan, sal
handel,

15.1.2 Dat in alle sake van sendingbeleid, sendingwerk en
praktiese aangeleenthede wat tot die opdragte van die ASSK
en die SSK’s behoort daar skakelliggame daaroor tussen die
twee Kerke sal wees.

15.1.3 Op 17 Maart 1984 vergader die Skakelkommissie be
staande ult die ASSK en drie lede van die RCA. Hulle besluit

dat die vergadering amptelik ‘n skakelkommissie sal wees
• tussen die RCA en die ASSK.

15.1,4 Die Sinodale Kommissie van die RCA vergader op 28
• November 1985 en maak dit weer moontlik om ‘n vergadering

van die Skakelkommissie op 12 Maart 1986 in Pretoria te hou
om die beroeping van ‘n kerklike dosent by die Universiteit
Durban/Westville te reel.

15.1.5 Daar is ook afgevaardigdes gestuur na die vergade
ring van die Federale Raad van Ned Geref Kerke 12—14 Maart
1986.

15.1.6 Aanbeveling
Die Sinode keur die vorming van die Skakelkommissie
tussen die RCA en die ASSK goed.

15.2 DRINGENDHEID VAN DIE SENDING ONDER IN
DIERS IN NATAL

15.2.1 Die lndiërbevolking waarvan die oorgrote meerder
held in Natal woon, is tans 702 000. Hiervan is ongeveer 88%
nog ongekersten. Dit is duidelik dat hier nog ‘n groot kerste
ningstaak voorlê.

15.2.2 Die Skakelkommissie het versoek dat ‘n komitee
aangestel word om die saak van vermeerdering van werk
kragte te ondersoek, ‘n prioriteitslys op te stel en op die
moontlike bronne van inkomste in te gaan. Hiervoor moes
goedkeuring in beginsel verkry word van die ASSK en die
Sinodale Kommissie van die RCA maar volgens die herhaalde
besluite van die vorige Algemene Sinodes sal geldelike hulp
hiervoor uit al die Sinodes moet kom.

15.2.3 Aanbeveling
Die Sinode pleit weer by die onderskeie Sinodes om die
work onder die Indiers in Natal te ondersteun deur
jaarlikse vrywillige bydraes, indien enigsins moontlik
volgens die forrnule vir die Algemene Sinode vir die pro
rata bydraes.

Inkomste verwag
Wes-Kaap vaste bedrag
Ander Sinodes volgens pro rata
bydraes: Oos-Kaap 11,2%

Noord-Kaap 7,4%
OVS 18,7%
Wes-Tvl 16,3%
Noord-Tvl 19,4%
Suid-TvI 17 %
Oos-Tvl 10 %

Sub-totaal

Totaal van Wes-Kaap en ander
sinodes R100 000

Tekort wat deur Natal alleen
gedra moet word R138 000

TOTAAL R238 000

15.3 BEROEPING VAN KERKLIKE DOSENT UNIVER
SITEIT DURBAN/WESTVILLE

15.3.1 Die vakature wat ontstaan het met die vertrek van
prof. C.J. Wethmar kon tot op datum nog nie gevul word nie.

15.3.2 Onderhandelinge met die Rektor van die Univer
siteit van Durban/Westville
15.3.2.1 Weens vertraging van die beroep het die Kerke voor
die situasie te staan gekom dat hulle van kontrakbreuk aangekla
kon word. ‘n Samespreking is met die Rektor aangevra op 2
Desember 1982 waarin tot die volgende ooreenkoms geraak is:

Gemeente

Matubatuba
Makatini
Noord-Zoeloeland
Mashona

Totaal

67 910
69 819
59911
18 215

Totaal 237 137

R40 000

6 720
4 440

11 220
9 780

11640
10200

6 000
60000
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15.3.2.1.1 die twee Kerke word tot Mei 1983 kans gegee om
hulle probleme uit te stryk

15.3.2.1.2 in Junie 1983 moet ‘n samespreking plaasvind om
die saak te finaliseer

15.3.2.1.3 die Universiteit sal die finansiëie implikasies om
tydelike voorsiening te maak uitwerk en ‘n rekening aan die
Kerke stuur.

15.3.2.1.4 die Kerke moet die Universiteit die versekering
gee dat die RCA die opleiding van die Universiteit sal erken as
opleiding vir leraars.

15.3.2.2 Aangesien die ASSK nie voor Mei 1983 die pro
bleem kon opgelos kry nie, is die Rektor versoek om verdere
uitstel te gee. Op 1 Desember 1983 word op nog ‘n onderhoud
met die Rektor ooreengekom dat gewag sou word op die be
sluit van die Sinode van die RCA in 1984, en dat die Kerk intus
sen alle onkostes sou dra vir die tydelike maatreëls.

15.3.3 Tydelike dosente is op aanbeveling van die dekaan
van die Fakuiteit Teologie, prof. W.A. Krige, gebruik waar
voor die ASSK uit die fonds vir die salaris Dosent Universiteit
Durban/Westville ingestaan het. Vir die fonds begroot die
ASSK jaarliks en die SSK’s dra pro rata daartoe by.

15.3.4 Verskeie pogings om ‘n vergadering byeen te kry vir
die beroeping van ‘n dosent het misluk, maar op 28 November
1985 maak die vergadering van die beskikbare lede van die SK
van die RCA die beroeping weer moontlik. Die Sinodale Kom
missie van die RCA vra egter dat sekere wysigings aangebring
word aan die Reglement vir Dosente/Professore wat deur die
Kerke benoem word.

15.3.4.1 Kandidate moet deur die RCA gelegitimeer word.

15.3.4.2 Hulie moet rdmate van die RCA word met voile
voorregte en verantwoordeiikhede (by. tiendes en verkiesing
as ouderlinge).

15.3.5 Die vergadering van die Skakelkommissie het dit op
12 Maart 1986 gefinaliseer en aanbevelings daaroor by die
ASSK gemaak wat deur die ASSK goedgekeur is.

15.4 BEGROTING SALARIS DOSENT UNIVERSITEIT
DU RBAN/WESTVI LLE

15.4.1 In die hg van die moeiiike ekonomiese toestand en die
stygende begroting van die Universiteit het dit geblyk dat die
bedrag waarvoor die Kerk begroot het vir die pos nie naasten
by genoegsaam sou wees nie.

15.4.2 ‘n Kommissie het namens die ASSK en RCA weer op
29 November 1985 met die Universiteit onderhandel en daar is
ooreengekom:

15.4.2.1 dat die Universiteit die begrote bedrag van R44 101
van die twee Kerke sou aanvaar,

15.4.2.2 die Kerke aanvaar dat die dosent/professor
bykomende verpligtinge van die Universiteit opgelê kan word
om so die balans van die saiaris en toeiaes aan te vul.

15.4.2.3 dat op minstens die beroeping van ‘n senior iektor
ooreengekom word, met die moontlike opgradering na mede
professor.

15.5 SINODE RCA
15.5.1 Die Sinodale Kommissie van die RCA het op sy
vergadering van 28 November 1985 besluit om die gewone
Sinode van die RCA van 13—21 Junie 1986 saam te roep.

15.5.2 inligting oor die Sinode sal indien dit met die Kom
missie van Orde gereel kan word en die Sinode dit goedkeur as
iaat ingekome stuk aan die Sinode voorgelé word.

15.6 KAPEL BY UNIVERSITEIT DURBAN/WESTVILLE
Daar bestaan ‘n groot behoefte aan ‘n kapel vir gebruik van
Christene en Kerke by die Universiteit. Die Moslems en Hin
does het reeds voorsiening gemaak vir huile eie goeie en
doeitreffende aanbiddingspiekke. Die kapei word gesien as ‘n
noodsaaklike behoefte aan Christelike getuienis en aksie aan
die Universiteit. Die Kommissie wat Fondse vir die kapel in
samel, het reeds R55 000 bymekaar gemaak waaronder meer
as RiO 000 van die kant van die NG Kerke, onder andere ‘n
onlangse bydrae van R5 000 van die SSK van die OVS. Daar
word bereken dat R150 000 nodig sal wees.

15.7 AANBEVELING
15.7.1 Die Sinode vra voorbidding dat die eenheid in die
RCA weer herstel sal word.

15.7.2 Die Sinode vra die Skakelkommissie tussen die
ASSK en die RCA om die RCA te help om sy werk onder
die moeilike omstandighede voort te sit.

15.7.3 Die Algemene Sinode vra die Sinodes om saam
met die RCA die kersteningswerk onder die Indiërs sterk
aan te pak, veral ook in Natal.

15.7.4 Die Sinode bring die behoefte aan ‘n kapel vir
Christene aan die Universiteit van Durban/Westville
weer onder die aandag van die Sinodes en SSK’s.

15.8 BEGROTING INDIERSENDING

1986/87

Inkomste
Wes-Kaap 22,1% R14710
Oos-Kaap 7,8% 5200
Noord-Kaap 5,4% 3 600
OVS 13,3% 8860
Wes-TvI 11,6% 7720
Noord-Tvl 13,7% 9 120
Suid-Tvl 12,0% 8390
Oos-Tvl 7,1% 4725
SWA 2,4% 1580
SMA 0,4% 268
Natal 4,3% 2870

Totaal R67 043 Totaal R67 043

15.9 BEGROTING DOSENT UNIVERSITEIT DURBAN/
WESTVILLE VIR MEEWERKENDE SSK’s 1987/88

Wes-Kaap 22,16% R10001,68
Oos-Kaap 7,66% 3 457,26
Noord-Kaap 5,01% 2261,63
Natal 4,08% 1 841,45
OVS 13,51 % 6 097,61
Wes-Tvl 11,67% 5267,12
Noord-Tvl 13,79% 6224,17
Suid-Tvl 12,09% 5456,70
Oos-Tvl 7,74% 3 493,38
SWA
SMA

R44 101,00

16. DIE CHRISTELUKE LEKTUURFONDS
EN SY DIENSTE

16.1 DIE CHRISTELIKE LEKTUURFONDS
16.1.1 Die totale bates van die Fonds het aan die einde van
die boekjaar 1985 die bedrag van R4 235 156,00 bedra.

Uitgawes
Salaris Blanke
leraar R49 693
Ondersteuning
lndiërleraar 1 200
Pensioenver
sterkingsfonds 690
Ondersteuning
s/gemeente 10 000
Administrasie 5460
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161.2 Aan donasies is gedurende die vier jaar van die reses
die bedrag van R400 850,00 ontvang.

16.1.3 Gedurende die reses is daar Ri 114 134,00 beskikbaar
gestel vir die verspreiding van Christelike Lektuur.

16.1.4 Toekennings is gemaak aan die Sendingkommissies
van al die sinodes van die NG Kerk vir lektuurverspreiding in
die RSA sowel as in SWA, Zambië, Zimbabwe, Botswana,
Mosambiek en die onafhanklike swart state binne die Repu
bliek.

Die NG Sendinguitgewers word gesteun in hul groot taak om in
die lektuurbehoeftes van die NG Kerk in Afrika te voorsien ter
wyl goreeld skenkings ook ean die NG Sendingkeik en Bybel
kor gemaak word en Mema ‘n jaarlikse toekenning van
R30 000,00 ontvang met die oog op verskaffing van tegniese
middels vir gebruik by analfabete.

16.1.5 Die jaarlikse aansoeke om toekennings oorskry die
beskikbare bedrae bale ver en die gaping word jaarliks groter.
Uitbreiding van die fonds om in die behoeftes te voorsien het
dus dringend noodsaaklik geword.

16.1.6 Voortgesette insameling: Die Sinodes in Noord- en
Oos-Transvaal is steeds besig met hul boekprojek waaroor by
die vorige Sinode gerapporteer is. Na aanleiding van die
besluite van daardie Sinodes is voortgegaan met skakelwerk
by wyse van omsendbriewe en inligtingspamflette maar dit het
duidelik geword dat ‘n meer uitgebreide veldtog nodig is en die
Beheerraad van die CLF het daartoe oorgegaan om ‘n skakel
beampte vir die doel aan te stel.

16.1.7 Ds GH Oosthuizen is in Februarie 1985 in die pos
aangestel en het dadelik met die verskillende sendingkantore
geskakel met die oog op die organisering van die insarnelings
veldtog. Gedurende die eerste jaar van sy dienstyd is reaksie
van 132 gemeentes ontvang van wie 100 ingestem het tot be
soeke en meer as 50 reeds besoek is.

16.1.8 Die swak ekonomiese toestande wat in baie streke
vererger is deur die angdurige droogte het veroorsaak dat baie
gerneentes nie op hierdie tydstip positief kon reageer nie. Kon
tak word egter voortgesit met die oog op besoeke wanneer
toestande weer na normaal terugkeer.

16.1.9 Aanbeveling
Die Sinode neem met waardering kennis van die positie
we reaksie wat daar reeds by baie gemeentes was.

Die Sinode bring opnuut die Christelike Lektuurfonds
onder die aandag van die Kerk met die dringende ver
soek dat sinodes, ringe, gemeentes en individue dit
daadwerklik sal steun.

16.2 NG SEN DINGPERS

16.2.1 Die drukkery is die eiendom van die Algemene Sinode
en bedien die Kerk op ‘n breër terrein.

16.2.2 Die hooftake van die drukkery is die verskaffing van
drukwerk vir die AJK, ASSK en die NG Kerk in Afrika. Druk
werk word vir die kerke so ver as Zimbabwe en Zambië ge
doen.

16.2.3 Die drukkery is selfversorgend en kapitaal vir uit
breiding en/of vernuwing van toerusting word uit eie ver
dienste verkry. ‘n Voortdurende program van modernisering
word gevoig ten einde steeds beter diens te kan lewer.

16.2.4 U kommissie het horn vergewis daarvan dat die
kostestruktuur van die drukkery verseker dat pryse oor die
algemeen kompeterend is. Dit word ook bevestig deur die feit
dat ‘n aantal instansies buite die Kerk gereeld hul drukwerk by
die NG Sendingpers laat doen nadat tenders aangevra is.

16.2.5 Werk van hoe geha[te word verskaf soos blyk uit
briewe wat van tyd tot tyd van tevrede klidnte ontvang word.

16.2.6 Totale bates van die drukkery het aan die einde van
die 1985 boekjaar Ri 984 684,00 bedra (einde 1981:
Ri 188 264,00). Netto besit van die Algemene Sinode hierin
was Ri 904 871,00.

16.2.7 Aanbeveling
Die Sinode versoek sy kommissies asook die van die
Sinodes om waar moontlik die drukkery te ondersteun
deur hul drukwerk daar te laat doen.

16.3 NG SENDINGUITGEWERS
16.3.1 Hierdio afdoling bohartig al die amptoliko publikasies
van die NG Kerk in Atrika asook ‘n algernene program van
Christelike publikasies vir gebruik deur die Kerk in sy sending-
en ander aksies.

16.3.2 Besondere projekte waaraan gewerk word sluit die
volgende in:

16.3.2.1 Traktaatjies: In die reses is daar 11,5 miljoen
traktaatjies in 20 tale versprei teen ‘n koste van R290 000,00.

16.3.2.2 Gesangboeke word in 6 tale uitgegee in sowel
tonic solfa as woorduitgawes.

16.3.2.3 ‘n Diensboek met die belydenisskrifte en for
muliere word in samewerking met die Gereforrneerde en Her
vormde kerke uitgegee. Die Diensboek het reeds in 6 tale ver
skyn.

16.3.2.4 Elke jaar word sondagskoolhandleidings in 6 tale
uitgegee vir gebruik deur onderwysers asook teksboekies vir
kinders.

16.3.2.5 Die volledige kategeseboek het reeds in vyf tale ver
skyn terwyl die in die sesde taal, Xhosa, eersdaags sal verskyn.

16.3.2.6 ‘n Nuwe bundel Bybelverhale vir kinders met 40
volkleurprente daarin het reeds in 3 tale verskyn. Hierdie
bundel sal uiteindelik in 9 tale gepubliseer word.

16.3.2.7 Jaarliks word ‘n Bybelleeskalender gepubliseer met
aanbevole dagstukkies vir elke dag van die jaar. 30 000 van
hierdie kalenders word tans elke jaar versprei.

16.3.2.8 Daar is reeds 40 titels van verskillende Bybelkom
mentare in 7 tale versprei.

16.3.2.9 Deur middel van ‘n boekpakkieprojek het daar reeds
duisende Christelike boeke aan die man gekom.

16.3.2.10 In samewerking met die gevangenisdienskapelane
word duisende spesiale traktaatjies en Bybelstudieboekies
gedruk vir gebruik in die gevangenisse.

16.3.3 Aanbeveling
Die Sinode doen ‘n b9roep op die Kerk om in sy sending
aksies op verskillendè vlakke van die lektuur van die NG
Sendinguitgewers gebruik te maak en om deur middel
van spesiale pogings die praktiese verspreiding van lek
tuur, veral op gemeenteviak, te bevorder.

16.4 MEMA

16.4.1 Personeel
Die vorige bestuurder, ds WJC Olwagen, het in April 1985
afgetree en is deur ds Eddie Botha opgevolg. Groot dank word
uitgespreek vir ds Olwagen se jare diens aan Mema.

16.4.2 Produksies
‘n Groot verskeidenheid nuwe kassette, skyfiereekse, films en
video’s het die hg gesien.
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Hierdie is hulpmiddels vir die Kerk om:
1. die Woord van die Here by mense te bring,
2. gelowiges toe te rus vir hul taak,
3. inligting oor die Kerk se werksaamhede deur te gee en om
4. gesonde ontspanning te bied.

Groot kiem word ook gele op materiaal vir kinders en nuwe
animasie-skyfiereekse om Bybelwaarhede oor te dra, word
vervaardig.

Videos is die medium van ons dag en Mema doen alles in sy
vermoë om hierdie geleentheid te benut. Bestaande films is
reeds almal op video geplaas en nuwes is ingekoop. Baie aan
dag word ~an video-produksie en ~versproiding gogoo.

16.4.3 Videos vir die SA Weermag
Mema voorsien tans maandeliks ongeveer 790 videos aan ver
skeie Weermagbasisse. Die videoprogram bestaan uit ‘n voor
program, bekendstelling, speelfilm en sluit af met ‘n gods
diensoordenking (plus-minus 10 minute). Hierdie is ‘n baie ge
slaagde program.

16.4.4 Produksies vir SATV
Mema onderneem ook die vervaardiging van programme vir
SATV. Die verhouding en samewerking met die SAUK is bale
goed en ons is daarvoor dankbaar. Alle godsdiensprogramme
op radio en TV is tot beskikking van Mema.

16.4.5 Mediasentrums:
Alhoemeer gemeentes rig mediasentrums in en Mema help
graag met die op- en inrigting daarvan. So ‘n sentrum word
toegerus met die nodige apparaat, kassette en video’s vir
gebruik deur kerkrade, vrouedienste, kerkjeugverenigings,
ens.

16.4.6 Fondse
Mema is steeds vir die grootste deel van sy inkomste
aangewese op ledegelde en donasies van gemeentes en lid
mate. Vanaf 1 Januarie 1986 is ledegelde vir gemeentes
verander na R100,00 per gemeente per jaar wat dan voorsie
ning maak daarvoor dat al die aksies van die gemeente,
byvoorbeeld vroueaksie, KJA en Kinderkrans, van Mema se
dienste kan gebruik maak sonder om elk afsonderlik lidmaat
skap te bekom, soos in die verlede die geval was. Ledegelde
vir lidmate is vasgestel op R30,00 per jaar.

16.4.7 Mema-takke
Ten einde diens aan die Kerk op alle vlakke te verbeter be-oog
Mema om, in samewerkin~ met die betrokke SSK’s takke in
die verskillende sinodale gebiede daar te stel waar sodanige
takke nog nie bestaan nie.

16.4.8 Toekomstige struktuur en funksionering
In die hg van Mema se groei en huidige dienslewering asook
die toenemende eise wat van die kant van die Kerk en lidmate
kom, is die Mema-kommissie en die CLF Beheerraad besig met
‘n deeglike ondersoek ten einde verantwoordelik te besluit oor
Mema se toekomstige struktuur en funksionering.

16.4.9 Aanbevehings

16.4.9.1 Die Algemene Sinode beveel by sy kommissies
sowel as die kommissies van Sinodes aan om in hul
Jeug-, Sending- en Evangelisasie-aksies van Mema so
dienste gebruik te maak, veral in die aanwending van
video’s, films, skyfiereekse en kassette.

16.4.9.2 Die Sinode beveel by kerkrade aan om by
Mema aan te sluit, Mema geldelik te ondersteun en ruim
van sy middele gebruik te maak.

M~SSIONERE DIAKONAAT

17. OORSIG OOR DIE WERK VAN SINO
DES MET BETREKKING TOT MIS
SIONERE DIAKONAAT

17.1 SOSIO-EKONOMIESE DIENS
Onderwys en mediese dienste was vir dekades ‘n onafskeid
bare deel van die sendingwerk van die NG Kerk. Gedurende
die Iaat vyftigerjare het die tradisionele werkwyse wat onder
wys betref tot ‘n einde gekom, en gedurende die sewentiger
jare die in verband met mediese dienste. Die hospitale in
Malawi, Zimbabwe en Botswana en op Derdepoort is uitson
de~ngs. Die Kerk is egter steeds met hierdie aspok van dio son
ding besig.

17.1.1 Skole vir buitengewone onderwys en
kinderhuise

Sodanige inrigtings word deur verskeie Sinocies beheer met
sterk subsidie van owerheidsweë. Hieronder tel skole vir
dowes, blindes en gestremdes en die nasorgsentra wat in die
reel daarmee saamgaan. Natal, die vier Transvaalse Sinodes
en Oos-Kaapland (veral deur middel van Mfesane) is op hierdie
terrein werksaam.

17.1.2 Bewaar- en Kleuterskole
Suid-Transvaal (‘n aksie van veral die vroue) hou 26 bewaar
skole in stand in samewerking met die SKDB van die NGKA.
Noord- en Oos-Transvaal het twee.

17.1.3 HuIp aan mense om hulself te help
Werkloosheid het veral in Oos-Kaapland ‘n ernstige probleem
geword. Die ekonomiese resessie het die toestand vererger.
Die SSK van Oos-Kaapland probeer lets hieraan doen deur
Mfesane: fabrieke, bouspanne en landbouprojekte word ont
wikkel en in stand gehou.

Die droogte was die aansporing tot die totstandkom van
Kerklike Aksie Noodhulp in Noord- en Oos-Transvaal (‘n
gesamenthike aksie van die NGK en die NGKA) wat ook nA die
droogte voortgaan om gemeenskappe te help om selfver
sorgend te word.

(Meer besonderhede word in die paragraaf oor KAN en
MFESANE gegee.)

17.1.4 Bejaardesorg
Suid-Transvaal help ook die NGKA met bejaardesorg: ‘n
tweede inrigting word beplan en ‘n projek: “Borg ‘n bejaarde”
is van stapel gestuur, en klubs vir bejaardes word georgani
seer.

17.1.5 Opleiding vir huishulpe
Die Vroueaksie van Noord-Transvaal het die geboue van die
Kraaminrigting in Mamelodi wat deur die VSB bestuur is, aan
die NGKA vir gebruik as ‘n konferensiesentrum oorgedra.
Hulle het egter ‘n deel uitgehou waar ‘n kooksentrum
daargestel is waar huishulpe vir hul taak opgelei word.

17.1.6 Noodleniging buite die RSA
Wes-Kaapland help met mediese dienste in Malawi en Zim
babwe, en het RiO 000 vir noodleniging in Zimbabwe
beskikbaar gestel. Wes-Kaapland en die Transvaalse Sinodes
(deur die Kommissie vir Gesamentlike Sending in Suid
Mosambiek) het die Federale Raad se Kommissie vir Mosam
biek gehelp om in 1982 droogtehulp aan die kerke in Mosam
biek te gee. Die SSK’s van Noord-, Oos- en Suid-Transvaal,
Wes- en Noord-Kaapland het ‘n tweede projek in 1984 moont
uk gemaak (Vir meer besonderhede kyk by vershag van
Federale Raad).

(Vir besonderhede oor droogtehulp in Ethiopië, kyk by par 24).
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18. SALUSTROFEE V~R NG KERK SE
MED~ESE SEND~NGAKS~E

18.1 Op 29 Maart het die Minister van Gesondheid en
Welsyn ‘n Salustrofee aan die Nederduitse Gereformeerde
Kerk toegeken vir die besondere ywer en bydrae van sy pio
niersendingpersoneel ten opsigte van gesondheids- en wel
synsbevordering in die gemeenskap, deur sy mediese sending
aksie in Suid-Afrika en veral ook “in die voormalige koloniale
Afrikastate”. Die trofee is deur die Direkteur-Generaal van die
Departement van Gesondheid en Welsyn, dr FP Retief, aan ds
DS Snyman, as voorsitter van die ASSK, en dr Pauline V
Pretorius (gebore Murray) as oudste lewende verteenwoor
diger van die Kerk se mediese sendingpersoneel oorhandig.

18.2 Met die Kerkkantoorkommissie van die Transvaalse
Sinodes is gereel vir ‘n geskikte uitstalplek vir die trofee in die
portaal van die Sinode Sentrum in Pretoria.

18.3 AANBEVELING
Die Algemene Sinode neem met dank kennis van die
erkenning wat aan die mediese werk wat van die NG
Kerk oor baie jare gedoen is, gegee is.

19. KERKUKE AKSHE NOODHULP

19.1 VERSOEK AAN BREE MODERATUUR
Tydens die kwaai droogte van 1982 het die UK van die ASSK
die Breë Moderatuur gevra cm toestemming cm landswye
bydraes te vra vir droogtehulp.

Die Breë Moderatuur het socs volg geantwoord:

“Droogtehulp: Die ASSK ontvang die reg cm met die NGKA
te onderhandel om die insameling in corleg met hulle te laat
geskied. Insamelings kan deur die SSK’s geskied. Die AKDB
meet ook in die verdere uitwerking van die saak geken word.
Die beginsel is goedgekeur dat die Ned Geref Kerk hewer sy eie
insameling moet doen omdat die Ned Geref Kerk in ‘n nood
situasie sy eie diakonale verantwoordelikheid het en so ‘n
oproep wyer trekkrag sal he.”

19.2 ONDERHANDELING MET DIE NGKA
Samesprekings is met die skriba van die Kommissie vir Arbeid
van die NGKA gevoer. Daar is ocreengekom ocr die beginsels
waarvolgens hulp gebied behoort te word.

19.3 SKAKELING MET DIE AKDB
Die Sekretaris van die ASSK was voortdurend in verbinding
met die Sekretaris van die AKDB. Daar is ooreengekom dat
wat die NGK betref die krisis deur die ASSK en SSK’s hanteer
sal word terwyl deurlopend met die Kommissies vir Diens van
Barmhartigheid op alle vlakke geskakel sal word.

19.4 VERSOEK AAN SSK’s
SSK’s is versoek cm in hul gebiede:

* ‘n fondsinsameling te onderneem met die cog op hulp in die

krisis wat veral as gevolg van die droogte cntstaan het.

* ‘n Behoeftebepaling te doen ten einde spesifieke probleme

te identifiseer.

* Indien enigsins moontlik mense nie net op die kort termyn te

help nie, maar ook aan langtermynoplossings te werk.

19.5 KOORDINERING
Die ASSK het dit aan sy Kommissie vir Sendingdiens en
Diakonaat opgedra cm koördinerend op te tree ten opsigte van
die droogtehulpprogram.

19.6 AARD VAN HULPVERLENING
Riglyne is aan SSK’s beskikbaar gestel waarin gewys word op
die noodsaaklikheid van ‘n kerklike werkswyse en dat na

langtermyncplossings gesoek meet word waarby die hulpbe
hoewende gemeenskappe betrek word.

19.7 NAAM EN EMBLEEM
Daar is besluit op die naam Kerklike Aksie Noodhulp (KAN) en
op ‘n embleem.

19.8 ‘N AKSIE WAT VOORTGAAN
Omdat die prcbleme van veral die landelike Swart gemeen
skappe verder strek as die drcogte, is die ASSK van ocrtuiging
dat KAN moet vcortgaan met werk aan langtermynoplossings
vir die probleme waarmee die Swart gemeenskappe wcrstel.

19.9 VORDERING IN VERSKILLENDE SINODALE GE—
BIEDE

KAN het veral in Noord- en Oos-Transvaal sterk op dreef
gekom waar dit ‘n aanvaarde werksaamheid van die NGKA
geword het met ‘n voltydse sinodale amptenaar. Op plaaslike
vlak funksioneer dit onder die beheer van kerkraad en ring van
die NGKA.

Op sinodale vlak word dit beheer deur ‘n bestuur waarop die
NGK deur die SSK, SKDB en Vroueaksie verteenwoordig is en
die NGKA deur die moderatuur en lede van die SKDB.

Die volgende prcjekte is aangepak:
* waterverskaffing (boorgate, pompe ens)
* gemeenskapstuine
* red-’n-bees (tydens drccgte)
* klein hoenderbcerderye
* beskikbaarstel van voedsame kos
* die vestiging van klubs
* verbetering van fasiliteite in gemeentes
* ‘n klein houtwerkfabriek
* verbetering en verfraaiing van kerkterreine deur werkloses
* die hou van kursusse en verspreiding van lektuur en ander

inligting
* navorsing ocr godsdiens en ontwikkeling

In Oos-Kaapland funksioneer KAN as uitvloeisel van
drcogtehulp. Die groctste deel van werksaamhede op hierdie
terrein word hier egter deur MFESANE met sy gemeenskaps
projekte behartig. Hierdie projekte het die verbetering van le
wenstandaarde as uitgangspunte ten opsigte van sake wat
deur gemeenskappe self identifiseer wcrd. Prcjekte is die
volgende:
1. Landbou
* Vestiging van selfstandige boere
* Voedselproduksie
* Besprceiingsinfrastruktuur
* Gemeenskapstuine
* Kooperatiewe boerdery

2. Behuising
* Verbeterde boumateriale en metodes
* Laekoste selfhelp behuising
* Produksie van grond-sement stene

3. Vcorskoolse Kinders
* Kleuter- en Bewaarskole
* Voedingskemas
* Opleiding van Kleuterskoolonderwyseresse

4. Gescndheid
* Vccrkomende gesondheidsdienste
* Opleiding “Village Health Workers.”
* Oprigting van tcilette

5. Landelike Dorpsinfrastruktuur
* Drinkwatervocrsiening (tenk- en fonteinontwikkeling)
* Energiebronne (Brandstowwe)

Suid-Transvaal het Wes-Transvaal gehelp cm in dele van
Bophuthatswana droogtehulp te verleen. Gemeentes op die
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Witwatersrand is gehelp om hulp aan werkioses te gee deur by
hul huishuur te betaal. Werkklasse word gehou en kiubs word
georganiseer.

Wes-Kaapland het gedurende die droogte huip aan Qos
Kaapland gegee. In 1986 is besluit om met ‘n ligte industrie in
Kayelitsha te begin.

In SWA word die NGSK en EGKA geheip met die daarstel van
sopkombuise, gemeenskapsontwikkelingsprojekte onder die
Boesmans en die bedryf van ‘n gemeenskapsentrum in Wind
hoek.

19.10 WERKSWINKEL
Die ASSK het geoordeel dot dit nodig goword hot om dio
werksaamhede van KAN opnuut in oënskou te neem en indien
moontlik te koördineer. Daarom is KAN Noord-Transvaal ver
soek om ‘n werkswinkel te reel om duideiikheid te verkry ten
opsigte van die beleid en organisasie van KAN.

19.11 AANBEVELINGS
19.11.1 Die Algemene Sinode neem met dank kennis
van die stigting en werk van Kerkilke Aksie Noodhuip en
Mfesane en van die vordering wat in bepaalde sinodale
gebiede daarmee gemaak is.

19.11.2 Die Algemene Sinode dra dit aan die
voorgestelde Skakelkommissie vir Diens van Barmhar
tigheid op om in samewerking met die ASSK stimule
rend en koördinerend ten opsigte van KAN op te tree.

19.11.3 Die Algemene Sinode doen ‘n beroep op
Sinodes om toe te sien dat KAN in hul gebiede op dreef
kom.

20. DROOGTETOESTANDE EN HONGER
IN SU~DEUKE AFRIKA
20.1 Die ASSK het ‘n ad hoc-kommissie aangewys om
ondersoek in te stel na droogtetoestande en honger in Suider
Afrika en aanbevelings te doen in verband met praktiese op
trede om huip te verleen.

20.2 Die bevinding was dat die krisis in Afrika veral om twee
sake gaan:

voedselproduksie en
bevolkingsgroei

Wat voedselproduksie betref, moet die kiem val op die rol
van die kleinboer wat geheip moet word om tot sy voile poten
siaal te ontwikkel. Dit sluit aan by die ideaal van KAN: dat
mense gehelp moet word om hulself te help. Die ASSK het
dan ook SSK’s gevra om Kerklike Aksie Noodhulp in hul
gebiede uit te bou.

Wat bevolkingsgroei betref, is geoordeel dat regerings in
Afrika die probleem onder oë sal moet neem.

Die NG Kerkfamilie is besig om aandag te gee aan die rol wat
die kerk in die verband kan speel lvgl par 15, verslag van
Federale Raad).

20.3 Die ASSK het ook besluit om, soos hy tot dusver ge
doen het, sy kantoor beskikbaar te stel vir fondsinsameling en
kanalisering in geval van besondere noodtoestande soos die
Uitvoerende Komitee mag besluit.

20.4 SSK’s wat betrokke is by kerke in die verskillende dele
van Suider-Afrika, is aangemoedig om in gesprek met daardie
kerke te tree met die oog op ‘n sinvolle bydrae van die kant van
die kerk tot ‘n wesenlike verbetering van die toestand.

21. HULP AAN VLUGTEUNGE
Die SSK’s van Noord- en Oos-Transvaal het die ASSK versoek
om die nodige kanale te skep waardeur materiële en geestelike
hulp aan vlugtelinge verleen kan word. Dit behoort ook skoling
vir geestelike getuienis in te sluit. Die ASSK het die versoek na
die betrokke SSK’s verwys.

22. DOELTREFFENDE SKAKELSTRUK
TUUR DUENS VAN BARMHART1G-
HElD

Die Algemene Sinode het besluit:
“dat die AKDB met die ooreenstemmende Kommissies in die
NGSK en die NGK, liefs in samewerking met die ASSK, sal
onderhandel ten einde ‘n doeltreffende skakelstruktuur tussen
die Kerke vir die Diens van Barmhartigheid daar te stel.”
(Hand. 1982:1317).

Die AKDB doen hieroor verslag.

23. WERELDDIAKONAAT
Die ASSK het, soos die AKDB, oor wêrelddiakonaat besin:
prof D Crafford is deur die ASSK en deur die AKDB gevra om
‘n memorandum hieroor op te stel. Na aanleiding daarvan
word die volgende aanbevelings aan die Sinode voorgelé:

23.1 Aanbevelings
Die ASSK aanvaar die beginsel van betrokkenheid by
missionêre diakonaat, ook in wereldkonteks.

23.2 In Algemene Sinodale verband koördineer die
voorgestelde Skakelkommissie vir Diens van Barmhar
tigheid die missionêre diakonaat.

23.3 In sinodale-, rings- en gemeentelike verband koör
dineer skakelkommissies waarop die verskillende lede
van die NG Kerkfamilie verteenwoordig is, die mis
sionêre diakonaat.

23.4 Pogings moet aangewend word om die eku
meniese karakter van wêrelddiakonaat verder uit te bou
deur samewerking van ander kerke in die verband te
soek en deur eie deelname met die van ander kerke te
koördineer.

24. NOODHULP ETH~OPIE
24.1 Toe berigte teen die einde van 1984 oor die haglike toe-
stand waarin miljoene mense in Ethiopie verkeer het baie Suid
Afrikaners aangespreek het, het die UK van die ASSK, nadat
toestemming van die Dagbestuur van die Bree Moderatuur
ontvang is, bekend gemaak dat die ASS K-kantoor bydraes vir
noodhulp in Ethiopië sal ontvang en kanaliseer.

24.2 Omdat die NG Kerk nie self werk in Ethiopie het nie,
moes ‘n betroubare organisasie gevind word wat op ‘n verant
woordelike wyse hulp bied. Die ASSK wou uiteraard nie deel he
aan ‘n aksie waar voedsel in hawens ophoop en vergaan nie.
Daar is op Wéreldvisie besluit omdat die organisasie ‘n
evangeliese inslag het en jare reeds oor die nodige in
frastruktuur in Ethiopie beskik om te verseker dat voedsel,
medisyne en klere werklik by noodlydendes uitkom.

24.3 Die bedrag van R40 502,21 is ontvang en, soos dit inge
kom het, aan die kantoor van Wêreldvisie in Johannesburg
oorbetaal.

24.4 Bydraes is in Die Kerkbode erken.

24.5 Die opvallende in hierdie onderneming was die spon
tane wyse waarop lidmate en gemeentes bygedra het. Van die
kant van die ASSK is, veral vanweë moeilike omstandighede
in die RSA, geen oproepe om steun gemaak of enige druk

20.5 AANBEVELING
Die optrede van die ASSK word goedgekeur.
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uitgeoefen nie: die adres is slegs gegee en antwoorde is gegee
op die baie vrae of die huip wel by die noodlydendes uitkom.

24.6 Aanbeveling
Die Algemene Sinode spreek sy dank uit teenoor lid-
mate en gemeentes wat deur hul bydraes die NGK ge
help het om ‘n beskeie wyse hulp aan noodlydendes in
Ethiopie beskikbaar to stel.

VERSTEDEUKJNG EN
B ED RYFSB ED lEN ING

25. KONG RES OOR ARBEID EN INDUS
TRIE

25.1 BESLUIT ALGEMENE SINODE
Die Sinode keur in beginsel goed dat ‘n kongres ocr “Arbeid
en Industrie: die roeping en verantwoordelikheid van die Kerk”
gehou word en gee toestemming dat die reëlings in die ver
band kan voortgaan.

25.2 DIE REELINGSKOMITEE
Die Kongres was die vrug van samewerking tussen die ASSK,
AKAE, AKDB, AJK en AKV van die NG Kerk, die Kommissie
vir Getuienisaksie van die NG Sendingkerk, en die NGKA en
die RCA.

Die komitee is soos voig saamgestel:
Ds M Smuts — AKAE Mev G Malan — AKV
Ds C Colyn — AKAE Ds JJF Mettler — NGSK
Dr SJ Eloff — AJK DsJG Botha — NGSK
Dr U Dressel — AJK Ds MJ Lebone — NGKA
Prof CWH Boshoff — ASSK Ds EM Mataboge — NGKA
Ds DS Snyman ASSK Ds JG Griesel — AKDB
Dr AM Hofmeyr — ASSK Dr MM Nieuwoudt — AKDB

P25.3 ONDERWERPE EN SPREKERS

25.3.1 Deeglike voorbereiding is ocr meer as twee jaar ge
doen deur drie panele van deskundiges. Die panele is soos
voig saamgestel: Paneel I — Proff CWH Boshoff, JA van
Wyk, CH Boshoff, dr P van der Merwe, di EM Mataboge, JA
Hough, JJF Mettler, DJ Viljoen, mevT Burgers. Panneel II —

Proff JH Smit, AJ Smuts, IJ van Eeden, drr MTS Zeeman, JI
de Villiers, SJ Eloff, di C Colyn, WJC Cilliers, JG Botha, ECD
Bruwer, MJ Lebone, mnr DW do Beer, mev G Malan. Paneel
Ill — Proff D Crafford, AC.Barnard, drr MM Nieuwoudt, HJ
MöIler, LC Dressel, HM Beets, di PC Poley, M Smuts, DS
Snyman, mev B Wolmarans.
25.3.2 Die onderwerpe met sprekers was soos voig:
* Die moderne industriele wêreld: tendense wat op die mens

as arbeider inwerk (prof Hentie Boshoff)
* Etiese riglyne in verband met arbeid en arbeidsbetrekkinge

(prof JA van Wyk)
* Die mens in die SA-arbeidsbedeling (dr P van der Merwe)
* Die verhouding tussen werkgewer en werknemer in die SA

arbeidsituasie (ds JJF Mettler)
* Die industriële mens in twee wêrelde (ds EM Mataboge)
* The industrial person and his spiritual needs (Rev K

Moodley)
* God so heilswerk en die taak van die kerk in die geIndustriali

seerde samelewing (prof D Crafford)
* Jeug en industrie (ds SC Kgobokwe)
* Sending en industrie (ds PES Smith)
* Diakonie en industrie (prof E Marais)
* Die kerk se uitvoering van sy taak ten opsigte van die indus

triële wêreld (prof AC Barnard)

25.4 BYWONING
Die Kongres is deur 350 af~evaardigdes bygewoon.

25.5 KONGRESBOODSKAp, BESLUITE EN AANBEVE
LINGS

Die boodskap, besluite en aanbevelings van die kongres is in ‘n
pamflet saamgevat en aan afgevaardigdes gestuur.

25.6 VOORTSETrINGSKOMITEE
25.6.1 Die Kongres het die volgende voortsettingskomitee
aangewys:

25.6.2 Die Voortsettingskomitee hot die volgende opdragte
ontvang:

25.6.2.1 om die aanbevelings wat by die Kongres ingedien is,
af te rend en te reel dat dit by die regte adresse uitkom;

25.6.2.2 om met die betrokke Sinodes te onderhandel om ‘n
permanente kommissie vir verstedeliking en bedryfsbediening
van die NG Kerkfamilie saam to stel.

25.6.3 Die Voortsettingskomitee het die Moderature van die
vier Kerke gevra om goedkeuring van die siening dat die Voort
settingskomitee ‘n vaste komitee van die vier Kerke vorm tot-
dat ‘n permanente struktuur geskep is.

Die NGSK en die NGK hot laat weet dat hulle tevrede is dat die
Voortsettingskomitee met sy work voortgaan. Die NGK vra dat
die Komitee aan die volgende Algemene Sinode moot rap
porteer.

25.7 FINANSIELE VERSLAG
‘n Geouditeerde verslag van die geldsake van die Kongres
word aan die Algemene Sinode voorgele. Dit lui soos voig:

KONGRES ARBEID EN INDUSTRIE 4—6 JULIE 1984

INKOMSTE- EN UITGAWESTAAT

INKOMSTE

Registrasiegelde
Losiesgelde R4 965,00

Mm terugbetalings 273,00
Donasies
Kongresboek
Oorbetaling ASSK
Etes
Verversings
Besluite en Aanbevelings
Telefoon

UITGAWES

Drukwerk
Seëls
Telefoon
Papier en Koeverte
Briefhoofde
Verversings
Ruikers
Honorarium
Foto’s
Reiskoste Ri 614,08

AKDB Voorskot 2 393,18
ASSKVoorskot 3 189,44

ASSK
AKDB
AKAE
AJ K
Vrouediens
NGSK
NGKA
RCA

Dr AM Hofmeyr (sameroeper)
Dr MM Nieuwoudt
Ds M Smuts
Dr LC Dressel
Mev G Malan
Ds JJF Mettler
Ds EM Mataboge
Ds K Moodley

R12 203,00

4 692,00
6 650,00

253,20
670,00

2 089,00
6,50
3,50

,85

R26 568,05

2 919,57
115,64
97,79
58,65
91,34

1 353,20
62,20

257,00
~114,20

7 196,70



279 SENDINGKOMMISSIE

Ontwerp
Huur van Aula
Skyfies
Etes — Huis Erika
Univ. Pta — Huis Erika Huisvesting
Blomme
Bankkoste

SURPLUS IS SOOS VOLG OPGEMAAK
Banksaldo
Spaarrekening

(sonder opgehoopte rente)

LC VAN DER MERWE
Ere-Ouditeur
Pretoria
1985.01.29

Die voordelige balans vir die werk van die Voortsettingskomi
tee en die balans sal aan die voorgestelde permanente kom
missie oorgedra word.

25.8 MOTIVERING VIR DIE DAARSTEL VAN ‘N SKA
KELKOMMISSIE VIR VERSTEDELIKING EN BE
D RYFSBED I EN I NG

25.8.1 Die NG Kerke in die RSA staan voor ‘n reuse proses
van verstedeliking, veral ten opsigte van die Swart bevolking.
Waar 90% van die Blankes, Kleurlinge en lndiërs reeds
verstedelik het, is dit net vir 37% van die Swartmense waar.
Teen die einde van die eeu sal 70% van die Swartmense egter
ook verstedelik wees. Nuwe beleidsinisiatiewe sal tot gevolg
he dat verstedeliking versnel en dat baie Swartmense in plak
kersdorpe sal woon. Die groot gevaar van vinnige verstedeli
king lê op die vlak van sosiale en maatskaplike ontwrigting. Die
kerk het in die verband ‘n belangrike verantwoordelikheid.

25.8.2 Terwyl die Blankes se aandeel van hoëvlak mannekrag
tans op 80% staan, word verwag dat dit teen die jaar 2 000
40% sal wees. Dit hang saam met die afplattende Blanke
geboortesyfer en die noodsaaklikheid om die ekonomie aan die
gang te hou. Dit beteken dat die opleidingskoers van Swart
mense dramaties sal moet styg. Die kerk het ‘n belangrike taak
om Blankes te begelei om dit te aanvaar, en ook om op hierdie
vlak met Swartmense saam te werk. Die Blankes sal dus vir ‘n
transkulturele kontaksituasie by die werk voorberei moet
word.

25.8.3 Ook werkloosheid neem toe. By grensnywerhede is
vanaf die begin tot in 1980 slegs 30 000 poste geskep, terwyl
die jaarlikse aanvraag 250 000 is.

25.8.4 Ook op tegnologiese gebied sal ingrypende verande
rings plaasvind: ou beroepe sal verdwyn en nuwes sal tevoor
skyn kom, en mense sal tot vier keer in ‘n leeftyd vir ‘n nuwe
beroep opgelei word. Hiermee gaan saam dat beroepsekerheid
sal verminder; en dat mense baie meer “vrye-tyd” sal he —

daar word aan ‘n werksweek van drie dae gedink. Uiteraard sal
die kerk aandag moet gee aan die baie probleme wat hiermee
saamhang.

25.8.5 Etiese vraagstukke binne die arbeid en arbeids
verhoudinge vra aandag van die kerk: die kerk moet die
evangelie hoorbaar maak in die arbeidsituasie. Die kerk moet
vernuwend optree en die versoenende boodskap van die
evangelie in ‘n situasie van botsende belange bring.

25.8.6 Indien die kerk op die terrein van arbeid en
arbeidsverhoudinge beweeg, is dit noodsaaklik dat hy sal seker
maak van “die korrektheid en deskundigheid van sy feite”
(Ras, Volk en Nasie, bI 71). Die arbeidsituasie is uiters
kompleks en verander steeds. Om in verantwoordelikheid hier
oor mee te spreek, sal volgehoue studie en aandag verg.

25.8.9 Aanbeveling
Die Algemene Sinode keur in beginsel goed dat ‘n Ska
kelkommissie vir verstedeliking en bedryfsbediening
tussen die NGK, die NGSK, die NGKA en die RCA tot
stand kom.

25.9 KONSEPREGLEMENT VIR SKAKELKOMMISSIE
VIR VERSTEDELIKING EN BEDRYFSBEDIENING

25.9.1 Die Konsepreglement word aan die vier Sinodes
voorgelê.

KONSEPREGLEMENT

VIR DIE SKAKELKOMMISSIE VIR VERSTEDELIKING EN
BEDRYFSBEDIENING VAN DIE NGK, NGSK, NGKA EN

RCA

1. NAAM
Die NGK-familie se Skakelkommissie vir Verstedeliking en
Bedryfsbediening (hierna genoem die SVB).

2. DOELSTELLINGS
Die SVB

2.1 Dien as skakelstruktuur tussen die kerkverbande van die
NGK-familie vir die onderlinge bevordering van die onderskeie
kerkverbande se geestelike en diakonale uitreiking na mense in
die bedryf.

2.2 lnisieer en koördineer navorsing op hierdie terrein.

2.3 Gee inligting deur aan die onderskeie Kerke.

2.4 Toon die implikasies van ontwikkelinge op hierdie terrein
aan die Kerke.

2.5 Gee leiding/begeleiding aan die Kerke ivm die opleiding
van leraars sodat

2.5.1 hulle vir die bediening in die nywerheidsituasie
toegerus word;

25.2 hulle lidmate in die besture en die arbeid kan toerus vir
hul getuienis en diens in die bedryfswêreld.

3. SAMESTELUNG
Die SVB word soos volg saamgestel:

3.1 Hoogstens ses lede uit elk van die Kerke, liefs verteen
woordigend van die permanente kommissies wie se werk met
bedryfsbediening verband het.

100,00
350,00

1 250,40
884,00

6 474,00
16,36
4,00

SURPLUS

25.8.7 Die kerk kan ook nie net ‘n naprater van ander wees
R21 345,05 nie, maar moet sy eie standpunt oor die wêreld, die mens en

5 223,00 die gemeenskap in die veranderende omstandighede bekend
maak.

R26 518,05
25.8.8 Om die kerk in staat te stel tot ‘n sinvolle bedryfsbe

R 2 223 00 diening en om sy verantwoordelikheid op die breë arbeidster
R 3 00000 rein ia Ic koin, is die toegespitste 8rbeid van ‘n Kommisaic virVerstedeliking en Bedryfsbediening noodsaaklik. Hierdie Kom

missie moet verteenwoordigend van die vier Kerke van die NG

R ~ 223 00 familie in die RSA wees, omdat die bedryfswêreld nie gefragmenteerd benader kan word nie.

Dit lui Soos volg:

3.2 Elke Kerk besluit hoeveel en hoe hy sy lede aanwys.
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3.3 Uit die nywerheids-, owerheids- en akademiese wêreld
word tot ‘n getal van 5 ede gekoopteer.

4. VAKATURES
Vakatures word gevul deur die betrokke Kerke self met ken
nisgewing aan die sekretaris van die SVB.

5. AARD/OPDRAGTE/BEVOEGDHEDE

5.1 Eie aard
Dit word voorop gestel dat hierdie Kommissie ‘n skakelliggaam
is. Dit mag nooit enige van die liggame wat hierop verteen
woordig is se interne strukturering, besluite of werkprogram in
‘n bepaalde keurslyf indwing nie. Die Kerke se onderskeie
identiteite binne die gereformeerde struktuur van kerkraad
ring-sinode-algemene sinode en hul betrokke kommissies
moet eerbiedig word. Alle tersake inligting en data sal in span
situasies hanteer word.

5.2 Opdragte
Die Kommissie

5.2.1 Bespreek alle sake wat deur enige van die Sinodes na
horn verwys word en gee sy kommentaar en advies aan die
onderskeie Sinodes deur.

5.2.2 Identifiseer gebiede waaroor navorsing nodig is, mi
sieer dit en/of koördineer navorsing wat deur die onderskeie
kerke gedoen word.

5.2.3 Beoordeel voortdurend die praktyk in die hg van die
staatsbeleid en ander faktore en adviseer die Sinodes.

5.2.4 Gee onderlinge advies en verleen, op versoek, begelei
ding in die ontwikkeling van die betrokke Kerk(e) se dienste
van barrnhartigheid.

5.2.5 Skakel, wanneer nodig, oor bepaalde sake met die
owerhede en nywerheidsbesture.

5.2.6 Help forrnuleer besluite en aanbevelings aan Sinodes in
sarnewerking met die permanente komrnissies van die onder
skele Sinodes.

5.2.7 Bled voorligting deur rniddel van brosjures, inligtings
rnateriaal en die reel van konferensies.

5.2.8 Pleeg onderlinge oorleg en adviseer die Kerke oor die
interne strukturering van hul dienste gerig op die nywerheids
mens.

5.2.9 Adviseer die Kerke oor ‘n uniforme terminologie vir alle
fasette van die dienste.

5.2.10 Adviseer en help met die metodes van finansiering
van die dienste.

5.2.11 Adviseer oor die kerklike gerigtheid in die profes
sionele opleiding van leraars en vakkundiges.

5.2.12 Onderneem gesarnentlike studies oor die Skriftuurlik
gereformeerde verantwoording van enige diensveld wat betree
mag word.

5.2.13 Verkry deskundige advies waar benodig.

6. ORGANISAS~E
6.1 Die SVB word deur die vorige Dagbestuur byeengeroep
en konstitueer onder leiding van die aftredende sekretaris so
gou moonthik na afloop van die mees algernene vergadering
van die laaste van die betrokke Kerke wat lede moet aanwys.

6.3 Die SVB vergader ten minste een keer per jaar en wel
in rotasie op die plekke waar die Sinodes van die onderskeie
Kerke setel.

6.4 Die SVB kies sy eie voorsitter en sekretaris. Die
Dagbestuur bestaan uit die voorsitter en sekretaris en verdere
lede sodat elk van die Kerke daarop verteenwoordig is.

6.5 Onderkomitees word ad hoc na behoefte benoem.

7. RNANS~ES
7.1 Die onderskeie Sinodes dra elk die koste vir hul afgevaar
digdes na die gewone vergaderings.

7.2 ‘n Beperkte begioliiig word opgestel vir die
administratiewe- en buitengewone kostes (by. navorsing-, ad
hoc-komiteevergaderings, en so meer.)

7.3 Die inkomste word gevmnd deur kerkhike bydraes, borge,
donasies, en so meer.

8. WYS~G~NG
Die Reglernent is in ‘n ere-ooreenkoms tussen die onderskeie
Kerke en kan alleen verander word met goedkeuring van die
betrokke Sinodes.

25.9.2 Aanbeveling
25.9.2.1 Die Algemene Sinode keur die Konsepregle
ment vir die Skakelkommissie vir Verstedeliking en Be
dryfsbediening goed.

25.9.2.2 Die Kommissie vir Kommissies kry opdrag om
verteenwoordigers namens die NGK op die Skakelkom
missie te benoem.

25.9.2.3 Hierdie verteenwoordigers vorm ‘n interne
skakelkommissie vir verstedeliking en bedryfsbedie
fling.

25.10 AANBEVELINGS VAN DIE KONGRES

Ole Voortsettingskornitee het die voorstelle wat by die
Kongres ingedien is, verwerk, gesif en gerangskik vir voorleg
ging aan die (Algernene) Sinodes van die vier Kerke.

Die ASSK ondersteun die aanbevelings en vra graag die goed
keuring van die Algemene Sinode daarvoor.

25.10.1 Arbeid en die Arbeider
Reg op deel aan beheer oor arbeidsomstandighede.

25.10.1.1 Die Algemene Sinode spreek dit as sy oortui
ging uit dat elke mens die reg behoort te he om aan die
politieke bedeling deel te neem wat beheer oor sy ar
beidsomstandighede uitoefen.

25.10.1.2 Die Sinode dra dit aan die Skakelkommissje
vir Verstedeliking en Bedryfsbediening op om indrin
gend to besin oor die wyso waarop aan politieke proses
se deelgeneom word en bedingingsmag soos dit in die
vakbondwese voorkom, aangewend word. Terwyl die
reg van die arbeider erken word om vir arbeidsekuriteit
en billike lone te boding, moet ook die noodsaaklikhejd
van stabiliteit, produktiwiteit en arbeidsrus beklemtoon
word ten einde aan die enorme behoefte aan nuwe
werksgeleenthede to voldoen.

Geregtigheid
25.10.1.3 Die Sinode aanvaar die doelstelling van By
boIse geregtigheid in die arbeidsituasie en moedig alle
instansies aan om die verwerkliking daarvan na te streef
ten opsigte van die lewe van persone as individue, van
gesinne en gemeenskappe en van die arbeidsgemeen
skap in ons land as geheel.6.2 Die termyn van die SVB is 4 jaar.
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Maatskaplike Vraagstukke
25.10.1.4 Die Sinode besluit dat die volgende maat
skaplike realiteite wat eie probleme na yore bring
verdere aandag in navorsing en beplanning verdien:

die beroepsvrou
enkelouergesin
kleuterskole.

Ordelike Verstedeliking
25.10.1.5.1 Die Sinode aanvaar dat verstedeliking ‘n
onvermydelike en normale proses is, verwelkom dit en
steun maatreëls am dit ordelik te laat verloop en om
nuwe groeipunte te stig.

25.10.1.5.2 Nuwe stedelinge behoort die ruims
moontlike geleentheid gegun te word am hulle sukses
vol in gesinsverband te vestig.

25.10.1.5.3 Gemeentes word aangemoedig am nuwe
stedelinge te verwelkom en te help om aan te pas.

Eenheid van die Gesin
25.10.1.6 Die Sinode spreek sy besorgdheid uit oor alle
bestaande wette en maatskaplike strukture wat die
saamwoon in gesinsverband teenwerk, en doen ‘n be
roep op alle verantwoordelike instansies om in hulle
strukturering van die samelewing die hoogste prioriteit
aan die eenheid van die gesin te heg.

25.10.2 Kerk en Lidmate
Volledige en volgehoue kerklike arbeid ten behoewe van
die industriële mens.

25.10.2.1 Die Sinode spreek sy waardering uit vir die
dienste wat reeds deur die NGK-familie aan die indus
triële mens van vandag gelewer word en versoek dat
hierdie dienste gestimuleer en uitgebou sal word sodat
elke lidmaat ook op spontane wyse voortdurend sy
geloof met woord en daad in sy daaglikse werksituasie
sal uitleef.
Waardering vir Nywerheidsbediening gerig op die Ver
voerdienste

25.10.2.2 Die Sinode het hoe waardering vir bedryfsbe
diening soos wat dit na yore kom in die werk van ver
voerdienspredikante en geestelike werkers.

Getuienis van Gelowiges
25.10.2.3 Die Sinode spreek sy waardering ult teenoor
die gelowiges wat in hul arbeidsomstandighede deur
woord en daad van Christus getuig, en stel dit as ideaal
dat alle gelowiges dit sal doen.

Toerusting van Lidmate vir getuienistaak
25.10.2.4.1 Die Sinode versoek kerkrade en gemeentes
om besondere aandag te gee aan die opleiding en toe-
rusting van lidmate (Efes. 4:11,12) vir hulle getuienistaak
binne hulle eie arbeids- en lewensfeer. Die beginsel van
‘n mens-tot-mens benadering is belangrik. Hierdie toe-
rusting behoort te geskied deur:

* Kategese — dit moet ook in kategesehandboeke aan
dag ontvang

* Prediking
* Pastorale sorg
* LTP.

25.10.2.4.2 Die Skakelkommissie vir Verstedeliking en
Bedryfsbediening word opgedra om in oorleg met die
LTP aandag te gee aan die verdere voorsiening van ef
fektiewe middele vir die toerusting van gelowiges vir
hulle getuienistaak in die bedryf.

25.10.2.4.3 Die Sinode versoek kerkrade om lidmate te
motiveer vir verantwoordelike deelname aan interkerk
like aksies op bedryfsterrein.

Bedieningspatroon met die oog op die Jeug
25.10.2.5 Die Sinode dra dit aan sy Jeugkommissie op
om dringend aandag te gee aan ‘n bedieningspatroon
wat die jongmens in die industrie as skofwerker kan ak
kom modeer.

Dit sluit in:
Eredienste
Tye van weeklikse byeenkomste
Die huisbesoekprogram
Prediking wat met sy leefwêreld rekening hou en
rigting gee aan sy optrede as Christen in die bedryf.

25.10.2.6 Die Sinode beklemtoon die belangrikheid van
die voorbeeld van volwasse Chrlstene vir die jeug iii die
bedryf. Gemeentes word versoek om lidmate op te roep
en toe te rus om met ‘n kwaliteit van Christen-dissipel
skap ook in die arbeidsituasie die jeug tot geestelike
volwassenheid te begelei en te help om ook in die werk
situasie as Christen te leef.

Bestuurslui van die Toekoms
25.10.2.7.1 Die Sinode neem kennis van die feit dat ter
wille van ‘n gesonde ekonomiese groeikoers, al hoe
meer Suid-Afrikaners opleiding sal moet ontvang om
bestuursposte te beklee.

25.10.2.7.2 Die Sinode besluit dat die kerk alles in sy
vermoë sal doen am hierdie opkomende groep bestuurs
lui met die evangelie te bereik en ‘n Christelike lewens
en wereldbeskouing by hulle te laat posvat.

25.10.2.7.3 Geleenthede vir insette van kerkweë by
opleidingsprogramme van myne en nywerhede moet
benut word.

25.10.2.7.4 Gemeentes van die NG Kerk word versoek
am hul lidmate te begelei sodat hulle positief ingestel sal
wees ten opsigte van ‘n situasie waar ‘n aansienlike deel
van die hoevlak mannekrag Swartmense sal wees.

25.10.2.8 Die Sinode beklemtoon die noodsaaklikheid
dat in bedryfsbediening die hoogs moontlike mate van
samewerking binne die NGK-familie nagestreef moet
word.

Armoede en Werkloosheid
25.10.2.9 Die Sinode sien die bestryding van armoede
en van werkloosheid as een van die hoofdoelstellings in
die openbare lewe en moedig openbare instansies aan
am hulle doelgerig aan hierdie taak te wy.

Die Rol van die Kerk by Arbeidsprobleme
25.10.2.10 Die Sinode oordeel dat lidmate in alle ar
beidsverhoudinge hulle steeds moot laat lei deur die go
sindheid van Christus. Dit betoken dat:

* Eie belang nie ten koste van die belange van die ander
beklemtoon ward nie.

* Versoening steeds die ideaal bly.

Dit geld vir
* Lidmate se betrokkenheid by vakbonde.
* Lidmate in bestuur se uitoefening van hul pligte.
* Die hantering van arbeidsgeskille.

Die kerk behoort in sy bediening lidmate vir hierdie
ideaal te inspireer en toe to rus.

Die Informele Sektor, Werkverskaffing en Bevolkings
ontwikkelingsprogramme
25.10.2.11 Die Sinode beklemtoon die waarde van klein
ekonomiese projekte en van die inisiatief van plaaslike
gemeenskappe as arbeidsgemeenskappe en versoek
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sowel die kerke as die owerheid om hierdie soort ont
wikkeling aan te moedig. Die Sinode moedig platteland
so gemeentes aan om plaaslike projekte te inisieer of te
help inisieer.

25.10.2.12 Die Sinode vra dat ringe en kerkrade sal ken
nis neem van die bestaan van die Plaaslike Komitees vir
Gemeenskapsontwikkeling en/of Streeksontwikke
Iingsveronigings in hulle omgewings. Hulle moet daar in
sette lewer om die Kerk se standpunt oor bedryfs- en
ontwikkelingsaangeleenthede te verteenwoordig.

25.10.2.13 Aangesien dit baie vir die verligting van
werkloosheid kan beteken, neem die Sinode met waar
dering kennis van die inisiatiewe wat die Regering
reeds, onder andere in sy Witskrif, geneem het om die
kleinsake- en informele sektor te stimuleer en doen ‘n
beroep op die Regering om so snel as moontlik voort te
gaan om bolemmerings ten opsigte van hierdie sektore
op to hef en groei te stimuleer.

25.10.2.14 Die Sinode beklemtoon die belangrikheid
daarvan dat arbeidsintensiewe ondernemings spesiale
aanmoediging van die staat moet ontvang sodat works
geleenthede geskep en werkloosheid bekamp kan word.
Die soort ondornemings behoort ook op die platteland
en in die tuislande geskep te word.

25.10.2.15 Bewus van die feit dat baie Swart lidmate op
die afgelee platteland geen of mm inkomste verdien en
die kerk dikwels die enigste georganisoerde aksie in
sulke gebiede is, versoek die Sinode gemeentes om
metodes to bedink om die informele sektor aldaar in
samewerking met die betrokke owerheidsinstansies to
stimuleer.

25.10.2.16 Die Sinode bring opnuut onder die aandag
van sy lidmate dat arbeiders reg hot op ‘n billike loon. ‘n
Billike loon word onder andere bepaal deur

* die kwaliteit van work wat gedoen word,
* die behoeftes en verantwoordelikhede van die wer

kende persoon,
* die sosiale waarde van die arbeid,
* die winsgewendheid van die bedryf en
* die algemene ekonomiese toestand.

25.10.2.17 Die Sinode besluit dat voortdurend flavor
sing gedoen moot word oor die oorsake, omvang en ge
volge van werkloosheid. Dit word opgedra aan die Ska
kelkommissie vir Verstedeliking en Bedryfsbediening.

Natuurlike Hulpbronne en Gesinsbeplanning

25.10.2.18 Die Sinode neem kennis van die feit dat die
waterbronne en ander natuurlike hulpbronne van die
RSA ‘n maksimale bevolking van 70 tot 80 miljoen mense
kan dra, en versoek die betrokke instansies om mee te
werk aan die opvoeding van alle lidmate tot verant
woordelike ouerskap.

Sober lewenswyse, arbeidsetiek en die skep van werk
geleenthede

25.10.2.19 As teenvoeter vir die heersende selfsugtige,
materialistiose uitkyk moot die kerk weer duidelik die
Bybelso boodskap van diens aan God en die medemens,
roepingsvervulling en ‘n Bybelso toekomsvisie voorhou.

25.10.2.19.1 Lidmate word opgeroep om ‘n sobere
lewensstyl te aanvaar en hul heil en vreugde te vind nie
in materiele verbygaande dinge nie, maar in hul roeping
as medewerkings van God in die vervulling van sy plan
op aarde.

25.10.2.19.2 Lidmate word opgeroep om onder bid
dende opsien na die Gewer van alle gawes, hul geld
verantwoordelik aan to wend sodat genoegsame spare
opgebou kan word en meer arbeidsgeleenthede en ver
beterde Iewensstandaarde ve’ral plaaslik en onder alle
bevolkingsgroepe ontwikkel kan word.

25.10.2.19.3 Die kerk moot plaaslik by sy lidmate ‘n
gesonde houding teenoor arbeid kweek deur volgehoue
prediking oor die Bybelse arbeidsbeginsels. Die Skrif
wys nie net ‘n materialistiese houding af nie, maar ook
die selfsugtige, Iui houding wat die werksopdrag (by.
Gen 3:19, 2 Tess 3:10) verontagsaam.

Uitbou van Christelike Lewens- en WêreldbeskouIng

25.10.2.20 Die Sinode boklemtoon dat gemeontos ‘n be
langrike rol moot speel ten einde lidmate in staat to stel
om op Christelike wyse beter aan to pas by die snel ver
anderende samelewing waarin hulle toenemend opge
neem word.

Teologiese opleiding

25.10.2.21 In die hg van die besondere eise wat die
gekompliseerde bedryfslewe aan Ieraars stel, versoek
die Sinode die kuratoria om in die leerplanne en kur
susse vir voornemende Ieraars

* voorsiening to maak vir deeghike bestudering van die

problematiek van die bedryfshewe vir die gemeente en
vir die hidmate,

* ruimte te skep vir ondersteunende geesteswetenskap
like vakke,

* geleentheid te gee vir praktiese ondervinding van die

bedryfslewe dour by vakansiewerk.

10.3 Owerheid en bedryf

Trekarbeid, Verstedehiking en Streeksontwikkeling

25.10.3.1 Die Sinode erken dat dit nb genoeg is om net
maar voort te gaan om die stelsel van trekarbeid en sy
gevolge to veroordeel nie, maar dat ahles moonthik in
working gestol moot word om die situasie to beeindig.

Die volgende aspekte moet daarin aandag geniet:
* Die opheffing van diskriminerende maatreëls wat die

beweging van Swartes en hul gesinne na huh werkge
leentheid onmoonthik maak. Hierdeur sal die khoof tus
sen die arbeidsgemeenskap en gesinsgemeenskap in
‘n mate oorbrug kan word. Die Sinode vorwelkom dus
die opheffing van die maatreels in verband met in
stromingsbeheer wat op Swartmense van toepassing
was.

* Ernstigo aandag moet aan nuwe inisiatiewe in verband
met huisvesting in die stede gegee word sodat meer
mense in gesinsverband gehuisvos kan word. Dit sal
gesonder gesinsverhoudinge en maatskaplike situa
sies moontlik maak.

* Terselfdertyd sal die program van streeksontwikke
hing verbeeldingryk voortgesit moot word om aan die
agtergeblewe periferie ook meer toekomsmoonthik
hede te skep.

Woonreg, Verstedehiking, ens.

25.10.3.2 In die hg van die komplekse krisissituasie wat
al meer in verskihlende dole van die RSA ontstaan toy die
stedelike Swartmense (behuisingsnood, plakkery, in
stromings, edm) doen die Sinode ‘n ernstige beroep op
die owerheid om dringende aandag aan die volgende
sake te gee:
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25.10.3.2.1 Dat onnodige rompslomp, waar dit mag
voorkom, in die weg van grondbesit deur Swartmense in
stedelike gebiede verwyder word.

25.10.3.2.2 Dat daar in die hg van die verwagte groot
skaalse Swart verstedehiking in die RSA (20 miljoen sat
binne die volgende twee dekades verstedelik) op realis
tiese wyse en betyds beplan word:

* Vir die beskikbaarstelling van genoegsame grond (het
sy deur nuwe gebiede oop te stel, hetsy deur tans
bevriesde areas te ontvries).

* Vir voorsiening in die behoeftes aan behuising wat
met die proses van verstedehiking gepaard sal gaan.

* Dat, saam met die insteihing van reg tot grondbesit
daar by nuwe behuisingskemas ook gedeeltes geso
neer word vir erf en diens.

25.10.3.3 Die Sinode verwelkom dit dat beheerde plak
kery aanvaar is as ‘n addisionele hulpmiddel toy die
behuisingsnood.

26. NASIONALE KOORDINERENDE KO
MITEE VIR NYWERHEIDSBEDIEN
ING

26.1 Die ASSK het ‘n waarnemer op die Beheerraad van die
lnterkerklike Komitee vir Nywerheidsbediening aan die Wit
watersrand.

26.2 Die ASSK het sy steun toegesê aan die daarstelling van
‘n nasionale koördinerende Iiggaam soos deur die lnterkerklike
Komitee vir Nywerheidsbediening aan die Witwatersrand in
die vooruitsig gestel, maar het dit duidehik gestel dat dit slegs
administratief, adviserend en koördinerend moet optree.

27. DIE ROL VAN DIE KERK IN ‘N ONT
WIKKELENDE GEMEENSKAP

27.1 Die ASSK het aan hierdie saak aandag gegee na
aanleiding van ‘n memorandum wat deur die Skiereilandse
Raad vir Kerklike Samewerking aan d)e Departement van
Behuising en Plaaslike Bestuur van die Raad van Verteenwoor
digers gestuur is. Hierdie aangeleentheid is van groot belang
omdat daar, as gevolg van die snelle proses van verstedeliking,
voortdurend nuwe gemeenskappe tot stand kom. In die me
morandum word aangetoon dat die kerk ‘n belangrike rol te
vervul het by die ontwikkeling van nuwe gemeenskappe, dat
die owerhede waardering hiervoor behoort te he en dit dus
n,oontlik vir kerke behoort te maak om die nodige persele vir
kerkgeboue en pastorieë te bekom.

27.2 AANBEVELINGS
27.2.1 Die Algemene Sinode oordeel dat die kerk ‘n be
langrike rot te speel het by die ontwikkehing van nuwe
gemeenskappe.

27.2.2 Die Algemene Sinode is van oordeel dat die
owerheid in die uitleg van ‘n woongebied voorsiening
behoort te maak vir ‘n voldoende aantal kerkterreine
wat teen verhaagde pryse aan erkende kerke beskikbaar
gestel behoort te word. Die verlies wat die owerheid ly,
kan oor die pryse van woonpersele wat aan die publiek
te koop aangebied word, versprei word.

27.2.3 Die Algemene Sinode is van oordeeh dat erkende
kerke ook woonpersele vir voltydse evangehiedienaars
teen spesiale pryse bekom.

27.2.4 Die Algemene Sinode doen aan die hand dat die
owerheid in die hg van Iidmaattal en historiese besten
dig heid bepaal watter kerke vir genoemde voorregte er
ken word.

SENDING EN OWERHEID
28. BEHUISINGSNOOD
28.1 Die Algemene Sinode het besluit:
“Die Algemene Sinode dra dit aan die AKDB op om knelpunte
in verband met die behuisingsnood van Blankes en aan die
ASSK om die behuisingsnood van Nie-Blankes onder aandag
van die Kommissie vir Skakeling met die Owerheid te bring”
(bI. 1200).

“Die Sinode neem met sorg kennis van die geweldige behui
singsnood wat talle mense ondervind en doen ‘n ernstige
beroep op die regering en die privaatsektor om steeds voort te
gaan om alles in hulle vermoë te doen om voldoende mens
waardige behuising moontlik te maak” (bI. 1312).

28.2 Die ASSK het die aanbod van die AKDB aanvaar dat ‘n
studie na die behuisingsnood onder Swartmense ingesluit
word by die onder Blankes waaroor dr Anderson ‘n studie sal
onderneem.

Die AKDB doen hieroor versiag.

28.3 SWART VERSTEDELIKING EN BEHUISING

28.3.1 Die ASSK het ‘n memorandum oor Swart verstedeli
king en behuising aan die Kommissie vir Skakeling met die
Owerheid aan die Breë Moderatuur beskikbaar gestel, en het
self ook die memorandum aan die Minister van Samewerking
en Ontwikkeling op daardie tydstip, dr G v N Viljoen,
deurgestuur (‘n Afdruk van die memorandum verskyn as ‘n
Bylaag by die versiag van die Kommissie vir Skakeling met die
Owerheid van die Breë Moderatuur).

28.3.2 Die Minister het soos voig geantwoord:

“Met verwysing na Bylaag 4 by u skrywe van 21 Maart 1985 en
wat handel oor Swart verstedeliking en behuising, wens ek u
mee te deel dat ek en my Departement in hooftrekke akkoord
gaan met die standpunte daarin uiteengesit. Soos aangekon
dig deur die Staatspresident het die Regering reeds gelas dat
bestaande instromingsbeheermaatreëls hersien moet word ten
einde die negatiewe en diskriminerende elemente daarvan so
ver as moontlik uit te skakel. In die proses probeer ons ook om
maatreëls wat tot bloot tegniese oortredings aanleiding gee te
identifiseer en uit te skakel. Ons het ook onderneem dat enige
hersiene wetgewing nie gefinaliseer sal word voordat met die
verkose stedelike plaaslike besture en ander belanghebbende
swartleiers op die breedste moontlike grondsiag oorleg
gepleeg is nie. Die interdepartementele komitee wat aan die
hersiening van die bestaande wetgewing werk, hoop om ‘n
konsep wetsontwerp in die tweede heifte van die jaar gereed
te he vir oorweging deur die Staande Komitee van die Parle
ment.

“Saam met die hersiening van instromingsbeheer skenk ons
ook aandag aan ‘n nasionale strategie vir positiewe verste
deliking. Hierby word aandag geskenk aan verruiming van ver
stedelikingsmoontlikhede in die bestaande metropolitaanse
gebiede maar ook aan insentiewe vir verspreiding van verste
deliking in die nasionale state sowel as die desentralisasie
punte. Daarby kom ‘n behuisingstrategie waarby ons u wenke
in ‘n positiewe sin aanvaar. In die besonder het ons reeds die
beginsel van geordende plakkery of geordende onkonvensio
nele behuising — u noem dit spontane dorpvorming — aan
vaar en in plekke soos Khayelitsha by Kaapstad reeds
toegepas. Ons besef dat die finansiële vermoë van nuwelinge
in die verstedelikingsproses hulle nie geredelik in staat stel om
selfs ‘n beskeie konvensionele huis te bekostig nie. Hulle word
dan ‘n geleentheid gebied om in ‘n behoorlike beplande dorps
gebied, voorsien van al die noodsaaklike basiese dienste, ‘n
onkonvensionele of plakkerswoning op te rig. Die verwagting
is dat, namate hulle finansiële posisie verbeter, hulle in staat
sal wees om hierdie huisvesting op te gradeer of anders te
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verhuis na ‘n ander deel van die betrokke woongebied wat vir
selfbou op konvensionele grondsiag ruimte bled.

“Ek verseker u ook graag dat die belangrikheid van die
huisgesin en van die skepping van werksgeleenthede goed
besef word en dringende aandag geniet. Dit is waarskynlik die
moeilikste knoop om deur te haak om ordelike verstedeliking
so te reel dat dit nie, in dieselfde mate as tot dusver, inbreuk
maak op gesinstrukture nie.”

28.3.3 Aanbevelings
28.3.2.1 Die Algemene Sinode betuig sy waardering
teenoor die Regering vir die maatreëls wat getref is in
verband met Swart verstedeliking en behuising.

28.3.3.2 Die Sinode verkeer egter onder die indruk dat
die probleme nag var van opgelos is en dat nuwes langs
die pad ontstaan en bid die Regering wysheid toe om be
vredigende oplossings te vind.

28.3.3.3 Die Sinode beklemtoon die belangrikheid van
die huisgesin as basiese samelewingsvorm. Verstedeli
king, arbeid, woonpiek en vervoer moet sodanig
gekoördineer word dat dit die gesinslewe van Swart
stedelinge moontlik maak en bevorder.

28.4 Eiendomsreg vir Swart stedelinge
28.4.1 Die ASSK het ook kennis geneem van die probleme
ten opsigte van eiendomsreg vir Swart stedelinge en in
besonder die gebrek aan sekuriteit vir Swart stedelinge in die
Wes-Kaap en het besluit om dringend aandag daaraan te gee.
Kort daarna het hierdie situasie egter ten goede verander.

28.4.2 Aanbeveling
Die Algemene Sinode neem met dank kennis van on
langse ontwikkelinge in die beleid van die Regering ten
opsigte van eiendomsreg vir Swart stedelinge veral soos
dit die Wes-Kaap raak.

28.5 Staatsubsidie Kleurlingbehuising

28.5.1 Die ASSK het kennisgeneem van die situasie wat ont
wikkel het ten opsigte van Staatsubsidie vir Kleurlingbehui
sing. ‘n Memorandum is deur dr AJ Botha gereedgemaak en
aan mnr David Curry, Minister van Plaaslike Bestuur en Land
bou van die Raad van Verteenwoordigers gestuur.

Die hoofsaak in die memorandum is die volgende:

28.5.2 Nuwe behuisingsbeleid ten opsigte van Kleur
linge in Groter Kaapstad.

Die beleid behels die verkoping van feitlik alle bestaande
behuising wat oorspronklik bekostig is ult die fondse van die
Nasionale Behuisingskommissie. Daar het dus nou meer as
500 000 huise op die mark gekom deurdat die bestaande huur
huise nou aan die inwoners te koop aangebied word.

Die kern van die nuwe behuisingsbeleid ten opsigte van
toekomstige behuising kom daarop neer dat die voorsiening
van behuising voortaan nie anger die verantwoordelikheid van
die staat sal wees nie, maar die verantwoordelikheid van elke
huisbewoner self, selfs ook ten opsigte van sommige in die
groep wat bekend was as die sub-ekonomiese groep met ‘n
maandelikse inkomste van minder as R250 per maand. (Die
ekonomiese groep was geregtig op staatsondersteunde eko
nomiese koophuise mits hulle inkomste tussen R250 — R780
per maand was). In die verlede kon ‘n gesin met minder as
R250 per maand outomaties op staatshuisvesting aanspraak
maak (na die nodige wagtyd op die waglys).

Nie net het die klem nou verskuif van regeringsverant
woordelik vir behuising na die huisbewoner self nie, maar is
die bedoeling ook dat die werkgewers ‘n pug het om bale meer
direk betrokke te raak by die huisvesting van hulle werkne
mers, deur of self huise te bou of aan hulle werknemers le
nings vir die aankoop of bou van huise te voorsien.

Opsommend kan die feite ten opsigte van nuwe behuising vir
Kleurlinge so saamgevat word:

28.5.2.1 Onder R150 per maand inkomste
Hulle sal as maatskaplike behoeftiges steeds kwalifiseer vir
staatsbehuising van ‘n heel lae standaard (geen teerpaaie of
sypaadjies nie, geen elektrisiteit, plafonne, vloerbedekking,
binnemure verf, wasgoedlyne, front heinings, ens). Na raming
val 42% van die Kleurlinggesinne in die Kaapse Metropool in
hierdie kategorie, tog verteenwoordig hulle slegs 19% van die
families op die amptelike waglyste. In die toekenning van
fondse is hierdie kategorie ook net ‘n derde prioriteit vir die
staat.

28.5.2.2 Tussen R150 per maand en R400 per maand in
komste
Hulle verteenwoordig 39% van die Kleurlingbevolking van
Groter Kaapstad. Hierdie groep sal, volgens deskundiges,
onder die nuwe beleid nou heeltemal onhuisbaar word. Geen
nuwe behuising word vir die groep oorweeg nie terwyl volgens
alle realistiese verwagtinge selfs die goedkoopste selfhelp en
selfbou skemas bokant hulle finansiOle vermod sal wees.

28.5.2.3 Tussen R400 en R620 per maand
Die ongeveer 11,03% Kleurlinge in hierdie groep in Groter
Kaapstad sal waarskynlik teoreties die finansiële mas kan
opkom om van die goedkoper selfbouskemas gebruik te maak.

28.5.2.4 Tussen R620 en R800 per maand
Diegene bokant R620 per maand inkomste, wat ongeveer
6,3% van die betrokke bevolking is, sal van die bestaande
diensorganisasies (nutsmaatskappye) wat op die behuisings
mark sonder winsbejag besig is, gebruik maak. Dit is
organisasies soos Garden Citties, die Behuisingsbond en aie
Skiereilandse Gemeenskapsvereniging. Die organisasies ge
bruik ‘n kombinasie van gesubsidleerde en markverwante fi
nansiering maar het ‘n baie beperkte omset.

28.5.2.5 Bokant R800 per maand
Hierdie relatief klein deel van die betrokke bevolking is
volkome aangewese op privaatbehuising en kwalifiseer nie vir
staatsteun nie. Hulle moet dus op die ope mark meeding om
die beskikbare kapitaal teen die huidige buitensporige
rentekoerse. As aangeneem word dat dit vandag feitlik on
moontlik geword het om ‘n eenvoudige huis op ekonomiese
winsbasis te bou vir onder R30 000 (sonder die perseel wat in
die Kleurlingwoonbuurtes in Kaapstad wissel van R9 000 tot
R20 000) is dit duidelik dat selfs hierdie hoër-inkomstegroepe
sonder aansienlike hulp van werknemers moellik ‘n ele huis sal
kan bekostig.

28.6 Die volgende besluite van die ASSK is saam met die
memorandum aan Minister Curry gestuur:

28.6.1 Die Regering word bedank en aangemoedig in die
nuwe beleid om honderde duisende mense van ‘n huurders
klas te laat oorskakel na huiseienaarskap. Die beleid moet ver
welkom word vir die klaarblyklike sosiale voordele wat hieruit
spruit.

28.6.2 Die ASSK neem met sorg kennis van die posisie ten
opsigte van behuising van ‘n betekenisvolle groep van die
Kleurlingbevolking wat as gevolg van ‘n verandering in beleid
nie meer in aanmerking kom vir staatsbehuising nie, en
daarom in ‘n krisis verkeer.

28.6.3 Die ASSK versoek die owerheid om in die toepassing
van die nuwe behuisingsbeleid vir Kleurlinge voorsiening te
maak vir ‘n oorgangstydperk sodat vera) persone wat in die
laer inkomstegroep val (tussen R250 en R400 pm) nie nadelig
geraak word nie.

28.6.4 Die ASSK versoek die owerheid om instansies (per
sone) uit die privaatsektor wat behuising aan werknemers uit
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die aer inkomstegroepe beskikbaar stel, met finansiële
toegewings tegemoet te kom.

28.6.5 Aanbeveling
Die Algemene Sinode keur die optrede van die ASSK in
verband met die Staatsubsidie vir Kleurlingbehuising
goed.

29. KOMMENTAAR OP WETSONTWER
PE

29.1 Twee belangrike wetsontwerpe, die op die Ontwikke
ling van Swartqemeenskappe en die op die Ordelike Beweging
van Swartmense, is deur die Volksraad na ‘n Gekose Komitee
verwys. Persone en instansies is genooi om skriftelike vertoë
oor die wetsontwerpe teen 31 Augustus 1982 voor te lê.

29.2 Die ASSK het die volgende kommentaar op die Wets
ontwerpe voorberei en het dit, na goedkeuring deur die Kom
missie vir Skakeling met die Owerheid van die Breë Mo
deratuur aan die Gekose Komitee voorgelê: (Die oorsig oor
die inhoud van die betrokke Wetsontwerpe word hier weg
gelaat: net die kritiese bespreking word gegee):

29.2.1 Wetsontwerp op die ordelike beweging en
vestiging van Swart persone

Kritiese Bespreking

1. Die wetsontwerp word beoordeel in ‘n tyd van verande
ring toy die posisie van andersgekleurdos binne die RSA tw die
lndidrs en Kleurlinge. Die nuwe ruimte wat daar vir Swart
mense buite die Nasionale State geskep word, moet dus onge
twyfeld rokoning hou met die posisie van ander persone in die
gebied, indien dit aan die beeld van ‘n nuwe bodeling wil
beantwoord. Dit word as van die allergrootste belang beskou
hoe die Swart deel van die bevolking buite die Nasionalo State
die wetsontwerp beoordeel. Die Ned Geref Kerk beskou hom
self nie bevoeg om oor hierdie aspekte ‘n oordeel uit te spreek
nie, daarvoor sal die mening van die NGKA meer werd wees.
Sonder die medewerking van hierdie deel van die bevolking
egter, kan beoogde verandering ‘n verbetering van die situasie
meebring maar nie ‘n nuwe bedeling bewerkstellig nie. Die kri
tiese beoordeling vanuit die standpunt van die Ned Gerof Kerk
word wel op evangeliese beginsel beredeneer maar kan nie
anders as om seksioneel te wees nie. Die Sinode het in hierdie
verband reeds gesê: “Daarom moet kommunikasie en onder
linge begrip bevorder word deur oerlike dialoog, samespre
kings en gesamentlike beplanning op die verskillende
lewensvlakko. (Ras, Volk en Nasie in die Lig van die Skrit p
67).

2. PERMANENTE STADSBEWONERS
Die Kerk is van oordeel dat die magtiging wat aan Swart Suid
Afrikaanse burgers verleen word om op sekere voorwaardes
soos vervat in Artikels 4 en 6 as Permanente Stadsbewoners
erken te word, borus op regverdigbare beginsols. Die mens het
die reg op sy lewe, die voortsetting daarvan deur huwelik en
gemeenskapsvorming en op besit. (Ras, Volk en Nasie in die
hg van die Skrif p72). Sondor die aspek van permanensie is die
ultlewing van hierdie beginsols onmoontlik. Regte en voor
regte mag nie weerhou word wanneer daar ‘n regmatige
aanspraak is nie (aw p 72).

3. OPEN BARING VAN DEERNIS
Die wetsontwerp gee tekens van deernis waarvoor daar waar
dering bestaan. Die felt dat hotelbewoners gevrywaar word
van beperkende maatreëls, maak die hou van vergaderings ens
moontlik (Art 7(3))). Magtiging wat vorleen word aan pasiënte
in hospitale om daar te wees sonder verdore toestemming
word ook waardeer (Art 5(g)). Die wetsontwerp maak die
verblyf van kerkhike amptenare en die hou van kerklike byeen

komste moontlik sonder vrees vir steurende ingryping (Art 17,
30(3)). Die moontlikheid cm bejaardes of siekes toestemming
te gee om op die platteland te bly voortwoon sal vir Swart
gesinne ‘n groot verligting van bekommornis beteken (Art 17).

4. GOEGEKEURDE HUISVESTING
Die wetsontwerp steun sterk op die vorondorstelling dat
goedgekeurde behuising bekom kan word. Die verslag van die
Cillie-kommissie het aangetoon dat behuisingsnood in 1976
alreeds ‘n bydraende faktor was wat die ontvanklikheid vir die
prikkel tot oproer voorberei het. Die Viljoen-kommissie het
feito toy Soweto na yore gebring. Die huidige ongewensde
situasie toy enkelkwartiore vir getroude kontrakwerkers en
oorbewoiiirig is ‘ii you, die hand liggende rede tot groot kom
mer. Wanneer ‘n persoon se magtiging al dan nie om in ‘n
stadsgebied te wees gekoppel word aan goedgekourde huis
vesting word ernstige probleme voorsien. Die aanvaarding van
‘n vorm van gokontroleerde eie dorpvorming waar huidige
boustandaarde nie geld nie, behoort ‘n voorwaarde tot die im
plimentering van die wetsontwerp te wees.

5. HANTERING VAN GASTE
Die beoofening van gasvryheid word as ‘n kosbare Christelike
deug gesien. Die Kerk voorsien dus voel probleme toy die
toepassing van Artikel 7. Die aanmelding van gaste binne en
buite die Swart dorpe (Art 13), skyn doodgewoon onuitvoer
baar to wees en moet aanloiding tot oortreding van die wet
gee. Met kerkhike vergaderings is dit soms nodig om onaange
kondigde gaste to ontvang en dit kan onmoonthik as ‘n oortre
ding van die wet aanvaar word. Dioselfde geld ook toy die
14-dae bepaling waar persono om meer as eon rode van tyd tot
tyd in die stad moot woes. Die Kork is van mening dat Art
16(g) ook toy die stedelike gebied oorwoging verdien.

6. DIE WERKLOSES?
Werkloosheid is ‘n realiteit. Dit is onduidehik wat die posisie
van workloses in die wotsontwerp is. In die stadsgebiede lyk
dit asof Permanente Stadsbewonors nb hulle status verloor
wanneer hulle hulle work verloor nio. Persono wat onder Art
(5) magtiging vorkry om in stadsgebiede to bly, sal waarskynlik
huhle reg om to bly wannoer hulle werkloos raak, vorbeur (Dit
mag hulle uitoindehike moonthikheid om as Permanento Stads
bewoner te kwahifiseer beInvloed).

Toy die Landelike Gebiede is dit onduidelik wat so ‘n porsoon
se posisie is. Dit skyn asof die veronderstelhing is dat werkioses
tot die maksimum na die Nasionale State afgowentol moot
word. Die benarde posisie toy ‘n gebrek aan werksgehoentheid
daar is welbokond. So ‘n situasie is otios nie verdodigbaar nie.

7. STRAWWE TOEPASSING

7.1 Amptenare
Wye magto word aan inspekteurs on ander amptenare in die
uitvoering van die wet gogeo. In Art 37 word by bepaal dat
aansoek om magtiging op ‘n voorgeskrewo wyse by ‘n aango
weso boampte godoen moot word. In Art 38 word dieselfde
amptenaar die mag verleen om die magtiging wat verleen is
ondor bepaalde voorwaardes weer torug to trek. Ongolukkig is
die orvaring van die hantering van sulko sake dour dio amp
tenary wat met die Swart pubhiek werk nb baie positief nie.
Met die Cilhie-kommissie is by ondervind dat die optredo van
amptonare eon van die onmiddelike oorsake vir die onluste
was. Die reg van appél toy bogenoemde saak na die Minister
word weh voorsioning voor gemaak (Art 39), maar kwade be
doelings sal moeilik bewys word en die Minister is nog altyd af
hanklik van die informasie verkry van die amptonaro wie hy net
by wyse van uitsondering sal weerspreek. Die stehsel bly die in
druk laat dat wet en orde die deurslaggewende beginsel word
wat in die eerste p10k afhanklik is van die geweldige romp-
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slomp van administrasie en eindelose vertoë. Dit gee
aanleiding tot misverstand, frustrasie en uiteindelik konfron
tasie.

Die taak van inspekteurs soos bepaal in Art 10, sal om die
minste te se, onbenydenswaardig wees. Aan die anderkant
kan ongevoelige inspekteurs die privaatheid van die gesin
totaal verontagsaam en ‘n verdere bron van konfrontasie
word.

7.2 Strawwe
Die strawwe soos beskrywe in Art 43 kom ongenadig hard
voor. Om ongemagtigde gasvryheid te betoon kan ‘n boete
van R500 (tans R20) en ongemagtigde indiensneming ‘n boete
van R5 000 (tans R500) beteken. ‘n Ongemagtigde werksoeker
wat waarskynlik reeds werkloos is, (soms desperaat) kan ‘n
boete van R500 of 6 maande gevangenisstraf op die lyf loop
(tans R100 of 3 maande). Dit voorspel niks goeds vir reeds oor
vol tronke nie.

Die felt dat vervolging kan geskied op grond van ‘n vermoede,
(Art 46), en die onus vir die bewyslas van onskuld op die
beskuldigde gelaai word, plaas persone wat sou kan kwali
fiseer as gemagtigde persone in ‘n gebied in ‘n nadelige posi
sie. Die felt dat ook die hof nie bevoeg is om in sekere ornstan
dighede ‘n lasbrief by wyse van ‘n interdik te belet nie, lyk
ongewoon (Art 50).

Volgens Artikels 42 en 43(i) is die blote “versuim orn op aan
vraag” ‘n magtiging of ‘n sertifikaat aan ‘n inspekteur te toon
‘n misdryf. Dit is moontlik dat dit kan uitloop op ‘n situasie
waar die ongewilde en ongewensde “passtelsel” op ‘n ander
wyse herleef. Die normale menslike optrede sou tog wees dat
sodanige magtiging by die naaste polisiestasie binne ‘n aan
vaarbare tyd (24 uur) getoon moet word, eers daarna sou dit
kan geld as ‘n misdryf.

7.3 [s dit menslik?
Dit lyk asof wye magte nodig geag word om instromingsbe
heer af te dwing. Die Kerk het sekerlik groot begrip vir die pro
bleem van instroming van Swart mense na die stede. Wanneer
die toepassing hiervan die skyn aanneem van ongenade moet
dit egter bevraagteken word. Die probleem moet veral gesien
word teen die situasie in die Nasionale State waar die Swart
persone tog nog wettige burgers van die RSA is. In Gazankulu
word by bereken dat daar tans ongeveer 180 000 mense binne
die aktiewe werkersouderdom is. Van hulle werk 21 000 tans in
betaalde poste en kan volgens ‘n berekening ‘n verdere 4 200
‘n bestaan van die Iandbou maak. Dit beteken dat die orige
134 800 buite Gazankulu werk moet vind om menswaardig te
kan bestaan. Toegegee dat ‘n redelike persentasie oorreed sou
kon word om ‘n bestaansekonomie in Gazankulu te probeer
maak, maar dan is dit ook gevind dat die eintlike informele
sektor van die ekonomie eintlik moontlik word waar groot
konsentrasies van mense byeenkom soos by in spontane
dorpe. Die Ned. Geref. Kerk het in 1974 betoog dat eiesoortige
ontwikkeling verantwoordbaar is mits dit ‘n duidelike openbar
ing van liefde is.

Hierbenewens moet die verstedelikingsproses gesien word
teen die agtergrond van verstedeliking oor die hele wêreld. In
Amerika maak net 5% van die mense ‘n bestaan op die platte
land. Niemand het die haglike situasie van die Afrikaner-buur
tes in die dertigerjare in Johannesburg voorgehou as ‘n rede
waarom hulle nie moes verstedelik nie. Die problernatiek van
verstedeliking moet positief aangepak word en nie negatief
ontwyk word nie. Hiermee word waardering vir aspekte van
die wetsontwerp nie tot niet verklaar nie, die vraag is slegs in
hoe verre die wet voldoende voorsiening maak vir ‘n onver
mydelike proses van Swart verstedeliking.

7.4 Magte van die Minister
Buitengewone magte word in Art 52 aan die Minister toe
geken. Dit kan ten gunste van die betrokkenes of teen horn ge

bruik word, afhangende van die doelstelling van die Minister.
Kwade bedoelinge sal rnoeilik bewys kan word. Bykomende
dekkende bepalings lyk in die geval noodsaaklik.

29.2.2 Wetsontwerp op die ontwikkeling van Swart ge
meenskappe

Kritiese bespreking
1. Die wetsontwerp word grootliks verwelkorn. Die vestiging
van Swartrnense buite die Nasionale State is ‘n realiteit.
Gedurende 1898/99 was daar al 72 000 mans as trekarbeiders
op die wyse op die Rand gebruik. Die feit van vestiging en die
reg tot permanensie deur die bewaring van grond is ‘n regma
tige aanspraak wat nie verder weerhou kan word nie.
2. Huurpag (Art 10)
Die moontlikheid om deur huurpag van 99 jaar die reg tot
bewoning te verkry is ‘n betekenisvolle toegewing. Die feit dat
kerke ook hierby ingesluit word gee meer sekerheid in die
daarstel van kerklike fasiliteite.

Die kom egter voor dat by die toekenning van 99 jaar huurpag
die eiendomsreg vir Permanente Stadsbewoners bloot uitge
stel word. Erkenning van reg tot permanente teenwoordigheid
veronderstel tog die reg tot perrnanente vestiging deur eien
domsreg. Hierdie reg hoef nie noodwendig die bepaling van
groepsgebiede in die gedrang te bring nie.

3. Swart Gemeenskapsontwikkelings- en Wentelfonds
(Art 18)

Die daartelling van die Gemeenskaps- en Wentelfonds met die
doel om positiewe gemeenskapsontwikkeling te inisieer, te
borg en te finansier word verwelkom.

Dit word aanvaar dat die fonds tot beskikking van die gemeen
skap sal wees wat impliseer dat kerke en welsynsorganisasies
aansoek sou kon doen om subsidies uit die fonds, met die oog
op gemeenskapsontwikkelingsprojekte.

4. Voorsiening van Huisvesting
Gesien in die hg van die Viljoen-kommissie se verslag oor
behuising in Soweto word die druk op werkgewers wat in ‘n
voorgeskrewe kategorie val, om voorgeskrewe huisvesting of
behuising vir Swart werknemers te voorsien, verwelkom.

Dit is die oorwoë mening van die Kerk dat toy getroude per
sone weg beweeg moet word van die huidige sogenaamde
hostelle na geskikte gesinsbehuising.

Die verkryging van goedgekeurde gesinsbehuising vir persone
waarvoor nie in 3.2 voorsiening voor gemaak word nie, en nie
sub-ekonorniese behuising deur die owerheid bekom of bekos
tig nie, bly ‘n geweldige probleem. Dit lyk onvermydelik dat tot
‘n ruime mate voorsiening gemaak moet word vir ‘n vorm van
beheerde spontane dorpsontwikkeling waar voorsiening
vir dienste en ‘n infrastruktuur gemaak word, gesond
heidskontrole uitgeoefen word rnaar boustandaarde soos
van toepassing in stedelike gebiede opgeskort word. Die
moontlikheid vir gesinsbehuising moet vir persone uit die lae
inkomstegroepe geopen word. Gemeenskapsbetrokkenheid
kan in sulke gemeenskappe positief gekweek word en dit kan
bydra tot die vorming van ‘n verantwoordelike selfvoorsienen
de Swart gemeenskap.

29.3 Die Regering het die Wetsontwerp op die Ontwikkehing
van Swart Gemeenskappe nie deurgevoer nie, maar wél die op
Ordehike Beweging en Vestiging van Swart Persone.

30. WOONREG VIR SWART LERAARS

30.1 Die ASSK het die probleme wat Swart leraars onder
vind het om huise of persele te bekom vir die dag wanneer
hulle aftree, met Minister G v N Viljoen, destyds Minister van
Samewerking en Ontwikkeling, opgeneem deur ‘n memoran
dum aan horn voor te he.
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MEMORANDUM OOR WOONREG VIR LERAARS
VOORGELE DEUR DIE ALGEMENE SINODALE SEN
DINGKOMMISSIE VAN DIE NED GEREF KERK AAN SY
EDELE DIE MINISTER VAN SAMEWERKING EN ONT

WIKKELING

1. Probleem:
Leraars verwissel vanuit die aard van hul werk gewoonlik elke
paar jaar van gemeente. Dit bring mee dat hulle nie lank
genoeg op een plek bly om Art 1O-regte te verkry nie. Hulle
ondervind dus probleme om die reg te verkry om ‘n huis te
bekom vir die dag wanneer hul aftree.

2. Die posisie tans
Volgens ‘n woordvoerder van die Departement van Samewer
king en Ontwikkeling word daar vir polisiedienare, staatsamp
tenare en onderwysers voorsiening gemaak: nadat hulle vir vyf
jaar by hul werkgewers geregistreer is, kwalifiseer hulle vir
huurpagdoeleindes.

Leraars val nie onder hierdie groep nie. Volgens die woord
voerder is die rede hiervoor die groot getal kerke wat onder
Swartmense bestaan

‘n Reeling is onder dr PGJ Koornhof getref waarvolgens
• ‘n leraar wat in ‘n sekere dorp Art 1O-regte gehad het, dit

nie verloor as hy op ‘n ander plek leraar word nie

• ‘n leraar wat nie Art 1O-regte het nie, by die Ontwik
kelingsraad aansoek kan doen om erkenning as b~voegde
persoon vir huurpagdoeleindes.

In die praktyk word egter nog probleme ondervind. As
voorbeeld noem ons die geval van ds DT Keta, tans leraar in
Windhoek. Hy het op ‘n Vrystaatse dorp grootgeword, en het
as leraar in die Kerk en as lnspekteur van Godsdiens onderrig
in die Departement van Onderwys en Opleiding uitstekende
diens verrig. Hy wil graag vir sy oudag voorsiening maak, maar
kon tot dusver nog nie woonreg op die betrokke Vrystaatse
dorp kry waar hy grootgeword het en ook wil aftree nie. Op
vertoë van die kant van die Kerk in die OVS is geantwoord dat
hy in Onverwacht kan gaan woon.

Ons is nou meegedeel dat sy geval met ‘n gunstige aanbeve
ling na die Minister verwys is, en moontlik het ‘n beslissing
reeds geval. Die probleem is: as dit so lank neem vir een per-
soon vir wie die Kerk in die bresse getree het om die vergun
ning te verkry, wat gebeur met die ander Ieraars wat hierdeur
geraak word?

Dit lyk vir ons noodsaaklik dat ‘n reeling getref word wat dit
moontlik maak vir ‘n Ieraar om woonreg in ‘n dorp te bekom
sonder dat ‘n lang pad met spesiale vertoë geloop moet word.

3. VOORSTEL
In beskeidenheid wil ons graag voorstel dat leraars van geves
tigde kerke, nadat hulle vir vyf jaar by hul werkgewers (in hier
die geval die betrokke kerke) geregistreer is (in hierdie geval as
leraars georden en bevestig is), kwalifiseer vir huurpagdoel
eindes.

30.2 DIE MINISTER HET SOOS VOLG GEANTWOORD:
“Met verwysing na u memorandum in bovermelde verband
word u graag meegedeel dat die aangeleentheid deeglik deur
die voormalige Departement van Samewerking en Ontwikke
ling oorweeg is. Alhoewel hierdie aangeleentheid, 5005 aIle
sake in verband met stedelike Swart gemeenskappe buite die
Nasionale State en trust-gebiede, sedert 1 September 1985 by
die Departement van Staatkundige Ontwikkeling en Beplan
fling berus, neem ek die vrymoedigheid om u in te hg oor my
ondersoek in verband met genoemde saak.

“Soos u bewus is, is daar meer as drie-duisend Swart
kerkgenootskappe in die RSA. lndien Swart leraars as ‘n
kategorie van persone as bevoegde persone erken sou word,

sou daar in elkeen van die ongeveer drie-honderd Swart
dorpsgebiede in die land veel ruimer voorsiening vir
kerk/pastorie-erwe gemaak moes word. Al sou die groep
Swart leraars gereduseer word tot die groep wat deur die
Bewysburo van die Departement Birinelandse Sake as
huweliksbevestigers aangestel is, kom dit reeds daarop neer
dat al die Ieraars van ‘n groep van 137 kerkgenootskappe as
bevoegde persone erken sal moet word. Die oplossing van die
probleem Iê nie in die toepassing van verskillende maatstawwe
nie.

“Knelpunte wat in die verlede bestaan het rondom die
bevoegderkenning van Swart leraars is intussen egter groot
liks uit die weg geruim. Die bevoegdheid van die Minister inge
volge Artlkel 1 van die Swartes (Stadsgebiede) Kon
solidasiewet, 1945 is gedelegeer aan hoofde van Streekskan
tore en sover vasgestel kon word, kom daar geen vertragings
meer voor in die gevalle waar ‘n aansoek op ‘n ad hoc grond
slag vir bevoegderkenning voorgele is nie. Sou vertragings
erken wel voorkom, kan die betrokke gevalle verwys word vir
die persoonlike aandag van die Direkteur: Gemeenskapsadmi
nistrasie van die Departement: Staatkundige Ontwikkeling en
Beplanning, waar hierdie saak nou tuishoort.

“Daar word vertrou dat voormelde reelings die probleme
aangaande die behuising van Swart Ieraars tot u bevrediging
sal verlig.”

30.4 Die ASSK vertrou dat die reelings, soos verduidelik
deur die Minister, effektief sal wees.

31. D~ENSVOORWAARDES V~R PLAAS
ARBE~DERS EN HU~SHULPE

Die lnterkerklike Komitee vir Nywerheidsbediening aan die
Witwatersrand (IKNW), het ‘n aantal sake wat op plaas
arbeiders en huishulpe betrekking het, na die ASSK verwys.
Die ASSK het, na raadpleging met die Kommissie vir Skake
ling met die Owerheid van die Breë Moderatuur, die memoran
dum aan die Mannekragkommissie van die Regering deurge
stuur. Dit is ook as getuienis van die Ned Geref Kerk aan die
lnterkerklike Kommissie vir Nywerheidsbediening aan die Wit
watersrand gestuur. Die inhoud van die memorandum word, ter
wille van ruimtebesparing, nie hier weergegee nie. Lede van
die Sinode wat dit benodig kan egter afdrukke daarvan by die
ASS K-kantoor aanvra.

32. SKOLE V~R BLANKE K~NDERS ~N
D~E TRANSKE~

Die ASSK het hierdie aangeleentheid na die SSK van Oos
Kaapland verwys met die aanbeveling dat eers ‘n opname van
die behoefte gemaak word.

Die SSK is besig met die saak. -

33. PROBLEMAUEK VIR D~E KERK ~N
D~E NAS~ONALE STATE

33.1 Die ASSK het, na aanleiding van stukke wat van die
kantoor van die NG Kerk in die OVS na die KSO van die Breë
Moderatuur gekom het en na die ASSK verwys is, ISWEN
gevra om die volgende inligting te bekom:

33.1.1 waar die presiese geografiese gebiede met hul grense
sal wees van groeipunte

33.1.2 vir hoeveel mense daar vir die volgende tien jaar voor
siening gemaak word

33.1.3 waar presies die woonbuurtes gaan wees en of
genoegsaam vir kerkpersele gesorg is
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33.1.4 tot watter etniese groep die grootste deel van die
bevolking sal behoort, ens.

33.2 Dr JJ Kritzinger van ISWEN het ‘n stuk: Owerheidsbe
planning en Streeksontwikkeling opgestel. Die ASSK het
dit aan SSK’s beskikbaar gestel om hulle te help in hul sen
dingbeplanning.

34. DIE POSISIE VAN DIE BA-NTWANE
EN DIE MOUTSE-STREEKOWERHEID
TEN OPSIGTE VAN KWA-NDEBELE

34.1 Die ASSK het op 7 November 1983 ‘n brief met ‘n
memorandum aan dr PGJ Koornhof, destyds Minister van
Samewerking en Ontwikkeling, gestuur in verband met die
probleme rondom die oordrag van die Moutse-gebied aan
Kwa-Ndebele. Dit was in antwoord op ‘n versoek van Kgosi
TG Mathebe van die Bantwane dat die NG Kerk bemiddelend
sal optree in die dispuut.

34.2 Die brief en memorandum word nou gegee:

Geagte Mi Koornhof

Die posisie van die Ba-Ntwane ten opsigte van
Kwa Ndebele

Die NG Kerk het ‘n versoek van Kgo~i TG Mathebe van die Ba
Ntwane ontvang om bemiddelend op te tree vir ‘n dispuut ten
opsigte van die oordrag van die Moutse-gebied aan Kwa
Ndebele.

Die Kerk besef dat hierdie ‘n besonder ingewikkelde probleem
is. Ons het samesprekings met mnre L van Gas en PW van
Niekerk gevoer ten einde meer inligting te bekom.

Uit die samesprekings het dit duidelik geword dat hoewel ‘n
meningspeiling onder sommige groepe van die Moutse ge
doen is, die Ba-Ntwane nie daarby ingesluit was nie. Die Ba
Ntwane is dus nie geraadpleeg oor die voorgenome oordrag
nie.

Soos u uit meegaande memorandum sal merk voel hulle baie
sterk oor die saak.

Die Kerk wil op hierdie stadium nie verder gaan nie as om ‘n
beroep op u te doen om in onderhandeling met hulle te tree
voordat daar ‘n moontlike openbare verkiaring in die verband
gedoen word.

Ons sou u graag persoonlik wou ontmoet om meer inligting in
verband met die ems van die situasie aan u te gee, inligting
wat ons nie graag op skrif wil stel nie.

MEMORANDUM: POSISIE VAN DIE BA
NTWANE EN DIE MOUTSE-STREEK
OWERHEID (DENNILTON TRANSVAAL)
T.O.V. KWANDEBELE

1. VERSOEK
Kgosi TG Mathebe van die Ba-Ntwane, voorsitter van die
Moutse Streeksowerheid en lid van die Wetgewende Ver
gadering van Lebowa het die Ned Geref Kerk versoek om
bemiddelend op te tree in ‘n dispuut toy die oordrag van die
Moutse-gebied aan KwaNdebele. Die Ned Geref Kerk doen
sedert 1927 sendingwerk in die gebied en goeie verhoudings
het deurgaans tussen die Ned Geref Kerk en die Ba-Ntwane
bestaan. Hierdie betrokke saak is vir die Ba-Ntwane ‘n saak
van “nasionale oorlewing”. Bemiddeling is nodig om ernstige
konfrontasie te vermy.

2. AGTERGROND

2.1 Volgens oorlewering woon die Ba-Ntwane reeds vir
ongeveer 250 jaar in die gebied en is 30 kapteins een na die
ander soos hulle mekaar opgevolg het reeds in die aarde van
die Moutse-gebied begrawe. Die Ba-Ntwane is van Tswana
oorsprong en wat na vele omswerwinge daarin geslaag het om
hulle op grond wat hulle eiendom geword het, te vestig.

2.2 Met die instelling van Lebowa as nasionale staat is hulle
by Lebowa gevoeg. Alhoewel hulle geografies tans van
Lebowa verwyder is, word hulle deur twee verteenwoordigers
wat by die onlangse verkiesing onbestrede verkies is in die
Wetgewende Vergadering van Lebowa verteenwoordig. Hier
die verteenwoordigers tesame met die mense wat hulle
verteenwoordig, vereenseiwig hulle met die algemene doel
stellings van die Lebowa-regering.

2.3 In hierdie gebied was die Ndebele-stamme laatkommers.
Vir die afgelope 52 jaar woon hulle in ‘n gebied wat deur die
Ba-Ntwane aan hulle toegewys is nadat die nodige onder
danigheid bewys is. Die senioriteit van die Ba-Ntwane oor die
Ndebele-stamme in die gebied was nooit betwis nie. Die
betrokke gebied vorm reeds deel van die huidige KwaNdebele.

2.4 Die bestaan van KwaNdebele as selfstandige staat word
eerbiedig. Die reg van die Ndebele-mense om vir hulle self te
besluit, word volledig aanvaar.

3. DIE HUIDIGE DISPUUT

3.1 Die Ba-Ntwane is baie bewus daarvan dat die erkenning
van ‘n selfstandige grondgebied (staat) vir die Ndebele yolks
eenheid ‘n redelike nuwe gedagte is. In Julie 1977 het ‘n vorige
minister, Sy Edele mnr MC Botha, in die teenwoordigheid van
lede van die Lebowa-kabinet, verteenwoordigers van die
Moutse-gebied sowel as verteenwoordigers van die huidige
KwaNdebele, verklaar dat die Ndebeles eerder verlief moet
neem met aansluiting by Lebowa.

3.2 Sedertdien het daar egter ‘n wysiging in die beleid
gekom. KwaNdebele is erken as selfstandige Nasionale Staat
met ‘n eie grondgebied. Ter voorbereiding van ‘n reeds
verklaarde voorneme tot onafhanklikheid word die toevoeging
van die Moutse-gebied tot KwaNdebele beplan. Stappe in
hierdie rigting is reeds geneem.

* Die Moutse-gebied is onder die administratiewe beheer van

Pretoria geplaas.
* Sy Edele Minister Koornhof het ‘n byeenkoms van 10 000

inwoners van die gebied op 6 November 1981 meegedeel
dat alternatiewe grondgebied, voorsien van die nodige
infrastruktuur, aangrensend aan Lebowa, aangebied word
in ruil vir die Moutse-gebied.

* Verskeie kommissies van die staat het dieselfde standpunt

gehandhaaf.

3.3 Hierdie ontwikkeling is vir die Ba-Ntwane onaanneemlik
om die volgende redes:

3.3.1 Die Moutse-gebied behoort wettig aan die Ba-Ntwane.

3.3.2 Daar is mineraleregte op die grond. Mm twyfel bestaan
dat asbes by voorkom. Dit is ‘n potensiële bron van inkomste
vir die stam wat hulle moeilik sal prysgee.

3.3.3 By verre die meerderheid van die bevolking is Noord
Sotho (57000) teenoor die minderhede van Zoeloes (14500),
Suid-Ndebele (11500 en Ndebele (8000).

3.3.4 Onderdanigheid aan Kwa-Ndebele sal nie net
vernederend wees nie, maar terselfdertyd prysgawe van taal
en tradisies beteken.
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3.3.5 KwaNdebeie se verklaarde beleid om onafhanklikheid
te aanvaar is vir die Ba-Ntwane onaanneemlik. So ‘n stap sal
ernstige konfrontasie, veral met die jongere deel van die bevol
king beteken. Die Ba-Ntwane hanteer etlike honderde aan
soeke van mense uit KwaNdebele wat aansoek doen om
woonreg.

3.3.6 Die Ba-Ntwane sien nie sy weg oop om ‘n gebied waar
hy reeds vir 250 jaar woonagtig is te verlaat en die grafte van sy
voorvaders aan vroedre onderdane te oorhandig nie. Die
gebied van Stoffberg en Roossenekal is veel eerder die tradi
sionele grondgebied van die Ama-Ndebele. Grondgebied is
reeds aan KwaNdebele prysgegee, en dit is genoeg.

3.3.) Phlladelphla-hospltaal sowel as die aarigrenseride
vroeëre sendingskool was in belang van die Ba-Ntwana
opgerig. Verwydering van hierdie historiese tekens van
toegeneentheid val die Ba-Ntwane baie swaar op die oor, veral
as dit aan vroeëre onderdane oorhandig word.

4. BEOORDELHNG
4.1 Dit is duidelik dat die Ned Geref Kerk hier met ‘n uiters
netelige situasie te doen het. In die botsende belange van die
Suid-Afrikaanse regering, Lebowa en KwaNdebele, kan die
Moutse-gebied maklik ‘n pion word wat in belang van
meerdere prioriteite opgeoffer kan word. Die vraag wat die
Kerk moet vra is wat reg is, veral gesien vanuit die hoek van
mense wat betrokke is. In belang van geregtigheid van die Kerk
nie neutraal staan nie. Ras Volk en Nasie gee duidelike riglyne
toy die hantering van ‘n saak soos hierdie, (cf P72-73). “Regte
en voorregte mag nie weerhou word wanneer daar ‘n reg
matige aanspraak is nie”, sê die genoemde dokument. “In ‘n
veelvolkige situasie sou die versoeningsboodskap van die Skrif
ook impliseer dat daar voortdurend kanale vir doeltreffende
kommunikasie en konsultasie moet bestaan”, word ook
verklaar.

4.2 Dit is duidelik dat die mense van Moutse ‘n billike saak
het. Die enigste argument wat ten gunste van inskakeling van
hierdie gebied by KwaNdebele sou kon geld, is omdat die
gebied geografies by KwaNdebele aansluit.

Indien die Ba-Ntwane die gebied moet prysgee, sal dit nie
geskied sonder ernstige skade aan verhoudings tussen hulle
en KwaNdebele, sowel as die Regering van die RSA nie. In
dien die Ba-Ntwane die gebied nie prysgee nie en hulle sonder
meer onder die gesag van KwaNdebele gestel word, word ‘n
vyandige element binne KwaNdebele geskep wat niks goeds
vir die toekoms van hierdie nasionale staat voorspel nie. Van
die Ba-Ntwane word eenvoudig te veel gevra. Die grond
beginsel ter verdediging van afsonderlike nasionale eenheid
tw, beter onderlinge verhoudinge word in hierdie geval juis nie
bereik nie.

Die Kerk kan in ‘n situasie wat in ‘n skaakmatposisie inbeweeg
het, ‘n versoenende rol probeer speel.

34.3 Die Minister het hierop geantwoord dat hy graag
gesprek daaroor sou voer. Weens sy druk program kon die
onderhoud egter nie plaasvind nie. In ‘n telefoniese gesprek
met hom is twee sake egter beklemtoon:

34.3.1 Die Ba-Ntwane is nie geraadpleeg nie. Die ASSK voel
dat hulle geraadpleeg behoort te word.

34.3.2 Die Ba-Ntwane voel baie sterk oor die saak: ‘n gevaar
like situasie kan ontstaan.

34.4 Op 19.11.1983 het die Eerste Minister die Regerings van
Lebowa en Kwa-Ndebele gevra om die saak op te los.

34.5 Die Regering het ‘n Kommissie aangestel om ‘n oplos
sing te probeer vind. Uiteindelik is aanbeveel dat voortgegaan

word met die planne om die Moutse-gebied by Kwa-Ndebele
in te lyf.

34.6 In Desember 1985 het die kantoor van die ASSK dit
onder die aandag van Minister CF Heunis gebring dat daar
sterk weerstand by die Ba-Ntwane is teen die voorgenome uit
voering van die planne in Januarie 1986.

34.7 Op 23.12.1985 het dr JJ van Tonder, Hoof-Direkteur
van die Departement, op versoek van die Minister die Sekre
tans van die ASSK geskakel en verduidelik dat die Minister
bereid tot ‘n onderhoud is maar daarop wys dat die saak wat
die Regering betref afgehandel is: die Staats-President het ‘n
proklamasie onderteken wat op 31.12.1985 in die Staats
koetant sou veiksyn.

34.8 Die Sekretaris het die standpunt van die ASSK aan dr
Van Tonder verduidelik en onder andere gewys op die onbillik
heid van die keuse waarvoor die BaNtwane gestel word en die
gevaar van onrus. Hy het ook verwys na die versekering van
die Regering dat hy nie mense teen hul sin sal verskuif nie. In
die hg van die versekering dat die saak as afgehandel beskou
word, is nie ‘n onderhoud met die Minister gereel nie.

34.9 By die skryf van die verslag was die saak nog vér van
opgelos: die Regering van Lebowa het by sy bande met die
Regering van die RSA oor die aangeleentheid verbreek. Mense
is besig om mekaar dood te maak.

34.10 Die ASSK het besluit om die Regering van die RSA,
Lebowa en KwaNdebele te vra of die N G Kerk vanweë sy lang
betrokkenheid by die BaNtwane moontlik iets kan doen om te
help.

35. VERKOOP VAN SORGHUMBHER OP
SON DAE

35.1 Die ASSK het ‘n memorandum van die N G Kerk in
Afrika aan die Minister G v N Viljoen aangestuur met die
volgende samevatting daarvan:

VERKOOP VAN BIER OP SONDAE

VERSOEK: Die N G Kerk in Afrika versoek die Regering om
biersale op Sondae te sluit en die verkoop van alkoholiese
drank op Sondae te staak.

MOTIVE RING:

1. Die huidige situasie gee probleme vir die Kerk.

1.1 Dronkenskap neem toe: Sondae is daar baie tyd vir drink,
en shebeen-eienaars koop ‘n groot hoeveelheid om dit weer te
verkoop.

1.2 Die Sondag word ontheilig. Die Ring van Boshoff het in
die verband besluit:

“Die Ring betreur die opening van biersale op Sondae en
beskou dit as Sabbatsontheiliging en ‘n gruwehike sonde.”

1.3 Die N G Kerk in Afrika het ‘n praktiese probleem: plaas
eienaars verskaf vervoer vir werkers dorp toe ten einde die kerk
te besoek. Maar dan gaan sommige hewer biersaal toe en kom
besope terug, tot verheentheid van die wat kerk toe was, en tot
ergenis van die plaaseienaar wat dreig om nie hanger vervoer te
voorsien nie.

2. Argumente ten gunste van die verkoop van bier op Son
dae gaan nie op nie:

2.1 Daar word beweer dat sluikhandel beperk word as bier
vryehik beskikbaar is.
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Die werk in die praktyk egter nie so nie: die shebeens kan nou
hul voorrade op Sondae aanvul.

2.2 Daar word beweer dat Swartmense daarop aandring dat
die biersale op Sondae oop moet wees. Die Kerk voel dat nie
net die drinkers nie mear 00k die kerkmense se opinie gewig
behoort te dra.

2.3 Die inkomste uit bierverkope word gebruik cm huise, ens
te voorsien. Die Kerk is dankbaar cm te verneem dat hiervan
weg beweeg word omdet hy nie ken saamstem dat die doel die
middele heilig nie.

35.2 Die Minister het soos voig geantwoord:

Met verdere verwysing na u skrywe van 21 Maart 1985 wil ek u
verseker van die besondere begrip wet daar is vir die Kerk se
standpunt wat betref sabbetsontheiliging, morele verval en
alles wet saamhang met drankmisbruik in die algemeen.

Kultuur-histories is sorghumbier egter die tradisionele drank
van die Swartman en vorm dit ‘n waardevolle en belang~ike
byvoeging tot sy daaglikse dieöt. Dit het ‘n baie lee elkohol in
houd en is ryk aan vitamiene en protelene.

Met die totstandkoming van die destydse administrasierade in
1971, wat nou omskep is in ontwikkelingsrade, is die sorghum
bierbroery van die verskillende Blanke stadsrade/munisipali
teite oorgeneem en geskied die maak, verkoop en verskaffing
van sorghumbier op ‘n geordende wyse deur die verskillende
cntwikkelingsrade. Duisende trekarbeiders lewer egter hul
dienste in Blankegebiede op ‘n kontrakbasis en het die ver
skaffing van sorghumbier as’t ware deel van hul rantsoen
pakket geword.

Dit is onteenseglik bewys dat indien sorghumbier nie deur
lopend beskikbaar is nie, die mense hulle net eenvoudig tot die
sjebeens wend, waar konkoksies gedrink word, wat nie altyd
bevorderlik vir die gesondheid is nie. Praktiese ondervinding
het cok geleer dat waar dear nie biersale is nie, tuisbrou hoog
ty vier en groter dronkenskap en losbendigheid in die hand
werk.

Van owerheidsweO word elles inwerking gestel om die
smokkelkroeë te wettig sodat standaarde cpgegredeer kan
word en beheer uitgeoefen kan word.

Baie sjebeens verkoop glad nie sorghumbier nie, mear slegs
sterkdrank. Op die kleiner plattelandse plekke meg van die sje
beens wel ook sorghumbier verkoop, mear om biersale op
Sondae te sluit sal weinig afbreuk ean hulle besigheid doen,
daar hulle genoegsame voorread op Saterdae aankcop,
Indeendeel, indien die biersale wel gesluit word op Sondee, sal
die sjebeens floreer en sal dear glad nie beheer en toesig wees
nie. Daar is ook eanduidings dat hierdie tipe sjebeens liewers
hulle eie bier brou omdat dit meer “skop” het as die bier wet
deur die ontwikkelingsrade onder higiëniese toestande gebrou
word.

Dit ken gemeld word dat die biersale slegs gedurende sekere
ure op Sondee oopmaek.

‘n Wet ingevolge weervan die sorghumbierbedryf gepriveti
seer sal word, is in die proses van behandeling en hierdie faset
sal onder endere ook oorweging geniet.

Wees verseker van die Regering se opregte strewe om drank
gebruik binne die Republiek van S.A. op ‘n gesonde grondslag
te pleas.

35.3 Die ASSK het aen die NGKA versiag gedoen ocr die
onderhandelinge met die verduideliking dat hy nie heeltemal
tevrede is met dIe antwoord van dIe Minister nie en bereid is
cm verder te onderhandel maar wag op die eiding van die
NGKA.

36. BURGERSKAP NIE-TWSLAND
SWARTMENSE EN PASPOORTE

36.1 Die ASSK het die volgende memorandum hieroor ean
dr G van N Viljoen, destyds Minister van Samewerking en Ont
wikkeling, voorgele:

1. Wet no 100 van 1976 bepeal dat elle Xhosa-sprekendes in
die RSA burgers van die Trenskei is, tensy hulle voor 26
Oktcber 1976 burgers van ‘n ender tuislend was. Dieselfde
geld vir Bophuthatswena, Vende en die Ciskei.

2. Dit is nie moontlik cm ‘n keuse uit te oefen nie: Xhosaspre
kendes is ipso facto burgers van die Transkei of die Ciskei,
Venda-sprekendes van Venda, ens.

3. Die Wysigingswet op Burgerskep van Bantoetuislende,
1978, meek wel voorsiening vir die moontlikheid dat ‘n
burger van ‘n onafhenklike staet (wet vroeër deel van die
RSA was) sy burgerskap van die steet ken prysgee deur
eansoek te doen cm burgerskep van ‘n nie-onafhenklike
steat (“gebiedsowerheid” volgens die betrokke Wet). As
die owerheid van die nie-onafhanklike staet dit eanbeveel
ken die Minister deardie burgerskep aan die persoon ver
leen en hy word so ook ‘n Suid-Afrikeanse burger deur
geboorte.

Vir die persoon wat greag sy Suid-Afrikeanse burgerskap
wil behou, scu so ‘n vergunning egter net tydelike wearde
hO, cmdat die nie-onafhanklike staet waerskynlik cok
onefhenklik sal word.

4. Geen voorsiening word gemaak vir Swartmense buite die
onafhanklike state wet reeds geslegte lank dear woon en
geen verbintenis met enige onefhanklike staet of tuislend
het nie. Vir baie cntwikkelde Swartmense in by Soweto
beteken hierdie reeling dat hul Suid-Afrikeanse burgerskap
van hulle weggeneem is sonder dat hulle enige seggenskep
daaroor gehed het.

Versoek:
Die Regering word vriendelik versoek cm die wette so te
verander dat die volksgroep(teal) waartce emend behoort,
hom nie outometies sal inskekel by ‘n spesifieke Swert
steat (of dit reeds onafhanklik is of nie) tensy die persoon Of
in die spesifieke gebied woonagtig is Of by die spesifieke
owerheid cm burgerskep aansoek gedoen bet.

5. Die probleem met paspoorte steen met bcgenoemde in
noue verband. Burgers van onafhanklike state moet uiter
aard van hul eie state paspccrte ontveng. Die probleem is
egter dat soveel lende nie die state erken nie. ‘n Uitweg wet
gevoig word, is dat ‘n burger van ‘n onefhanklike staat deur
sy regeringsverteenwoordiger eaansoek doen cm ‘n Suid
Afrikaense reisdokument.

Hiereen is egter twee nadele verbonde:

Eerstens word hierdie reisdokument nie oral aenvaer nie.
Ds Lebone bet byvoorbeeld in 1981 in Nederland probleme
ondervind en is eileen ne tussenkoms deur sy Nederlendse
geshere toegeleat cm die lend binne te gean, tot sy groot
verleentheid.

Tweedens word op hierdie reisdokument eangeteken dat
so ‘n persoon se burgerskap “cnbepeeld”
(“undetermined”) is. Dit is vir dreers van sodenige doku
mente vernederend.

Versoek
Die Regering word vriendelik versoek cm weer indringende
aendeg aen hierdie seak te gee, en cnder meer die mcont
likheid van ‘n Suid-Afrikaense paspoort vir Swertmense te
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oorweeg wat nie noodwendig burgerskap van ‘n Swart
staat (onafhanklik of nie) vereis nie.

36.2 Sedertdien het die Staatspresident ingrypende wysi
gings in die wetgewing met betrekking tot burgerskap aan
gekondig.

~NLDGT~NG EN TOERUS11NG
37. DOE SENDINGBLAD
37.1 WAARDEVOLLE INLIGTINGSBRON
Die blad het hom oor die afgelope 22 jaar gevestig as ‘n waar
devolle inligtingsbron oor die NG Kerk se groot en uitge
strekte arbeid in sending evangelisering en betrokkenheid
by die lewe en arbeid van die Kerke wat uit die sendingwerk
van die N.G. Kerk ontstaan het. Een van ons professore in
Sending- en Godsdienswetenskap het opgemerk dat die blad
onder die heel beste sendingtydskrifte in die wêreld gereken
kan word wat sy inhoud, aanbieding en opset betref. Die
Kommissie vir die blad en die ASSK self het hulle in die reses
besig gehou met die vraag hoe nie net hierop verbeter kan
word nie, maar ook hoe die inhoud, aanbieding, redaksionele
en tegniese versorging, finansiëring en veral ook die inteke
fling en verspreiding van die blad verder verbeter kan word.

Die ASSK bring ook onder die aandag van die Sinode dat in ‘n
tyd waarin om verskeie redes sendingbelangstelling, -mee
lewing en -ywer aan die afneem is, ‘n kosbare en onmisbare
bron van sendinginligting en sendingbesieling soos die blad
nie mag verdwyn nie, maar beter uitgebou en beter by ons
leraars, kerkrade en lidmate uitgebring behoort te word.

37.1.1 Aanbevelings
37.1.1.1 Die Algemene Sinode spreek sy waardering uit
vir die inhoud en gehalte van DIE SENDINGBLAD en sê
sy steun toe aan die pogings van die ASSK om die blad
beter ondersteun en versprei te kry deur kerkrade en
diensaksies van die Kerk, sowel deur massa-intekening
as deur individuele intekening.

37.1.1.2 Die Sinode begroot R20 000 per jaar vir druk
koste van die blad.

37.2 ADMINISTRASIE IN BLOEMFONTEIN
Hoewel die blad as een van die opdragte van die Algemene
Sinode aan die ASSK (Reglement ASS K) en onder sy direkte
toesig uitgegee word, was dit nie moontlik om die finansiële
administrasie van die blad saam met die van die ASSK na die
kantoor van die Hoof-Uitvoerende Amptenaar, dr P Rossouw,
oor te dra nie en moes met die Algemene Fondsekommissie
ooreengekom word dat die administrasie van die blad by die
N.G. Sendingpers in Bloemfontein, wat die blad vir die ASSK
uitgee, bly en daar gesentraliseer word. Redes daarvoor is die
volgende:

37.2.1 Feitlik die hele finansiële administrasie was reeds by
die Sendingpers ingerig: die intekenaarsbesonderhede, nuwe
intekenaars, bedankings, adressering en versending, die
rekenings vir druk en versending van die blad en so meer.

37.2.2 Dit was deel van die ooreenkoms met die Sendingpers
om die blad te druk dat sy bestuurder, mnr W Raath, se kan
toor die administrasie teen ‘n billike tender vir die ASSK sou
doen, wat die ASSK ekstra personeel, tyd, koste en moeite
gespaar het.

37.2.3 Die blad bly steeds die ASSK se geldelike verantwoor
delikheid en deel van sy begroting vir inkomste en uitgawes,
maar deur die administrasie te sentraliseer in Bloemfontein,
kan dit daar doeltreffender, vanweë die opset, ook kostedoel
treffender gedoen word, terwyl die ASSK nog die geouditeer
de finansiële state van die blad ontvang, behandel en daaroor
besluit voor deursending na die Algemene Fondsekommissie.

So dien die state sowel voor die ASSK as die AKF. So bly die
blad deel van die ASSK se begroting vir inkomste en uitgawes
en deel van sy finansiële administrasie en file die van
Christelike Lektuurfonds en sy newedienste nie.

37.2.4 Aanbeveling
Die Algemene Sinode aanvaar die reeling dat die finan
siële administrasie van DIE SENDINGBLAD in Bloem
fontein bly en daar namens die ASSK en Algemene
Sinode hanteer word.

37.3 UNITERMSTELSEL VAN ONTSLUITING
DIE SENDINGBLAD

Die inhoud van die blad is vir navorsers ontslult en die waarde
daarvan vir navorsing aansienlik verhoog deurdat dr J M Cron
je, senior navorser by ISWEN (die Instituut vir Sending
wetenskaplike Navorsing) by die Universiteit van Pretoria, die
inhoud van al die uitgawes van die blad tot op datum volgens
die UnitOrmstelsel ontsluit het.

37.4 REKENARISERING
Omdat al die werk aan die blad behalwe die druk, versending
en finansiële administrasie ‘n groot ekstra werkiading op die
ASSK-kantoor en sy personeel lê, veral die een Sekretaris en
sy Sekretaresse, het die ASSK ‘n deeglike ondersoek laat in
stel na die moontlikheid van ‘n geskikte rekenaarstelsel wat
met die gerekenariseerde setstelsel van die N.G. Sendingpers
gekoppel kan word, en so ‘n groot deel van die “donkiewerk”
wat nou deur die betrokke Sekretaris (ds PES Smith) en sy
assistente (mev M Steyn) gedoen moet word, kan uitskakel,
sowel as die grootste deel van die heen-en-weer posversen
dings van kopie, galeiproewe, plakboeke en foto’s en blad
syproewe tussen die ASSK-kantoor in Pretoria en die
Sendingpers in Bloemfontein. Dit sal ook die hele program
tussen persklaarmaak en versending van kopie na die pers tot
die uiteindelike verskyning van die blad aansienlik vergemaklik
en verkort.

37.4.1 Bykomende voordele is:
37.4.1.1 Dat dit ook gebruik kan word vir die tikwerk, voor
bereiding van agendas, verslae, studiestukke, notules, liasse
ring, berging van belangrike inligting en data en die baie
makliker beskikbaarheid vir die ASSK se belangrike opdrag
van studie, navorsing en beplanning. Hier is dit veral nodig dat
dit ook aan ISWEN se dataverwerking, berging en beskikbaar
heid by die Universiteit van Pretoria aanpasbaar kan wees en
gekoppel kan word.

37.4.1.2 Dat dit vir Die Sendingblad se kantoor in Pretoria,
afgesien van wat onder 37.4.1.1 hierbo gesê is, gebruik kan
word vir gerekenariseerde liassering van die blad se duisende
foto’s litografiese negatiewe, foto-glansafdrukke en kleur
skyfies, met gegewens, bale van groot historiese waarde, wat
oor jare opgebou is. Daarvoor is daar ‘n gereelde aanvraag van
die kant van die kerklike en sekulêre pers, skrywers en na
vorsers, afgesien van gebruik in die blad self. Dit sal ‘n groot
tydbesparing en gevolglik ook kostebesparing vir ons per
soneel meebring.

37.4.1.3 Dat ons meer gebruik kan maak van die moderne
tegnieke en metodes in die pers- en drukkersbedryf om die
blad in ‘n opset, inhoud en gehalte aan te bled wat rekenari
sering bied, veral met ‘n relatief goedkoop mikrostelsel soos
byvoorbeeld EAC-Graphics, wat spesiaal vir die drukkers
bedryf voorsiening maak.

37.4.2 Ondersoek na en vergelyking van stelsels
Met die besondere behoeftes van die blad en die ASSK- en
Sendingbladkantore in gedagte is ‘n bale deeglike ondersoek
na beskikbare stelsels gedoen en ook die moontlikheid om by
die Transvaalse Kerkkantoor se groot nuwe stelsel in te skakel,
in plaas van ‘n afsonderlike mikrostelsel aan te skaf. Die onder
soek het getoon dat die stelsel wat EAC-Graphics aanbied vir
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die blad en die ASSK Se besondere behoeftes baie doel
treffender is, aansienlik goedkoper uitwerk, sowel wat kapitale
uitleg as lopende koste betref, en dat dit nie ‘n ekstra kapitaal
uitleg nodig maak nie (soos ‘n Iaserdrukker om van tik- na set
werk oor te skakel) omdat die stelsel reeds by die drukkers
bedryf aangepas is. Geen gesofistikeerde opleiding is ook
nodig om daarmee te werk nie, alleen ‘n eie aangepaste
opleiding wat mev M Steyn, die redaksionele assistente by die
blad reeds deurloop het.

37.4.3 Finansiöring
Die spesiale prys waarteen EAC-Graphics al die nodige apparaat
plus die sagteware aangebied het, was R28 634,40. Uit ‘n
bemaking van wyle JM Cockcroft aan die ASSK was
R55 470,12 beskikbaat. Ma~ir die Dagbestuur van die AKF het
besluit:

“Slegs ~1ie Algemene Sinode kan oor die aanwending van
bemakings besluit. Die ASSK kan in sy verslag aan die
Algemene Sinode ‘n gemotiveerde versoek oor die bemaking
voorlê ... die AKF rapporteer oor die bemaking aan die
Algemene Sinode.”

Die spesiale prys van EAC-Graphics was tot September/Okto
ber 1985, omdat dan ‘n beslissing oor die aankoop bereik sou
word. Nou sal die firma weer teen Oktober vanjaar genader
moet word vir ‘n nuwe aanbod met die oog op die beslissing
deur die Algemene Sinode. Dit sal dan na verwagting heelwat
hoërwees.Afgesien daarvan dat die ASSK ernstig beswaar
maak teen die besluit van die AKF en dit elders in sy versiag
motiveer (Kyk na par. 37.5), versoek die ASSK die Algemene
Sinode dringend om die aankoop van die stelsel goed te keur
op grond van die motivering daarvoor in par. 27.4.1 hierbo
gegee.

37.4.4 Aanbeveling
Die Algemene Sinode keur die aankoop van EAC
Graphics se rekenaarstelsel vir Die Sendingblad en die
ASSK-kantoor goed uit die bema king van JM Cockcroft
en dat die balans van die bemaking bole en gebruik word
vir instandhouding en lopende koste.

37.5 BESWARE EN MOTIVERING ASSK TEEN
BESLUIT AKF OOR BEMAKING JM COCKCROFT

Die ASSK maak by die Algemene Sinode beswaar teen die
besluit (van die Dagbestuur) van die AKF (Kyk na par. 27 hier
bo), wat die uitwerking gehad het dat die ASSK nie die bema
king van JM Cockcroft kon aanwend voordat die Algemene
Sinode daaroor besluit het nie. Dit is nodig dat die besluit in sy
geheel aangehaal word, omdat die ASSK se besware en moti
vering daarop berus en op die interpretasie wat die AKF gee
aan sekere bepalings in die REGLEMENT VIR DIE REELING
VAN EIENDOMME, GOEDERE EN FONDSE en die BELEID
VIR FONDSE EN ADMINISTRASIE, soos deur die Algemene
Sinode 1982 goedgekeur (AGENDA bI. 316 en bI. 321 en
HANDELINGE bI. 1091 en 1092>. Die besluit aan die ASSK
oorgedra, lui:

“Slegs die AKF mag bemakings namens die Algemene Sinode
ontvang.

Slegs die Algemene Sinode kan cor die aanwending van
bemakings besluit. Die ASSK kan in sy verslag aan die
Algemene Sinode ‘n gemotiveerde versoek oor die bemaking
voorlê. Geen kommissie kan KONTRAKTE na buite aangaan
nie. Die AKF het volgens sy reglement regspersoonlikheid om
op voorgeskrewe wyse namens die Algemene Sinode te
handel. Die AKF rapporteer ook oor die bemaking aan die
Algemene Sinode.

In die geval van ‘n bemaking aan die Algemene Sinode vir ‘n
besondere werksaamheid, word die bepalings van die bemak
ing aan die Algemene Sinode voorgele om daaroor te besluit.”

Die ASSK motiveer sy besware kortliks soos voig en sal
graag die geleentheid wil he om sy standpunt in die Algemene
Sinode te stel:

37.5.1 Dat “Slegs die AKF bemakings namens die Algemene
Sinode mag ontvang ...“ en wat daarop volg, gee die AKF ‘n
administratiewe funksie, maar nie die reg om daaroor te
besluit, voorskriftelik op te tree of te beskik nie. Dit is alleen die
reg van die testateur en die begunstigde wat oor aanwending
in terme van die bemaking mag besluit.

37.5.2 Dit is ‘n kerkregtelike beginsel dat geen Kommissie
van die Kerk gesag en beheer oor ‘n ander Kommissie het en
aan hom mag voorskryf hoe hy sy opdragte mag uitvoer nie, of
in die uitvoering van sy opdragte in te meng of dit te vertraag
of te veto nie. Hierdie gesag en beheer het alleen die
Algemene Sinode as liggaam wat die betrokke Kommissie
benoem het en sy opdragte aan hom gegee het.

37.5.3 Die stelling: “Slegs die Algemene Sinode kan oor die
aanwending van bemakings besluit”, gee ‘n bevoegdheid aan
die Algemene Sinode waaroor hy nie beskik nie. Die Algemene
Sinode kan nie oor ‘n bemaking aan een van sy Kommissies
besluit soos hy wil nie of dit gebruik soos hy wil nie. Dit is die
reg van die betrokke Kommissie om dit aan te wend volgens
die testateur se bepaling.

37.5.4 Dit is ‘n ernstige oortreding van die gemene reg om
nie die bemaking aan to wend in belang van die begunstigde in
die bemaking genoem nie, en/of om nie die bemaker se Iaaste
wens en begeerte soos in die testament bepaal, uit te voer nie.

37.5.5 Ook die Algemene Sinode is onderhewig aan sy eie
orde en reglement en moet daarteen waak om sy bevoegd
hede te oorskry. Oor art. 2.3 van die BELEID VIR FONDSE EN
ADMINISTRASIE en sy interpretasie en toepassing deur die
AKF moet die Algemene Sinode weer ernstig besin:

37.5.6 Word die “voile beskikkingsreg” van die Algemene
Sinode oor fondse en eiendomme nie so letterlik en “dis
siplinêr” deur die AKF geInterpreteer dat dit die betrokke
Kommissies wat namens die Algemene Sinode prakties oor die
fondse beskik en dit moet aanwend hierdie reg ontneem nie?

37.5.7 Behoort die rente-opbrengste van trustlondse dan nie
aan die betrokke fondse self om aangewend te word vir die
doel soos in die reglement van die betrokke fondse bepaal nie?
Hoekom moet daar “per begroting goedkeuring van die
Algemene Sinode verkry word.”?

37.6 Aanbeveling
Die ASSK versoek die Algemene Sinode om in die hg
van die motivering hierbo gegee opdrag aan die Tydelike
Regskommissie te gee om weer die REGLEMENT VIR
EIENDOMME, GOEDERE EN FONDSE sowel as die BE
LEID VIR FONDSE EN ADMINISTRASIE na to gaan en
die nodige regstehhings te maak ten einde die probleme
wat voorkom uit die weg te ruim.

38. RADHOU~TSEND~NGS
38.1 Die ASSK het teologiese skole van die NGKA aan
gemoedig om studente to skool om voor die radio en televisie
op te tree, en ook om van tyd tot tyd kort kursusse aan te bied
om die leraars sodanige skolingsgeleentheid te gee.

38.2 Daar is ook besluit:

“Die SAUK word beleefd versoek om in sy uitsending na die
res van Afrika 00k godsdienstige programme in te sluit en dit
moontlik te maak vir trekarbeiders uit ander Afrikalande om
binne die RSA na die programme te luister”.

38.3 Uit die antoword aan die ASSK hierop hot dit geblyk
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dat sodanige godsdienstige programme wel ingesluit word in
gereelde uitsendings na Afrikalande.

38.4 Aanbeveling
Die Algemene Sinode betuig sy dank aan die SAUK vir
die ruim tyd wat aan godsdienstige programme op radio
en televisie gegee word in die verskillende tale waarin
uitgesaai word.

39. ORI~NTERINGSKURSUSSE VIR
SEN DELINGE

39.1 Die ASSK het ondersoek ingestel na die moontlikheid
om teologiese kandidate wat beroepe na die jongkerke aan
geneem het, deur middel van ~n orlenterlngskursus toe Ic tus.

39.2 Op versoek van die ASSK het prof JH Smit die
volgende memorandum hieroor opgestel:

DIE ORIENTERING EN VERDERE OPLEIDING VAN
EVANGELIEDIENAARS VIR DIENS IN ANDER KERKE

VAN DIE NG KERKFAMILIE EN DIE SENDINGVELD

1. Die besluit van die NG Kerk om die opleiding van sending
predikante by die Sendinginstituut te staak en dit in te bou
in die algemene teologiese opleiding van die Kerk, het ‘n
dure verantwoordelikheid op die Teologiese Fakulteite van
die Kerk geplaas. Die Fakulteite moet nou die predikante
van die Kerk so oplei dat ‘n predikant sowel gemeente
predikante van die NO Kerkfamilie as ‘n missionêre predi
kant kan wees.

2. Dit beteken allereers ‘r baie duidelike doelformulering deur
die Fakulteit om hierdie deel van sy missie te omlyn, sowel
as ‘n verdere verfyning hiervan in die doelwitte van sy De
partement Sendingwetenskap.

3. Dit is egter ook duidelik dat die beste teologiese kursus in
die bestek van die opleidingsjare nie meer as die grondlyne
kan gee ten opsigte van die missionêre bediening nie.
Gespesialiseerde en toegespitste opleiding bly noodsaaklik.
Agtergrondkennis van bepaalde “sendingvelde” sal moet
aangevul word. Hier geld nie net kennis ten opsigte van
geografiese, etnografiese en politieke agtergronde van by
‘n betrokke landstreek nie, maar ook demografiese, sosiale,
ekonomiese, politieke, kulturele en ander relevante agter
gronde van Suid-Afrika en die wêreld waar die missionêre
bediening plaasvind.

4. Die VO (Voortgesette Onderwys)- of VTO (Voortgesette
Teologiese Onderwys)-kursusse van die Teologiese Fakul
teite van die Kerk is ‘n moontlike oplossing. (Hierna word
verder as VTO-Kursusse verwys.)

Die geIntegreerde teologiese opleiding waarop die
Algemene Sinode besluit het, sowel as die verkorte teolo
giese opleiding, het meegebring dat die Sinode die nood
saaklikheid van VTO-kursusse gesien en aanvaar het.

Die drie Fakulteite is reeds afsonderlik besig met hierdie
VTO-kursusse, maar onderhandel ook oor eenvormigheid
met die oog op predikante wat in 1988 afstudeer en volgens
Sinodebesluit binne 5 jaar ‘n aanvullende VTO-kursus moet
doen. Hierdie VTO-kursusse, die beoogde eenvormige een
sowel as die gespesialiseerde van die afsonderlike
Fakulteite, is ‘n bruikbare moontlikheid vir die gespesiali
seerde voortgesette onderwys vir missionére predikante of
vir predikante wat in die NG Kerkfarnilie diens doen.

39.3 Aanbevelings
39.3.1 Die Algemene Sinode versoek die Teologiese Fa
kulteite om in die VTO-kursusse ook aandag te gee aan
die bediening binne die NG Kerkfamilie sowel as aan
missionêre bediening.

39.3.2 Die teologiese fakulteite word versoek om die
betrokke SSK’s en lede van die NG Kerkfamilie by die
samestelling en aanbieding van die kursusse te betrek.

39.3.3 Van kandidate wat beroepe na ‘n ander Kerk in
die NG Kerkfamilie aanneem, word verwag om binne
een jaar vir so ‘n kursus in te skryf.

39.3.4 Die betrokke Kerke word versoek om die koste
van die bywoon van so ‘n kursus te dra.

39.3.5 Hierdie voorgeskrewe VTO-kursus kan in
modules/fases afgehandel word.

40. ORIENTERUNGSKURSUSSE VIR UD
MATE

401 Die ASSK het die volgende wenke aan die SSK’s
gestuur vir implementering volgens omstandighede en
behoeftes:

40.1.1 Die Buiteland
‘n SendingorienteringskursuS moet vir die sendingpersoneel
onmiddellik by hul aankoms in die veld en daarna op ‘n
gereelde grondslag aangebied word. Dit kan goedskiks
weekliks na die personeelbiduur geskied.

40.1.2 Die Binneland
40.1.2.1 ‘n Korrespondensiekursus as deel van die Bybel
skool van Hugenote-Kollege/Bybelkor word aanbeveel, sowel
as:

40.1.2.2 Saamtrekke op strategiese plekke soos die wat by
Emmerentia GeldenhuyssendingsentrUm gehou word en/of

40.1.2.3 Oriëntering onder leiding van dr Johan Louw en
andere wat oor ‘n periode op ‘n weeksaand aangebied word.

40.2 Die Hugenote-Kollege is versoek om ‘n herfsskool met
sendingoriëntering vir lidmate as tema aan te bied.

40.3 Die ASSK het geoordeel dat in die hg van die beginsel
van gesamentlike sending, met die Hugenote-Kollege onder
handel moet word oor die skoling van voornemende sending
werkers, indien moontlik in samewerking met die NGSK,
NGKA en die RCA.

Voordat met hierdie Kerke hieroor onderhandel kan word
moes eers seker gemaak word dat kandidate van hierdie Kerke
wel tot sulke skohingskursusse aan die Hugenote-Kollege toe
gelaat sou word.

In die hg van die besluit van die Algemene Sinode in 1978
(Hand bI. 990, 936) is die Raad van die Kohlege toe gevra om
die moonthikheid van die oopstelhing van die Kolhege gunstig te
oorweeg en aanbevehings met die oog hierop aan die
Algemene Sinode voor te he.

41. INLIGT~NG ~N VERBAND MET
GELEENTHEDE V~R M~SSIONERE
BEDIENING

Die ASSK het beshuit om teen die einde van elke jaar inhigting
oor geleenthede vir missionêre bediening en oor die
wyse waarop teologiese kandidate met die betrokke bediening
in aanraking gebring kan word, aan aI die Sendingsekretarisse
en aan die dosente in Sendingwetenskap aan die Teologiese
Fakulteite beskikbaar te stel.

42. TAALSTUDIE
42.1 In 1982 is die Sinode meegedeel dat die ASSK mee
gewerk het aan die reelings om die werehdbekende proff
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Thomas en Elizabeth Brewster gedurende 1981 na die RSA en
Malawi te bring em hul kursus “Taalverwerwing deur Vriend
skapsverhoudinge” hier aan te bied.

Die Brewsters het sedertdien twee verdere besoeke gebring.
Die hoogste waardering het gekom van persone van ver
skillende kerke wat die kursusse bygewoon het.

42.2 Dr JK Louw het die kursusse onder die beskerming van
die Taalstudiekommissie van die ASSK gereel. Hy het tee
stemming van die Brewsters ontvang cm sonder die betaal van
outeursgeld self die kursus aan te bied. Dit het hy dan ook
toenemend gedoen sedert sy aftrede in 1983. Hy is ook outeur
van ‘n boek ocr die aanleer van vreemde tale: “Little and often
fills the purse.”

42.3 Die kursus is oor die jare sonder enige koste vir die
ASSK aangebied. Dr Louw het hulp van borge verkry vir die
besoeke van die Brewsters. Verdere koste is uit kursusfooie
gedek.

42.4 Die ASSK het met leedwese verneem van die afsterwe
van prof Tom Brewster op 12 Desember 1985 en het sy
deelneming met mev Brewster betuig.

42.5 Op versoek van die ASSK het die Raad van die
Hugenote-Kollege besluit om ‘n lnstituut vir Taalverwerwing
deur Vriendskapsverhoudinge aan die Kollege in te stel en het
dr JK Louw gevra om as Ere-Direkteur op te tree. Die gedagte
is dat kursusse gedesentraliseerd aangebied sal word, en dat
koste hoofsaaklik uit kursusfooie verhaal sal word.

42.6 Aanbeveling
Die Algemene Sinode bedank dr Johan Louw vir die
werk wat hy op so ‘n entoesiastiese, bekwame en
onbaatsugtige wyse doen in verband met taalverwer
wing en bid horn Gods rykste seen toe vir die werk wat
vir die toekoms beplan word.

43. SENDINGJAAR

43.1 Die ASSK het geoordeel dat dit noodsaaklik is dat die
sending weer baie pertinent onder die aandag van die Kerk ge
bring word. Die landswye ondersoek wat die instituut vir
Sendingwetenskapiike Navorsing instel na die Onvoltooide
Sendingtaak sal teen die einde van 1986 afgehandel wees. Ons
behoort dan ‘n duidelike prOntjie te he van wat die Kerk nog op
hierdie terrein in Suid-Afrika behoort te doen.

Die Breë Moderatuur het egter geantweord “dat hy nie by
magte is om die nodige goedkeuring te gee em 1988 as ‘n
sendingjaar te beskou nie. Die versoek meet aan die Aigemene
Sinede voorgelê word. lntussen meet die ASSK voortgaan
met hulle voorlopige reelings in uitvoering van huile opdrag as
kommissie.”

43.2 By die vergadering van die Federale Raad in Maart 1986
het die ASSK kennis gegee van die veerneme van die ASSK
en is die ander lidkerke veerlopig om hul samewerking gevra.
Die Federale Raad het daarop besluit: “Die Federale Raad ver
soek die Sinodes van die lidkerke van die NG Kerkfamilie om
saam te werk in die uitroep van 1988 as ‘n Sendingjaar. Die UK
van die Raad word gevra om as ‘n kanaal te dien cm die in
ligting in verband met die Sendingjaar tussen die iidkerke wat
besiuit cm saam te werk, te versprei en te koördineer.”

43.3 lndien die Aigemene Sinode die nodige toestemming
gee, sal die samewerking van die voigende instansies geseek
word:

* Kommissies van die Algemene Sinode
* Teologiese Fakulteite en lnrigtings
* Kerklike Tydskrifte
* Bybeikor en LTP

43.4 Die ASSK het voorlopig die volgende riglyne vir die
Sendingjaar goedgekeur:

43.4.1 Tema:
‘n Algemene tema meet gevind word, by “Christus in die
wéreld”. Die ASSK meet cop wees vir suggesties van die
ander lede van die NG Kerkfamilie.

43.4.2 Besinning:
Daar meet ruim geleentheid wees vir besinning oor vrae in ver
band met die sending. Teologiese epleidingsinrigtings kan
gevra word om hul teologiese dae aan die bespreking van vrae
rendom die sending te wy.

43.4.3 AIrnal moet betrek word:
Soveel moontlik van die Kerkmense meet by die Sendingjaar
betrek word. Elke Iidmaat meet enteesiasties word ocr wat
hy/sy kan doen.

43.4.4 Toekomsgerigtheid en wêreldvisie:
‘n Eskatologiese gerigtheid is neodsaakiik. Terwyl die klem
uiteraard op die taak vir Suidelike Afrika sal val, meet daar oek
‘n wêreldvisie wees. Die greet getal onbereikte groepe meet
cok in die visier kom.

43.4.5 Projekte of fokuspunte:
Die aandag meet net op een of twee prejekte gekensentreer
word sodat mense nie deur ‘n veelheid oorweldig word nie.

43.4.6 Gesamentlike aksie:
Die klem meet op samewerking val, sodat die Sendingjaar eok
‘n vreugdevelle viering van die wesentlike eenheid van die NG
Kerkfamiiie kan wees.

43.4.7 Gebed:
Gebed is ‘n enentbeerlike komponent en daar meet beplan
word vir ‘n wye gebedsaksie in die Kerke. Moontlik kan die
Pinksterreeks 00k die Sending as deurlopende tema he.

43.5 Aanbeveling
Die Algemene Sinode keur goed dat 1988 deur die NG
Kerk as Sendingjaar gevier word en dra dit aan die ASSK
op om die reelings daarvoor te tref.

44. DIE STOFBERGSKOLE

44.1 AGTERGROND

44.1.1 Die teologiese opleiding van die NGKA is vanaf
1908—1959 behartig deur die Stofberg-Gedenkskool wat by
Viljoensdrif naby Vereeniging gesetel was. in 1960 het
desentralisasie plaasgevind en sedertdien word die opleiding
gedoen deur die Stofbergskole te Turfleop, Witsieshoek,
Decoligny en Dingaanstat.

44.1.2 Waar die epleiding met 1 dosent en 4 studente begin
het, is daar tans 17 veltydse en drie deeltydse dosente aan die
vier Stofbergskole verbende. Tot 1959 is 625 evangeliste en 65
leraars daar epgeiei, terwyl 713 evangeliste en 342 ieraars
vanaf 1960 tot 1985 opgelei is.

44.1.3 Tydens die eerste fase was dit die NGK wat voile
beheer eor die opleiding gehad het. Daarna het die NGK en
NGKA gelyke verteenweerdiging op die beheeriiggame van
die onderskeie skoie gehad, naamlik die Sentraie Bestuur, die
Piaasiike Besture en die Eksamenkommissies. Dit was die
geval van 1960 tot en met 1985. Vanaf 1986 het die beheer
oorgegaan in die hande van die NGKA in ooreenstemming met
die besluite van die Aigemene Sinodes van die NGK en NGKA.
Dit word egter nog steeds in samewerking met die NGK ge
doen.

44.1.4 Dit beteken dat die vier Stofbergskole neu tot self
standige inrigtings ontwikkel het. Die Sentrale Bestuur is uit
faseer en kuratoria vir elk van die inrigtings is aan die begin van
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1986 gekonstitueer. Waar so ‘n inrigting aan ‘n universiteit
gekoppel is, sal dit bekend staan as ‘n fakulteit van die
betrokke universiteit. Die Stofberg-benaming sal egter behou
word waar inrigtings los van universiteite funksioneer of dan
ook nog verantwoordelik is vir die opleiding van persone wat
nie deur die universiteit geakkommoddeer kan word nie. Die
Algemene Sinode van die NGKA sal verantwoordelik wees vir
die bepaling van beleid.

44.1.5 Op aanbeveling van die Breë Moderatuur van die NGK
en Algemene Sinodale Komissie van die NGKA is die nuwe
reglement vir teologiese opleiding van bedienaars van die
Woord van die NGKA finaal goedgekeur op die laaste
vergadering van die Sentrale Bestuur wat op 7 en 8 Mei 1985
gehou is.

44.1.6 Volgens art 75.1 van die reglement kan art 1 oor die
grondslag van teologiese opleiding alleenlik gewysig word in
dien die Algemene Sinode van die NGKA en die streeksinodes
daartoe besluit met ‘n twee-derde meerderheidstem. Ander ar
tikels kan slegs deur die Algemene Sinode van die NGKA
gewysig word volgens art 75.2.

44.1.7 Volgens besluit van die Sentrale Bestuur is die regle
ment as afsonderlike brosjure gepublis3er, en is op aanvraag
verkrygbaar by die Rektor van die Teologiese Skool in Witsies
hoek.

44.2 SKAKELING MET UNIVERSITEITE

44.2.1 Op 25 Junie 1980 het die Minister van Onderwys en
Opleiding die beginsel toegegee (na jare van onderhandeling)
dat volledige kerklike toelogiese fakulteite wat aan bepaalde
universiteite verbind is, ingestel kan word.

44.2.2 In April 1982 is hierdie beginsel in Witsieshoek tot uit
voering gebring toe ses van die dosente op die betaalstaat van
die Universiteit van die Noorde geplaas is, en as teologiese
vakgroepering (fakulteit) van die Qwaqwa-tak van die
Universiteit ingelyf is. Waar die skool nog evangeliste
opleiding behartig wat nie by die Universiteit inskakel nie,
beteken dit dat die inrigting per ooreenkoms ook nog af
sonderlik van die Universiteit as Stofberg Teologiese Skool
funksioneer. Dit word in vooruitsig gestel dat hierdie posisie in
1988 beeindig sal word. Geen nuwe evangelistestudente is in
1986 ingeneem nie, en in daardie jaar sal teologie saam met die

44.3 STUDENTEGETALLE

res van die vakgroeperinge oortrek na die nuwe kampus van
die tak. Indien die nodige wetgewing in 1987 aanvaar word
soos reeds voorberei, sal die plaaslike tak in daardie jaar die
status van ‘n universiteits-kollege kry wat administratief
onafhanklik sal funksioneer. Akademies sal dit nog aan ‘n uni
versiteit gekoppel bly. Op hierdie stadium is dit nog nie duide
uk watter universiteit dit sal wees nie. Tans dra die NGK-OVS,
die NGKA-OVS en die NGKA-Phororo gesamentlik ‘n
sewende dosentepos. Dosenteposte in Grieks en Hebreeus
word deur die Universiteit gedra.

44.2.3 In April 1984 het die Teologiese Skool van Turfloop by
die Universiteit van die Noorde ingeskakel. Vier dosenteposte
word deur die Universiteit gedra (wat op daardie stadium ook
ses poste van die ope teologiese afdeling en drle poste van die
N.Herv.-afdeling gedra het), terwyl die ses Moderature van die
NGK en die NGKA ‘n ooreenkoms gemaak het waarvolgens
die vier Sinodes van die NGK die verskil tussen die toekenning
van Universiteit en die koste van vyf professorate sal dra. In
tussen het die NH-Kerk sy opleiding aan die Universiteit ont
trek. Geen evangeliste word meer hier opgelei nie, hoewel die
inrigting nog instaan vir die opleiding van gemeenskaps
werksters vir die Kerk.

44.2.4 Decoligny funksioneer die afgelope jare as ver
wyderde kampus van Fort Hare. Die dosente is nie op die
betaalstaat van die Universiteit nie, maar tree wel op as mede
eksaminatore by die opstel van graad- en diploma-eksamens
waarby hulle studente betrokke is. Geen ooreenkoms kon nog
met die nabygeleö Universiteit van die Transkei (UNITRA)
bereik word vir die instelling van ‘n teologiese fakulteit nie.

44.2.5 ‘n Ooreenkoms met die Universiteit van Zoeloeland
bestaan dat die Kerk een kerkllke dosent op die personeel van
die Teologiese Fakulteit kan he, wat om die helfte deur die
Universiteit besoldig word. Ds MS van Rooyen wat hierdie ~05
beklee het, het ‘n beroep as Sendingsekretaris van die Kerk in
Natal aanvaar. Daar is besluit om weer iemand in sy plek as do-
sent te beroep.

44.2.6 Aanbeveling
Die Sinode dank die Here vir die inskakeling van die
opleiding by verskillende universiteite. Decoligny en die
NG Kerk in Natal word aangemoedig om voort te gaan
met onderhandelinge met UNITRA en UZ met die oog op
nouer inskakeling.

Afkortings: ING: Ingeskryf; LEG: Gelegitimeer; L Leraars;
E: Evangeliste.

44.3.1 By die beoordeling van die studentegetalle, moet in
aanmerking geneem word dat die ontwrigtende studente-on
luste by die Universiteite van die Noorde en van Zoeloeland
bepaald ‘n nadelige uitwerking gehad het op sowel inskry
wings van nuwe studente as toelating van nuwe Ieraars tot die
bediening.

44.3.2 Die getalle wat hierbo genoem is, is slegs van voltydse
studente. By Turfloop word ook evangeliste wat hulle op ‘n
deeltydse basis vir leraars wil bekwaam, opgelei, terwyl daar
by Dingaanstat met ‘n dergelike opleiding begin is. By Turf-

loop was die getalle soos volg: 1982: 14; 1983:21; 1984:19;
1985:19; 1986:13. Drie uit hierdie groep is in 1984 gelegitimeer
en vier in 1985. By Dingaanstat was in 1985 twee indiens
opleidingstudente en ook twee in 1986.
44.3.3 Vir die tydperk 1982-1985 het daar gemiddeld 110
Ieraarstudente per jaar aan die vier inrigtings studeer, terwyl 53
toegelaat is. Die ooreenstemmende getalle vir die tydperk
1979-1982 was 96 en 50 respektiewelik. Die getal wat in 1986
ingeskryf het, is 128.

44.3.4 Vir die tydperk 1982-1985 het daar gemiddeld 26
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evangelistestudente per jaar aan die Stofbergskole studeer en
is 9 toegelaat. Die ooreenstemmende getalie vir 1979-1982 was
68 en 30 respektiewelik. Turfloop en Decoligny het reeds hier
die opleiding gestaak, terwyl Witsieshoek geen nuwe
evangelistestudente in 1986 ingeneem het nie, Nadat die
Streeksinode van NGKA in Natal aanvanklik besluit het om
ook hierdie opleiding te staak, is die besluit herroep en word
voortgegaan met die opleiding.

44.3.5 Wat deeltydse nagraadse studie betref, was daar in
1985 4 M.Th-studente by Turfloop ingeskryf en 2 doktorale stu
dente. By Witsieshoek was die getalle respektieweiik 2 en 1.

44.3.6 Aanbeveling
Die Sinode dank die Here vir soveel persorte wat hulle vir
die Ieraarsamp aanbied, van wie die meerderheid jong
manne is.

44.4 SESJARIGE LERAARSKURSUS

44.4.1 Op versoek van die Sentrale Bestuur het die NGKA
Sinode van Barkly-Wes in 1983 besluit dat die vyfjarige leraars
kursus met een jaar verleng moet word. Oorwegings wat
gegeld het by die besluit, was die volgende: meer geleentheid
vir praktiese vorming; meer geleentheid om nie-teologiese
vakke te neem; geleentheid om Grieks II en Hebreeus II as deel
van die kursus tekan neem; ‘n begeerte om die opleiding en
dieselfde peil te bring as die van die NG Kerk.

44.4.2 Die kursusse van Turfloop en Witsieshoek is na
onderhandelinge met die Adviesraad van Universiteite en
Technikons oor dieselfde boeg gegooi asdié van die NG Kerk.
Na drie jaar word ‘n student in staat gestel om ‘n B .A.-graad te
behaal en na ‘n verdere drie jaar, ‘n B.D.-graad. Witsieshoek
stel dit in die vooruitsig om tydens die eerste drie jaar een teo
logiese yak aan tebied (volgens model van US en UOVS) en
Turf loop twee teologiese vakke (op voetspoor van UP). lndien
die Senaat en Raad van die Universiteit van die Noorde en
genoemde Adviesraad die kursus in 1986 goedkeur, kan dit in
1987 ingestel word. Wat hierdie twee inrigtings betref, sal die
sesjarige opleiding dan ‘n aanvang neem.

44.4.3 By Decoligny en Dingaanstat is nie wesenlik aan die
struktuur en inhoud van die bestaande vyfjarige kursus ver
ander nie. Daar word eerder in die vooruitsig gestel dat ‘n
sesde jaar bygevoeg word waar besondere aandag aan prak
tiese vorming gegee sal word. Eersgenoemde inrigting het
reeds in 1986 ‘n aanvang met die nuwe bedeling gemaak.

44.4.4 Aanbeveling
Die Sinode neem met dank kennis van die instelling van
die sesjarige kursus.

44.5 DOSENTE
44.5.1 Die volgende vyf dosente is verantwoordelik vir die
opleiding te Decoligny: Proff PPPA Kamfer, PH McDonald,
HL Pretorius, ds PN vd Westhuizen en ds LT Thuso. Die
eerste Swartdosent aan die inrigting, ds JE Nxoxo, is op 14
Augustus 1983 oorlede.

44.5.2 Op Dingaanstat word die onderrig gegee deur een
vaste dosent (prof WG van Eeden) en drie deeltydse dosente.
Daar is besluit om nou oor te gaan tot die beroeping van ‘n
tweede dosent. Ds MS van Rooyen was die kerklike dosent by
die Universiteit van Zoeloeland, in wie se plek weer iemand
beroep sal word.

44.5.3 Die vyf dosente op Turfloop is Proff FS Malan, JJ van
As, G vd Merwe, AS van Niekerk en ds JC Marais. Prof JA
van Wyk is skielik oorlede nadat hy onafgebroke van 1952 tot
1985 dosent was — eers by die Stofberggedenkskool naby
Vereeniging en van 1960 by Turfloop. Ten tye van sy oorlye
was hy dekaan van die Teologiese Fakulteit by die Universiteit
van die Noorde. Prof AS van Niekerk het aan die einde van

1983 afgetree nadat hy vanaf 1950 tot 1959 dosent by Stof
berggedenkskool was en vanaf 1960 tot by sy aftrede by
Turfloop.

44.5.4 Die sewe dosente by Witsieshoek is prof DR de
Villiers en di W de W van Velden, ES Nchephe, JM May, SP
Botha, AA Odendaal (jr) en JB Veitch.

44.5.5 Aanbeveling
Dank teenoor die Here word uitgespreek vir die getroue
arbeid van ds JE Nxoxo en proff JA van Wyk en AS van
Niekerk in diens van die teologiese opleiding van manne
van die NGKA.

44.6 FINANSIES

44.6.1 ‘n Kommissie vir die Dingaanstat Teologiese Skool
begroting is op die laaste vergadering van die Sentrale Bestuur
saamgestel. Die doel van die reglement wat vir die kommissie
aanvaar is, is om reëlings te tref dat ‘n begroting vir Dingaan
stat vooruit opgestel word in ooreenstemming met die be
staande besluit i.v.m. bydraende sinodes verteenwoordig, te
wete Natal, Wes-Kaapland, Oos-Kaapland, Wes-Transvaal,
Noord-Transvaal, Suid-Transvaal en Oos-Transvaal saam met
die Rektor van Dingaanstat. Die begrotingsvergadering (wat
ook telefonies gehou kan word) vind jaarliks in Februarie of
Maart plaas om die begroting op te stel, wat in werking tree
aan die begin van die daaropvolgende finansiële jaar. Die
Rektor van Dingaanstat stel die konsepbegroting met motive-
rings op en stuur minstens drie weke vooraf ‘n kopie daarvan
aan elke lid van die vergadering vir bestudering. Die vergade
ring besluit oor die begroting en die goedgekeurde begroting
word deur elke lid aan sy eie Sinode vir uitvoering deur
gestuur. Die verteenwoordigers van die Sinodes is gebonde
aan die besluite van hulle eie Sinodes t.o.v. begrotings, wat
impliseer dat geen nuwe pos(te) goedgekeur kan word wat nie
vooraf sinodale goedkeuring verkry het nie. Die vergadering
kies sy eie ampsdraers vir ‘n tydperk van vier jaar.
44.6.2 Die Sentrale Bestuur het ‘n reglement opgestei vir ‘n
“Stofberg Teologiese Fonds vir Nagraadse Studie.” Die doel
van die fonds is om beurse en/of lenings aan studente te voor
sien wat reeds hulle leraarsopleiding voltooi het. Die toe
kennings sal gemaak word uit die rente wat opgelewer word
uit beleggings van die fondse van die Sentrale Bestuur. Die
kuratoria wat verantwoordelik is vir die opleiding van be
dienaars van die Woord by Turfloop, Witsieshoek, Decoligny
en Dingaanstat sal elk ‘n lid op die Raad van Trustees benoem
wat die fonds sal beheer. Die raad sal eenmaal ‘n jaar vergader
en die volgende werksaamhede afhandel: die goedkeuring
van ‘n geouditeurde staat van die fonds en toekenning van le
nings en/of beurse.

44.6.3 Die Sentrale Bestuur het besluit dat deelnemende NG
Kerke nog hulle bydraes waarvoor begroot is, tot aan die einde
van 1986 aan die skriba van die Bestuur sal deurstuur.

44.6.4 Die Sentrale Bestuur het besluit dat die drie-agstes
van die salaris van die sekretaresse nog tot aan die einde van
1986 vergoed sal word uit die fondse van die Sentrale Bestuur.
Vanaf 1987 sal die bydrae van die Sentrale Bestuur verminder
word tot een agste van die totale salaris. Wat kortkom sal
moet aangevul word deur die instansie of inrigting wat ook
van die dienste van die betrokke persoon gebruik maak. Tans
is dit die inrigting in Witsieshoek. Die deel van die Sentrale
Bestuur sal geneem word uit die rente wat uit fondse verkry
word wat belê is.

44.6.5 Daar word met waardering kennis geneem van die
oproep wat die vorige Algemene Sinode van die NGK gemaak
het om bydraes vir persone wat wil voortgaan met hulle
studies nadat hulle gelegitimeer is. In die toekoms sou derge
like bydraes na die Stofberg Teologiese Fonds vir Nagraadse
Studie gekanaliseer kon word.
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44.6.6 ‘n Woord van besondere dank en waardering word
uitgespreek teenoor die verskillende NGK-sinodes vir hulle
finansiële onderskraging van die teologiese opleiding van die
NGKA. Dit geld ook alle ander liggame en individue binne die
NG Kerk wat die werk so pragtig ondersteun.

44.6.7 Aanbevelings
44.6.7.1 Die Sinode keur die beluite van die sentrale
bestuur goed wat in punte 44.6.1 —44.6.4 genoem is.

44.6.7.2 ‘n Beroep word op belangstellendes gedoen
om bydraes te stuur vir die Stofberg Teologiese Fonds
vir Nagraadse Studie.

44.6.7.3 Dank en waardering word uitgespreek teenoor
sinodes, liggame en individue van die NGK vir die wyse
waarop hulle die teologiese opleiding van die NGKA
ondersteun.

44.7 STUDENTE VAN ANDER KERKE

44.7.1 Daar is bepalings opgestel vir die samewerking met
die Evangeliese Gereformeerde Kerk in Afrika van SWA in die
opleiding van hulle bedienaars van die Woord. Daarvolgens
stel die NGKA sy opleiding vir EGKA beskikbaar op dieselfde
voorwaardes as vir sy eie kandidate. EGKA het geen finansiële
verantwoordelikheid ten opsigte van die besoldiging van
dosente of die instandhouding van geboue nie. Verantwoor
delikheid word egter deur EGKA geneem vir die onkoste van
studente wat vanuit daardie Kerk vir opleiding gestuur word.
EGKA-studente is nie beroepbaar in die NGKA nie. Die
verteenwoordiger van EGKA op die kuratorium van die in
rigting waar EGKA kandidate opgelei word, handel namens
EGKA by die legitimering van die kandidate en sorg dat hulle
beroepbaar gestel word in EGKA volgens die bepalings van die
Kerk.

44.7.2 Aan die einde van 1983 is die eerste EGKA-student
wat sy studies by Witsieshoek voltooi het, gelegitimeer. Hy is
op die oomblik besig met sy M.Th-studies. Nog twee studente
uit SWA studeer tans daar, terwyl ‘n derde student by Turf-
loop is.

44.7.3 Die eerste student van die Reformed Church in
Caprivi wat as leraar opgelei wil word, is as student by Wit
sieshoek ingeskryf aan die begin van 1986. Hierdie inrigting het
reeds evangeliste vir die Kerk in Caprivi opgelei.

* ,
44.7.4 Decoligny het n student van die Metodistekerk.

44.7.5 Etlike studente het hulle reeds by Turfloop aangemeld
vir verdere studies wat in die bediening staan in die Reformed
Church in Zimbabwe en die Church of Central Africa
Presbyterian, Nkhoma Synod van Malawi.

44.7.6 Aanbeveling
Daar word met dank kennis geneem dat die teologiese
opleiding van die Stofbergskole ook tot diens van ander
kerke binne en buite die NG-familie kon wees en nog
steeds is.

44.8 GEBOU
44.8.1 Op versoek van die twee Moderature van die NGKA,
het die vier Moderature van die NGK in Tvl op 15 Maart 1984
besluit om al die geboue van die Skool aan die twee Streek
sinodes van die NGKA Noord- en Suid-Transvaal oor te gee.
Die oprigtingskoste van die geboue het R212 000,00 bedra en
die waardasie waarteen die geboue in 1984 verseker was, is
Ri 282 000,00. Hierdie besluit is uitgevoer.

44.8.2 Die kuratorium van die skool in Witsieshoek het
besluit om, wanneer die teologiese afdeling oorskuif na die
nuwe kampus van die universiteit in 1988, die bestaande
geboue te ontwikkel as ‘n indiensopleidingsentrum.

44.8.3 Aanbeveling
Die Sinode neem kennis van die ontwikkelinge by Turf-
loop en Witsieshoek.

44.9 VOORBIDDING
Aanbeveling
Die Sinode vra die Kerk am voorbidding ta doen vir
dosente en studente wat betrokke is by die opleiding
van die bedienaars van die Woord van die NGKA sowel
as vir die middele wat daartoe benodig word. Hierby
word ingesluit die verskillende kuratoria en die kerkrade
wat verantwoordelik is vir die keuring van voornemende
studente.

NAVORSING

45. BEHOEFTEBEPAIJNG ~N S~NODALE
GEBDEDE

45.1 Die Algemene Sinode het besluit (Acta 1981,
1308/6.3.3.2):

“Die ASSK word versoek om ‘n deeglike behoeftebepaling te
maak ten opsigte van die Sendingtaak in al die sinodale ge
biede. So moet byvoorbeeld die situasie in Suidwes-Afrika en
in die Transkei dringende aandag kry.

Na aanleiding van hierdie ondersoek kan die ASSK Sinodes
adviseer

45.1.1 oor gebiede waar dringende hulp nodig is

45.1.2 oor moontlikhede om op die mees permanente basis
‘n medeverantwoordelikheid te neem in sulke gebiede.”

45.2 Met die oog op die sitting van die Sinodes in 1983, het
die aangeleentheid dadelik die aandag van die ASSK ontvang.
‘n Behoeftebepaling is gedoen. Dit het so gelyk:

Wes-Kaap: Daar is nie besondere behoeftes waarvoor die
SSK nie self verantwoordelikheid kan neem nie. Daar word
beplan om meer intensiewe aandag aan Moslem- en lndiër
werk in die Kaapse Skiereiland te gee.

Natal: Hier is steeds ‘n baie groot behoefte. 22% van die
Swartmense woon reeds in stedelike gebied en ‘n verdere
toestroming weens die droogte word ondervind. Daar bestaan
‘n behoefte aan Swart werkkragte, maar mm stel hulleself
beskikbaar vir opleiding, terwyl opgeleides dikwels beroepe na
ander gebiede aanvaar.

OVS: Groot uitbreidings vind plaas, veral in Witsieshoek en
Thaba Nchu. Vanweë die instroming in die gebiede en ook as
gevoig van die droogte moet besondere aandag aan die Diens
van Barmhartigheid gegee word. Daar is verder groot myn
uitbreidings in die distrik Theunissen wat grater eise aan die
kampongsending stel.

Wes-Transvaal: Die SSK gee veral aandag aan die
Bophuthatswana-gebied en aan die mynkampongs.

Noord-Transvaal: Die studie in verband met die onvoltooide
taak het beter beplanning moontlik gemaak. Van die belangrik
ste bevindinge was:

1. Die geweldige groei van die onafhanklike kerke. As dit
voortduur sal die ander kerke teen die jaar 2000 nie meer ‘n
beduidende faktor wees nie.

2. Die jeug verg besondere aandag.
3. Daar bestaan etlike onbearbeide gebiede waar die heiden

dom nog sterk is.

Suid-Transvaal: Die reuse stedelike gebiede aan die Rand en
by Secunda bied ‘n groot uitdaging vir die Sending.
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Oos-Transvaal: Dieselfde studie het aan die hg gebring:
1. Die nuwe onafhanklike gebiede vra aandag.
2. Gazankulu is nog meer as 40% ongekersten.

3. Die onafhanklike kerke vorm in sekere dele reeds meer as
60% van die totale bevolking.

4. Daar bestaan ‘n enorme bestaansnood.
5. Van die mees ongekerstende gebiede he binne die Blanke

gebied, byvoorbeeld die distrikte van Letaba, Belfast en
Barberton.

Die studie van ISWEN het uiters belangrike feite na yore ge
bring, en soortgelyke studies behoort 00k in ander gebiede
onderneem te word.

Noord-Kaap: Botswana se grootste probleem is om een Kerk
te he vir Tswanas, Boesmans en Blankes. Daar bestaan alherlei
spanninge en die groei van die Kerk word aan bande gele.

Die SSK het ‘n goeie verhouding met die Kerk in Botswana.

Wat Phororo betref, word ‘n tekort aan arbeiders in
Mmabatho ondervind. Op die platteland is daar groot nood:
sommige gemeentes is reeds van 10 tot 12 jaar lank vakant.

ISWEN is gevra om ‘n studie oor die onvoltooide taak te
onderneem. Die verslag behoort teen die einde van die jaar
gereed te wees.

Oos-Kaap: In hierdie gebied woon 4 miljoen Swartmense.
Groot groei vind in die Cis- en Transkei plaas. Salaris
verhogings van sendingpersoneel maak die finansiële posisie
vir die SSK baie moeihik. Sekere poste moes weens gebrek aan
geld gesluit word. Albei regerings is die NG Kerk goedgesind en
die deure staan vir die Sending wawyd oop. Geleenthede moet
onbenut verby gaan omdat Oos-Kaapse Sinode by sy maksi
mum gekom het: die begroting vir sending beloop Ri 300 000
wat R17 per lidmaat beteken. 65% van die sinodahe begroting
gaan vir sending.

Suidwes-Afrika: Hier is nog ‘n groot onvoltooide tak. Van
die 32 000 Boesmans is slegs 1/2% geevangeliseer; van die
Himba-Herero is 95% nog heidene. Onder hierdie groepe is
net die NG Kerk werksaam behalwe dat die Gereformeerde
Kerk op ‘n klein skaal onder die Boesmans werk. Onder die
Ovambo’s is daar 100 000 wat nog ongekersten is. ‘n Sterk
sinkretistiese beweging, Oruano, het onder die Oruano-Herero
ontstaan wat anti-Swapo is en toenadering tot die NG Kerk
soek. 80% van die Herero behoortaan hierdie beweging. Van
die 30 000 mense in Oos-Kavango is feithik 100% heidene. Dan
is daar ook nog ‘n groot getal verwaarhoosde mense op phase.

Die SSK van Suidwes sien gesamentlike sending deur skakel
kommissies as die antwoord op die noodsituasie. Met huhp
vanuit die RSA kon ‘n man vir jeugwerk beroep word. Geld
wat op die basis van die vrywilhigheidsbeginsel gevind is,
beloop reeds baie meer as wat langs die weg van eweredige
bydraes beskikbaar kom.

Daar is dus nie meer geld nodig nie, dit wil sê as die aan
bevelings van die Algemene Sinode deur die Sinodes aanvaar
word. Met die huip van die ASSK kon die situasie grootliks
verbeter.

45.3 Die ASSK het na aanheiding van die behoeftebepaling
beshuit:
45.3.1 ‘n Artikel moet in DIE SENDINGBLAD verskyn waarin
van hierdie insiggewende materiaal vervat word. SSK’s word
versoek om waar nodig bykomende inhigting beskikbaar te steh
en steeds berigte vir pubhikasie na DIE SENDINGBLAD deur te
stuur.

45.3.2 SSK’s word versoek om ISWEN te vra om ‘n onder
soek na die onvoltooide taak te onderneem in gebiede waar dit
nog nie phaasgevind het nie.

45.3.3 SSK’s word gevra om in die hg van gegewens wat in
gewin word, hul aksies te verskerp.

45.3.4 Projekte moet in die nouste samewerking met die
NGKA, NGSK en RCA geloods word ten einde die entoe
siastiese deelname van die Kerk te verkry.

45.3.5 Die eie getuienis en arbeid van die hidmate van die
NGK, die NGKA en die NGSK is van groot belang.

45.3.6 Nadat die ondersoeke afgehandel is (vgh. 45.3.2) en ‘n
duidehiker beeld moonthik geword het, sal weer aandag aan die
uitvoering van die besluit van die Algemene Sinode (6.3.3.2 op
bh 1308, Acta 1982) gegee word.

45.3.7 Die imphikasie van die bogenoemde Sinodebesluit vir
wêrehdsending word na die Kommissie vir Wereldsending ver
wys.

45.3.8 Wanneer die inhigting waarna hierbo verwys word,
Ingewin is, word ‘n Iandswye sendingkongres gereel.

45.4 In 1984 is beshuit:
SSK’s word gevra om gespesiahiseerde aandag aan die bear
beiding van mense op die phase te gee.

SSK’s word gewys op die groot toestroming wat na stedehike
gebiede verwag word gevra om vir die situasie te beplan. Die
reel van ‘n algemene sendingkongres staan oor totdat ‘n
geheelbeeld van die onvoltooide taak verkry is.

45.5 Hierdie behoeftebepahing kon weens ‘n gebrek aan tyd
nie diepgaande wees nie. ‘n Wetenskaphike ondersoek na die
onvohtooide sendingtaak in al die sinodale gebiede is egter
deur ISWEN onderneem. Dit nader tans vohtooiing.

45.6 In die ISWEN-verslag word meer besonderhede gegee
oor die konsultasie oor Personeel vir die Sending wat by die
studie oor die onvoltooide taak aanshuit.

Die ASSK beplan om dit ahles tot ‘n hoogtepunt te bring in die
Sendingjaar wat vir 1988 bephan word.

46. BEPLANNONG ~N S~NODALE
GEB~EDE

Die volgende besonderhede in verband met huh sending
bephanning is van SSK’s ontvang:

NOORD-KAAPLAND SENDINGBEPLANNING

1. As gevohg van die huidige ekonomiese khimaat het die
Sinode van Noord-Kaapland geen voorneme om in die af
sienbare toekoms elders op sendinggebied betrokke te raak
nie.

2. In sy Werehdsendingprogram sal die Sinodale Sending
kommissie poog om groter belangstelhing en begrip by lid-
mate tuis te bring vir die vervalhe kerk in ons stamland
Belgie.

3. Die Dutch Reformed Church in Botswana het in 1979
tot stand gekom. Hierdie kerk staan veral sterk op sy self
standigheid. Die Sinodahe Sendingkommissie sal in same
werking met die Kerk in Botswana na wee moet soek
hoedat hierdie Kerk groter finansiële verantwoordehikheid
kan dra.

4. NG Sendingkerk. Ons hoop dat daar in die nabye toe
koms ‘n skakelhiggaam tussen die NG Kerk in Noord-Kaap
hand en die ses ringe van die NG Sendingkerk binne die
grense van Noord-Kaapland, tot stand sal kom. Onder
handehinge in hierdie verband het ahreeds ‘n gevorderde
stadium bereik.
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WES-KAAPLAN D
1. Wereldsending

Met 2 sendingorganisasies word ooreenkomste voorberei
vir die voorsiening en ondersteuning van sendingpersoneel
in die Ooste. Op die besluit van die Algemene Sinode oor
die status van geordendes van die NGK wat sendingwerk
onder beskerming van goedgekeurde sendingorganisasies
doen, word gewag.

2. Die evangelisering van Islam:
‘n Samewerkingsooreenkoms met ‘n sendingorganisasie
ten einde die 16 000 aanhangers van Islam onder die lndiërs
in die Kaapse Skiereiland te bereik, word voorberei, met die
goedkeuring van die RCA.

3. Ordelike verstedeliking
‘n Beplanningskomitee in samewerking met die NGKA is in
die lewe geroep. Hierdie komitee moet ondersoek instel na
en voorstelle doen oor die geweldige verstedelikingsproses
van Swartmense in Wes-Kaapland. Dit moet al die aspekte
van die sendingtaak ondervang ni. die kerugma, diakonia
en gemeentebou. In Kh~yelitsha alleen sal 250 000 mense
in 4 dorpe uiteindelik gevestig wees benewens ‘n 60 000
plakkers in Cross Roads en Terrein C van Khayelitsha. In
Langa, Gugulethu en Nyanga word ook addisionele huis
vesting beplan.

OOS-KAAPLAN D
1. Gemeentelike sendingwerk

In samewerking met ISWEN is ons besig met ‘n wetenskap
like navorsing om “die oorblywende Sendingtaak van die
NG Kerk in Oos-Kaapland” onder alle bevolkingsgroepe te
ident~fiseer. Wanneer dit afgehandel is, gaan ons in same
werking met al die Kerke van die NG Kerkfamilie ‘n beplan
ning van die sendingwerk doen.

Van daardie punt af gaan dit ‘n gesamentlike sendingaksie
van die NG Kerkfamilie in Oos-Kaapland wees.

2. Nywerheidsbediening
In Oos-Kaapland is hier tans 107 000 mense by 2000 fa
brieke werksaam. Ons begin vanjaar met intensiewe
opleidingskursusse vir hulpwerksters en kapelane in die
fabrieke. Wat ons betref, het ons te doen met ‘n verskui
wing van die sendingveld van die platteland na die stad.
Binne afsienbare tyd gaan hier meer mense in en om ons
stede en die nywerheidsgebiede woon as in Trans- en
Ciskei saam.

Ons is oortuig dat ons ‘n intensiewe aksie sal moet loods
om met ons stadsending enigsins die potensiaal te kan
benut.

ovs
1. Plaaslike sending

Waar verskillende kerke binne dieselfde grense beweeg en
werk word beplan om alles in die stryd te werp, sodat daar
die nodige skakeling, samewerking en beplanning sal wees.
Besondere aksent gaan ook gelé word op die kontak tussen
gelowiges oor taal en kultuurgrense heen.

2. Wat Zambië betref, word beoog om besondere aandag te
gee aan die arbeid in heidense gebiede, die uitbouing van
die jeugarbeid asook die opgradering en uitbreiding van die
Teologiese Skool in Lusaka.

3. Wat die snelle uitbreiding van die mynbou betref, word
beoog om die werk by die kampongs uit te brei.

4. By Witsieshoek en Onverwacht gaan ‘n besondere po
ging aangewend word om die steeds groter wordende uit
daging die hoof te bied, met die hulp van die Groeipuntbe
dieningsfonds.

5. Daar word beoog om die werk by Hongkong te laat voort
gaan. lndien ‘n persoon gevind kan word, word beplan om
hom/haar te stuur na Japan as addisionele hulp aan die
Japan Plattelandse Kerk van Christus.

NATAL
Hawesending, Newcastle, Dundee en Ladysmith — hier word
beplan vir werkkragte indien fondse beskikbaar is.

Volgens die aanduidings egter van die Begrotingskommissie
sal geen nuwe werk aanvaar word vir 1987/1990 nie.

SUIDWES-AFRIKA

Oral in Suidwes-Afrika is die werk gevestig en gaan dit besten
dig voort. Dis duidelik dat die jongkerke die begeleiding en
voortgaande betrokkenheid van die Ned Geref Kerk as baie
belangrik beskou. Na vermoë sal die jongkerke dan ook byge
st~n word in kerklike ontwikkeling en goosteliko verdieping,
asook gesamentlike aksies. Dit alles geskied egter te midde
van finansiële tekorte, staatkundig-politieke onsekerhede en
moeilike oorlogsomstandighede juis in daardie gebiede waar
die meeste jong gemeentes ook gelee is.

Gedurende die afgelope paar jaar het die barmhartigheids
dienste van die jongkerke in samewerking met die NG Kerk in
SWA, bale uitgebrei. Hierdie aksies sal nog veel meer uitgebrei
moet word om in die daaglikse behoeftes van ons mense te
kan voorsien.

Verder het die Ned Geref Kerk in SWA die inisiatief geneem
om die “familie van NG Kerke” in SWA nouer met mekaar in
verband te bring. Met die oog hierop is die “Beraad van NG
Kerke in SWA” gedurende April 1986 gekonstitueer. Die ge
bed is dat hierdie Iiggaam nie alleen die “familie” sal saam
snoer nie, maar 00k sal inspireer tot ‘n kragtige gesamentlike
getuienis vir Jesus Christus onse Here en die uitbreiding van
sy ryk.

OOS-TRANSVAAL

1. Vanweë die huidige ekonomiese klimaat in die RSA waar
deur gemeentes sowel as die Sinode ernstig geraak is, sal
sendingbeplanning vir die onmiddellike toekoms hoof
saaklik beperk word tot die konsolidasie en vestiging van
bestaande werk.

2. Langtermyn sendingbeplanning geniet egter voortdurende
aandag. Gebiede waarna ernstig gekyk word is die
volgende:

2.1 KwaNdebele
Hierdie selfregerende gebied is vinnig besig om te ont
wikkel, en grens aan die gebied by Bronkhorstspruit.
Pendelaars tussen hierdie gebied en Pretoria/Bronkhorst
spruit sowel as die groot getal trekarbeiders, sal indringend
bekyk moet word, sowel as die inlywing van Ekangala by
KWaNdebele.

Die Studiekommissie van die SSK’s (Noord- en Oos-Trans
vaal) se bevindinge in hierdie verband sal mettertyd aan die
SSK’s sowel as die Sinodale Kommissies voorgelê word vir
oorweging.

2.2 Sending in Suid-Mosambiek
Hierdie werk wat nog in sy kinderskoene staan, geniet ook
tans die aandag van Oos-Transvaal in samewerking met
Wes- en Noord-Transvaal en Wes-Kaap en die NGKA in
Noord- en Suid-Transvaal.

2.3 Sending in Frankryk
Ook hierdie jongste sendingterrein sal vorentoe meer aan
dag en beplanning vra.

SUID-TRANSVAAL

1. Aktivering van Lidmate:
Dit bly ons ideaal dat elke Iidmaat elke dag op elke plek ‘n
getule vir Christus sal wees deur woord en ewe. Daarom is
ons reeds besig om skolings- en toerustingkursusse in hier
die verband te hou.
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Dear word ook beplan en gewerk aan die ideaal van ‘n
aktiewe Kerkraadsendingkommissie in elke gemeente sodat
na binne gebou ken word aan die sendingbewustheid van
die gemeente en na buite gewerk kan word aan sinvolle
betrokkenheid in die wêreld deur ‘n eie sendingaksie.

2. Desentralisasie:
Dit is die verklaarde beleid van die Sinode om nie meer
verantwoordelikheid na die Sinode te trek nie. Daarom is
dit inherent aan ons sendingbeplanning dat ringe en ge
meentes self by sendingprojekte betrokke sal wees.
Die sinode het 00k besluit dat lndiërsending voortaan deur
ringe op ‘n gedesentraliseerde wyse gedoen sal word.

3. Skakelkommissies van NG Kerke en tussenkerklike
samewerking
Die noodsaaklikheid van skakelkommissies van lidkerke van
die NG Kerkfamilie op kerkraads-, rings en sinodale vlak
word ingesien en beplan. Die verhoudingsaspek in die sen
ding sal hoe prioriteit geniet en die betrokkenheid en same
werking van die kerke op die gebied van die diakonaat,
jeugwerk, die ondersteuning van die jongkerke, gesament
like sendingwerk, ensomeer, sal sterk beklemtoon word.

4. Praktiese sendingaksies wet beplan word:

4.1 Die Onvoltooide Sendingtaak
Die eerste versiag van ISWEN het reeds verskyn. Daarin
word ‘n aantal onbereikte of minder-bereikte groepe en
gebiede geldentifiseer. Lang- en korttermyn beplanning
word deur die nodige instansies in samewerking met die
jongkerke na aanleiding van die verslag gedoen.
Die gebiede waarin tans snelle ontwikkeling en bevolkings
groei plaasvind, soos byvoorbeeld in Secunda, geniet ook
besondere aandag.

4.2 Groter kiem sal voortaan gele word op die volgende
aktiwiteite: Nywerheidsbediening saam met ander kerke
in die werksituasie. Die aanstelling van geestelike werkers
en/of nywerheidspredikante sal aanciag geniet.
Werk in die groot hospitale van Johannesburg en die Qos
rand word herorganiseer.
Groot behoefte aan meer geestelike werkers by die
gevangenisse in ons gebied bestaan. Aandag word gegee
aan die werwing, skoling en oriëntering van hierdie
werkers.
Die bereiking en bearbeiding van die Swartjeug in ons
stedelike gebied is vir ons ‘n baie groot prioriteit.
4.3 Kerklike Aksie Noodhuip
Die uitbouing van hierdie hulpverleningsaksie word beplan.
Dit is noodsaaklik dat KAN-komitees op plaaslike vlak tot
stand moet kom om die werk prakties te organiseer en te
onderneem.
4.4 Inrigtingsorg
Daar bestaan ‘n groot behoefte in ons sinodale gebied aan
die volgende inrigtings:

Kindertehuise
Tehuise vir bejaardes, gestremdes, alkoholiste, ens
Skole vir buitengewone onderwys
Dagversorgingsoorde vir voorskoolse kinders

Sommige van hierdie inrigtings bestaan reeds in ons gebied
maar die oprigting van meer word beplan.
4.5 Moslemsending
Veertien belangstellencie lidmate het hulle die geestelike
heil van die 31 000 Moslems in ons gebied baie aangetrek.
Hulle kom gereeld bymekaar, voer samesprekings, volg
skolingskursuse, raak bevriend met Moslemgesinne en trag
om in die vriendskapsituasie hulle getuienis te lewer.
4.6 HuIp na buite:
Die Sinode sien nie sy weg oop om vir wéreldsending te
beplan nie. Hy is egter bereid om volgens ooreenkoms die
werk in Swaziland, Suid-Mosambiek, GEM-Sending, Boes

mansending in Suidwes-Afrika en inrigtings in Bophutha
tswana te bly ondersteun.

NOO RD-TRANSVAAL
1. AIle beplanning moet geskied in oorleg en samewerking

van die betrokke Jongkerke.
2. Industriesending: Die bearbeiding van die tienduisende

pendelaars wet elke werksdag van baie vroeg tot baie laat
by die werk en op die pad is, moet noodwendig aandag kry.
Hetsy by die werksterrein in samewerking met ander Kerke
of met die hulp van individuele werkkragte wet saamreis.

3. Die Jeugwerk het in belangrikheid toegeneem, nie alleen
weens die grosiende getalle nio, muar woons hullo oio
belangrikheid in skool, kollege, technikon of universiteit
wear hulle ‘n groot aandeel het in opinie-vorming en selfs
lewensbeskouing van hulle eie mense.

4. Die rol van die vrou in die Swart samelewing veral ten op
sigte van opvoeding, versorging van die huisgesin, hulp in
verband met beroepsvaardigheid en geestelike leiding.

5. Voortgaande aandag aan die “Onvoltooide Teak”.

6. Ernstige poging om lidmate daarop te wys dat die bood
skap van verlossing nie die einde van die godsdienstige
ewe is nie, maar die begin om die roeping van die gelowige

te volbring.

WE S-TR A N SVAAL
1. HuIp aan die NG Sendingkerk aan die Wes-Rand met

voorsiening van pastoriee en kerkgeboue veral in nuwe
woongebiede.

2. In Bophuthatswana hulp aan die NGKA met voorsiening
van kerkgeboue en pastoriee. Meer intensiewe Bybel- en
Christelike lektuurverspreiding.
Verdere samewerking met die OVS met betrekking tot be
arbeiding van trekarbeiders.

3. Wêreldsending: Voortgaan met verspreiding van 1 mil
joen Bybels in China. Voelers uitsteek na Thailand met die
oog op groter betrokkenheid.

47. D~E INST~TUUT V~R SENDING
WETENSKAPLIKE NAVORSING
(~SWEN) AAN D~E UNWERSITE~T
VAN PRETO~A

Hierdie lnstituut het in die laaste kwartaal van 1979 onder die
Departement Godsdiens- en Sendingwetenskap van die Teo
logiese Fakulteit van die Ned. Geref. Kerk tot stand gekom.

47.1 REDES VIR STIGTING
Die aanleidende oorsake daartoe was die volgende:

47.1.1 Die ASSK het in die sewentigerjare met verskillende
sake te doen gekry wet grondige navorsing geverg het. Die
oprigting van ‘n buro vir navorsingsmateriaal oor die sending is
ook sterk aangevoel en bepleit. Met hul groot werklading was
dit egter vir die Sekretarisse van die ASSK onmoontlik om die
tyd vir alles te vind.

47.1.2 Terselfdertyd het die dosente in Sendingwetenskap
en Sendinggeskiedenis voor dieselfde probleme te steen
gekom.

47.1.3 By albei instansies het die besef al duideliker deur
gedring dat die sendingwerk ‘n veranderende situasie, ‘n nuwe
era, begin binnegaan het. Dit is veral deur drie faktore teweeg
gebring, te wete

47.1.3.1 Die verdwyning van koloniale regerings uit Afrika en
die totstandkoming van onafhanklike state waarbinne sende
linge uit Suid-Afrika nie maklik — en dikwels glad nie —

toegelaat word nie.
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47.1.3.2 Die nasionale ontwaking van die volkere van Afrika
wat nuwe verhoudinge nodig maak en

47.1.3.3 Die bestaan van selfstandige Jongkerke, uit die
N.G. Sending gebore, met wie rekening gehou moet word en
met wie in die vervolg in die voortsetting van die sendingtaak
saamgewerk moet word.

Bogenoemde omstandighede het grondige navorsing nood
saaklik gemaak, sodat die Kerk uit die bevindinge daarvan vir
sy sendingwerk van die toekoms kon beplan.

47.2 VESTIGING BY DIE UNIVERSITEIT VAN
PRETORIA

Namens die Fakulteit vir Teologie van die Ned Geref Kerk aan
die Universiteit van Pretoria is die versoek toe tot die ASSK
gerig dat ‘n lnstituut vir Sendingwetenskaplike Navorsing
gesamentlik onder die Departement Godsdiens- en Sending
wetenskap begin word.

Die probleem aan die begin was fondse. Die Universiteit sou ‘n
Iokaal vir die doel bskikbaar stel, maar geen fondse nie. Die
Algemene Sinode van 1978 het egter R5 000 per jaar vir “na
vorsing” gestem en daarmee is Iswen in 1979 begin met dr JM,
Cronjé, wat op 1 September 1979 diens aanvaar het, as enigste
personeellid. In 1981 het dr JJ Kritzinger op tydelike basis by
hom aangesluit en in 1983 het prof D Crafford die pligte van
die Direkteur van die lnstituut oorgeneem.

47.3 STELLENBOSCH EN BLOEMFONTEIN
I NG ESKAKEL

Spoedig na die totstandkoming van swen is die Teologiese
Fakulteite op Stellenbosch en Bloemfontein genader met die
versoek om met Iswen saam te werk. Hiertoe was hulle bereid
en is hulle as medewerkers van die Instituut verwelkom. Die
Universiteit het ook aan elkeen van hierdie Fakulteite amp
telike verteenwoordiging deur middel van een lid op die
Beheerraad van Iswen toegestaan.

47.4 PERMANENTE PERSONEEL
47.4.1 Hoewel die Universiteit van Pretoria aan die begin nie
sy weg oopgesien het om ‘n subsidie aan lswen te gee nie,het
hy na ‘n paar jaar tog met ‘n jaarlikse toekenning vir Iswen
begin. Dit was veral nadat lswen se eerste publikasies, die
vrug van navorsing, begin verskyn het. Namate die
navorsingswerk van die lnstituut verder ontwikkel het, het die
waardering van die Universiteit ook gegroei. Dit het ‘n
besondere hoogtepunt bereik tot die Universiteit in 1985, op
versoek van die Dagbestuur van Iswen, ingestem het dat ‘n
permanente pos van Senior Navorser by Iswen ingestel word.
Die Universiteit het horn bereid verklaar om 70% van die koste
van die pos (gelykstaande aan die van Senior Lektor) te voor
sien, as die Kerk die orige 30% sal verskaf. Op versoek van die
ASSK was die verskillende sinodes ook bereid om hierdie
ekstra toekenning aan lswen te doen.

47.4.2 Gevolglik is dr JJ Kritzinger vanaf 1 Januarie 1986 as
permanente voltydse Senior Navorser van lswen aangestel.
Vir die werk van Iswen is dit ‘n groot stap vooruit.

47.4.3 Aanbeveling
47.4.3.1 Die Universiteit van Pretoria word deur die
Algemene Sinode van die Ned Geref Kerk hartlik bedank
vir sy simpatieke houding teenoor Iswen en vir die per
manente aanstelling van ‘n voltydse senior navorser (dr
JJ Kritzinger) aan die Instituut vanaf 1 Januarie 1986.

47.4.3.2 Die Sinodes word bedank vir hulle aandeel aan
hierdie navorsingsinstituut wat vir die Kerk ‘n groot bate
is, en word versoek om steeds die nodige aandag aan
sendingnavorsing en -beplanning te gee.

47.5 NAVORSING DEUR ISWEN VOLTOOI
47.5.1 Die volgende navorsing is sedert sy ontstaan in 1979
deur Iswen voltooi en by wyse van publikasies beskikbaar
gestel:

*Die Nuwe Sendingsituasie, deur prof CWH Boshoff en
ander, 1979, 38 bladsye, prys R1,00.
*Kerk en Wêreld 1978, uitgegee saam met die ASSK, 1979,
104 bladsye.
*~n Missionêre Bediening, deur dr JJ Kritzinger, 1979, 320
bladsye.
*Aan God die Dank, Deel 1 (Geskiedenis van die Binne
landse Sending van die Ned Geref Kerk), deur prof D Crafford,
1982, 609 hladsye.
*Aan God die Dank, Deel 2 (Geskiedenis van die Buite
landse Sending van die Ned Geref Kerk), deur dr JM Cronjé,
1981, 405 bladsye.
* Born to Witness (verkorte samevatting van Aan God die

Dank, Dele 1 en 2 in Engels), deur dr JM Cronjé, 1982, 228
bladsye.
* From Mission Field to Autonomous Church in Zimbab

we, deur prof WJ van der Merwe (medewerker), 1981, 253
bladsye.
*Van Mens tot Mens, Kerklike kommunikasie in Teorie en
Praktyk, deur sewe outeurs, 1982, 383 bladsye.
*Die Onvoltooide Sendingtaak:

— In Noord- en Oos-Transvaal, deur dr JJ Kritzinger,
1982, elf boekdeeltjies, 724 bladsye, R2,00 per boekdeeltjie.
— In die PWV-gebied, Deel 1: Woonwêreld, deur dr JJ
Kritzinger, 1985, 156 bladsye, R4,00.
— ‘n Statistiese beskrywing van die godsdienstige
verspreiding van die bevolking van Suid-Afrika, deur dr
JJ Kritzinger, 1985, 127 bladsye, R5,00.
— Die Onvoltooide Getuienistaak van die Kerk in die
Kaapse Skiereiland, deur prop JGE Koegelenberg (mede
werker), 193 bladsye, R6,00

*subsidiering van Jongkerke, deur dr JM Cronjé, 1981, 86
bladsye, R2,00.
*Die Chinese in Suid-Afrika en hul godsdiens, deur dr JM
Cronjé, 1982, 40 bladsye, R2,00.
* Bitter as die juice of an aloe, deur dr HL Pretorius (mede

werker) oor die uitwerking van bekering op die inwoners van
Transkei, 1983, 45 bladsye, R2,00.
* Vroue met Nardusparfuum (Die aandeel van vroue in die

NG Sending), deur dr JM Cronjé, 1984, 270 bladsye.
*Missionalia Index Volume 1-10 (1973-1982), dr JJ Krit
zinger, 1984, 50 bladsye, R4,00.
*Die Pad Vorentoe. Die NG-familie se strewe na eenheid.
Deur prof WJ van der Merwe (medewerker), 1985, 135 blad
sye.
*Sound the trumpet of Zion, deur prof HL Pretorius (mede
werker. Die Onafhanklike Swartkerke in Transkei), 1985, 200
bladsye.
(Boeke waarvan die pryse aangegee is, kan direk van swen
bestel word. Die ander kan in die boekhandel gekoop word.)

Werk voltooi, maar nog nie verskyn nie
*Swart Pioniers in die Suid-Afrikaanse Sending
geskiedenis, deur prof D Crafford.
*Islam in Afrika. Verslag hieroor word aan die ASSK
gelewer.

47.5.2 Aanbeveling
Die Algemene Sinode neem met dank en waardering
van die uitgawes van tswen kennis en wit die aankoop
en bestudering daarvan by lidmate aanbeveel.

47.6 VERSOEK: OORHANDIGING AAN LEDE VAN
ALGEMENE SINODE

47.6.1 Die boek Die godsdienstige mosaIek van Suid
Afrika, deur dr JJ Kritzinger is van besondere belang vir
predikante en kerklike liggame, omdat dit ‘n duidelike beeld
bied van die stand van die Christendom (en ook ander gods-
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dienste) in Suid-Afrika. Iswen en die ASSK sou graag ‘n
verkorte uitgawe daarvan (sonder die tabelle) aan elke lid van
die Algemene Sinode wou skenk.

47.6.2 Aanbeveling
Die Algemene Siriode keur die aanbieding goed en
bedank die ASSK en Iswen daarvoor.

47.7 VERSOEKE VAN DIE ALGEMENE SINODE 1982
AAN ISWEN

Iswen werk dusver byna uitsluitlik aan navorsingsversoeke wat
van Sinodes, die ASSK, Sendingkommissies en ander kerklike
liggame kom. Die Algemene Sinode van 1982 het die volgende
versoeke tot swen gerig:

47.7.1 Die Onvoltooide Sendingtaak
47.7.1.1 Besluit Algemene Sinode
“Die Sinode beveel die voortsetting van die navorsing oor die
Onvoltooide Sendingtaak in die ander sinodale gebiede by die
betrokke SSK’s en Sinodes aan” (Handelinge, bls 1322, par.
32.4.4.21.

47.7.1.2 Uitvoering daarvan
Die betrokke SSK’s en Sinodes in die RSA het almal versoek
dat die navorsing ook hulle gebiede — en sodoende die hele
RSA — sal insluit. Dr JJ Kritzinger is met behulp van ‘n aantal
medewerkers hard besig aan hierdie groot taak en meen om dit
in 1987 te voltooi.

47.7.1.3. Terugvoering
47.7.1.3.1 Wat baie verblydend is, is dat na verskyning van
die versiag van die navorsing oor ‘n bepaalde gebied, die SSK
van die betrokke deel saam met die Jongkerke in daardie
gebied konferensies reel waar die bevindinge van die verslag
deeglik bespreek word. Terselfdertyd word ook vir die
toekoms beplan.

47.7.1.3.2 Nadat die navorsing (DV) in 1987 voltooi is, beoog
die ASSK om saam met swen ‘n Iandswye kongres in 1988
oor die Onvoltooide Sendingtaak in die RSA te hou.

47.7.1.4 Aanbeveling
Die Algemene Sinode keur die beoogde Iandswye
kongres oor die Onvoltooide Sendingtaak in 1988 goed
en doen ‘n beroep op die Kerk om dit sy heelhartige
steun en medewerking te gee.

47.7.2 Lidmate wat teen sendingwerk gekant is
47.7.2.1 Besluit Algemene Sinode 1982
“Die Sinode versoek die ASSK (ISWEN) om in samewerking
met kundiges (byvoorbeeld dosente in Praktiese Teologie en
Sendingwetenskap) ‘n doeltreffende pastoraat te ontwerp om
gebruik te word met lidmate wat radikaal teen sendingwerk
gekant is” (Handelinge, bls. 1322, par. 32.4.4.3).

47.7.2.2 Uitvoering van opdrag
Op versoek van die ASSK het lswen, in oorleg met die
genoemde dosente, materiaal vir ‘n kort brosjure, tot lidmate
gerig, byeengebring en aan die ASSK oorhandig. Op versoek
van die ASSK het dr PGJ Meiring die materiaal verwerk in ‘n
kort brosjure, Jy sal iou praat moet ken as jy my wil oor
tuig van sending. Die ASSK het SSK’s versoek om te reel.
dat ‘n eksemplaar by elke besoekpunt in die gemeentes
afgegee word en te vra dat dit as basis van gesprek by die huis
besoek deur die predikant dien.

47.7.2.3 Die ASSK het die verspreiding en bekostiging van
die brosjures aan die SSK’s oorgelaat. 146 800 is deur die NG
Sendingpers gedruk. Die bestellings was soos voig:

Wes-Transvaal
Noord-Transvaal
Suid-Transvaal
Oos-Transvaal
SWA
AS SK

Aanbevelings
47.7.2.3.1 Die Algemene Sinode keur die optrede van
die ASSK en ISWEN goed.

47.7.2.3.2 Dio Sinode doon ‘n boroep op kerkrade om
seker te maak dat elke huisgesin oor die brosjure beskik
en dat ‘n pastorale gesprek oor die sending met die bros
jure as basis gevoer word.

47.7.3 Aanslag van Islam
Die ASSK het Iswen versoek om ‘n ondersoek na die toe
gespitste aanslag van Islam op Suider-Afrika te doen. Prof D
Crafford is gevra om die taak op hom te neem. Hy het dit
goedgunstiglik gedoen en aan die ASSK oorhandig. (Kyk by
par. 50).

47.8 Nuwe groot navorsingsprojek vir ISWEN
47.8.1 Die Beheerraad van lswen het in Januarie 1986 besluit
dat die volgende groot navorsingsprojek van Iswen, ná
voltooiing van die oor die Onvoltooide Sendingtaak, oor Kerk,
Religie en Ontwikkeling sal handel. By die RGN sal, net soos
in die geval van die Onvoltooide Sendingtaak, vir ‘n toeken
ning ten opsigte van ons kostes daarmee, aansoek gedoen
word. Daar is ‘n groeiende besef onder mense wat met ont
wikkeling te doen het, dat die taamlike swak resultate wat oor
die afgelope paar dekades met ontwikkelingsprogramme in die
Derde Wêreld behaal is, deels toegeskryf moet word aan die
feit dat met die lewens- en wêreldbeskouing, die religieuse
dimense van die menslike bestaan, nie genoegsaam rekening
gehou is nie. Ten spyte van die groeiende besef het daar nog
mm insigte in die verband in die praktyk deurgewerk. Die
gedagte het daarom ontstaan om hierdie terrein te verken en
moontlike navorsing aan te voor wat uiteindelik ingrypende
implikasies sou kon he. Aan die ander kant is daar ook ‘n
gevoelde behoefte by kerklike en ander Christelike ontwikke
Iingsagentskappe om hulle bedrywighede en metodes
behoorlik teologies te begrond.

47.8.2 Aanbeveling
Met instemming kennisgeneem. lswen word die leiding
en seen van die Here in die nuwe navorsing toegebid.

47.9 MIKRO-ONTSLUITING VAN NAVORSINGS
MATER IAAL

47.9.1 Daar bestaan ‘n groot massa navorsingsmateriaal
soos Agendas en Handelinge van Sinodes en die ASSK,
sendingtydskrite, brosjures, studiestukke, ens. Ongelukkig is
dit nog nie ontsluit nie en navorsers moet baie tyd en moeite
doen om materiaal wat hulle benodig te vind.

47.9.2 Die Merensky Biblioteek van die Universiteit het
lswen ook aangemoedig en voorgelig om hierdie materiaal op
kaartjies volgens die Unitêrmstelsel te ontsluit. Hierdie taak is
aan dr JM Cronjé, wat ook met die kantoorwerk van lswen
help, en wat op ‘n jaar-tot-jaar-basis aangestel word, opgedra.
In die twee jaar, 1984 en 1985, is die volgende op ongeveer
4 000 unitérmkaarte en net soveel outeurskaarte ontsluit:

* Die Sendingblad: 1965 tot 1984.
* Agendas en notules van ASSK: 1962 tot 1984.
* Agenda en Handelinge Algemene Sinode: 1962 tot 1982.
* Los stukke, bestaande uit verhandelings (143), studiestuk

ke, brosjures, referate, knipsels, ens.
* ‘n Klein begin is ook met die Agendas en Handelinge van die

ander Sinodes gemaak.

6 500
24 600
25 800
11600
1100
5 200

146 800

Wes-Kaapland
Oos-Kaapland
Noord-Kaapland
OVS

30 000
15 000
7 000

20 000
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47.9.3 Op versoek van die Universiteit is besluit dat lswen
hierdie hele ontsluitingstelsel op rekenaar sal sit, ten einde dit
in wye kring beskikbaar te stel. ‘n Mikro-rekenaar is vir die doel
aan swen beskikbaar gestel en met hierdie groat taak is ‘n
begin gemaak.

47.9.4 Aanbeveling
Die Sinode neem met dank kennis dat die navorsingsmate
riaal op hierdie wyse meer toeganklik word.

47.10 KORT INLEIDING TOT DIE BYBEL VIR LIDMATE
JONGKERKE

47.10.1 Hoewel hierdie aangeleentheid nie onder “akade
miese navorsing” tuisgebring kan word nie, het lswen tog “in
die hg van die noue samewerking van lswen met die Kerk”
aandag aan hierdie saak gegee.

Skolingskursusse, Bybelskole, ens. vir lidmate van die NG
Kerk vind deesdae op bale plekke plaas. Daar is oak aansien
like literatuur oar die Bybel en sy boodskap beskikbaar. Vir lid-
mate van die Jongkerke is daar geen soortgelyke lektuur nie.
Daarby is dit meermale minder-geskoolde persone wat ‘n
groat boek soos die Bybel moet hanteer. Waar lees hy? Kom
hy aoit by die weg van saligheid uit? Lees hy nie dikwels soos
die man van Ethiopië wat nie verstaan wat hy in die Skrif lees
nie omdat hy niemand het om dit te verklaar nie (Hand 8>?

Die Dagbestuur van Iswen het toe aan dr JM Cronjé verlof
verleen am ‘n deel van sy tyd aan die opstel van ‘n kort in
leiding tot die Bybel te wy. Weens die hoe drukkoste en die
beperkte koapkrag van die lidmate sal dit ‘n boekie van
ongeveer 50 bladsye moet wees. Dit word gedoen in same
werking met die NG Sendinguitgewers en sal in verskillende
tale verskyn.

47.10.2 Aanbeveling
Met dank kennisgeneem. Lidmate van die Ned Geref
Kerk word aangemoedig am met die verspreiding van
die kort inleiding op die Bybel behulpsaam te wees.

47.11 NAVORSING OOR EKUMENE
47.11.1 Die ASSK het ‘n kort memorandum aan die Ekume
niese Kammissie deurgestuur onder die opskrif Voorstel oar
uitbreiding van die funksies van ISWEN om oak navors
ing oor ekumene in te sluit. Dit word hier gegee:

VOORSTEL OOR DIE UITBREIDING VAN DIE FUNKSIES
VAN ISWEN OM 00K NAVORSING OOR DIE EKUMENE

IN TE SLUIT

1. Die Beheerraad van lswen wat bestaan uit verteenwoor
digers van die Universiteit van Pretoria, die ASSK en al drie die
Kerk se Fakulteite het dit in beginsel goedgekeur dat lswen sy
navorsingsfunksies mag uitbrei am oak Ekumene in te sluit.

2. In praktyk sal dit die volgende inhou:
2.1 In noue oorleg en samewerking met die Ekumeniese
Kommissie en die amptenaar van die Kerk vir Ekumene sal
navorsingsprojekte oar die ekumene gestimuleer en oak self
aangepak word. Dit kan geskied deur studente wat op die
gebied verhandelinge skryf, deur personeel van lswen, deur
kerklike kommissies of deur buite-navorsers wat vir die doel
genader word.

2.2 Studie en navorsingsmateriaal oar die ekumene sal
byeengebring en ontsluit word. Meer aandag sal gegee word
aan die uitbauing van die boekery in Merensky Biblioteek oar
die onderwerp.

2.3 Iswen sal sy Unitérm mikro-ontsluitingstelsel wat tans
gerekenariseer word oak kan uitbrei tat die ekumeniese veld.
Dit beteken dat tydskrifartikels wat veral vir ons ekumeniese
verhoudinge van belang ~s, geIndekseer kan word. lswen se
ideaal is am die tydskrifte wat antvang ward deur Merensky,

die ASSK, die Uitvoerende Amptenaar van die Kerk en KITAL
van die Hervormde Kerk te koördineer en gesamenthik te
indekseer. Dit sal vir navorsers oar die ekumene ‘n uitgebreide
veld van navorsingsmateriaal verskaf.

2.4 Die indeksering en bewaring van die materiaal sal opk vir
die amptenaar van die Algemene Sinode belas met Ekumene
en vir Ekumeniese Kommissies van die Kerk (wat hopehik in
grater getalle tot stand sal kom> van groat waarde wees aan
gesien hulle op aanvraag by Iswen van die beskikbare
materiaal voarsien kan word.

47.11.2 Aanbevelings
47.11.2.1 Die Algemene Sinode keur die beginsel goed
dat ISWEN se funksies uitgebrei word tot navorsing oor
die Ekumene.

47.11.2.2 Die Algemene Sinode begroot vir die vol
gende vier jaar R3 000 per jaar vir dig aanstelling van ‘n
tydelike navorsingsassistent om ekumeniese tydskrifte
waarop die Kerk ingeteken is en wat by Merensky
biblioteek ontvang word te indekseer en op Iswen se
rekenaar te plaas (KITAL sal gevra word am hulle mate
riaal self te indekseer maar op so ‘n wyse dat lswen se
rekenaar daarop sal kan inskakel).

47.12 ISWEN-KOMMUNIKASIE
Hierdie tydskrif van ISWEN staan onder beheer van ‘n
redaksiekomitee wat bestaan uit proff CWH Boshoff, D Craf
ford, J du Preez, JH Smit, dr JM Cronjé en dr JJ Kritzinger.
Dit verskyn twee keer per jaar en stel navorsingsresultate van
ISWEN bekend.

47.13 BEGROTING VIR NAVORSING
47.13.1 Die Algemene Sinode het in 1982 RiO 000 per jaar
aan die ASSK toegestaan vir Navarsing (ISWEN>. Dit ward
deur ISWEN vir administrasie en navorsingshulp gebruik. Die
koste in die verband het egter nou as gevalg van inflasie
gestyg.

47.13.2 Aanbeveling
Die Algemene Sinode besluit am sy jaarlikse bydrae tot
navorsing van die ASSK (ISWEN) van RiO 000 tot R12 500
te verhoag.

47.14 DANK
Die ASSK wil die Algemene Sinode, die ander Sinodes en
individuele hidmate baie harthik bedank vir finansiële en ander
steun wat aan ISWEN gegee is en versoek hulle am daarmee
voort te gaan.

48. DEF~N~S~ES EN OMSKRYW~NG
VAN BEGRUPPE

Van die kant van die Federale Raad het die versoek
gekom dat die lidkerke hul siening gee aor ‘n aantal
begrippe random sending.

48.1 EVANGELISASIE EN SENDING
Die AKAE doen verslag oar die samesprekings tussen die
AKAE en die ASSK oor hierdie aangeleentheid (par. 2.4>.

Die ASSK vereenselwig ham met die aanbevehing in par.
2.4.4.2 van die verslag van die AKAE.”

48.2 DIAKONAAT, INTERKERKLIKE HULPVERLENING,
KERKOPBOU EN GEMEENTEBOU, SENDING

48.2.1 Algemene opmerking
Die aksies van sending, diakonaat, interkerkhike hulpverlening
en gemeentebau oorvleuel mekaar noodwendig. Dit is tag
nodig vir die praktyk am te onderskei tussen die aksie wat deur
verskillende kommissies van die kerk hanteer word. Die
begripsbepahinge wat hier volg is ‘n paging am die verskihlende
terreine af te baken sander am ‘n waterdigte skeiding te
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bepleit. Die oplossing moet wees dat die arbeid nie gelsoleerd
deur verskillende kommissies onderneem word nie maar deur
skakeling en oorleg met mekaar.

48.2.2 Diakonaat
Die diakonaat van die kerk is gerig op die noodlydendes en
hulpbehoewendes in die gemeente sowel as op noodlydende
en hulpbehoewende enkelinge en gemeenskappe in die
wêreld.

48.2.3 Interkerklike hulpverlening
Dit is huip wat verleen word aan hulpbehoewende kerke of ge
meentes ten einde hulle in staat te stel om hulle basiese pligte
en verantwoordelikhede na te kom. Dit is gegrond op die
beghisels dal as eeri lid van die Ilggaam van Chrlstus ly, dan ly
aimal saam. Dit dien dus tot die opbou van die swakker lede
van die Iiggaam. Dit geskied langs die weg van ooreenkomste
tussen gemeentes. (Dit kan die beste administreer word deur
finansiële kommissies of uitvoerende kommissies van die kerk
raad of deur ‘n kommissie wat die kerkraad aanwys).

48.2.4 Kerkopbou en gemeentebou
Dit is ‘n aksie wat gerig is op die skoling en aktivering van
gemeentelede en ampsdraers ten einde huile dienswerk in die
gemeente en in die wêreid meer doeltreffend te kan uitvoer.
Dit is daarop gerig om die verskeidenheid van die gawes wat
die Heilige Gees uitgedeel het aan die lede van die gemeente te
benut en te aktiveer. Dit geskied deur verantwoordelike
woordbediening, pastoraat en kategese maar ook deur lid
maattoerustingsprogramme en gemeentebou kursusse. (Die
kerkraad kan ‘n kommissie vir ampsbediening, gemeentebou
en evangelisasie daarvoor verantwoordelik maak).

48.2.5 Sending
Dit is die arbeid van die kerk wat gerig is op die wéreld in sy
omvattende nood. As verlore sondaars is die nood van die
wêreld ‘n behoefte aan verlossing en evangelisering. Waar
lyding, armoede, honger en onderdrukking heers, is daar ook
‘n behoefte aan missionêre diakonaat en sosiale geregtigheid
wat bevryding van armoede en onderdrukking kan bring.

Die sending van die kerk is gong op die evangelisering van die
nie-christene en dit geskied deur woord en daad, getuienis en
diens. Dit kan uitgaan van die sendingkommissies van die
Kerk maar is 00k die roeping van elke gelowige.

48.2.6 Aanbeveling
Die omskrywings in par 48.2.2-5 hierbo word
goedgekeur met die verduideliking in 48.2.1

48.3 WAT IS SENDING
Die Dagbestuur van die Breë Moderatuur het die ASSK gevra
om die NG Kerk by samesprekings oor begrippe rondom sen
ding te verteenwoordig by ‘n samespreking van verteen
woordigers van die NG Kerkfamilie. Die NG Sendingkerk het
die samesprekings op 1-3 April 1986 op die kampus van die
Universiteit van Wes-Kaapland gereel.

Die UK van die ASSK het dr AM Hofmeyr benoem om ‘n
referaat te lewer oor: “‘n Bestekopname van die huidige
sendingaksies van die NG Kerk”. Ds DS Snyman (wat op die
referaat van ds JC Adonis respondeer het), proff JH Smit, J du
Preez en D Crafford en dr CM Pauw het ook deelgeneem.

Die ASSK het ‘n verslag oor die werkswinkel ontvang en het
soos volg daaroor besluit:

48.3.1 Die ASSK neem kennis van die werkswinkel wat deur
die Kommissie vir Getuienisaksie van die ASSK in Belville
gereel is oor die vraag “Wat is Sending?”

48.3.2 Die ASSK besluit om:
48.3.2.1 Samewerking aan die Kommissie vir Getuienisaksie
te verleen ten opsigte van die bevordering van die eenheid van
die Kerk.

48.3.2.2 Gemeenskaplike probleme deur middel van onder
andere gespreksvoering onder oë te neem en

48.3.3 Daadwerklik op die verskeie terreine mee te werk met
die oog op die gemeenskaplike doel nI. die eer van God, die
koms van sy koninkryk en die heil van die mens.

49. D~E NG KERK AS ORGAAN VDR
GEREG11GHEID EN VERSOENING DN
D~E SUID-AFRIKAANSE KONTEKS

49.1 OPDRAG VAN DIE ALGEMENE SINODE
“In die hg van toenemende spanninge tussen volkere en nasies
op internasionale terrein, wat ook sy deurwerking vind op na
sionale terrein in Suid-Afrika, doen die Sinode ‘n dringende
beroep op die lidmate van die Kerk om die evangelie konkreet
te maak in die gewone alledaagse gang van hulle lewe en op
die wyse organe vir geregtigheid en versoening tussen mense
in Suid-Afrika as ‘n veelvolkige land te wees.”

‘Aan die ASSK word opgedra om te besin en uit te spel wat
hierdie “konkreet maak van die evangelie” in die praktyk
behels. Hier word gedink aan praktiese sake soos die
aanspreekvorm van anderkleuriges, gedrag teenoor en begrip
vir hulle en ander praktiese sake” (Handelinge 1982:1309>.

49.2 Die ASSK het proff JH Smit en J du Preez gevra om ‘n
memorandum hieroor op te stel. Die ASSK iê graag die
memorandum aan die Sinode voor:

DIE NG KERK AS ORGAAN VIR GEREGTIGHEID EN
VERSOENING IN DIE SUID-AFRIKAANSE KONTEKS

1. OMLYNING
Ons het ooreengekom (proff Smit en Du Preez) dat ons opdrag
nie behels dat ons weer ‘n prinsipiele besinning moet aanbied
oor geregtigheid, menseverhoudings en versoening nie.
Hieroor is daar reeds in die NG Kerk baie besin, geskrywe en
besluite geneem (verwys onder andere na: Ras Volk en Nasie
paragraaf 46-47 oor Sosiale geregtigheid; RVN paragraaf 15-41
oor die Ekumene; RVN paragraaf 58-61 oor die verhoudinge
binne die NG Kerk-familie. Vergelyk verder besluite van die
Algemene Sinode 1982 oor rassisme, erkenning van iidmaat
skap binne die verband van NG Kerke. Vergelyk verder aan
bevelings van die Federale Raad van NG Kerke 1982 oor: Cop
deure, erkenning van lidmaatskap, strukturele eenheid en
erkenning van legitimasie).

Die groot vraag in die N.G. Kerk is hoe hierdie besinning en
beginselriglyne in die praktyk van die Suid-Afrikaanse konteks
toegepas kan word. Dit is dus ‘n vraag na die wyse waarop
die N.G. Kerk betrokke is en meer sinvol betrokke kan raak om
(1) sy boodskap oor geregtigheid en versoening vir sy eie lid-
mate en die Suid-Afrikaanse gemeenskap oor te dra en (2) te
verseker dat die beginselriglyne neerslag vind deur die getuie
nis en dade van sy lidmate op alle lewensterreine.

2. WAT KAN ONS LEER UIT DIE GESKIEDENIS
(‘n Aantal modelle)

2.1 Die “Social Gospel”
Teen die einde van die l9de en begin 20ste eeu het hierdie be
weging in die VSA ontstaan aan die een kant as reaksie teen
die eensydige beklemtoning van enkelbekering en redding van
siele as sendingmotief: en aan die anderkant teen sosiale mis
stande soos: dwelmverslawing, drankmisbruik, kinder
huwelike, poligamie, verontregting van vroue, vooroordeel,
korrupsie, omkopery, towery ensovoorts. Die pleitbesorgers
(Walter Rauschenbusch (1861-1918) — “Christianity and the
Social Gospel” (1907); “A theology for the Social Gospel”
(1917); Harry Fosdick met sy “Riverside Sermons”> het klem
gele op die evolusionére ontwikkeling van die koninkryk van
God in die gemeenskap. Deur die heiliging in die persoonlike,
gesins-, nasionale, ekonomiese en religieuse lewe sal die
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koninkryk al meer verwesenlik word: daarvoor moet die
gelowige (en die kerk) werk. Die probleem is egter dat hierdie
koninkryk al meer horisontaal verwag is en al minder met die
koninkryk van God as eskatologiese heilsgebeure te doen het;
dat die vertikale en eskatologiese al meer uit die oog verloor is;
en dat die Evangelie versosialiseer is.

2,2 Die “Comprehensive Approach”
Op die Internasionale Sendingraad het dit, veral na Jerusalem
(1928) duidelik geword dat die evangelieprediking op die
sendingveld ‘n wyer veld moet betree as enkel woord
verkondiging. Al die sendelinge het saam met die prediking
00k mediese dienste, skooldienste, literatuurdiens en veral na
Tairibataili (1938) so3ia&-maatskopliko dionsto ingosluit. Door
is gepraat van die noodsaaklikheid om die hele mens na gees
en liggaam te benader — ‘n komprehensiewe benadering.
Hierop het JH Bavinck die waarskuwende woord laat hoor dat
dit net nie nou mag ontwikkel in ‘n newestelling van die vier
dienste nie te wete: Prediking plus mediese diens plus skool
diens plus literatuurdiens plus sosiaal-ekonomiese dienste. Die
gereformeerde benadering met die woorddiens as oorkoepe
lende bediening moet ons daarvan weerhou om te praat van ‘n
komprehensiewe sending in die algemeen of multi
dimensionele sending in die algemeen: Sending het nie vier
newegeskikte dimensies nie, maar is ‘n enkelvoudige taak, te
wete Woordverkondiging. Die Woordverkondiging het wel
veelvuldige dimensies, sodat ons kan praat van ‘n komprehen
siewe Woordverkondiging (Woordverkondiging deur predik
ing en mediese diens en skooldiens en literatuurdiens en
sosiaal-ekonomiese diens) of multidimensionele Woord
verkondiging.

Volgens JH Bavinck sou die sosiale betrokkenheid dus sy plek
kry as een van die dimensies van Woordverkondiging.

2.3 Die Wereldraad van Kerke-modelle

2.3.1 Die Nieu-Delhi-model (1961)
Met die inskakeling van die Internasionale Sendingraad by die
WRK as deel van die WRK se Departement vir Evangelisasie en
Wereldsending (Division for Evangelism and World Mission)
het die WRK, volgens prof Crafford, die hoogtepunt van die
teologiese formulering van sy taak bereik. Die WRK se taak
(ook die taak van die lidkerke) is omskrywe as: getuienis, diens
(diakonaat) en eenheid. Onder diakonaat is dan gespesifiseer
dat dit nie filantropiese dienslewering sal wees nie, maar ‘n
voortsetting van die diakonia van die Groot Diakonos Jesus
Christus. Dit moet ook dien as teken van die koninkryk, dus
deel wees van die koninkryksboodskap.

In hierdie model kom dan ‘n verdere belangrike aspek na yore:
Die kerk se sosiale betrokkenheid moet teken wees van die
koninkryk en gestalte gee aan die diens van die koninkryk.

2.3.2 Die Uppsala-model (1968)
Die Uppsala-vergadering van die WRK het ‘n ander koers in
geslaan. Dit is voorafgegaan deur (i) die teologie van bevry
ding van Gutierrez en die teologie van revolusie van Richard
Shaull (ii) die Geneve (1966) wêreldkongres oor kerk en ge
meenskap waar die meerderheid afgevaardigdes nie teolod
was nie, maar ander beroepe verteenwoordig het; en waar die
oorwig van afgevaardigdes uit die Derde Wêreld-lande gekom
het.

Hierdie Geneve-kongres en sy radikale denke het op die
Uppsala-vergadering (1968) voortgegaan ten opsigte van ons
onderwerp, naamlik die wyse waarop die kerk by sosiale ver
andering betrokke raak. Revolusie is vir die eerste keer gesank
sioneer as eties-verantwoorde weg vir verandering. Die kerk
behoort sy steun te gee aan revolusionére prosesse wat sosiale
verandering wil bewerkstellig: “In countries where the ruling
groups are oppressive or indifferent to the aspirations of the
people, are often supported by foreign interests, and seek to
resist all changes by the use of coersive or violent measures,

including the “law and order” which may itself be a form of
violence, the revolutionary change may take a violent form
Nevertheless we (the churches) are called to participate
creatively in the building of political institutions to implement
the social changes that we desperately needed” (Report of
Section Ill to the Uppsala Assembly par. 15).

Die uitvloeisels van hierdie wyse van kerklike betrokkenheid
was onder andere

(i) die PCR program van die WRK 1969 (program to combat
racism).

(ii) Die kerk (WRK) tree op as ekonomiese drukgroep.
(iii) Die neiging om alle verandering en bewegings wat werk

vir sosiale verandering te identifiseer met die dinamiek van
die Koninkryk van God.

(iv) Heilsgeskiedenis en wereldgeskiedenis word geldentifi
seer: God werk waar sosiale verandering en bevryding
plaasvind. Die kerk moet dus daar meewerk of toesien dat
die bevryding en heil sonder sy medewerking plaasvind.

(v) Sending word al meer humanisering van die samelewing.
Die twee hoofpunte van hierdie model ten opsigte van die
wyse van kerklike betrokkenheid is (i) geweld/revolusie
(ii) humanisering van die samelewing.

2.4 Die Roomse model
Tradisioneel het die Roomse teologie vanuit die Corpus Chris
tianum gedagte gewerk met die uitgangspunt: die regering is
lidmate van die kerk en die kerk doen die eksegese vir sy lid-
mate en lei die regeerders ten opsigte van morele beginsels vir
die landsregering. Die wyse van kerklike betrokkenheid by
sosiale vraagstukke is dus deur direkte leiding aan die regering.

In baie lande is die Roomse Kerk egter nie (meer) in die
meerderheid nie en het ‘n meer realistiese en meer beskeie
benadering, veral na Vaticanum II, posgevat. In “Sacra
mentum Mundi” word die kerk aangemoedig om ‘n dienaar in
die gemeenskap te wees en deur penetrasie van sy lidmate in
die gemeenskap, die gemeenskap tot sosiale geregtigheid en
ander deugde te beInvloed. Die hoofgedagte is dus nou: diens
in plaas van oorheersing en penetrasie deur die lidmate eerder
as voorskrifte van die amptelike kerk.

2.5 Die Lutherse model
Die Lutherse twee-ryke-leer met die kerk as die ryk van genade
waar Christus deur liefde regeer en die staat die ryk van die reg
waardeur die owerheid regeer met die wet — en dat die twee
ryke onafhanklik van mekaar funksioneer, is ook na We
reldoorlog II op allerlei punte deurbreek. Teoloë soos Bonhoef
fer en Thielicke beklemtoon die dienende karakter van
die kerk in die wêreld sowel as sy profetiese roeping ook
teenoor die staat. Dus, die kerk se profetiese roeping teenoor
die staat is ook hier die wyse van kerklike betrokkenheid.

2.6 Die Calvinisme
2.6.1 Calvyn self
Calvyn beklemtoon die kosmiese betekenis van Christus. Hy is
die Verlosser en Koning van die wêreld.

Die kerk is die sigbare sentrum van Christus se regering — die
yolk van die koninkryk. Die kerk en staat is verskillende ter
reine, maar Christus se koningskap geld vir albei (en alle ander)
terreine.

Die kerk het ook die roeping om die staat profeties aan te
spreek indien hy nie voldoen aan die eise van die Woord nie.
Deur hierdie selfde profetiese roeping moet die kerk leiding
gee toy die ewe en optrede van die gelowiges op elke lewens
terrein.

2.6.2 A Kuyper ontwikkel Calvyn se teologie vir die
Nederlandse omstandighede van die l9de en 20ste eeu en wel
op twee maniere:
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(I) die lewenskringe word omlyn (soewereiniteit in eie kring)
ten einde die koningskap van Christus duideliker uit te
spel oor elke terrein;

(ii) die wyse waarop die koningskap uitgespel word, geskied
deur christelike organisasies vir elke terrein: onderwys,
politiek, ensovoorts.

Die kerk moet horn dan hou by sy terrein tewete die bediening
van die Woord en sakrarnente. Die Christene en Christelike
organisasies het dan die roeping om die Woord uit te dra en
toe te pas op elke ander terrein van die lewe.

2.6.3 K Barth: Die groot bydrae van Barth in hierdie ver
band is sy kiern op die eksemplariese bestaan van die kerk.
Die kerk en idmaat rnoet deur wat hy is sy getuienis in die
wêreld deurgee. Juis om die rede wys hy byvoorbeeld die
christelike politieke party van die hand orndat die party krag
tens sy funksionering in ‘n gebroke wêreld steeds kornprorniee
sal moet maak. Dit mag die kerk juis nooit doen in sy Woord
verkon~iging nie.

Ons sou dus van die Calvinisme ten opsigte van die saak
onder bespreking die volgende sarnevatting kon gee:

(i) Christus se verlossingswerk is wêreldornvattend. Hy is
Verlosser en Koning nie net van die enkeling en die kerk
nie, rnaar van die hele lewe en elke lewensterrein.

(ii) Die kerk is die sigbare sentrurn van die Verlossingswerk
en Koningskap van Christus — die werkswinkel waar Hy
sy verlossende en lewensvernuwende werk doen en ten
toon stel tot ‘n getuienis vir die wêreld.

(iii) Die profetiese task van die kerk en die gelowige behels ‘n
verkondiging van die Woord en sy beginsels vir elke ter
rein van die ewe — ook vir die staatkundige terrein.

(iv) Deur die lidmate rnoet die vernuwing en Koningskap uit
gedra word na elke ander terrein van die (hulle) lewe.

(v) Terselfdertyd bring die omlyning van Iewenskringe die
versigtigheid rnee orn die selfstandigheid van elke lewens
kring met sy eie struktuur en orde te eerbiedig. So het die
kerk sy eie ewenskring en struktuur en rnoet hy waak
teen inbreuk op die orde en struktuur van ‘n ander
Iewenskring.

(vi) In die NG Kerk se situasie moet ons verder rekening hou
daarmee dat ons aan d)e een kant die versigtigheid geleer
het en handhaaf vir die kerk se oorskryding van sy terrein
ten opsigte van byvoorbeeld die staat, rnaar dat ons aan
die ander kant nie die christelike organisasies van Kuyper
het waardeur die gelowige toegerus en gerig word op
deelnarne en getuienis op die verskillende lewensterreine
nie.

49.3 AANBEVELINGS
49.3.1 Teenoor ‘n verskraalde evangelie (net gerig op
enkelbekering en die redding van die siel) en ‘n ver
waterde evangelie (eensydige kiem op humanisering
van die samelewing, bevryding van verdruktes, hori
sontalisering van die evangelie),
kies die Algemene Sinode opnuut vir ‘n Koninkryks
benadering, dit wit sê die benadering van Komprehen
siewe Evangelieprediking (Multidimensionele Evangelie
prediking). Dit beteken ‘n prediking van die hele
evangelie vir die hele mens vir die hele wêreld (en elke
lewensterrein). Ten opsigte van geregtigheid, versoe
ning en sosiale verhoudinge sal die Kerk dit dus weer vir
homseif moet uitmaak dat hy ‘n verantwoordelikheid
daarteenoor het: die evangelie van die koninkryk raak
die hele mens in al sy lewensverbande. Dit kan ook
gebeur soos juis nou, dat sekere terreine dringender
aandag vra en dan moet die kerk op kerklike wyse die
evangelie van die koninkryk duidelik, genuanseerd, op
die vrae rondom geregtigheid en versoening Iaat val.

49.3.2 Die kerk het die onvervreembare reg en opdrag
om die evangelie van liefde, wat ‘n evangelie van versoe

fling en geregtigheid is, voortdurend en onverskrokke te
verkondig. Daar moet altyd onthou word dat die
evangelie ‘n onvervangbare vertikale dimensie bevat.
Terselfdertyd mag versoening en geregtigheid file net
vertikaal verstaan word nie, maar vanuit hulle
geworteidheid in God moet hulle juis ook voluit horison
taal verstaan word, omdat die God wat aan sy kerk die
evangelie van versoening en geregtigheid toevertrou
het, die versoening en geregtigheid tussen mense in
daardie evangelie insluit. Hy is die God van reg en gereg
tigheid wat die reg op aarde herstel wil sien. Sy konink
ryk is ‘n koninkryk van herstelde verhoudinge tussen
God en mens en tussen mens en mens, en mens en na
tuur.

49.3.3 Die Sinode vestig die aandag van lidmate op
49.3.3.1 die Bybelkorkursus “Jou naaste soos jouseif”
wat in die LTP-program verskyn het en wat aspekte van
“die konkreet maak van die evangelie” in die praktyk
belig.

49.3.3.2 die Bybelkorkursus oor Menseverhoudinge
wat in die LTP-program vir 1988 beplan word.

49.3.4 Die Algemene Sinode versoek die voorgenome
“Skakelkommissie vir Diens van Barmhartigheid” en
“Skakelkommissie vir Verstedeliking en Bedryfs
bediening” om voorligting aan kerkrade, ringe en
sinodes te gee oor die behoefte aan die moontlikhede vir
gesamentlike optrede van diakonale liggame in die NG
Kerkfamilie.

49.3.5 Die Algemene Sinode dra dit aari die Breë
Moderatuur op om voort te gaan met gesprekke met die
NG Sendingkerk sodat versoening bereik kan word ter
wille van ons gesamentlike getuieflis vir die evangelie.

49.3.6 Die Algemene Sinode doen ‘n beroep op die lid-
mate van die Kerk om in gesindheid, woorde en dade
teenoor ander mense steeds versoenend op te tree.

50. ISLAM

50.1 Die Algernene Sinode het opdrag san die ASSK gegee
om ‘n deeglike studie te maak van die toegespitste aanslag van
die Islam op Suider-Afrika as deel van hulle huidige wêreldaan
slag, en orn die volgende Algemene Sinode hieroor te adviseer
(Handelinge 1982, bI 1325).

50.2 Die ASSK het prof D Crafford gevra om ‘n memoran
dum hieroor op te stel.

Die memorandum verskyn as Bylaag 1 by hierdie verslag.

50.3 AANBEVELINGS
50.3.1 Groei van Islam
50.3.1.1 Die Sinode neem kennis van die oplewing en
groei van Islam in Afrika.

50.3.1.2 Die Sinode is besorg oor die feit dat talle jong
Swartmense en Bruinmense veral na 1976 hulle tot Islam
begin wend as ‘n ideologie wat die “bevrydingstryd”
bevorder.

50.3.2 Bearbeiding van Moslems
50.3.2.1 Die Sinode beklemtoon die roeping van die
Ned Geref Kerk om sy regmatige aandeel te neem aan
die getuienisaksie teenoor die 328 000 Moslems in ons
land wat bestaan uit ongeveer 164 000 Kleurlinge, 154 000
Indiërs, 8 000 Swartmense en 2 000 Blanikes.

50.3.2.2 Die samewerking van die hele NG Kerkfamilie
behoort verkry te word vir gekoordineerde en gesament
like optrede. Dit word aan die ASSK opgedra om same-
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werking binne die RSA te probeer bewerkstellig. Verder
word die aangeleentheid na die Federale Raad verwys
vir oorweging en optrede.

50.3.2.3 Daar behoort samewerking gesoek te word
met aanvaarbare interkerklike sendinge wat spesialiseer
in Moslemsending soos by Life Challenge met wie die
NGSK in Kaapland reeds nou saamwerk. Daar kan baie
van die ervaring van die sendinge geleer word.

50.3.2.4 Vir die bediening gerig op die Moslems aan
vaar die Sinode die volgende riglyne:

50.3.2.4.1 Die uitgangspunt moet nie wees ‘n vyandige
konfrontasie met Islam nie maar eerder ‘n saam bestaan
in Iiefde en diensbaarheid teenoor mekaar waardeur
God se Iiefde vir die sondaar duidelik aan die Moslem
oorgedra kan word.

50.3.2.4.2 Buurskap en vriendskappe met Moslem
gesinne is ‘n belangrike metode waardeur die Evangelie
gekommunikeer kan word.

50.3.2.4.3 Dialoog met Moslemleiers kan op ‘n
georganiseerde vlak gevoer word maar die spontane
gesprekke van mense op die vlakke waar hulle saam leef
en werk is van nog groter belang.

50.3.2.4.4 Daar moet skolingsgeleenthede vir lidmate
geskep word om hulle voor te berei vir getuienis teenoor
Moslems.

50.3.2.5 In die dialoog met Islam moet die volgende rig
lyne in ag geneem word:

50.3.2.5.1 Dit moet daarop gerig wees om mekaar se
godsdiensbeskouinge beter te leer ken.

50.3.2.5.2 Dit moet nie net lei tot twisgesprekke en
konfrontasie wat verhoudinge meer benadeel as bevoor
deel nie.

50.3.2.5.3 Christene moet poog om in die gesprekke
veral die aard van die Bybelse openbaring, die wese van
God Drie-enig en die betekenis van Christus se versoe
ningswerk so duidelik as moontlik aan die Moslem mee
te deel aangesien hy dit nog nooit begryp het nie.

50.3.2.5.4 Daar kan gekyk word na terreine waar Chris
tene en Moslems met mekaar kan saamwerk in die be
stryding van sosiale ongeregtigheid en euwels.

50.3.2.5.5 Christelike waarhede mag nie verwater word
ter wille van die voortgang van dialoog nie.

50.3.2.5.6 Die dialoog mag nie die begeerte om die
Moslem vir Christus te wen, uitblus nie maar moet
eerder as ‘n middel daartoe gesien word.

50.3.3 Uitdagings aan die Kerk

50.3.3.1 Die Ned Geref Kerk moet besef dat Islam hom
uitdaag om op alle terreine van die lewe die beginsels
van die Koninkryk wat hy bely uit te leef en toe te pas in
die praktyk.

50.3.3.2 Die kerk moet ‘n gevoeligheid openbaar vir die
sondige verskeurdheid wat deur Islam misbruik word
om die Christendom as ongeloofwaardig voor te stel.

50.3.3.3 Die kerk moet in sy optrede en gesindheid
bewys lewer dat Christelike broederskap en naasteliefde
oor kleurgrense heen ‘n realiteit is aangesien ‘n gebrek
daaraan deur Islam vir hulle eie propaganda uitgebuit
word.

50.3.4 Godsdiensvryheid
Islam moet aanvaar en erken word as ‘n minderheids
godsdiens in Suid-Afrika wat vryheid het om sy geloof te
beoefen in ooreenstemming met die beginsel van gods
diensvryheid.

50.3.5 Verhouding Christene en Moslems
50.3.5.1 Die Sinode bepleit gesonde buurskap en goeie
onderlinge verhoudinge tussen Christen- en Moslem
gemeenskappe in ons land.

50.3.5.2 Lid mate word opgeroep om te alle tye so op te
tree dat goeie verhoudinge bevorder word.

50.3.5.3 Moslems moet besef dat radikale deelname
aan rewolusionêre aksies en opsweping van mense tot
dade van terreur die verhouding tussen Moslems en die
meerderheid van Christene in Suid-Afrika ernstig bena
deel en die vreedsame seam bestaan van die gods
dienste in gevaar stel.

D~E NED GEREF KERKFAM~UE
51. STAflST~EK

51.1 LIDMATETAL NG KERKFAMILIE
Die volgende tabel gee ‘n aanduiding van die getal belydende
lidmate wat aan elk van die Iidkerke in die NG Kerkfamilie
behoort:

Ned Geref Kerk
Ned Geref Sendingkerk
Ned Geref Kerk in Afrika
Reformed Church in Africa
Reformed Church in Zimbabwe (plus minus)
KMAP: Nkhoma Sinode
KMAP: Harare Sinode
Reformed Church in Zambia
Evangeliese Geref Kerk in Afrika (EGKA)
Reformed Church in Caprivi
lgreja Reformada em Mocambique
DRC in Botswana

51.2 BYDRAES NG KERK VIR ONDERSTEUNING VAN
ANDER LIDKERKE VAN NG KERKFAMILIE

Die volgende tabel gee ‘n aanduiding van wat in totaal in die
verskillende sinodale gebiede in 1985 bygedra is vir die onder
steuning van die ander lede van die NG Kerkfamilie en vir
evangeliseringswerk in nuwe sendingvelde. Tevore is van hier
die bydraes gepraat as bydraes vir sendingwerk.

Gemiddelde bydrae
per Iidmaat van die NGK

1982 1986

967 810
209 911
259 953

1 200
20 000

164 191
7 135

72 862
4 800

398
18 120

3 883

1 730 263

Sinode
Wes-Kaapland
Oos-Kaapland
Noord-Kaapland
Natal
ovs
Wes-Tra nsvaa I
Noord-Transvaal
Suid-Transvaal
Oos-Transvaal
SWA
SMA

R2 937 878
1 338 284

888 374
795 161

1 241 037
1 240 745
1 417 889

776 066
1 062 269

305 000
17 478

R12 020 181

R3 537 008
2535 949
1 091 123

993 978
3400 000
1 070 321
1 360 893
1 240 954
1 775 171

380000
20 000

R17 405397

R13,17 R17,98
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52. KOMMUNIKASIE MET GELOWIGES
VAN DIE ANDER LEDE VAN DIE NG
KERKFAMILIE

Die ASSK het besluite van die Algemene Sinode oor

* oop kerkdeure en kerklike besoeke oor en weer
* besprekingsgeleenthede waar met lidmate van ander Kerke

gekonfereer word
* gemeenskaplike getuienis: saam beplan om ‘n bepaalde

werk te onderneem
* gesamentlike aanbidding, vera) met belangrike geleent~

hede soos Pinksterdag, Hervormingsdag, Geloftedag,
Kersfees, ens., bymekaargebrlng en dit aan SSK’s beskikbaar
gestel met die versoek dat dit opnuut onder die aandag van
kerkrade gebring word.

53. GESAMENTLIKE SENDING MET
JONGKERKE

1. Die Algemene Sinode het, benewens ‘n bevestiging van
sy beleid in verband met gesamentlike sending, 00k die
volgende besluit geneem:

“Opdrag tot studie oor plaaslike inisiatief met sending.
1.1 Die sending in al sy beoefeningsmomente is ‘n onont
wykbare opdrag en onvervreembare reg vir elke gelowige en
die plaaslike gemeente.
1.2 Die huidige implementering vandie beleid van die ge
samentlike sending kan hierdie opdrag en reg vertroebel.
1.3 Die Algemene Sinode dra dit derhalwe op aan die ASSK
om ‘n studie te maak van al die faktore wat die persoonlike en
plaaslike inisiatief ten opsigte van die sending verskraal en die
Kerk te adviseer hoe om die deur daarvoor oop te hou.” (Acta
1982: bI 1310)

2. Die ASSK het sy standpunt hieroor geformuleer in die
“Riglyne vir die Uitvoering van die NG Kerk se Sendingwerk”
wat aan die Sinode voorgele word (par 7).

Verder word intensief aan die saak aandag gegee in twee van
die projekte van SWEN: “Die Onvoltooide Sendingtaak” en
“Personeel vir die Sending”.

54. VERHOUDINGE BINNE DIE
NG KERKFAMILIE

Die ASSK het die volgende verklaring opgestel en gestuur aan
die Skribas van die Breë Moderatuur en die Moderatuur van
die NG Sendingkerk, en ook aan DIE KERKBODE en DIE
VOORLIGTER:

1. Diejaarvergadering van die ASSK het op 10 Mei 1984 ver
gader te midde van tekens van spanning in verhoudinge binne
die familie van NG Kerke na aanleiding van die Belydenis van
die NGSK en die antwoord van die Breë Moderatuur van die
NGK daarop en op ander stukke wat die Sendingkerk aan die
NG Kerk gestuur het.

2. Die ASSK is daarvan bewus dat dit nie op sy terrein Iê om
hom uit te spreek oor hierdie stukke wat aan belangrike instan
sies binne die NGK en NGSK opgedra is nie.

3. Die ASSK voel hom egter gedronge, onder. anderé
vanweë sy geskiedkundige bande en innige samewerking oor
baie dekades heen met al die Kerke uit die sendingaksie van
die NGK gebore, om met groot ems te verklaar:

3.1 Dat die bande metal die Kerke binne die NGK-familie vir
die NGK kosbaar is;

3.2 Dat hy opnuut onderneem om in volgehoue voorbidding
te voihard en roep daartoe ook die gemeentes van die NG
Kerke opnuut op;

3.3 Dat hy die betrokke kerklike instansies wat namens die
NGK en NGSK die samesprekinge voer, die besondere leiding
en seen van die Here toebid;

3.4 Dat die ASSK ‘n beroep doen op alle instansies en lid-
mate binne die NGK-familie om ems te maak met die Chris
telike liefde, die strewe naversoening, die Bybelse ideaal van
die eenheid van die Kerk en om bo alles die koninkryk van God
en sy geregtigheid te soek;

3.5 Die ASSK bid dat alles, onder die genadige beskikking
van God, sal lei tot ‘n nog hegter eenheidsband binne die
NGK-familie.

FONDSE

55. REGLEMENT VIR TRUST EN ANDER
FONDSE

55.1 Reglemente vir die “Kleynhansfonds vir Teologiese
Opleiding”, die “Skenkingsfonds Algemene Sinodale
Sendingkommissie” en die “Fonds vir Salamis Kerklike Dosent
Teologiese Fakulteit Durban-Westville” word hiermee vir
goedkeuring voorgele:

REGLEMENT

VIR DIE KLEYNHANS-FONDS VAN DIE ALGEMENE
SINODALE SENDINGKOMMISSIE VAN DIE NEDER

DUITSE GEREFORMEERDE KERK

1. NAAM
Die naam van die Fonds sal wees “Die Kleynhans-Fonds vir
Teologiese Opleiding.”
2. DOEL
Die doel van die Fonds is om behoeftige, verdienstelike
studente wat hulle vir die evangeliebediening, om onder die In
diërs te werk, bekwaam, finansieel te help.
3. TRUSTEE
Die Algemene Sinodale Sendingkommissie (ASSK) van die
Ned Geref Kerk, of sy benoemde kommissie, is die Trustee van
die Fonds
4. BEVOORDEELDES
4.1 By voorkeur, studente aan die Teologiese Fakulteit van
die Universiteit van Durban/Westville.
4.2 Teologiese studente aan ander goedgekeurde inrigtings
soos deur die ASSK bepaal mag word, wat beoog om onder
Indiërs te werk.

5. TOEKENNINGS
Toekennings uit die Fonds sal deur ASSK of ‘n benoemde
komitee gemaak word.
6. ADMINISTRASIE
Die Fonds sal geadministreer word deur die Trustee aan wie
alle gelde wat vir die Fonds bedoel is, betaal moet word.
7. AARD VAN DIE TOEKENNINGS
7.1 Die fonds sal as beurs/leningsfonds geadministreer
word. 50% van die totale bedrag uitbetaal, sal beskou word as
‘n beurs wat afgeskrywe sal word teen ‘n koers van 1/7 vir elke
voile jaar van diens ten bate van die Kerk. Rente teen 6% per
jaar sal net op die ieningsgedeelte, die orige dws 50% van die
totale bedrag uitbetaal, vanaf datum van legitimasie gehef
word,of in die geval. van nagraadse studie, vanaf die datum
van-vo1t~oiing van die studie. Op hierdie datum moet weder
syds ooreengekom word.
7.2. Indien ‘n persoon die diens van die Kerk vôór voltooiing
van 7 jaar verlaat, sal die deei van die 50%-beurs wat nog nie
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afgeskrywe is nie, by die kapitaal van die lening gevoeg word
en ook onderhewig wees aan terugbetaling tesame met rente
teen 6% per jaar vanaf datum van legitimasie, of in die geval
van nagraadse studie vanaf die datum van voltooiing van die
studie. Op hierdie datum moet wedersyds ooreengekom
word.

8. VORDERINGSVERSLAG
Die Ieninghouer(s), sal gereeld ‘n vorderingsverslag by die kerk
inhandig, waarop die betrokke kommissie volgens meriete
oordeel ten opsigte van die voortgang van die lening al dan
nie.

9. INDIENING VAN AANSOEKE
Aansoeke om ondersteuning moet by die Sekretaris van die
ASSK van die Ned Geref Kerk ingedien word op ‘n wyse 5005

deur die Trustee bepaal.
10. VERSTREKKING VAN WAARBORG
Ondersteuning sal eers verleen word wanneer die student ‘n
waarborg geteken het dat as hy van plan verander en nie
evangeliedienaar word nie, al die geld terugbetaal sal word
tesame met rente bereken teen die heersende bankkoers vanaf
die datums van uitbetaling.
11. VERSKAFFING VAN SEKURITEIT
Die student moet sy lewe verseker vir ‘n bedrag wat ten minste
gelykstaan aan die totale bedrag wat hy tot by die voltooiing
van sy studies moontlik uit die Fonds sal ontvang en die polis
moet aan die Kerk gesedeer word. Die premie sal deur die
Fonds gedra word tensy ‘n ander bevredigende reeling getref
is en by die leningsbedrag gevoeg word. Indien die student
onversekerbaar is, moet hy ‘n goedgekeurde borg voorsien.

12. WYSIGING VAN REGLEMENT
Die Trustee het die reg om hierdie Reglement te wysig na
gelang van die omstandighede mits sodanige wysiging in
ooreenstemming bly met die doel van die Fonds.

REGLEMENT

SKENKINGSFONDS ALGEMENE SINODALE SENDING
KOMMISSIE

1. NAAM
Die SKENKINGSFONDS VAN DIE ALGEMENE SINODALE
S EN DING KOMM ISSIE.
2. DOEL
Cm diverse skenkings en donasies wat die ASSK vir on
gespesifiseerde of nie duidelik gespesifiseerde sake ontvang
waaroor die ASSK of sy Uitvoerende Komitee nog ‘n aanwy
sing moet maak, te akkommodeer.

3. BYDRAES TOT FONDS
Die ASSK besluit oor watter skenkings en donasies aan die
fonds toegewys word. Die Fonds en sy rente word aangewend
in belang van die Sending.

4. BEHEER, ADMINISTRASIE EN BELEGGING
Die ASSK beheer en die AKF administreer die Fonds en sorg
vir die mees voordelige belegging van beskikbare balanse.

5. ONTBINDING
Ingeval van ontbinding van die Fonds besluit die ASSK oor die
aanwending van die beskikbare balans met verslag aan die
Algemene Sinode.

REGLEMENT

FONDS VIR SALARIS KERKLIKE DOSENT TEOLOGIESE
FAKULTEIT UNIVERSITEIT DURBAN/WESTVILLE

1. NAAM
Die naam van die Fonds is: FONDS VIR SALARIS KERKLIKE
DOSENT UNIVERSITEIT DURBAN/WESTVILLE -

2. DOEL
Cm te voorsien in die salaris en toelaes van ‘n kerklike do-
sent aan die Teologiese Fakulteit van die Universiteit
Durban/Westville met die oog op die opleiding van leraars vir
die Reformed Church in Africa (RCA).
3. OOREENKOMS MET UNIVERSITEIT
Daar is tussen die Nederduitse Gereformeerde Kerk en die
Reformed Church in Africa aan die een kant en die Universiteit
van Durban/Westville aan die anderkant ooreengekom dat:
3.1 Die twee Kerke se bydrae vir die salaris en toelaes tot
R44 101 per jaar beperk sal word.

3.2 Die Universiteit die dosent bykomende verpligtinge by sy
leeropdrag van die Kerke mag gee om die salaris en toelaes
aan te vul tot die skaal van senior dosent, maar verkieslik en
minstens mede-professor.

3.3 Die Kerke se bydraes deur die Hoof-Uitvoerende Ampte
naar se kantoor gekanaliseer sal word en kwartaalliks aan die
Universiteit vooruit betaal sal word.
4. BYDRAES VIR DIE FONDS
4.1 Volgens ooreenkoms tussen die ASSK en SSK’s van die
Sinodes word deur die SSK’s op die pro ratabasis van die
Algemene Sinode bygedra en word aanvullend die ont
brekende bedrag van die Sinodes SWA en SMA, wat nie tot
die Fonds kan bydra nie, ook op dieselfde pro ratabasis deur
die ander Sinodes se SSK’s bygedra.

4.2 In die hg van die Coreenkoms met die Universiteit van Dur
ban/Westville besluit die Reformed Church in Africa om indien
moontlik van tyd tot tyd ook ‘n bydrae tot die Fonds te i’naak.
5. BELEGGING BALANSE VAN FONDS

Die voordelige saldo van die Fonds word deur die Kantoor van,
die Hoof-Uitvoerende Amptenaar belê tot tyd en wyl dit in
terme van die ooreenkoms aangewend moet word.

6. BE~INDIGING OOREENKOMS EN ONTBINDING

In geval van beeindiging van die Ooreenkoms word die
beskikbare balans pro rata volgens hulle bydraes tussen die
bydraende SSK’s van die Sinodes verdeel.

55.2 Aanbeveling
Die Algemene Sinode keur die Reglemente vir die
“Kleynhansfonds vir Teologiese Opleiding”, die “Sken
kingsfonds Algemerie Sinodale Sendingkommissie” en
die “Fonds vir Salaris Kerklike Dosent Teologiese Fakul
teit Durban-Westville” goed.

Met toebidding vir die seen van die Here.

PES Smith
AM Hofmeyr
(namens die ASSK)

BYLAE 1 (ASSK)

DIE UITDAGINGS VAN ISLAM VIR DIE
KERK IN AFRIKA MET BESONDERE VER

WYSING NA SUIDELIKE AFRIKA

1. INLEIDING
Islam met byna ‘n miljard aanhangers is die wereldgodsdiens
wat die grootste uitdagings aan die Christendom in die tweede
helfte van die twintigste eeu stel as ons die wye front van kon
tak tussen die twee godsdienste in al ses die kontinente in ag
neem. (Die ontstellende groei van AteIsme en Marxisme in die
twintigste eeu vorm natuurlik ‘n geweidige uitdaging vir beide
Islam en Christendom, maar word nie hier in berekening ge
bring nie).
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Sedert die Tweede Wêreldoorlog het Islam homself stewig~
gevestig in Wes-Europa deur trekarbeiders uit Moslemlande
en deur immigrante uit vorige kolonies. So is daar byvoorbeeld
1,7 miljoen Moslems in Wes-Duitsland, 2 miljoen in Frankryk,
bykans ‘n miljoen in Brittanje, 300 000 in Holland en 250 000 in
Belgie. In Belgie en Frankryk is daar 21/2 keer meer Moslems as
Protestantse Christene. Verder is daar in feitlik alle ander Wes
Europese lande Moslemgemeenskappe (W van Heest:22).

Die groot Moslemblokke van die wêreld is lndonesie (125 mil
joen); Noord-Afrika (86 miljoen); Pakistan (80 miljoen); Indië
(65 miljoen); Arabiese lande (40 miljoen); Turkye (40 miljoen)
en Iran (30 miljoen). In China woon ongeveer 50 miljoen
Moslems; in Rusland 30 miljoen en in Afrika suid van die
Sahara is daar ongeveer 74 miljoen Moslems verspreid in talle
lande. Ook in die VSA, Kanada en Australië is daar Moslemge
meenskappe as minderheidsgroepe.

Veral sedert die oliekrisis van 1971 en die rewolusie van 1979 in
Iran wet die Ayatola Khomeini aan bewind geplaas het, het
Moslemlande ‘n aI hoe meer aggressiewe rol in wêreldpolitiek
begin speel. Lande soos Egipte, Libië, Saudi-Arabië en Iran
het hierin ‘n leidende rol gespeel. Dit het meegebring dat ook
in lande waar Moslemgroepe die minderheid vorm, hulle meer
entoesiasties, lewenskragtig en selfs aggressief begin optree
het. Oliedollars het dus aanleiding gegee tot ‘n algemene
oplewing van Islam oral in die wêreld. In Julie 1973 het die
oliestate die Islamitiese Ontwikkelingsbank opgerig met die
doel om ontwikkelingslande te help en die saak van Islam te be
vorder (H Gestrein: 544). Die gevolg was uitgebreide hulp vir
Moslemminderhede in talle Iande waar Moskees opgerig is,
opleidingsentra gebou is en uitbreiding bevorder is. Hiermee is
‘n geweldige finansiële magsblok in die wêreld geskep.

‘n Groot deel van die ontwikkelingskapitaal word in Afrika in
geploeg. Hier is veral van belang die El-Azhar Universiteit in
Kairo wat miljoene dollars aan hulp ontvang en waar duisende
studente uit Afrika studeer. Ander inrigtings wat hulp ontvang
en waar ook talle mense uit Afrika studeer, is die Hodrskool
Beida in Libië en die Universiteit van Medina in Saudi-Arabie.
By laasgenoemde inrigting word ‘n nuwe lslamteologie uitge
bou wat bedoel is om meer internasionaal te wees. Alle mense
word opgeroep tot diens aan die een God Allah en so moet alle
volkere- en klasseteenstellinge oorwin word. Veral moet daar
ook gekonsentreer word op Afrika wat gesien word as tradi
sionele Moslemgebied. Ons kan dus steeds in die laaste
dekades van hierdie eeu ‘n agressiewe uitbreidingsbeleid van
Islam in Afrika verwag.

2. D~E U~TBREID~NG VAN ISLAM ~N
AFRIKA

2.1 Noord-Afrika
Islam het sy toetrede tot Afrika gemaak met veroweringsveld
togte wat in 640 n.C. ‘n aanvang geneem het. Eers is Egipte
van die Bizantyne verower en daarna het die golf van verowe
ring weswaarts oor Noord-Afrika geswiep totdat die Atlantiese
Oseaan in 681 n.C. bereik is. Die Berbers wat in groot getalle in
die Moslemleërs gebruik is, het geleidelik Islam as geloof aan
year. Geleidelik is die bloeiende kerk in Noord-Afrika verswelg
en teen die jaar 1000 n.C. was die Islamisering van die gebied
‘n voldonge feit.

Die kolonisering van die lande van Noord-Afrika deur
Westerse moonthede het nie die posisie van Islam geraak nie.
Na onafhariklikheidswording was daar nietemin ‘n nuwe uit
breidingsdrang en agressiewe gees by die lande te bespeur.

In 1978 was die bevolkingsgetalle in Noord-Afrika soos volg:
Marokko (18,5 miljoen); Algerië (18 miljoen); Tunisië (6 mil
joen); Libië (2,6 miljoen) en Egipte (39 miljoen). In eers
genoemde drie lande is daar slegs klein groepies inheemse
Christene wat in huise byeenkom en in totaal slegs ‘n paar

honderd mense uitmaak. In Libië is daar skynbaar geen in
heemse Christene nie. Daar is twee gemeentes van die Kop
tiese Kerk wat bestaan uit immigrante uit Egipte. In Egipte
bestaan die Koptiese Kerk wat tussen 3 en 5 miljoen lidmate
het asook ‘n ietsie meer as 100 000 lidmate van protestantse
genootskappe.

Noord-Afrika is dus ‘n uiters moeilike sendingveld aangesien
Christelike teenwoordigheid bykans onmoontlik is. Christene
word vervolg en geintimideer deur hulle familie- en stamlede.
Meeste bekeerlinge is vroue wet deur huwelike later weer
terugval na die Moslemgeloof.

Radio-uitsendings word wel ingespan om die evangelie hier te
verkondig.

2.2 Wes-Afrika
Vanuit Noord-Afrika het Islam vanaf die tiende eeu suidwaarts
Wes-Afrika ingedring deur verowerings, handelaars, reisigers,
geleerdes en sendelinge.

Die Berberstamme wat die trans-Sahara-handel in goud met
die Negerryke van Wes-Afrika oorheers het, is goed bedien
deur Moslempredikers en het die belangrikste draer geword
van Islam na Wes-Afrika. In 1061 is die stad Timbuktu gestig
en dit het spoedig ‘n belangrike Moslemsentrum geword wear
geleerdes en askete onderrig in Islam gegee het. So het ver
skeie middeleeuse Negerkoninkryke soos Ghana en Mali sterk
bemnvloeding deur Islam ondergaan. Vera! in die groter
handelstede het Islam sterk wortel geskiet. Swartes en
Moslemhandelaars het saam gewoon en seam aanbid in die
Moskees.

In die koninkryke van Mali en Sunfi het Islam die offlsiële
staatsgodsdiens geword en Timbuktu en Jenne het beroemde
Universiteitsstede geword. Op die wyse het Islam ‘n sterk
aanhang verkry vera! in die Noordelike gebiede van Wes
Afrika. Lande soos Mauritanië, Senegal, Guinieë, Mali en
Niger is oorwegend Moslem. Liberië en Ghana is weer
oorwegend Christelik terwyl Nigerie feitlik om die helfte
verdeel is tussen Moslems en Christene met ongeveer 33 mil
joen elk in 1978.

In Wes-Afrika is daar nog ‘n stryd aan die gang tussen die
twee groot godsdienste om bekeerlinge te wen uit aanhangers
van tradisionele godsdiente.

2.3 OOS-AFRIKA EN SENTRAAL-AFRI KA

Reeds in voor Islamitiese tye was daar al Iewendige handel
tussen die Ooskus van Afrika en Arabië, lande van die Persiese
Golf, Indië en selfs China. Vanaf 692 n.C. het groepies
Moslems met hul gesinne hulle begin vestig aan die Ooskus en
so ontstaan handelstede soos Malindi, Mombasa, Zanzibar en
Kilwa (J Knappert:22). Dit is maar enkele van honderde sentra
waar Moslemkoloniste hulle gaan vestig het. Op die wyse het
die Swahill-kultuur langs die Ooskus ontstaan vanafMogadis
joe in die Noorde tot by Mosambiek in die Suide. Dit is ‘n
vermenging van die Arabiese Moslemkultuur met die Ban
toekulture van die Ooskus en met kleinere beInvloeding vanuit
Indië en die ander lande van die Persiese Golf. So word
Swahili ‘n heel besondere Islamitiese kultuur met ‘n Afrika in-
slag waarin talle tradisionele gebruike in Islam opgeneem is.

Met die aankoms van die Portugese in 1488, is verskeie
Moslemhawens verower en het Rooms-Katolieke sendelinge
met Islam begin kompeteer in die kerstening van die Swart
stamme. In die tweede helfte van die sewentiende eeu het die
Arabiere teruggeslaan en die noordelike hawens herower. Die
Portugese moes terugtrek na Mosambiek wat hulle kolonie
gebly het. Toe die Iande van Oos-Afrika in die negentiende eeu
gekoloniseer is deur Brittanje, Duitsland en Frankryk was die
Islam al stewig gevestig en kon nie meer deur Christelike sen
dingaksies ongedaan gemaak word nie. Ten noorde van die
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Swahili was die Somali-yolk wat ook Moslems geword het en
‘n kragtige boiwerk vir Islam geword het. Ten Suide is die
Yaostam vir Islam gewen wat verspreid gewoon het in Tan
zanië, Mosambiek en Malawi.

Die Swahili-kultuur het ‘n groot terugslag gekry toe nuwe
stamme wat nie Moslems was nie vanaf 1 500 nC. in die
kusgebiede begin inbeweeg het. So het die Masai, Luo,
Kikuyu en ander stamme hulle in die gebied gevestig. Na die
kolonisering van Oos-Afrika is die Moslemuitbreiding grootliks
gestuit en Christen-sendelinge het die stamme wat nie
Moslems was nie begin bearbei. So het die Christendom ‘n
stewige vastrapplek in Oos-Afrika verower. Die Swahili
kultuur het slegs in die groot stede oorleef. In Kenia, Tanzanië
en Uganda is die meerderheid van die Swart stamme vir die
Christendom gewen en gaan sendingwerk onder tradisio
naliste voort. In Uganda brei Islam nog aansienlik uit. In Mo
sambiek en Malawi is dit hoofsaaklik die Yaostam wat aanhan
gers is van Islam.

Soedan is ‘n Arabiese staat waar Islam as staatsgodsdiens
erken word. Die Swart stamme in die Suide van die land is
onder sterk druk geplaas deur die Arabiese Noorde om die
Islam te aanvaar. Dit het gelei tot ‘n burgeroorlog en maak
sendingwerk in die suide van Soedan uiters moeilik. Ook
Somalië is ‘n Moslemland waar dit onwettig is om enige ander
godsdiens as Islam te propageer. Ethiopie wat tussen die twee
lé het vir aI die eeue weerstand gebied en die Etiopiese kerk het
oorleef al was die land omring deur Moslems. Vandag is daar
ongeveer 50% Christene en 35% Moslems wat meesal in die
ooste aangrensend aan Somalië gevestig is (JH Kane:374).

In Sentraal-Afrika was daar byna geen indringing van Islam
nie. In Zalire is daar slegs ‘n baie klein Moslemgemeenskap van
ongeveer 200 000. In Angola, Zambië, Zimbabwe en
Botswana was daar tot en met onafhanklikheidwording feitlik
geen Moslems onder die inheemse bevolking nie. Daar is egter
aanduidings dat daar na onafhanklikheidwording ‘n doelbe
wuste aanslag is om Islam in die lande te vestig. In die Harare
Sunday Mail van 5 Mei 1985 is berig dat Islam wat eers net tot
die Asiatiese gemeenskap in Zimbabwe beperk was, nou aan
sienlike vordering onder Swart Zimbabwiërs maak. Na
onafhanklikheid het Zimbabwe ‘n groter openheid openbaar
teenoor lande in Noord-Afrika en Islam is met groter ywer
gepropageer. In verskeie dorpe is nuwe moskees gebou en
Kwekwe wat die hoofsentrum is van die Islamitiese sending
het vier moskees (Die Kerkbode, 21 Aug 1985, p2). In Malawi
word pogings aangewend om Islam na die Chewa-bevolking
uit te brei. Duisende kopiee van die gebedsorde asook ander
literatuur word in Chichewa versprei (The Muslim World Vol
20, Mei 32, Febr 1983).

Daar is egter ook stamme wat slegs nomineel Islam bely. Die
Makonde van Suid-Tanzanië en Noord-Mosambiek noem
hulleself Moslems maar hounog vas aan feitlik alle tradisionele
gebruike en beoefen ‘n baie oppervlakkige vorm van Islam (GO
Swank: 236v).

Die Christelike sendingaksies van die negentiende eeu wat van
wes na oos dwarsoor Afrika suid van die Sahara gestrek het,
het die lslam-uitbreiding sterk aan bande gele. Spoedig is daar
meer bekeerlinge uit die tradisionele godsdienste vir die Chris
tendom as vir Islam gewen. Die stryd om die harte van die
mense gaan egter voort. Olielande bestee groot somme geld
om Islam te bevorder. In Mei 1985 het die Libiese Ieier Muam
mar Gaddafi tydens ‘n besoek aan Ruanda ‘n oproep gedoen
op Moslems om ‘n ~‘heilige oorlog” teen Christene te voer. Hy
het die Christendom as vreemd aan Afrika en as kolonialisties
bestempel (Die Kerkbode, 21 Aug 1985, p2). Die stryd om die
harte van mense in Afrika gaan dus voort.

2.4 ISLAM IN SUID-AFRIKA
Islam in Suid-Afrika kan verdeel word in drie groepe: die
Moslems in die Kleurlinggemeenskap, die Indiërs wat Islam

aanhang en die Zanzibari en ten slotte Moslems uit die Swart
gemeenskappe.

2.4.1 Die oorsprong en stand van Islam onder die Kleur
linge

Islam het in Suid-Afrika sy verskyning gemaak toe Maleier
slawe en politieke gevangenis vanaf 1667 aan die Kaap in
gevoer is vanaf die Nederlandse Kolonies in die Ooste. ‘n
Belangrike politieke gevangene was Sjeg Yusuf wat in 1694
vanaf die eiland Bantam in die Kaap aangekom het saam met
12 Moslempriesters. Hy word vereer as die stigter van Islam in
Suid-Afrika. Hy en ander geestelikes het die Moslemgemeen
skap ~eorganiseer en uitgebou. Die gemeenskap het gegroei
vanaf 7 830 in 1843 tot 93 256 in 1960 en volgens die 1980 sen
sus het dit aangegroei tot 163 000 (JJ Kritzinger, 34). Die groel
van Islam onder Kleurlinge is groter as die bevolkingsaanwas
en dit dui op aanwinste deur bekeerlinge en huwelike. Bykans
50% van alle Moslems in Suid-Afrika kom uit die Kleurlingbe
volking. Die eerste Moskee is in 1850 in Kaapstad gebou en die
getal het aangegroei tot meer as 25 (JA Naude:12). Die
Kaapse Moslems behoort hoofsaaklik aan die konserwatiese
sunni schafici-skool. 6,3% van alle Kleurlinge is Moslems.

4.2.2 Islam onder die lndiërs
Vanaf 1860 is kontrakarbeiders uit lndië vir die suikerplantasies
vir Natal ingevoer. Onder hulle was enkele Moslems. Vanaf
1869 het egter ‘n groeiende getal Moslems uit lndië die land in
gekom met die doel om hulle hier as handelaars te vestig. Hulle
het Gujarati, Urdu en Marathi gepraat en na hulleself verwys
as “Arabiere” (JA Naude:13). Hulle getalle het vinnig gegroei
van 78787 in 1851 tot 125987 in 1979 en volgens die 5%
steekproef van die 1980 sensus het hulle getalle aangegroei tot
154 000. Hulle groeikoers was laer as die bevolkingsaanwas
van die Indiërs. Meer as 80% van alle Asiërs is Moslems.

Dle meeste van die Indiërmoslems behoort aan die Hanafi
skool van Sunni-Islam.

Tussen 1873 en 1878 het ongeveer 50 slawe wat deur Brittanje
ter see bevry is in Durban aangekom. Die meeste van hulle het
behoort tot die Makua-stam in Noord-Mosambiek. Omdat
hulle egter via Zanzibar na Natal gestuur is, is na hulle verwys
as Zanzibari. Die Moslems onder hulle het spoedig ‘n eie ge
meenskap gevorm en aansluiting gesoek by lndiërmoslems.
Hulle is ook onder die sorg geplaas van die Departement vir In
diër Immigrasie. Na vyf jaar ingeskrewe arbeid is hulle
toegelaat om in Natal te vestig. Hulle noue assosiasie met die
Indiërs het meegebring dat hulle geklassifiseer is as “ander
Asiate” en uiteindelik woonreg gekry het in Chatsworth, die
ind(ergroepsgebied naby Durban. Hulle was in 1980 in totaal
ongeveer 900 persone en het deurgaans die ondersteuning ge
niet van die lndiermoslemgemeenskap. In Chatsworth is daar
ook vir hulle ‘n eie moskee opgerig (GC Oosthuizen, The
Muslim Zanzibaris of South Africa).

4.2.3 Swart Moslems in Suid-Afrika
Sedert 1960 het Islam besondere moeite begin doen om Islam
onder Swartmense te propageer. Vir die doel word veral
organisasies soos die Islamic Propagation Centre in Dur
ban, die Islamic Missionary Society in Johannesburg en die
Muslim Youth Movement ingespan. Hulle spits hulle veral
toe op meer ontwikkelde mense en by name die jeug in die
stede (JNJ Kritzinger:93). Veral sedert 1976 is die aanduidings
sterk dat Islam suksesse begin behaal onder Swartjongmense.
Islam word aangegryp as ‘n bondgenoot in die heilige stryd
teen apartheid. Heelwat van die leiersfigure wat rewolusie in
Suid-Afrika propageer is radikale Moslems. Van hulle het
bande met Iran waarheen jaarliks Moslemleiers kosteloos
genooi word vir die verjaarsdagviering van die Islamitiese
Republiek. Daar word hulle geInspireer om in die gees van die
Iranese rewolusie deel te he aan die stryd teen apartheid
(Midde-Ooste in die Nuus, Vol vi, No 1, Febr 1986, p4).
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Dit het ook aan die hg gekom dat ander Moslemleiers in Libië
opgelei word in rewolusionêre metodes met die bedoehing om
rewohusie in Suid-Afrika aan te blaas. Hierdie radikale heiers
soek aansluiting by die radikale Swart jeug en bled Islam aan
as ‘n godsdiens van die verdruktes teenoor die Christendom
wat die godsdiens van die onderdrukkers is. Dieselfde taktiek
word ook onder Bruinmense in die Kaap gevoig.

Verder word die Zoeloevertaling van die Koran hersien en tahle
boeke en pamfiette in Swarttale gepubhiseer. Geld word ook
beskikbaar gestel vir maatskaphike werk onder Swartmense.
Dit is nog te vroeg om die invloed van die aanslag op die
Swartgemeenskap te bepaal. In 1970 was die getal Swart
Moslems 8 896 en volgens voorlopige ontleding van die
1980-serisus het die getal mm of meer dieselfde gebly. Daar
kan egter verwag word dat radikale Moslemleiers ‘n groeiende
rewolusionêre invioed in Suid-Afrika gaan uitoefen. In 1985 is
die eerste moskee in Soweto in gebruik geneem.

Moslems en Christene werk saam in die stryd teen apartheid
binne die raamwerk van die Suid-Afrikaanse afdeling van die
Wêrehdkonferensie vir Religies en Vrede (WCRP). Die presi
dent wat ‘n Christen is en die visie-president wat ‘n Moslem is
was albei in November 1985 teenwoordig by ‘n konsultasie van
die Nederlandse Raad van Kerke in Amersfoort. In die reso
lusies wat daar geneem is, word gepleit vir die steun aan die
Wêreldraad van Kerke se Program to Combat Racism (PRC)
en die Spesiale Fonds wat bevrydingsbewegings ondersteun.
Verder is ‘n oproep gedoen om disinvestering en ‘n totale
boikot van Suid-Afrika op ahle terrreine. Die beginsel is aanvaar
dat die apartheidsregering nb hervorm kan word nie maar
slegs met geweld omvergewerp kan word.

In Suid-Afrika is daar slegs ongeveer 2 000 Wit Moslems. Die
Dawah Vereniging is ‘n organisasie vir Wit Moslems in Johan
nesburg.

In 1975 is die Islamic Council of South Africa gestig met die
doel om alle Moslemorganisasies saam te snoer en op te tree
as ‘n spreekbuis in belang van Islam en om te stry vir sosiale
geregtigheid. Die meer radikale Muslim Youth Movement
het sterk invloed in die organisasie terwyl die Ulama (konser
watiewe teologiese Ieiers) minder invloed het. Verskeie tyd
skrifte word deur Islam in Suid-Afrika uitgegee soos die
Muslim Digest, Muslim News en al-Qualam die blad van
die Muslim Youth Movement.

Islam verteenwoordig slegs ongeveer 1,2% van die totale
bevolking van Suid-Afrika met ‘n aanhang van ongeveer
328 000. Vanweë die aktiewe deelname aan die sosiale en
politieke stryd en vanweë die ywerige propaganda vir Islam,
speel die godsdiens ‘n groter rol as wat sy getalie sou wou
aandui.

3. REDES V~R D~E U~TBRE~DING EN
AANVAARBAARHE~D VAN ISLAM ~N
AFR~KA

Die snehle uitbreiding van Islam in Afrika tot en met die
koloniale era en die nuwe oplewing van Islam in die tydvak na
onafhanklikheid kan aan ‘n groot verskeidenheid faktore toe
geskryf word. Ons sal poog om ‘n aantal daarvan aan te stip
onder die drie hoofde van kulturele en godsdienstlge faktore;
pohitieke en ekonomiese faktore en moreel etiese faktore.

3.1 KULTURELE EN GODSDIENSTIGE FAKTORE
3.1.1 Islam was oor die jare baie simpatiek en tolerant ten op
sigte van die tradisionele kultuuragtergrond van Afrika. Mense
kan Islam aanvaar sonder dat huhle sosiale stamstrukture totaal
ontwrig is. Bale kultuurelemente soos poligamie, besnydenis,
die seremoniële slagting van diere, ens is behou. Ander
elemente soos magie, toordery en voorouerverering is teenge
staan maar slegs geleidelik verander. Hierteenoor was die
Christendom meesal baie onverdraagsaam teenoor tradisione

le elemente. Dit het dikwels gepaard gegaan met ‘n proses van
Verwestering en ontwrigting van die stamhewe. Die gevoig is
dat Islam makhiker aanvaar is as ‘n godsdiens eie aan Afrika.
Die monoteIsme van Islam het ook in sekere opsigte aangesluit
by die geloof in een Opperwese in die tradisionele gods
dienste. Allah is aan Afrika bekendgestel as die God van die
Afrikane.

3.1.2 Die draers van Islam was mense wat baie nou met die
Afrikane geassosieer het. Hulle hot as handelaars tussen die
mense gaan woon, hulle taal aangeleer en dikwels ook met
Swart vroue getrou. Hulle het ‘n godsdiens van hierdie wêreld
verkondig waarin geen skeiding gemaak is tussen geestelike
en wéreidse dingo nie. Dit het goed aangesluit by die tradi
sionehe lewens- en wêreldbeskouing van Swartmense wat
geen skeiding tussen godsdiens en die ewe van elke dag
gemaak het nie. Hierteenoor is die wit sendehinge wat die
Christendom gebring het dikwehs as vreemdelinge gesien en
die Christendom die godsdiens van die Witman. Swartmense
hot ook soms die gevoel dat Christene nie elke dag uitleef wat
huhle behy nie.

3.1.3 Hoewel Islam magie afgewys het, het Sufi-heiliges en:
die Maraboete in Afrika dikwels die rol van die medisyneman
oorgeneem en vir mense genesing en beskerming aangebied.
So is byvoorbeeld tekste van die Koran verkoop en as ‘n fetisj
om die nek gedra om beskerming te bled teen siekte en onge
lukke.

Dit kon Iewenskrag versterk en vrugbaarheid verhoog. So hot
Islam sinkretistiese karaktertrekke aangeneem en populêr
geword by gewone mense.

3.1.4 Die Sufi- en die Derwisj-rigtings van Islam hot voor
siening gemaak vir die emosionele behoeftes van Swartmense
wat hulle godsdiensbelewenis wou uitdruk in danse en selfs
ekstase.

3.1.5 Die getrouheid van Moslems in die uitvoering van
godsdienstige phigte soos gebed, vas, aahmoese, die pelgrims
tog en die uitspreek van die belydenis het mense getrek. Die
wettisisme haat geen onsekerheid oor wat ‘n mens se phigte is
nie. Die phigte is ook makhik uitvoerbaar en daar word nie bale
kennis en onderrig van mense verwag om Moslem te kon word
nb. Daar is ook duidelike herkenbare en prakties uitvoerbare
rites soos doodsrites, offergebruike, taboos en reinigings
gebruike.

3.1.6 Om die godsdiens te verbrei was daar geen opgeleide
(buitelandse) ampsdraers nodig nie. Dit is deur gewone mense
gedoen in die gang van hulle daaglikse lewe. Godsdiensleiers
is uit die Ieiers van die gemeenskap aangestel en was daarom
meer aanvaarbaar. Hulle het nie salarisse ontvang nie en dit
het dus nie op ‘n duur onderneming uitgehoop nie. Dit is in
teenstelhing met kerke wat Woord- en sakramentsbediening
gereserveer het vir opgeleide en geordende ampsdraers wat
betaal moes word.

3.1.7 Islam openbaar ‘n groot eenvormigheid in kieredrag,
moskees, liturgie en leefwyse. Moslems voel oral tuis in ander
Moslemgemeenskappe. Dit bestaan uit een geloofsgemeen
skap wat alle klasse- en rassegrense deurbreek. Daarteenoor
staan die groot verskeidenheid van Christehike denominasies
met huhle verskeidenheid van gebruike en onderlinge
verskeurdheid.

3.1.8 Islam het homself aangedui as ‘n post-Christelike gods
diens wat die finale openbaring ontvang hot soos opgeteken in
die Koran. Dit maak daarop aanspraak dat dit ‘n rasionele en
verstaanbare godsdiens is wat die leer van JudaIsme en
Christendom bevat maar tog ook transendeer en korrigeer. Dit
sou dan die oorsponkhike monoteisme van Abraham kom her
stel waarvan die Christendom afgedwaal het.



313 SENDINGKOMMISSIE

3.2 POLITIEKE EN EKONOMIESE FAKTORE WAT DIE
VERSPREIDING VAN ISLAM BEVORDER HET

3.2.1 Islam word nie in Afrika met kolonialisme geassosieer
nie terwyl dit wel met die Christendom die geval is. Islam bied
homself aan as ‘n bondgenoot in die stryd teen kolonialisme.
In Suid-Afrika vereenseiwig Islam horn met die stryd teen
apartheid. (Muslim News, vol 25 no 11 p3—4). Die Muslim
Youth Movement en die Muslim Student’s Association steun
‘n revolusionére bevrydingsstryd vir Swart meerderheidsrege
ring. Op die wyse hoop hulle om steun van Swartmense te
werf (Arabia, vol 4 No 40 pp 16—17). Die Muslim
Wereldkongres het dan ook ‘n week van solidariteit gereel met
die mense van Suid-Afrika wat veg vir vryheid,
onafhankllkheld en gelyke regte (The Muslim World, vol 22,
No 47 p4). Op die wyse poog Islam om te ry op die golf van
anti-Blanke sentimente en bevrydingsideale in Suid-Afrika.

3.2.2 Die revolusie in Iran, gelei deur die Ayatollah Khomeini
teen Westerse invloede en Amerikaanse kapitalisme in sy land,
het die verbeelding aangegryp. Op dieselfde wyse gryp Muam
mar Gaddafi van Libië se stryd teen die magtige Amerika tans
die verbeelding van derde-wêreldlande aan. Dit bring mee dat
Afrikalande opsien na Moslemlande as strydgenote teen Wes
terse neo-kolonialisme en kapitalistiese uitbuiting. Arabiese
lande word gesien as vriende en beskermers van Afrika terwyl
die Christendom daarvan beskuldig word dat dit slegs die
belange van die Weste en van Blankes op die hart dra.

3.2.3 Islam lé groot klem op broederskap en gelykheid oor
politieke en kulturele grense heen. Dit word aangebied as ‘n
saambindende krag en gekontrasteer met die rasseskeiding in
sommige Christelike kerke. Islam beweer dat Christene en
kommuniste in Afrlka gefaal het om rasse-harmonie te be
werkstellig terwyl hulle di~ wel regkry (JNJ Kritzinger: 95).
3.2.4 Islam maak geen skeiding tussen godsdiens en politiek
nie. Dit is ‘n totalitêre godsdiens met voorskrifte vir die mens
in al sy verhoudinge. Dit wil ‘n perfekte heilstaat skep waarin
almal in solidariteit en eenheid saamleef. Dit is aantreklik vir
mense van Afrika wat ook die totale bestaan van die mens as
religieus ervaar en groot prys stel op medemenslikheid en
solidariteit binne stamverband.

3.2.5 Islam is aanvanklik in Afrika ingedra deur handelaars.
Dit is gesien as ‘n godsdiens wat voorspoed bring en mense
ophef. Die hoe morele peil wat gehandhaaf is, het inderdaad
ook gelei tot voorspoed onder Moslemgemeenskappe.

3.2.6 Moslems help mekaar ook op ekonomiese gebied. Die
Sentrale lslamitiese Fonds is in 1958 gestig as ‘n hulpfonds vir
Moslems. In die jaarverslae wat jaarliks verskyn, is daar ‘n in
drukwekkende oorsig van hulpprojékte op die gebied van
barmhartigheidsdiens, gemeenskapsdiens, onderwys,
gesondheid, beurse, navorsing ens. Baie aandag word aan die
opvoeding van die jeug gegee.

3.3 ETIESE EN MORELE FAKTORE

3.3.1 Islam was ‘n humaniserende vernuwende krag in Afrika
wat gemeenskappe omvorm het. Voorvaderverering is groot
Iiks uitgeskakel en morele hervorminge het plaasgevind sodat
kindermoord, mense-of~ers en kannlbalisme verdwyn het. AIko
holisme en dwelmmisbruik is verbied en in talle gemeenskappe
totaal oorwin. Dit het invloed uitgeoefen op regspraak, ad
ministrasie en die Iewe van elke dag.

3.3.2 Islam het by sy aanhangers ‘n gevoel van eiewaarde en
selfvertroue gekweek. Hieraan was daar veral ‘n groot
behoefte onder ontwrigte mense van Afrika.

3.3.3 Islam het ‘n besondere vermoë om aan te pas in die
groeiende stede van Afrika. Talle nuwe moskees word opgerig
in stede waar daar soms ‘n baie klein Moslemgemeenskap is.
Daar word ‘n veilige hawe van gemeenskap geskep om ont
wortelde mense op te yang en te onderskraag. Ook dit gee
aanleiding tot groei.

4. DIE UITDAG~NGS WAT ISLAM AAN
DIE KERK BlED

In die post-koloniale tydvak beleef Islam met die hulp van
olieryke lande ‘n tydvak van agressiewe oplewing. In ‘n aantal
Wes-Europese lande is Islam besig om deur trekarbeiders, im
migrasie en bekerings die tweede grootste godsdiens te word
naas die Christendom. In Afrika word hernude pogings aange
wend om die hart van Swart Afrika te wen. In Suid-Afrika is
daar wel nie skouspelagtige vordering nie, maar dit maak
Moslems juis meer gedetermineerd om alles in die stryd te
werp om Islam uit te brei veral onder die Swart jeug.

Die oplewing van Islam bied besondere uitdagings vir
Christellke kerke oral In dIe wéreld en In dIe besorider ook In
Afrika. Christene behoort nie die uitbreiding van Islam as ‘n
gevaar te sien nie maar juis as uitdagings en geleenthede vir
die kerk om sy roeping in die wéreld te volvoer.

Ons wil dus kortliks let op die uitdagings wat ‘n lewenskragtige
Islam aan die kerk stel met ‘n besondere verwysing na Afrika
en veral Suid-Afrika.

Kenneth Cragg: 1956 het vyf terreine uitgesonder waarop
Islam uitdagings aan die Christendom stel. Dit bly steeds ‘n
goeie raamwerk waarbinne ‘n mens kan kyk na die uitdagings
wat Islam vandag aan ons stel.

4.1 DIE UITDAGING OM TE VERSTAAN

Byna oral in die wêreld het Christene en Moslems bure geword
of leef gemeenskappe wat die twee godsdienste aanhang
saam in dieselfde land. Nietemin bly Christene en Moslems
dikwels vreemdelinge vir mekaar. By Moslems is daar ‘n groot
misverstand oor wat Christene gb en by Christene weer ‘n ab
solute onkunde oor wat Moslems gb. Moslems met wie ons
saamleef in dieselfde land daag ons uit om te weet wat hulle
leer en gb. Ons kan nie die Moslem benader met ongegronde
vooroordele nie maar moet die ware feite ken van die inhoud
van sy geboof. Daarom behoort daar geleenthede tot skoling te
wees vir predikante, ampsdraers en lidmate om Islam te leer
ken. Veral gemeentes wat kontakte met Moslems kan opbou,
behoort moeite te doen om groepe belangstellendes te skool.
Om ‘n beter begrip van mekaar te kry, sal dit ook nodig wees
dat Moslems en Christene met mekaar in diaboog tree. Dit
moet nie afgestem wees op twisgesprekke en konfrontasie nie
maar eers op kennismaking en beter begrip vir mekaar se
geboofsopvattings.

4.2 DIE UITDAGING TOT GETUIENIS EN INTERPRETA
SIE VAN DIE EVANGELIE

Dit bly altyd die primêre uitdaging wat die bestaan van Islam
aan elke Christen stel. Cragg wys daarop dat daar by Islam ‘n
totale wanopvatting is in verband met die sentrale Ieerstukke
van die Christelike geloof. Daarom is die tweede doelwit van
diaboog, naas die van kennismaking en beter begrip, om aan
die Moslem die Christelike leer wat hy in ‘n verdraaide vorm in
die Koran leer ken het, te verduidelik en te interpreteer. Dan
gaan dit veral om die verduideliking van die aard van die
Heilige Skrif en die openbaringsleer van die Skrif wat geheel
en al verskil van die van die Koran. Daarna gaan dit om die ver
duideliking van die persoon en werk van Jesus Christus en van
die geheimenis van die Goddelike drie-eenheid wat Moslems
misverstaan en daarom as godslastering beskou. Verder moet
die sondigheid van die mens en die betekenis van die kruis en
die soendood van Christus verduidelik word. Ook die wese en
karakter van die kerk as liggaam van Christus moet verduidelik
word.

Waar die houding van Christene teenoor Moslems vroeër een
van konfrontasie was, het dit dus nou verskuif na ‘n begeerte
tot diaboog. Die dialoog mag nie die Christen daartoe bring om
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die evangelie af te water of te verskraal nie. Die versoeking
mag daar wees om byvoorbeeld die triniteitsleer te verswyg of
prys te gee ter wille van die voortgang van die gesprek. Dit
mag nie gebeur nie. Die dialoog mag ook nie die roeping tot
getuienis vervang nie, maar moet juis die middel wees waar
deur dit geskied. Moslems moet nie onder ‘n wanindruk ver—
keer nie. Hulle moet duidelik besef dat Christene begeer om
hulle vir Christus te wen.

Cm tot getuienis te kom, behoort Christene met Moslembure
of met Moslemgesinne in hulle nabyheid vriende te maak en
gesprekke aan te knoop. Die vriendskap moet berus op eer
bied en respek vir mekaar se geloofsoortuigings. Christene
moet dit egter ook gebruik as ‘n geleentheid om die Moslem se
misverstande oor die Bybel en Christus uit die weg te ruim.
Hulle moet ten alle tye met waardigheid en liefde optree sodat
hulle die Moslem trek na Christus toe en nie wegstoot nie.

Dialoog kan ook op ‘n meer georganiseerde vlak met Moslems
gevoer word. Dit neig egter meesal om uit te loop op konfron
tasie en gevolglike groter vyandigheid. Daarom is persoonlike
spontane en informele kontakte op individuele en gesinsvlak ‘n
beter kanaal waardeur getuienis gelewer kan word. Ge—
meentelede moet hiertoe opgeskerp en toegerus word.

Die vraag ontstaan of dit nie beter is om bekeerde Moslems as
anonieme Christene binne die Moslemgemeenskap te laat bly
nie. Hulle kan dan nog steeds die Moslempligte nakom en die
diens in die moskee bywoon. Dit is egter te betwyfel of so ‘n
persoon wat uitgesluit is van Woord- en sakramentbediening
in die geloof sal kan volhard. Dit kan dus hoogstens ‘n tydelike
maatreël wees totdat daar genoeg Christene is om ‘n eie ge
meente te vorm

4.3 DIE UITDAGING TOT ‘N VOORBEELDIGE LEWENS
WANDEL EN DIENSBEREIDHEID

Een van die grootste struikelblokke vir Moslems om die ge
loofswaardigheid van die Evangelie te aanvaar is die lewens
wandel en voorbeeld van baie Christene. Moslems beskuldig
Christene daarvan dat hulle skei tussen geloof en daaglikse
lewe. Dit bied ‘n uitdaging vir Christene om die beginsels van
die Evangelie konsekwent uit te leef in sosiale, ekonomiese en
politieke sfere. ‘n Liefdelose optrede maak die boodskap dat
God liefde is, ongeloofwaardig.

Onenigheid, partyskappe en verskeurdheid onder Christene
maak ook weer die boodskap van die eenheid van die kerk as
liggaam van Christus ongeloofwaardig.

Rassisme, sosiale onreg, diskriminasie en vernedering van
mense stry teen die boodskap van die regverdigheid en barm
hartigheid van God.

Islam met hulle beklemtoning van eenheid, broederskap en
gelykheid daag Christene uit om hulle eie opvatting oor hierdie
sake uit te leef. Hulle teer op die beskuldigings dat Christene
rassisme, diskriminasie en apartheid duld, goedpraat en self
bevorder. As Christene mense van ‘n ander ras of kleur on
menslik en as minderwaardig behandel, skep dit ruimte vir die
Moslempropaganda dat alleen in die Ummah daar ware broe
derskap kan bestaan.

As Christene bereid is om Moslems ook op materiële gebied by
te staan en te help in noodsituasies, sal dit ‘n getuienis wees
vir God se bewoëndheid oor mense in nood. Daar is dus ter
reine en sosiale nood en onreg waar Christene en Moslems dit
kan oorweeg om met mekaar saam te werk.

Islam daag dus Christene uit om geloofwaardig, regverdig en
barmhartig op te tree in alle omstandighede. Dit beteken een
voudig om die Evangelieboodskap konsekwent uit te leef in die
praktyk.

4.4 DIE UITDAGING TOT DIE HERSTEL EN GOED
MAAK VAN DIE FOUTE VAN DIE VERLEDE

Cragg wys op gebeure soos die kruistogte en die kolonisering
van Moslemlande waardeur Moslems verontreg is en wat
verhoudinge grootliks versteur het. As Christene skuld het aan
die versteurde verhoudinge moet hulle bereid wees om dit reg
te stel.

Moslems in Suid-Afrika voel hulleself as gekleurdes verontreg
deur die beleid van apartheid wat aan hulle sekere regte en
voorregte onthou het. Hulle stel daarom Islam voor as “the an
tithesis of apartheid” (Arabia 21, May 1983, p29).
Diskriminerende aspekte van die beleid het dus geweldige ver
wydoring on bittorhoid tusson Christono en Moslems veroor
saak. Dit kom veral tot uiting in die radikale reaksie van die
Muslim Youth Movement en die Muslim Student’s
Movement. Christene moet dus bereid wees om onreg van
die verlede reg te stel.

Aan die ander kant moet radikale Moslems onthou dat hulle
deelname aan en propagering van geweld en revolusie ook
bydra tot versteurde verhoudinge. As Moslems en Christene in
Suid-Afrika vreedsaam wil saamleef, sal hulle saam moet soek
na regverdige oplossings en vreedsame naasbestaan eerder as
om mekaar met geweld te lyf te gaan.

4.5 UITDAGING TOT GEDULD MET MEKAAR
Spanninge tussen Moslems en Christene kan nie vinnig uit die
weg geruim word nie. Getuienis teenoor Moslems is ‘n moei
same en moeilike proses wat mm vrugte afwerp. Daarom sal
dit Christene pas om geduld te he met probleme, besware en
kritiek van Moslems en kyk of dit reggestel kan word. Christe
ne moet ook geduld he met die stadige proses van kerstening
en nie moedeloos word nie.

5. SAM EWERK~NG MET ANDER KERKE
EN GENOOTSKAPPE

Omdat sending onder Islam so ‘n moeilike taak is, moet dit in
samewerking met mekaar gedoen word. In die eerste plek
moet dit ‘n gesamentlike onderneming wees van die Ned Geref
Kerkfamilie en die nodige strukture vir samewerking moet ge
skep word. Verder moet daar ook gekyk word na ander kerke
en genootskappe wat onder Moslems werk en samewerking
gesoek word. Veral genootskappe wat op Moslemsending
konsentreer, kan van groot hulp wees.

In Kaapland is daar byvoorbeeld reeds noue samewerking
tussen die Ned Geref Sendingkerk en Life Challenge wat in
1976 deur mnr Gerhard Nehls gestig is vir die evangelisering
van Moslems. Life Challenge wil juis inligting en literatuur
aan kerke beskikbaar stel en hulle inspireer vir getuienis
teenoor Moslems.

Kerke moet ook besef dat Onafhanklike Swart Kerke in Afrika
‘n belangrike bolwerk teen die uitbreiding van Islam is. Die
groeikrag van die kerke veroorsaak dat duisende aanhangers
van die tradisionele godsdiens ingetrek word en so aan die in
vloedsfeer van Islam ontruk word. Die vraag was altyd of Islam
of die Christelike kerke die oorblywende tradisionaliste in
Afrika gaan wen. Nou blyk dit dat die groot meerderheid van
hulle heel waarskynlik deur Onafhanklike Swart Kerke
opgeraap gaan word. Daar moet dus in die toekoms besonde
re aandag gegee word aan die opbou en toerusting van die
kerke sodat hulle lidmate nie sal terugval in die heidendom en
moontlik uiteindelik by Islam sal teregkom nie.

6. WE VERHOUD~NG
MOSLEMS EN CHRISTENE

TUSSEN

Ons het gesien dat die verhouding verskuif het van konfron
tasie na dialoog. Dit geld van die Rooms-Katolieke sowel as
die Protestantse verhouding tot Islam.
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Veral na Vaticanum II het die Rooms-Katolieke houding
drasties verander. Die Nostra Aetate van 1965 spreek
waarderend van Islam wat een God aanbid. Die dokument vra
dat die konfrontasies van die verlede vergeet moet word en dat
daar groter begrip vir mekaar moet kom. In 1969 het die
Rooms-Katolieke Kerk riglyne neergelé vir praktiese dialoog
met Islam en sedertdien is dit dan ook aktief bedryf. ‘n
Spesiale Kommissie vir Verhoudinge met Islam is ook deur die
Vatikaan aangestel. Konferensies met Moslems is georgani
seer en Christene en Moslems is opgeroep om saam te stry
teen die groeiende ateisme in die wêreld.

Ook in die Protestantse wêreld het samewerking gegroei. In
1949 lid Henri Nussle in sy boek Dialogue avec l’Islam
gepleit vir beter verhouding en samewerking op grond van ge
meenskaplike godsdienstige waardes. Soortgelyke oproepe
is mettertyd gedoen in Muslim World, ‘n blad wat deur die
Hartford Seminary Foundation in Connecticut gepubliseer
word. Dit het die atmosfeer voorberei vir meer positiewe
verhoudinge.

In April 1954 is te Bhamdoun in Libanon ‘n groot interna
sionale byeenkoms gereel van Christene en Moslems uit Asië,
Afrika en Europa. Die doel was nie “a unity of faiths, but a uni
ty of the peoples of the faiths” (Von sicard: 6). Daar is nie
gepoog om ‘n sinkretisme tussen die godsdienste te bewerk
nie, maar om gemeenskaplike geestelike waardes te vind as
basis van samewerking.

By die geleentheid is daar ook ‘n Continuing Committee on
Muslim-Christian Co-operation (CCMCC) gestig w~t ver
houdinge moes bevorder. Die gevoig hiervan was dat Mos
lems as waarnemers toegelaat is by die Wêreldraad van Kerke
se vergadering in Evanston in 1954. Die gevolg was verder dat
verskeie organisasies ontstaan het en instansies gepleit het vir
groter samewerking. In 1956 het die bestuur van die CCMCC
weer vergader en ooreengekom dat Christene en Moslems
dieselfde God aanbid. Dit het kritiese reaksie uitgelok van WA
Bijleveld in De Heerbaan van April 1956.

Hierna voig talle pogings oral in die wêreld tot groter
samewerking en gesprek. In 1955 is beslut dat ‘n permanente
organisasie gestig moet word met die naam van The World
Fellowship of Muslims and Christians.

In 1959 is in Afrika die Islam in Africa Project (lAP)
georganiseer (Vir die ontstaansgeskiedenis en funksionering,
sien Crossley: 153v). Die doel was om wag te beweeg van die
ou benadering van polemiek en konfrontasie en om by Chris
tene ‘n houding van Iiefde en toenadering tot Moslems aan te
kweek. Kursusse is gereel om Christene in te hg oor Islam en
die inhoud van die Koran. Die bedoeling was nie om ‘n nuwe
sending te stig nie, maar om bestaande kerke en sendinge te
adviseer oor hulle houding en roeping teenoor Moslems. Die
projek wou soveel kerke as moontlik betrek ten einde ‘n een
vormige benadering tot Moslems te bevorder. Vir die doel is ‘n
aantal adviseurs oral in Afrika aangestel om tot kerke se
beskikking te wees. Hulle reis deur die land en spreek ge
meentes en byeenkomste toe oor die benadering van Mos
lems. Die werk het in Wes-Afrika begin maar vandaar uitgebrei
na Qos- en Sentraal-Afrika. ‘n Studiesentrum ~vir Islam in
Afrika is opgerig in Ibadan, Nigerie. Hier word ook langer kur
susse aangebied.

Omdat die lAP se eerste doelstelling is om kerke en Christene
te help om die Moslems in die lande suid van die Sahara beter
te verstaan, kan die kritiek uitgespreek word dat hulle eerder
die studie van Islam propageer as die evangelisering van
Moslems. Dit bly steeds ‘n groot versoeking in die proses van
dialoog om nie verder te kom as die verkennende gesprek nie.
Christene mag egter nie afwyk van die ideaal om Moslems vir
Christus te wen nie.

In Suid-Afrika meet ons aanvaar dat Christehike kerke en
Moslemgomeenskappe mm of meer permanent langs mekaar
sal bly voortbestaan. Dit is dus belangrik dat ons hier ook
wedersyds aandag sal gee aan onderlinge verhoudinge.

Die Christen kan nie anders as om die Moslem as naaste te
aanvaar teenoor wie hy ook liefde en barmhartigheid moet
bewys nie. Daarby moet Moslems as medeburgers aanvaar
word wie se reg tot godsdiensvryheid eerbiedig moet word.
Hulle reg tot deelname aan die regering en ekonomie van die
land kan ook nie misken word nie. Hulle moet toegelaat word
om hulle instellings uit te bou. Hier gelddie beginsel dat mens
aan ander meet doen 5005 jy wil he dat daar ook aan iou ge
doen moet word.

Die ideaal is dus die vreedsame naasbestaan van Moslems en
Christene in ‘n gemeenskaplike vaderland. Albei groepe moet
hulle bes probeer om die ideaal te bevorder. Die ideaal kan
egter nooit beteken dat Christene hulle reeping om alle mense
vir Christus te probeer wen ter wille daarvan moet versaak nie.

‘n Organisasie in Suid-Afrika wat alle kerke tot diens kan wees
in hulle getuienis en verhouding tot Moslems sou alleen maar
‘n baie goeie doel kon dien.
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C M C M

1. Morocco 0.5 99.4 27. Congo 93.0 0.4
2. Algeria 0.8 99.1 28. Zaire 94.5 1.4
3. Tunisia 0.3 99.4 29. Rwanda 73.0 8.6
4. Libya 1.7 98.1 30. Burundi 85.5 0.9
5. Egypt 17.8 81.8 31. Sudan 9.1 73.0
6. Sahara 0.2 99.7 32. Ethiopia 57.0 31.4
7. Mauritania 0.4 99.4 33. Djibouti 8.7 90.6
8. Mali 18.1 80.0 34. Somalia 0.1 99.8
9. Niger 11.7 87.9 35. Kenya 73.0 6.0

10. Nigeria 49.0 45.0 36. Uganda 78.3 6.6
11. Benin 23.1 15.2 37. Tanzania 44.0 32.5
12. Togo 37.0 17.0 38. Mozambique 38.9 13.0
13. Ghana 62.6 15,7 39. Malawi 64.5 16 2
14. Upper Volta 12.2 43.0 40. Zambia 72.0 0.3
15. Ivory Coast 32.0 24.0 41. Angola 90.0 —

16. Liberia 35.0 21.2 42. Namibia 96.3 —

17. Sierra Leone 9.0 39.4 43. Botswana 50.2 —

18. Guinea 1.3 69.0 44. Zimbabwe 58.0 0.9
19. Guinea Bissau 10.2 38.3 45. Azania (S. Africa) 79.2 1.3
20. Senegal 5.7 91.0 46. Comoros 0.2 99.7
21. Gambia 3.3 84,8 47. Madagascar 51.0 1.7
22. Chad 33.0 44.0 48. Mauritius 35.3 16.4
23. Cameroun 55.5 22.0 49. Reunion 96.8 2.2
24. Central African 84.5 12.0 50. Seychelles 97.8 0.3

Republic
25. Gabon 96.2 0.8 51. Lesotho 92.8 —

26. Equatorial Guinea 88.8 0.5 52. Swaziland 77.0 0.1

Information taken from DB Barrett led) World Christian Encyclopaedia, CUP, 1982. Percentages as shown in tables for mid 1980.
C = Christian M = Muslim

Noof
Name of Total Muslim % Pilgrims %
Country Population Population 1981

Ghana 11 446 000 1 797 022 15.7 1 454 0.080
Guinea 5014000 3459660 69.0 2413 0.067
Guinea Bissau 573 000 219 459 38.3 — —

Ivory Coast 5579000 1 350 118 24.2 1 543 0.114
Kenya 15688000 941 280 6.0 1099 0.116
Lesotho 1284000 —? 4
Liberia 193700 410644 21.2 124 0.030
Libya 2 638 000 2 587 878 98.1 24 854 0.960
Madagascar 9329000 158593 1.7 100 0.063
Malawi 5 577 000 903 474 16.2 22 0.002
Mali 6 470 000 5 176 000 80.0 3 068 0.059
Mauritania 1 427 000 1 418 438 99.4 1 455 0.102
Mauritius 969000 158916 16.4 286 0.179
Marocco 20384000 20261 696 99.4 21013 0.103
Mozambique 10 375 000 1 348 750 13.0 1 0.001
Namibia 795 000 — — — —

Niger 5 272 000 4 634 088 87.9 3 623 0.078
Nigeria 72 596 000 32 668 200 45.0 100 300 0.301
Reunion 548 000 12 056 2.2 — —

Rwanda 4865000 418390 8.6 — —

Sahara 66 200 66 001 99.7 ?
Senegal 4989000 4539990 91.0 4237 0.093
Seychelles 66000 198 0.3 — —

Sierra Leone 3 392 000 1 336 448 34.9 512 0.038
Somalia 3652000 3644696 99.8 5271 0,144
South Africa 28 533 000 370 927 1.3 1 248 0.336
Sudan 21 420 000 15636 600 73.0 25 635 0.163
Swaziland 543 000 543 0.1 — —

Tanzania 18052000 5866900 32.2 1.192 0.002
Togo 2 596 000 441 320 17.0 251 0.056
Tunisia 6 561 000 6 521 634 99.4 9 558 0.146
Uganda 13222000 872652 6.6 142 0.016
Upper Volta 6 774 000 2 912 820 43.0 3 669 0.125
Zaire 27952000 391 328 1.4 18 0.004
Zambia 5 875 000 17 625 0.3 37 0.209
Zimbabwe 7 495 000 67 455 0.9 3 0.004
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14 Varslag van verteenwoordigers van die NG Kerk op die

FEDERALE RAAD VAN NED GEREF KERKE

Broer voorsitter en broers

U verteenwoordigers doen soos votg verslag:

1. VERGADERING.S

Die Fedei~de Raad het twee keer gedurende die reses ver
gader: op 16—17 Maart 1984 en op 12—14 Maart 1986.

2. VERTEENWOORDIGERS VAN DIE NG
KERK

Die Breë Moderatuur het die volgende verteenwoordigers vir
die 1984-vergadering aangewys:

Dr P Rossouw
Ds JE Potgieter
Ds GSJ Molter
Ds DJ Viljoen
Dr DCG Fourie
Ds DS Snyman
Ds PES Smith
Dr AM Hofmeyr
Prof PB van der Watt
Ds NJ Mostert
Ds JI Roux
Prof CWH Boshoff
Prof JH Smit
Dr CM Pauw

Dieselfde persone is vir die 1986-vergadering aangewys. Ds NJ
Mostert en proff PB van der Watt en CWH Boshoff kon egter
nie hierdie vergadering bywoon nie. Prof D Crafford het in die
plek van prof Boshoff gekom.

3. UITVOERENDE KOMITEE
Die volgende persone is as lede van die Uitvoerende Komitee
aangewys:

Ps PES Smith (voorsitter)
Ds EM Mataboge (onder-voorsitter)
Dr AM Hofmeyr (sekretaris)
Ds EJ Manikkam
Ds DS Snyman
Ds MJ Lebone
Ds IJ Mentor

By die 1986-vergadering is ds Manikkam deur ds K Moodley
-vervang.

4. MOSIE VAN DANK AAN DIE NG KERK

Die afgevaardigdes van at die Kerke behaiwe die NG Kerk het
by die 1984-vergadering eenparig die volgende mosie aanvaar:

“Die Kerke wat as gevoig van die Sending en Evangelisa
siewerk van die NG Kerk tot stand gekom het, wit graag hut
opregte dank en waardering aan at die lede, gemeentes en hg-
game van die NG Kerk betuig vir hut voorbidding en finansiële
ondersteuning en ook vir ander vorms van huip wat gegee is.”

5. KERKEENHEID
5.1 OPDRAGTOTSTUDIE
In 1982 is die volgende bestuit eenparig geneem:

“28.2.1 Aangesien daar uiteenlopende beskouings onder die
Kerke is toy die eenheid van die kerk en daar gevotghik geen
duidetikheid bestaan oor die toepassing van die beginsels
daarvan in die kerklike lewe nie, besluit die Federate Raad om
‘n ad hoc-kommissie te benoem om die hele saak grondig te
h~stLId~r m~t raadpk~ging von din knrklikn rogearliggame en
binne twee jaar te rapporteer met die nodige aanbevehings.

28.2.2 ‘n Deel van die opdrag aan die Kommissie sat wees em
tot klaarheid te kom oor die begrip moeder en dogterkerke. Die
Kommissie moet ook aandag gee aan die uiteindehike doel van
kerkeenheid en meer onmiddehlike oogmerke op weg na die
uiteindehike doel. Wee moet ook gevind word waarlangs ‘n in
Iigtingsentrum daargestel kan word om inligting in hierdie
verband te versprei.

28.2.3 Die noue verband tussen die eenheid en die sending
van die kerk moet 00k bektemtoon word. Dit kan egter by ‘n
later geteentheid ‘n opdrag aan die Kommissie wees. Die Kom
missie kan onderverdeel indien nodig.”

‘n Mosie ocr die oordraagbaarheid van tidmaatskap en die
enderlinge erkenning van tegitimasie is 00k na hierdie Kom
missie verwys.

5.2 BESLUITE VAN DIE FEDERALE RAAD
Die Raad het die verstag van die Kommissie by sy
1984-vergadering oorweeg en het die votgende besluite
geneem:

5.2.1 Gesindheid belangriker as strukture
5.2.1.1 “Die daarstetting en handhawing van die eenheid van
die Kerke in die Ned Geref familie van Kerke, mag nie eksktu
sief aan die daarstetting van ‘n nuwe struktuur van kerklike
organisasie verbind word nie. ‘n Nuwe struktuur as sodanig sat
nie die vertangde eenheid skep nie, en ewemin die voort
bestaan daarvan kan waarborg. Die eenheid waarom dit in die
kerk van Christus gaan, is veet dieper en ryker as die blote be
staan van ‘n omvattende struktuur wat alte getowiges instuit.
Omgekeer: in ‘n bestaande struktuur kan daar die grootste
onenigheid en verdeeldheid aangetref word. Die eenheid van
die kerk, en met name die eenheid van die geinstitueerde kerk,
is ten diepste afhanktik van en word bepaal deur die eenheid
van die Iidmate van die kerk. Daarmee is die gesindheid van
tidmate aangewys as die aangeteentheid waarop atle nadenke
oor die eenheid, en die begin van die proses van strukturete
eenheid, meet konsentreer.”

5.2.1.2 Aanbeveling
Die Algemene Sinode vereenseiwig horn rnet hierdie be
sluit.

5.2.2 Strukture tog belangrik: begin by die bestaande
5.2.2.1 “Twee sake is duidetik: kerktike eenheid mag nie
uitstuithik met nuwe strukture verbind word nie. Maar verder:
sender enige struktuur hoegenaamd, is kerklike eenheid ook
nie reatiseerbaar of setfs voorstetbaar nie. Daarom meet ons
ook nie primer na nuwe strukture gaan seek, in die
onreatistiese waan dat dit onmiddettik geskep kan word en
dadetik as uitdrukkingsvorm van eenheid kan dien nie. Terwyt
die gesindheid van tidmate enontbeerlik is in ens seeke na die
verwerktiking van kerkhike eenheid, sat ons verptig wees em by
die bestaande strukture van die Federale Raad en die
verskeidenheicj van Kerke in die Ned Geref farnilie aan te
kneop.”
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5.2.2.2 Aanbeveling
Die Algemene Sinode vereenseiwig horn met die besluit.

5.2.3 Die Federale Raad nie voldoende uitdrukking van
die eenheid nie.

5.2.3.1 “Die Federale Raad is om verskillende redes nie vol
doende as uitdrukking van die eenheid van die Ned Geref
Kerke in Suidelike Afrika nie. Daar sal dus ernstig gedink moet
word aan die omskepping hiervan in ‘n Ned Geref Ekumeniese
Sinode van Suidelike Afrika. In ‘n reglement van orde sal die
sake waaroor hierdie sinode mag handel, asook die aard van
die gesag waarmee besluite beklee sal wees, duidelik om
skrywe moet word.”

5.2.3.2 Aanbeveling
Die Algemene Sinode vereenseiwig horn met hierdie be
sluit.

5.2.4 Uitdrukking van die geestelike eenheid tussen die
Kerke
5.2.4.1 Met betrekking tot die twaalf lidkerke van die
Federale Raad moet almal verklaar dat dit vir hulle uitsluitlik
gaan om die uitdrukking van hul geestelike eenheid in Jesus
Christus. Hierdie wesenlike eenheid tussen die verskillende
Kerke van die N.G. Kerk-familie, wat ons erken en bely, moet
tot uitdrukking kom in die volgende opsigte, waartoe al die
Kerke gevra word om hulle te verbind en voorts orn te besln
hoe dit prakties uitgevoer kan word, naamlik:

* oop deure — spontane deelname aan eredienste en aan die
sakramente;

* oop lidmaatskap;
* wedersydse erkenning van legitimasie;
* een belydenisgrondslag.”

5.2.4.2 Aanbeveling
Die Algernene Sinode vereenseiwig horn met die be
sluit.

5.2.5 Daad van gehoorsaarnheid
5.2.5.1 “Omdat die wesenlike eenheid van die kerk deur die
Woord van die Here van die kerk geopenbaar is, sal ons hierdie
weg blymoedig moet bewandel in die vreugdevolle wete dat
dit ‘n daad van onvoorwaardelike gehoorsaamheid is.”

5.2.5.2 Aanbeveling
Die Algemene Sinode vereenseiwig horn met die besluit.

5.3 AMENDEMENT 00K NA LIDKERKE

Die Raad het van die volgende amendement van ds DP Botha
op par 5.2.4 kennis geneem en besluit om dit ter inligting aan
die lidkerke te stuur:

5.3.1 “Die wesenlike eenheid van die N.G. Kerkfamilie kan
slegs sinvol beleef word en tot uitdrukking kom binne die vry
en liefdevolle koinonia rondom Woord en Sakrament. Daarom
moet alle strukturele belemmeringe wat dit in die weg staan uit
die weg geruim word. Alle eredienste van enige gemeente van
die N.G. Kerkfamilie moet onvoorwaardelik oop staan vir alle
lidmate van die familie. Eweneens moet die sakramente oop
staan met die voorbehoud dat die kerkraad sy normale opsig
uitoefen om sorg te dra dat die Tafel van die Here nie ontheilig
word nie.

5.3.2 “Die eenheid rondom Skrif en Belydenis moet tot
openbaring kom in die oor-en-weer-erkenning van mekaar se
leerstandaarde by toelating tot die Openbare Belydenis en die
Bediening van die Woord. Die oor-en-weer-erkenning van lid
rnaatskap moet in die praktyk daartoe lei dat ‘n lidmaat van
enige lidkerk van die NG Kerkfamilie by enige gemeente van
enige ander lidkerk kan aansluit met inlewering van ‘n attestaat
en met vanselfsprekende eerbiediging van die bepalinge oor
gemeentelike grense. Die oor-en-weer-erkenning van legiti
masie sal in die praktyk beteken dat ‘n predikant wat deur een

van die lidkerke gelegitimeer is in al die gemeentes van die
familie beroepbaar is.”

5.4 KOORDINERING VAN BESLUITE VAN KERKE
Die Raad het dit aan sy Uitvoerende Komitee opgedra om die
besluite van die verskillende Sinodes oor kerkeenheid te koör
dineer en riglyne vir die praktiese implementering daarvan in
die lewe van die Kerk op te stel.

5.5 Aanbeveling
Die Algernene Sinode dra dit aan die Scriba Synodi op
om sy besluite oor kerkeenheid aan die sekretaris van
die Federale Raad te stuur.

6. DIE VERHOUDING TUSSEN DIE
KERK EN PARAKERKLIKE ORGANI
SASHES

6.1 RIGLYNE
Die Raad het die volgende riglyne goedgekeur waarvolgens
lidkerke hul verhouding tot spesifieke parakerklike organisasies
kan bepaal:

6.1.1 Dat God drie groot lewensterreine, wat elkeen selfstan
diq en universeel in eie kring is, ingestel het. Hierdie terreine is
die maatskappy as ‘n lewensverband wat met die Skepping
gegee en die spontane uitbouing van die gesin is, en na die
sondeval, ook die kerk en die staat.

6.1.2 Dat die sigbare kerk in tweërlei gestaltes optree,
naamlik as instituut en as organisme.

Die kerk as instituut is die organisasie, plaaslik sowel as in sy
verband, waar die ampte funksioneer, die Woord en die sakra
mente bedien word, kerkregering uitgeoefen word, die tug
toegepas word en die diens van barmhartigheid en die sending
onderneem word. Die kerk as organisme dui op die lidmate
van die gemeente wat kragtens die amp van die gelowige
waarin hulle staan, die Skrifbeginsels in die verskillende Iewen
situasies waarin hulle hul daagliks bevind, uitdra en vrugbaar
maak.

6.1.3 Dat die verkerkliking van die hele lewe as ‘n Roomse
standpunt afgewys moet word. Rome laat die sigbare en die
onsigbare kerk saamval en dit bring mee dat die kerk as in
stituut die Iewe van sy lidmate in alle fasette beheers. So vind
ons in daardie kring ‘n kerklike kuns, kerklike filosofie, kerklike
politieke partye, ens. Hierdie verkerkliking van die lewe kom
verder in stryd met die Skriftuurlike waarheid van die amp van
die gelowige (sien Matt 5:13-14, Ef. 4:12, 2 Tim. 3:17, 1 Pet
2:9).

6.1.4 Dat die kerklike instituut die onvervreembare reg het
om self sy lidmate vir bepaalde werksaamhede te organiseer.
Dit is trouens noodsaaklik dat die lidmate geaktiveer word om
as die liggaam van Christus (sien 1 Kor 12) werksaam te wees
ten opsigte van die Skriftuurlike opdragte tot die opbouing van
die liggaam van Christus en die uitbreiding van die koninkryk
van God. Hierdie dienswerk van lidmate kan spontaan
geskied, maar behoort ook ter wille van groter krag en doel
treffende funksionering daarvan kerklik georganiseer te word.

6.1.5 Dat die vorming van vrye vereniginge op ‘n positief
Christelike grondslag prinsipieel in orde is. Dit geld vir aldrie
die genoemde lewensterreine (sien 6.1 hierbo) en lidmate kan,
na eie keuse en volgens eie belangstelling, aan die werk
saamhede van sodanige organisasies deelneem. “Daar is ‘n
groot veld van Christelike aksie wat op die gebied van die kerk
as organisme Iê en waar gelowiges uit eie beweging en in
saamgevoegde organisasies alles mag doen wat tot hulle roep
ing en pligte as gelowiges behoort” (BB Keet: Die kerk en
verenigingslewe, 6).
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6.1.6 Onder sekere omstandighede kan die institutêre kerk
gebruik maak van sodanige vrye vereniginge. So word die ver
taling, die druk en die verspreiding van die Bybel nie deur
kerke self onderneem nie, maar aan die Bybelgenootskap as ‘n
para-kerklike organisasie oorgelaat. Hoofsaaklik word hierdie
arbeid deur die kerke finansieel ondersteun.

6.1.7 Dat die vraag in watter mate ‘n vrye Christelike ver
eniging aanspraak op die steun van die kerk mag maak, ‘n
praktiese vraag is wat volgens meriete in elke voorkomende
geval beoordeel moet word. Dit hang byvoorbeeld saam met
die grondslag en doelstellinge van die bepaalde vereniging, sy
uitlewing van daardie grondsiag en doelstellinge in die
praktyk, en sy metode van optrede byvoorheeld of dit die
lojaliteit van lidmate aan hul eie gemeente afbreek of nie, en of
die eenheid van die institutêre kerk daardeur in die gedrang
kom of nie.

6.1.8 Dat ‘n diepgrypende probleem na yore kom wanneer ‘n
para-kerklike organisasie geestelike werk wil onderneem wat
eintlik deur die Bybel aan die institutére kerk opgedra word. As
voorbeelde dien genootskappe wat sendingwerk onderneem,
groepe gelowiges wat die ekumene buite die kerk om wil be
dryf, vrye jeugverenigings wat die jongmense en kinders in hul
eie bearbeidingsaksies betrek en organisasies wat evangeli
sasie volgens eie insigte en metodes wil bedryf.

6.1.9 Dat aanvaar moet word dat die Here in die verlede
sodanige para-kerklike organisasies wel tot die uitbreiding van
sy koninkryk gebruik het, byvoorbeeld die genootskaplike sen
ding tot die kerke nie daarvoor ryp was nie. Met hierdie erken
fling word die beginsel dat opdragte wat volgens die Skrif aan
die institutêre kerk toegesê word deur die kerk uitgevoer moet
word, in geen opsig aangetas nie. Organisasies wat dus in
kompetisie met die institutére kerk te staan kom, moet as ‘n
algemene reel negatief beoordeel word. Wanneer dit gebeur
dat die belange van die kerklike instituut deur ‘n para-kerklike
organisasie benadeel word, bestaan die aktuele gevaar van
konfrontasie en skeuring onder gelowiges.

6.1.10 Dat die opsig van kerkvergaderinge oor lidmate wat
aktief in para-kerklike organisasies betrokke is orlaangetas
moet bly. Hierdie opsig impliseer flue dat inisiatief gedemp
word of dat probeer word om ‘n vrye vereniging te verkerklik
flue, maar die naaste doel daarvan is om die kerklike eenheid in
die leer en die belewing daarvan te handhaaf.

6.2 AANBEVELING

Die Algemene Sinode keur die riglyne goed.

6.3 BEOORDELING VAN SEKERE ORGANISASIES

Na aanleiding van die standpunt wat sekere Iidkerke ingeneem
het oor bepaalde organisasies, het die Raad besluit:

6.3.1 “Die Federale Raad vereenseiwig hom in hoofsaak met
die besluite van die Algemene Sinode van die NGKA oor die
Belydende Kring, die besluite van die Algemene Sinode van
die NG Kerk oor die Campus Crusade for Christ, en die stand-
punt van die Breë Moderatuur van die NG kerk oor Reforum.

6.3.2 “Die Federale Raad adviseer lidkerke om soos volg op
te tree mbt parakerklike organisasies:

6.3.2.1 “Stel vas of die organisasie langs die Kerk, in same
werking met of teen die Kerk werk.

6.3.2.2 “Hiervolgens besluit elke kerk dan oor sy verhouding
tot en moontlike samewerking met bepaalde parakerklike
organisasies.”

6.3.3 Aanbevelirig
Die Algemene Sinode vereenseiwig horn met die advies
in par 6.3.2

7. SENDING EN EVANGELISASIE
Die Raad het sy versoek aan lidkerke herhaal om hul bevin
dinge oor die betekenis van die begrippe sending en evangeli
sasie aan die Raad te stuur. Waardering is teenoor die NG Kerk
uitgespreek vir die voortgaande oorweging wat hieraan gegee
word.

8. WERK IN MOSAMBIEK

8.1 KOORDINERINGSWERK
Die werk wat in die Noorde (Angonia) van Mosambiek deur die
Sinode van Wes-Kaapland en in die Suide deur die Gesament
like Kommissie vir Sending in Suid-Mosambiek ((iSSM)
ondersteun word, word deur ‘n Skakelkommissie van die
Federale Raad gekoordineer. Hierdie Kommissie is ook ver
antwoordelik vir die skakeling met die Sinode van die Igreja
Reformada em Mocambique.

8.2 DOSENT BY RICATLA
Die basiese teologiese opleiding vir leraars van die Igreja Refor
mada em Mocambique vind as gevoig van die beleid van die
landsowerheid by die interkerklike teologiese skool by Ricatla,
net buite Maputo, plaas.

Die Raad het met groot blydskap kennis geneem dat ds. en
mev. Pieter Botha in Februarie 1986 met doseerwerk by Ricatla
kon begin. Hy is vir Ou Testament en Dogmatiek verant
woordelik en sy vir Engels. Sy gee ook klasse vir die vroue van
studente en behartig ‘n kliniek op die skoolterrein.

Die Raad het die benoeming van dr AM Hofmeyr op die
Beheerraad van die Skool goedgekeur.

8.3 DROOGTEHULP
In Desember 1982 is ‘n vrag mieliemeel en in Desember 198420
ton grondbonesaad aan die Conselho Christao de Mocambi
que (Christenraad van Mosambiek) beskikbaar gestel vir nood
hulp tydens die ernstige droogtes wat die land geknel het.
Hoewel klein, is die gebare van meelewing baie goed ontvang.

8.4 OPROEP TOT VOOR BIDDING
8.4.1 Die Raad het die volgende oproep op lidkerke gedoen:
“Die Raad versoek lidkerke om in hul gebede aan die lgreja
Reformada em Mocambique te dink, om die Here te dank vir
sy seeninge onder moeilike omstandighede, en om te bid vir al
die lede van die Kerk, in besonder die leraars, dat hulle mag
groei in die geloof in die Here en dat hulle instrumente van sy
vrede in ‘n verdeelde land mag wees.”

8.4.2 Aanbeveling
Die Algemene Sinode vereenseiwig horn met die oproep
van die Federale Raad en versoek lidmate orn in hul
voorbidding aan medegelowiges in Mosambiek, in
besonder lede van die Igreja Reformada, te dink.

9. VERHOU DING TUSSEN NG KERK EN
NG SENDINGKERK

Die volgende mosie is sonder teenstem aanvaar:

“Die Federale Raad het met diepe kommer kennis geneem dat,
volgens die verslag van die NGSK, die samesprekings tussen
die NGK en die NGSK beëindig is.

Die Raad besluit om ‘n beroep op die twee kerke te doen om in
broederlike liefde na mekaar uit te reik en hul bes te doen om
verdere samesprekings moontlik te maak. Die Raad dra dit aan
sy Uitvoerende Komitee op om te probeer om as bemiddelaar
tussen die twee Kerke op te tree.’

9.1 AANBEVELING
Die Scriba Synodi kry geleentheid om die Sinode mee te
deel of die samesprekings tussen die Moderature hervat
is.
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10. SENDINGJAAR

Die Raad het die Sinodes van die verskillende lede van die NG
Kerkfamilie versoek om saam te werk in die viering van 1988 as
Sendingjaar.

Die UK van die Raad is versoek om as kanaal te dien om in
ligting aangaande die Sendingjaar tussen die Iidkerke wat in
die projek saamwerk, te versprei en te koördineer.

11. NED GEREF KERK ~N PORTUGAL
Die Raad het sy UK versoek om die pas gestigte Igreja Refor
mada em Portugal uit te nooi om lid van die Raad te word met
die cog op bywoning van die volgende vergadering van dIe
Raad in 1988.

12. NOODFONDS VAN D~E NG KERK
In die verslag oor die ewe en werk van die N.G. Kerk (1986) is
na die Noodfonds verwys. Daar was bespreking daaroor en die
Raad het soos volg besluit:

12.1 “Die Federale Raad spreek sy waardering uit vir die hulp
wat deur die NGK aan slagoffers van die onrus gegee is.

12.2 Die Federale Raad versoek die NGK om die verant
woordelike liggame van die jonger kerke te raadpleeg wanneer
hulp oorweeg word.”

12.3 AANBEVELING
Die Algemene Sinode keur die beginsel in 12.2 goed en
bring dit onder die aandag van sy Kommissies en die
Sinodes.

13. ~NSTROM~NGSBEHEER

Die Raad het in 1984 ‘n kommissie benoem om in te gaan op
instromingsbeheer, die etiese konsekwensies daarvan en die
implikasies daarvan in die bediening van die kerk. Daar moes
ook aandag gegee word aan beplande verstedeliking en ont
wikkeling in ander gebiede van Afrika.

Die verslag is in 1986 voorgelé en die volgende besluite is
geneem:

13.1 “Die Kerk en Swartverstedeliking in Suid-Afrika
Nuwe inisiatiewe ivm verstedeliking

13.1.1 Die Raad steun die ontwikkeling van ‘n positiewe
beleid van verstedeliking wat die afskaffing van diskrimi
nerende instromingsbeheer insluit. Dit beywer hem om voort
te gaan om na vermoë ‘n bydrae te lewer tot die voortgaande
bespreking van die saak.

13.1.2 Die Raad vra die lidkerke om op ‘n gepaste wyse
betrokke te raak by die saak van Swartverstedeliking.”

13.1.3 Aanbeveling
Die betrokkenheid by Swartverstedeliking word verwys
na die Skakelkommissie vir Verstedeliking en Bedryfs
bediening.

13.2 “Verwagte demografiese veranderinge
13.2.1 Die Raad besef die dringendheid van voorbereiding vir
die verwagte Swart stedelike groei ocr die volgende dekade of
twee.

13.2.2 Die Raad beveel by sy lede aan die stigting van
gesamentlike beplanningsrade of op ‘n landswye of op ‘n
streeksgrondslag. Moontlike voorbeelde bestaan reeds soos
die Skiereilandse Raad vir Kerklike Samewerking.”

13.2.2.1 Aanbevehng
Die beginsel word goedgekeur. Die saak word verwys
na die Skak&kommissie vir Verstedeliking en Bedryfs
bediening.

13.2.3 “Die Raad beveel die stigting, in samewerking met
bogenoemde beplanningsrade, van gesamentlike
ontwikkelingsfonds(e) vir die ontwikkeling van die Kerk se be
diening aan.”

13.2.3.1 Aanbeveling
Die beginsel word goedgekeur. Die saak word verwys
na die Skakelkommissie vir Verstedeliking en Bedryfs
bediening.

13.2.4 “Die Raad dring by sy lede aan om hulle voortdurend
daarop toe te lê om die amp van die gelowige (lekebediening
en -diens) met die oog op hierdie projek tot sy reg te laat
kom.”

13.2.4.1 Aanbevehng
Die beginsel word goedgekeur. Die saak is gedek deur
par 25.10.2.4.1 in die versiag van die ASSK.

13.2.5 “Die Raad aanvaar dat ‘n deeglike studie gemaak
meet word van die vraag van ‘n tentmakersbediening in hierdie
verband.”

13.2.5.1 Aanbeveling
Die Sinode versoek dat die studie ivm die tentmaker
bediening deur die Federale Raad onderneem word.

13.3 “Die Pastorale pug van die kerk
13.3.1 Die Raad besef dat die kerk aan dringende pastorale
uitdagings aandag meet gee in die hg van die grootskaalse
Swart verstedeliking en dring by sy lede aan om daarop
positief te reageer in die hg van bogenoemde oorweging.

13.3.2 In besonder dring die Raad by die kerke aan om ‘n be
diening te ontwikkel wat toegespits is op die behoeftes van
gemeenskappe wat in informele behuisingskemas woon
(plakkersgemeenskappe). Die Raad beveel aan dat ‘n omvat
tende ondersoek gedoen word van sodanige gemeenskappe,
sowel in die RSA as in ander dele van Afrika. Die implemente
ring daarvan word aan die Uitvoerende Komitee opgedra.”

13.4 “Die taak van die kerk ten opsigte van die armes
13.4.1 Die Raad aanvaar die Skriftuurhike opdrag aan die kerk
om in besonder te sorg vir die armes en behoeftiges, en is
bewus van die feit dat ‘n buitengewone groot persentasie van
Swartgemeenskappe in groot armoede leef. Die Raad dring by
sy lede aan om hulle dade van barmhartigheid deur al die
gewone kanale te beoefen, maar om ook die moontlikheid van
ander vorme en wyses van verhigting van die nood van die
armes te onersoek deur voortdurende aandag aan die oorsake
van armoede te gee, soos onder andere werkloosheid en werk
skaarste.”

13.4.1.1 Aanbeveling
Die beginsel word goedgekeur. Verwys na die Skake[
kommissie vir Diens van Barmhartigheid.

13.4.2 “Die Raad beveel die voorgestelde navorsingsprojek
van die Instituut vir Sendingwetenskaplike Navorsing
(ISWEN) oor ontwikkehing aan en moedig deelname aan die
projek aan.”

13.5 “Die kerk en die nywerheid
13.5.1 Die Raad besef die hoe eise wat die kerk op die terrein
van nywerheidsbediening onder oë meet sien. Dit verwelkom
die bevindinge en aanbevelings van die Kerkkongres oor
Arbeid en Industrie wat in Julie 1984 in Pretoria gehou is en
moedig sy lede aan om ernstige aandag aan die verslag te gee.

13.5.2 Die Raad beveel by sy lede die bevindings aan van ‘n
winterskool wat in Potchefstroom in Julie 1985 gehou is onder
beskerming van die lnterkerklike Komitee vir Nywerheids
bediening aan die Witwatersrand (Interdenominational Com
mittee for the Witwatersrand Industrial Mission — ICWIM).
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Die Raad beveel samewerking met hierdie Komitee aan en wil
die vorming van sodanige komitees in ander sentra aan
moedig.

13.5.3 Die Raad moedig sy lede aan om hulle profetiese taak
te vervul en ‘n versoeningsrol op die gebied van arbeids
verhoudinge te speel.”

13.5.3.1 Aanbeveling
Die beginsel word goedgekeur. (Vergelyk par 25.10.2.10
in die Versiag van die ASSK)

13.5.4 “Die Raad beveel aan dat Bybelkor gevra word om ‘n
kursus op te stel oor Nywerheidsbediening.”

13.5.4.1 Aanbeveling
Bybelkor word gevra om ‘n kursus oor nywerheidsbe
diening te oorweeg.

13.6 “Die kerk en trekarbeid
13.6.1 Die Raad besef dat verwag kan word dat die stelsel
van trekarbeid nog ‘n lang tyd kan voortduur en moedig sy
lede aan em die nodige sorg en verantweordelikheid te neem
vir die welsyn, geestelik en andersins, vir die trekarbeiders en
hul gesinne;

13.6.2 em aandag te gee aan die tipiese probleme wat trek
arbeider-patroon vergesel, ni. die afbreek van die gesinslewe,
immoraliteit, vermyding van verantwoordelikhede teenoor sy
gesin deur die man, ens.;

13.6.3 om besondere pastorale sorg vir die trekarbeider aan
die een kant en sy gesin aan die ander kant te neem;

13.6.4 em sy lede en ander liggame wat van trekarbeiders of
kentrakarbeiders gebruik maak, aan te meedig om besondere
aandag te gee aan die beginsel van menslike waardigheid;
terselfdertyd moet sodanige werkgewers aangemoedig word
em behuisingsfasiliteite te voorsien vir die trekarbeiders wat
verkies em hulle gesinne met hulle saam te bring.”

13.6.4.1 Aanbeveling
Die Algemene Sinode verwys die sake in par 13.6.1 —4 na
die ASSK.

13.6.5 “Vir die kort termyn beskou die Raad dit as wenslik
dat ‘n vinnige, doeltreffende en wydverspreide verveer
netwerk meet bestaan, wat dit vir trekarbeiders en veral
pendelaars makliker maak em hul huise gereeld met ‘n
minimum vertraging te bereik. Daarom beveel die Raad by sy
lede aan em voertdurende aandag aan hierdie saak te gee, en
em versoeke aan die owerhede te rig waar dit nodig is.’,

13.6.5.1 Aanbeveling
Die Sinode verwys die besluit oor ‘n vinnige vervoernet
werk na die ASSK.

13.6.6 Vir die lang termyn besef die Raad dat die alternatief
vir trekarbeid lê in die Iandelik-landbeukundige entwikkeling
van die gebiede waarvandaan hulle kom en hy versoek KAN
em dit op sy agenda te plaas — Dit is in beginsel aanvaar en
aan die Uitveerende Komitee epgedra vir praktiese imple
mentering.

13.7 Verstedeliking en Instromingsbeheer in ander
lande in Suidelike Afrika

13.7.1 Die Raad beveel by lidkerke wat van die verskillende
lande in Suidelike en Sentraal-Afrika kom aan em ‘n studie van
hierdie versiag te maak; em ‘n in diepte opname te maak in die
hg van die besondere situasie wat in hul onderskeie lande be
staan ten epsigte van verstedeliking en instromingsbeheer; om
gevelglik die rel en taak van die kerk te bepaal, sowel as em
sedanige versoeke tot hul enderskeie owerhede te rig sees
wat nodig mag wees.”

13.7.1.1 Aanbeveling
Die Siiiode verwys die Versiag oor Instromlngsbeheer na
die Skakelkommissie vir Verstedeliking en Bedryfs
bediening.

13.8 “Verspreiding van die bevindings en voortsetting
van die studie
13.8.1 Die Raad beveel hierdie versiag en sy aanbevelings by
al sy lede aan met die verseek dat hulle ‘n studie van die
versiag sal maak en dit sal implementeer sever moontlik en/of
van teepassing, en em gereeld terug te rapporteer aan die
Raad oor watter verdering gemaak is.”

13 8 11 Aanhevelinq
Die Breë Moderatuur word versoek om oor die imple
mentering van besluite versiag te doen aan die Federate
Raad.

13.8.2 “Die Raad oorweeg em die inhoud van hierdie verslag
bekend te meak aan die wyer kerklike publiek in al die betrokke
Kerke deur gebruik te maak van die onderskeie beskikbare
kemmunikasiekanale (kerklike tydskrifte, nuusbriewe, nuwe
programme wat in die media beskikbaar is, ens.)

13.8.3 Die Raad besluit em die saak van verstedeliking en sy
implikasies op sy gereelde agenda te plaas en verwys die hele
saak as ‘n vaste opdrag na een van sy kommissies.”

14. TREKARBEID

14.1 Die Raad het in 1982 die Verslag eer Trekarbeid wat
veer hem gedien het, tesame met sy besluite daaroor, aan die
verskillende lidkerke gestuur.

14.2 Die Breë Moderatuur het sy reaksie daarep aan die Raad
voorgele in die vorm van vier besluite, wat, met enkele wysig
ings, deur die Raad oorgeneem is:

“Die Federale Raad:

14.2.1 Neem kennis van die feit dat die nuwe arbeids
bedeling sedert 1982 verder gevestig is en spreek die vertreue
uit dat dit sal aanhou em ‘n pesitiewe invloed op die arbeid
situasie uit te oefen.

14.2.1.2 Spreek sy waardering ult dat besondere aandag aan
die roeping en taak van die kerk in die nywerheid gegee is,
onder andere deur die Kongres eer Arbeid en Industrie wat in
Julie 1984 gereel is deur die NGK, NGKS, NGKA en RCA.

Aanbevelings van die Kongres sal aan al vier Sinodes voorgelé
word. Een van die heel belangrikste is dat ‘n Skakelkommissie
oor verstedeliking en bedryfsbediening gestig meet word.

14.2.1.3 Wil graag sien dat die lidkerke van die NG Kerk
familie hulle lede sal teerus om geInteresseerd te raak in en
deel te neem aan vakbonde as hulle Christelike roeping.

14.2.1.4 Is dankbaar dat die probleme in verband met instre
mingsbeheer waarna die Federale Raad verwys het, die inten
siewe aandag van die Regering geniet.

14.2.1.5 Vestig die aandag daarop dat die NG Kerk versoeke
tot die RSA Regering gerig het em beperkte plakkery tee te
laat in gebiede met ‘n behoorlike infrastruktuur. Die Regering
het in 1985 aangekondig dat die beginsel aanvaar word en dat
verdere struikelblokke met betrekking tot huiseienaarskap uit
die weg geruim sal word.”

15. GESINSBEPLANMNG

15.1 Die Raad het in 1984 gelet op die verwagte bevolkings
greei en die beperkte natuurlike hulpbronne, veral water, en
het ‘n Kommissie vir Verantwoordelike Ouerskap benoem.
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15.2 In 1986 het die Raad, na aanleiding van die verslag, soos
volg beslult:

“‘n Studiestuk in die vorm van ‘n gemeenteboukursus oor die
huwelik en verantwoordelike ouerskap moet voorberei en aan
lidkerke beskikbaar gestel word. Die Kommissie het opdrag
gekry om die studiestuk voor te berei.

15.3 Die volgende riglyne vir die studiestuk is goedgekeur:

15.3.1 Etiese riglyne vir ‘n huwelik wat God sal verheerlik.

15.3.1.1 Die doel van die huwelik
* Die eer van God

Mekear help
* Ouerskap

15.3.1.2 Verantwoordelike ouerskap
* Nie selfsug — die minimum gesin
* Nie selfbevrediging — maksimum gesin
* Nie gou ryk word — materialisme
* Nie onbepland — fatalisme

15.3.1.3 Verantwoordelike ouerskap en gesinsbeplanning
* Die optimum gesin
* Beplanning van die kindertal
* Beplanning en die wil van God
* Beplonning volgens persoonlike hulpbronne om gesin te

onderhou
* Beplanning en die land se hulpbronne
* Beplanning en gesinsvooruitgang
* Beplanning en veranderende sosio-ekonomiese omstan

dighede (byvoorbeeld verstedeliking)
* Beplanning, huisvesting, opvoeding en onderwys
* Beplanning en die gesondheid van die vrou
* Beplande geboorte/swangerskappe en middele om dit te

beheer

15.3.1.3.11 Beplanning, kinderloosheid en adopsie.

15.3.1.3.12 Beplanning en gebed.”

16. RENTMEESTERSKAP
Die Raad het die volgende besluite hieroor geneem:

16.1 “Die belangrikste Skriftuurlike beginsels oor geldelike
bydraes vir die Kerk is:

16.1.1 Die bydrae aan die kerk is ‘n dankoffer aan God, op
grond van huidige seeninge, en veel meer op grond van God
se besondere geskenk aan ons, Jesus Christus (2 Kor 9:7).

16.1.2 Die bydrae aan die kerk moet wees volgens my per
soonlike vermoë sodat dit tot eer van God as die hoof van die
kerk sal wees (2 Kor 8:3).

16.1.3 Die bydrae aan die kerk moet gereeld wees volgens
wat ek ontvang (weekliks, maandeliks> (1 Kor 6:2).

16.2 Die rentmeesterskap van die Christen sluit nie net stof
like gawes in nie, maar as God se rentmeester moet die
Christen:

16.2.1 Sorg vir die wéreld;
16.2.2 Sorg vir die Goeie Nuus;
16.2.3 Sorg vir ander mense.

Om dit te doen, rus God die Christen toe met baie natuurlike
en geestelike gawes, om sy unieke posisie in die liggaam van
die Kerk te vul, en bo alles met die krag van die Heilige Gees.

16.3 Finansiële rentmeesterskap is God se wyse om die regte
verhouding tot die stotlike dinge van die wêreld te bou
en te handhaaf. Dit is God se weg van genade vir die rykes en
suksesvolles om vir die armes en verloorders te voorsien.

16.4 Finansiële rentmeesterskapsopleiding bestaan altyd uit
twee dele: Die Skriftuurlike motivering en die praktieso inlig
ting, kommunikasie en beplanning van fondse.

16.5 Dit is van lewende belang vir ‘n gemeente om die
stadium van finansiële selfondersteuning te bereik, en nie net
homself te ondersteun nie maar ook hulp aan ander te bied.
Dit is ‘n belangrike deel van die bou van die selfbeeld en vorde
ring van die gemeente.

16.6 Die finansiële posisie van die gemeentes verskil buiten
gewoon baie. Die kerk en sy gemeentes het daarom inten
siewe rentmeesterskapbeplanning nodig waarin die werklike
potensiaal van die lidmate versiqtiq bepaal moet word ten
einde realistiese diensstrukture vir die gemeentes en sinodes te
oorweeg.

Daar word aanbeveel dat gemeentes werksgesprekke (“werks
winkels”) sal hou om die finansiële potensiaal te bepaal en te
begroot en om versigtig te beplan volgens kort- en langtermyn
doelstellings. Dit sal ook die kerk daartoe bring om oor die
voor en teen van ‘n tentmakerbediening te dink.”

17. VERKLAR~NG OOR HU~DHGE SITUA
S~E ~N D~E RSA

Die Federale Raad van NG Kerke wat van 12—14 Maart 1986 in
Pretoria vergader het:

17.1 spreek sy diepe besorgheid en kommer uit oor die
spanning, polarisasie en vyandigheid wat dreig om die vrede,
onderlinge begrip, liefde en agting te vernietig, selfs tussen
Christene en lede van Kerke wat tot dieselfde Kerk en Kerk
familie behoort;

17.2 spreek sy opregte meegevoel uit teenoor elkeen wat
gely het as gevolg van die heersende toestande en omstandig
hede wat lei tot verlies van lewe, menslike waardigheid en
eiendom, liggaamlike en geestelike skade, wat die normale
lewe ontwrig, onderwys en sinvolle onderhandeling dwars
boom en intensiewe en ekstensiewe vervreemding en haat
aanstook;

17.3 bely voor God dat hierdie situasie en die onderliggende
redes daarvoor in die laaste instansie veroorsaak is deur sonde
teen God en teen die medemens, en dat ons almal deel aan die
skuld daavoor het;

17.4 gb vas dat dit vir die 78 persent van die totale bevol
king van Suid-Afrika wat tot die Christelike Kerke behoort,
moontlik behoort te wees om deur gehoorsaamheid aan die
Woord van God, die oorvloed van die gawes van God se
genade tot vreedsame en blywende oplossings aan te wend;

17.5 doen ‘n beroep op sy lidkerke, hulle lidmate en alle
Christene om daarna te strewe om alle kanale van kommuni
kasie en dialoog oop te hou;

17.5.1 om te getuig, te lewe en te werk in die kennis en er
varing van die verlossing, vrede en versoening wat Christus,
wat ons Vrede is, vir ons bewerkstellig deur die mure van
vyandskap af te breek en ons te herskep tot een nuwe mens
heid in ‘n nuwe eenheid in Homself, en daardeur die vyand
skap beëindig het (Efes. 2:14).

17.5.2 om profeties te getuig van die Skriftuurlike eise van
geregtigheid, reg en naasteliefde as Godgegewe riglyne vir ‘n
regverdige gemeenskap en vir die reeling van onderlinge
verF~oudinge tussen mense;

17.5.3 pbeit by God dat Hy deur die Heilige Gees sy vrede,
versoening en geregtigheid in ons tot stand sal bring en deur
ons in ‘n wéreld, ‘n land en ‘n bevolking wat deur die mag van
verdeeldheid, vervreemding, polarisasie en vyandskap ver
skeur is;



FEDERALE RAAD 324

17.5.4 verbind onsself am voortdurend te bid en ernstig te
werk am ‘n versoende en versoenende gemeenskap in
Christus te word en, as enkelinge en lede van so ‘n gemeen
skap, ans liefde en eenheid in Christus op so ‘n wyse uit te leef
dat ons as volgelinge van Christus uitgeken sal word (Joh.
13:35). Op hierdie wyse sal die wêreld ons getuienis vir Ham
sien en gb (Joh 17:21,23). Hierdie getuienis sluit die verkon
diging van sy verlassing, vrede en versoening in vir almal wat
in vyandskap, vrees, kommer en verwarring lewe (2 Kor 5:20);

17.5.5 te voihard am volgens Christelike beginsels vreed
same verandering te soek en nie van geweld en bloed
vergieting gebruik te maak as middele am aplassings te bereik
nie;

17.5.6 te erken dat ans enigste en finale opbassing van die
Almagtige God kam, wat die harte en hoofde van mense,
regeerders en magte beheer, en wat in staat is am ver meer te
doen as wat ons kan bid of verwag;

17.5.7 te bid vir moed, wysheid en geduld vir almal wat orde
en vrede moet handhaaf, en dat geweld, lyding en bloed
vergieting tat ‘n einde sal kam;

17.5.8 om voorbidding te doen vir die verskillende rege
rings en able lelers van die verskillende partye, gemeenskappe
en bevalkingsgroepe dat hulle saam ‘n regverdige,
vaarspaedige en vreedsame toekoms vir almal betrokke mag
vind;

17.6 waardeer die anderneming van die SA Regering am
die werklike griewe wat die anrus veraarsaak, te identifiseer en
uit die weg te ruim, en doen ‘n beroep op die owerheid am die
proses van hervorming te bespoedig;

17.7 verklaar dat geweld nOg ‘n Christelike nag ‘n finale
oplassing is en dring daarom by alle betrakkenes aan am hulle
gesindhede en metodes te ondersoek en dit in aareenstemming
met die Skriftuurlike eise van geregtigheid en liefde vir Gad
en vir ons naaste te bring en daarom werktuie van liefde,
vrede, geregtigheid en versoening te word.

17.8 Aanbeveling
Die Algemene Sinode vereenseiwig horn met hierdie
verkiaring.

18. KAIROS-DOKUMENT

Die Raad het “The Kairos Document. Challenge to the Church
— A Theological comment and the political crisis in S.A.” as
‘n saak van hoe priariteit na sy Uitvoerende Komitee verwys vir
‘n tealagiese evaluering en riglyne vir aptrede.

19. BEGROTING
19.1 Die begroting vir die Raad bly anveranderd:

19.2 AANBEVELING
Die Algemene Sinode keur die begroting van Ri 500 per
jaar vir die Federale Raad goeci.

20. WYS~G~NGS ~N KONST~TUSIE
Die Raad het met algemene stemme op die volgende wysig
ings in die Konstitusie van die Federale Raad besluit:

20.1 ARTIKEL 3
Ou bewoording

3 VERTEENWOORDIGING
Die Algemene Vergadering ward soos valg saamgestel:
3.1 Stemgeregtigde lede
3.1.1 Elke samestellende Kerk ward verteenwoardig op die
basis van:
3.1.1.1 Twee verteenwoordigers vir die eerste 50 of minder
gemeentes waaruit die betrokke Kerk bestaan,

3.1.1.2 Een addisionele verteenwoordiger vir elke 100 ge
meentes, of deel daarvan, bo die eerste 50.

3.1.2 Hierdie verteenwoardigers ward saas volg deur die
samestellende Kerke benoem tesame met soveel addisionele
lede as waarop hulle volgens bostaande basis geregtig mag
wees:
3.1.2.1 Die N.G. Kerk deur die Breë Moderatuur, die pro
fessore in Sendingwetenskap, die Sendingsekretarisse van die
Algemene Sinode, of ander lede soas deur die Algemene
Sinode benoem;
3.1.2.2 Die N.G. Sendingkerk in S.A. deur die Maderatuur
of ander verteenwoardigers deur die Sinode benoem;
3.1.2.3 Die N.G. Kerk in Afrika deur die Maderatuur of ander
verteenwoordigers deur die Sinode benoem:
3.1.2.4 Die arige samestellende Kerke deur soveel lede van
hulle Moderature, of ander verteenwoordigers deur hulle
Sinodes benaem, as waarop hulle geregtig is valgens die basis
in 3.1.1 hierbo genoem.

3.2 Adviserende lede
3.2.1 Die Sendingsekretarisse van die verskiblende gebied
sinodes van enige van die samestellende Kerke.

3.2.2 Deskundiges op die gebied van die sending en kerklike
aangeleenthede wat deur die Uitvoerende Komitee of Raad
uitgenaoi mag word.

Verandering
20.1.1 Die hele art. 3.1.2 verval.
20.1.2 Artikel 3.2 word vervang met:

“3.2.1 Deskundiges kan deur die samestellende Kerke in ad
viserende hoedanigheid benoem word. Die koste van hierdie
lede word deur die betrokke Kerke betaal.
3.2.2 Deskundiges op aangeleenthede op die agenda kan
deur die Uitvoerende Komitee, na raadpleging met die
betrokke Kerke, genaai ward am die Raad in adviserende
hoedanigheid te dien. Die koste van hierdie lede word deur die
Raad betaal.”

20.2 ARTIKEL 6.2
Ou bewoording
“Die Raad het oak geen bevoegdheid am besluite oar interne
partikuliere aangeleenthede van die lidkerke te neem nie.”

Verandering
Vervang “interne partikuliere” met “huishoudelike”.

20.3 AANBEVELING
Die Algemene Sinode neern met goedkeuring kennis
van die wysiginge in die Konstitusie van die Federale
Raad van Kerke.

PES Smith (vaarsitter)
AM Hafmeyr (sekretaris)
Namens die NG Kerk se afvaardiging

Ned Geref Kerk
Ned Geref Sendingkerk
Ned Geref Kerk in Afrika
Reformed Church in Africa
Reformed Church in Zambia
Reformed Church in Zimbabwe
CCAP Nkhoma
CCAP Harare
DRCBotswana
IREM
EGKA
Reformed Church in Caprivi

Ri 500,00
R 554,00
R 356,00
R 36,00
R 36,00
R 42,00
R 128,00
R 18,00
R 36,00
R 18,00
R 36,00
R 18,00

Met toebidding van die seen van die Here op die vergadering
R2 778,00 vna die Algemene Sinode.
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15 Vers~ag van die AUgemene Kommissie vir die

DIENS VAN BARMHARTIGHE~D

Geagte broer voorsitter en broers

Die AKDB het die eer om soos voig te rapporteer:

1. DIE KOMMISS~E

1.1 SAMESTELLING VIR 1982
Die Algemerie Slitode valt 1982 hel die koininI~ie ~oo~ voig
saamgestel:

1.1.1 Sinodale Verteenwoordigers

Sinode Primarius Sekundus Sekretaris

Wes-Kaapland di JAC Weidemann Cs Roberts DJ du Toit
Natal di A Smit DW van Rooyen mnr EL de Hart
Oranje-Vrystaat di PB Botha J Slabbert CF Heyns
Wes-Transvaal di HJ van Niekerk CP Willemse dr RC Lindegae
Noord-Transvaal di PJ Smit JM Swanepoal WC Oosthuizen
Suid-Transvaal ds JG Griesel drr CS Burgers AH Botha
Suidwes-Afrika di AJ Nagel JE Cilliers GSM Enslin
Sinode Midde-Afrika oudi 5J Viljoen ds WJ Rossoaw —

Oos-Kaapland di DT duP Moolman D Toirnie CA Jordaan
Noord-Kaapland di NRJ van Zyl AJN Carstens C Albertyn
Oos-Transvaal dl AJ de Jongli JN van Vuren AJN van Hccrdcn

1.1.2 Fakulteite Teologie
Steilenbosch dr JMG Prins
Pretoria : prof AJ Smuts
Bloemfontein : prof MHO Kioppers

1.1.3 Vrouediens
Mevv JM Griesel (primaria) en M Herholdt (sekunda)

1.1.4 Adviserend
Ds (genl-maj) AC Sephton (Gevangenisdienste)
Prof GJ van Zyl (Hugenote-Koilege)

1.1.5 Aigemene Sekretaris
Dr MM Nieuwoudt

1.2 WISSELING
Die voigende wisseling het plaasgevind:

Wes-Kaapland: ds CS Roberts vervang ds DJ du Toit as
sekretaris (1984); dr HF Conradie vervang ds CS Roberts as
sekundus (1985);

Natal: ds HP Basson vervang ds A Smit as primarius (1983);
ds DW van Rooyen vervang ds HP Basson as primarius en ds
HP Basson word die sekundus (1986);

Suid-Transvaai: ds JG Griesel is oor)ede in 1983 en dr GS
Burgers word primarius;

Suidwes-Afrika: ds GJ Strydom vervang ds GSM Enslin as
sekretaris (1984); ds AS BeneCke vervang ds AJ Nagel as
primarius (1985); ds AJ de Kierk vervang ds AS Benecke as
primarius (1986);

Midde-Afrika: ds NG Rabe vervang ds WJ Rossouw as
sekundus (1985);

Vrouediens: mev C Hattingh vervang mev JM Griesel as
primarius (1984).

1.2.1 Aanbeveling
Die Algemene Sinode besluit dat die adviserende lede
voile stemgeregtigde Tede word.

2. DAGBESTUUR
Die Dagbestuur het bestaan uit di JG Griesel (voorsitter), DT
du P Moolman, WC Oosthuizen, DJ du Toit en dr MM Nieu

woudt. Na die afsterwe van ds JG Griesel is ds DT du P Mool
man tot voorsitter en ds PB Botha in die vakature verkies. Met
ds DJ du Toit se emeritering het daar weer ‘n vakature ont
staan en is dr AH Botha verkies.

3. SPESIALITEITSKOMITEES
Spesialiteitskomltees wat voortdurerid besig is net tavoisilig
ten opsigte van wetgewing, tendense, probleme ens op die
onderskeie terreine, is aangewys vir: Alkohorstesorg; Be
jaardesorg; Gestremdesorg; Huweliksorg; Kinderhuissorg;
Maatskaplikewerkdienste (met Gesinsorg); Siekesorg (met
spreekkamers) en Wetsoortredersorg asook ‘n Teologiese Be
sinningskomitee om te adviseer oor die teologiese begronding
oor elke voorkomende aangeleentheid.

4. VERGADERINGS
Die AKDB het één keer per jaar, die Dagbestuur kwartaailiks
en die Spesialiteitskomitee één tot twee keer per jaar vergader.

5. NOTULES EN VERSLAE
Van alie vergaderinge word behoorlike notules gehou en jaar
liks verslag gelewer.

6. HULDEBLYKE
Dr R McLachtan en ds J G Griesel.
Twee persone wie se name onlosmaaklik deel geword het van
die NG Kerk se barmhartigheidsdienste, is in die reses ooriede.

Dr R McLachlan, ‘n maatskaplike werker, en ds JG Griesel, ‘n
leraar, was lewenslank so nou betrokke by hierdie dienste dat
eersgenoemde by sy uittrede in 1966 die eerste voitydse sekre
tans van die AKDB was en Iaasgenoemde by sy afsterwe in
1983 die dienende voorsitter daarvan.

Beide was deur opleiding, Iiefde en belangstelling hart en siel
aan die diakonale roeping van die kerk verbonde en elk het op
sy tyd grondliggende en rigtinggewende bydraes en leiding
gegee.

6.1 Aanbeveling
Die Aigemene Sinode hou die nagedagtenis van dr R
McLachlan en ds JG Griesel, in lewe onder andere onder
skeidelik sekretaris en voorsitter van die AKDB in eer
voile herinnering en spreek sy diepe dank teenoor onse
Hemelse Vader uit vir hul gawes van hoof en hart wat
onbaatsugtig en opofferend aan hierdie dienste gewy is.
Hul naasbestaandes word verseker van die Aigemene
Sinode se voorbidding vir hul blywende vertroosting.

7. DEFONIER~NG VAN DIENSTE EN
BELEIDSFORMULERINGE

Die omvattende barmhartigheidsdienste van die kerk is in 1982
deur die Aigemene Sinode as amptelike dienswerk gedefinieer
en omskryf. Die gespesialiseerde evangeliese dienste word
egter, nie aileen op elk van die terreine van die SA Welsyns
veld waarvoor daar nasionale rade bestaan, gelewer nie, maar
toon ook raakvlakke met die opdragte van ander kommissies
van die sinode. Daarom was dit nodig om vir elk ‘n duidelik
omlynde beleid en terrein te formuleer. Die onderskeie for
muleninge word by elk van die Spesialiteitskomitees se afde
lings afsondenlik vir behandeling gerapporteer.
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7.1 AANBEVELING
Die Algemene Sinode behandel elk van die formuleringe
op daardie plekke waar dit in die verslag weergegee
word.

8 AARD EN OMVANG VAN D~E D~ENSTE

8.1 “GEFRAGMENTEERDE STRUKTURERING”
Die aard en omvang van die dienste aat horn moeilik beskryf
en saamvat. Nie alleen vertoon sommige kategoriee selfstan
dige onderafdelings nie, maar ook binne die kerklike strukture
is daar vele werksaainliede wat the by dio SKD5’~ ~
funksioneer nie, maar met ‘n eiesoortige “selfstandigheid” as
werksaarnhede van kerkrade, ringe, diensaksies en/of
sinodes, nie deur die SKDB’s na hul sinodes gaan nie. Die
gevoig is ook dat dit nie as deel van die “pakket” aan die
Algemene Sinode vir inligting deurgegee kan word nie (kyk
paragraaf 8.1.1.5 hieronder). Nogtans kan die volgende saam
gestel word:

8.1.1 Globale Verslagvorm: Statistiese gegewens
Danksy die goedkeuring van die globale verslagvorm (Acta
1982, p1274, paragraaf 5.1) kan die volgende oorsigtelike
statistieke (LW met die voorbehoude van paragraaf 8.1 hierbo)
verstrek word:

8.1.1.1 Dienskorps
Gerneentes
Diakens
Ringe
Christelik-Maatskaplike Rade
Maatskaplike Werkers: Gesinsorg
Pastorale Sielkundiges
Gevangenisleraars
Hospitaalleraars
Bedryfskostes per jaar:

Eie ± 30(J(JO(Y,)
Staatsubsidies 5 752 784 ± R8 752 784

8.1.1.2 Nuwe sake per jaar
Kliënte (mans, vrouens en kinders)
Onderhoude
Kinderhofsake
Kinders betrokke
Pleegsorg
Aannemings
Nuwe opnames: Kinderhuise
Kindersorg- en Verbeterskole

8.1.1.3 Totale gevallevrag per jaar

Totale gevallelading vir die tydperk
1 Oktober 1983 — 30 September 1984

A. Statutêr (Individue)
Proef en toesig (kinders)
Rekonstruksie (kinders en jeugdiges)
Nasorg (kinders en jeugdiges)
Persone onder bevel kragtens Wet 41 van 1971
Kriminele oortreders (gevonnis)
Psigiatriese pasiënte
Ongekiassifiseerd

Subtotaal: Statutêr

B. Prestatutêr (Individue)
Onbeheerbare kinders
Gefolterde kinders
Afhanklike persone

Werksku persone
Kriminele oortreders
Persone met diverse/ander probleme

Subtotaal: Prestatutêr

C. Prestatutêr (Gevalle)
Verwaarlosing van kinders
Keuring van substituutouers
Versteurde huweliksverhoudings
Materiële of ander hulpverlening
Verweesdheid van kinders

Subtotaal: Prestatutér 7. 1’??

0. Ongeklassifiseerd (Prestatutêr)
15998

GROOTTOTAAL 267 315

8.1.1.4 Totale inrigtingsorg per jaar
Kyk Tabel op volgende bladsy.

8.1.1.5 Onvolledige gegewens
Dit is veral by die inrigtingsorg wat die beeld van die NG Kerk
se dienste nie globaal deurkorn nie om redes soos in paragraaf
8.1 hierbo vermeld. As voorbeelde kan verwys word na on
teenseglike NG Kerk-werksaamhede op die terrein van die
diens van barmhartigheid soos die Maria Klopperskinderhawe,
die Worcesterse Institute vir Gesigs- en Gehoorgestremdes,
die Jan Krielskool vir Epileptici en so meer wat deur hul onder

14 skele sinodes elders ingedeel is en wat dus nie onder hul SKDB’s
25 ressorteer nie. Cm aan te toon hoe hierdie werksaamhede die
15 beeld sal verander, is met die vriendelike medewerking van diebesture die volgende steekproewe verkry:

Naam Inwo- Per- Arbeid
ners soneel

De La Batskool
(Dowes)

Pionierskool (Blindes)
Jan Krielskool

(Epilepsie)

8.1.1.6 Samevattende kostes (by benadering)
Kapitale besteding R2 000 000 000
Bedryf per jaar: 63 675 548

Administratief en Vakkundig 8 752 784
lnrigtingsorg (Tabel A) 47 184 764
Inrigtings(paragraaf 8.1.1.5) 7000 000
Plaaslike Hulp 738 000

Die gefragmenteerde strukturering van die huidige be
deling skep veral op administratiewe vlak probleme en
dit is te voorsien dat dit in die toekoms groter probleme
kan skep: kyk paragraaf 12.5.3

8.1.1.7 Aanbevelinge
Die Algemene Sinode

8.1.1.7.1 neem met verontrusting kennis van die
geweldige afbrekende invloede wat verbrokkelend in
werk op die gesonde gesinslewe van ons mense en die
wye omvang en variasie van sorgbehoewendhejd wat
horn reeds openbaar;

4 027
3 107

32 199

69 510

22 522
13 104
19 639
16 328

529

1 235
41 883

150
99

341

Koste

255 97 70 Ri 045 000
307 174 91 R3 613 357

351 90 45 Ri 591 482

59 104
232 660

578
1121

723
404
687
288

40 094
52 280

6 522
5 481
3 801

330
1177

109 685

4 832
840

24485
8.1.1.7.2 neem met dankbaarheid kennis van die
grootse en omvangryke dienste wat deur die kerk se



INRIGTINGSORG

* “Personeel” sluit deeltydse poste in wat op ‘n basis van eenhede van 40 uur per week werk, verwerk is.
** “Vakkundig” sluit in geregistreerde maatskaplike werkers, verpleegsters, onderwysers, sielkundiges, ens.

m
C’,

z

INWONERS PERSONEEL FINANSIES
Blank INKOMSTE

Kategorie Getal MI Vr Totaal Vak- Nie
kun- Adm. Blank Kerk Staat Eie Ander Totaal UIT
dig** GAWES

Tuistes vir Bejaardes 94 1498 5002 6500 979 1024 2230 6625311 12692096 7005033 1300819 27623259 22494694

Kinderhuise 21 1645 1621 3266 83 415 596 1053247 9122498 742990 613396 11532131 11486980

Jeugsentra 12 820 744 1564 4 72 173 149288 3231 2172426 235854 2560799 2642182

Aikohol- en Dwelmverslaafdes 3 65 17 82 37 29 51 297576 977616 262833 26996 1565021 1425904

Ongehude Moeders 6 — 187 187 11 16 19 235519 6199 78363 110300 430381 431600

Skole: Buitengewone Onderwys Kyk aragraa 8.1.1.5

Alleenloper Mans 1 28 — 28 1 2 4 17035 56454 20587 4087 98163 109661

Versorgingsoorde 1 20 20 40 2 — 2 — — 16787 375 17162 16249

Bewaar- en Kleuterskole 5 — — 504 16 39 14 9523 16315 500929 1000 527767 573215

Geestesvertraagdes 3 114 131 245 21 35 42 378780 367946 4000 1000 751726 575847

Verstandelik Vertraagdes 2 135 115 250 28 46 74 — — — — — —

Serebraal Verlamdes 2 201 98 299 108 58 124 129535 1456983 93232 112093 1791843 2743311

Ander: Behuisingsprojekte 3 16 42 58 8 2 18 12000 225879 40587 8046 286512 341662

TOTAAL: 163 4542 7977 13023 1298 1738 3347 8907814 24925217 10937767 2413966 47184764 42841305

(‘)
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georganiseerde dienste van barmhartigheid gelewer
word en spreek sy vertroue uit dat waar evangeliese
dienste hier met Woord en Daad gelewer word, dit’n
ryke oes tot eer en verheerliking van die Naam van onse
Meester en tot heil van ons naastes sal lewer;

8.1.1.7.3 spreek sy dank uit teenoor die diakonieë, yak
kundiges, inrigtingspersoneel, beheerrade en rings- en
sinodale kommissies vir die diens van barmhartigheid
wat in stilte daagliks opofferende dienste in die Naam
van Jesus Christus aan minderbevoorregtes lewer — en
aan lidmate vir offervaardigheid en bydraes — en ver
trou dat dit steeds sal bydra tot die eer van Sy Naam;

8 1 1 7 4 sprook ~y dank en waardering uft tooiiüoi die
owerheid waar die betrokke staatsdepartemente se
deure tot op ministeriele vlak altyd vir die kerk oop is vir
vriendelike samewerking en ruim finansiele ondersteu
fling sonder om eise te stel wat die evangeliese karakter
van die dienste in die gedrang bring.

9. D~E BETROKKENHE~D EN INSPRAAK
VAN D~E DIAKON~EE EN D~E KLEM
VERSKU~W~NG NA VOORKOM~NGS
ASPEKTE

9.1 OPDRAGTE VAN ALGEMENE SINODE
Die Algemene Sinode 1982 het beslis dat

9.1.1 die kerk se barmhartigheidsdienste “amptelike
dienswerk (is wat) ... deur die diakens gerig, gelel en
georganiseer moet word” (Kerkorde 54.1-2, Acta 1982, p
1273, par 2.1);

9.1.2 daar “meer skakeling en inspraak van die diakoniee op
georganiseerde wyse by die werk van die Diens van
Barmhartigheid” moet wees (Acta 1982, p 1281);

9.1.3 die AKDB ondersoek moet instel na die moontlikhede
om maatskaplike werk-tegniek en -praktyk tot ‘n groter mate
te verskuif na voorkomende werk binne die kerklike terrein
(Acta 1982, p 1280, par 19.3.1);

9.1.4 AKLAS in oorleg met onder andere die AKDB ‘n in
dringende studie sal maak oor die diaken in die meerdere ver
gadering (“die kerkregtelike strukturering en praktiese funk
sionering”) (Acta 1982, p 1248, par 13).

9.2 DIE HUIDIGE SITUASIE
9.2.1 ‘n Indringende ondersoek ten opsigte van 9.1.1—9.1.3
deur die AKDB het getoon dat

9.2.1.1 die diakens as voile lede van die kerkraad op die
plaaslike vlak voile inspraak het op alle fasette van alle barm
hartigheidsdienste van die kerkraad, MAAR dat hul grootliks
vir dankofferinsamelings aangewend word. Sorg
behoewendes word aan die meerdere georganiseerde dienste
oorhandig;

9.2.1.2 die meerdere georganiseerde dienste word feitlik uit
sluitlik deur die meerdere kerkvergaderinge inisieer, beplan,
beheer (ook beleidmakend). Die voile besluitnemingsprosesse
geskied alhier en die bedryf word ook nie altyd deur die
RKDB’s of SKDB’s beoefen nie, maar soms deur ander kom
missies, die Vroueaksie of deur ‘n selfstandige kommissie
(bestuur) van die betrokke sinode;

9.2.1.3 die diakens amptelik (kerkregtelik) nie sitting op hier
die besluitnemingsliggame het nie en dus oor geen inspraak
beskik nie;

9.2.1.4 die onderskeie sinodes nogtans ernstig trag om die
diakens sinvol te betrek deur onder andere hul adviserende
toelating tot die meerdere vergaderinge by sake wat hierdie

opdrag raak, en/of reglementere verteenwoordiging op C-M
Rade en Beheerrade en/of (sinodale) diakonale konferensieg;

* Al hierdie pogings het leemtes, by daar bestaan nie ‘n amp

telike meerdere diakonale struktuur wat hul kan afvaardig of
verteenwoordig nie — selfs die konferensie is “statusloos”
— daar is geen finansiële voórsiening vir hul verteen
woordiging nie en die sakelys kan ook geen vaste tyd gee vir
wánneer die betrokke verslae (permanent of tydelik) sal dien
nie.

9.2.1.5 op uitvoerende vlak verkry hul meer sinvol inspraak
as CMR- of Beheerraadslede, maar wéér ontbreek ‘n amptelike
diakonale struktuur of organisasie alwaar verantwoording ge
down kari word. Dli koin daarop fleer dat enkele dlakens as in
dividue inspraak verkry;

9.2.1.6 deurdat die diakens prakties primer by die dienste uit
gesluit is, die plaaslike gemeentelike betrokkenheid grootliks
verlore geraak het en die Dienste van Barmhartigheid die beeld
van “n kerklike diens langs die kerk” verkry het ... ‘n kerklike
welsynsorganisasieprogram wat “van bo” op die plaaslike ge
meente “afgedruk” word. Dit lel tot
* onvoldoende belangstelling, inligting, skakeling, leiding en
inspraak by gemeentes, ampte en publiek;
* leemtes by sieninge van vakkundiges;
* onbetrokkenheid by leraars en ampte;
* weinig gemeenskapswerk en -onbetrokkenheid;
* diakonale strukture wat dreig om ‘n losse verhouding met
die kerkvergaderinge te he.

9.3 NUWE ElSE: VERANDERENDE SAMELEWING IN
RSA

Die groot veranderinge in die samelewing het verdere eise
gestel — veral ten opsigte van die kerklike maatskaplike werk.
Professioneel vra die geIntegreerde benadering, privatisering,
gemeenskapsbetrokkenheid en gesinsterapieë aandag en op
die probleemvlak stel die toenemende mobiliteit, egskei
dings, konkubinaat, enkelouers en afhanklikheidsprobleme hul
eise.

9.4 Aanbevelinge
9.4.1 Die Algemene Sinode aanvaar as beleid en dra dit
aan die AKDB op om in oorleg met die SKDB’s te ywer
vir die groots moontlike gedesentraliseerde gemeente
sentriese uitgangspunt vir sy barmhartigheidsdienste
waarin die motivering van en betrokkenheid by die dia
konaat vanuit die gemeenskap van die heiliges beoefen
word. Hierdie beleid sal ook die groots moontlike aan
sluiting vind by die voorkomingsaspek sowel as die
gemeenskapsbetrok~en~ej~ van die diensto — iets wat
veral 00k in die nuwe SA Welsynsbeleid as basis aanvaar
word.

Die gemeentesentrjese dienste van barmhartigheid sal
onder andere die volgende behels:

* motivering van die gemeente en ampte dour die pro
diking oor die diakonale opdrag in die amp van die go
lowige;

* die opwekking van die diakensamp om die gemeente
like betrokkenhejd te rig, te Iei en to organiseer;

* die onderneem van gemeenskapsprojekte binne ge

meenteverband;
* die uitwerk en aanbieding van gemeentebouprogram

me om die gelowiges toe te rus vir hul priesterlike
ampsfunksie;

* die voorsioning (opleiding) en indiensneming van

kerklike vakkundiges (maatskaplike workers, sielkun
diges en ander personeol) wat die vakkundigo toerus
ting van die ampte as medewerkers (spanvorband) in
die kerkliko strukture opneom.
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9.4.2 Waar die huidige georganiseerde dienste veeial
van die meerdere vergaderinge uitgaan en waar daar
aityd dienste sal woes wat alleen op hierdie viak onder
neem sal moet word, besluit die Algemene Sinode:

9.4.2.1 Waar die mees primêre funksionele en sinvolle
diakonale inspraak van die georganiseerde dienste
alleen by die beleidmakings-, inisierings-, beheer- en be
siuitnemingsproses van die meerdere vergaderinge kan
geskied, dra die Aigemene Sinode dit aan die AKDB op
om in die hg van sy besluite wat ten opsigte van die
diaken in die meerdere vergadering geneem mag word,
in oorleg met die ARK en Breë Moderatuur die nodige
eanpassings to maak

9.4.2.2 Die Algemene Sinode besluit om nou reeds
afgesien van enige moontlike besluite oor die diaken in
die meerdere vergadering — vir diakens die geleentheid
te skep om voile sittingsreg op die RKDB’s, SKDB’s en
AKDB to verkry.

9.5 Algemene aanbeveiinge
9.5.1 Opheiding
Die Algemene Sinode dra dit aan die AKDB op om die
versoek met die Fakuiteite Teologie op te neem dat die
plek en funksie van kerkiike maatskaphike werk omvat
tend in die VTO-kursusse opgeneem word.

9.5.2 Piaashike ondernemings
Die Algemene Sinode stei dit as ideaal dat eike kerkraad
en/of ring vir sy eie barmhartigheidsdienste finansiëie
verantwoordeiikheid aanvaar. As infassering hiervan
dien die praktyk dat die betrokke kerkvergaderinge self
enige uitbreidinge onderneem. Kerkrade en ringe wat
die dieiiste iiie kari bekostig nie, moot deur finansieel
sterker ringe of die SKDB geheip word.

9.5.3 Gerigtheid
Dienste word primer gong op die kerk se eie hidmate dog
nie uitsluithik nie (Gal. 6:10).

9.5.4 Statutêre dienste
Waar die dienste ook op statutêre viak (by Kinderhowe
en Gesinshowe) geiewer word, benadruk die Aigemene
Sinode dit dat die dienste aityd van die hoogste kwaiiteit
moet wees.

9.5.5 Doeiwitbepianning
Op beide kort- en langtermyn is doelwitbepianning en
programmering essensieei vir effektiwiteit en gesub
sidieerde finansieie voorsiening. Daarom is same
werking tussen ahle kerklike kommissies baie nodig. Die
Algemene Sinode dra dit aan alie kerklike organisasies
en komitees op om — veral ten opsigte van same
werking en die subsidiering aan programme verbonde —

to alle tye hui beplanning in oorieg en in samewerking
met die rings- en sinodale kommissies vir die diens van
barmhartigheid te doen.

9.6 RIGLYNE EN ADVIESE VIR STRUKTURERING
9.6.1 Die kerkraad
In elke gemeente behoort ‘n Kerkraadskommissie vir die Diens
van Barmhartigheid (die KKDB) te wees om die omvattende
diakonaat van die gemeente te stimuleer en te organiseer.

9.6.2 Die ring
Vir dienste wat nie op kerkraadsvlak onderneem kan word nie
en vir die behoorlike koördinasie van die plaaslike dienste moet
in elke ring ‘n Ringskommissie vir die Diens van Barmhartig
heid wees (die RKDB’s).

9.6.3 Die Sinode
Dáárdie dienste wat nie deur gemeentes of ringe onderneem
kan word nie, word deur die onderskeie sinodes onderneem en

as opdrag gegee aan hul Sinodale Kommissies vir die Diens
van Barmhartigheid (die SKDB’s). Binne die hepaalde sinodale
verband verrig die betrokke SKDB ‘n organiserende, beleid
makende, koördinerende, kontrolerende en informerende
funksie ten opsigte van alle kerklike barmhartigheidsdienste in
sy gebied.

9.6.4 Die Algemene Sinode
Die Algemene Kommissie vir die Diens van Barmhartigheid
(AKDB) lewer die algemene oorkoepelende beleids-, en koär
dineringsfunksies en die skakelingsdienste by die owerhede en
ook by die ander kerke en instansies wat welsynsdienste
lewer.

9.6.5 Aanbevellng
Die Aigemene Sinode aanvaar die aangehegte “Riglyne
vir die opstel van ‘n regiement vir die diakonieë se
betrokkenheid by die georganiseerde dienste van barm
hartigheid van die Ned Geref Kerk”. (BYLAE A)

10. KERKSENSUS 1985

Die kerksensus was vera> daarop gerig om perspektiewe op
gemeentelike en wyksvlak te verkry vanuit die gesigshoeke van
die saakgelastigdes en die ouderlinge. Daarom vertoon dit
verskraald in sy diakonale of barmhartigheidsgerigtheid. ‘n
Volledige diakonale perspektief (of “derde gesigshoek”> sal
waardevol wees.

Dit wat wél na yore kom, te wete die gegewens oor plaaslike
alimentasie (pp 45-49) en chemiese verslaafdheid (pp 75-81)
korrespondeer met dit wat die AKDB jaarliks met sy omvat
tende globale verslagvorm (paragraaf 8> insamel.

10.1 Aanbeveling
Die Aigemene Sinode beshuit om by enige moonthike
toekomstige kerksensus ‘n derde perspektief, te wete ‘n
diakonale perspektief to verkry ten opsigte van die
plaaslike en georganiseerde dienste.

11. PUBLKSITE~T

11.1 BROSJURES EN MONOGRAFIEE
Benewens brosjures oor die onderskeie dienste wat gelewer
word, is die AKDB ook besig met sy monografie-reeks met
die titels “Die Diakonaat en die verskillende spesialiteits
rigtings. Dit word gedoen, enersyds ter bekendstelling van
die dienste aan die gewone kerklike publiek en andersyds as
handleidings vir die betrokke dienswerkers en studente oor die
afsonderlike werksaamhede.

11.2 STANDAARDWERK
Daar bestaan die groot leemte dat die NG Kerk homself nog
nooit in ‘n wetenskaplike publikasie verantwoord het oor sy
betrokkenheid by die evangeliese opdrag van barmhartigheids
werk nie. ‘n Behoeftebepaling by die opleidingsentra, aka
demici en meer ontwikkelde lidmate het dit bevestig. Die
AKDB het gevoiglik besluit om met hierdie persone en instan
sies as teikengroep ‘n diakoniologiese standaardpubhikasie
met ‘n eksegeties-kerkregtelike-kerkhistoriese verantwoording
die hg te laat sien.

11.2.1 ‘n Bepianningskomiteo en Adviespaneel van teo
be uit al sos dissiplines uit die drie Fakulteite Teobogie waar
NG Kerkleraars opgelei word, is saamgestel.

11.2.2 Navorsers en afdehings: Sewentien navorser
skrywers werk tans aan die publikasie met vier afdehings:

I Teologiese Begronding
II Kerkhistoriese en Kerkregtelike Ontwikkeling
Ill Huidige Dienswerk op 14 terreine
IV Evaluasie en Toekomsblik
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11.2.3 ‘n Redaksiekomitee bestaande uit proff AJ Smuts,
JJ de Klerk, PB van der Watt en dr MM Nieuwoudt is benoem
en prof JJ de Kierk is die eindredakteur.

11.2.4 Die teikendatums is:

11.2.5 Die AKDB se Publikasiefonds aanvaar finansidle
verantwoordelikheid en die vooruitsigte is gunstig dat die RGN
‘n ruim toekenning vir die navorsing sal doen.

11.2.6 Aanbeveling
Die Algemene Sinode neem met goedkeuring kennis
van die onderneming om ‘n standaardwerk oor die NG
Kerk se barmhartigheidsdienste die hg te laat sien en bid
die AKDB sy seen en sterkte daarmee toe. Die Al
gemene Sinode spreek die vertroue uit dat die publikasie
van veel waarde sal wees vir beide die opleiding van
Ieraars en dienswerkers sowel as vir die bekendstelling
en bevordering van hierdie besondere amptelike
dienswerk.

11.3 “DIE DIAKEN VIR CHRISTUS” en “DIE DIAKEN
IN DIE NED GEREF KERK”

Laasgenoemde AKDB-publikasie is uit druk en verskeie ver
soeke is ontvang vir ‘n herdruk. Eersgenoemde is ‘n publikasie
van Bybelkor wat tans hersien is met die oog op ‘n her
uitgawe. ‘n Ondersoek het getoon dat hul grootliks dieselfde
terrein dek en dat die twee publikasies bes moontlik gekom
bineer kan word. Bybelkor is daartoe gewillig en die hersiene
“Die Diaken vir Christus” is in hierdie opset voltooi. ‘n Basiese
versoek van SKDB’s is egter dat riglyne vir ‘n reglernent vir
diakonieë soos wat in “Die Diaken in die Ned Geref Kerk”
voorsien was, weer in die nuwe uitgawe opgeneem moet word
— te meer na aanleiding van die Algernene Sinode 1982 se op
drag ten opsigte van die inspraak van die diakonieë by die
georganiseerde barmhartigheidsdienste.

Die AKDB en Bybelkor het ooreengekom dat die publikasie
van die voltooide manuskrip van die hersiene “Die Diaken vir
Christus” teruggehou sal word tot nadat die Algemene Sinode
1986 horn uitgespreek het oor die voorgestelde riglyne 5005 in
Bylae A in paragraaf 9.6.5 hierbo aan die orde gestel. Die
goedgekeurde riglyne sal dan in die kursus opgeneern word.

11.3.1 Aanbeveling
Die Algemene Sinode keur die reelings goed dat die
“Diaken vir Christus” die “Diaken in die Ned Geref Kerk”
sal vervang met opname van die riglyne vir ‘n reglement
soos in paragraaf 9.6.5 van hierdie versiag vervat.

11.4 HANDLEIDINGS
Handleidings vir onder andere Kerklike Maatskaplike Werkers,
die Christelike Alkoholistediens, Pleegsorg, Kinderhuis
personeel is opgestel en geniet wye aandag — ook buite die
kringe van die spesifieke NO Kerk-werksaarnhede.

11.5 ARTIKELS IN NGTT EN RES-MISSION BULLETIN
Verskeie artikels (en selfs spesiale uitgawes) is gelewer aan
vaktydskrifte soos die NGTT en die RES-Mission Bulletin, by
die NGTT-uitgawes van Junie 1982, Junie 1983, September
1984.

11.6 REFERATEBOEK
‘n Bundel met referate en voordragte by diakonale konferen
sies, AKDB-Berade en Simposia oor die onderskeie werk
saamhede en byeenkomste is versamel vir beskikbaarstelling
aan die onderskeie S KD B-kantore en Universiteitsbiblioteke.
Dit word aangebied vir wat dit is: voordragte van bepaalde
sprekers uit NG kring met betrekking tot NO Kerk-werksaam

hede maar nie noodwendig die amptelike standpunte van die
NO Kerk nie.

11.7 BRONNEBOEK
Om navorsing te stimuleer is onder leiding van prof E Brown
van die Fakulteit Teologie aan die Universiteit van Stellen
bosch ‘n “Bronneboek” saamgestel van artikels oor barmhar
tigheidsdienste wat deur die jare in Die Kerkbode, die NGTT,
Geref Vaandel, Koningsbode en ander kerklike tydskrifte ver
skyn het.

11.8 Aanbeveling
Die Algemene Sinode spreek sy waardering uit teenoor
almal wat ‘n bydrae gelewer het om die pubhikasies
iriooiitllk Ic inaak.

12. WELSYNSWETGEW~NG
12.1 WET 107 VAN 1978 (WET OP FONDSINSAME

LING)
12.1.1 Verklaarde Rampgebiede (Acta 1982, p 1333, par

5.4.1)
Die probleem met die implementering van hierdie wet is dat,
sodra die Staatspresident ‘n bepaalde gebied wat ‘n krisis
beleef, as ‘n rampgebied verklaar die Rampnoodlenigings
fonds verantwoordelikheid vir die herstel van alle fisiese
skades aanvaar dog ook eis dat alle fondse wat vir die slag-
offers van die krisis ingesamel word (engere geestelike bedie
ning uitgesluit) by die fonds inbetaal moet word. Alle konkrete
betrokkenheid by die slagoffers word dus uit die hande van die
kerk geneem en so ondervind die kerk ‘n blokkade in sy diako
nale uitreiking na die geteisterdes.

Vele onderhandelinge is gevoer en dit blyk dat alleen ‘n wets
wysiging die probleem sal kan oplos. Die AKDB het (nadat
regsadvies verkry is) ‘n wysiging van Artikel 33(3) voorgestel.
Die Algemene Sinode 1982 het besluit dat die AKDB in oorleg
met die Breë Moderatuur en ARK met die owerheid moet
onderhandel indien die voorgestelde wysiging nie aanvaar sou
word nie. Vir die voIle reses is onderhandel en so pas is finaal
kennis ontvang dat die Kabinet besluit het dat die wet nie
gewysig sal word nie. ‘n Statutêre Raad vir die Noodlenigings
fonds is saamgestel om toe te sien dat die wet soos dit tans
lees, toegepas word.

Onderhoude is met die minister sowel as die raad in ‘n baie
goeie gees gevoer. Daar is deur die raad aan die hand gedoen
dat die kerk in voorkomende gevalle, aansoek sal doen om as
agent “namens” die fonds op te tree maar dit was om prinsi
piële redes nie aanvaarbaar nie.

Daar is ooreengekom dat

12.1.1.1 vir die voorsienbare toekoms sal gehandel word
soos op 23 April 1982 ooreengekom — en soos in Verslag 1.5
aan die Algemene Sinode (Agenda, p 198, paragrawe
10.3.2—3) gerapporteer;

12.1.1.2 die kerk hom voortgaande kan beywer vir ‘n wysi
ging van die wet sodat hy onbelemmerd diakonaal kan uitreik
na geteisterdes.

12.1.2 Staatspresidentsfonds
Wet 107 van 1978 is ná die Pretoriase terreurbomaanval
sodanig gewysig (Artikel 23) dat ‘n Staatspresidentsfonds
gestig is waaruit die slagoffers van terreuraanvalle gehelp kan
word. Met die stigting van die AKDB-Noodhulpfonds (kyk
paragraaf 16) het die raad van die Staatspresidentsfonds aan
die AKDB kennis gegee dat die stigting van die AKDB-Nood
hulpfonds moontlik ‘n oortreding van die bepalinge van die
wet is. Sodanige insamelings moet eweneens by die Staats
presidentsfonds inbetaal word.

Navorsers
Subredakteurs
Eindredakteur
Verskyning

Desember 1986
Junie 1987
Desember 1987
Junie 1988

Die AKDB se verweer is egter gehandhaaf: Die AKDB-Nood
hulpfonds is ten behoewe van die slagoffers van onluste en
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oproer (wet en orde) en nie van terreur (binnelandse veilig
heid) nio.

12.1.3 Ramp- en Terreurgebiede

Die gesamentlike probleem is by beide:

Hoewel die wetgewing dit nie so bedoel nie, word die kerk
primer geblokkeer om sy mense in ‘n ware diakonale gestalte
te bereik.

Kerklike insamelings kan geskied voordat die Staatspresident
die krisis identifiseer as ‘n ramp- of terreurgeval — hierdie
gelde is nie vir die owerheidsfondse geIn nie, maar mag ook
nou nie dour die kerk nangowond word vir die doe) waarvoor
dit ingesamel is nie. Dit moet aan die betrokke owerheids
fondse oorbetaal word. OF die kerk sit en wag om te sien of ‘n
verklaring kom of nie — soos tydens Demoina-orkaan in Natal
— en dan is die effek kontraproduktief.

12.1.4 Aanbevelinge

12.1.4.1 Die Algemene Sinode bevestig dat hy in wets
gehoorsaamheid die owerheidsordereelings eerbiedig,
dog nie daarin kan berus dat hy in sy Bybelse diakonale
program aan bande gelê kan word nie.

12.1.4.2 Die Algemene Sinode dra dit aan die AKDB op
om op grond van die afgelope vyf jaar se onder
handelinge ‘n memorandum op te stel waarin knelpunte
en moontlike oplossings uitgelig word en waarna ‘n
onderhoud met die owerheid vir besprekings aangevra
word. Die AKDB ontvang volmag om in oorleg met die
Breë Moderatuur in die Hg van verdere ontwikkelinge te
onderhandel.

12.2 WET 74 VAN 1983: WET OP KINDERSORG

12.2.1 Die Wet op Kindersorg wat reeds sedert 1981 in die
proses is om Wet 33 van 1960 te vervang, het baie aandag
gevra omdat dit ‘n algeheel nuwe filosofiese benadering open
baar het (veel meer “strafgerig” ten opsigte van die verwaar
losende ouer as administratief ten opsigte van die verwaar
loosde kind). Verskeie geskrewe kommentare en onderhoude
tot selfs op ministeriële viak het gevoig.

Die ontvangs was te alle tye hartlik en die NG Kerk se stand
punte is in vele opsigte aanvaar — veral omdat die NG Kerk se
belang by die wet spruit uit die feit dat 50,5% van alle blanke
kinders in kinderhuise in die van die NG Kerk is.

Een vermeldingswaardige toegewing aan die NG Kerk is dat
Artikel 35 van Wet 33 van 1960 wat uit die konsepwetgewing
weggelaat was, na ons vertoë weer ingebring is as Artikel 40
van Wet 74 van 1983, te wete die erkenning van
geloofs(kerk-), taal-, kultuurverband en ras by die verwysing
van kinders.

12.2.2 Regulasies Die regulasies is nog nie afgekondig nie
en die NG Kerkvertoë geniet ook hier aandag. ‘n Belangrike
saak wat hier beslis moet word, is of die uitspraak van die
Hooggeregshof ISA Wetsverslae 1982(4), p 112) gehandhaaf
sal bly. Hiervolgens mag ‘n biologiese moeder reeds nadat sy
skriftelike verlof tot ‘n nie-geopenbaarde aanneming van haar
kind verleen het, kennis kry van die sitting van die
Aannemingshof en kan sy haar toestemming weer terugtrek.
Die AKDB het sterk vertoë gerig om dit wat as ‘n nadelige
handeling beleef word, tersyde gestel te kry.

12.2.3 Intussen geld Wet 33 van 1960 nog. Sodra die
regulasies gefinaliseer is, sal ‘n simposium oor die nuwe Wet
op Kindersorg gehou word vir die huidige maatskaplike
werkers oor die implikasies daarvan vir die kinderhof
aangeleenthede, aannemings, pleegsorgplasings en die kerk
se kinderhuise.

12.2.4 Aanbevelinge
12.2.4.1 Dio Algemene Sinode spreek ~y waardering LIit
vir die geleenthede aan die kerk gebied om sy stem te
laat hoor ten opsigte van die welsynswetgewing.

12.2.4.2 Die AKDB ontvang opdrag om alles in sy ver
moe te doen om die kerk se vakkundiges en ander per
soneel te dien met die beste voorbereiding en toerusting
om die Wet op Kindersorg tot die grootste voordeel en
hell van ons kinders en gesinne aan te wend.

12.3 WETSONTWERP OP GESINSHOWE EN WYSI
GINGSWETSONTWERP OP EGSKEIDING (No’s 62
en 63 van 1985)

12.3.1 Hierdie stukke konsepwetgewing is nog me afgekon
dig nie en die regulasies sal moontlik in 1986 verskyn.
Nogtans: Hul gee grootliks gevolge aan die versoeke van die
Algemene Sinode 1982 (Acta 1982, p 1254, par 20.1) aan die
owerhede: “om in die Hg van die egskeidingskrisis oor
weging te verleen aan die instelling van ‘n versoening
struktuur in die egskeidingswetgewing”. Die christelike
maatskaplikewerkdienste verkry ‘n prominente plek in hierdie
strukture. Hoe hul aangewend sal word, geniet nog aandag.

Dit is van primêre belang dat die kerk se maatskaplike werkers
goed opgelei en voorberei moet wees vir hierdie taak.

12.3.2 Aanbevelinge
12.3.2.1 Die Algemene Sinode erken met dank die
benadering van die owerheid om ‘n versoeningstruktuur
in die egskeidingswetgewing in te bring en vir die
primêre geleentheid wat dit bied aan die kerk se christe
like maatskaplikewerkdienste om hier ‘n rol te speel.

12.3.2.2 Die AKDB ontvang opdrag om toe te sien dat
die kerk se maatskaplike korps die beste opleiding,
voorbereiding en begeleiding ontvang om ten beste die
insette te kan lewer waartoe die wetgewing hul die
geleentheid bied.

12.3.2.3 Hugenote-Kollege ontvang opdrag om in sy
opleiding van christelike maatskaplike werkers, die
mees nougesette aandag aan die doseer van welsyns
wetgewing te skenk om die vakkundiges toe te rus vir
hul taak en verantwoordelikheid op hierdie terrein.

12.4 KABINETSBESLUIT: BELASBAARHEID VAN
KERKLIKE EIENDOMME

12.4.1 Reeds in 1982 het die AKDB nie-amptelik inhigting
ontvang dat regeringskommissies van ondersoek na die finan
sies van plaaslike besture se aanbevelinge deur die kabinet
aanvaar is. Die implementering van die aanbevelinge sal tot
gevolg he dat belastings voortaan ook op kerklike eiendomme
betaalbaar sal wees, te wete barmhartigheidsinrigtings, skole
vir buitengewone onderwys, kerke, sale, pastorieë, ens.
Hoewel die kabinetsbesluit nog nie in ‘n wet of ‘n ordonnansie
vervat is nie, is bevestiging vir die aangeleentheid verkry. Om
dat dit nie slegs die kerklike inrigtings raak nie, maar ook die
kerkgeboue, ens het die AKDB, enersyds deur die SKDB’s, ‘n
ondersoek geloods oor hoe dit die barmhartigheidsdienste sal
tref en andersyds die onderskeie kerkkantore gevra na wat
die implikasies vir die gemeentes en kerkkantore sal wees en
samewerking versoek om die aangeleentheid met die owerheid
op te neem. Terselfdertyd is met die owerheid geskakel oor die
beginsels van die saak om uit vrywillige liefdesdienste belas
tings te in. Rofweg bereken kan die belastings die kerk en sy
barmhartigheidsdienste op die huidige tydstip Ri 000 000 per
jaar kos!

Uiteindelik, en later saam met die AKF, is ‘n onderhoud gevoer
met die Minister van Finansies. Die minister is uiters simpatiek
en het begrip vir die kerk se saak, maar aangesien dit reeds ‘n
kabinetsbesluit is, het hy adviseer dat die kerk met die Ver
enigde Munisipale Bestuur oorleg sal pleeg en dáár wee en
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middele gevind sal word om te verseker dat die betrokke kerk
vergaderinge en dienste nie fisies die belasting sal botaal nio.

12.4.2 Onderhoude en onderhandelinge is verder gevoer tot
op ‘n punt waar, ‘n ooreenkoms met die Verenigde Munisipale
Bestuur verkry is dat riglyne aan Plaaslike Besture voorsien is
waarvolgens hulle aan barmhartigheidsinrigtings en kerk
vergaderings huip “kan” bied “deur hulptoekennings gelyk
staande aan sodanige belastings”.

12.4.3 Die aangeleentheid is nog onafgehandel:

12.4.3.1 Cor die opsionele karakter van die woord “kan”
word noq verder onderhandel

12.4.3.2 Die kabinetsbesluit is nog nie wet of ordonnansie
nie — daarom is vele van die onderhandelinge nog vertroulik.

12.4.3.3 Volledige inligting aan kerkrade in die hg van die
VMB se riglyne sal eers voorsien kan word nadat oor die op
sionele “kan” finahiteit verkry is.

12.4.4 Aanbevelinge

12.4.4.1 Die Algemene Sinode spreek sy dank uit
teenoor die owerheid vir sy begrip en simpatie waarmee
hy (veral die huidige Minister van Finansies) geluister het
na die vertoë van die kerk en sy aandeel om die pro
bleme wat die aangeleentheid vir die kerk sou skep, te
help neutraliseer.

12.4.4.2 Die Algemene Sinode spreek sy dank uit
teenoor die Verenigde Munisipale Bestuur en sy Uit
voerende Komitee vir die gewilligheid, vriendelikheid en
daadwerklike wyse waarop hul na samesprekinge reë
lings begin tref het om die probleem te besleg.

12.4.4.3 Die Algemene Sinode dra dit aan die AKDB op
om, sodra finaliteit verkry is oor die onafgehandelde
punt, en sodra die belastingsheffing aktueel word on
middellik deur middel van die kerklike orgaan en ander
metodes, die betrokke kerklike instansies te dien met ‘n
voNedige teks van die ooreenkoms met die VMB (R3/)
— 18 April 1985).

12.5 WET 100 VAN 1978 (NASIONALE WELSYNSWET);
Hersiene SA Welsynsbeleid en Voorgestelde Na
sionale Gesinsprogram

Kommentaar is onder andere van die onderskeie SKDB’s en
die AKDB gevra oor die konsepte vir die voorgestelde hier
siene SA Welsynsbeleid en Nasionale Gesinsprogram. Daar is
ook kennis ontvang van sekere beoogde veranderinge in die
hersiening van Wet 100 van 1978 (Nasionale Welsynswet). Cm
die gevaar uit te skakel dat die NG Kerk uit meer as een mond
sal praat — al sou dit ook slegs by wyse van meerdere of
mindere beklemtoninge van sekere aspekte wees — het die 9
SKDB’s en die AKDB nie tien afsonderhike kommentare in
gelewer nie, maar saamgewerk en één gekonsolideerde kom
mentaar ingedien. Die beoogde beleid lê veral sterk klem op
die privatisering van dienste, met die staat in ‘n ordenings- en
ondersteunende rol.

Dit was nou nodig om veral sekere beginsels te verwoord
waaroor die kerk tot dusver geen twyfel gelaat het nie maar dit
nog nie geformuleer het nie.

12.5.1 Die eiesoortige evangeliese karakter van die
kerk en sy barmhartigheicisdienste

In 1950 is met die destydse Minister van Volkswelsyn, dr AJ
Stals hieroor onderhandel en in sy beleidsverklaring (Vol
048/1-5 Vol 2) is erkenning gegee aan die grondliggende reg
en eiesoortige karakter van die kerk se barmhartigheids
dienste. Hy het onder andere verklaar: “Geestehike rehabihita
sie is die grondslag van maatskaphike rehabihitasie. Sulke

rehabihitasie kan ten beste bewerkstelhig word wanneer dit
rekening hou met die volkekundige en kerkverwantskap van
die begunstigde”. Op grond hiervan het die sogenaamde
“Vennootskapsbeleid” ontstaan met erkenning van die drie
komponente in die veld: die kerk, die staat en die vry
willige welsynsorganisasies. Prakties het dit die kerk en lid
maat die geleentheid en reg verleen om sonder belemmering
op mekaar aanspraak te maak en vir die kerk om met behoud
van sy evangehiese karakter dienste te hewer. Die voorgestelde
hersiene SA Welsynsbeleid handhaaf nie hierdie onder
skeiding nie, en die kerk word bloot ‘n “kerkgebonde
(vrywilhige) welsynsorganisasie”. Die kerk verhoor dus sy self
standigheid met ‘n eiesoortige karakter en hy word bloot as ‘n
vrywilhige organisasia erkon. Die AI(DB is van oordool dat die
Algemene Sinode hierdie voor die handhiggende waarhede as
beleid sal formuleer.

12.5.1.1 Die kerk as eiesoortige wesenlike barmhartig
heidsgemeenskap

Die kerk het kragtens sy wese ‘n Skrifgefundeerde opdrag
om tot Gods se eer barmhartigheid aan ‘n sorgbehoewende te
bewys.

Die hehe Bybel getuig van God se liefdevolle uitreiking na die
gevalle-mens-in-nood. Sy reddingsphan is gerig op die hele
mens (liggaam en siel) — om sy “hewenskwaliteite” vir tyd en
ewigheid te verbeter en te herstel tot ‘n ewige ewe. Daartoe
het Hy sy kerk geroep: om ‘n ware diakonale, barmhartige ge
meenskap te wees.

Die eiesoortigheid van die kerk se barmhartigheidsdienste kom
onder andere uit die volgende na yore:

* dit is gefundeer in God, Drieenig;
* dit is ‘n wesenskenmerk van die kerk van Christus —

onvervreembaar ‘n diakonale gemeenskap;
* dit word gemotiveer deur die hiefdesverbintenis tussen ‘n
geredde sondaar en sy Verlosser ... “gedring deur die hiefde
van Christus”;
* dit geskied in geloofsgehoorsaamheid aan ‘n goddelike
opdrag en is nie ‘n “vrywilhige organisasie” nie;
* dit gaan uit tot alle mense ... hoewel in eerste instansie
en in besonder tot die geloofsgenote as gemeenskaps
beoefening van die heiliges;
* dit reik uit tot alle vorme van sorgbehoewend held en
mag nie begrensd of vereng word tot één of enkele vorme
daarvan nie;
* dit dra ‘n geestelike karakter — nie alleen in die beoefe
ning van die gemeenskap van die heihiges nie, maar om tot
Gods eer te lei tot die ewige verhossing van die totahe mens in
Jesus Christus;

* dit is egter nie so eksklusief of afsydig dat dit nie sy
harthikste samewerking kan gee aan die staat en die vrywilhige
welsynsorganisasies nie MAAR dan met behoud en erkenning
van sy eie sehfstandige en eiesoortige karakter;
* bepaalde kerkverbande is veelal vir bepaalde volksverbande
georganiseer by die “Afrikaanse” kerke, die “Engelse” kerke,
en so meer. In die praktyk is bepaalde kerke dan tot ‘n hoe
mate “volksgebonde” en tree huh 00k in besonder ten
behoewe van hul onderskeie groepe op.

Samevattend Die kerk is dus ‘n eie, unieke, selfstandige
komponent op die welsynsterrein. Net so mm as wat dit met
die staat vereensehwig kan word, kan dit vereenselwig word
met die “vrywillige welsynsorganisasies”.

12.5.1.2 Die Staat
Die Staat het primer die verantwoordelikheid en taak om
te sorg vir ‘n rustige en ordelike samelewing met die beste
lewenskwaliteite moonthik vir elke burger. Die staat moet dus
die aksies op die websynsterrein orden en beheer binne die
raamwerk van, enersyds, die staatsregtehike bestel en ander
syds, die erkende prinsipes van die onderskeie komponente.
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Die staat het terselfdertyd primer die roeping om self te
werk vir die verbetering van die lewensgehalte van Ol sy manse
in alle samelewingsverbande en op alle lewensterreine. Elke
mens moet die geleentheid he om te kan opleef tot sy voile
potensiaal. Die staat moet aandag gee aan alle horisontale
aspekte van die ewe: maatskaplik, ekonomies, fisies, gesond
heid, ens en ruimte sal skep vir die vertikale geestelik-gods
dienstige aspekte.

12.5.1.3 Die Vrywillige Welsynsorganisasie
In enige samelewing is mense op mekaar aangewys en durf hul
nie bymekaar verbyleef nie. Dit is ‘n menslike deug om maat
skaplik by mede-mense-in-nood betrokke te wees. Waar sorge
@n nood ont~taan an galdantifisoer word, ~‘olg noodwondig
dat vrywillige georganiseerde hulp na behoefte na yore sal
kom. SO ontstaan vrywillige welsynsverenigings wat mooi en
verdienstelike dienste lewer. Die motiewe vir hierdie dienste
mag oak godsdienstig wees, hoewel dit nie noodwendig die
geval hoef te wees nie.

Kenmerke van vrywillige organisasies is onder andere dat

* dit afgestem is op ‘n bepaalde kategorie van sorg
behoewendheid by gesiggestremdheid of gehoor
gestremdheid of bejaardheid of alkoholverslawing, ens na die
geval mag wees;

* dit uitgaan van mense wat uit persoonlike, vrywillige
keuse vir ‘n langer of korter tyd hieraan deelneem;

* hoewel die motiewe dikwels en veelal christelike erbar
ming is, is dit nie noodwendig die primêre motivering vir ‘n
welsynsorganisasie nie — vele lede kom uit medemens
liewendheid (algemene genade!) na yore;

* die doelwit weer eens is die horisontale hulp aan en her
stel van die mens-in-nood sonderdat dit noodwendig ‘n ewig
heidsheenwysing het.

12.5.2 Aanbevelinge

12.5.2.1 Vennootskap: Die Algemene Sinode erken die
drie medeverantwoordelike komponente op die wel
synsterrein, te wete die kerk, die staat en die vrywillige
welsynsorganisasies. Die unieke, eiesoortige karakter
van die kerk se barmhartigheidsdienste met sy onder
skeidende vertikale oorsprong en gerigtheid moet erken
en behou word in sy samewerking met die staat en die
vrywillige organisasies.

12.5.2.2 Privatisering: Die Algemene Sinode onder
steun die beleid om die private sektor die groots moont
like bydrae te laat lewer maar is besorg daaroor dat
privatisering van barmhartigheidsdienste daartoe kan Iei
dat die diensmotief kan oorgaan tot ‘n wins- en/of
produksiemotief. Dit kan dan die volgende gevare in
hou:

* opskorting van die dienste deur werkgewers in
gevalle van rasionalisering en/of ekonomiese krisisse;
* gebrekkige dienste aan die finansieel sorgbehoe
wende Of aan die ongeri~otiveerde;
* beeindiging van dieñste aan diegene wat hul werk
verloor — juis wanneer hul dit die nodigste het;
* die gevaar van ‘n “sosialistiese vlug” by die kiesers
korps as reaksie téén ‘n owerheid wat hom aan diens
lewering onttrek.

12.5.3 Nasionale Rade: Die AKDB as die kerk (SKDB’s)
se “Nasionale Raad”
12.5.3.1 Daar bestaan nagenoeg 1600 geregistreerde fonds
insamelings- en welsynsorganisasies in die RSA wat elk na luid
van sy besondere geregistreerde doelstelling by ‘n Nasionale
Raad ingedeel is, by die Nasionale Raad vir Alkoholisme, of
Blindes of Epilepsie, ens. Deur middel van hierdie Nasionale

Rade, wat statutêre erkenning geniet, word dus ‘n eenheid
stem vorkry, soam basin on ‘n kanoal tuscon dio bocondoro
dienslewering en die owerheid gevind ten opsigte van beleid,
finansiering, ens.

12.5.3.2 Die besondere aard van die NG Kerk se barmhartig
heidsdienste toon dat dit nie ‘n “een-doelwit-registrasie” kan
he nie, maar tot alle vorme van sorgbehoewendheid uitreik en
oak ‘n evangeliese doelwit het. Dit kan dus (afgesien van
begeerde samewerkingsverbande) nie maar by elk van die Na
sionale Rade aansiuit en sy unieke stem deur ander laat ver
swelg nie. Die AKDB het gevoiglik statutêre erkenning verkry
as die SKDB’s se Nasionale Raad vir die omvangryke dienst~
van die NG Kerk met ‘n “mLllti-doelwit-reOistrasie”.

12.5.3.3 Soos in paragrawe 8.1 en 8,1.1.5 hierbo vermeld, is
alle NG Kerkdienste nie by hul onderskeie SKDB’s tuisgebring
nie. Al sodanige dienste moet egter registreer as fonds
insamelings- en welsynsorganisasies. Dit lei tat, in besonder,
twee probleme wat nou met die beoogde hersiening van Wet
100 van 1978 meer aktueel word:

12.5.3.3.1 Waar die dienste wat nie by die SKDB’s tuis
gebring is nie, by hul onderskeie Nasionale Rade gegroepeer is
(by ‘n kerkraad se tuiste vir bejaardes as lid van die Nasionale
Raad vir Bejaardes) is die AKDB nie sy kanaal na owerheids
instansies nie, en kan dit wees dat kommentare oar wet
gewing en beleid van hierdie NG Kerk-werksaamhede kan ver
skil en selfs in stryd wees met wat die kerk se amptelike gevol
magtigde kommissie sê.

12.5.3.3.2 Vir die owerheid is dit verwarrend en vir die AKDB
en SKDB’s ‘n verleentheid as die owerheid wel die linie van
kerklike skakeling voig oar hierdie werksaamhede, net om uit
te vind dat bepaalde werksaamhede nie by die kerk se struktuur
tuis is nie ... en die meerdere vergaderinge geen kennis van die
onderhawige saak dra nie. Die departemente sowel as die
streekwelsynsrade het reeds die begeerte uitgespreek dat die
linie kerkraad-ring-sinode en algemene sinode as pakket sal
dien vir alle NG Kerk-werksaamhede. Die AKDB het dit pro-
beer implementeer en SKDB’s versoek am hul sinodes te vra
om alle werksaamhede as “SKDB-takke” te registreer Of die
werksaamhede by die betrokke SKDB’s te laat rapparteer, dog
was by sammige sinodes nie suksesvol nie.

12.5.3.3.3 Die implementering van die beoogde beleid mag
die prableem vererger. Die hersiening van Wet 100 van 1978
stel in die vooruitsig dat die subsidiëring van welsyns
organisasies of dienste afhanklik gestel word van hul affiliasie
by nasionale rade “met soortgelyke doelstellings”. Dit
beteken dat hierdie NG Kerk-werksaamhede wat nie by
SKDB’s tuis is nie, slegs staatsvoorregte sal geniet in
dien hul by nasionale rade buite die kerk geaffilieer is.

12.5.3.4 Aanbeveling

Die Algemene Sinode keur BYLAE B (“Riglyne vir die
Koordinering van die Barmhartigheidsdienste van die
NG Kerk”) as beleidstuk goed en versoek die sinodes om
alle barmhartigheidsdienste in hulle onderskeie ressorte
hiervolgens te struktureer.

12.6 BEVOLKINGSONTWIKKELINGS- EN GEMEEN
SKAPSONTWIKKELINGSPROGRAMME

Die nuwe owerheidsbeleid van die Departemente Staatkun
dige Ontwikkeling en Beplanning en van Nasionale Gesond
heid en Bevalkingsontwikkeling toan dat dit ‘n groat invloed
op die maatskaplike beplanning en werkmetodes van die
SKDB’s en AKDB mag h~. Dit is te vroeg am besonderhede te
rapporteer, maar dit is dilidelik dat die kerk ham moet year
berei am nie in die koue te bly staan waar Plaaslike Kamitees
vir Gemeenskapsontwikkeling en Streekontwikkelings
verenigings gestig ward nie.



DIENS VAN BARMHARTIGHEID 334

12.6.1 Aanbeveling
Die Algemene Sinode neem kennis van die ontwikkeling
en adviseer die AKDB en die SKDB’s om daarmee tred to
hou.

13. WERKSVERHOUD~NG MET WE
STAAT, VRYWILUGE WELSYNS
ORGANISAS~ES, ANDER KERK
VERBANDE EN WERKGEWERS WAT
WELSYNS-/BARMHART~GHE~DS
DIENSTE LEWER

Waar die kerk, ~taat ~n vrywiIlig~ w~I~ynsorganisa~ios, on in
die jongste tye ook werkgewers wat welsynsdienste vir hul
werknemers instel, dikwels met dieselfde sorgbehoewende
korps te doen het, is die behoefte aan ‘n onderlinge ordelike
werksverhouding al hoe meer ervaar. Gevoiglik het die AKDB
‘n konsepbeleidstelling saamgestel waarvolgens die NG Kerk
graag sy samewerking sal wil bied.

13.1 Aanbeveling
Die Algemene Sinode keur die gemotiveerde beleidstel
ling soos in BYLAE C (“Werksverhouding van die NG
Kerk se Dienste van Barmhartigheid met die staat,
kerke, welsynsorganisasies en werkgewers wat profes
sionele maatskaplikewerkdienste lewer”) good en dra
dit aan die AKDB op om dit to implementeer.

14. DOELTREFFENDE SKAKELSTRUK
TUUR MET JONGKERKE

14.1 Die Algemene Sinode (Acta 1982, p 1317, parae
20.4.4.1 —20.4.4.3.8) het aan die AKDB opdrag gegee om
“met die ooreenstemmende kommissies van die NGSK en
NGKA — liefs in samewerking met die ASSK — te onder
handel ten einde ‘n doeltreffende skakelstruktuur vir die
Diens van Barmhartigheid daar te stel”. Strukture moet op alle
vlakke geskep word en bepaalde sake moes aandag verkry.

Die betrokke kerke en die ASSK is uitgenooi en hul het amp
telike afgevaardigdes na die samesprekings gestuur.

14.2 Die afgevaardigdes het die historiese ontwikkeling van
skakeling deur die Sendingkommissies met eerbied en dank
erken, maar tog bevind dat die tyd ryp is dat daar voortaan
kerk-tot-kerk deur middel van ooreenstemmende kommissies
onderhandel sal word. Vir ‘n onbepaalde oorgangstydperk sal
die inspraak van die Sendingkommissies met hul kundigheid
en ervaring egter nog as onontbeerlik vir doeltreffende skake
ling bly behou moet word.

14.3 Aanbevelinge
Die Algemene Sinode besluit:
14.3.1 Goon nuwe skakelstruktuur naas/buite die be
staande erkende gereformeerde kerkstrukture geskep
moot word nb.

14.3.2 Die skakelstruktuur moot die volgende beginsels
eerbiedig:
14.3.2.1 Dit moot binne die bestaande gereformeerde
kerkstrukture op die onderskebe vlakke ontwikkel word.

14.3.2.2 Dit moot hoegenaamd geen inbreuk maak op
die individuele kerke se interne strukturering nie of dit
“op sleeptou” probeer neem nie.

14.3.2.3 Staande oor-en-weer verteenwoordiging op
die onderskeie kerke se kommissies kan om finansiele
redes nie aanbeveel word nie. Onderlinge kontak op uit
nodiging of versoek en per korrespondensie word aan
beveel.

14.3.3 ‘n Permanente Skakelkommissie uit die onder
skeie kerke se AKDB’s met gelyke verteenwoordiging

(hoogstens 3 elk en met erkenning van die ASSK) moot
dour die onderskeie sinodes saamgestel word om jaar
liks te vergader en bevoegdheid en opdrag ontvang om
onder andere oor die volgende te besin en te adviseer:

* beleid met christelike fundering;
* onderlinge advies;
* skakeling met die owerheid;
* identifisering van diensvelde;
* voorligting;
* sake in paragrawe 20.4.4.2—20.4.4.3 in die Acta 1982,

p 1317.

14.3.4 Die konsepriglyne/reglement vir die voor9estel-
do permanente Skakelkommissie (BYLAE 0) word good
gekeur en dit word aan die AKDB opgedra om to
gelegenertyd die inisiatief to neem om dit geImplemen
teer to kry;

14.3.5 Die Algemene Sinode keur dit good dat die ad
hoc-komitee wat tot dusver aan die saak gewerk hot,
voorkomende aangeleenthede sal hanteer totdat al die
betrokke sinodes die reglement goedgekeur hot en die
permanente Skakelkommissie konstitueer.

15. WERELDWAKONAAT
Die Algemono Sinode (Acta, pp 1028 en 1332, par 3) het, by
identifisering van die gebrek aan organisasie en strukture om
buite eie kring hulp te kan bied, dit aan die AKDB opgedra om
na behoefte as skakelliggaam te dien. ‘n Versoek van die
Sinode van Noord-Transvaal om “n studie van die wêreld
diakonaat te maak, veral met die oog op hulpverlening aan
gelowiges in Marxistiese buurlande” is voorts na die AKDB
deurgestuur. Die AKDB het 00k na geskikte kanale gesoek om
bepaalde bydraes wat hy ten gunste van mense in Pole en
Ethiopië ontvang het, op kerklike wyse tuis te bring.

Huip is by die GES gevra, dog ook hul het oor geen eie of kerk
like kanale beskik nie. Die saak is dus vir studie aan die Teolo
giese Besinningskomitee gegee EN ook is by die GES gevra
dat hy dit (saam met 8 ander aanverwante punte vir bespre
king) op sy sakelys vir die volgende vergadering in 1988 sal
plaas. Sedertdien het die NG Kerk se verbintenis met die GES
egter onder ‘n vraagteken gekom. Intussen is verneem dat die
ASSK dieselfde versoek van die Sinodale Kommissie van
Noord-Transvaal ontvang het en daaraan aandag gegee het.
Die ASSK en AKDB het tot dieselfde beslissing gekom.

15.1 Aanbeveling
Die Algemene Sinode beywer hom daarvoor dat daar
gesoek word na gesonde kerklike kanale waarlangs
hulpbetoon in die ware goes en karakter van Christus
met ‘n getuienis van Sy liefde aan sorgbehoewendes in
ander lande tuisgebring kan word. Die aanboveling
(paragraaf 23 ASSK-verslag) word ondersteun.

16. AKDB-NOODHULPFONDS

16.1 STIGTING
Toe die vlaag van sinnelose moorde, lyding en vernietiging van
eiendomme ons land getref het deur middel van die onrus
situasie en aanslae op wetsgehoorsame inwoners en die veilig
heidsmagte, het die Breë Moderatuur die AKDB genader om
‘n fonds te stig om hierdie slagoffers te help. Die AKDB het die
AKDB-Noordhulpfonds gestig en geadministreer onder sy
registrasie. ‘n Subkomitee uit die Breë Moderatuur en AKDB
het die opdrag hanteer.

16.2 TEIKENGROEP
Die fonds lewer hulp aan alle mense, afgesien van ras of
geloof, wat in die nakoming, beskerming en handhawing van
‘n wetsgehoorsame en ordelike samelewing as gevolg van die
onluste skade gely het. Dit beteken almal wat skade berokken
is omdat
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en bydraes is soos

R 35 587,00
R 56405,00
R 13 091,00

R105 083,00
R 3344,00

R108 427,00

* hul wetsgehoorsaam met hul gewone daaglikse ewe en

werk voortgegaan het;
* hul dienste daaraan gewy het om ‘n ordelike samelewing te

handhaaf, by raadslede van plaaslike owerhede;
* hul pligte uitgevoer het in die beskerming van lewens en

eiendomme en die handhawing van wet en orde, by die
veiligheidsmagte

16.3 ONTVANGS
Die fonds het ‘n goeie ontvangs geniet
voig:

422 Lidmate en Individue
153 Gemeentes

31 Instansies

Rente

19. HULP AAN SU~DWES-AFR~KA
VERWAG1E I EKORTE

Dit was nie nodig am die opdrag van die Algemene Sinode
(Acta 1982, p 1275, par 10.5.1), nI dat indien die verwagte
tekorte konkretiseer, met kennisgewing aan die AKF en Breë
Moderatuur oproepe tot vrywillige hulp aan Suidwes-Afrika te
doen nie. Die SKDB van Suidwes-Afrika het rapporteer dat,
danksy buitengewone hulp van die Administrasie, interne po
gings en huip van R20 000,00 deur die AKDB, die krisis af
geweer is.

20. ZIMBABWE
20.1 Aan die Algemene Sinode 1982 (Agenda en Acta 1982,
pp 207 en 1029, parae 15.12 en 4) is gerapporteer dat as gevoig
van valuta-beheer probleme ondervind word deur die Zimbab
wese Sinode en leraars om finansiële verpligtinge in die RSA
na te kom. Dit het die kerk op ‘n wye front getref: die aan
vaarding van beroepe; die afvaardiging na die Algemene
Sinode; kinders op skool in die RSA; geestelike leesstof,
assuransiepremieS, ens.

20.2 Die AKDB het ‘n skema in werking gestel (met oorleg
pleging met onder andere die regerings) waarop die probleme
op ‘n wettige, eerbare en christelik-etiese wyse ontmoet is.

20.3 Die AKDB het tot met ‘n bedrag van R49 140,00 gehelp
maar moes uit eie fondse R28 390 bydra omdat bydraes nie
meer gevind kon word nie. Terselfdertyd is verdere beperkinge
(by ten opsigte van pensioenverpligtinge) bygebring wat die
jaarlikse verpligtinge tot Ri 16 000,00 sou opstoot.

Gevoiglik is onderhandelinge met die Sinode van Wes
Kaapland (NG Kerk in SA) aangeknoop wat groot sending
aksies in Zimbabwe het. Die sinode was simpatiek maar uit die
aard van die saak huiwerig omdat internasionale verhoudinge
sensitief is. Die AKDB het dus onderhandelinge aangeknoop
met die Zimbabwese Reserwebank, die prokureur van
genoemde kerk, die voormalige president van die Zimbabwese
Reserwebank en uiteindelik kon die Sinode van Wes-Kaapland
gedien word met ‘n skema wat vir die kerk nérens ‘n risiko in
gehou het nie.

Vanaf 1986 word die nodige aanwending van fondse deur die
Kaapse Kerk en die SMA hanteer en is die AKDB slegs nog
verantwoordelik vir onder andere gekommitteerde kinders in
die RSA op skool; finansiële betaalwaarborge vir siek kinders
in die RSA op skool, die reeling van maatskaplike pensioene
vir oud-Zimbabwiërs tans in die RSA en ander maatskaplike
gevalle by die behandeling van chemies-verslaafdes, mense
met epilepsie, ens.

21. OOS-AFR~KA
Daar is nog enkele lidmate oor van die eens florende NG ge
meentes in Kenia en Tanzania in daardie lande. Die land is on
toeganklik vir enige geestelike bediening vanuit Suid-Afrika en
die lidmate is dus al vir jare “vergete”.

Die AKDB het fondse voorsien dat ‘n Ieraar uit Zimbabwe met
‘n Zimbabwese paspoort aan hierdie lidmate die nodige be
diening kan gaan gee.

22. “SOSHAAL-ETIESE PROBLEME” EN
“EENVOUD~GER LEEFWYSES”

22.1 Die Algemene Sinode 1982 het (Acta 1982, pp 1027 en
1332; 674 en 1317) twee besluite geneem: eerstens oor ‘n
studie en beleid oor die sosiaal-etiese probleme in die RSA met
sy ekonomies-heterogene bevolking wat ondervind word ron
dom voedselvoorsiening teen hoe pryse teenoor ‘n gemeen
skap wat as gevoig van gemeenskapsarmoede dit enigsins

16.4 BESTEDING
Na behoorlike en wetenskaplike evaluasie en plaaslike onder
soek van elke geval wat aangemeld is, word die aansoeke in
behandeling geneem. Toekennings word met ‘n skriftelike
boodskap en bemoediging uit die Woord aan elkeen persoon
uk tuisgebring deur die instansie wat dit aangemeld het. Tot
op datum is aan 125 gesinne (verteenwoordigend van
ongeveer 750 lede) reeds ‘n bedrag van R59 105,00 uitbetaal.

16.5 TERUGVOERING
Allerweë word briewe en boodskappe van dank en waardering
ontvang vir ‘n kerk wat in die Naam van Christus omgee. Deur
meer dan een is spesifiek gemeld dat die Skrifwoord wat die
bydrae gedra het persoonlike betekenis verkry het.

16.6 Aanbeveling
Die Algemene Sinode spreek sy waardering uit teenoor
lidmate en gemeentes asook die enke!e sake-onderne
mings wat so mooi op die oproep gereageer het — en
ook aan Die Kerkbode wat welwillend die fonds steeds
onder die aandag gehou het.

17. HULP TYDENS DROOGTE EN
SPRIN KAANKRISISSE

Huip ten bedrae van ongeveer R130 000,00 tesame met
onderlinge skemas van die SKDB’s soos by die “grasskema”
van Oos-Transvaal, is via die AKDB onderling gebied en gereel
aan daardie SKDB’s wat die swaarste getref is deur die
droogte en die sprinkaanplae.

18. HULP MET “FISHES HONGER”
KR ISIS

18.1 Die kiemmende ekonomiese toestande met werk
loosheid het ons land onverhoeds getref. SKDB’s moes
buitengewone onkostes aangaan sander dat daar begroting
voorsienings daarvoor was.

Die AKDB het R357 000,00 van die staat verkry vir hierdie
dienste en van Sanlam R25 000,00. Baie private skenkings
(soos die van één boer wat onbekend wil bly maar blymoedig
en getuigend R5 000,00 hiervoor gegee het nadat hy reeds
R20 000,00 tydens die droogtehulp geskenk het) het die
bedrag wat hiervoor gevind is, baie verhoog. Gesamentlik het
die SKDB’s R738 000,00 hieraan bestee.

18.2 Aanbeveling
Die Algemene Sinode neem met diepe dank kennis van
ruim bydraes wat van die Staat, Sanlam, gemeentes en
individue ontvang is tydens hierdie buitengewone
krisisse. Elk word verseker van die kerk se voorbidding
en waardering vir hul opofferende voorbeeld wat so ‘n
mooi voorbeeld en getuienis uitdra.
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moeilik vind cm op die broodlyn te leef; tweedens, oor
dieselfde ekonomies-heterogene gemeenskap waarbinne en
waarvoor die kerk ‘n studie en beleidstelling nodig het vir ‘n
propagering vir ‘n eenvoudiger leefwyse by Christene en ‘n
missionêre diakonaat.

Ten opsigte van beide het die AKDB opdrag ontvang om die
studie te onderneem (in oorleg met die ASSK en ISWEN). Die
studie moes uitloop op ‘n beleid met riglyne en daarom moes
die AKDB dit aan die Breë Moderatuur (wat volmag daartoe
ontvang het), voorlé vir goedkeuring as die kerk se beleid
standpunt. Verdere opdragte wat moes voig, ten opsigte van
samesprekinge met instansies soos Landbou, Handel en
Nywerheid, Ekonomie, ens en die praktiese implementering is
aan die AKDB gegee.

22.2 Die studie is deur prof DA du Toit onderneem en deur
die AKDB, ASSK en ISWEN goedgekeur. In April 1984 is dit
aan die Breë Moderatuur besorg vir goedkeuring. Tot dusver
ken die Breë Moderatuur nog nie terugrapporteer nie en
gevolglik ken aan die opdragte in paragrawe 2.3.3-4 en 21.1 op
pp 1332 en 1317/8 onderskeidelik, nog nie uitvoering gegee
word nie.

22.3 Aanbeveling
Die opdragte word kontinueer.

23. BEVR~ES~NG VAN NUWE D~ENSTE:
BARMHARflGHEIDSD~ENSTE AS
STRATEGOESE D~ENSTE

As gevolg van die ekonomiese druk tye Iref die owerheid
noodwendig drastiese besparingsmaatreels. Dit geld ook sub
ekonomiese lenings vir inrigtings en gesubsidieerde maatskap
Iikewerkposte wat algeheel bevries word (no 8 van 1985). Die
probleem is egter dat juis ekonomiese krisistye die behoefte
aan maatskaplikewerkdienste laat styg as gevolg van werk
Ioosheid, frustrasies en depressies, gesinsprobleme, kinder
verwaarlosing en die sogenaamde “fisies-honger”-toestand en
die groter sakevragte meer personeel vra.

23.1 Aanbeveling
Die Algemene Sinode versoek die owerheid om wel
synsdienste — en in besonder maatskaplikewerk
poste — as ‘n strategiese diens te erken wat juis in eko
nomiese krisistye groter ondersteuning moet verkry.

24. ALKOHOLJSTESORG

24.1 BELEIDSFORMULERING
24.1.1 Aanbeveling
Die Algemene Sinode keur die volgende formulering
goed:
Die NG Kerk sien alkoholisme on dwelmverslawing as ‘n
sondetoestand en siektetoestand wat behandelbaar is.
Die kerk se behandelingsprogram behels voorkomings
aksios (soos inligting), multiprofessionele behandeling
(inrigtings) en nasorg (by CAD). Die kerk vind sy vertrek
punt in die Evangelie van Jesus Christus en beskou die
verlossing in Jesus Christus en ‘n Iewenswandel tot eer
van God as wesenlike elemente van die rehabilitasie van
die verslaafde.

24.2 OMVANG VAN ALKOHOLIESE DRANKKON
SUMPSIE EN ALKOHOLVERWANTE PROBLEME

Die alkoholiese drankkonsumpsie styg onrusbarend in die
RSA. Waar die syfers in 1981 sowat R4 000 000 per dag was,
beloop dit vir 1985 sowat R7 000 000 per dag.

Die effek van alkoholverwantskap toon onder andere die
volgende vir 1983:

* Egskeidings : 25% (5000 kinders betrokke)
* Kommittering van kinders : 66% (gesinsdisfunksie)

‘n Studie van die WGO in Geneve 1985 kom tot die slotsom:
“The most important lesson to emerge from recent research
is that trends in alcohol-related problems are generally
positively associated with those in alcohol-consumption”
(ens kursivering).

24.3 CHRISTELIKE ALKOHOLISTE DIENSTE:
HANDLEIDING EN REGLEMENT

Die Algemene Sinode 1982 (Acta 1982, p 1279, par 19) het met
verontrusting kennis geneem van die hoe konsumpsie van
alkoholiese drank in die RSA en sinodes opqeroep tot ernstige
voorbidding asook dieper en inniger betrokkenheid by die
CAD.

Cm die diens uit te bou en om sinodes te help tot “dieper en
inniger betrokkenheid”, het die AKDB in 1983 ‘n CAD-Hand
leiding en Reglement in ‘n aantreklike en allesins aanbevelens
waardige boekie uitgegee. 2000 Eksemplare is gedruk vir ge
bruik vir ‘n proeftydperk van 4 jaar. Dit het allerweë so ‘n
gunstige ontvangs gevind dat ‘n addisionele 2000 gedruk moes
word. Op die Nasionale CAD-Konferensie wat in Oktober 1985
gehou was, is uiters gunstige kommentaar gelewer. Ook die
staatsdepartemente en behandelingsentra — asook die van
ander instansies soos SANRA en Elim — het kopiee aangevra
en gunstig reageer. Die proeftydperk verstryk in 1987 en daar
na sal die handleiding finaliseer word.

24.3.1 Aanbeveling
Die Algemene Sinode gee goedkeuring dat die Handlei
ding deur die AKDB gefinaliseer word om as amptelike
NG Kerk-handleiding uitgegee to word. Die Algemene
Sinode spreek sy dank uit teenoor die opstellers van die
we rk.

24.4 ORGANISEERDERSPOSTE VIR CAD’s
Die CAD’s as voorsorg- en nasorgdienste van die kerk is on
gesubsidieerde dienste. As gevolg van suksesvolle onderhan
delinge met die Departement van Nasionale Gesondheid en
Bevolkingsontwikkeling het die staat besluit om nege gesub
sidieerde poste te skep vir “Organiseerder-Koordineerd~r” van
die onderskeie sinodale gebiedskomitees. Die poste word
geleidelik ingestel en drie is reeds in diens, te wete in die
Vrystaat, Oos-Kaapland en Suid-Transvaal. Die SKDB van die
Oranje-Vrystaat het vir hierdie pos “Riglyne vir die aanstelling
van ‘n Organiseerder Alkoholistesorg” opgestel wat deur die
AKDB aanvaar is. Hierdie poste hoef nie noodwendig
predikants- of maatskaplikewerkposte te woes nie.

24.4.1 Aanbeveling
Die Algemene Sinode spreek sy dank uit teenoor die De
partement van Nasionale Gesondheid en Bevolkingsont
wikkeling (on in besonder teonoor mnre T Gericke en W
van Wyk), vir die bemiddeling om hierdie dienste in
gostel to kry. Die sinodos en organiseerders word ‘n
geseende diens toegebid.

24.5 BEHANDELINGSENTRA
24.5.1 Aanbeveling
Die Algemene Sinode keur dit goed dat die NG Kerk
voortaan die noemer “Behandelingsentra” in plaas van
“Rehabilitasiesentra” vir sy inrigtings op hierdie terrein
sal gebruik.

24.6 GODSDIENSPROGRAMME BY BEHANDELING
SENTRA;
PASTORALE KONSULTANT BY MAGALIES
OORD;
DIENSPLIGKAPELANE BY KERKLIKE BEHANDE
LINGSENTRA

Riglyne vir die grondliggende, gespesialiseerde pastorale faset
vir die behandelingsprogram van die alkoholis is opgestel en

* Motorongelukke
* Produksieverlies

57% (skade R529 miljoen)
R456 miljoen
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aan SKDB’s voorsien en word in die kerk se behandelingsentra
toogopas. Die belangrikheid van hierdie diens is deLir die De
partement van Nasionale Gesondheid en Bevolkingsontwikke
ling van die kerk oorgeneem en ongevraagd is die AKDB
genader om op staatskoste ‘n “pastorale konsultant” as voile
lid van die terapeutiese span by die groot staatsinrigtings
Magaliesoord, Protem en Erica te voorsien. Die “pastorale
konsultant” se uitsluitlike taak in hierdie inrigtings waar lOOde
NG Kerklidmate verpligte behandeling ontvang, is hul toe
gepaste geestelike bearbeiding. Die pos is aan die SKDB van
Oos-Transvaal (binne wie se gebied die inrigtings geleë is) aan
gebied en ds AJ Smith is reeds in diens.

Vir die implementering en verdere uitbouing van die
godsdiensprogramme by die behandelingsentra is met die
Kapelaansdienste van die SAW onderhandel om diensplig
kapelane by die sentra geplaas te kry. Die Kapelaansdiens is
uiters gewillig dog ‘n mannekragtekort kortwiek die voliedige
uitvoering daarvan. Vanaf Mei 1986 sal die eerste diensplig
kapelaan deeltydse diens op sessie-basis by Staanvas lewer en
so gou moontlik sal dit verder uitgebou word — ook na Op
staan en Ramot.

24.6.1 Aanbeveling
Die Departement van Nasionale Gesondheid en Bevo~
kingsontwikkeling en die SAW-Kapelaansdiens word
opreg bedank vir die besorgdheid oor die geestelike heil
van diegene wat onder versorging in Magaliesoord en
die kerklike sentra is en vir die ems waarmee die ower
heid die onontbeerlike geestelike grondsiag van die be
handelingsprogram erken en bejeen. Dank word betuig
vir die wyse waarop geestehke sorg deur hul voorsien
word.

24.7 NAVORSING: “VEILJGE” DRANKSOORTE EN
DRANKVOORKEURE BY ALKOHOLISTE

24.7.1 Probleem
Die AKDB het ‘n navorsing onderneem wat veral gerig was op
die stelling as sou daar “veilige” alkoholiese dranksoorte (bier
en wyn) teenoor die onveilige “harde” dranksoorte soos
brandewyn wees — en as sou die “harde” drank eintlik vir
drankprobleme verantwoordelik wees.

24.7.2 Navorsingsontwerp
Aan die hand van ‘n vraelys wat met behulp van ‘n statistikus
opgestel is, is data verkry oor die drankvoorkeure, drink
geleenthede, ouderdom, geslag, huwelikstaat en tydperke van
soberheid na behandeling toe die alkoholis die eerste keer
begin drink het, gedurende sy probleemtydperk en weer toe
hy teruggeval het.

Die vraelys is vooraf by 30 respondente uitgeklaar en daarna
oor die tydperk 1 Desember 1985 tot 31 Januarie 1986 aange
wend by 284 respondente tydens die tweede week van hul
behandeling by Ramot, Staanvas, Opstaan en die Springkell
Maatskaplikedienste-eenheid (kamer van Mynwese).

Die data is deur die RGN verwerk en die Alkoholistesorgkomi
tee is nog besig met die bestudering daarvan.

24.7.3 Drankvoorkeure
Die primére vraag van die navorsing was oor die drank
voorkeure van die alkoholiste tydens drie stadia van hul drink
patroon, te wete

* die aanvang
* die tyd van sy drankprobleem vOôr behandeling
* die terugval ná behandeling

(Die vyf hoogste voorkeure ~ord vorsien):

24.7.3.3 By terugval
Brandewyn : 35,3%
Bie, 23,2%
Wyn : 14,5%
Rietspiritus : 12,5%
Whisky : 9,2% dws harde drank

“veilige” drank

24.7.4 Geleenthede waar eerste drankies geneem is
Gewone partytjies 26,4%
Byvriende 26,4%
Bydiehuis 11,6%
By’nbruilof 10,9%
Sportbyeenkoms 10,6%

24.7.5 Geleenthede van terugvalle
Alleen by die huis (niemand tuis)
By vriende
Tuis (drink alleen dog ander is tuis)
Werkspartytjie
Tuis saam met eggenoot(e)

24.7.6 Tydperke van soberheid
Die ondersoek toon dat SELFS DIE TERUGGEVALLENES
(96,5%) ‘n noemenswaardige tydperk van soberheid na
behandeling geniet het en slegs 3,5% geen baat daarby ge
vind het nie.

24.7.7 Aanbevelinge
24.7.7.1 Die Algemene Sinode spreek sy dank uit vir die
ondersoek en dra dit aan die AKDB op om, nadat al die
gegewens bestudeer en opgestel is, dit in die kerklike
media te publiseer.

24.7.7.2 Die Algemene Sinode spreek sy opregte dank
teenoor die Here uit vir die sukses van sy dienste op hier
die terrein.

24.7.7.3 Die Algemene Sinode spreek die oortuiging uit
dat enige alkoholiese drank altyd ‘n risiko inhou en
waarsku sy lidmate dat dit skynbaarjuis by die “veilige”
dranksoorte en die oenskynlik mees onskuldige geleent
hede is waar die probleme begin.

24.8 VERSORGING: MOEILIK REHABILITEERBARE
ALKOHOLISTE

Die opdrag van die Algemene Sinode (Acta 1982, p 1280,
paragraaf 19.4.1) om van staatsweë fasiliteite te verkry vir
MRA’s se permanente versorging is opgevolg. Die owerheid
het sy beleid tot gedesentraliseerde dienste herbevestig (by
Swartfonteininrigting).

24.9 “NUWE DRINKKULTUUR” BY SA WEERMAG

Die SAW wend daadwerklike pogings aan om drankmisbruik
in eie geledere te bestry en het onder andere die NG Kerk uit
genooi na ‘n bespreking van ‘n voorgestelde “Nuwe Drink- -

kultuur” vir lede van die Mag. ‘n Skriftelike kommentaar en
getuienis is ingedien waarin die SAW bedank word vir pogings
in hierdie verband, waarin die pseudomediese model en die
pseudo-sosiale model vir die voorkoming van alkoholisme
afgewys is. Die SAW-poging neig tot die pseudo-sosiale
model. Daarom word dit ‘n “Nuwe Drinkkultuur” genoem.

Vodka : 3,9%
Rietspiritus : 3,5% dws “veilige” drank (bier, wyn) 72%

harde drank 18%

24.7.3.2 Gedurende probleem
Bier : 49,7%
Brandewyn : 23,3%
Wyn : 12,4%
Rietspiritus : 4,7%
Whisky : 4,4% dws “veilige” drank

harde drank
62%
32%

57%
37%

21,2%
19,7%
17,8%
12,0%
5,8%

24.7.3.1 By aanvang van drinkpatroon
Bier : 60,9%
Wyn : 11,6%
Brandewyn : 11,3%
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Die AKDB het adviseer dat die verbruikersmodel aandag
moet verkry en dat hewer van ‘n “Nuwe drankbeskikbaarstei
ling” gepraat moet word — waarin die bevordering van nie
alkoholiese drankgebruik voorrang geniet. Geen terugvoering
is nog ontvang nie.

24.10 KOMMENTAAR: HERSIENING VAN DRANK-
WET (Wet 87 van 1977)

Op uitnodiging het die AKDB ‘n indringende kommentaar op
die konsep vir die hersiening van Wet 87 van 1977 gelewer. Die
kerk se standpunt ten opsigte van die wynbou en drank
gebruik sowel as die misbruik en gevaar van alkohohisme is ge
~,tel. Uaai is gewdaisku teen die hiberahiserlrig yen die drank
wetgewing en gepleit dat die wet bevorderhk en beskermend
moet wees ten opsigte van sedehke, sosiale, psigologiese en
fisiese welwese van die gemeenskap en die enkerng. Ahleen in
soverre dit hierin slaag, sal dit suksesvol wees op eties
religieuse viak. Drankwetgewing moet berus op ‘n beleid (‘n
“alkohol”-beleid wat tans ontbreek) en moet in samehang
wees met alle drankwetgewing onder andere ten opsigte van
die vervaardiging, verspreiding en bemarking van alkohohese
drank sowel as die behandehing van verslaafdes.

24.10.1 Aanbeveling
Die Aigemene Sinode keur dit goed dat die owerheid
gevra word om ‘n kommissie van ondersoek aan te stel
om alle wetgewing rakende die produksie, verspreiding,
bemarking, gebruik, ens van alkoholiese drank te onder
soek met die oog op ‘n doelgerigte nasionale plan.

24.11 NAVORSING: ALKOHOLISME EN ALKOHOL
VERWANTE PROBLEME AS NASIONALE PRO
BLEEM

By die Staatspresident is dringend gevra dat alkohohisme en
alkoholverwante probleme as nasionale probleem erken moet
word en die hoogste prioriteit vir navorsing aan ‘n onafhank
like instituut toegesê moet word. ‘n Motiverende memoran
dum is ook voorsien, waarin onder andere ook gevra is dat die
navorsing gefinansier sal word uit heffinge op drankverkope.

Beide die Departemente van Nasionale Gesondheid en Bevol
kingsontwikkehing en van Finansies staan simpatiek teenoor
die probleem. Op die versoek dat dit hoe prioriteit moet geniet,
is nie geantwoord nie. Die skepping van ‘n instituut vir navor
sing word nie as lewensvatbaar beskou nie en die befondsing
deur heffinge is afgekeur.

Die saak word nou via NARRA opgeneem.

24.12 FINANSIERING
Die staat gee steeds ‘n ruim subsidie (75% op goedgekeurde
dienste) waarvoor groot dank betuig word. ‘n Ad hoc-komitee
is besig met studie oor die finansiering in die “privatiserings
tydperk” wat binnegegaan word. ‘n Aansoek by die owerheid
dat fondse vir beide die behandehingsdienste sowel as die
begeerde navorsings (paragraaf 24.11) gevind sal word uit hef
finge op drankverkope, is deur die Departement van Handel en
Nywerheid afgekeur.

24.13 BIDDAG (Kyk Acta 1982, p 1279)

24.13.1 Aanbeveiing
Met die oog op die geweidige afrnetinge wat alkoholiese
drankkonsumpsie in die RSA aanneem en die alkohol..
verwante probleme wat daaruit voortspruit, besluit die
Algemene Sinode dat daarjaarliks op die laaste Sondag
in November ‘n biddag waargeneem sal word waarin
voorbidding gedoen word vir die ongelukkige mense
wat deur alkohoiprobleme geraak word, en vir die
behoud van ‘n gesonde matige of alkohoivrye iewens
wandel.

25. BEJAARDESORG

25.1 BELE1DSFORMULER1NG
25.1.1 Aanbeveiing
Die Algemene Sinode keur die volgende formulering
goed:
Die NG Kerk erken bejaardes as ‘n normale en integrale
deel van enige gemeenskap. Bejaardes moet in die kerk
begelel word om sy roeping as mens ten voile te ver
wesenlik. Enersyds geskied dit deur die bejaarde as
besondere medewerker van Christus nuttig deei te laat
he in die uitbreiding van God se Koninkryk. Andersyds
wil die kerk voorsien in enige van al die vorme van
hoho~fte~ wat by die ondersiceie bejaaide& ha VObC Iriag
kom onder andere op die terrein van die materiële,
geestelike, maatskapiike, psigososiaie, iiggaamlike en
geestesgesondheid.

25.2 “DIE NED GEREF KERK — GEORGANISEERDE
BEJAARDESORG”

in opvolging van die opdrag van die Algemene Sinode (Acta
1982, p 1278, par 16) om die wenshikheid van ‘n kursus vir af
tredende leraars en kerkamptenare te voorsien met die oog op
‘n sinvohle beplanning vir aftrede, het die AKDB ‘n boekie “Die
Ned Geref Kerk en Georganiseerde Bejaardesorg” opgesteb.
Proefeksemplare is voorberei. Hierin word uitgegaan van die
vertrekpunt dat huisvesting primer die behoefte is van diegene
wat met aftrede uit ‘n ampshuis moet gaan, maar dat die voile
mens (higgaamhik en geestehk) in hierdie ruimte bedien moet
word. Van hieruit word ander voorsienings gemaak, te wete
geestehk, ekonomies, behuising, inskakehng en so meer.

25.2.1 Aanbeveling
Die Algemene Sinode neem die boekie in ontvangs as
vertrekpunt waarvandaan die AKDB voortgaande af
tredendes na behoefte kan mug.

25.3 VERHUISING: AFGETREDE LERAARS EN NAAS
BESTAANDES VAN AFGESTORWE LERAARS

Die hoe trekonkostes kan daartoe bydra dat ‘n senior ieraar
(naby aftree-ouderdom) om finansibie redes genoodsaak sal
wees om nie beroepe te kan oorweeg na bedieningspunte wat
vér van sy beoogde attree-plek gebee is nie, indien hy by
emeritering self vir sy trekonkoste vanaf sy iaaste standpiaas
verantwoordehk is. Dieseifde has he op die weduwee en naas
bestaandes van ‘n heraar wat in diens te sterwe sou kom.

Dit is noodsaakhik dat die kerk — nes die staat ten opsigte van
verphaasbare staatsamptenare — sal instaan vir die
trekonkostes van ‘n heraar by bereiking van aftree-ouderdom
of aftrede deur siekte of van sy naasbestaandes indien hy in
diens te sterwe sou kom. Hy is immers deur die kerk daarheen
vervoer om diens daar te hewer en nie om persoonhike gewin
nie.

25.3.1 Aanbeveiinge
25.3.1.1 Reis- en trekvoorregte word soos by diensaan
vaarding eenmaiig deur die beroepende kerkvergadering
voorsien aan leraars en/of kerk-amptenare by uitdiens
treding weens bereiking van die ouderdomsgrens of as
gevoig van siekte — OF aan sy naasbestaandes in
gevaiie van ooriye in diens — vanaf sy standpiaas/plek
van diensiewering na enige plek in die RSA of SWA
waar hy of sy agtergeblewenes hul gaan vestig.

25.3.1.2 Die normale voorregte van gratifikasie en pen
sioen word geensins hierdeur beInvioed nie.

25.4 DIENSSENTRA VANUIT KERKSALE EN TUISTES
‘n Beleidstoegewing is van die owerheid verkry waarvoigens
gesubsidieerde dienssentra vanuit kerksahe en tuistes bedryf
kan word. Vohhedige inhigting is deurgegee na SKDB-kantore.
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25.5 ONTWIKKELAARSKEMAS EN BEVRIESING VAN
UITBREIDINGE

Die ekonomiese insinking het ‘n feitiik algehele bevriesing van
subekonomiese lenings tot gevoig gehad. Terselfdertyd het
die woorde “privatisering van dienste” ‘n bekende woord
geword. Alieriei skemas vanuit die private sektor kom na yore
met die aanbod van “aftreeplekke”.

Die AKDB is verontrus dat alle skemas nie die voile implikasies
van omvattende bejaardeversorging besef nie en dat skemas
bemark word wat by behuising bly steek ... en ook slegs vir
sover die inwoners fisies en finansieel sterk genoeg is en bly
om met die stygende finansiële laste te kan tred hou.

25.5.1 Aanbeveling
Die Algemene Sinode doen ‘n beroep op almal wat hul
hand waag aan die voorsiening van huisvesting aan be
jaardes orn op die voIle implikasies te let soos by beskik
bare geestelike versorging, die inflasie-effekte op be
skikbare gelde, mediese voorsiening, versorging van
kronies-verswaktes, die daaglikse versorging in lewens
behoeftes, die maatskaplike en sielkundige versorging,
die sosialisering van die bejaardes, en so meer. Voor
nernende “kopers” word gewaarsku om by bernarkers
van skernas vas te stel of daar voldoende voorsiening
gernaak word vir alle aspekte — ook vir die verswakte
bejaardes — en alle implikasies wat na yore kan korn as
gevolg van die dalende koopkrag van ‘n pensioen.

26. GESTREMDESORG
26.1 BELEIDSFORMULERING
26.1.1 Aanbeveling
Die Algernene Sinode keur die volgende formulering
goed:
Die kerk stel horn ten doel orn die gestrernde in die
Naarn van Christus te help orn sy voIle potensiaal as
mens in die samelewing te kan verwesenlik. Die
gemeenskap moet begelei word om die gestrernde te
aanvaar en aan horn ruirnte in die sarnelewing te bied.
Om dit te verwesenlik word deur studie en navorsing die
behoeftes van gestrerndes bepaal en die ontwikkelinge
in hierdie veld verken. Die kerk beywer horn vir geleent
hede vir studie, verbreiding van inligting, opleidings- en
gespesialiseerde huisvestingsgeleenthede, die ont
ginning van die arbeidsmark vir gestrernde werkers en
die daarstelling van fisiese geriewe na behoefte. So
word goeie verhoudinge opgebou en op alle rnoontlike
wyses die geestelike, liggaarnlike en ekonomiese heil
van die gestrernde bevorder.

26.2 INDELING
Die gestremdheid kan in die hoofgroepe van gesig-, gehoor-,
neuraal-, verstandelik- (geestes-l en liggaamlike-gestremdes
ingedeel word.

Omdat bemoeienis met gestremdes veelal met hul opleiding,
huisvestingsversorging en werkverskaffing te doen het,
is dit duidelik dat dit ook grootliks oorvleuel met die Jeug
kommissie en sy opdrag van Opvoeding en Onderwys.

26.3 KERKLIKE BETROKKENHEID
Die NG Kerk se betrokkenheid kom op vier wyses na yore:

26.3.1 Die NG Kerk-werksaamhede wat by SKDB’s ressor
teer en dus ipso facto na die AKDB en Algemene Sinode deur
kom, by die Alta du Toit Iskool en nasorg), Eljada (nasorg) en
Merryvale-skole en nasorgsentra.

26.3.2 Die NG Kerk-werksaamhede wat buite hul SKDB’s
selfstandige kommissies van hul onderskeie sinodes is, dog
nie na die Algemene Sinode deurkom nie, by Jan Krieiskool,
die De La Batskool, Pionierskool (Worcester).

26.3.3 Die werksaamhede waarmee NG Kerke saam met
ander kerke ‘n noue verband en samewerking het maar ook nie
via die SKDB’s na die Algemene Sinode deurkom nie, by die
Transoranjeskole vir Buitengewone Onderwys onder andere
Martie du Plessis, Prinshof en Sonitusskool.

26.3.4 inrigtings waarby die NG Kerk op meer piaaslike viak
noue kontak het, dog wat “buite” die kerk funksioneer, by
Jannie Brink en Yonder (geestesgestremdes), Transvalia
(neutraai).

26.4 KERKLIKE BETROKKENHEID BY GEESTES
GESTREM DES

Die AKDR bet deur middel van 2500 vraeiyste by kerkrade en
betrokke instansies die kerklike betrokkenheid en Ieemtes
nagevors en deur die RGN iaat verwerk.

26.4.1 ‘n Omvattende verslag is uitgebring waaruit onder
andere blyk:

26.4.1.1 Voldoende skoolgeriewe en kerklike betrok
kenheid word voorsien by die onderwys van aile katgoriee
van gestremde kinders.

26.4.1.2 Daar is ‘n onvoldoende betrokkenheid en voor
siening by die onderwys van meervoudige gestremdes, by
geestesgestremde gesiggestremdes, geestesgestremde
kinders met epilepsie, geestesgestremde kinders met serebrale
verlamming, outisme, ens.

26.4.1.3 Daar is leerntes in die kerklike betrokkenheid by
en die voorsiening van huisvesting, werkgeleenthede,
nasorgfasiliteite, en so meer vir volwasse gestremdes.

26.4.1.4 ‘n Sewentiental oorhoofse aanbevelinge is
gernaak (behalwe vele ad hoc-aanbevelinge ten opsigte van
die spesifieke kategoriee van gestremdheid) onder andere

* kweekskole en leraars moet op die hoogte gebring word van

die bestaande fasiliteite, die groot nood en behoeftes en die
uitdagende taak en ieraars moet in hul pastorale omgang
daadwerklik hierby inskakel;

* kerkrade, onderwysers en ouers moet gelei word om

gestremdes reg te begelei. Handleidings moet hiervoor
voorsier~ word;

* spesifieke aandag en huip moet gebied word vir die
pastorale versorging en kategese van gestremdes (kyk
paragraaf 26.5);

* die staat verlang dat die kerk as borgliggaam die bestaande
skole soos by die WK du Piessisskooi, die Elizabeth
Conradieskool en die Meerhofskool sal oorneem en waar die
staat of beheerliggame die kerk daartoe nader moet die
betrokke sinodes dit gunstig oorweeg. Die AKDB bet reeds
aldus adviseer.

26.4.2 Aanbeveling
Die Algemene Sinode verbly horn in die navorsing en be
vindinge wat onderneern is en dra dit aan die AKDB op
orn aan die hand hiervan SKDB’s te begelei om te doen
wat nou reeds gedoen kan word en die volgende
Algernene Sinode rnet ‘n volledige verslag en praktiese
adviese oor alle ter sake bevindinge en aanbevelinge te
dien.

26.5 KATEGETIESE ONDERRIG: GEESTESGESTREM
DES

Die Algemene Sinode (Acta 1982, p 1279, par 17.4.1) se op
drag aan die AJK en AKDB om alle fasette rakende die
kategese en Iidmaatswording van geestesgestremdes te
ondersoek en aan kerkrade leiding te gee, is in soverre uit
gevoer dat kategesehandboeke met hulpmiddels (skyfies en
transparante) so pas na indringende studie 1mev J Marais) vir
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geestesgestremdes voltooi is. Lede van die De La Batskool is
betrokko by dio opstol van godadioneprogrammo vir gohoor
gestremdes.

Die AKDB het die uitgee van die kategeseboeke (wat ook deur
die Gereformeerde en Hervormde Kerke aanvaar is> aanvaar as
die NG Kerk se projek vir die Jaar van die Gestremde Persone
(Kyk paragraaf 26.8>. Samesprekings is ook met verteen
woordigers van die NG Kerk in Afrika en NG Sendingkerk
gevoer om hierdie werke (vera> ten opsigte van die NGKA
vertalings> vir hierdie kerke beskikbaar te kry.

26.5.1 Aanbeveling
Goedkeu ring met dank.

26.6 OORLOGSVERWONDING
‘n Opname by die CM Rade het getoon dat ‘n kleine minder
heidsgetal (ongeveer 50 in getal) van gestremdes as gevolg
van oorlogsverwonding by die kerk se CMR-werksaamhede
tuiskom. Klaarblyklik is die versorgingsdienste van die SAW
voldoende.

Notgans is ‘n Ieemte ervaar in die sin van die begeleiding van
ouers en vakkundiges met oorlogsgestremde adolessente. ‘n
Handleiding deur dr EA van Niekerk is in sy finale stadium.

26.7 LANDSWYE OPNAMES:
(1) LIGGAAMLIK GESTREMDES
(2) NIE-OPLEIBARE-ERG-GESTREMDES
(3) PSIGIATRIESE DIENSTE

Op dieselfde wyse as ten opsigte van geestesgestremdes
(paragraaf 26.4> is die AKDB nog besig met ‘n landswye op
name oor die voorkoms, kerklike betrokkenheid by en leemtes
in die dienste ten opsigte van liggaamlik gestremdes en die nie
opleibare-erg-gestremdes asook ten opsigte van die psigia
triese en sielkundige dienste.

26.8 JAAR VAN GESTREMDE PERSONE
Met die aankondiging van die Jaar van Gestremde Persone in
1986 is die NG Kerk by name gevra om amptelik op die Red
lingskomitee te dien en saam te werk. Hieraan is gehoor
gegee. Benewens dit wat reeds in paragrawe 26.5 en 26.7
onderneem word, vra die AKDB die volgende:
* die spesifiek gemeentelike aandag en programme gerig op

gestremdes;
* die aanvaarding van gestremdes in die gemeenskap;
* die ontsluiting van normale aktiwiteite en die arbeidsmark vir

gestremdes;
* die toeganklikheid van kerklike geboue vir gestremdes;
* ‘n (jaarlikse) biddag vir gestremdes — gereel deur SKDB’s.

26.8.1 Aanbeveling
Die Algemene Sinode keur die oogmerke goed en dra dit
aan die AKDB op om voortgaande daaraan uitvoering te
gee.

27. HUWELJKSORG
27.1 BELEIDSFORMIJLERING
27.1.1 Aanbeveling
Die Algemene Sinode keur die volgende formulering
goed:
Die kerk sien die huwelik as ‘n instelling van God. In die
gebroke werklikheid word by vele voornemende huwe
Iikspare onkunde gevind ten opsigte van die huweliks
verantwoordelikhede voor God. By vele egpare word die
Goddelike moontlikhede ook nie verwesenlik nie en so
voig huwelikskonflik wat by vele lei tot huweliks
verbrokkeling en ontbinding. Die kerk se huweliksorg
onderskei tussen huweliksvoorbereiding, huweliks
verryking en huweliksterapie en huweliksaanpas..
baarheid. Waar eersgenoemde twee met die voor
genome huwelik en die gesonde huwelik te doen het,
word dit in besonder gesien as die onderskeie take van

die AJK en AKAE en Iaasgenoemde twee (die huwelik
waarln dIe egpare probleme ondervind) as die van die
Diens van Barmhartigheid. Omdat die huweliksorg egter
alvier fasette insluit, moet die 4 aksies saamwerk (onder
leiding van die AKAE) om gesonde gesiristrukture en
-interaksies te alle tye aan die hand van die Skrif (op
wetenskaplike wyse) na te jaag.

27.2 STRUKTURERING
27.2.1 Die AKDB het die aangeleentheid ondersoek en in
oorleg met die AKAE en AJK tot die oortuiging gekom dat
huweliksorg oor die bred spektrum van die kerk se werk
saamhede val en komponente het wat by al drie die opdragte
tuishoort, elk met sy eie beklemtoning en die teologiese
studiefasette vir AKLAS. Skematies kan dit soos volg voor
gestel word

HUWELIKSORG

AiK AK~E AK’DB
Voorbereiding Gesonde Huwelik Siek Huwelik
( Huwelikskate- ( Huweliksverryking> (Terapie: Maatskap

gese> like Werkers en
Sielkundiges>

Die drie komponente vorm ‘n onlosmaaklike eenheid binne die
pastoraat on hoewol onderskeie mag hul nie geskei word vir
besinning, beplanning en uitvoering nie. Voorts blyk dit dat die
sentrale fokuspunt die huweliksbediening gerig op die
“gesonde huwelik” is. Dit lê dus die swaarste op die
gemeentelike bediening (AKAE-opdrag> met die voor
bereidende aksie by die AJK en die terapeutiese (waarby voor
komingsaksies ingesluit is> by die AKDB.

27.2.2 Aanbevelinge
Die Algemene Sinode besluit:

27.2.2.1 Die huweliksorg van die NG Kerk word onder
die AKAE gestruktureer vir sy oorhoofse administra
tiewe kanalisering na die Algemene Sinode. Die AKAE
sal ‘n subkomitee vir huweliksbediening skep waarop
die AJK, AKDB en AKLAS verteenwoordig sal wees.

27.2.2.2 Die AJK, AKDB en AKLAS sal elk afsonderlik
besluit hoe hul die faset wat hul opdragte raak, intern sal
struktureer.

27.3 EGSKEIDINGS, KONKUBINAAT, WETGEWING
Die RGN is gevra om ‘n studie te onderneem ten opsigte van
die voorkoms van egskeidings en konkubinaat. Die sentrale
statistiekdiens het bevind:

27.3.1 Egskeidings
Die egskeidingsyfers ten opsigte van blanke huwelike is vir die
tydperk 1979-1983:

Getal Persentasie van
Jaartal egskeidings geta> bestaande

huwelike
1979 13816 1,4% 18123
1980 16543 1,7% 21039
1981 17065 1,7% 22167
1982 17603 1;8% 22224
1983 17661 1,6% 20313

27.3.1.1 Aanbeveling
Kyk paragraaf 12.3.2.1.

27.3.2 Konkubinaat
Die uiters verontrustende verskynsel is dat die ongehude-saam
woonwanpraktyk volgens sensusopname tussen 1970 en 1980
toegeneem het van 12210 tot 53260 pare ... ‘n astronomiese
toename van 336% (selfs al sou aanvaar word dat daar in 1970
vele gevalle as gevolg van die openbare minder permissiewe
gees verswyg sou wees>.

Kinders
betrokke
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‘n Ondersoek toon ‘n beduidende ekonomiese verband — selfs
tussen egskeidings en daarná saamwoon, te wete

* Inkomstebelasting waar twee professionele mense

duisende rand méér aan inkomstebelasting moet betaal indien
hul met mekaar sou trou. Dit is onder die aandag van die
Margo-kommissie gebring;

* Pensioene waar ‘n weduwee haar pensioen verloor as sy

weer in die huwelik sou tree ... met a! die risikos van ‘n mis
Iukte huwelik en ‘n volgende weduweeskap daarná daarby!

27.3.2.1 Aanbevelinge
27.3.2.1.1 Ofskoon egskeidings ‘n trauma vir egliede en
kinders is en die getalle beslis laer kán wees, neem die
Algemene Sinode daarvan kennis dat die swak beeld van
die RSA as sou “een uit elke drie” huwelike wat aihier
bevestig word, in die egskeidingshof beland, ‘n totale on
juiste en onwetenskaplike syfer is. Die Algemene Sinode
spreek sy diepe kommer uit oor die voorkoms van egskei
dings en die traumatiese gevolge wat dit vir duisende
egliede en kinders inhou.

27.3.2.1.2 Die Algernene Sinode spreek sy diepste kom
mer en verontrusting uit in die voorkorns en hoe styging
in die “saamwoon-verskyns&”. Die Algemene Sinode is
van oordeel dat dit die mees omvattende aandag van die
kerk en die Suid-Afrikaanse samelewing vereis. Die
AKDB ontvang opdrag om voortdurend hieraan aandag te
gee.

27.3.2.1.3 Die Algemene Sinode spreek horn ten gunste
daarvan uit dat egliede afsonderlik aangeslaan word ten
opsigte van inkomstebelasting en keur die skrywe aan die
Margo-kommissie goed.

27.3.2.1.4 Die Algemene Sinode ondersteun die pogings
wat die kerklike pensioenfondse aanwend orn weg te
doen rnet enige beperkende bepalinge waarvolgens
weduwee-pensioenariSSe se pensioenvoorregte ver
minder word of hul dit verloor in gevalle van hertroue en
dit word as versoek aan die betrokke sinodes deurgegee.

27.3.2.1.5 Die Algemene Sinode rig vertoës tot die
Registrateur van Pensioenfondse dat geen pensioenfonds
geregistreer sal word indien dit bepalinge bevat wat
weduwee-pensiOenariSSe by hertroue ten opsigte van hul
pensioenvoorregte benadeel.

27.4 GESINSBOUREEKS
Benewens vele Iiteratuur en ‘n leerplan-skema in Huweliks
bediening het die AKDB meegewerk aan die Bybelkorreeks van:
“Ons twee is één”; “Die Ja-woord is uit”; “n Gesin wat die
Here dien” wat van harte aanbevee! word.

28. MNDERHU~SSORG
28.1 BELEIDSFORMULERING
28.1.1 Aanbeveling
Die Algemene Sinode keur die volgende formulering
goed: Binne die raamwerk van die Ned Geref Kerk se ver
klaarde Jeug- en Diens van Barmhartigheidsbeleids
rigting, word deur middel van kinderhuise getrag om
aan daardie kinders wat statutêr uit hul ouerhuise ver
wyder en in substituutsorg geplaas word, ‘n christelike
ouerhuis te voorsien. Die kinderhuis moet so ná as
moontlik die gesonde Christelike ouerversorging en
-opvoeding najaag. Dit behels die voile nakorning van
die doopbelofte, huisvesting en versorging, skool
onderrig en bekwaam making vir ‘n Christelike voiwasse
I ewe.

28.2 KINDERHUISLESINGS EN- HANDLEIDING VIR
VAKANSIEOUERS

Vir die interne indiensopleiding van kinderhuispersonee! en as
Handleiding vir Vakansieouers is ‘n omvattende stel lesings
geskryf. Dit kan egter nie afgehandel word nie omrede die

regulasies op die Wet op Kindersorg — reeds 1981 voor die
parlement en daarna in 1983 afgekondig — nog nie gefinaliseer
is nie. Aan die hano van die konseplesings is ‘n kursus vir
kinderhuishoofde gereel.

28.3 DIENSPLIG: KINDERHUISKINDERS
Met die SAW is tot ‘n bevredigende vergelyk gekom oor die
oproepprosedures vir kinderhuiskinders en oor die hantering
daarna om diegene wat vir diensplig opgeroep is maar agterna
adres- en haweloos ge!aat was as hu! om een of ander rede
afgekeur word.

28.4 DOOP VAN KIND IN PLEEGSORG EN KINDER
IIUIS

Kerkrade word soms deur toegewyde, gelowige ouerpare ver
soek om ‘n kind wat vir die voorsienbare toekoms permanent
in hu! pleegsorg gep!aas is, ten doop te bring. Ook kinderhuise
het dikwels kinders wat tot op die ouderdom van 18 jaar per
manent daar b!y. Die advies van die Teo!ogiese Besinnings
komitee is gevra.

28.4.1 Aanbevelinge
Die Algemene Sinode besluit

28.4.1.1 Wanneer ‘n kind tydelik in die sorg van pleeg
ouers geplaas word, kan sodanige ouerpaar uiteraard
nie oriderneem orn die verbondsbeloftes met betrekking
tot die doop van daardie kind na te kom nie. Dit verhoed
ook die kerkraad om toestemming tot die doop van die
kind te verleen.

28.4.1.2 Wanneer ‘n kind egter vir die voorsienbare toe
koms permanent by pleegouers geplaas word en die
pleegouerpaar bereid is om die verantwoordelikheid van
verbondsonderrig te aanvaar, kan die kerkraad — na
deeglike oorweging van die situasie en alle relevante
faktore — toestemming tot die bediening van die doop
verleen. Dit beteken dat hierdie ouerpaar ook as doop
getuies optree en as sodanig in die register aangeteken
word.

28.4.1.3 Hierdie besluit impliseer dat die doop van ‘n
pleegkind nie deur die kerk aangemoedig word nie.
Maar dit skep die ruimte vir kerkrade om die besondere
omstandighede van ‘n pleeg kind in die gerneente in aan
merking te neem, en na bevind van sake toestemming
tot doop te verleen indien die pleegouerpaar vir die ver
bondsonderrig kan instaan.

28.4.1.4 In die hg daarvan dat ‘n kinderhuisplasing dik
wels van ‘n meer permanente aard as pleegsorg is, word
die kinderhuis korporatief gesien vir hierdie doel ook as
‘n pleegouer beskou.

28.5 BELASTINGTOEGEWINGE OP GESKENKE AAN
KINDERHUISE

By die Ontvanger van Binne!andse Inkomste is aansoek ge
doen dat belastingtoegewinge gemaak sa! word op enige
geskenke aan geregistreerde kinderhuise (en ander dienste van
barmhartigheid). Op sy advies is dit aan die Margo-kommissie
oorgedra.

28.5.1 Aanbeveling
Die Algemene Sinode versoek die regering dat belas
tingtoegewinge gemaak sal word aan enige persoon of
belastingpligtige instansie ten opsigte van geskenke aan
enige geregistreerde barmhartigheidsdienste van die NG
Kerk.

28.6 VERPLIGTE SKOOLGELDE DEUR/VIR KINDER
HUISKINDERS

Waar daar vanaf 1987 die verpligte ongeveer 10%-skoolgelde
deur ouers te betaa! sal wees, sal dit kinderhuise as substituut
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ouerhuise swaar tref. Die NG Kerk het sowat 51 % van alle
blanke kinderhuiskinders in die RSA in sy kinderhuise.

28.6.1 Aanbeveling
Die Algernene Sinode dra dit aan die AKDB op om ‘n in
dringende vertoë tot die owerheid te rig om kinderhuise
van hierdie las vry te stel of in sy subsidies ad hoc daar
voor voorsiening te maak.

29. MAATSKAPUKEWERKD~ENSTE
(GES~NSORG)

29.1 BELEIDSFORMULERING
29.1.1 Aanbeveling
Die Algernene Sinode keur die volgende formulering
goed:
Die Maatskaplikewerkdienste beywer horn daarvoor om
vanuit die NG Kerk, volgens die belydenisgrondslag,
ondersteunende vakkundige dieriste aan die lidrnaat-in
situasie te lewer tot verbeterde rnaatskaplike funksio
nering en die verhoging van die lewenskwaliteite van
elke lidmaat. Dit sluit alle inter- en intra-persoonlike
verhoudings in.

29.2 VOORKOMINGSDIENSTE
Die Algemene Sinode (Acta 1982, p 1280, par 19.3.1) het die
AKDB opdrag gegee om die moontlikhede te ondersoek om
die “maatskaplikewerktegnieke en -praktyke tot ‘n groter mate
te verskuif na voorkomende werk

29.2.1 Die driedaagse Praktykleierskursus van 20-22 Junie
1983 is gewy aan die onderwerp: “Groepwerk en Gemeen
skapswerk gerig op Voorkomingsdienste”.

29.2.2 ‘n Hoofstuk is hieroor in die Handleiding vir maat
skaplike Werkers voorberei en dit word in die pligtestate van
werkers opgeneem ook ten opsigte van die CAD-dienste.

29.2.3 Die Departement van Nasionale Gesondheid en Be
volkingsontwikkeling deel die siening van die NG Kerk dat
voorkomingsdienste groter aandag moet geniet. Daar is reeds
één gemeenskapswerkpos goedgekeur en aan die SKDB van
Suid-Transvaal aangebied. Goeie dienste word gelewer. On
gelukkig kan meer poste nog nie ingestel word nie, as gevolg
van die bevriesing van uitbreidinge in die ekonomiese drukte.

29.3 BEHUISINGSNOOD
Die Algemene Sinode (Acta 1982, p 1200, par 5.17.4.3) het
aan die AKDB en ASSK opdrag gegee om “die knelpunte in
verband met die behuisingsnood ... (te ondersoek) ... en
onder die aandag van die Kommissie vir Skakeling met die
Owerheid” te bring. Na samesprekinge met die RGN is prof W
Anderson (sosioloog) opdrag gegee om in oorleg met die
WNNR, Gemeenskapsontwikkeling, Bounavorsing, Ekono
mie, Nasionale Behuisingskommissie en die Departement
Openbare Werke en Grondbesit, die ondersoek te onderneem.
Die bevinding was dat die owerhede “op datum” met die
situasie is en hoe prioriteit gee aan die probleme wat die kerk
uitgewys het, te wete beskikbaarheid, hoe huur, hoe rentes,
deeltitels en bejaardeversorging. Tydens die Parlementsitting
1985 is die Wet op Ontwikkeling en Behuising (Wet 103 van
1985) aangeneem wat aan hierdie sake aandag gee deur mid-
del van ‘n statutOre raad. Die raad het Februarie 1986 met sy
werk begin, wat onder andere insluit “behuisingslenings” en
bevoegdhede ... “om behoeftige persone van onderdak te
voorsien”.

29.3.1 Aanbeveling
Die Algemene Sinode betuig sy dank teenoor die staat
vir die daadwerklike aandag wat hy aan die behuisings
probleme gee soos deur Wet 103 van 1985 verteenwoor
dig en dra dit aan die AKDB op orn voortgaande sy aan
dag en samewerking hieraan te gee.

29.4 GENETIESE DIENSTE EN MAATSKAPLIKE WERK
29.4.1 Die Departement Nasionale Gesondheid en Bevol
kingsontwikkeling wat onder andere te doen het met oorerflike
genetiese afwykings soos by die Downsindroom, soek same
werking met die NG Kerk se maatskaplikewerkdienste. Nie
alleen raak dit voorligting en hulp met gesinsfunksionering in
gesinne waar lede met oorerflike genetiese afwykings is nie,
maar ook voorkoming deur middel van beplande kinderlose
huwelike waar die familiegeskiedenis dit wenslik maak en selfs
die vroeë identifisering (tot 14 dae na konsepsie) van sO ‘n
geboorte. Wetenskaplik kan so ‘n swangerskap getermineer
word — en die ekonomie is ten gunste daarvan: ‘n terminasie
kos R5 000 terwyl ‘n Downsindroom die staat ongeveer
RiSO 000 kos tot op ouderdom 30 jaar.

29.4.2 Die kerk se huip word op twee vlakke geraak in die
opstel en uitvoering van ‘n Nasionale Plan:

Eerstens, die maatskaplikewerkdienste vir hulp aan gesinne
met lede met genetiese afwykings;

Tweedens, die eties-religieuse aspekte by die voorligting aan
ouers om bepland kinderloos te bly en dan die geweldige vraag
Oor terminasie.

Die AKDB het sy Teologiese Besinningskomitee opdrag gegee
om reeds in die beplanningstadium van die departement
gereed en bereid te wees om saam te werk. Die SKDB’s het
onder leiding van dr J Op’t Hof (Hoofdirekteur van die
Departement) ‘n praktykleierskursus hieroor gehou wat
opgevolg word met streekkursusse vir die maatskaplike
werkers.

29.4.3 Aanbeveling
Die Algemene Sinode verbly horn daarin dat Christen..
wetenskaplikes van die Departement Nasionale Gesond
heid in hul ultreiking na mense met geneties-afwyken
des in hul gesinne, dit in die gees van Christus en Sy
Eva ngelie doen en die samewerking van die kerk soek in
sy beplanning en dienslewering. Die sinode versoek sy
teoloë en dienswerkers om soos hul hiervoor genader
word, hul mees toegewyde samewerking te gee.

29.5 KERKLIKE SENSUUR EN TEHUISE VIR
ONGEHUDE MOEDERS

Die tehuise vir ongehude moeders en die kerkrade binne wie
se grense sodanige tehuise gelee is, vra leiding welke kerkraad
tug moet toepas en/Of tehuise die tuis-kerkraad oor dogters
uit hul gemeentes moet inlig.

Die Teologiese Besinningskomitee het AKLAS en die ARK se
advies gevra en lê die volgende aan die Algemene Sinode as
beleid voor:

29.5.1 Aanbevelinge
Die Algemene Sinode keur goed:

29.5.1.1 Tugbeoefening is die funksie van die plaaslike
kerkraad wat deur geen inrigting oorgeneem kan word
nie.

29.5.1.2 Die kerkraad birine wie se gemeente die tehuis
gelee is kan vanweë praktiese probleme, te wete die ty
delikheid van die inwoning, lidrnaatskap, betroubaar
heid van getuies, ens geen formele tughandeling
hanteer nie.

29.5.1.3 ‘n Verantwoordelike en omvattende pastorale
program in die inrigting sluit noodwendig ook Woordtug
as ‘n fundamentele faset van pastorale versorging in.
Deur die inrigting moet daarby volstaan word.

29.5.1.4 In die Hg van die vertroulikheid wat deurgaans
gehandhaaf moet word, kan nie van ‘n inrigting verwag
word om enige name aan enige gemeente te verskaf nie.
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29.6 DOOP VAN AANGENOME NIE-VERBONDSKIND
DEUR VERBONDSOUERS

Na ‘n Skrifstudie deur die Teologiese Besinningskomitee
asook oor die leerstuk vanaf die Sinode van Dordt 1618 word
die volgende aan die Algemene Sinode vir goedkeuring voor
gele:

29.6.1 Aanbeveling

Die Algemene Sinode besluit:
‘n Kind, gebore uit nie-verbondsouers, word langs die
weg van aanneming deur verbondsouers ‘n verbonds
kind en verbondsverpligtinge moet nagekom word. Die
genade loop nie sonder meer deur die bloedlyn van die
biolog~ese ouers nie, maar deur die geloof iii die bloed
van Jesus Christus. Wanneer gelowige ouers ‘n kind
aanneem, word daardie kind wettiglik beskou as die eie
kind van daardie betrokke ouerpaar. Uiteraard aanvaar
die ouerpaar die verantwoordelikheid om die kind gees
telik binne die verbond op te voed.

30. S~EKESORG
30.1 STRUKTURERING
30.1.1 Die huidige strukturering is:
30.1.1.1 By die onderskeie sinodes ressorteer die siekepas
toraat by vyf sinodes (die Transvaalse en Natalse) onder die
SKAE’s en by vyf sinodes (die Kaapse, Oranje-Vrystaatse en
die Suidwesse) onder die SKDB’s.

30.1.1.2 Die Algemene Sinode 1982 het ‘n Skakelkommissie
bekend as die Skakelkommissie vir Siekepastoraat en Spreek
kamers, bestaande uit lede van die AKAE en die AKDB,
geskep om die werk te hanteer en alternatiewelik hieroor aan
die Algemene Sinode te rapporteer.

30.1.2 Die Skakelkommissie het ook verdere opdragte ont
yang (Acta 1982, p 1220, par 16.4):

30.1.2.1 besinning, studie, beleidsformulering en leiding
aan die Algemene Sinode;

30.1.2.2 koördinasie en die reeling van konferensies vir
hospitaalleraars en geestelike werkers in hospitaalverband;

30.1.2.3 beleidsformulering vir die Algemene Sinode ten op
sigte van siekepastoraat (na aanleiding van die Algemene
Sinode-besluit 1978> (Acta 1978, p 911, par 7.8.4>;

30.1.2.4 beleidsformulering vir die Algemene Sinode ten op
sigte van spreekkamers;

30.1.2.5 oorweging aan ‘n seIfstandige kommissie vir
siekepastoraat en spreekkamerbediening.

30.1.3 Mini-simposium: Aanbeveling: Primêre Struktu
rering

Indringende samesprekinge en vooraf studies het uitgeloop op
die hou van ‘n mini-simposium op 6 Maart 1984 alwaar die
Dagbesture van die AKAE en AKDB, verteenwoordigers van
die Fakulteite Teologie van US, UP (Afd B), UOVS en Unisa,
die hospitaalleraarskonerensie (leraars by gewone sowel as
psigiatriese hospitale) en die spreekkamers teenwoordig was.

30.1.4 Aanbevelinge
Die volgende besluite is geneem en deur die AKAE en
AKDB aanvaar om as aanbevelinge voor die Algemene
Sinode te dien:

30.1.4.1 Die AKDB sal in 1986 verslag lewer.

30.1.4.2 Die Algemene Sinode aanvaar dat die indelings
deur die onderskeie sinodes by hul SKDB’s of SKAE’s
nie noodwendig na prinsipiele oorweginge nie maar op
die meer praktiese oorweginge van die dag geskied het.

30.1.4.3 Die Algemene Sinode besluit dat die skepping
van ‘n selfstandige Algemene Kommissie vir Sieke
pastoraat en Spreekkamerbediening nie wenslik is nie.

30.1.4.4 Die Algemene Sinode besluit dat die reeling
van 1982 om ‘n Skakelkommissie (tussen die AKDB en
AKAE) vir Siekepastoraat en Spreekkamers met alter
natiewe rapportering, slegs ‘n tussentydse reeling was
en nie as ‘n permanente strukturering bly voortbestaan
nie.

30.1.4.5 Die Aigemene Sinode besluit dat Siekesorg
administratief onder één kommissie, te wete die AKDB
sal ressorteer dog dat die AKAE op die Spesialiteits
kommls&e vlr S~ekesorg twee voile stemge~egLigde lode
sal benoem.

30.2 BELEIDSFORMULERING
30.2.1 Aanbeveling
Vir die oorhoofse beleidsformulering besluit die Alge
mene Sinode:
Die Siekesorg wil alle kerklike diakonale dienste wat uit
reik na siek persone en hul naasbestaandes. koördineer,
stimuleer en begelei. Dit sluit alle node as gevoig van
fisiese en psigiese siektetoestande in en onder
steunende dienste word gelewer deur hospitaalleraars,
spreekkamers en georganiseerde siekebesoek.

SpreekkamerpastOraat is

(i) die gespesialiseerde pastorale sorg;
(ii) deur toepaslik gekwalifiseerde predikante/lidmate;
(iii) binne spreekkamerverband;
(iv) aan lidmate met geloofs- en lewensprobleme.

30.3 PRAKTIESE PROBLEME
30.3.1 Die Algemene Sinode 1982 het oor die volgende sake
opdragte aan die AKDB gegee — sommige waarvan met die
SA Geneeskundige en Tandheelkundige Raad uitgeklaar moes
word — vir terugrapportering:

* Hospitaalleraarskonferensies (Acta 1982, p 1220, par 16.4.3)
* Opleiding, status, registrasie en spanverband van hospitaal

leraars (Acta 1982, pp 1334/5, parae 1.2.3—6)
* Spreekkamers en Wetgewing (Acta 1982, p 1335, par 1.2.2)
* Psigiatriese en sielkundige problematiek (Acta 1982, p 1334,

par 1.2.5)
* Behandelingsmetodes: Psigiatrie en Sielkunde (Acta 1982, p

1280, par 20)
* Subkommissie: Sielkundige Dienste (Acta 1982, p 1276, par

12.1)

30.3.2 Nadat die huidige situasie oor alle fasette by die
betrokke instansies (SKDB’s, Teologiese Fakulteite,
Hospitale: gewoon sowel as psigiatries, Departement van Na
sionale Gesondheid en Bevolkingsontwikkeling en die Hospi
taalleraarskonferensie) ondersoek is, is ‘n samevattende
memorandum opgestel en deur ‘n ad hoc-komitee van die
AKDB met verteenwoordigers van die SAGTR, die Beroeps
raad van Sielkundiges, die Hoofdirekteur in Psigiatrie van die
Departement van Nasionale Gesondheid en Bevolkingsontwik
keling en die Dekaan van die Mediese Fakulteit aan die Uni
versiteit van Pretoria bespreek. ‘n Baie mooi en begripmatige
onderlinge gees is ondervind en so pas is ‘n antwoord (wat
ook die nuwe staatsbeleid aansny) van die departement ont
yang wat tans deur ‘n ad hoc-komitee verwerk word. DV sal
eers op 2 Junie finale besprekinge hieraan gegee kan word.

30.3.3 Aanbeveling
Die Algemene Sinode neem ‘n laatvoorlegging oor
bogenoemde opdragte in behandeling.

30.4 WERKLADING: HOSPITAALLERAARSPOSTE
30.4.1 Aanbeveling
Die volgende skedule word aanbeveel:
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Die Algemene Sinode besluit dat die volgende as riglyne
sal dien vir die skepping van hospitaalleraarsposte:

30.4.1.1 Formule per pos: 220 werksdae per jaar

30.4.1.1.1 Opleidings- en Provinsiale hospitale

axb
n= ___

cxd
a = % NG Kerkiidmate
b = bedkapasiteit (besetting)
c = getal besoeke (10-15) per dag
d = gemiddelde verblyf in dae

30.4.1.1.2 Psigiatriese hospitale
* Afdeling Akute pasiente

ex g
n= ___

c x 220
e = toelatings per jaar
g = getal besoeke per pasiënt (mm 3)
c = getal pasiënte per dag besoek (maks 7)

* Afdeling Langtermyn pasiente
b

c x 220
b = getal pasiente
c = getal pasiënte per dag besoek (maks 7)

* Afdeling Sorg- en Rehabilitasie-sentrum
1 x 300 pasiënte

30.5 HOMOSEKSUALITEIT
Ofskoon hierdie aangeleentheid ruim aandag geniet in onder
andere die Nederlande en by die GES beskik die NG Kerk nie
oor ‘n verantwoorde beginseluitspraak en beleid asook
geen NG Kerk-dienswerk onder hierdie mense nie. Die kerk
raad van Silverton het ‘n georganiseerde diens met ‘n diens
werker gehad wat finansieel deur die Sinode van Oos-Trans
vaal ondersteun was en waaraan die AKDB intense ondersteu
fling gegee het. Die kerkraad het die diens egter gestaak. Nog
tans is die probleem baie aktueel in die RSA.

30.5.1 Die AKDB is besorg, oar die gebrek aan NG Kerk
dienste aan homoseksueles — veral waar hierdie dienste dreig
om oorgeneem te word deur die Pinksterbewegings en die
Baptiste. Deur sekere kerklike kringe word die dienslewering
benader of erkenning gegee vanuit die vertrekpunt dat dit ‘n
erkende, alternatiewe Iewenswyse is wat nie alleen uitloop op
die sogenaamde “Gay-organisasies” en ‘n “Gay-tydskrif” nie,
maar selfs op ‘n “Gay-gemeente”.

30.5.2 Die AKDB het dr AH Botha gevra om ‘n omvattende
studie hieroor te lewer. AKLAS erken die behoefte aan ‘n
studie en beleidsuitspraak en het die AKDB aangemoedig om
hiermee voort te gaan. ‘n Studiestuk, “Homoseksualiteit: Wat
sê die Kerk?” is voltooi en met teoloë uitgeklaar. ‘n Verkorte
stuk word as BYLAE E aan die sinode voorgelê.

30.5.3 Aanbevelinge
Die Algemene Sinode aanvaar die voorlegging in BYLAE
E as beleidstandpunt van die Ned Geref Kerk en dra dit
aan die AKDB op om dit in die praktyk geImplementeer
te kry. Dit behels onder andere:

30.5.3.1 Homoseksualiteit is in die hg van die Skrif ‘n af
wykende vorm van seksuahiteit.

30.5.3.2 Homoseksuele praktyke en ‘n homoseksuele
verhouding moot afgewys word as in stryd met die wil
van God, soos in die Heihige Skrif geopenbaar.

30.5.3.3 Die kerk het ‘n eiesoortige verantwoordelik
heid teenoor die homoseksuele. Dit het ten doel geloofs
groei in Christus en ‘n hewe van gehoorsaamheid aan
God, volgens die norme van sy Woord, tot eer van sy
Naa m.

30.5.3.4 Die homoseksuele lidmaat mag 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
word nie.

30.5.3.5 Die AKDB word apgeroep om indringend te
besin oor die implementering en koOrdinering van Rybol
gefundeerde hulpdienste en -programme vir hidmate met
homoseksuele probleme.

30.5.3.6 Leraars behoort op hoogte te wees met die
besondere probleme waarmee die homoseksuele lid
maat te doen het, sodat huhle in hulle dienswerk hierdie
flood kan ontmoet en die gemeente en ampsdraers kan
opwek tot begrip en bewoënheid ten opsigte van die-
gene wat op hierdie wyse ly.

30.5.3.7 Kerkrade word opgeroep om hulle steeds te
beywer vir die bevordering van gesonde huwelike en
gesinsverhoudinge.

30.5.3.8 Ouers word aangemoedig am vir boraad aan te
kiop wanneer hulle ‘n afwykende seksuele ontwikkehing
by hulle kinders opmerk.

30.5.3.9 To midde van die hedendaagse ideahisering van
seksualiteit en seksuele vervulhing vir elke mens, moot
die Bybelse beginsels met betrekking tot seksualiteit en
huwelik onbevrees verkondig word.

30.5.3.10 Die Algemene Sinode dra dit aan die AKDB op
om met die betrokke staatsdepartement(e) te onder
handel oor finansiële ondersteuning vir spesialistiese
kerkhike dienste gerig op die spesifieke nood van die
homoseksuele mens.

30.6 VTO-KURSUS IN SIEKEPASTORAAT
Die Fakulteit Teologie aan die Universiteit van Stellenbosch
bied jaarliks as deel van sy VTO ‘n intensiewe kursus oor 4 dae
in Siekepastoraat by die Tygerbergse Hospitaal aan. Agt
Ieraars kan per geleentheid die kursus, wat beide lesings sowel
as praktiese werk insluit, deurloop.

30.6.1 Aanbeveling
Die Algemene Sinode betuig sy dank vir hierdie kursus
en doen ‘n beroep op leraars am hiervoor in to skryf.

WETSOORTREDERSORG
31.1 BELEIDSFORMIJLERING
31.1.1 Aanbeveling
Die Algemene Sinode keur die volgende formulering
goech
Die Wetsoortredersorg van die NG Kerk stel hom ten
doel am begeleiding aan kerkrade, ringe en sinodes to
gee in hul uitreiking na diegene wat in botsing met die
wet gekam hot en aan huh naasbestaandes. Die komitee
beywer ham daarvoor am nie alleen te help am sy tei
kengroepe met die helende en vertraostende Woard te
bereik nie, maar am saver moanthik priesterhike huip to
verleen in hul daaghikse lowe dour vaarbidding, ander
skraging, materiele, maatskaphike en ander prafes
sianele ondersteuningsdienste.

31.2 STRUKTURERING
Benewens die feit dat die dienste oak by die Kapelaans
kommissie van die Breë Moderatuur aandag geniet, is dit
struktureel oak tuisgebring by die AKAE en die AKDB. Die
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AKAE en AKDB het die aangeleentheid bespreek en beveel
aan dat dit administratief onder één kornmissie to wete die
AKDB sal tuishoort maar met AKAE-verteenwoordiging op die
ad hoc-komitee.

31.2.1 Aanbeveling

Die Aigemene Sinode besluit dat beieidsaspekte van die
Wetsoortredersorg voortaan by die AKDB gestruktureer
word maar dat die AKAE twee lede met voile stemreg op
die spesialiteitskomitee vir hierdie dienswerk sal
benoem.

31.3 WETSOORTREDERSORGKOMITEES
Tei uitvoelilig vw dio Algoiriono Sinode (Acta 1982, p 1279,
paragraaf 18.6.1) dat “die geestelike versorging en barm
hartige onderskraging van wetsoortreders in aanhouding in
polisieselle” soseer daadwerklik aandag sat geniet dat dit ‘n
vaste punt op sakelyste van kerkvergaderings sal verkry — en
dat daar ten minste op SKDB-vlak ‘n wetsoortredersorg
komitee sal funksioneer, is opgevolg. ‘n Konsepreglement vir
sodanige komitees is as riglyn aan alle SKDB’s voorsien.

Voorts word dit in ‘n voorligtingstuk vir die betere funk
sionering van diakonieë opgeneem.

Daar bestaan reeds Wetsoortredersorgkomitees by vier
SKDB’s (Noord-Transvaal, Oos-Transvaal, Suidwes-Afrika en
Oranje-Vrystaat).

31.4 DRONKENSKAP AS VERSAGTENDE OMSTAN
DIGHEDE

‘n Ondersoek oor die toelaatbaarheid van getuienis van
dronkenskap as versagtende omstandigheid by die pleeg van
ernstige misdade is onderneem. Terselfdertyd is kommentaar
gelewer oor ‘n studie van die SA Regskommissie. Die Teo
logiese Besinningskomitee gee nog aandag aan die eties
godsdienstige oorweginge.

31.5 AARD EN OMVANG VAN DIE DIENS IN
GEVANG EN ISD lENS

Aangesien dit gedek word deur die verslag van die Kapelaan
Generaal word hier nie verder daaroor gehandel nie (BYLAE
F).

31.5.1 Aanbevelinge
31.5.1.1 Dank aan Minister HJ Coetsee
Die Algernene Sinode boekstaaf sy opregte dank en
waardering teenoor die Minister van Justisie, mnr HJ
Coetsee, vir persoonlike volgehoue en indringende
ondersteuning verleen aan die pastorale versorging van
gevangenes. Sy geInteresseerdheid in elke ontwikkeling
en bereidheid om mee te doen aan beraad oor en evalue
ring van verdere ontwikkeling en verdieping van hierdie
dienswerk onderskryf die opregte meelewing met die
kerk wat horn deur die jare kenmerk. Die vergadering
bid horn toe buitengewone wysheid en insig vir die ver
antwoordelike portefeulje wat by hanteer in hierdie tye.

31.5.1.2 Publikasie: Gevangenispastoraat: Prison
Ministry.
Die Algernene Sinode neem met waardering kennis van
hierdie buitengewone publikasie wat as ‘n “eerste” op
die Suid-Afrikaanse mark ‘n beduidende teologiese baan
breek. Dit word ten sterkste aanbeveel by alle kerkrade
aangesien dit ‘n besondere bydrae lewer tot begrip vir en
kennis van kerklike hantering van gevangenes ook na
ontslag.

31.5.1.3 Erneritaat: Ds WIL Bosman
Die Algemene Sinode neern met besondere waardering
kennis van die uitstaande dienste wat ds Bosman
gelewer het as Kommandementskapeiaan te Waterval
gevangenis, Natal sowel as Streekkapelaan van die Oos
en Weskaap. Die onderskeiding waarmee hy die Here

gedien het in hierdie verband sowel as die uitstaande
wyse waarop hy die Ned Geref Kerk verteenwoordig het
in sy hantering van tientalie ander kerke, stem tot baie
groot dankbaarheid. Die Algemene Sinode bid horn en
sy eggenote Sylvia, ‘n seenryke aftrede toe.

31.5.1.4 Pensioene: Kapelane
Die Algemene Sinode neem met dank kennis van die
finalisering van die pensioenaangeleentheid van kape
lane. Dit word aan die Breë Moderatuur opgedra om die
finale formele ondertekening van die ooreenkoms met
die staat voortvioeiend uit die oritwikkeling, te onder
neem.

31.5.1.5 Verdere opleiding van aangestelde godsdlens
tige werkers
Die Algemene Sinode neem met dank kennis van die
ontwikkeling op hierdie gebied, veral waar dit mag mee
bring dat Hugenote-Kollege ‘n leidende rol sal speel. Die
voorgestelde verdere ontwikkeling van godsdienstige
werkers word hartlik aanbeveel by alle kerkrade, aan
gesien dit ‘n baie groot bydrae mag lewer om hierdie
gewaardeerde aangestelde godsdienstige werkers
verder toe te rus.

31.5.1.6 Feesjaar: SA Gevangenisctiens
Die Algemene Sinode neem met waardering kennis van
die vieringe van die Suid-Afrikaanse Gevangenisdiens se
vyf-en-sewentigjarige bestaan. Die Kommissaris van Ge
vangenisse, Luitenant-Generaal WH Willemse word
hartlik gelukgewens nie net met die programme orn die
feestelike geleentheid te herdenk nie, maar ook veral die
wyse waarop ontwikkelinge in die hantering van
gevangenes daarmee aan die bevolking deurgegee is.

Hy met sy personeel wat deur die jare op soveel wyses
bewys gelewer het van vaardigheid, wetenskaplikheid
en toewyding word besondere toerusting en krag toe
gebid vir die uitvoering van ‘n Godgegewe ver
antwoordelikheid wat meerentyd die kerklike aandag
verbygaan.

31.6 AFTREDE: DS AC SEPHTON
Ds AC Sephton tree DV in 1987 af na ‘n dienstyd van l8jaar as
kapelaan-generaal. Gedurende hierdie tyd het hy die Kape
laansdienste in die Gevangenisdienste uitgebou tot ‘n
gevestigde geestelike versorging met ‘n kerklike verbonden
heid.

31.6.1 Aanbeveling
Die Algemene Sinode boekstaaf sy dank vir die dienste
van ds AC Sephton en sy bydrae om die kapelaans
dienste in die Gevangenisopset te vestig. Hy word ‘n
geleentheid gegee om die vergadering toe te spreek.

32. TEOLOGUESE BESUNNUNG
32.1 BELEIDSFORMULERING
32.1.1 Aanbeveling
Die Algemene Sinode keur die volgende formulering
goed:
Die Teologiese Besinningskomitee ontvang versoeke
van die AKDB om aspekte van sy dienswerk Skriftuurlik
en konfessioneel te fundeer en te toets. Daarnaas gee by
leiding in verband met hierdie kerklike werksaamheid.

32.2 DIE POLITIEK EN DIAKONAAT IN TOEKOMS
PE RSPEKTI EF

‘n Studie in hierdie verband is afgehandel waaruit blyk dat die
kerk nie politiek sal en mag bedryf nie. Kerk en staat het egter
beide ‘n diens te lewer as deel van die Koninkryksdiakonaat
gerig op die totale mens. Waar nood bestaan, mag die kerk nie
terugdeins nie, maar met eerbiediging van die staat alles in sy
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vermoë doen orn flood te verlig. Dit korn in besonder in nood
situasies ter sprake, soos:

32.2.1 Die ongebreidelde populasiegroei van die rnensdorn;

32.2.2 Die steeds groeiende armoede en hongersnood;

32.2.3 Die oneweredige distribusie van Iewensmiddele;

32.2.4 Die gebrek aan eenheidsoptrede en die behoefte aan
‘n internasionale struktuur waaraan die rnensdorn horn kan
onderwerp vir die doeleindes van koördinasie, sarnewerking en
wêreldvrede;

32.2.5 Die onderdrukking en uitbuitinq van minderheids
groepe op alle terreine van die lewe;

32.2.6 Die ontwikkeling, hantering en besit van wat genoern
word “ultimate weapons”;

32.2.7 Die misbruik en besoedeling van die natuur vir
rnaterialistiese doeleindes.

32.2.8 Aanbeveling
Die Algemene Sinode dra dit aan die AKDB op om
studiestukke oor die genoemde aangeleenthede te
onderneem, veral in die hg van die huidige druk op die
kerk om met revolusionêre middele soos by konfron
tasie, op die pohitieke terreln te gaan.

33. VUL VAN VAKATURES VAN AMP
TENAARSPOSTE VAN D~E ALGE
MENE S~NODE

33.1 Daar bestaan drie besluite van die Algemene Sinode
oor hierdie aangeleentheid ten opsigte van die AKDB en
ASSK sander dat hul in verband rnet rnekaar gebring is:

33.1.1 “Predikante in diens van die Algemene Sinode word
deur die betrokke kommissie van die Algemene Sinode, soos
deur die Kornmissie se Reglernent bepaal, benoem” is as
motivering genoem vir die besluit dat “die AKAE self hulle
predikant in sinodale diens benoem”. (Acta 1982, p 1441, par
19.2)

33.1.2 “Cm poste wat vakant raak deur die uittrede van
broeders nie outomaties te vul nie. In elke geval rnoet die
betrokke kommissie ‘n memorandum aan die AKF voorlê
waarin duidelik gemotiveer word waarom so ‘n pos gekon
tinueer moet word”. (Acta 1982, p 1404, par 3.6.1.4)

33.1.3 “Die AKDB en ASSK ontvang volmag om “sonder
meer hulle voltydse amptenare ... aan te stel”. (Acta 1970, p
832)

33.2 Die AKDB en ASSK het van die Breë Moderatuur
beslissing gevra hoe laasgenoemde besluit verstaan moet
word in die hg van die eerste twee: Die Breë Moderatuur het
beshis dat die betrokke kommissie goedkeuring vir die vul van
die vakature per motiverende memorandum by die AKF moet
aanvra. Indien die AKF dit afkeur sal die Breë Moderatuur be
slis.

Hierdie reeling bevredig nie die AKDB nie — dit kan beteken
dat die besluit van 1970 ter syde gestel is, en dat die
verantwoordelikheid van ‘n mondige kommissie horn daardeur
ontneem word en dat ‘n ontwrigtende vakature met sy beste
tydsverloop, onnodiglik baie lank uitgerek word tot groot
skade vir die werk.

33.3 Aanbevehing
Die beshuit van 1970 word ten opsigte van die AKDB en
die ASSK gehandhaaf waardeur hul volmag ontvang om
sonder meer huh voltydse amptenare aan te stel.

34. RNANS~ES

34.1 OUDITSTATE
Die ouditstate verskyn onder die AKF se verslag.

34.2 BEDRYFSKOSTE
Die bedryfskoste van die AKDB-kantoor en totale werksaam
hede, insluitende die simposia, konferensies en toerustings
kursusse vir vakkundi~es en inrigtingspersoneel, word qevind
uit staatsubsidies (25%), dienste aan Springbokradiofonds
(5%), rentes op beleggings vir bepaalde werksaamhede
(10%) en affiliasiegelde uit subsidies vir vakkundige dienste
(60%), (dws indirekte subsidies). Laasgenoemde bedra tans
1,6% van die subsidies.

34.3 BEGROTINGS
Die begrotings is by die AKF ingedien. Die totale inkomste
word uit bronne buite die eweredige bydraes gevind.

34.4 BESPARINGE
Die AKDB wend as gevoig van die stygende kostes ‘n
drastiese besparingspoging aan teenoor voordurende vertods
tot ruimer subsidies. Die effek daarvan is dat waar die bedryfs
kostes vyf jaar gelede 31/2 % van die subsidies gevra het, dit
tans slegs 1,6% bedra.

35. TOERUST~NG

Elke faset van barmhartigheidswerk is tans ‘n hoogs weten
skaplike taak. In die vinnig veranderende wêreld kom nie slegs
steeds groter uitdagings na yore nie, maar ook tegnieke en
metodes in die bekamping daarvan. Gevorderde behandehings
metodes teen chemiese verslawing, bejaarde-dorpies en! of
sentra vir diens uit die gemeenskap; gesentraliseerde en
gedesentraliseerde huistipe kinderhuise; versorgings-;
opleidings- en nasorgmetodes vir ‘n verskeidenheid kategoriee
gestremdes, huwehiks- en gesinsorgdienste, inburgering van
vreemdelinge, siekeversorging, dienste rondom botsings met
die wet en nasorg — elk is ‘n veeleisende taak.

Die AKDB is oortuig dat die kerk, indien hy ‘n sinvolle vennoot
op die terrein wil bly 5005 sy diakonale roeping vereis, hy sy
personeel — en veral die Sekretarisse van’die SKDB’s — die
bes moontlike toerusting moet gee. Veral aan drie metodes
word aandag gegee:

35.1 JAARLIKSE BERAAD
Voorafgaande aan die Jaarvergadering word ‘n dag lank in
dringend ‘n beraad gehou oor één faset van die opdrag. Deur
kundiges (3 per beraad) word referate gelewer en waaroor
daar konfereer word. Die referate word agterna in die NGTT
gepubliseer vir die wyere aandag van die kerk en ook in die
Referatebundel opgeneem. Die afgelope vier jaar se berade
het gehandel oor:

1982: Diens van Barmhartigheid as Skriftuurhike opdrag en in
samewerking met die staat;

1983: Die Vernuwing in die Diakensamp;
1984: Die Huwelik in Krisis;
1985: In botsing met die Wet.

Op hierdie wyse word ook literatuur ten opsigte van hierdie
dienste gelewer.

35.2 VTO-KURSUSSE
In wese is Barmhartigheidsdienste primer ‘n teologiese dissi
pline wat in sy beoefening administratiewe, ondersteunende
geesteswetenskaphike en welsynswetgewing-ervaring, kennis
en insig vra. Die dienste mOét wetenskaphik, ordelik en gestan
dardiseerd binne die staatsbestel aan lidmate wat ook burgers
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van die staat is, gelewer word. Al hoe meer word die behoefte
besef dat veral diegene wat vir die dienste afgesonder is, maar
ook die leraars binne wie se gemeentes onder kerkraadstoesig
gewerk moet word, skolingshulp nodig het.

Die AKDB het derhalwe met die drie Fakulteite Teologie van
die Universiteite waar NG Kerk-leraars opgelei word, onder
handel dat hul Sentra vir Voortgesette Teologiese Opleiding
kursusse in hierdie verband aanbied. Die grootste mate van
welwillendheid is gevind en DV word die eerste kursusse in
Junie en September 1987 te Pretoria en Stellenbosch aan
gebied.

35.2.1 Aanbeveling
Die Algemene Sinode spreek sy dank teenoor die univer
siteite uit vir hierdie ontwikkeling en versoek die
sinodes, SKDB’s en kerkrade om dit vir hul leraars
moontlik te maak om die kursusse by te woon. Leraars
word dringend daartoe opgewek om in die ruimste mate
moontlik van hierdie noodsaaklike onderrig gebruik te
maak aangesien die else vir die onmiddellike toekoms
dit van ons leraars vra.

35.3 STUDIEREIS
In die praktyk kom nie slegs die groter uitdagings na yore nie,
maar oral in die wêreld word gewerk aan tegnieke en ant
woorde ter bestryding daarvan. Daarom werk die AKDB aan ‘n
studiereis vir betrokkenes en belangstellendes na die Wes
Europese lande waar inrigtings en skemas besoek kan word en
so samesprekinge gevoer kan word met die onderskeie kerke
se dienste, by die Gereformeerde en die Hervormde Kerke in
Nederland, die Evangelies-Lutherse en die Roomse Kerke in
Wes-Duitsland (Diakonale Werke, Stuttgart), die Presbite
riaanse en Anglikaanse Kerke in Engeland en moontlik Skot
land. Indien en sodra die randwaarde dit moontlik maak en die
fondse gevind kan word, kan dit moontlik realiseer.

36. MEDESEKRETARIS ~N AKDB
KANTOOR

36.1 Die Nederduitse Gereformeerde Kerk is die grootste
enkele dienslewerende instansie in die RSA — en in vele op
sigte die toonaangewende. Aangesien dit nie op slegs één
faset diens lewer nie, maar op alle terreine moet dit nie slegs
op die hoogte van sake wees op alle terreine waarvoor daar
Nasionale Rade is nie, maar moet dit ook grondige kennis he
van die teologiese, verskeidenheid en geesteswetenskaplike
en ook die welsynswetgewing. Hierbenewens is dit ‘n multi
miljoen rand diens wat met die grootste finansiëie verant
woordelikheid teenoor die owerheid en kerk verantwoording
moet kan doen. Die sakevrag en eise van die AKDB-kantoor
word beskou as te veel vir ‘n eenmanskantoor.

By die AKDB-kantoor bestaan ‘n senior pos deur die staat
goedgekeur vir subsidiedoeleindes (een van slegs twee sulke
poste in die RSA) maar die vereiste is dat die posbekleër ook ‘n
geregistreerde maatskaplike werker met ‘n minimum van 10
jaar maatskaplikediens-ervaring moet wees. Die AKDB oor
deel dat ‘n opleiding in teologie met gevorderde studie in die
diakoniologie en/of ekklessiologie noodsaaklik is. Met ander
woorde ‘n tweede predikantspos word gevra. Die pos is tans
vakant.

36.2 Aanbeveling
Die Algemene Sinode keur dit goed dat die AKDB die
vakante pos sal vul met iemand wat

* teologies opgelei is met gevorderde studie in die
diakoniologie of ekklessiologie;

* wye ervaring het van kerklike administratiewe werk
en rekeningkundige insig;

* verkieslik bykomende studie in ‘n geesteswetenskap
like rigting het waarvan ‘n basiese maatskaplikewerk
opleiding met welsynswetgewing ‘n wesenlike

komponent is en hy vir subsidies in aanmerking sal
kom.

37. DANKBETU~G~NG
Die Algemene Sinode spreek sy opregte dank uit vir die
wye omvang en diepte waartoe hy reeds begenadig is
om sy barmhartigheidsopdrag uit te voer. Gemeente
lede, kerkrade — veral die 41 883 diakens, die Beheer
raads- en Christelik-Maatskaplike Raadslede en elkeen
wat deel is van die kerklike struktuur vir hierdie dienste
word opreg bedank.

Die Algemene Sinode betuig opregte dank en waarde
iliig teeiiooi die oweaheidsin~tansios vir die voorreg wat
mense-in-nood om ‘n mooi samewerking te geniet.

Die Algemene Sinode betuig opregte dank en waarder
ing teenoor die owerheidsinstansies vir die voorreg wat
hy geniet om nie alleen ruim finansiële steun te ontvang
sonder dat onuitvoerbare else gestel word nie, maar vir
die erkenning wat hy geniet op allerlei vlakke en ope
deure om sy saak te kan stel tot op kabinetsvlak.

Aan elkeen word ryke seen toegebid.

Geteken deur die lede van die Dagbestuur namens die
voile AKDB soos in paragraaf 1.1.1 weergegee.

Ds DT du P Moolman (voorsitter)
Ds PB Botha (ondervoorsitter)
Ds WC Oosthuizen
Dr AH Botha
Dr MM Nieuwoudt (sekretaris)

BYLAE A — AS-1986 — 9.6.5

RIG LYN E

VIR DIE OPSTEL VAN ‘N REGLEMENT VIR DIE
DIAKONIEE SE BETROKKENHEID BY DIE
GEORGANISEERDE DIENSTE VAN BARMHARTIGHEID

VAN DIE NED GEREF KERK

1. ALGEMENE DOELSTELLING
Die diakonie rig, lei en organiseer die kerk se priesterlike amps
werk aan nooddruftiges met enige vorm van materiëIe, maat
skaplike, psigososiale, liggaamlike of geestelike nood. Hierdie
uitreiking tot hulie moet tot eer van God, saam met en deur die
Woord van God lei tot die ewige verlossing in Jesus Christus
en die betere belewenis van die heiliges.

2. GEM EENTE VERBAND
Die diakonie as kerkraadskommissie vir die diens van
ba rmha rtig held

2.1 DOELSTELLINGS
Die diakonie stel hom ten doel om

2.1.1 in samewerking met die diensaksies van die gemeente
en met gebruikmaking van die hulpkragte van die kerkraad en
ring alle voorsorg-, versorgings- en nasorgdienste te lewer;

2.1.2 as kommissie van die kerkraad die aigemene welsyn
van die gemeentes te behartig;

2.1.3 die verdere (amps-) opdragte van die diakonie te behar
tig.

2.2 SAMESTELLING
2.2.1 Die diakonie word saamgestel uit ai die dienende
diakens van die gemeente.

2.2.2 Die leraar(s) van die gemeente het ampshalwe voile
stem op die vergaderings.
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2.2.3 Die maatskaplike werker(s) wat deur die betrokke
beherende kerkliggaam vir dio dions van barmhartigheid tot
beskikking van die betrokke kerkrade/diakonie gestel is en ver
teenwoordigers van die diensaksies in die gemeente het ad
viserende sitting op die vergadering.

2.3 MAGTE Die diakonie

2.3.1 verwesenlik sy doelstellinge in opdrag van en in verant
woording aan die kerkraad;

2.3.2 kies jaarliks, nadat hy opnuut saamgestel is, ‘n dag
bestuur, bestaande uit ‘n voorsitter, ondervoorsitter, sekre
tans on die nodigo bykoirr~tige lede, our ~poedeisende ~dke ~f
te handel en uitvoerend op te tree;

(ten opsigte van sorgbehoewende wykslede

(1) woon die diaken van die wyk waarin die sorgbehoewende
woonagtig is, — wanneer die saak behandel word — die
vergadering van die dagbestuur by;

(2) ontvang die dagbestuur ‘n ter saaklike versiag van die
maatskaplike werker wat as streng vertroulik hanteer
word).

2.3.3 benoem soveel onderkomitees, waarop die diensaksies
van die gemeente elk ‘n adviserende verteenwoordiger kan he,
as wat nodig is orn sy pligte na behore uit te voer. Die onder
kornitee doen gereeld aan die diakonie verslag van hulle werk
saamhede;

2.3.4 beskik oor fondse wat van tyd tot tyd aan horn toegesé
word.

2.4 PUGTE
Aan die diakonie is opgedra om:

2.4.1 met ywer en getrouheid genoegsame middele te ver
samel veral met die oog op die lewening van doeltreffende
barrnhartigheidsdienste sowel binne as buite die gemeentes;

2.4.2 met getrouheid die gawes wat tot beskikking van die
barmhartigheidsdiens gestel word, te beheer;

2.4.3 met blyrnoedigheid en opregtheid, maar 00k met ver
sigtigheid en oplettendheid, barmhartigheidsdienste te lewer,
deur

* die sorgbehoewende van raad en met trooswoorde uit die

Heilige Skrif te bedien;
* vir siekes, swakkes, bejaardes, weduwees, wese en song

behoewende kinders, gevangenes en vreemdelinge te sorg;
* bystand aan die gesin waar rnoeilikheid voorkom, te bied;
* vir maatskaplik-onaangepaste gesinne, wat vanweë mis

daad, dranksugtigheid, onsedelikheid of ander wandade
nooddruftig geraak het, te sorg;

* vir die verdruktes, vervolgdes en hulle wat ly ter wille van die

geregtigheid te sorg;
* hulp aan hulle wat sosiaal-ekonomies in moeilikheid verkeer,

te verleen;
* die kerk in die bekamping van maatskaplike vraagstukke te

help.

2.4.4 gereeld versiag van sy dagbestuur en die maatskaplike
werker te ontvang en self gereeld verslag van al sy werk
saarnhede aan die kerkraad te lewer;

2.4.5 met die insameling van middelle yin die instandhouding
van die diens en die gemeente te help;

2.4.6 met die bediening van die heilige nagmaal te help;

2.4.7 saam met die ouderlinge aan die regering van die ge
meente in die kerkraad deel te neern.

2.5 VERGADERINGE
2.5.1 Vorgodor, sover moontlik rninstens viet keer per jeer.

2.5.2 ‘n Derde van die dienende diakens vorm ‘n kworum.

2.5.3 Die dagbestuur vergader so dikwels as nodig om sake,
wat onder sy aandag gebring is, in behandeling te neem.

2.5.4 Noukeurige notules te hou en te bewaar van al sy
handelinge.

3. DIE DIAKONIE IN DIE MEERDERE VERGADERINGE

3.1 IN RINGSVERBAND
Elke ring benoem jaarliks tydens sy gewone vergadering ‘n
Ringskommissie vir die Diens van Barmhartigheid
(RKDB).

3.1.1 Doelstellings
Die RKDB stel horn ten doel orn

3.1.1.1 in sarnewerking met en met goedkeuring van sowel
die betrokke kerkrade as die sinodale kornmissie vir die diens
van barmhartigheid sodanige barmhartigheidsdienste wat die
diakonieë nie self kan voorsien nie, te lewer en te beheer;

3.1.1.2 die christelike gewete in belang van die roepende
nood en die gevolglike barrnhartigheidsdienste wat dit verg,
op te skerp;

3.1.1.3 gesin- en kindersorgdienste asook dienste in belang
van besondere behoeftiges soos alkoholiste, gevangenes, ens
te lewer en te beheer;

3.1.1.4 in samewerking met die sinodale kommissie vir die
diens van barmhartigheid, inrigtings vir nooddruftiges uit alle
ouderdomsgroepe te stig en te beheer;

3.1.1.5 ter bevordering van die barmhartigheidsdienste binne
die ringsressort met die plaaslike owerhede en die pfaaslike
kantoor van die staatsdepartemente te skakel.

3.1.2 Samestelling
Die RKDB sal bestaan uit:

3.1.2.1 die lid met die sekundus deur die sinode of sinodale
kommissie benoem op die sinodale kommissie yin die diens van
barrnhartigheid;

3.1.2.2 twee lede met sekundi, wat ander persone as die van
3.1.2.1 sal wees vir ‘n tydperk van een jaar deur die ring
benoem;

3.1.2.3 een diaken met sekundus uit elkeen van die
kerkrade, aanbeveel deur die betrokke kerkraad en deur
die ring benoem;

3.1.2.4 twee vrouelidmate met sekundi deur die ring, op aan
beveling van die ringskomitee van die vroueaksie benoem,
waarvan een die ningsverteenwoordiger op die sinodale
komitee van die vnoueaksie moet wees.

3.1.2.5 So spoedig moontlik na elke ningsitting konstitueen
die kommissie en kies ‘n dagbestuur bestaande uit ‘n voor
sitter, ondervoorsitter, sekretaris en rninstens dnie bykornstige
lede~waarvan een ‘n diaken en een ‘n verteenwoordiger van die
vroueaksie moet wees.

3.1.2.6 Die predikant in sinodale diens met opdrag diens van
barmhartigheid; die direkteure of assistent-direkteure van
adrninistratiewe-, maatskaplike werk- en sielkundige dienste,
asook bestuurder(s), matrone(s) van tehuise van die kerk
binne die ring, mag die vergaderings van die ningskommissie
yin die diens van barmhartigheid in adviserende hoedanigheid
bywoon.
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3.1.2.7 Die lid in 3.1.2.1 genoem, tree op as sameroeper van
die ringskommissie vir die diens van barmhartigheid, sy dag
bestuur asook die onderkomitees.

3.1.3 Magte Die RKDB

3.1.3.1 funksioneer as ‘n kommissie van die ring;

3.1.3.2 se dagbestuur tree op in alle spoedeisende gevalle;

3.1.3.3 kies soveel onderkomitees as wat nodig mag wees
om sy taak na behore uit te voer en lé die name voor aan die
ringskommissie vir kennisname. Waar verskillende rings
kommissies vir die diens van barmhartigheid dit wenslik en
nodig ag om in sekere afdeiings van hulle werk in ‘n bepaalde
gebied saam te werk, kan hulle hul onderskeie onderkomitees
saamsnoer in ‘n sentrale onderkomitee, met versiag aan die
onderskeie onderkomitees;

3.1.3.4 ontvang en beskik ocr fondse wat deur die kerkrade,
ring(e), sinodale kommissie vir die diens van barmhartigheid,
staatsdepartemente, plaaslike owerhede, publiek, ens aan
hom toevertrou word;

3.1.3.5 open waar nodig in oorleg met die sinodale kom
missie vir die diens van barmhartigheid, ‘n eie kantoor, stel
administratiewe amptenare aan, en maak gebruik van
opgeleide maatskaplike werkers, asook personeel vir die
tuistes in sy gebied.

3.1.4 Pligte
Aan hem is opgedra om

3.1.4.1 toesig te hou oor die diens van barmhartigheid binne
die ring;

3.1.4.2 beheer uit te oefen oor die werksaamhede wat in
ringsverband gedoen word;

3.1.4.3 jaariiks begroting(s) uit te werk wat vir goedkeuring
van die ring en verslag aan die sinodale kommissie vir die diens
van barmhartigheid voorgele moet word en waarvan die uit
gawes geensins sonder toestemming van die sinodale kom
missie vir die diens van barmhartigheid oorskry mag word nie;

3.1.4.4 toe te sien dat van tyd tot tyd ringsdiakonale
konferensies geredl word. Die ringsdiakonale konferensie
wat vir sy interne organisasie sy eie bestuur mag kies en
huishoudelike reels mag opstel (wat nêrens in stryd met die
reglemente en beleid van die SKDB mag wees nie> rapporteer
gereeld aan die RKDB.

3.1.5 Vergaderings
3.1.5.1 Die RKDB vergader minstens twee keer per jaar.

3.1.5.2 Die dagbestuur en onderkomitees vergader so dik
wels as wat nodig mag wees.

3.1.5.3 ‘n Volstrekte meerderheid van die lede van die rings
kommissie vir die diens van barmhartigheid, sy dagbestuur en
sy onderkomitees, onderskeidelik, vorm ‘n kworum.

3.1.6 Herindeling van ringe
By ‘n herindeling van ringe word eiendomme en verantwoor
delikhede pro rata verdeel.

4. GRONDREELS VAN DIE ONDERKOMITEE VIR
MAATSKAPLIKE SORG — RIGLYNE

Instelling
Vir elke ring word ‘n onderkomitee (die KMR — kyk paragraaf
4.2> benoem vir die behartiging van die kerklike maatskaplike
sorg. Hierdie KMR is statutêr ‘n tak van die SKDB as geregis
treerde welsyns- en fondsinsamelingsorganisasie. Die raad
word deur die SKDB na luid van paragraaf4.5saamgestel en is

in terme van die kerklike beleid en die welsynswetgewing aan
die SKDB verantwoordelik.

4.1 NAAM
Die onderkomitee staan bekend as
vir die ring/e (gemeente/s) van

4.2 DOELSTELLINGS
Die doe> van die raad is om maatskaplikewerkdienste in lyn
met ons kerklike diens van barmhartigheidsopset binne die
grense van die ring/e te lewer en beheer.

4.3 GEBIED
Die raad lewer sy dienste binne die gebied wat gespesifiseer
word deur die gemeentes van die betrokke rlng/e.

4.4 AANWENDING VAN FONDSE
Die fondse word bestee in ooreenstemming met die bepalinge
en eise van die besluite van die ring en die Wet op Fonds
insameling.

4.5 SAMESTELLING
Die Kerklike Maatskaplike Raad bestaan uit:

4.5.1 Waar net een ring betrokke is
4.5.1.1 die lid uit die betrokke ring deur die sinode op die
SKDB benoem;

4.5.1.2 vier lede vanuit die RKDB benoem, waarvan
minstens drie diakens meet wees;

4.5.1.3 hoogstens twee lede van die vrouediens, op voor
drag van die ringskomitee, deur die RKDB benoem;

4.5.1.4 hoogstens drie lede deur die RKDB benoem vanwed
hulle besondere belangstelling of betrokkenheid;

4.5.1.5 die predikant in sinodale diens en ander belang
hebbende amptenare van die SKDB/RKDB in adviserende
hoedanigheid.

4.5.2 Waar meer as ean ring betrokke is
4.5.2.1 lede uit die betrokke ringe deur die sinode op die
SKDB benoem;

4.5.2.2 twee lede uit elke RKDB waarvan minstens een ‘n
diaken moet wees;

4.5.2.3 een lid per vrouediens, op voordrag van die rings
komitee, deur die RKDB benoem;

4.5.2.4 hoogstens drie lede deur die RKDB benoem — van-
wed hulle besondere belangstelling of betrokkenheid;

4.5.2.5 die predikant in sinodale diens en ander belang
hebbende amptenare van die SKDB!RKDB in adviserende
hoedanigheid;

4.5.2.6 vakatures word deur die benoemde instansies gevul;

4.5.2.7 die dienstermyn van die raad is vir 4 jaar vanaf die
datum van ‘n sinode in die verlede;

4.5.2.8 lidmaatskap is vir die doeleindes van die Wet op
Fondsinsameling van 1978 beperk tot lede van die raad soos
omskryf in Artikel 1.5.

4.6 MAGTE
Onderstaande dien as riglyn vir toepassing na gelang van
omstandighede in elke sinode:

4.6.1 funksioneer as ‘n onderkomitee van die ringskommissie
vir die diens van barmhartigheid;

4.6.2 wys self sy ampsdraers, voorsitter, ondervoorsitter,
sekretaris en penningmeester aan. Die ampsdraers plus nog
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een lid, wat ‘n diaken moet wees, vorrn die dagbestuur wat
alle spoedoisende sake hanteer;

4.6.3 ontvang en beskik oor fondse wat deur die RKDB aan
horn toegewys word;

4.6.4 open, waar nodig en in oorleg rnet die SKDB ‘n eie
kantoor, en rnaak gebruik van die maatskaplike werkers en
adrninistratiewe personeel wat deur die SKDB tot beskikking
van die ring gestel word;

4.6.5 open, indien nodig, ‘n bankrekening. Reëlings vir oor
trokke fasiliteite kan rnet goedkeu ring van die RKDB in oorleg
met die SKDB getref word.

4.7 PLIGTE
Onderstaande dien as riglyn vir toepassing na gelang van
omstandighede in elke sinode:

4.7.1 hou toesig oor die werksaamhede aan horn toevertrou
binne die doel van die raad;

4.7.2 doen minstens twee keer per jaar, liefs in Oktober en
April, verslag aan die RKDB van sy werksaarnhede en gelde
like toestand. Die Aprilverslag moet die gegewens bevat van
die afgelope boekjaar;

4.7.3 lê jaarliks in April ‘n hegroting van sy verwagte in
komste en uitgawe vir die opvolgende boekjaar aan die RKDB
voor, sodat die RKDB goedkeuring by die ring daarvoor kan
verkry.

4.7.4 die finansiële jaar strek van 1 April van die huidige jaar
tot 31 Maart daaropvolgende jaar;

4.7.5 die boeke van die raad word jaarliks deur ‘n geoktrooi
eerde rekenrneester geouditeer;

4.7.6 verslag op die voorgeskrewe vorrns word jaarliks via die
SKDB aan die Direkteur van Fondsinsameling gedoen.

4.8 VERGADERINGS
4.8.1 Die raad vergader minstens vier keer per jaar.

4.8.2 Die dagbestuur vergader so dikwels as nodig.

4.8.3 ‘n Volstrekte meerderheid van lede van die raad vorrn
‘n kworum.

4.9 WYSIGING VAN GRONDRE~LS
Wysiging kan deur die SKDB op versoek van ‘n RKDB, in lyn
met die reglernente oorweeg word.

4.10 ONTBINDINGSKLOUSULE
‘n Ontbindingsklousule volgens die voorskrifte van die staat
rnoet ingevoeg word.

5. GRONDREELS VIR BEHEERRADE EN BESTURE
VAN IN~GTINGS — RIGLYNE

Instelling
Vir die plaaslike beheer van inrigtings word vir elk ‘n beheer
raad saamgestel wat statutér as tak van die SKDB as geregis
treerde welsyns- en fondsinsarnelingsorganisasie, registreer.
Die beheerraad word na luid van paragraaf 4 deur die SKDB
saarngestel en is na luid van die kerklike beleid en welsyns
wetgewing aan die SKDB verantwoordelik.

5.1 NAAM
Die naam van die onderkornitee is die beheerraad/bestuur vir

(naarnvantuiste
of sentrum).

5.2 DOELSTELLINGS
Die beheerraad beywer horn om
5.2.1 toe te sien na die belange van die kerk;

5.2.3 ‘n gesonde christelike gees op te bou en te handhaaf.

5.3 SAMESTELLING
5.3.1 Een lid deur die SKDB benoem.

5.3.2 Vier lede van die plaaslike kerkraad waarvan twee
diakens moet wees
(of)
Waar rneer kerkrade betrokke is, word die 4 pro rata verdeel.

Waar rneer as twee kerkrade betrokke is, kry elke kerkraad
twee verteenwoordigers, waarvan een ‘n diaken moet
wees.

b.3.:3 brie lede van die vroueaksie deur die RKDB benoem op
voorlegging van die ringskorniteé van die vroueaksie.

5.3.4 Drie lede deur die RKDB benoem.

5.3.5 Die predikant in sinodale diens vir die diens van barm
hartigheid (met voIle steml en ander belanghebbende amp
tenare van die SKDB in adviserende hoedanigheid.

5.3.6 Die rnaatskaplike werkers verbonde aan die inrigting in
raadgewende hoedanigheid.

5.3.7 Die uitvoerende bearnpte (bestuurder/matrone( in
raadgewende hoedanigheid.

5.3.8 Pro rata verteenwoordiging van ander belanghebbende
instansies, met dien verstande dat dit nie rneer as een vierde
van die bestuur/beheerraad uitmaak nie behalwe in gevalle
waar anders ooreengekom word en dat hierdie lede nie in die
dagbestuur verkies mag word nie.

5.3.9 Waar meer as een ring botrokke is, kan elke RKDB 2
verteenwoordigerswaarvan een ‘n diaken is, benoem.

5.3.10 Lidrnaatskap is vir die doeleindes van die Wet op
Fondsinsarneling van 1978, beperk tot die lede van die beheer
raad/bestuur 5005 ornskryf in Artikel 2.3

5.3.11 Vakatures word deur die henoemende instansie
gevul.

5.3.12 Die dienstermyn van die raad/bestuur is vir vier jaar
vanaf die datum van ‘n sinode in die verlede.

5.4 GEBIED
Die inrigting sarnel sy fondse in in die gebied van die volgende
gerneentes/ringe/munisipale gebiede

5.5 AANWENDING VAN FONDSE
‘n Artikel wat ooreenstem met Artikel 1 van die Koopbelasting
wet van 1978 moet hier ingevoeg word.

5.6 MAGTE
Die beheerraad

5.6.1 funksioneer as onderkomitee van die ringskommissie
vir die diens van barmhartigheid;

5.6.2 wys self sy arnpsdraers aan te wete voorsitter, onder
voorsitter en sekretaris en benoern sy eie dagbestuur;

5.6.3 ontvang en besluit oor fondse wat aan horn toegewys
word;

5.6.4 stel personeel aan. In die geval van beheerpersoneel
word eers toestemming van die RKDB verkry.

5.6.5 open ‘n bankrekening. Reëlings vir oortrokke fasiliteite
kan getref word met goedkeuring van die RKDB in oorleg met
die SKDB.

5.2.2 toe te sien na die belange van die inwoners;
5.7 PLIGTE
Die beheerraad



351 DIENS VAN BARMHARflGHE~D

5.7.1 hou toesig oor die werksaamhede deur die RKDB aan 6.2.2 die predikant in sinodale diens met opdrag diens van
am toevertrou; barmhartigheid;

5.7.2 doen minstens twee keer per jaar versiag van ~, 6.2.3 twee diakens, benoem deur die sinode/sinodale kom
werksaamhede en geldelike toestand aan die RKDB. Die missie;
eerste verslag moet die volledige besonderhede van die
afgelope boekjaar bevat; 6.2.4 ‘n verteenwoordiger aangewys deur die sinodale

komitee van die vroueaksie;
5.7.3 lê jaarliks ‘n begroting van sy verwagte inkomste en uit
gawe vir die volgende boekjaar aan die RKDB vir goedkeruing 6.2.5 die direkteur van maatskaplikewerk-, administratiewe
deur die ring, voor; en sielkundige diens in adviserende hoedanigheid;

5.7.4 die finansiële jaar strek van 1 April van elke jaar tot 31 6.2.6 persone wat uit die aard van hulle werk of bevoegdheid
Maart van die daaropvolgende jaar; ‘n besondere aanwins vir die kommissie sal wees en deur die

koinrriis~ie gekoL~pteei rwg woid.
5.7.5 die boeke van die inrigting word jaarliks deur ‘n
geoktrooieerde rekenmeester geouditeer; 6.3 MAGTE

Die SKDB
5.7.6 verslag op die voorgeskrewe vorms word jaarliks via die 6.3.1 lewer sy dienste binne die ressort van die sinode van
SKDB aan die Direkteur van Fondsinsameling gedoen.

5.8 VERGADERINGS 6.3.2 kies, telkens nadat hy opnuut saamgestel is, ‘n dag
5.8.1 Die beheerraad/bestuur vergader vier keer per jaar bestuur bestaande uit ‘n voorsitter, ondervoorsitter en die
waarvan een ‘n jaarvergadering IS. bykomstige lede. Die predikant in sinodale diens vir die diens

van barmhartigheid is skriba van hierdie kommissie;
5.8.2 Die dagbestuur vergader na die eis van omstan
dighede. 6.3.3 vergader ten minste een keer per jaar. ‘n Volstrekte

meerderheid van lede vorm ‘n kworum;
5.8.3 ‘n Volstrekte meerderheid van die lede vorm ‘n
kworum. 6.3.4 koördineer sy werksaamhede met die sinodale kom

5.9 DIENSKOMITEES missies vir die diens van barmhartigheid van ander sinodes in
Die beheerraad benoem: die Algemene Kommissie vir die Diens van Barmhartigheid;

5.9.1 ‘n keurkomitee met die oog op keuring vir toelating, 6.3.5 open sy eie kantoor en neem die nodige ad
waarop die predikant in sinodale diens of sy gevolmagtigde ministratiewe en vakkundige personeel in diens;
voile sittingsreg het;

6.3.6 neem, na voorlegging van aansoeke en op aanbeveling
5.9.2 ander dienskomitees wat nodig mag wees met die oog van die ringskommissies vir die diens van barmhartigheid, per
op beter dienslewering. soneel wat deur die RKDB benodig word in diens en stel hulle

tot beskikking van die RKDB;
5.10 WYSIGING VAN GRONDREELS
Wysiging kan deur die SKDB op versoek van ‘n RKDB oar- 6.3.7 verkry eiendomme as kerklike inrigtings vir die
weeg word en aangebring word. besondere versorging van die verskillende kategorieë sorg

behoewendes aan wie hy dienste lewer;
5.11 ONTBINDINGSKLOUSULE
‘n Ontbindingsklousule volgens die voorskrifte van die staat 6.3.8 keur reglemente en huishoudelike reels vir die RKDB en
moet ingevoeg word. die onderkomitees goed;

6. REGLEMENT VIR SKDB — RIGLYN 6.3.9 begroot vir, ontvang en beheer fondse wat aan ham
Elke sinode benoem tydens sy gewone vierjaarlikse vergade- toegeken word.
ring ‘n sinodale kommissie vir die diens van barmhartigheid 6.4 PLIGTE
(die SKDB). Die SKDB het as opdrag om

6.1 DOELSTELLINGS 6.4.1 die werk van diens van barmhartigheid in die sinodale
Die SKDB stel ham ten doel am: gebied te bevorder en te kontroleer;

6.1.1 kerkrade en ringe in die lewering van die nodige dienste 6.4.2 die begrotings van die verskillende vertakkinge van die
by te staan; werk van die begrotingskommissie voor te lê;

6.1.2 in samewerking met kerkrade en ringe sorg te dra vir 6.4.3 wanneer nodig die sinode en ringe by die streeks

(a) die lewering van die nodige gesins- en kindersorgdienste. kantore van staatsdepartemente, stadsrade, welsynsorganisa
(b) die aprigting en instandhouding van die nodige inrigtings sies en so meer te verteenwoordig;

vir sorgbehoewendes van alle ouderdomsgroepe;
6.4.4 te registreer as ‘n welsyns- en fondsinsamelings

6.1.3 waar nodig, met die opvoeding en onderwys van organisasie;
behoeftige kinders en jongmense te help;

6.4.5 toe te sien dat van tyd tot tyd sinodale diakonale
6.1.4 wanneer nodig, die sinode by die owerheid of die konferensies gereël word. Die sinodale diakonale konferensie
onderskeie welsynsorganisasies ten apsigte van die diens van wat vir sy interne organisasie sy eie bestuur mag kies en huis
barmhartigheid te verteenwoordig. houdelike reels mag opstel (wat nêrens in stryd met die regle

6.2 SAMESTELLING mente en beleid van die SKDB mag wees nie) rapporteer
Die SKDB sal bestaan uit gereeld aan die SKDB.

6.2.1 een verteenwoordiger met ‘n sekundus uit elke ring, op 6.5 ONTBIND~NGSKLOUSULE
aanbeveling van die ring deur die sinode/sinodale kommissie ‘n Ontbindingsklousule volgens die voorskrifte van die staat
benoem: moet hier ingevoeg word.
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7. IN ALGEMENE SINODE VERBAND
Die Algemene Sinode as beleidsinode benoern gereeld ‘n
Algemene Kommissie vir die Diens van Barmhartigheid (die
AKDB( wat oor sy eie reglement beskik.

Oor die betrokkenheid by en inspraak van die diakonieë op
hierdie vlak moet later besin word in die hg van besluite wat
mag val ten opsigte van die diaken in die meerdere ver
gaderinge en/of dienslewering en besluitneming op hierdie
vlak en/of die gebrek aan enige georganiseerde diakonale
struktuur op algemene vlak.

BYLAE ~ — AS-1988 — 12.5.3.4

RIGLYNE VIR DIE KOORDINERING VAN DIE BARM
HARTIGHEIDSDIENSTE VAN DIE NG KERK

1. MOTIVERING
Die AKDB is van oordeel dat vir die ordehike en uniforme
beleid, beeld en skakehing van die NG Kerk en die Staat en die
kerkhike identiteit van die dienste alle barmhartigheids
dienste wat deur die NG Kerk bedryf word in verband gestel
moet word van die Kerk se barmhartigheidstrukture hangs die
ononderbroke hinie van Kerkraad-, Ring-, Sinode en Algemene
Sinode. Qok van owerheidsweë is probleme gelug na aan
leiding van die “gefragmenteerde beeld van die
maatskaplike welsynsdienste” wat deur die Nederduitse
Gereformeerde Kerk op gemeentehike-, rings- en sinodale vlak
gelewer word asook oor “dienste wat uit NG Kerk-kringe”
as onafhankhike stigtings/organisasies tot stand kom.”

Met die dienste wat reeds ingevolge die Wet op Fonds
insamehing, 1978 en die Nasionale Welsynswet, 1978 as
“takke” van ‘n Sinodale Kommissie vir die Diens van
Barmhartigheid geregistreer is word geen probleme ondervind
nie. Hierdie “organisasies” volg ‘n aanvaarde beleid wat tot ‘n
duidehike struktuur, naamlik gemeente ——-b ring ——-~

sinode, lei.

Hierdie struktuur word dan ook deur die owerheidsinstansies
ondersteun daar dit, benewens ander voordele, koördinasie,
oorlegpleging, beter beplanning en standaardisering van
dienste bevorder. Terselfdertyd vergemakhik dit die koördine
ring van welsynsorganisasies deur die betrokke owerheids
instansies en dra dit by tot ‘n geIntegreerde welsynsisteem in
die Repubhiek van Suid-Afrika.

Die NG Kerk-dienste wat buite die Sinodale Kommissie vir die
Diens van Barmhartigheid-verband staan, hetsy of dit deur ‘n
kerkraad, vroueaksie of onafhankhike stigting gelewer word, lei
egter daartoe dat die “welsynsdienste van die NG Kerk
gefragmenteer raak”. Dit veroorsaak 00k administratiewe en
koördinasie-probleme vir die owerheid. Dit word noodsaakhik
geag dat die NG Kerk se Barmhartigheidsdienste “onder een
sambreel saamgevat” word en daarom word gevra dat die
volgende twee sake aandag sal geniet:

2. IMPLEMENTERING
2.1 Die ontwikkeling van nuwe dienste
Ten einde bogenoemde “fragmentering” te verhoed is dit
wenslik dat die sinode sal besluit dat alle nuwe dienste in die
toekoms by die Sinodale Kommissies vir die Diens van Barm
hartigheid moet inskakel. Sodoende kan die stigting van onaf
hankhike organisasies, wat in die naam van die NG Kerk bedryf
word, uitgeskakel word. Vir doeleindes van die Wet op Fonds
insamehing en die Nasionale Welsynswet sal hierdie organi
sasies dan as takke by die betrokke Sinodale Kommissie vir die
Diens van Barmhartigheid inskakel.

Die Sinodale Kommissies vir die Diens van Barmhartigheid
behoort toe te sien dat hulle reglemente vir hierdie inskakehing
voorsiening maak.

2.2 Bestaande NG Kerk organisasies buite SKDB
verband

Dit word besef dat baie van die NG Kerk se stigtings/organisa
sies wat tans geen amptehike verbintenis met ‘n Sinodale Kom
missie vir die Diens van Barmhartigheid het nie reeds vir jare
bestaan en nie sondermeer ontbind kan word om as takke by
‘n Sinodale Kommissie vir die Diens van Barmhartigheid in te
skakel nie. Dit word dus nie van hierdie organisasies verwag
om hulle outonomie prys te gee nie maar dit word tog verwag
dat hulle in noue verband met die betrokke Sinodale Kommis
sies vir die Diens van Barmhartigheid geplaas sal word.

3. VERBANDSTELLING
flie volgondo riglyno vir dio vorbandstelling word voorgestel:

3.1 Plaaslike betrokkenheid moet behoue bly. Die
bestuur moet dus uit phaashike persone saamgestel word maar
die grondwet moet ook voorsiening maak vir een verteenwoor
diger van die Sinodale Kommissie vir die Diens van Barmhar
tigheid.

3.2 Die organisasie moet plaaslik beheer oor sy per
soneel uitoefen maar personeelregulasies 5005 diens
voorwaardes, phigstate ensovoorts moet deur die Sinodale
Kommissie vir die Diens van Barmhartigheid gekoordineer
word.

3.3 Verslagdoening van die organisasie aan die Sinode
moet via die Ringskommissie vir die Diens van Barmhartigheid
en die Sinodale Kommissie vir die Diens van Barmhartigheid
plaasvind sodat ‘n totahiteitsbeeld van die welsynsdienste in
die sinodale gebied voorgedra kan word. Verslagdoening aan
die staat moet ook volgens hierdie prosedure geskied.

3.4 Die beplanning van en aansoeke om uitbreiding van
bestaande dienste moet via die Ringskommissie vir die Diens
van Barmhartigheid en die Sinodale Kommissie vir die Diens
van Barmhartigheid na die staat gekanahiseer word. Waar ‘n
organisasie met eie fondse sekere uitbreidings wil doen moet
die Ringskommissie vir die Diens van Barmhartigheid en
Sinodale Kommissie vir die Diens van Barmhartigheid ook
geken word in die saak.

3.5 Die kundigheid van die Sinodale Kommissie vir die
Diens van Barmhartigheid oor enige aangeleentheid soos by
voorbeeld finansies, prosedure wat gevolg word om staats
ondersteuning te verkry, die aankoop van proviand en ander
voorrade ensovoorts moet tot beskikking van die organisasie
gestel word.

3.6 Die organisasie moet aanspraak kan maak op die
bedingingsmag van die Sinodale Kommissie vir die Diens
van Barmhartigheid. _______

3.7 Die Sinodale Kommissie vir die Diens van Barmhar
tigheid moet verantwoordelikheid aanvaar vir die standaar
disering van dienste, hetsy vakkundig, versorgend (byvoor
beeld bejaardes en kinders) of administratief.

3.8 Die organisasies se ontbindingsklousule moet voor
siening maak vir die oordra van bates na die Sinodale Kom
missie vir die Diens van Barmhartigheid.

4. PRAKTIESE SKAKELING
4.1 Op plaashike vlak onderhandel die kerkraad en die
bestuurshiggaam van die dienste met die plaashike (derde vlak)
owerheid met kennisgewing aan die Ring.

4.2 Op streekvlak onderhandel die Ringe (RKDB’s) met die
streekowerhede of streekkantore met verslaggewing aan die
SKDB.

4.3 Die SKDB’s onderhandel met die provinsiale owerhede.

4.4 Waar onderhandehinge aan die sentrale owerhede deur
gevoer word, word dit deur die AKDB na die Departement
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Gesondheidsdienste en Welsyn of Departement van Nasionale
Gesondheid en Bevolkingsontwikkeling deurgevoer.

Die onderskeie reglemente van die SKDB’s en dienste moet
hiervoor voorsiening maak.

BYLAE C — AS-1986 — 13.1

BE LE ID STE LLIN G

WERKSVERHOUDING VAN DIE NED GEREF KERK SE
DIENSTE VAN BARMHARTIGHEID MET DIE STAAT,
KERKE, WELSYNSORGANISASIES EN WERKGEWERS
WAT PROFESSIONELE MAATSKAPLIKEWERK

bIENSTE LEWER

1. DIENS VAN BARMHARTIGHEID: ‘N
ONVERVREEMBARE TAAK VAN DIE NED GEREF
KERK

1.1 DEFINISIE
Die Algemene Sinode 1982 het hierdie dienswerk as amps
werk soos voig gedefinieer:

“Die Ned Geref Kerk se diens van barmhartigheid is amptelike
dienswerk wat

* gefundeer word in die barmhartigheid van God Drieenig;
* sy helderste uitdrukking en sy oorsprong vind in die amps

bediening van Jesus Christus;
* tot die ampsbediening van alle gelowiges, soos hulle deur

die Heilige Gees daartoe gesalf en begiftig word, behoort;
* deur die diakenamp, wat deur God daartoe verorden is,

gerig, gelei en georganiseer moet word;
* die kerk se priesterlike versorging in al sy vorme van

materiële, maatskaplike, psigo-sosiale, Iiggaamlike en
geestelike bystand aan diegene in nood behels;

* ten doel het om saam met en deur die woordverkondiging

te lei tot die ewige verlossing in Jesus Christus en die betere
belewing van die gerneenskap van die heiliges tot eer van
God.”

1.2 ‘N GODDELIKE IMPERATIEF DOG NIE DIE MONO
POLIE VAN DIE NG KERK NIE

1.2.1 Die kerk self is vrug van die barmhartigheidsdaad
van die groot Barrnhartige, — dit is die soenverdienste van ons
Here Jesus Christus aan die kruis. So is sy roeping tot diens
van barmhartigheid kragtens hierdie barmhartigheidsdaad
waaraan hy sy ontstaan te danke het ‘n Goddelike imperatief.
Daarsonder is die kerk nie meer kerk nie.

1.2.2 Naas die saiwing van elke ewende lidmaat ook tot
priester om homseif as ‘n lewende dankoffer aan die Here toe
te wy (mede en veral in die werk van barmhartigheid), gee die
Here ook aan Sy kerk die besondere priesterlike amp van die
dia ken om Sy kerk in sy roeping tot die diens van barmhar
tigheid te lei, te rig en te organiseer.

Dit beteken (kortliks saamgevat):

— dat die diens van barmhartigheid as ‘n imperatief voortvloei
uit die wese van die kerk;

— dat die diens van barrnhartigheid kragtens die saiwing van
alle gelowiges tot priesters ook ‘n opdrag is;

— dat die diens van barmhartigheid vrug is van dankbaarheid;
— dat die diens van barrnhartigheid onvervreernbaar die werk

van die kerk is waaraan die kerk horn nooit mag onttrek
nie.

1.2.3 Die dienste van barmhartigheid het a[tyd te doen met
‘n rnens in een of ander maatskaplike situasie. Daarorn spreek
dit vanself dat veranderinge in die rnaatskaplike bestel ook

verandering in die aard van die diakonale dienswerk
meebring. Die huidige gekompliseerde samelewing stel ander
eise aan die diaken as wat enkele dekades gelede die geval
was. Die kerk het hierdie aspek raakgesien en besef dat hy
toegerus rnoet wees met die nodige professionele personeel,
onder andere maatskaplike werkers, om in samewerking
met die bestaande instelling, hierdie diens te verrig.

1.2.4 Die kerk erken dat die staat, ander kerke, vrye vereni
gings/organisasies en selfs werkgewer-instansies in mindere of
meerdere mate dienste — en selfs professionele dienste — aan
mense-in-nood moet en sal lewer. Hierdie dienste word
gelewer na gelang van die belange wat elk afsonderlik tot die
hetrokke mense het. (Kyk paragraaf 2)
1.2.5 Die kerk omlyn sy taak dan soos voig:

1.2.5.1 dat hy ‘n onvervreembare en onoordraagbare
verantwoordelikheid het met betrekking tot die dienste van
barmhartigheid;

1.2.5.2 dat hy egter nie die dienste wil oorneem of vervang
wat eie is aan ander instellinge se primere doelstelling nie. Die
kerk kan nie op die terrein van die diens van barmhartigheid as
‘n volkskerk wil poseer en die dienste monopoliseer nie;

1.2.5.3 dat die ander instellings met hulle programme die
kerk se Goddelike opdrag ook nie mag skaad of verdring nie;

1.2.5.4 dat hy toegerus moet wees met die nodige opgeleide
personeel om in samewerking met die bestaande instell
ings die diens te verrig.

2. INSTANSIES WAT BARMHARTIGHEIDS-/WEL
SYNS-/LIEFDADIGHEIDSDIENSTE LEWER MET
ELK SY EIE BESONDERE EN BEGRENSDE BETROK
KENHEIDSFAKTOR BY DIE OBJEKTE VAN SY
DIEN STE

Die Ned Geref Kerk (AKDB) meen die volgende vier instansies
te onderskei, elk met sy eie betrokkenheidsfaktor met wie hy
samewerkingsooreenkomste wens te verkry:

2.1 DIE KERKE
Die Skrif laat geen twyfel oor die feit dat die kerke ‘n taak en
roeping op hierdie terrein het nie. Ordelike redlings tussen die
onderskeie kerke is dus nodig. Die Ned Geref Kerk aanvaar
verantwoordelikheid vir sy eie lidmate op sy besondere
belydenisbetrokkenheid en vir alle sorgbehoewendes wat
van sy dienste gebruik wil maak binne die raamwerk van die
kerk se belydenisbenadering. Die omvangryke dienste word
deur sy SKDB’s met hul C-M Rade, Beheerrade en Komitees
gedoen. Dieselfde aansprake word ten opsigte van elke kerk
erken om uit te reik na sy lidmate.

2.2 DIE OWERHEDE
Die owerhede moet hul uitreik na die burgers/inwoners van sy
land en gebied. Sy betrokkenheid kan genoem word
“burgerskapbetrokkenheid” — die plig en roeping van die
owerheid (Romeine 13).

Die staat het onder andere die volgende take:

2.2.1 om maatskaplikewerkdienste deur eie personeel daar te
stel;

2.2.2 om die basiese dienste te orden en burgerlik te stan
daardiseer;

2.2.3 om vir alle landsburgers bestaansbeveiligingsmaatreöls
te skep en in stand te hou;

2.2.4 om statutêre maatreëls daar te stel en toe te pas;

2.2.5 om finansiële hulp aan sekere van die instellings te gee;

2.2.6 om die nodige administratiewe maatreëls te tref om
voorafgaande fu nksies te realiseer.
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2.3 DIE VRYE GEMEENSKAP, GEORGANISEERD IN
GEREGISTREERDE WELSYNSORGANISASIES

Uit christelike en/of humanistiese oorweginge kom persone
uit die vrye gemeenskap byeen en organiseer hulseif in ver—
enigings om bepaalde vorms van sorgbehoewendheid te
bekamp. Hierdie verenigings registreer as welsynsorganisasies
met mindere of meerdere beperkte doelstellings, te wete ten
opsigte van die versorging van bejaardes of blindes of dowes,
ens. Ons sou kon sé dat die aard van die betrokkenheid van
hierdie welsynsorganisasies christelik en/of humane
gemeenskapsbetrokkenheid is.

2.4 WERKGEWERS MET PROFESSIONELE yAK
KUNDIGE DIENSTE

Dit is ‘n aanvaarde felt dat persoonlike probleme ‘n negatiewe
effek op die werksproduksie van werknemers het. Die werks
produksie van die personeel staan in direkte verhouding tot die
mate van sorgbehoewendheid wat hul mag ondervind ten op
sigte van hul huweliks- en gesinsprobleme, chemiese
verslaafdheid, behuising, toeganklikheid van sy werksterrein,
ens. Die primére oorweging van die werkgewer ten opsigte
van sy personeel se welsyn is dus bepaal en/of beperk tot
sy produksievermoë en slegs ook vir solank hy ‘n werk
nemer by die besondere werkgewer is. Die res van die
gesin word 00k slegs om hierdie rede by die werknemer
betrek en nie as lid van ‘n gemeenskap nie. Basies is die
betrokkenheid van die werkgewer dus ‘n ekonomiese
wins/produksiemotief)

3. BASISSE VIR SAMEWERKINGSOOREENKbMSTE
Die Ned Geref Kerk aanvaar dit as sy beleid dat die besondere
betrokkenheid wat die bogenoemde instansies onderskeide
uk het ten opsigte van die sorgbehoewendes, die grondslag
moet vorm vir die begrensinge van elkeen se program van
hulpbetoon, te wete

3.1 KERKE: Primer belydenis/lidmaatbetrokkenheid;

3.2 STAAT: Burgerskapbetrokkenheid; (wat ook strek oor
die instansies wat hulp betoon)

3.3 VRYE ORGANISASI ES: Gemeenskapsbetrokken
heid;

3.4 WERKGEWERS: Ekonomiese betrokkenheid;

4. METODES VAN SAMEWERKING

4.1 KERKE ONDERLING
Elke kerk het sy eie besondere kerkstruktuur. Die Ned Geref
Kerk vind sy strukturele vertrekpunt in sy diakonieë en bou dit
uit in sy Rings-, Sinodale en Algemene Sinodale beheerlig
game wat met “takke” of “hulporganisasies” soos sy C-M
Rade, CAD’s en lnrigtings/Beheerrade sy dienste lewer.

Die Ned Geref Kerk/AKDB besluit dat interkerklike stigtings as
vrye christelike welsynsorganisasies vir hom onaanvaarbaar is
as “kerklike” vorm van hulpbetoon. (Kyk par 4.3 hieronder).
Samewerking met ander kerke kan en moet egter geskied
maar dan met die volgende voorwaardes:

4.1.1 die beheer, bestuur en administrasie van ‘n stigting
moet uitgaan van en in die hande bly van ‘n bepaalde kerk of
geregistreerde welsynsorganisasie;

4.1.2 die reglement van die stigting kan/moet ‘n redelike
mate van inspraak en verteenwoordiging van ander kerke
en/of welsynsorganisasies op die vlak van sy plaaslike bestuur
he. Hierdie inspraak van ander instansies word beperk tot
hoogstens een-derde van die lede van die plaaslike bestuur;

4.1.3 die plaaslike bestuursliggaam ressorteer onder die kerk
vergaderinge van die betrokke kerk in paragraaf 4.1.1 hierbo
genoem.

4.2 STAAT
Die werksooreenkoms met die staat geskied volgens die soge
naamde “Stalsbeleid” waarvolgens die staat en kerk vennote
is met soewereiniteit in eie kring. Die kerk registreer en werk
binne en met die staatsordelike reelings en subsidies, dog daar
is geen inmenging in sy belydenis en kerkreëlings nie.

4.3 GEREGISTREERDE WELSYNSORGANISASIES
Kragtens bogenoemde “Stalsbeleid” is die partikuliere,
geregistreerde welsynsorganisasies eweneens ‘n “vennoot” in
die diensveld. Dit is deel van die AKDB se reglementere bepa
linge dat voortdurend met hierdie instansies geskakel sal word
en ‘n gesonde verhouding met hul gehandhaaf sal word.
flaarom is die AKflR by hLIl Nasionale Rado goaffilioor en
woon verteenwoordigers hul Jaarvergaderinge by. Die voor
behoud geld egter dat beleidsbesluite van die Nasionale Rade
in geen omstandighede die Ned Geref Kerk bind nie en hul ook
nie namens die Ned Geref Kerk mag praat nie.

4.4 WERKGEWERS
Die AKDB is van oordeel dat professionele maatskaplikewerk
dienste deur werkgewers aan hul werknemers slegs op die
werksterreine gedurende werksure gelewer moet word.
Gesinsorgdienste moet egter aan die hele gesin gelewer word
deur instansies wie se betrokkenheid die voIle lewenssituasie
en lewenssfeer van die sorgbehoewende dek, by kerklidmaat
skap, gcmeenskapslid, burgerskap. Werkgewersinstansies
moet dus nie na die gemeenskap uitgaan nie maar dit aan die
kerk of private welsynsorganisasies oorlaat.

BYLAE D — AS-1986 — 14.3.4

KONSEPREGLEMENT

VIR DIE SKAKELKOMMISSIE VIR NYWERHEIDS
BEDIENING VAN DIE NGK/NGSK/NGKA EN RCA

1. NAAM
Die NGK-familie se Skakelkommissie vir Nywerheidsbediening
(hierna genoem die SKN).

2. DOELSTELLINGS
Die SKN

2.1 Dien as skakelstruktuur tussen die kerkverbande van die
NGK-familie vir die onderlinge bevordering van die onderskeie
kerkverbande se geestelike en diakonale uitreiking na hul
onderskeie mense in die Nywerheid.

2.2 lnisieer en koördineer navorsing op hierdie terrein.

2.3 Gee inligting deur aan die onderskeie kerke.

2.4 Toon die implikasies van ontwikkelinge op hierdie terrein
aan die kerke.

2.5 Gee leiding/begeleiding aan die Kerke ivm die opleiding
van

2.5.1 Leraars sodat hul vir bediening in die nywerheid
situasie toegerus kan word;

2.5.2 Lidmate in die Besture en die Arbeid van hul getuienis
en diens in die bedryfswêreld.

3. SAMESTELLING
Die SKN word soos volg saamgestel:

3.1 Hoogstens vier lede uit elk van die Kerke se mees
Algemene vergadering se betrokke Kommissies met opdragte
Evangelisasie, Jeug, Sending en Diens van Barmhartigheid.

3.2 Elke Kerk besluit hoeveel en hoe hy sy lede aanwys.
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3.3 Uit die Nywerheids-, Owerheids- en Akademiese wêreld
word tot ‘n getal van 5 lede gekoopteer.

4. VAKATURES

Vakatures word gevul deur die betrokke Kerke self met kennis
gewing aan die sekretaris van die SKN.

5. AARD/OPDRAGTE/BEVOEGDHEDE

5.1 EIE AARD

Dit word voorop gestel dat hierdie Kommissie ‘n skakelliggaam
is. Dit mag nooit enige van die liggame wat hierop ver
teenwoordig is se interne strukturering, besluite of werk
program in ‘n bepaalde keurslyf indwing nie. Die Kerke se
onderskeie identiteite binne die gereformeerde struktuur van
kerkraad-ring-sinode-algemene sinode en hul betrokke
kommissies moet eerbiedig word. Alle tersake inligting en data
sal in spansituasies hanteer word.

5.2 OPDRAGTE Die Kommissie

5.2.1 Bespreek alle sake wat deur enige van die Sinodes na
hom verwys word en gee sy kommentaar en advies aan die
onderskeie Sinodes deur.

5.2.2 ldentifiseer gebiede waaroor navorsing nodig is, in
isieer dit en/of koördineer navorsing wat deur die onderskeie
kerke gedoen word.

5.2.3 Beoordeel voortdurend die praktyk in die hg van die
staatsbeleid en ander faktore en adviseer die Sinodes.

5.2.4 Gee onderlinge advies en verleen, op versoek,
begeleiding in die ontwikkehing van die betrokke Kerk(e> se
dienste van barmhartigheid.

5.2.5 Skakel, wanneer nodig, oor bepaalde sake met die
owerhede en nywerheidsbesture.

5.2.6 Help formuleer beshuite en aanbevelings aan Sinodes in
samewerking met die permanente kommissies van die onder
skeie sinodes.

5.2.7 Bied voorhigting deur middel van brosjures, inligtings
materiaal en die reel van konferensies.

5.2.8 Pleeg onderhing oorleg en adviseer die Kerke oor hul in
terne strukturering van hul dienste gerig op die nywerheids
mens.

5.2.9 Adviseer die Kerke oor ‘n uniforme terminologie vir alle
fasette van die dienste.

5.2.10 Adviseer en help met die metodes van finansiering
van die dienste.

5.2.11 Adviseer oor die kerkhike gerigtheid in die profes
sionele opleiding van leraars en vakkundiges.

5.2.12 Onderneem gesamentlike studies oor die Skriftuurlik
gereformeerde verantwoording van enige diensveld wat betree
mag word.

5.2.13 Verkry deskundige advies waar benodig.

6. ORGANISASIE

6.1 Die SKN word deur die vorige Dagbestuur byeengeroep
en konstitueer onder leiding van die aftredende sekretaris so
gou moontlik na afloop van die mees Algemene vergadering
van die laaste van die betrokke Kerke wat lede moet aanwys.

6.2 Die termyn van die SKN is 4 jaar.

6.3 Die SKN vergader ten minste een keer per jaar en wel
in rotasie op die plekke waar die sinodes van die onderskeie
Kerke setel.

6.4 Die SKN kies sy eie voorsitter en sekretaris. Die
Dagbestuur bestaan uit die voorsitter en sekretaris en verdere
lede sodat elk van die Kerke daarop verteenwoordig is.

6.5 Onderkomitees word ad hoc na behoefte benoem.

6.6 Die onderskeie Kerke is verantwoordehik vir die onkostes
van huh verteenwoordigers ten opsigte van gewone vergader
ings.

7. FINANSIES
7.1 Die onderskeie Sinodes dra elk die koste vir hul afgevaar
digdes na die gewone vergaderings.

7 2 ‘n Beperkte begroting word opgetrek vir die administra
tiewe- en buitengewone kostes (by. navorsing-, ad hoc
komitee-vergaderings, en so meerl.

7.3 Die inkomste word gevind deur kerkhike bydraes, borge,
donasies, en so meer.

8. WYSIGING
Die reglement is ‘n ere-ooreenkoms tussen die onderskeie
Kerke en kan alleen verander word met goedkeuring van die
betrokke Sinodes.

BYLAE E — AS-1986 — 30.5.2

HOMOSEKSUALITEIT WAT SE DIE KERK

1. AKTUALITEIT
1.1 AKDB-STUDIE
Na aanleiding van ernstige verontrusting oor die stroom van
tydskrifartikels en koerantberigte waarin die saamwoon van
homoseksuele mense en die aanvaarding van die homosek
suele lewenswyse gepropageer word en vanweë dringende
navrae oor wat die Ned Geref Kerk se standpunt daaroor is en
watter dienste die kerk aan homoseksuele hidmate aanbied
(onder andere SKDB’s van Wes-Transvaal en Noord-Trans
vaal, enkele Ringe, ampsdraers, sowel as die openbare media>
is daar reeds in 1984 by die AKDB die behoefte aangevoel dat
‘n studiestuk noodsaakhik geword het waarin ter sake aspekte
van homoseksuahiteit uitgehig word (onder andere ook hoe dit
pastoraal en diakonaal hanteer kan word). Derhalwe is dr AH
Botha van die SKDB van Suid-Transvaal versoek om ‘n stuk
voor te berei, in oorleg met die AKDB se Siekesorgkomitee,
om as grondslag te dien vir ‘n AKDB-voorlegging aan die
Algemene Sinode van 1986 (Voorgenoemde studiestuk is as
pubhikasie van die AKDB beskikbaar).

1.2 DIENSWERK ONDER HOMOSEKSUELES:
FILADELPHIA IN CHRISTUS (FIC)

Die enigste georganiseerde dienswerk van die NG Kerk-kant,
wat spesifiek op die homoseksuele mens afgestem is, het in
1978 onder toesig van ‘n kommissie van die gemeente Silver-
ton tot stand gekom, naamhik Filadelphia in Christus. Hierdie
dienswerk wat uiteraard beperk in omvang was, was van die
begin af afhanklik van private bydraes, hoewel die kerkraad
van Silverton en later ook die Sinode van Oos-Transvaal ook ‘n
aansienlike bydrae tot die instandhouding van die diens
gemaak het.

Vanweë bepaalde omstandighede en verwikkehinge het die
kerkraad van Silverton hom in 1985 aan die werksaamhede van
FIC onttrek, met gevolghike onttrekking ook deur die SKDB en
die Sinodale Kommissie van Oos-Transvaal. FIC is dus nie
meer ‘n NG kerk-werksaamheid nie.

Op 27 November 1985 het die Siekesorgkomitee van die AKDB
laasgenoemde in kennis gestel dat hulle diep besorg is oor die
feit dat daar van Ned Geref kerk-wee nou geen gespesiali
seerde dienswerk meer is ten opsigte van hidmate met homo
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seksuele problernatiek nie en die AKDR is versoek orn horn
nou dringend daarvoor te heywer dat die Ned Geref kerk in
hierdie groot behoefte voorsien.

1.3 DIE NOODSAAKLIKHEID VAN ‘N BYBELSGEFUN
DEERDE HULP

Voordat die Ned Geref Kerk gespesiaiiseerde hulpdiens ten op
sigte van lidmate rnet homoseksuele probleme kan inisieer, is
dit egter noodsaaklik dat die kerk self duidelikheid kry oor die
aard en wese van homoseksualiteit en oor hoe daaroor in die
hg van die Skrif geoordeel moet word, sodat die dienswerk
dienooreenkomstig beplan en gelewer kan word. Enige hulp
van die kant van die kerk rnoet ‘n Bybels-verantwoorde huip
wees.

1.4 STANDPUNTWYSIGING IN BEPAALDE KERKLIKE
KRINGE TEN OPSIGTE VAN HOMOSEKSUALITEIT

Dramatiese standpuntwysiging het in sekere kerkiike kringe in
Engeland en Duitsland voorgekorn. Maar dit is veral in
Nederland waar besondere standpuntwysiginge op amptehike
kerk waar te neem is, by name die Roomse Katolieke kerk, die
Nederlandse Hervormde kerk en die Gereformeerde kerk
(GKN).

Die ontwikkelinge in die GKN is veral vir ons van belang.

Reeds in 1972 word ‘n rapport van die aangewese deputate
voorgele aan die Generale Synode van die Gereforrneerde
Kerke, in sitting te Dordrecht, waarin verskeie aspekte toegehig
word en waarin onder meer die mening uitgespreek word dat
die saamieef in ‘n hiefdevolle en duursame verhouding ook vir
die homoseksuele mens die aangewese weg is (“Over mensen
de homofiel zijn”).

Na behandehing daarvan het die sinode op 24 November 1972
die rapport aanvaar as “discussie-stuk” — dit wil sê sonder om
‘n afgeronde oordeel daaroor uit te spreek. Dit is as ‘n “hand
reiking” aan die gemeentes beskikbaar gestel, “als zijnde een
goede bijdrage tot de meningsvorming”.

Verder is besluit om die kerke waarmee die GKN in die Raad
van Kerke in Nederland sowel as in die GES kontak onderhou,
te versoek om hulie mening te gee oor die sake wat in die rap
port aan die orde gestel is.

in 1979 het die Sinode van Delft besluit om nie anger te wag
op ‘n versiag van hulle deputate “Kerk en Theologie” insake
bepaalde “hermeneutiese aspekte” nie en het op groeiende
aandrang van homoseksuele lidmate dat voile ruimte binne die
kerk vir hulie geskep moet word, besluit om intussen voort te
gaan en orn op ‘n pastorale wyse op te tree teen die
diskriminasie teenoor “homofiele lidmate”. Gemeentes is der
halwe opgeroep om die “homofieie naaste” te aanvaar en om
dialoog tussen die “homofiele” en “heterofiele” hidmate te
bevorder, en om die gemeenskap van die heiliges te bevorder
deur onder andere praktiserende homoseksuele lidmate nie
van die nagmaaitafel en uit die arnpte te weer nie.

Genoemde optrede van die Generale Synode het binne die
GKN sowei as die GES ernstige verontrusting tot gevoig
gehad.

Tydens die sitting van die GES te Nimes in 1980 het die
afgevaardigdes van die GKN daarop gewys dat die sinode
besluit van Delft bedoel was as ‘n pastorale hantering van
‘n baie aktueie saak, sonder orn daarrnee ‘n etiese oordeel uit
te spreek. Daar is egter deur sekere afgevaardigdes van lid
kerke ernstige verontrusting uitgespreek oor die feit dat die
GKN nie ondubbelsinnig wou onderskei tussen die
sogenaamde “homofiele oridntasie” en homoseksuele
praktyke nie en laasgenoemde as sonde wou tipeer nie. Die
GES het gevoel dat ten einde werklike hulp aan heteroseksueie
sowel as hornoseksuele lidmate te bied in hulle onderlinge
verhoudinge, ‘n pastorale advies nie anders kan as om die

Skrifgetuienis met betrekking tot homoseksuele praktyke in
berekening te bring nie (Acta: 104>.

Verder is besluit (Acta: 110):

“In accordance with the traditional Reformed understanding
of Scripture the RES states that all homosexual practice is sin
(Lev. 20:13; Rom. 1:26, 27; 1 Cor. 6:9; 1 Tim. 1:10).

“The RES further states that any advice or counsel that
weakens the resistance to sin does not help but actually harms
both the struggling person himself and others who might be
affected through him (Matt. 18:6).

“The RES expresses its grave concern about the ambiguous
nature of the 1979 decision of the GKN in the matter of
“homophiiity” (homosexuality).

“The RES instructs the Interim Committee to convey these
decisions as fraternal advice to the GKN and to give the
assurance that no known practising homosexuals shall be
allowed to partake of the Lord’s Supper or hold ecclesiastical
office”.

Intussen het die GKN-deputate “Kerk en Teologie” in 1981
huile verslag met betrekking tot die Bybelse getuienis rakende
homoseksuaiiteit voorgelé aan die Generale Synode te Ben
theim (getiteid “Rapport over gebruik van Schriftgegevens bij
vragen rondom homofihie van deputate kerk en theologie aan
de Generale Synode van die Gereformeerde Kerken in Neder
land van Bentheim, 1981” — in kort “Homophilia”). Daar is
toe besluit om dit aan die hidkerke van die GES voor te he as die
antwoord van die GKN op die besluite van die GES te Nimes in
1980.

Tydens die Chicago-sitting van die GES in 1984 is die volgende
besluite in verband met die GKN se standpunt oor en hante
ring van die probleem van homoseksualiteit aanvaar (Acta:
65,66):

“That the RES reaffirm its conviction that all homosexual
practice is sin ... this is done over against the implied accep
tance of homosexuality as another legitimate way of sexual ex
pression (other than the relationship of men and women in
marriage) in the pastoral advice of the General Synod of the
GKN (Delft 1979/80) and in “Homophihia”.

“The RES specifically express its most urgent concern for
restoring relationships among the churches in its fellowship, in
the context of the crisis occasioned by the practice of the GKN
allowing homosexual relationships even for its office bearers.
In this respect Synod appeals to the GKN to respond to the
disappointment and disillusionment of the churches of the
RES and to withdraw its pastoral advice in the matter of
homophihia.

“That synod instruct the Interim Committee to convey these
concerns to the GKN and request the GKN to reply to them in
writing before June 1986, and to communicate their reply to
the member churches as soon as possible (2C (3)).

1.5 ALARMISTIESE OMVANG
in die hg van voorafgenoemde ontwikkehinge kan daar geen
twyfel bestaan oor die aktuahiteit van ‘n in diepte besinning in
eie kring oor die posisie van die homoseksuehe lidmaat nie. Die
aktuahiteit word verder verhoog deur die feit dat volgens
konserwatiewe berekening tussen 2 en 5 persent van die
bevolking in westerse hande soos die VSA en Engeiand,
betrokke kan wees. Indien selfs die mees konserwatiefste skat
ting dan ten opsigte van Suid-Afrika van toepassing gemaak
word, het dit verreikende imphikasies, getallegewys, vir die
Ned Geref Kerk.

2. BEGRIPSBEPALING
in die wetenskaphike hiteratuur word daar dikwels onderskei
tussen sogenaamde egte-(kern-) homoseksualiteit en
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pseudo-(perifêre) homoseksualiteit. Onder pseudohomosek
sualiteit word dan verstaan homoseksuele gedrag sonder dat
daar sprake is van ‘n egte homoseksuele gerigtheid, met ander
woorde die persoon is en bly basies heteroseksueel. Dit kom
voor onder bepaalde omstandighede, in ‘n bepaalde emo
sionele of sosiale milieu en die homoseksuele verkeer is slegs
‘n substituut vir (of variasie van) heteroseksuele omgang. Die
homoseksuele gedragspatroon is dan ook van gelsoleerde en
ondergeskikte betekenis in die totaal van die lewe van daardie
persoon. Wanneer so ‘n persoon uit daardie fase uitbeweeg of
wanneer omstandighede normaliseer, dan is die hetero
seksuele patroon (weer) geldend (onder andere noodhomo
seksua(iteit, byvoorbeeld in gevangenisse; ontwikkelings
homosok~ualit&t, cUt wil ~ ntllskierighcUd of eksperimen
tering in die leeftyd.van seksuele ontwaking; modehomo
sektualiteit, dit wil sê homoseksuele gedrag uit ‘n modesug).
By kern- of egte-homosektualiteit is dit egter anders. Die
gerigtheid op iemand van dieselfde geslag is die primêre
gegewene. Hierdie gerigtheid is egter nie net ‘n eenmalige ver
skynsel nie, maar verkry ‘n sekere duurte of patroonmatigheid
waardeur die persoon se optrede gekenmerk word. Voorts is
hierdie gerigtheid ook inhoudelik gevul en word deur ‘n toe
geneentheid teeno’r en liefde — van kortere of langere duur
— vir die ander persoon gekenmerk. Daar is ook ‘n inherente
vermoë en brandende begeerte om ook deur liggaamlike kon
takte uiting aan die gekoesterde gevoelens te gee. Dit wissel
van allerlei erotiese handtastelikhede, gesamentlike mastur
basie, tot die geslagsdaad self. Die houding ten opsigte van
die teenoorgestelde geslag kan wissel van ‘n moontlikheid tot
seksuele kontak en ‘n mate van aangetrokkenheid aan die een
kant tot algehele onverskilligheid of selfs sterk afkeer, aan die
ander kant.

Wat die oorsake van hierdie afwykende seksuele gerigtheid
betref, is dit duidelik dat die teorieë wat homoseksualiteit uit
en uit as die gevolg van hormonale afwykings wil sien, beslis
nie die verskynsel kan verklaar nie. Ook is die pogings om
homoseksualiteit suiwer aan genetiese ontstaansgronde te
verbind, hoogs onsuksesvol. Ook kom homoseksuele persone
as groep, met betrekking tot Iiggaamsbou, reproduktiewe
funksies en chromatiensamestelling nie so anders voor dat
enige noemenswaardige ontstaansverklaring nog ooit daaruit
opgebou kon word nie. Nogtans is daar talle navorsers wat
meen dat hormonale en genetiese aspekte as bydraende
faktore nie geIgnoreer mag word nie. Hierteenoor vind ons die
oorwig van bevindinge wat daarop dui dat die ontwikkeling
van homoseksualiteit en sosio-psigologiese faktore wat in
die lewe van die opgroeiende kind ‘n rol speel baie nou ver
want is. Dit wil voorkom asof die invloed van veral die ouers
van deurslaggewende belang is, onder andere ‘n hiper
identifikasie met die moederfiguur, gepaard met af
sydigheid/afwysing deur of afwesigheid van die vaderfiguur;
‘n byna patologiese vrees vir die teenoorgestelde geslag;
verwerping van die kind se geslag deur die ouers, ens. Die ver
moe om ‘n ander lief te he, en om normale verhoudings te
kweek, hang skynbaar ten nouste daarmee saam dat die kind
self op die regte wyse liefde geken het en in normale ver
houdings betrokke was. Waar liefde ontbreek of skeefgetrek
is, raak dit die vermoU van die individu om normaal lief te he en
raak dit die wyse waarop Iiefde uitgedruk word. Ook speel
maatskaplik-kulturele verwarring skynbaar ‘n rol, hoewel dit
moeilik is om dit statisties te bewys. In die verband word veral
gewys op milieus breër as die ouerhuis waarin slegs een van
beide geslagte prominent funksioneer; ook op die feit dat in
die moderne westerse maatskappy die manlike sowel as die
vroulike rol in ‘n krisis geraak het, met die daaruit voort
vloeiende rolverwarring en onsekerheid.

Wat wel vasstaan, is dat ons met homoseksualiteit nie te doen
het met ‘n derde geslag, naas die manlike en vroulike nie; ook
nie met ‘n natuurlike variasie op heteroseksualiteit nie; maar
eintlik met ‘n simptoom van ‘n dieperliggende problematiek.

Homoseksualiteit en belemmering van die heteroseksuele
ontwikkeling gaan skynbaar saam. Daar heers ook redelike
eenstemmigheid dat die homoseksuele oriëntasie grotendeels
tydens die eerste lewensjare vasgelO word, nog voor die
heteroseksuele response stewig gevestig is en terwyl die in
dividu nog oor voldoende plooibaarheid beskik.

Met betrekking tot die wysiging van die homoseksuele oriën
tasie, of te we) “genesing”, moet beklemtoon word dat daar
geen eenvoudige oplossing is nie. Van al die metodes wat al
beproef is ter omvorming van die homoseksuele gerigtheid, lyk
dit asof die psigoterapeutiese werkswyse die beste prognose
bied, hoewel die sukses op die oomblik nog nie oorweldigend
i~ ni~ B~handeling langs hierdie weg (deur professionele
terapeute) word egter buite bereik van talle persone geplaas
vanweë faktore soos die finansiële aspek, die lang duur van die
behandeling, die feit dat die meeste psigoterapeute hulle slegs
in die groot sentra bevind en die feit dat daar in die algemeen
nie ‘n genoegsame aantal ten voile opgeleide terapeute
beskikbaar is nie. Van belang is egter dat hoe gouer die homo
seksuele gerigtheid gediagnoseer en behandel word, of hoe
later in die lewe die grondslag daarvoor gelO word, hoe beter
die kanse op omvorming is.

3. HOMOSEKSUALITEIT IN DIE LIG VAN DIE SKRIF
3.1 Die Skrif as norm ook vir die sedelike lewe
Kerklike hulpverlening aan die homoseksuele lidmaat
impliseer ‘n Bybelsverantwoorde hulpverlening. Vanself
sprekend kom dus die vraag na. die teologies-etiese
aspekte van homoseksualiteit aan. die orde.

Vanselfsprekend sal ook met betrekking tot situasies en
omstandighede vandag, in verband waarmee duidelike
parallelle in die Skrif ontbreek, die Bybel, as Woord van
God vir alle tye, wel deeglik meespreek. Daar is altyd twee
uiterstes waarteen gewaak moet word. Naas die onge
nuanseerde hantering van teksverse, moet ook gewaak
word teen ‘n oorhaastige konklusie, dat wanneer die
vinger nie op ‘n bepaalde woord gelê kan word nie, daar
dan gemeen kan word dat die Bybel in daardie verband
geen getuienis te lewer het nie. Oor die wese van God en
sy doel en bestemming met die mens, oor die verhouding
van mense tot mekaar en tot God, spreek die Skrif, in sy
totale getuienis, we) met voIle gesag. Maar dan bied dit
uiteraard geen sisteem of sistematiese leer nie.

3.2 RELEVANTE SKRIFGETUIENIS
Met betrekking tot homoseksualiteit en die homoseksuele
verhouding, verwag ons dus nie om in die Bybel ‘n siste
matiese uiteensetting te kry nie. Wat wél van belang is, is
dat ons in die Skrif fundamentele grondlyne Of grond
beginsels Of gesigspunte vind, met betrekking tot die
mens en sy verhouding tot God en medemens, met be-
trekking tot seksualiteit en huwelik, wat saam met die
Skrifgedeeltes wat na homoseksuele omgang verwys,
onder die oë geneem moet word (anders gestel: ‘n totaal
visie):

3.2.1 Die mens as unieke skepsel van God
Die Skrifgetuienis beklemtoon die uniekheid van die mens
in God se skepping. Die mens, as Iiggaam en siel, word
gekwalifiseer as verwant aan twee wérelde, die stoflike en
die geestelike. Maar liggaam en siel is dan nie twee sub
stansies wat onafhanklik van mekaar en as toevallige toe
voeging tot mekaar staan nie. Die siel verwerklik sigself
deur die liggaam, sodat beide aspekte van die mens op ‘n
onomkeerbare wyse op mekaar betrokke is, en ons dus
ook kan sé dat die psigiese somaties gebonde en die so
matiese psigies gebonde is.

In die Skrifgetuienis word die liggaam nie op gering
skattende wyse aan die mens verbind nie. Dit word aan
gedui as tempel van die Heilige Gees (1 Kor 3:16,17). Dit is
ook vir verheerliking bestem (1 Kor 15:35). Daarom word



DIENS VAN BARMHARTIGHEID 358

telkens in die Nuwe Testament gewaarsku teen die los
maak van die liggaam uit die psigosomatiese eenheid
(Rom 13:13; 1 Kor 6:10; 1 Kor 6:18-20; Gal 5:13; Efes
5:18). Die liggaam word juis erken as die instrument
waarmee die mens sy ewe gestalte gee (Rom 12:1; 1 Kor
6:12 e.v.).

Van die mens as unieke skepsel van God word uitdruklik
getuig dat hy geskape is na die beeld en gelykenis van God
(Gen 1:27, 5:1, 9:6, Efes 4:24, Kol 3:10). Dit beteken dat
die mens deur God geskape is om ‘n spieël van sy be
staans- en handelswyse te wees. Die ganse mens, na sy
siel en liggaam, na sy vermoëns, kragte en gawes, is beeld
van God. Die beeid-van-God-karakter van die mens is 00k
‘n analogia relationis. God, as God-in-verhouding, skep
die mens, wat sy beeld moet vertoon, as mens-in-verhou
ding. Kragtens sy skepping deur God, is hy eerstens
geroep om in verhouding tot sy Skepper te staan (HK yr
6). Maar ook in horisontale sin is die mens nie selfgenoeg
saam nie. Hy is betrokke op ‘n medemens. Sy ewe saam
met sy naaste is bestem om ‘n weerspieeling te wees van
sy lewe saam met God. Ook die mens se verhouding tot
die geskape wêreld, ja ook tot homself, is deel van sy
skeppingstruktuur. In sy wydste omvang is die mens
geroep om in dialogiese verhouding tot God, die ge
skapene, sy medemens en homseif, iets van die Goddelike
bestaanswyse te weerspieel. Voorop staan die verhouding
tot God. Daarmee word die ander verhoudings nie
gerelativeer nie, maar die verhouding tot God is in al die
ander verhoudings van beslissende en allesomvattende
karakter.

Die mens, as geskapene na Gods beeld, word in Gen 1:27 ook
gekwalifiseer as manlike en vroulike mens. Nie slegs die mens
as genus word gekwalifiseer as beeld van God nie, maar ook in
die twee-eenheid van man en vrou. Hoewel die beeld van God
nie opgaan in die man/vrou-verhouding nie, mag daarmee nie
uit die oog verloor word hoe intens laasgenoemde daardeur
belig word nie. Die eerste en oorspronklike vorm van mede
menslikheid is inderdaad die betrekking tussen man en vrou.
Hulle is teenoor mekaar gestel en hoortjuis daarom bymekaar.

3.2.2 Die geslagtelike differensiasie en die betrokken
heid van die geslagte op mekaar

‘n Duidelike onderskeid word in die Skrif tussen man en vrou
gehandhaaf en daardie onderskeid is eerstens ‘n geslagsonder
skeid, sodat die menslike seksualiteit en differensiasie ‘n
fundamentele skeppingsmatige struktuur konstitueer.
Kragtens hulle skepping na die beeld van God is man en vrou
gelykwaardig. Hierdie gelykwaardigheid gaan egter gepaard
met onderskeiding: in die menslike dus gelyk en in die
geslagtelike ongelyk. Uit hierdie God-gewilde verskil van die
geslagte, ontstaan die betrokkenheid van die geslagte op
mekaar. Die een het iets en is iets wat die ander nie het en is
nie — ‘n geheel ander eksistensie, waarvan die onderskeid in
liggaamsbou maar een uitdrukkingswyse is. Die man vind
homseif inkompleet, maar die opheffing van daardie alleenheid
Iê nie slegs in die omvang van ‘n menslike metgesel opgesluit
nie, maar wél in ‘n vroulike metgesel. Dit is dan goed (Gen
2:18 ev). Alleen man en vrou kan derhalwe ten voile mekaar
aanvul en werklik ‘n eenheid vorm.

Die Bybelse getuienis wys duidelik dat die betrokkenheid van
man en vrou op mekaar sigself breër uitstrek as net die aspekte
van metgesei wees (Gen 2:18) en van mede-heerskappy voer
oor die skepping (Gen 1:28). Dit kom ook tot uitdrukking op
somaties-seksuele viak. Dit gaan egter om meer as net die
instandhouding van die mensegeslag. Ten diepste gaan dit om
die aanvulling van mekaar. Hierdie geslagtehke gerigtheid en
die daaruit voortvloeiende liggaamlike eenwording, is deur
God gegee om op ‘n hoer vlak as die bevrediging van die
natuurlike drange te Iê en word dan 00k deur die Skrif uit die
sfeer van die toevallige, die gelsoleerde gelig. Opgeneem in die

ware persoonsgemeenskap dien die seksuele gemeenskap die
wedersydse vervulling, verryking en bestemmingsbereiking.
Langs hierdie weg strek dit ook tot eer van God.

3.2.3 Seksualiteit en huwelik
Die positiewe waardering in die Skrif van die seksualiteit is
nooit ongekwalifiseerd nie. Die Godgewilde weg waarlangs dit
gekanaliseer moet word en die raamwerk waarbinne die een
heid van man en vrou tot stand moet kom, is die huwelik. Die
huwelik is die spits, of die sentrum, van die man/vrou-polari
teit. As man en vrou en man of vrou is die mens op die huwelik
aangele en daarvoor bestem, alhoewel hulle tydelik daar buite
mag staan of selfs nooit daarin mag opgaan nie. Dat huwelik
en seksualiteit in noue verhand met mekaar staan, word m~t
nadruk bevestig deur die feit dat die Skrif die eenheid wat in
die seksuele gemeenskap teweeggebring word, nie net sien as
‘n subjektiewe belewenis, wat slegs werklikheid is tydens die
coItus self nie, maar 00k as ‘n objektiewe felt met bindende
implikasies. Onontwykbaar is die getuienis van Deut. 22:13-21;
Deut 22:28, 29; 2 Sam 13:11-14; Matt 19:4-6; Mark 10:1-12; 1
Kor 7:9 in die verband. Die huwelik, volgens die getuienis van
die Skrif, moet enersyds gekarakteriseer word as ‘n heilige ver
bond (Spr 2:17; Mal 2:14-16) tussen man en vrou, waarvan die
uitstaande kenmerk die onverbreekbaarheid daarvan is (Matt
19:6). Andersyds is dit meer as ‘n persoonlike, privaat
aangeleentheid. Dit is ook ‘n regsinstituut. Volgens die
getuienis van die Skrif is dit steeds gesluit met die medewete
en medewerking van die familie, binne die verbondsgemeen
skap, waardeur dit ‘n bepaalde, duursame regsposisie verkry.
Van toevallige individualisme is in die Skrif geen sprake nie.

3.2.4 Seksualiteit en huwelik onder die gesigspunt van
die sonde en God se genade

Die werklikheid en die gevolge van die sonde tref die mens nie
alieen in sy psigo-somatiese struktuur nie, maar ook in al die
verhoudings waarin hy as beeiddraer van God gestel is: sy
naaste, sy wêreld, en sy verhouding tot sy Skepper en ook tot
homself.

Onvermydelik word ook die man/vrou-verhouding, die sek
sualiteit en die huwelik aangetas. Die sonde iaat die volmaakte
man/vrou-betrokkenheid nie ongeskonde nie, sodat ook
betrokkenheid op die eie geslag, wat in teenstelling is met die
God-gewilde man/vrou-betrokkenheid, as moontlikheid en
werklikheid na yore tree. Deur die sonde dwing die seksuele
ook voortdurend weg uit die raamwerk van die liefdes
verhouding, om in blote sinlike lusgenot sigself te uit. Deur die
sonde ken ook die huweliksiiefde sy tragiek.

Teenoor die sonde, staan die genade van God wat in Jesus
Christus en sy versoenende optrede kulmineer. Christus verbs
die mens van sy sonde en herstel die mens na God se
oorspronklike bedoeling. Genade tree die mensebestaan
helend binne. Sodoende kom die mensebewe, in al sy
verhoudinge en dimensies, te staan in die big van die vergifnis
van God in Christus, 00k die God-gewilde verhouding van
man en vrou in die huwelik. Laasgenoemde biy ‘n werklikheid
in die menselewe, ja soseer so, dat die monogame huweliks
verhouding ook die beeld mag wees van die verbonds
verhouding tussen God en sy yolk (Hos 2:1; Jer 2:2; Jes 54:4;
Efes 5:21-33). Binne hierdie besondere raamwerk kry die
monogame man/vrou-huweliksverhouding ‘n heel unieke
beklemtoning.

Ook nà die sondeval is seksualiteit en geslagsgemeenskap as
sodanig dus goed en geheilig, en behoort dit nie tot ‘n laer
orde nie. Die baan waarin dit moet vboei, word egter duidelik in
die Skrif uitgestippel: die huwebiksverhouding.

3.2.5 Ongeoorloofde geslagsgemeenskap
Buite-egtelike geslagsgemeenskap staan aityd onder strenge
veroordeling (Eks 20:14; Deut22:22-29; Lev 18:20; 20:10; Gen
39:9; Eks 22:16). Ook die hoer en omgang met haar staan
steeds onder die skaduwee van die sonde (onder andere Gen
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34:31; Spr 6:20 en 23:38). Naas die profane vorm van prostitu
~ie, wys die Cu Tostamont ook die kultiese prostitusie as
sonde, en daarom as ongeoorloof, af (onder andere 1 Kon
15:12; 22:47; Hos 4:14>.

As sonde, en daarom ongeoorloof, het gegeld ook omgang
met diere (Lev 18:23; 20:15; Eks 22:19) en ook omgang met
persone van dieselfde geslag (waarop in 3.2.7 breedvoerig in
gegaan word). In alle opsigte, dus ook met betrekking tot die
seksuele, word die innerlike en uiterlike as onlosmaaklik ver
bonde geteken, waaruit ook volg dat die geloof in Christus en
die deelhê aan die koninkryk van God, aan die een kant, en on-
tug en onnatuurlike geslagsgemeenskap, aan die ander kant,
onvereniçjhaar is (1 Kor 6:9; Efes 5:5>. Die wil van God vir die
mens is hagiasmos en dit geld die hele mens (1 Tess 4:3; Efes
5:3-5; Rom 12:1>. Die Christen wat nie met hierdie funda
mentele saak ems maak nie, verwerp nie ‘n mens nie, maar vir
God self (1 Tess 4:8).

3.2.6 Die ongehude staat
Alhoewel die huwelik geteken word as die vanselfsprekende
weg vir die gelowige man en vrou, word daar nérens van die
huwelik as ‘n verpligting gepraat nie.

Tesame met die bevestiging van die huwelik as Goddelike
instelling, toon die Nuwe Testament ook ‘n ander dimensie,
wat nog sterker as in die Cu Testament na yore kom — die be
vestiging van die eschaton, waarna die huwelik self ook heen
wys. Die huwelik as ‘n bepaalde vorm van samesyn behoort
tot die orde van dinge wat verbygaan (Matt 22:30; Luk
20:34-36). Die geslagtelike val weg. Deur die aanbreek van die
eskatologiese Ryk met die koms van Christus, word
die huwelik as aardsè werklikheid op sy plek geplaas in die
geheel van die koninkryk van God. Cm in die huwelik te tree is
geen absolute noodsaaklikheid nie. Cmstandighede wat die
aangaan van ‘n huwelik in die weg staan, sluit in omstandig
hede van aangebore aard of vanweë die toedoen van mense
hande. Dit kan ook gebeur dat ‘n mens “terwille van die konink
ryk van die hemel” ‘n vrywillige keuse maak teen die huwelik
en die seksuele uitdrukking, vanweë religieuse oorweging, en
nie as doel op sigself of vanweë asketiese motiewe nie (vgl
Matt 19:11,12; 1 Kor7:32). In die hg van die eskatologiese ryk
kom die ongehude nie in ‘n tweede rang naas die gehude te
staan nie, maar opgeneem in die dienswerk van Chistus, kry
die ongehude staat ‘n totaal nuwe dimensie. En net soos die
huwelik self, dra die ongehude staat ‘n tekenkarakter: dit word
‘n lewende en aanskoulike teken, wat in hierdie tyd deurbreek,
van die toekomstige bedeling wanneer daar geen huwelik
meer sal wees nie.

3.2.7 Skrifgedeeltes wat eksplisiet handel oor homo
seksuele verkeer

3.2.7.1 Gen 19:5-9
Die sonde en verdorwenheid van Sodom was meer as net sek
sueel van aard (Jes 1:10, 3:9; Eseg 16:49 en Jer 23:14>. Dieop
trede wat in Gen 19:5 dreig om plaas te vind, geskied teen ‘n
besondere agtergrond, naamlik die totale degenerasie en
goddeloosheid van die inwoners. Die aard van die
homoseksualiteit wat hier dan ter sake is, is nie die van ‘n
geIsoleerde voorval tussen twee individue nie, maar neem die
vorm aan van ‘n massale verwildering.

3.2.7.2 Rigters 19:16-26
Dit tref weer eens, net soos met Gen 19:5, dat hier sprake is
van ‘n massale toeloop. In teenstelling met Gen 19, waar dit
gaan om heidene, het ons hier te doen met lsraeliete, Iede van
die verbondsvolk. Die oordeel oor hierdie wellustige, perverse
optrede is swaar (Rigters 20).

3.2.7.3 Levitikus 18:22 en 20:13
In beide teksverse, in teenstelling met Gen 19 en Rigt 19, is
wedersydse instemming waarskynlik. In albei gevalle word
hierdie vorm van seksuele omgang beskryf as “to-eba” (‘n
afstootlike, afskuwelike sonde/’n gruwel>.

Hoewel in wye kring aangevoer word dat Lev 18:22 en 20:13
uit en uit ‘n kultiese karakter dra en dat dit die kulties-reinhou
van Israel te midde van die heidene beoog (onder andere em-
dat “to-eba” ‘n term uit die kultiese terminologie sou wees
waarmee alles wat kulties verbode was, aangedui is>, word die
argument dat Lev. 18:22, 20:13 uitsluitlik met ‘n verbod
teen die heidense kultus te make sou he, deur gewigtige argu
mente gedruk (waarop nie hier in besonderhede ingegaan kan
word nie).

Die rede vir die verbod op homoseksuele omgang in Lev 18 en
20 moet derhalwe veel wyer as net die moonthike kultiese ge
sién word. Dit kan byvoorbeeld geensins op gelyke voet
geplaas word met byvoorbeeld die verbod op die eet van vark
vlels (Lev 11:1> nie. Al sou die verbod dan ook die hieidense
kultiese praktyke voor od gehad het, meet aanvaar word dat
nie alleen die heidense gebruik veroordeel word nie, maar die
gebruik self, binne sowel as buite die kultus.

3.2.7.4 Rom 1:18-32

Paulus vestig die aandag daarop dat in die heidendom van sy
tyd, met sy heidense religiee, nie die ware God nie, maar die
verdorwenheid van die mens geopenbaar word; nie Gods
waarheid nie, maar valsheid. Die verruihing van die ware God
vir afgode, die verruiling van die waarheid vir die valsheid,
word ‘n voortskrydende proses. Uit die duistere hart kom die
begeerte na die onreine, ook met betrekking tot die seksuele.
SO word nie alleen God verruil vir afgode nie, maar die
natuurlike geslagtelike verkeer word verruil vir dit wat teen die
natuur is (v 26), sodat die Iiggaam, wat instrument is waar
deur die mens sy innerlike openbaar en na buite tree, aan sy
bestemming onttrek word en teen die bedoeling van die Skep
per in gebruik word.

Vir Paulus is die bindende “natuur” niks anders as dit wat in
ooreenstemming is met Gods wet as heilsopenbaring nie.
“Natuurhike verkeer” is dan niks anders nie as die geslagtehike
verkeer wat in ooreenstemming is met die God-gewilde orde
en die onderskeid van die geslagte.

Die vermelde homoseksualiteit in Romeine 1 is nie die onder
werp van ‘n selfstandige uiteensetting nie. Cok is dit nie ‘n
gelsoleerde geval van homoseksuele verkeer wat onder die
oog is nie, maar homoseksualiteit as breë sosiale verskynsel
sees dit in daardie dae in die Hellenistiese wOreld voorgekom
het.

3.2.7.5 1 Kor 6:10

Die grondgedagte wat in 1 Kor 6:1-20 deurgegee word is dat
dit geen higtelike saak is em God se wil nie te doen nie. Dit
beteken dat die toegang tot die koninkryk van God vir so ‘n
mens geslote kan wees. Die gelowige wat in Christus vernuwe
is se innerlike gesteldheid moet tot uitdrukking kom in sy Iiefde
tot sy naaste, en nie in onreg nie. Die geloof in Christus is nie
‘n vrybrief tot die doen van onreg en ongebondenheid nie.

Arsenokoitai en malakoi (vers 10) verdien nadere aandag.
Volgens die oorspronklike betekenis verwys eersgenoemde na
mans wat by mans IO/slaap. Die geslagtelike word daarin sterk
beklemtoon, sodat dit dan verwys na mans wat seksueel met
geslagsgenote verkeer. Die aktiewe rol is veral hier op die
voorgrond. Malakoi beteken letterlik “dit wat sag, teer,
vrouhik is”. Veral die passiewe aspek is op die voorgrond en dit
verwys dan na ‘n manlike persoon wat hem seksueel laat
gebruik.

Net sees ten opsigte van Rem 1:26 is daar geen rede waarem
die homoseksuele verkeer wat hier ter sprake is nie, slegs op
die heidense kultusdiens van toepassing sou wees nie. Die
konteks waarin dit aan die orde gestel word, dui eerder daarop
dat Paulus dit hier het oor die algemene seksuele verwildering
in die Griekse wereld van destyds.
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3.2.7.6 1 Tim 1:10
Paulus gee ‘n hele lys van sondes waarteen die wet gerig is en
wat sonder twyfel onder die oordeel van God staan. Teenoor
die dinge wat die dwaalleraars noern, wys hy op die werklike
sondes waarteen die wet van God horn wel rig en waarteen
ook die gerneente op die hoede rnoet bly. Onrniskenbaar is
“ontugtiges” en “rnense wat hornoseksualiteit beoefen” te
sien as kwalifisering van die sewende gebod, en word daarrnee
seksuele sondes in alle vorme aangedui, natuurlike sowel as
onnatuurlike.

Ook hier, net soos in Rorn 1 en 1 Kor 6:10, vind ons geen
selfstandige behandeling van hornoseksuele verkeer nie, selfs
‘n verbygaande verwysing daarna, tesarne rnet ander sondes
eu teu lIIustua~ie vaui die houlbeloog. Die verwysing is ook huer
in malam partem.

3.2.7.7 Ander moontlike Skrifgetuienis van belang:
1 Samuel 18:1, 19:1, 2 Samuel 1:26
Teen die rnoontiikheid orn die verwysing na die diepe vriend
skap tussen Dawid en Jonathan te sien as ‘n sprekende voor
beeld, in Israel, van ‘n aanvaarde hornoseksuele verhouding,
geld die feit dat die indruk nêrens gewek word dat dit rneer is
as net vriendskap van besondere diepte op ‘n nie-erotiese viak
nie. Ook is die gebruik van ahab nie van besondere belang nie,
aangesien die wortel ahab in die Hebreeus verskiilende vorrne
van verliefdheid en liefde aandui — nie aileen in die seksuele
sin van die woord nie, rnaar 00k die liefde tussen vader en
seun, tusen bloedverwante, en (in Lev 19:18) ook naasteiiefde.

3.2 BEOORDELING VAN HOMOSEKSUELE OMGANG
EN DIE HOMOSEKSUELE VERHOUDING IN DIE
LIG VAN DIE SKRIFGETUIENIS

3.3.1 In die Bybel vind ons geen hantering van die moderne
onderskeidinge wat ten opsigte van hornoseksualiteit gernaak
word nie, te wete kernhomoseksualiteit en pseudohornosek
sualiteit. Die Skrifgetuienis handel slegs oor persone wat
hornoseksueie orngang bedryf of daarop afstuur, sonder enige
kwalifikasie of daardie optrede vanuit ‘n hornoseksuele
struktuur voortvloei of nie. Dit het derhalwe geen sin orn te
konkludeer dat dit wat die Bybel wél aanbied, glad nie van
toepassing kan wees op kernhornoseksualiteit, soos ons dit
vandag verstaan nie en orn dan, rnet ‘n beroep op Rorn 13:10,
te konkludeer tot die goeie reg van ‘n duursarne homoseksuele
verhouding in opregtheid en trou nie.

Cm aan die Skrifgetuienis waarin dit oor hornoseksuele hande
linge gaan reg te laat geskied, moot die res van die Skrif rnee
spreek. Dit moet saarn rnet die Bybelse getuienis rnet betrek
king tot die rnens, sy wese en besternrning as skepsel van
God, sy verhouding tot God, rnedernens en die geskapene,
aan die orde gestel word.

Wat dan opval is dat oral waar homoseksuele handelinge in die
Skrif, direk of indirek, verrneld word, dit afwysende beoor
deling tref. Nooit word daarvan gespreek, soos van heterosek
sualiteit, ook in neutrale sin of in bonam partern nie.

Aan die ander kant word hornoseksuele orngang ook nie uit
gesonder as ‘n uniek-veragtelike sonde nie. Wanneer dit ter
sprake is, word dit saarn rnet ander sondes vermeld, waaroor
die oordeel ewe swaar is.

Die pogings orn aan te toon dat die homoseksuele handeling
waarvan in die Skrif ter sprake is, alies in die raamwerk van die
heidense tempeldiens ingepas kan word, is nie geslaagd nie.

‘n Suiwere onderskeiding tussen die religieus-etiese, die
reiigieus-kultiese en die religieus-burgerlike is in elk geval nie
so ‘n eenvoudige saak nie. Hoewel etiese en kultiese bepalingE
in die Cu Testarnent nie algeheel in rnekaar ingevleg is nie, iê
hulie ook nie so langs rnekaar dat hulle geheel en al van
mekaar geskei kan word nie. Kulties-rituele en sedelike
gebooie gesamentlik is uitdrukking van God se wil.

Daarorn rnoes nie net die funksioneie optrede van die priesters
suiwer woes nie, rnaar moes ook hulle iewenswandel die
stempel dra van hulle versoeningsamp. Maar sO ook vir die
gewone lsraeliet. Die andersoortige karakter van ou Israel het
nb net die terrein van die kultiese betrek nie, rnaar die hole
lewe, ook die van farnilielewe. Daarby kan tog 00k nie aanvaar
word dat dit wat binne die kultus verbode was, buite die
kultus goedgekeur was ten opsigte van verbiedinge wat ‘n
duidelike etiese karakter 00k dra nie (byvoorbeeld kinder-
offers). Die wyse waarop die Skrif getuig oor seksualiteit,
huwelik en ongeoorloofde seksuele verkeer oor die algemeen,
laat goon ander gevolgtrekking toe as dat nb alleen die ruwe
vorrn van hornoseksualiteft nie, rnaar aile vorrne daarvan
vornordool cutnan

3.3.2 Die legitirniteit van beroep op die Bybelse tema van die
Iiefde wat die naaste geen kwaad aandoen nie (Rorn 13:10),
orn daarrnee vir die homoseksuele verbintenis ‘n plek in die ge
rneente to vind, moot ernstig bevraagteken word. Die Iiefde
wat van die Christen gevorder word met betrekking tot sy
naaste, en waaroor Paulus dit in Rom 13:10 het (en Christus in
onder andere Matt 22:39), is nie die eros nie, maar die agape,
wat geheel en al anders is as die erotiese liefde, waar die
seksuele drif, die opstuwende verlange na geluk, die self
belang, op die voorgrond is. En al is die eros nie slegs op die
liggaarnlike afgestem nie, maar ook op die innerlike van die
ander, dan bly dit steeds toewending tot die ander in eie be-
lang. Die Christelike liefde, die agape, daarteenoor, het tot
voorbeeld God se liefde vir onverdienstelike sondaars. Dit is
00k daarin gefundeer. Dis jets wat nie uit die mens opkom nie,
maar in die hart van die mens uitgestort word (Rom 5:5), ‘n
gawe van die Heilige Gees (Gal 5:22). Dit volg ook nie as
verdere stadium op die eros nie en is nie die hoogste spits Of
die gereinigde vorm daarvan nie. Die gebode liefde vir die
naaste is ook geen voorkeur-liefde vir ‘n bepaalde rnedemens
nie. Dis ‘n liefde sonder onderskeid, ‘n nimmereindigende plig
wat op elke Christen rus, teenoor almal wat sy naaste is.

Aan die ander kant, die iiefde wat ‘n hornoseksuele persoon vir
‘n geslagsgenoot ervaar, is eros, en hoe verhewe die “liefde”
vir die geslagsgenoot ook al ervaar word, is dit nie to vereen
selwig met die agape nie. Ons sien wel volgens Efes 5:22-33
dat die erotiese liefde deur die agape verdiep kan word en
daardeur op ‘n besondere vlak geplaas word, maar nogtans val
die twee nie ongekwalifiseerd saam nie.

Vervolgens moot ook gelet word op die karakter van die
liefde waarvan Paulus in Rom 13:10 praat. Wanneer hy die go
meente oproep om mekaar lief te he, gee hy nie ‘n blote im
peratief van liefde wat alle kontoere mis en wat tot uitdrukking
kom in ‘n ongedifferensieerde gesindheidslewe nie. Die mens
leef immers in ‘n gevalle wOreld sodat hy alleen kan weet wat
liefde is en hoe om dit te beoefen, in afhanklikheid van God,
wat die sondaar liefhet; en ook in afhanklikheid van sy Woord,
waarin die wee waarlangs die Christelike liefde gerealiseer
moet word, aangedui word. Die imperatief van die liefde is ook
verbonde aan die konkrete gebooie (Rom 13:9). Dit funk
sioneer nie as ‘n nuwe norm of ideaal wat die wet oorbodig
maak nie. Juis daarom Paulus so bevestiging in vers 9 dat
waar Christelike iiefde is, daar niks mag gebeur wat die wet
verbied nie. Sonder die wet is die liefde ‘n blinde liefde, sodat
die gestaltes waarin die liefde tot God en die naaste dan wel
moot vloei, dus genormeer word.

Uit wat voorafgaande gestel is, mag egter nie afgelei word dat
die besondere aandag wat gevra word vir die gesindheid van
die liefde, nie van belang is nie. Die geloof in Christus behels
immers meer as net ‘n lowe van gebooie en norme naleef.
Wanneer die wet sonder Christus en die Christelike liefde
funksioneer, is dit niks anders as wettisisme nie. Hierteenoor
staan die ware liefde tot God in Christus nie in botsing met die
wet van God nie. Sodoende is die gehoorsaarnheid aan die
wet van God antwoord op die liefde waarmee God in Christus
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die mens tegernoet tree. Dit word die gestaltegewing van ‘n
dankbaarheidslewe en sO, deur ‘n lewe in Christus en deur ‘n
ewe “in die Iiefde” word die wet van God deur die Christen
“vervul”. Besonder ter sake in hierdie verband, is dat die op
vallende van die Bybelse rnensbeeld juis daarin geleO is dat dit
geen aandag vra vir die mens opsigself nie, rnaar alle aandag
opeis vir die verhouding tot God. Die verhouding tot God is in
al die ander verhoudinge van beslissende karakter. In die
betoning van Iiefde tot die naaste moet daar steeds sekerheid
wees dat aan die verhouding tot God nie te kort gedoen word
nie. As die Christen dan sy naaste moet liefhê, en sy naaste is
sy geslagsgenoot, sal hy horn rnoet liefhê volgens die Iiefde
wat eie is aan daardie besondere verhouding, soos dit
gevuidei woid deut Cud self in sy Wuuid. Waiineei Iiy daeii
enteen dit nie doen nie, openbaar hy ‘n verkeerde perspektief
op sy medernens en lewer hy bewys dat sy perspektief op God
66k verkeerd is.

Daar is geen ander rnoontlikheid as orn dan te konkludeer dat
hornoseksualiteit en die hornoseksuele verhouding nie inpas in
die deur-God-bedoelde onderskeid van die geslagte, die
besternrning van die geslagtelike, die wese van die huwelik en
die rnens as beeld van God nie. Ook toon die Skrif duidelik aan
dat vir die gelowige een van twee wee oopstaan; Of die gehude
of die ongehude staat. Beide is in religieus-etiese opsig
gelykwaardig. Die hornoseksuele verbintenis kan weliswaar
rnet die huwelik ‘n ooreenkorns vertoon, rnaar kan vir die
Christen nooit rnet die huwelik op gelyke voet staan nie en as
alternatief vir die rnonogarne huwelik aanvaar word nie. God
het rnan en vrou s6 geskape dat hulle aan rnekaar kan behoort,
liggaarnlik en geestelik, dat hulle rnekaar volledig kan aanvul,
en dat hulle vereniging ‘n vrugbare een kan wees.

Met die homoseksuele verhouding is dit so totaal anders. Wat
God nie wil nie en wat nie kan nie, wil die mens langs hierdie
weg tot stand bring. Die hornoseksuele Iiefde Iaat die mens nie
net sy denke, emosies en wil nie rnaar ook sy liggaarnsdele, sy
geslagsorgaan en selfs sy ontlastingsorgaan, teen hulle God
gegewe besternming gebruik. Daar is dus uiteindelik veel meer
op die spel as net die voorsiening van seksuele vervulling of
lewensaanvulling vir ‘n persentasie rnense wat seksueel af
wykend is. Dit gaan in werklikheid orn die gelykstelling van die
geslagte; die uitwissing van die deur-God-gestelde orde. Nog
meer: orn die prinsipiele aanvaarding van alternatiewe
huweliksvorrne vir die rnonogarnie, waardeur die uniekheid
van die huwelik as God-gewilde instelling vir rnan en vrou in
die gedrang korn.

In gehoorsaarnheid aan die Skrif, kan die gerneente van
Christus derhalwe nie anders nie as orn horn te rig teen enige
verskynsel en teen enige poging tot eenheidsbelewing wat ‘n
aanslag op die rnan/vrou-verhouding en die struktuur en wese
van die rnonogarne huwelik rnaak. Met hierdie afwysing, op
grond van die totale Skrifgetuienis, word nie geirnpliseer dat
die heteroseksuele huweliksverhouding, daarenteen,
volmaak is nie. Gans die menslewe deel in die gebrokenheid
van die skepping. Maar ten spyte van die onvolmaakte en die
sondige daarin, verteenwoordig dit ‘n skeppingsgegewend
heid wat deur God, 66k in die bedeling van gebrokenheid,
onder sy genade geneem en geheilig is en in diens gestel word
van die mensheid en die koninkryk van God.

4. KERKLIKE HULPVERLENING AAN DIE HOMO
SEKSUELE LIDMAAT

4.1 DIE EIESOORTIGHEID VAN DIE KERKLIKE
HULPVERLENING

Die eiesoortige roeping van die kerk deur rniddel van amps
draers, rnedegelowiges en gespesialiseerde diakonale dienste
met betrekking tot die hornoseksuele gemeentelid vloei voort
uit die besondere verbondenheid aan rnekaar, binne die ver
bondsgemeenskap. Hierdie gemeentelid is kragtens die ver
bondsverhouding waarin hy staan, geroep tot geloofsgroei in
Christus, onder leiding van die Woord; geroep tot vervulling

van ‘n bestemming, naamlik orn tot eer en verheerliking van
God te ewe. Hieruit vloei voort dat die diepste nood, ook van
die homoseksuele mens, nie sy liggaamlike of psigo-sosiale
nood is nie, hoe belangrik dit ook al mag wees. Dit is eerstens
sy behoefte aan ‘n sinvolle lewe en besternrning in Christus,
sodat die religieus-etiese dimensie dus van besondere
belang is. Kerklike hulpverlening aan die homoseksuele rnens
behels dus ook die deurgee van die Bybelse getuienis met
betrekking tot seksualiteit en die bestemming van die geslagte.

Die hulpverlening wat voortvloei uit die koinoniale verbonden
heid sal altyd in ‘n bepaalde rigting stuur, naamlik dat die
homoseksuele Iewenswyse en homoseksuele verhouding
nooit a~ ideaal of as alternatief vir die heteroseksLlele lewens
wyse en huwelik gesien kan word nie. EIke toegee aan overte
seksuele uitdrukking kan hoogstens die karakter van ‘n nood
oplossing dra, wat ook sonde is, dit wil sê afwyking van die
doel en bestemming wat God gestel het vir horn as rnens. En
as die hornoseksuele daad afkeurend in die Skrif bejeën word
en dit ‘n nog dringender dimensie kry orndat, volgens die
apostel Paulus, die ingaan in die koninkryk van God daarrnee
op die spel is (1 Kor 6:101, dan is die persoonlikheidstruktuur
en die konstitusie wat ‘n rnens tot daardie optrede stuur, wel
deeglik ‘n probleem.

Die werklike doel waarop afgestuur word, is orn ook daardie
gemeentelid te leer ewe met die Heer. Voorop staan dan die
uitbouing van ‘n lewende gelootsverhouding met Christus;
met Horn wat die ware bron van huip, krag en troos is en wat
die groot leed waaronder heel die skepping gebuk gaan, in sy
Godverlatenheid op Horn geneern het. Slegs wanneer hierdie
verhouding ‘n werklikheid is, sal die homoseksuele persoon
ook die ander verhoudings waarin hy staan, reg begryp en tot
eer van God hanteer.

Ook indien die omvorming van die hornoseksualiteit (met die
daarrnee gepaardgaande rnoontlikheid tot ‘n huwelik) nie ver
wesenlik word nie, is die gelowige hornoseksueel geroepe orn,
in gehoorsaarnheid aan die eis van Gods Woord, die stryd te
bly voer en nie sy gebrokenheid te idealiseer nie. Nooit sal dit
gaan om ‘n ewe van seksuele onthouding as sodanig, as ver
dienste voor God nie. Eerder om ‘n oortuiging dat die krag tot
oorwinning in Christus gelee is. Dus ‘n keuse vir God, in die
geloof dat Hy die lewe van onthouding wil en die ooreen
sternmende gawe daartoe sal verleen — ‘n uitdrukking dus van
‘n besondere verhouding tot die Here, wat ook verantwoorde
like liefde tot die medemens vereis.

4.2 DIE NOODSAAKLIKHEID VAN SPESIALISTIESE
TERAPI E

Orndat diepliggende agtergrondsfaktore ‘n rol speel en die
hornoseksueel daarby ook worstel met allerlei spanninge en
kwelvrae, is dit noodsaaklik dat so ‘n persoon toegang sal he
tot spesialistiese psigoterapie. In ‘n rnulti-dissiplinOre aanpak
vanuit religieus-etiese, medies-psigiatriese en sosiaal
rnaatskaplike gesigspunte sal sulke rnense gehelp rnoet word
om tot ‘n hoogs moontlike norrnale en sosiaal verantwoorde
like bestaan te korn. Steeds sal die ideaal moet bly om te werk
aan ‘n groter ooreensternming tussen die werklikheid van die
eie lewe en God se wil vir daardie lewe — al beteken dit ook
dat so ‘n lewe met leed gepaard sal gaan, ten einde God in
gees en Iiggaam te kan verheerlik. Waarop dus afgestuur sal
word, is die voile of gedeeltelike omvorrning van die afwyking.
Uit ‘n geloofsoogpunt egter is die bevryding van ondraaglike
spanninge, waardeur die homoseksuele persoon gehelp word
om in gehoorsaarnheid aan die norrne van die Skrif, sonder
overte homoseksuele uitdrukking, te leef, Of, in die geval waar
die hornoseksuele gerigtheid obsessioneel bly, die oop staan
vir die draende en bevrydende krag van die Evangelie van
Christus, van net sulke wesenlike betekenis.

Dit beteken egter nie dat die dienste van enige spesialis
terapeut aanvaarbaar sal wees nie. Wél diegene wat oortuig is
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van die noodsaaklikheid sowel as moontlikheid van huip en
wat nie in hulle terapie eise stel wat om geloofsgronde aan
stootlik sal wees nie. En waar die situasie horn al rneer voor
doen dat die psigiatrie en aanverwante wetenskappe toene
rnend daartoe kom orn hornoseksualiteit as “normaal” te
beskou en nie alle terapeute meer ernstig soek na rnetodes tot
genesing nie, sal die kerk ook in hierdie opsig, kragtens die
geloof in die Woord van God, nie sy verpligting en roeping
teenoor die homoseksuele lidrnate rnag ontduik nie. Alleen
diegene behoort daarorn aanbeveel te word, van wie dit
bekend is dat hulle in gehoorsaarnheid hulle gawes beoefen.
Die inisiatief sal self 00k geneem rnoet word vir organisering
van sulke dienste, wat wél op die terrein van die
goorgani~oordo diakonnat van dio kork 6

4.5 ‘N KORPORATIEWE DIMENSIE
Die kerk sal deur middel van arnpsdraers, lidmate en gespesia
liseerde diakonale hulpdienste met priesterlike bewoënheid en
liefde rnoet omsien na die homoseksuele lidmaat in sy midde,
diep bewus daarvan dat hy geweldig onder sy probleem ly en
dat verwerping, rnoeilike aanpassing en eensaarnheid tot ‘n
groot mate sy deel is. Die homoseksuele mens se normale
verhouding met ander mense (manlik sowel as vroulik) is ver
steur. As gevolg daarvan vind hy moeilik inskakeling in die
gewone gemeenskapspatrone. So ‘n persoon staan gelsoleerd
teenoor die heteroseksuele gerneenskap en voel bedreig. Hy
ervaar ook gevoelens van vrees — dal in die onbegrypende
wêreld rondom horn, sy probleem vir horn benadeling en af
wysing mag bring. In menige geval sal vereis word dat die
vryheid, in psigologiese sin, by so ‘n persoon eers vergroot
moot word, voordat hy in staat kan wees orn in groter vryheid
ems te rnaak met die Evangelie, met Gods gebooie en
beloftes.

Kerklike hulpverlening aan die homoseksuele lidmaat is dan
ook ten diepste ‘n funksie van die gemeerite as liggaam van
Christus. Die objek is immers die mens-in-gemeenskap. Waar
een losraak uit daardie gemeenskap, is dit die roeping van
medegelowiges om op so ‘n persoon ag te gee. ‘n Gelowige in
Christus, sonder werklike broers en susters, is in die Nuwe
Testamentiese skildering van die kerk ondenkbaar.

Die hart van die Christelike gerneenskap is die ontmoeting met
rnekaar en met God, in die erediens, rondom die Woord en
sakrarnente. Maar hierdie gemeenskap rnoet ook tot sy reg
korn as gespreksgemeenskap, waardeur die enkeling op
konkrete wyse ontrnoet en opgeneem word. Die ware ge
meente van Christus word immers gekenmerk, nie alleen deur
gerneenskap met Horn nie, maar 00k deur gerneenskap met
mekaar — ‘n gemeenskap wat ‘n geloofsgerneenskap is, sowel
as ‘n gemeenskap van hoop, maar nie minder nie, ook ‘n
Iiefdesgemeenskap, waar verstrooides tuis sal voel en waar
Iiefde en lojaliteit teenoor Christus uitrnond in dade van liefde
en lojaliteit teenoor mekaar.

Uit die oogpunt van ornbuiging van die homoseksuele gerigt
heid, is dit noodsaaklik dat die homoseksueel nie verstrengel
sal raak in ‘n hornoseksuoio groep of klub waar die horno
seksuele lewenswyse geIdealiseer en uitgebou word nie. Cm
bevry te word van sy gefikseerde betrokkenhoid op sy eie ge
slag, rnoet hy juis uit daardie geslote, abnormale milieu uit
kom. Cok vanuit ‘n geloofsoogpunt is kontak met die homo
seksuele milieu af te wys, want juis daar word die horno
seksuele Iewenswyse geldealiseer en aangewakker en van daar
uit word afbrekende aksies geloods teen die man/vrou
verhouding, die onderskeid tussen en besternrning van die
geslagte.

Die geloof in God en die gerneenskap met Horn is dus nie die
enigsto gemeenskapsreaiiteit in die lewe van ‘n gelowige nie
en hef nie die behoefte aan warme aanvaarding deur, en go
rneenskap met, ander op nie. Opheffing van eensaarnheid,
deur die geloof in Christus, moet steeds gebou en gedra word

deur ware gerneenskap tussen mense wat leef uit die gemeen
skap met God. Onontwykbaar ook is die Skrifgetuienis dat die-
gene wat vanweë geioofsoorwegings nie in ‘n huweiik opgaan
nie, nie in isoiasio hoef to bly staan nie, rnaar in die geloofs
gemeenskap met mede-gelowiges ‘n sinvolle plek en bestem
ming behoort te vind. Daarorn word die gemeente van Chris
tus nie slegs gestel voor die vraag wat die gesag van die Bybel
is met betrekking tot die hornoseksualiteit nie maar eweseer
voor die vraag of hulle hierdie opdrag sal aanvaar — orn die
liefde en die reddende krag van God sigbaar to maak teenoor
medernense wat hulie nodig het. Die behoefte aan versterking
en aktivering van die onderlinge gemeenskap en liefde, as ‘n
integrale deel van die kerklike sorg vir die homoseksuele lid
rnaat, i~j Bybol~ dus onortwykbaa!.

In die plek van die afkeer, verwerping en rninagting wat so ‘n
persoon in die breëre sarnelewing ondervind, moet in die
Christoliko gemeente begrip vir sy ornstandighedo en sy stryd
gekweek word. Ja, 00k barrnhartigheid, as dit sou blyk dat
hiordie medo-broeder/suster in die Here in swakheid, die
Christeliko norm met betrekking tot seksualiteit nie gehand
haaf het nie.

Van wesenlike belang is 00k die ems waarrnoe die gemeente
lede self orngaan met Gods Woord. Die gemeente verwag van
die hornoseksuele medegelowige om ems met Gods gebod te
maak. Die ontbreek by die gemeente van dieselfde ems met
betrekking tot God so gebooie in hulle daaglikse lewe, is daar
enteen die maklikste weg om die kerklike sorg aan die homo
seksuele lidrnaat kragteloos to rnaak.

Die kerklike huipverlening aan die homoseksuele lidmaat sal
00k nooit losgesien kan word van die breë sosiale en kulturele
milieu waarvan hy deel is nie.

Dit hoort tot die taak van die kerk van Christus orn as gehoor
same burgers van sy koninkryk die wOreid in te gaan en die
sonde tee te work en alies to probeer terugbring na die deur
God-bepaalde doel en bestemming daarvan. Huip aan mense
met hornoseksuele probleme is dus ook nie los te sien van ‘n
noodsaaklike wysiging in denke by ‘n groot deel van die
gomeenskap, wat vandag afwykend vir norrnaal uitgee en
stryd dour aanpassing vervang nie. Die kerk van Christus sal
moet bly verkondig dat die voile seksueie uitlewing aan die
huwelik gekoppel moot wees.

Onontwykbaar is ook die roeping om te bly bou aan die
huweliksiewe en die gesinsgeluk in die gerneente en orn alies
wat ‘n gesonde huwekk en gesinslewe bedreig, tee to gaan.

4.6 SKULD, VERANTWOORDELIKHEID EN VERGIFNIS

Die besit van ‘n homoseksuele oriëntasie as sodanig, kan
nie sumrnier tot persoonlike skuld gereken word nie. Siekte en
disharmonie kan wOl voigens die Skrif ‘n besondere straf woes
op sonde (vgi Lev 26:16; 1 Kon 5:27; 1 Kor 11:30) rnaar dit is
sonder twyfel ook eon van die vole simptorne ~ian die ge
brokenheid van die aardse lowe. Die wortel daarvan lê in die
sondeval en die sondigo toestand waarin alie rnense deel.
Maar die lyn moot verder as dit deurgetrek word. Duidehk sal
dit deurgegee moot word dat dit nie baat om die skuld vir die
afwyking af to skuif op die ouers Of die gerneenskap, Of seifs
op God nie. Die homoseksueei mag nie bly vassteek in sy ver
lode nie. Voorop sal staan die persoonkke verantwoordehkheid
voor God vir sy eie ewe. Waar daar werkiike, bewuste oor
troding van Gods norme was, moot daardie skuid bely word.
En waar die skuid in opregtheid boly word, daar sal, vanuit die
Woord, die verkondiging van voile vergifnis nie mag uitbly nie.

4.7 BEWOENHEID EN TUG
Die voorbeeld van Jesus sal as besondere riglyn dien.
Aihoowel Hy sonde veroordeel het, hot Hy met die wat in
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sonde geval het, oneindige geduld gehad, bewoënheid getoon
en skuld, waar dlt berouvol bely Is, kwytgeskeld. Soos
Christus bereid was om neer te buig tot die uitgeworpenes en
gebrokenes, so sal ook sy gemeente medebroeders en -sus
ters, vir wie die lewenspad moeisaam kronkel, in die hart en in
die hand moet hou. Ook sal die woord van die apostel Paulus
in die optrede van die gemeente ruim gestalte moet vind:
“Broeders, as iemand in eon of ander sonde val, moot hulle
wat julie deur die Gees laat lei, so iemand in ‘n goes van sag
moedigheid regheip. En pas op: jy kan self ook in versoeking
kom” (Gal 6:1). Vanweë die besondere insig wat verkry is uit
die empiriese navorsing, dat uiterlike dwang geen blywende
waarde het nie, sal die weg met die homoseksueel eon wees
van ‘laiigs~ain liaas” — ‘n I11o&~alrIe wag van gesprek eli
gebed, ten einde so ver te kom dat hy nie alleen sal insien dat
die Hoer dit anders wii nie, maar 00k dat Hy die krag gee om
anders te doen. Want die voltooiing van God so work in die
lewe van elke lidmaat van sy kerk, bly steeds ‘n moeisame
groeiproses, waarin die Heiligo Goes daagliks pleit, arbei,
troos, vermaan en beweeg tot voile oorgawe in Christus.

Uiteindelik moet egter ook daarmee rekening gehou word dat
daar ‘n vrywillige, doolgorigte en voihardendo keuse van die
persoon self, teen die norm van Gods Woord in kan weos.
Daar mag diegene govind word by wie die vashou aan overte
homoseksuole verhoudings (en by sommige ook vashou aan
die homoseksuele milieu) ‘n lewenswyse geword hot, waarvan
hulle nio wil afsien nie — nio vanweë ‘n onvormoë of swakheid
nie, mear vanweë daadworkliko idealisering van die homosek
sualiteit en die homoseksuele lewenswyse, terwyl hulle die
Godgewildo heteroseksualiteit on die huwelik verag, en die af
takeling daarvan selfs voorstaan. Sodoende sal die hole
vorhouding tussen gemeonte en dio homoseksuele persoon op
‘n geheel andor viak te staan kom naamlik die van die tug in
engere sin, maar wat altyd ‘n geestelike karaktor dra en geen
straf wil woos nie. Die omkeer van die sondaar on die bring tot
nuwo insigte vanuit die Woord, staan op die voorgrond. Dit
vlooi nie voort bloot uit menslike verontwaardiging nie, en is
nie ‘n wanhopigo poging om ‘n saak tot ‘n eindo te bring nie.
Dit geskied met ‘n intense verwagting en gebed om die
genadige handeling van God self, sodat die mens om wie dit
gaan weer nader getrok mag word aan Christus en sy kerk.

5. Aanbeveling
5.1 Homoseksualiteit is in die hg van die Skrif ‘n afwykende
vorm van seksualiteit.

5.2 Homoseksuele praktyke en ‘n homoseksuele verhouding
moet afgewys word as in stryd met die wil van God, soos in
die Heilige Skrif geopenbaar.

5.3 Die kork hot ‘n oiesoortige verantwoordelikheid teenoor
die homoseksuele lidmaat. Dit het ton doel geloofsgroei in
Christus en ‘n ewe van gehoorsaamheid aan God, volgens die
norme van Sy Woord, tot eer van sy Naam.

5.4 Die homoseksuele lidmaat mag nie op grond van sy af
wykende gerigtheid, as sodanig, die belewing van die
gemeenskap van die heihiges en die geleentheid tot diens in
belang van die koninkryk van God ontsê word nie.

5.5 Streeksinodes word opgeroep om indringend to besin
oor die implementering en koordinering van Bybelgefundeerde
hulpdienste en -programme vir lidmate met homoseksuele pro
bleme.

5.6 Leraars behoort op hoogte to woes met die besondere
probieme waarmee die homoseksuele hidmaat te doen het,
sodat huhle in hulle dienswerk hierdie nood kan ontmoot en die
gemeente en ampsdraers kan opwek tot begrip en bewoën
heid ton opsigte van diegene wat op hierdie wyse ly.

5.7 Kerkrade word opgeroep om hulle steeds to beywer vir
die bevordoring van gesonde huwehike en gesinsverhoudinge.

5.8 Ouors word aangomoedig om vir beraad aan te klop wan
neer huhle afwykende seksuele ontwlkkelhrg by liulle kiriders
opmerk.

5.9 To midde van die hedondaagse idealisering van
seksuahiteit en seksuele vervulhing vir elke mens, moet die
Bybelse beginsels met betrekking tot seksuahiteit en huwelik
onbevrees verkondig word.

5.10 Die Algemene Sinode dra dit aan die AKDB op om met
die betrokke staatsdepartement(e) to onderhandel oor finan
siële ondersteuning vir spesiahistiese kerkhike dienste gong op
die spes~fieke nood van die homoseksuele mens.

BYLAE F — AS 1986 — 31.5

VERSLAG VAN DIE KAPELAAN-GENERAAL VAN DIE
SUID-AFRIKAANSE GEVANGENISDIENS OOR DIE
GODSDIENSTIGE VERSORGING VAN GEVANGENES
VIA DIE ALGEMENE KOMMISSIE VIR DIE DIENS VAN
BARMHARTIGHEID AAN DIE ALGEMENE SINODE

VAN DIE NEDERDUITSE GEREFORMEERDE KERK

1. INLEIDING
1.1 Dit is met oprogte dank aan die Here van die Kerk in die
eerste p10k, dat verdere vordering bong kan word met betrek
king tot die godsdienstige vorsorging van gevangenes. Dit is
ook gepas dat dank gebring word aan die Minister van Justisie
on die Kommissaris van Gevangenisse, asook aan elke lid van
die Suid-Afrikaanse Gevangenisdiens vir die hulp en bystand
wat aan die Kerk in die algemeen verleen is om die opdrag van
Christus aan sy Kerk vir die pastoraat aan lidmate in die sowat
250 gevangenisse wat oor die hole Repubhiok van Suid-Afrika
versproi is, to doen. ‘n Besondere woord van dank word gong
aan die Nederduitse Gereformeerde Kerk wat leraars, evange
histe, ouderlinge, diakens en ander hidmate beskikbaar stel om
aan hidmate en aanhangers van die Kerk in die gevangenis ‘n
gespesialiseerde pastoraat te verrig. Dank is ook verskuldig
aan elke ampsdraer en hidmaat wat met groot opoffering
gereeld en getrou huhle taak van geestehike versorging in
belang van verhoorafwagtendes en govonnisdo persone ver
rig.

1.2 Vordering kan ook bong word as gevolg van die imple
montering van en groei in nuwe beleid. Daar word op ‘n voort
gaande grondslag aanpassings gemaak omdat hierdie arbeid
spesiahisasie vereis en nuwe hanteningswyses voortdurend na
yore tree. Omdat die Suid-Afrikaanse opset so verskil van die
opset oorsee, is dit belangrik dat die wyse van gevangenis
pastoraat aangepas en geintogreerd hier to lande sal geskied.
Daar bestaan baie mm op skrif oor gevangenispastoraat en die
verskyning van ‘n pubhikasie in hierdie verband en Augustus
word opgewonde afgewag.

2. PERSONEEL
2.1 HOOFKWARTIERPERSONEEL
2.1.1 Kapelaan-generaal: Ds AC Sephton (Ned Geref Kerk)

2.1.2 Streekkapelane:
Ds JJF Bezuidenhout — Transvaalstreek (Ned Geref Kerk)
Rev IC Scott — Natalstreek (Methodiste Kork)
Dr FJ Ohlewagen — Vrystaatstreek (Ned Geref Kerk)
Ds WIL Bosman — Oos- en Weskaapstreok (Ned Geref Kerk)

2.1.3 Van hierdie streekkapelane is tans drie to Hoofkwartier
govestig, terwyl ds Bosman to Kaapstad woonagtig is. Ds
Bosman tree met pensioen af (DV) aan die einde van Junie
1986. Daar is tans venwikkehinge ten opsigte van die interne
organisasie van die Suid-Afrikaanse Gevangenisdiens; sodra
dit afgehandel is sal die streekkapelane wanneer prakties uit
voerbaar na die streke verhuis.
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2.2 KOMMANDEMENTSKAPELANE
Dc MG Bosch, Allandolo (Nod Gorof Sondingkerk)
Ds DJ Brand, Branclvlei/Worcester (Ned Geref Kerk)
Ds DJ Claassens, Barberton/Bethal (Ned Herv Kerk)
Ds PF Conradie, Witbank (Ned Geref Kerk)
Ds PJ Fourie, Waterval/Kandaspunt (Ned Geref Kerk)
Ds PL Gouws, Goedemoed (Ned Geref Kerk)
Ds GP Greeff, Bloemfontein/Kimberley (Ned Geref Kerk in
Afrika)
Vr AJ Hahn, Durban (Rooms Katolieke Kerk)
Ds KA Janse van Rensburg, Klerksdorp/Groenpunt (Geref
Kerk)
Ds DM Kotzé, Baviaanspoort (Ned Geref Kerk)
Rev J Kruger, Pietermaritzburg (M~thodi~to l(eik)
Ds HJ Kritzinger, Port-Elizabeth (Ned Geref Kerk)
Past EL MöIler, Modderbee (AGS Kerk)
Ds BJ Piek, Zonderwater (Ned Geref Kerk)
Ds WJ Pretorius, Pretoria (Ned Geref Kerk)
Ds JC Smit, Leeuwkop (Ned Geref Kerk)
Ds JP Steyl, George (Ned Geref Kerk)
Ds LC Swart, Kroonstàd (Ned Geref Kerk)
Ds PW van Deventer, Victor Verster (Ned Geref Kerk)
Rev (Canon) SG van Musschenbroek, Oos-Londen (Church of
the Province of SA)
Ds TJ Voges, Pollsmoor/Robbeneiland (Ned Geref Kerk)

2.3 Vakatures sowel as bevriesing van poste as gevolg van
die finansiële posisie van die land, het noodwendig stremmend
ingewerk op voortgesette ontwikkeling en uitbouing van die
werk. Tans is al die poste gevul, en word gehoop op die
verkryging van addisionele poste ten einde die werksaamhede
nog meer effektief te kan doen.

2.4 Vir die inlywing van kapelane in die werksaamhede van
die korps, hulle oriëntering en indiensopleiding word voort
gaande byeenkomste gehou en indiensopleiding georganiseer.

2.5 Hoewel nege verskillende kerke reeds in die kapelaans
korps verteenwoordig is, word gepoog om steeds meer kerke
verteenwoordig te kry ter wille van die inset vanuit meer kerke
waarvan lidmate en aanhangers in gevangesetting verkeer.

3. OOREENKOMS BRE~ MODERATUUR
3.1 Om dit moontlik te maak om kapelane op die vaste
diensstaat van die Suid-Afrikaanse Gevangenisdiens aan te
stel, is ‘n ooreenkoms met die Breë Moderatuur aangegaan
ten einde oor die volgende te reel: diensvoorwaardes, behoud
van status, inskakeling by die kerk, toesig, en ander. As
gevolg van ontwikkeling by beide die kerk en die Suid
Afrikaanse Gevangenisdiens, word tans gewerk aan die in
houd van ‘n verbeterde en hersiene ooreenkoms.

3.2 Die Kapelaankommissie van die Breë Moderatuur het in
sae in die groslys met die oog op beroeping en inskakeling van
kapela ne.

4. GODSDIENSTIGE WERKERS
4.1 Daar is tans vier blanke en vier swart predikante wat
deur hulle kerke afgesonder is om godsdienstige werk op ‘n
heeltydse basis te doen en te organiseer. Hiervan is twee
predikante van die Ned Geref Kerk, twee van die Ned Geref
Kerk in Afrika, twee van die Methodiste Kerk en twee van die
Anglikaanse Kerk.

4.2 Behalwe die voltydse godsdienstige werkers, is daar
volgens die jongste telling 1807 deeltydse godsdienstige
werkers gemagtig om godsdienstige werk in gevangenisse te
verrig. Hulle verteenwoordig 47 kerke en gelowe. Hiervan was
619 uit die Ned Geref Kerke bestaande uit 252 geordende
predikante, 63 evangeliste, en 294 lidmate. 357 is ongeordende
godsdienstige werkers, waarvan 189 blank, 37 bruin, en 131
swart is.

4,3 Tans is daar slegs by 6 gevangenisse geen godsdienstige
weikei vclIl die Ned Geiel Kerklairiilie aanges[el nie. Dit kan
aan een of meer van die volgende gewyt word: daar is
moontlik ‘n vakature by die gemeente binne wie se grense ‘n
gevangenis val; sommige gevangenisse, veral plaas
gevangenisse, is vêr van woonbuurtes gelee; alle kerke het nie
altyd leraars plaaslik waar gevangenisse gelee is nie; ‘n oorvol
program veroorsaak dat plaaslike leraars nie noodwendig
gevangenispastoraat as prioriteit beskou nie; sommige kerke
het werklik ‘n tekort landwyd aan leraars.

4.4 Hoofde van Gevangenisse, Bevelvoerende Offisiere,
Kommandementskapelane, Streekkapelane en kerklike kom
mi~sios doon hais mocito om kerke te motiveer om gods
dienstige werkers te laat magtig vir besoeke waar die behoefte
bestaan, of waar die kerke nie genoegsaam godsdienstige
werkers het om die arbeid aan die hoeveelheid lidmate te kan
hanteer nie.

4.5 Die inlywing, oriëntering en opleiding van godsdienstige
werkers, sowel as voorligting aan hulle word dour middel van
rondskrywes, konferensies wat landswyd gehou word deur
kommandementskapelane sowel as deur streekkapelane en
die Kapelaan-generaal se kantoor.

4.6 Navrae oor verdere opleiding en oriëntering word dikwels
gerig, en moontlik het die tyd nou ryp geword om diepgaander
opleiding deur een of ander kursus of op meer gereelde grond
slag op plaaslike vlak te begin hanteer. Die kerk behoort hierby
ten innigste betrokke te wees, want dit gaan per slot van sake
oor die hantering van eie lidmate. Onderhandeling met die
Rektor van Hugenote Kollege sowel as navorsing oor belang
stelling in verdere opleiding by aangestelde Godsdienstige
Werkers is reeds in ‘n gevorderde stadium.

5. SESSIE- EN REISKOSTEVERGOEDING
5.1 ‘n Sessiefooi word aan godsdienstige werkers uitbetaal
vir elke uur in die gevangenis aan gevangenispastoraat bestee.
Die aantal sessies word bepaal deur die aantal gevangenes wat
lidmate van die bepaalde kerk op 30 Junie elke jaar is.

5.2 Reiskoste aangegaan om die gevangenis te besoek vir die
hoeveelheid kere waarvoor sessies toegeken is, word 00k uit
betaal om die koste van vervoer te kan bestry.

5.3 Die aantal sessies toegeken kan deur die kerklike werkers
oorskry word: die kerke kan veel meer werk as die toegekende
sessies — geen vergoeding word egter vir sodanige besoeke
gegee nie.

5.4 Hierdie vergoeding is nie bedoel om die gemagtigde
godsdienstige werkers te vergoed vir die werk wat hulle in die
gevangenisse namens hulle kerke doen nie want dit sal nie
moontlik wees nie. Dit moet egter gesien word as ‘n gebaar
van waardering vir die moeite wat godsdienstige werkers hulle
getroos en dit word ook sO deur die Suid-Afrikaanse Gevange
nisdiens beskou. Talle van hulle gebruik hierdie inkomste om
godsdienstige literatuur aan te vul en wanneer verdere formele
opleiding ‘n werklikheid word, sal dit handig te pas kom om
koste te bestry.

6. VERHOUDING KERK—SUID-AFRIKAANSE
GEVANGENISDIENS

6.1 In die geskiedenis van Suid-Afrika word tans ‘n fase
beleef waarin veel spanning tussen die kerk en die staat beleef
word. Tog kan daar in waarheid getuig word dat wat die
verhoudinge tussen kerke en die Suid-Afrikaanse Gevangenis
diens betref, slegs die hartlikste samewerking bestaan. Daar is
groot welwillendheid vir die bearbeiding van lidmate en die
toelating van die owerheid om dit te kan doen.

6.2 Daar word tans gesprek gevoer om nog mOér kerke by
gevangenispastoraat betrokke te kry. Die skepping en
onderhouding van goeie verhoudinge tussen die Suid-Afri
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kaanse Gevangenisdiens en die volgende kerke het uitgeioop
up die bywoiiiiig eli luespieek vail keiklike veigadeiinge,
berade en konferensies: Gereformeerde Kerk; Nederduitsch
Hervormde Kerk; Nederduitse Gereformeerde Kerk; Neder
duitse Gereformeerde Sendingkerk; Nederduitse
Goreformeorde Kerk in Afrika; Anglikaanse Kerk; Methodiste
Kerk; Apostoliese Geloofsendingkork; Voile Evangeliekerk;
Presbiteriaanse Kerk; Kongregasionaliste Kerk; verskeie Bap
tiste Kerke geaffilieer by die Baptiste Unie, en andere.

7. OPENBARE OPTREDE
7.1 Die kapelane was beskikbaar en het met dankbaarheid
daarvan qebruik gemaak om by geleentheid te kon optroe by
gemeentes, kerklike vergaderings, -konferensies en ander
geleonthede. Talie preekbeurte is waargeneem. Inhigting is by
byeenkomste verskaf ten opsigte van godsdienstige bearbei
ding van gevangones, die verantwoordelikheid van die kerke in
die verband, misdaadvoorkoming en die piek en rol van die go
meente in die lowe van die gewese gevangene. Letterlik
duisende mense is in die twee amptelike taalgroepo toe
gespreek, sowel as in van die Afrika-taalgroepe.

7.2 Ook is besoek gebring by die Teologiese Fakulteito van
die Ned Geref Kerk. Teologieso en ander studente is by
Stellenbosch, Pretoria, Bloemfontein, Universiteit van die
Noorde, Rhodes, Durban en Unisa sowol as by die Hugenote
Koliege toegespreek.

8. INSPEKSIEBESOEKE
8.1 Kommandementskapelane doen jaariiks op ‘n deur
lopende grondslag by gevangenisse besoek om to verseker dat
boleid van die Suid-Afrikaanse Gevangenisdiens op plaasiike
viak uitgevoer word. By hierdie geleenthede, sowel as by
goleentheid van die jaariikse konferensies met godsdienstige
werkers, kan dan op die vlak waar die werk gedoen word, met
beide die lede van die Suid-Afrikaanse Gevangenisdiens en die
godsdienstige werkers beraad gehou word oor die mees effek
tiewe bearbeidingswyses. Op hierdie wyse kry ledo ‘ri beter
begrip vir die noodsaaklikheid van die werk; kerke en gods
dienstige werkers ontvang terugvoer oor die werk en kan die
problematiek van die Suid-Afrikaanse Gevangenisdiens in die
hantering van gevangenes beter verstaan en dus beter same
werking verkry; dienste en groepbyeenkomste sowel as
persoonlike pastoraat kan soveel beter gedoen word; en is dit
moontlik om beter voorsioning en benutting van Bybols en
godsdienstige lektuur te hanteer.

9. BYBELVOORSIENING
Die Bybelgenootskap van Suid-Afrika voorsien in ‘n baie groot
behoefte deur Bybeis gratis te voorsien uit fondse ge-in by
wyse van skenkings en sinodale kolloktes. Hoewel hierdie bron
vanwed die finansiële- en die ruilwaarde van die Rand beperk
is, voorsien dit steeds in ‘n baie gewaardeerde diens aan
gevangenes. Hierdie Bybeis, Nuwe Tostamente en Skrifdele
word die persoonlike eiendom van gevangenes en kan die
waarde daarin die ewigheidsperspektief moeilik oorskat word.

10. GODSDIENSTIGE LITERATUUR
10.1 Verskillonde kerke het Bybelkorrespondensiokursusse
wat aan lidmate en aanhangers voorsien word. Die ideaal is
dat godsdienstige werkers self die kursusse sal hanteer en in
dien moontlik sal korrigeer. Op hierdie vvyse word dan goeie
kontak met die lidmaat gemaak en kan probleemareas makliker
geldentifiseer word en aandag daaraan bestee word. Vir die
Ned Geref Kerk doen Bybelkor ook in hierdie verband baie
groot werk en word langs hierdie weg groot waardering daar
voor betuig.

10.2 Die gebruik van godsdienstige leesstof deur godsdiens
tige werkers is een van die mees effektiewe wyses van bearbei
ding. So word ‘n loemte wat in die mondering van die
gevangene blootgelO is, deur toepaslike iiteratuur hanteer, en
met opvolging geintegroer.

11. KERKLIKE NASORG
l(erke behoort nie alleen aktief betrokko to woos by
gevangenispastoraat as sodanig nie, maar die bemoeienis van
die kerk by die ontsiane gevangene behoort hoe prioriteite to
ontvang. As die gevangenis so dour vir die gevangene by vry
lating oopgaan, moet hy dieselfde oop dour by die kerk kry.
Sommige gevangenes wat hulle kerklidmaatskap voor
gevangesetting nie hoog gestel het nie, hot in die trauma van
gevangeskap waardering gekry vir die betekenis van lidmaat to
woes van die kerk van Christus. As die Goeie Herder hom dan
nio verstoot nio, behoort die kerk in sy pastoraat na ontslag dit
ook nio to doen nio.

12 PENS~OENAANGELEENTHEID
Groot waardering bestaan by die kapelane vir die bemoeienis
van die kerk met die feit dat kapelano vorplig was om aan tweo
pensioonfondse to behoort. Die ooreenkoms van dio kerk met
die staat dat beide mekaar so ponsioonfondso ten opsigto van
individuole “worknemors” sal erken en hanteor, is ‘n groot
dourbraak wat gemaak is. Namens die kapeiane word die dank
hiervoor aan die kork oorgedra.

13. GEVANGENISBEVOLKING
Dit is bolangrik vir die kork om konnis to neem dat die
gevangenisbevolking steeds grooi. Hierdie is ‘n saak wat vra
om voorbidding nie alleon vir lidmato on aanhangers wat in die
govangenisse hulle hevind nie, maar ook vir die personeel wat
met die govangenes moot work — dikwels onder groot pro
vokasie en met porsoneeltokorte. Maar veral ook omdat
kriminaliteit ‘n verwoostonde kanker bly wat goon yolk en kerk
ontsien op sy vornietigingspad nie.

14. WYSES VAN BEARBEIDING
14.1 Kerkdionste, bidu ro, kategetiese onderrig, Bybolstudie
groope en groepbesprekings sowel as kore is van die groops
metodes van hantering van gevangenes.

14.2 Oggend- en aandgodsdiens, persoonlike bearbeiding en
-hantering van individuele problematiek is van die moos of
fektiewe en bewese wyses van gevangonospastoraat.

14.3 Met gebruikmaking van oudio-visuele huipmiddols,
soos truprojektors, videoapparaat, bandmasjione en skyfie
projoktormateriaal, asook die installering van kommunikasie
stolsels dour kerke en gemoontos vir gebruik dour die Suid
Afrikaanso Gevangenisdiens geskenk, kon talle gevangenes
beroik word. Dank vir die beskikbaarstelling hiervan word ook
teonoor die kerk uitgospreek.

15. SLOTOPMERKINGS
Die Afdeling Godsdienstige Versorging so personeel vervul ‘n
baie groot rol dour die skepping en onderhouding van gooie
botrekkings tussen die Suid-Afrikaanso Govangonisdiens aan
die eon kant, en aan die ander kant die kerke, gelowe en kork
groepe wat die verskeidenheid van teologiese-godsdienstige
strominge en rigtings verteonwoordig, sowel as kerkbevolking
van die vorskillende volkere van Suid-Afrika on die gods
dionstige werkers. Daar bestaan ‘n hartlikheid onderling by die
besef van die eon gemeenskaplike doel — die godsdienstigo
vorsorging van die steeds groeiende gevangonisbevolking. Dit
is verder duidelik dat die jare waarin ‘n beleid van praktyk
gerigtheid gevolg is, nou duidelike vrugte afworp. Hoewel die
godsdienstige vorsorging van gevangones goheel en al verskil
van die benadering van soortgolyke aksios in die buiteland, is
die benadering hier to lande tog binne die konteks van die
behoefto, vrugbaar en lewenskragtig en getuig dit daarvan dat
die weg wat ingeslaan is nie not teologios verantwoord maar
ook prakties uitors lewenskragtig en van buitegewone waarde
kan woos.

16. AANBEVELINGE
16.1 Dank aan Minister HJ Coetsee
Die Sinode boekstaaf sy opregte dank on waardering teenoor
die Minister van Justisie, mnr HJ Coetsee, vir persoonlike
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volgehoue en in dringende ondersteuning verleen aan die
pastorale versorging van gevangenes. Sy geInteresseerdheid
in elke ontwikkeling en bereidheid orn meer te doen aan beraad
oor en evaluering van verdere ontwikkeling en verdieping van
hierdie dienswerk onderskryf die opregte meelewing met die
kerk wat hom deur die jare kenmerk. Die vergadering bid horn
toe buitengewone wysheid en insig vir die verantwoordelike
portefeulje wat hy hanteer in hierdie tye.

16.2 Publikasie: Gevangenispastoraat/Prison Ministry
Die vergadering neem met waardering kennis van hierdie
buitengewone publikasie wat as ‘n “eerste” op die Suid
Afrikaanse mark ‘n beduidende teologiese baan breek. Dit
word ten sterkste aanbeveel by alle Kerkrade aangesien dit ‘n
besondere bydrae lewer tot begrip vir en kennis van kerklike
hantering van gevangenes ook na ontslag.

16.3 Emeritaat Ds WIL Bosman
Die vergadering neem met besondere waardering kennis van
die uitstaande dienste wat ds Bosrnan gelewer het as
Kommandernentskapelaan te Watervalgevangenis, Natal
sowel as Streekkapelaan van die Dos- en Weskaap. Die onder
skeiding waarrnee hy die Here gedien het in hierdie verband
sowel as die uitstaande wyse waarop hy die Ned Geref Kerk
verteenwoordig het in sy hantering van tien talle ander Kerke,
stem tot baie groot dankbaarheid. Die vergadering bid horn e~
sy eg~enote Sylvia, ‘n seënryke aftrede toe.

16.4 Die vergadering neem met dank kennis van die finalise
ring van die pensioen aangeleentheid van kapelane. Dit word
aan die Breë Moderatuur opgedra om die finale forrnele onder
tekening van die ooreenkorns met die staat voortvloeiend uit
die ontwiklceling, te onderneem.

16.5 Verdere opleiding van aangestelcie Godsdienstige
Werkers.

Die vergadering neem met dank kennis van die ontwik
keling op hierdie gebied, veral waar dit mag meebring

dat Hugenote-Kollege ‘n leidende rol sal speel. Die
voorgestelde verdere ontwikkeling van gododienstige
werkers word hartlik aanbeveel by alle kerkrade, aange
sien dit ‘n baie groot bydrae mag lewer om hierdie
gewaardeerde aangestelde godsdienstige werkers
verder toe te rus.

16.6 Feesjaar: SA Gevangenisdiens
Die Sinode neem met waardering kennis van die vieringe van
die Suid-Afrikaanse Gevangenisdiens Se vyf en sewentig jarige
bestaan. Die Kornmissaris van Gevangenisse, Luitenant
generaal WH Willemse word hartlik geluk gewens nie net met
die programme om die feestelike geleentheid te herdenk nie,
maar ook veral die wyse waarop ontwikkelinqe in die hantering
van gevangenes daarmee aan die bevolking deurgegee is.

Hy met sy personeel wat deur die jare op soveel wyses bewys
gelewer het van vaardigheid, wetenskaplikheid en toewyding
word besondere toerusting en krag toegebid vir die uitvoering
van ‘n Godgegewe verantwoordelikheid wat meerentyd die
kerklike aandag verbygaan.

AFSLU ITI NG
Dit is met besondere dankbaarheid vir geleentheid orn die
afgelope sewentien jaar gevangenispastoraat te kon beleef dat
hierdie laaste verslag aangebied word (My aftree datum is DV
30 November 1987). Oneindige dank aan Horn wat gesê het Ek
was in die gevangenis en julie het My besoek (Matt 25). Aan
Horn kom toe die lof en dank en aanbidding vir hierdie onuit
spreeklike voorreg vir presies 18 jaar.

Mag die voigende Kapelaan-generaal ‘n uiters geseende bedie
ning beleef.

AC SEPHTON
KAPELAAN-GENERAAL
SA GEVANGENISDIENS
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16 Vers~ag van d~e

HUGENOTE-KOLLEGE

Geagte Voorsitter en Broers

Die Raad van die Hugenote-Kollege rapporteer graag soos
voig:

1. INLEIDEND

1.1 ALGEMEEN
Onder die seënende hand van die Here was die Kollege in staat
om sy werksaamhede voort te sit en dienswerkers op verskil
lende terreine aan die Kerk te ewer, ten spyte van omstandig
hede, veral toy finansies, wat soms beproewend is.

1.2 RAADSLEDE
Die Raad van die Hugenote-Kollege is soos voig saamgestel:

Dr HF Conradie (Wes-Kaap)and) (Voorsitter)
Ds JD Thom (Wes-Kaapland)
Ds OSH Raubenheimer (Wes-Kaapland)
Os JA Victor (Wes-Kaapland)
Ds CA Jordaan (Oos-Kaapland)
Ds C Albertyn (Noord-Kaapland)
Ds CF Heyns (Oranje-Vrystaat)
Dr RC Lindeque (Wes-Transvaal)
Ds WC Oosthuizen (Noord-Transvaal)
Dr AH Botha (Suid-Transvaal)
Ds AJN van Heerden (Oos-Transvaal)
Mnr EL de Hart (Natal)
Ds GJ Strydom (Suidwes-Afrika)
Dr AM Hofmeyr (ASS K)
Dr MM Nieuwoudt (AKDB)
Ds M Smuts (AKAE)
Dr LC Dressel (AJK)
Mev C Hattingh (Vroueaksie)
Ds JN Smith (Leraar, NG Kerk Wellington)
Prof T van Wijk )Unisa, gekoopteer)
Prof DJ Bosch (Unisa, gekoopteer)
Ds CS Roberts )SKDB Wes-Kaap, gekoopteer)
Prof PR van Dyk )Rektor) )Skriba)
Dr JP du T Furstenburg )Vise-rektor)
Dr P Rossouw (adviserend)

1.3 PERSON EEL VAN DIE KOLLEGE
1.3.1 Die akademiese en administratiewe personeel van die
Ko)lege is goed toegerus vir hul taak en vervul hul p)igte met
kundigheid en ywer.

1.3.2 Sedert die vorige Algemene Sinode het twee besonder
begaafde en toegewyde werkkragte van die Ko)lege hul aftree
ouderdom bereik, tw prof GJ van Zy) (Hoof Departement
Maatskaplike Werk en Vise-rektor Akademies) en prof PC le
Roux (Vise-rektor Administrasie). Prof Van Zyl is nog op dee)
tydse basis aan die Kollege verbonde.

1.4 BESONDERE DIENS AAN KERK
Die Hugenote-Kollege is ‘n inrigting van die Ned Geref Kerk
wat ‘n besondere en onvervangbare diens aan die Kerk lewer.
Die Kerk beskik oor ‘n waardevolle en unieke opleidings
inrigting in die Kollege.

AANBEVELINGS
1.5 Die Algemene Sinode
1.5.1 betuig diepe dank teenoor die Here vir die voort
gang van die werksaamhede van die Hugenote-Kollege;

1.5.2 betuig dank aan die personeel van die Kollege vir
diens wat gelewer word;

1.5.3 betuig besondere dank en waardering teenoor
prof GJ van Zyl en prof P0 le Roux vir uiters waardevolle
en toegewyde cliens aan die Kollege en op breër kerklike
terrein;

1.5.4 onderskryf die belangrikheid van die Hugenote
Kollege as uiileke opIeIdIiig~IiiiIgtIiig vati sy dc.

2. SKAKELING MET UNIVERSITEIT
2.1 Die skakeling van die Hugenote-Kollege met die Universi
teit van Suid-Afrika funksioneer nog steeds baie goed en ons
is dankbaar teenoor die Raad, die Rektor en ander betrokke
persone en instansies van die Universiteit vir hul)e besondere
welwillendheid en tegemoetkomendheid teenoor die Kollege.
Hierdie skake)ing maak dit vir die Kollege moontlik om aka
demiese erkenning tot op doktora)e vlak vir sy opleiding te
verkry en terselfdertyd sy eie aksente te lê en sy besondere
karakter te behou.

2.2 Staatsbc)oid insake skakeling tusson universiteite en
kolleges is intussen geformuleer en in die hg hiervan moet ‘n
subsidieringsformule vir die Kollege bepaal word. Voorleg
ginge is in hierdie verband aan die Departement van Onderwys
en Kultuur gemaak en met groot begrip ontvang. Die uitkoms
hiervan word nog afgewag.

2.3 Die staatsubsidie wat die Kollege ontvang, is nog steeds
‘n ad hoc-toelaag. Die huidige berekening geskied volgens ‘n
formu)e wat op studentegetalle gebaseer is en uit verskillende
komponente saamgestel is, en waarvan die totale bedrag dan
met 75% deur die staat gesubsidieer word. Die bestaande for-
mule is nie dieselfde as die wat vir universiteite gebruik word
nie.

AANBEVELINGS
2.4 Die Algemene Sinode betuig sy dank aan:
2.4.1 die Universiteit van Suid-Afrika vir die hand-
hawing van sy verbintenis met die Kollege en die gesind
heid waarin dit geskied;

2.4.2 die betrokke staatsamptenare en -departemente
vir simpatieke hantering van die Kollege se belange.

3. LEERGANGE EN STUDIERIGTINGS
3.1 MAATSKAPLIKEWERKOPLEIDING
Die op)eiding van maatskaplike werkers maak nog steeds die
grootste dee) van die werksaamhede van die Kollege uit. Die
implementering van die vierdejaar as ‘n honneurs-/senior
diplomajaar het goed verloop. Vir die praktykopleiding van die
vierdejaars is drie opleidingseenhede in die sinodale gebiede
van Oos-Kaap, Oos-Transvaal en die Oranje-Vrystaat tot stand
gebring, terwyl die sinodale gebied van Wes-Kaap die leeue
aandeel neem in die voorgraadse praktykopleiding. Die
Ko)lege is aan die betrokke SKDB’s groot dank vir hul same
werking verskuldig.

3.2 JEUGWERKOPLEIDING
Met ‘n bevredigende aanbod van studente gaan die opleiding
van kerklike jeugwerkers onveranderd voort. ‘n Uitgebreide
program van praktykopleiding is ook hier in werking. Alhoewel
die basiese kursus slegs oor drie jaar strek, verkies die meeste
studente om vir ‘n verdere jaar aan te bly en die honneurs
/seniordiplomakursus af te handel.

3.3 SENDINGOPLEIDING
Daar was in 1984 een student wat die honneursgraad in die
rigting Sending behaal het. Vir 1986 het weer twee studente
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daarvoor ingeskryf. Daar was niemand wat gedurende die
reses van die sendingoriënteringskursus gobruik gemoak het
nie.

3.4 NAGRAADSE OPLEIDING
As gevoig van die verpligte vierde jaar is daar ‘n toename in die
getal nagraadse studente. Daar is ook groei in die getal na
graadse studente as gevoig van jeugwerkstudente wat uit eie
keuse vir ‘n vierde jaar aanbly, oudstudente in die maat
skaplikewerk-rigting wat vrywillig terugkom vir ‘n vierde jaar,
‘n aantal magisterstudente (6 in 1986) en een doktorale stu
dent.

3.5 NUWE RIGTINGS
3.5.1 Kerklike saakgelastigdes
Na aanleiding van versoeke wat ontvang is, aanbevelings van
‘n aantal sinodes en opnames wat gemaak is, het die Kollege
raad besluit om ‘n kursus vir die opleiding van kerklike saak
gelastigdes daar te stel. Aanvanklik word ‘n tweejarige kursus
wat per korrespondensie aangebied word beplan, met 1988
(DV) as ingangsjaar.

3.5.2 Bybelskool
In samewerking met Bybelkor word beplan om ‘n akademies
georiënteerde Bybeiskool per korrespondensie aan to bied,
met ingang 1988 (DV).

3.5.3 Huweliksbediening
Die moontlikheid van die aanbieding van ‘n gevorderde
diploma in huweliksbediening word tans ondersoek.

3.5.4 Taalverwerwing
Die Kollegeraad het op versoek beslult om dIe aanbledlng Taal
verwerwing deur Vriendskapsverhoudinge wat deur dr Johan
Louw behartig word onder sy vleuels te neem. Besonderhede
insake hierdie inskakeling word nog uitgewerk.

3.6 AARD VAN OPLEIDING
Die opleiding wat die Kollege aanbied, word steeds so beplan
en uitgevoer dat primer met die behoeftes van die Kerk op die
verskillende terreine van sy dienswerk rekening gehou word.
Skriftuurlike verantwoording word deurgaans in ag geneem.
Terselfdertyd word ook voldoen aan akademiese standaarde
en vereistes toy beroepskwalifikasies. Meervoudige aan
wendingswyses van die opleiding wat aangebied word, op
kerklike en wyer vlak, word 00k in gedagte gehou.

AAN BEVELI N GS
3.7 Die Algemene Sinode:
3.7.1 spreek sy dank uit teenoor die SKDB’s wat so ‘n
besondere bydrae tot die praktykopleiding van die maat
skaplikewerkopleiding van die Kollege maak, asook
teenoor alle kerklike en ander instansies wat ‘n bydrae
tot die praktykopleiding van die Kollege lewer;

3.7.2 doen ‘n beroep op kerklike kommissies en instan
sies am kennis te neem van die aard van die Kollege se
opleiding en sy begeerte om die kerk in sy opleidings
programme te dien, en doen ‘n beroep op sy kommissies
om die Kollege daadwerklik to onderstun deur die wer
wing van studente en die indiensneming van afgestu
deerdes.

4. STUDENTE

4.1 GETALLE
Die studentegetal van die Kolege vertoon vanaf 1983 ‘n
stygende lyn. Die verpligte vierdejaar van die maatskaplike
werkopleiding is deels hiervoor verantwoordelik, maar vanaf
1985 is daar toy nuwe eerstejaarstudente ‘n opwaartse swaai
merkbaar, wat veral in 1986 op ‘n verblydende 115 te staan
gekom het. Volgens die inhigting wat van eerstejaars bekom is,
is die rol wat Ieraars gespeel hot by hul besluit om na die
Hugenote-Kollege to kom opmerklik.

Daar bestaan ‘n direkte verband tussen finansies en studente
getalle.

4.2 HERKOMS
Die studente van die Kollege kom uit alvier die provinsies van
die RSA, asook uit Suidwes-Afrika en van tyd tot tyd ook
enkeles uit Zimbabwe. Afgestudeerdes gaan ook weer in al die
bogenoemde gebiede werk.

4.3 AKTIWITEITE
Afgesien van die akademiese work bied die kampus van die
Kollege ‘n verskeidenheid van aktiwiteite met die oog op die
gesonde en gebalanseerde ontwikkeling van die student. Die
geestelike vercorging van di~ ~tud9nt~ g~niet stood~ hoö
prioriteit.

AANBEVELING
Die Algemene Sinode doon ‘n beroep op leraars van die
Kerk am die opleiding wat die Kollege bied, onder die
aandag van jongmense te bring, en studio by die Kollege
aan te beveel. Terselfdertyd betuig die Algemene Sinode
sy dank teenoor daardie Ieraars wat reeds op ‘n loflike
wyse hieraan uitvoering gee.

5. BESONDERE VERSOEKE
5.1 Die Kollege hot in die ioop van 1985 twee besondere ver
soeke ontvang wat indringende aandag en besinning van sy
Raad vereis hot:

5.1.1 Versoek van die ASSK
5.1.1.1 Van die ASSK is Th brief ontvang waarin hy verklaar
dat hy graag die NGSK, die NGKA en die RCA sou wou betrek
by ‘n toerustingskursus vir sendingpersoneel wat dour die
Kollege aangebied word en dat dit sake baie sou vergemaklik
as die kursus toeganklik sou wees vir lidmate van die
bogenoemde Kerke.

5.1.1.2 Die Kollegeraad hot hierop besluit om die ASSK soos
volg to antwoord:

Die Hugenotekollege-raad is bereid om lidmate van die NG
Kerk-familie en ander studente wat deur die ASSK by die Raad
aanbeveel word toe te Iaat tot die Sendingoriënteringskursus
van die Hugenote-Kollege,

met dien verstande dat hy nie in staat is om sodanige studente
van huisvesting te voorsien nie, en

hierdie vergunning nie geImplementeer kan word voordat die
goedkeuring van die Algemene Sinode daarvoor verkry is nie.

5.1.1.3 Die Raad verklaar homseif bereid om Iaasgenoemde
saak weer met die Algemene Sinode op te neem in die hg van
die besluit van die Algemene Sinode van 1978 teen die toe
hating van nie-bhanke studente tot die Hugenote-Kollege
(Handelinge, 1978, p 936).

5.1.2 Versoek van die Vroueaksie van die Ned Geref
Kerk in SA

5.1.2.1 Van die Vroueaksie van Wes-Kaap is ‘n versoek ont
yang dat die Hugenotekohlege-raad die Algemene Sinode vra
vir die oopstehhing van die Hugenote-Kohlege vir studente uit
die ander bevolkingsgroepe, met die volgende motivering:

1. Die doelstelhings van die Hugenote-Kohlege is om studente
akademies en professioneel op to lei, sowel as geestelik to
vorm vir die Diens van Barmhartigheid, Evangehisasie, Sen
ding en Jeugwerk.

2. Shegs die Hugenote-Kohlege bied ‘n kursus in Maatskaphike
Work wat Iei tot ‘n B.Diac.-graad aan. Die vierjarige kursus
van die Minnie Hofmeyr-Kohlege Iei slegs tot ‘n Diploma in
Maatskaphike Werk.

3. Die Hugenote-Kollege, soos die Minnie Hbfmeyr-Kollege,
hot openhik verklaar dat opleiding in ‘n geestehike atmosfeer
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met ‘n Bybeise vertrekpunt, geskoei op ‘n Christelike
wetenskapsbeskouing, sal geskied. Die H ugenote-Kollege
is dus die enigste kollege waar studente uit alle bevolkings
groepe met bogenoemde as uitgangspunt ‘n graadkursus
in Maatskaplike Werk kan voig en voltooi.

4. Vir studente van die Minnie Hofmeyr-Kollege wat na
afstudering begeer om hul beter te bekwaam deur ‘n graad
te verwerf, is die Hugenote-Kollege nie alleen die natuurlike
nie, maar ook die enigste kollege waarheen hulle hul kan
wend vir die B.Diac. in Maatskaplike Werk.

5.1.2.2 Die Raad van die Hugenote-Koliege het hierop
besluit om die Vroueaksie van Wes-Kaap te wys op die besluit
van die Aigernene Sinode van 1918 teen die oopstelliiig veiii die
Kollege, waardeur die Raad gebind is.

Omdat die Hugenotekoilege-raad baie simpatiek staan teenoor
die behoefte van die studente van die Minnie Hofrneyr-Kollege
aan die graadopleiding in Kerkiike Maatskapiike Werk, verklaar
die Raad horn bereid om aan studente van die Minnie
Hofmeyr-Kollege wat aan die toelatingsvereistes van die
Hugenote-Kollege se graadkursusse voldoen, die nodige
akademiese hulp te verleen met die oog op die verwerwing van
grade.

Die Hugenotekollege-raad onderneem om met die Rade van
die Minnie Hofrneyr-Koliege en Unisa te onderhandel met die
oog op die akaderniese en administratiewe implernentering
van die besluit.

AAN BEVELI NGS

5.1.3 Die Algemene Sinode
5.1.3.1 keur die toelating van lidmate van die NG Kerk
familie en ander studente wat deur die ASSK aanbeveel
word tot die Sendingorienteringskursus van die
Hugenote-Kollege goed;

5.1.3.2 keur dit goed dat die Hugenote-Kollege aan
studente van die Minnie Hofmeyr-Kollege wat aan die
toelatingsvereistes van die Hugenote-Kollege se graad
kursusse voldoen, die nodige akademiese huip verleen
met die oog op die verwerwing van grade.

6. FINANSIES
6.1 In ooreenstemming met die beleid van die Algernene
Sinode lê die Kollege jaarliks sy begroting aan die Algemene
Kommissie vir Fondse voor. Die Kollege is besonder dankbaar
vir die voortgesette aandeel wat die Algemene Sinode in die
bestryding van sy uitgawes neem.

6.2 Volgens die nuutste subsidieformule vir die Hugenote
Kollege word ‘n staatsubsidie van 75% op die beraming toy ‘n
aantai uitgawekomponente van die staat ontvang. Die formule
rnaak egter nie vir aile uitgawekomponente van die Koliege
voorsiening nie. Verder veroorsaak die algemene spiraal van
kostestygings dat die deel van die uitgawes wat nie deur die
~taat~uhsidie gedek word nie, jaarliks met çjroot spronge
toeneem en dus ook hoer eise stel aan die orige twee belang
rike inkomstebronne van die Kollege vir sy lopende rekening,
nI. studentegeide en die bydrae van die Algemene Sinode. Die
Kollege is besonder dankbaar teenoor die Algemene Kom
missie vir Fondse vir simpatieke hantering van sy vooriegginge
in hierdie verband.

6.3 Die Kollege is afhankiik van donasies van kerkrade, kerk
like kommissies en aksies, kerkiidmate en ander instansies vir
beurse en lenings aan studente en spesifieke noodsaaklike pro
jekte. Die Kollege se Direkteur van Ontwikkeling lewer ‘n
onvervangbare diens op hierdie terrein.

AANBEVELINGS
6.4 Die Algemene Sinode:
6.4.1 spreek sy dank uit teenoor die staat en kerklike
iristansies vir die geldelike bystand wat aan die Kollege
verleen word;

6.4.2 doen ‘n ernstige beroep op sinodes en kerklike in
stansies om die pogings van die Hugenote-Kollege om
fondse vir beurse en lenings aan studente en ander
noodsaaklike projekte in te samel te steun.

Met seënwense op die verrigtinge van die Algemene Sinode.

Namens die Raad van die Hugenote-Koliege

Dr HF Conradie (voorsitter)
Prof PR van Dyk (Skriba)
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17 Versiag van die

ALGEMENE REGSKOMMISSIE

Broer voorsitter en broers

U kommissie doen graag soos voig verslag van sy werk
saamhede:

1. PERSONEEL

Die kommissie het bestaan uit die Aktuarius van die Algemene
Sinode, die actuarii van die verskillende sinodes, asook drie
professore in die kerkreg van die drie teologiese fakulteite tw
dr P Coertzen (Stelienbosch), prof PB van der Watt (Pretoria>
en prof EPJ Kleynhans (Bloemfontein).

2. VERGADERING

Vier vergaderinge is in Pretoria gehou.

3. ADVIES EN OPDRAGTE

Op navraag van persone en kerkvergaderinge het die kom
missie regsadviese gegee. Opdragte van die Algemene Sinode
en die Breë Moderatuur is uitgevoer.

4. LEGITIMASIE

Ingevolge art 6.1 van die Kerkorde het die kommissie die
legitimasie van proponente en eertydse predikante/propo
nente wat om herstel van status aansoek gedoen het, behar
tig. Besonderhede in verband daarmee is telkens deur die
skriba in Die Kerkbode gepubliseer.

5. STATUSAANGELEENTHEDE
5.1 Ingevolge Kerkorde art 6.2 het die kommissie beslis oor
aansoeke om statusbehoud en verlenging van status.

5.2.1 Predikantstatus is aan die volgende persone
verleen:
1983 : SG Engelbrecht, verdere studie

A Latter, verdere studie
IA Malan, verdere studie
JJ Kritzinger, sendingnavorsing, ISWEN
AJ van Wijk, sielkundige Hugenote-Kollege

1984 : RM Britz, verdere studie
JBR de Wet, verdere studie
JMB Eloff, verdere studie
AS Erasmus, verdere studie
SF Henning, verdere studie
CL Jordaan, verdere studie
CC Strydom, verdere studie
HC van Zyl, verdere studie
GJ Vrey, verdere studie
MNPD Cruywagen, SAUK
IS de Clerq, SAUK
PJ du Toit, Radiokansel
JJ Gildenhuys, SAUK
WH van Niekerk, Direkteur van Ontwikkeling,

Hugenote-Kollege
J Venter, SAUK

1985 : HS Breytenbach, verdere studie
U Jacobs, verdere studie
SW Naudé, verdere studie
JD Stemmet, verdere studie
DC van Zyl, verdere studie
PFD Knouwds, verdere studie
JM Louw, Bybelgenootskap

TF Theron, SAUK
JAJ Loots, Radiokansel
DB Steyn, Radiokansel
HJS Zeeman, verdere studie

1986 : CD Koen, verdere studie
I Pfl Lnmhard, verdar® studie
A Kotzé, verdere studie
PCD Koen, Radiokansel

5.2.2 Predikantstatus herstel
Ingevolge ‘n besluit van die Algemene Sinode 1982 is die
predikantstatus van die volgende persone herstel:

JMC Horn, Bybelgenootskap
AC Human, Bybelgenootskap
GM Steyn, Bybelgenootskap
JGH Duvenhage, SAUK
HJ Kleinschmidt, SAUK
BJJ van Rensburg, SAUK
E Botha, Radiokansel
PW Marais, Radiokansel
TJ Pienaar, Radiokansel

5.3 PROPONENTSTATUS IS AAN DIE VOLGENDE
PERSONE VERLEEN

1983 : PJ Botha, verdere studie
JDN vd Westhuizen, Bybelkunde, Universiteit van

Venda
PJ Rossouw, verdere studie
FJ Odendaal, verdere studie

1984 : GM Augustyn, Bybelkunde, Universiteit van Venda
JR Louw, Klassieke Tale, Universiteit van die

Noorde
T Swart, Semitiese Tale, RAU
DP Botha, verdere studie
AJ Dreyer, verdere studie
D Hough, verdere studie
BSK Kock, verdere studie

1985 : CJ Come, verdere studie
CR le Roux, verdere studie
PJ Naudé, verdere studie
W Lamprecht, verdere studie

1986 : D Haasbroek, ACSV
J Cornelius, verdere studie
JC de Beer, verdere studie
MW Falck, verdere studie
IGR Gous, verdere studie
JJ van As, verdere studie
MN van der Merwe, verdere studie
RJR van der Spuy, verdere studie

5.4.1 Verlies van status
Die volgende persone het hulle predikants-/proponentstatus
verloor:

1983 : U Swanepoel
MM du Toit
WP Louw
M Appello
WAG Nel
HJC Pieterse
CL vW Scheepers

1984 MJ Badenhorst
PE de Kock
JW de Villiers

FE Kemp
JD Bredenkamp
GJG Smit
S Botes
JW Odendaal
JDL Rautenbach
JH Vermaak
CJS Botha
IL de Villiers
DN Joubert
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PGJ Koornhof
D Louw
PR Nel
SS Smit
JJ van Wyk
FJ Landman
JD van der Merwe
JLJ van Vuuren
AC Cloete
C du P le Roux
JNJ Kritzinger

1985 C Fourie
PP van Jaarsveld
GJ Vrey
AP Weyers
AA van Niekerk

1986 JSP de Villiers
HCN Nel
DCA Fourie
W Roets
0 Pretorius
HS Heyns
W Lamprechts
GH Meyer
FB0 Nel
CPH Olivier
IM Kiuge

5.5 STATUS VAN BEDIENAARS VAN DIE WOORD IN
DIENS VAN DIE ACSV

Die Hoofsekretaris van die ACSV, ds MJ Smuts, het ‘n aan
soek gerig aan die Algemene Regskommissie dat eraars wat
poste in die ACSV aanvaar hulle predikantstatus moet behou.
Sy motivering is dat die Algemene Sinode in 1982 besluit het
dat ieraars wat in diens van die SAUK, die Bybelgenootskap of
Radiokansel tree, wel hulle predikantstatus behou. Hy voel dat
die ACSV baie nader aan die kerk staan as enige van die
genoemde instansie, dat dit op dieselfde belydenisgrondslag
as die kerk staan, en dat Ieraars in diens van die ACSV direk
met woordbediening besig is.

Aanbeveling:
5.5.1 Aangesien die Algernene Regskommissie dit nie
wenslik ag dat die uitsonderinge op die reel vir die
behoud van status meer gemaak moet word nie, word
die versoek van die ACSV nie aanbeveel nie.

6. OPDRAGTE WTGEVOER
6.1 SAKE WAT OP MEER AS EEN PLEK IN DIE AGEN

DA VAN DIE ALGEMENE SINODE VOORKOM

Die Aigemene Sinode 1982 (Acta 1199, Pt 6.16) het dit aan die
Algemene Regskommissie opgedra “om ‘n stelsel te ontwerp
om die voorsitter te iei in verband met die behandeling van
sake op die agenda wat op meer as een plek verskyn”.

Aanbeveling:
6.1.1 Die Hoof-Uitvoerende Amptenaar, as lid van die
Kommissie van Orde, wat vir die opstel van die agenda
van die Algernene Sinode verantwoordelik is, maak
aantekening van sake wat op meer as een plek voor
kom, maar nogtans by rnekaar tuishoort, en groepeer
hulle sover moontlik saam. Hy kan horn hierin, indien
nodig, van kruisverwysings bedien. Dit word tot beskik
king van die voorsitter gestel.

6.1.2 By die behandeling van sake stel die voorsitter
horn ten doel orn ‘n saak, waar dit volgens sy diskresie
die sinvoiste in behandeling geneem kan word, met
inagneming van die plekke waar dit elders voorkorn, in
dien enigsins rnoontlik, finaal af te handel (vgl. Regi van
Oorde 3.3 en 3.4).

6.1.3 Waar dieselfde saak elders voorkorn, word slegs
die opskrif aangegee en deur middel van die betrokke
bladsy-verwysing aangedui dat dit reeds afgehandel is.

6.2 OPTREDE NIE IN BELANG VAN DIE NED GEREF
KERK NIE

Die Algemene Sinode het dit aan sy Regskommissie opgedra
om te oorweeg om ‘n artikel in die reglement vir die status van
predikante en proponente in te voeg, wat daarvoor voorsie
ning maak dat ‘n Ieraar sy status ontneem kan word wanneer
sy optrede na die oordeel van die Algemene Sinode nie meer in
belang van die Ned Geref Kerk geag word nie.

Din Kommissie is van oordeel dat afgesien daarvan dat die uit
drukking “... nie meer in belang van die Ned Geref Kerk geag
word nie,” baie vaag is, so ‘n toevoeging tot die regiement nie
nodig is nie, aangesien daar voldoende ander wee is wat
gevoig kan word om teen so ‘n broer op te tree.

Aanbeveling:
6.2.1 Daar word met die huidige bepalinge in die
betrokke reglement volstaan.

6.3 STATUSBEHOUD VAN EVANGELIEDIENAARS
Dit is aan die Algemene Regskommissie opgedra om “die hele
aangeleentheid in verband met die toekenning van status
behoud aan evangeliedienaars indringend te bestudeer en
daaroor versiag te doen” (Acta 1982, 1224 pt. 5.6.2>

Die opdrag is uitgevoer, en enkele aanbevelings word gedoen.

Aanbeveel:
6.3.1 Die woord “sinodale diens” in art. 11.2 van die
Kerkorde word vervang met “in diens van die Ned Geref
Kerk-verband”.

6.3.2 By art. 11.2 van die Kerkorde en par 1.3 van die
reglement vir die status van predikante en proponente
word kruisverwysings aangebring.

6.3.3 By par 5 van die gernelde reglement word die vol
gende woorde toegevoeg: “Teen enige beslissing van
die Algemene Regskomrnissie in verband met status
kan die betrokkene hom, met voorlegging van nuwe ge
gewens, tot ‘n volgende vergadering van die Algemene
Regskommissie wend.”

6.4 DOMISILIE VAN KERKRAADSLEDE IN MIDDE
STADGEMEENTES

In 1982 het die Algemene Sinode besluit dat “dit kerkregtelik
nie moontlik is dat een gemeente van sy buurgemeente(s)
kerkraadslede ben om as kerkraadslede met voile sittingsreg,
in die kerkraad te dien nie. Waar ‘n tekort aan kerkraadslede
ondervind word, mag ‘n kerkraad met sy buurkerkrade ooreen
kom om kerkraadslede en/of lidmate beskikbaar te stel om op
tydelike basis behulpsaam te wees met insameling van dank-
offers en met besoekwerk.’

Dit is egter na die Algemene Regskommissie verwys om weer
oor die saak te besin en ‘n aanbeveling te maak (Acta 1225, pt
6.4.2).
Aanbeveling:
6.4.1 Die Sinode volstaan met sy reeds genome besluit,
maar vervang die woorde “sy buurkerkrade” met “ander
ke rkra d e”.

6.4.2 Die Sinode oordeel dat die boa rbeidingsprobleme
in middestadgemeentes nie oorwegend ‘n kerkregtelike
probleem is nie. Organisatoriese en administratiewe fak
tore sowel as die hulp van die kerkverband moot dour
onderskeie sinodes ernstig oorweeg word.

6.5 BESTAANSREG VAN ART 12 VAN DIE KERKORDE
Die Algemene Sinode 1982 het dit na die Algemene Regskom
missie verwys om die bestaansreg van art 12 K.0. aan die Skrif

PR Kruger
CR Mostert
WG Semmelinck
U van Rooyen
SZ Venter
CF van der Berg
Gb van Rooyen
HJH Claassens
GJ le Roux
GJA Lubbe

JPJ Theron
A Louw
GF~V le Roux
HPP Lötter

PL Storm
BP do Wet
A Lötter
DJ Theron
AJ Dreyer
DA van Rhede van Oudtshoorn
JA Laubscher
PJ Naudé
NJ Roos
R Snyman
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en die gemenereg te toets (Acta 1234 pt 8.1.6). Dit Kommissie
hot dio opdrag uitgovoor on is van oordoel dot die artikel sowel
skriftuurlik as gemeenregtelik wel deeglik ‘n bestaansreg het
(Bylae A).

Aanbeveling:
6.5.1 Dat die artikel in die Kerkorde moet bly.

6.5.2 Dat art 12 gewysig word om soos voig te Iui:

“12.1 Indien ‘n Ieraar nie langer sy gemeente tot
stigting kan dien nie, mag die ring na deeglike
ondersoek, waarin beide die kerkraad en die
betrokke Ieraar aangehoor word, die band tussen
Ieraar en gemeente Iosmaak, indien daar volgens
die oordeel van die ring billike voorsiening vir die
Ieraar gemaak is.

12.2 Billike voorsiening word deur ‘n ring in oorleg
met die betrokke kerkraad of instansie en die
betrokke Ieraar bepaal. ‘n Uitbetaling van ses
maande se lewensonderhoud en toelaes asook
reelings in verband met pensioendekking vir
hierdie periode word as voldoende beskou.

6.6 HERSIENING VAN DIE SENDINGREGLEMENT
Die Algemene Sinode het besluit dat die Sendingreglement in
samehang mel die sinodale rapport oor “Ras, Volk en Nasie In
die hg van die Skrif”, hersien moet word, en dat die Algemene
Regskommissie, in oorleg met die ASSK, die reglement in
samehang met art 53 K.O. moet hersien en, indien nodig,
sekere wysiginge aan die Kerkorde moet aanbring (Acta 1319
Pt. 30.2).

Aanbeveling:
6.6.1 Aangesien die Sinode ook besluit het om die
versiag “Ras, Volk en Nasie” te hersien en dit nog
afgehandel moet word, word aanbeveel dat die opdag,
indien nodig, moet oorstaan vir die volgende sinode.

6.7 HANTERING BESKRYWINGSPUNTE DEUR TYDE
LIKE KOMMISSIES

Aangesien daar soms onsekerheid is oor hoe tydelike kom
missies beskrywingspunte wat na huhle verwys word, moet
hanteer, is dit na die Algemene Regskommissie verwys vir
studie en vershag (Acta 1331, pt 2.4).

Aanbeveling:
6.7.1 Beskrywingspunte word deur die Kommissie van
Orde na die tydelike kommissie verwys waar dit in wese
tuishoort.

6.7.2 Tydelike kommissies behandel beskrywings
punte wat na hulle verwys word en dien die sinode met
aanbevelings.

6.7.3 Tydehike kommissies maak nie aanbevehings oor
die verslae van permanente kommissies nie, tensy daar
‘n beskrywingspunt oor dieselfde saak is wat nuwe
aspekte na yore bring, of wanneer ‘n saak deur die
sinode na hulle verwys is.

6.7.4 Tydelike kommissies moet sover moontlik uit die
lede vandie ooreenstemmende permanente kommissies
bestaan.

6.7.5 Punte 6.7.1 tot 6.7.4 bo moet na par 5.1.1 in die
Reglement van Orde ingevoeg word.

6.8 WYSIGINGE WET 107 VAN 1987
Die Algemene Sinode het dit aan die AKDB opgedra om met
die owerheid te onderhandel oor wysiging van die wet, en in
dien nie nie shaag nie, om “in oorleg met die Algemene
Regskommissie” en die Breë Moderatuur, met die owerheid te
onderhandel om “aanvaarbare reelings te verkry waarin aan

beide die doelstehlinge van die kerk en die staat voldoen
word”. (Acta 1333, Pt 5.4.2).

Die Algemene Regskommissie het egter in die reses geen ver
toe van die AKDB in die verband ontvang nie.

6.9 PARTYE BY DIE TUGONDERSOEK EN HERSIE
NING VAN DIE TUGREGLEMENT

Dit is aan die Algemene Regskommissie opgedra om die for
mulering van partye by die tugondersoek te hersien en te her
formuleer (Acta 1982, 1362 Pt 11.1), en om te oorweeg of daar
nie met die artikels oor die tug in die Kerorde volstaan kan
woid nb, ~ondei em ‘ii egleirient Ic he, en, ind(en daa dan ‘ii

reglement is, daar nie voorin eers sekere woordbepalinge aan
gebring kan word nie (Acta 1365, pt 13.2). Die kommissie is
van oordeel dat daar tog nie net met die artikebs van die
Kerorde volstaan kan word nie.

Aanbeveling:
6.9.1 Die eenvormige tugreglement as ‘n saak van ge
meenskaplike belang word behou.

6.9.2 Die gebruik van woordbepahinge aan die begin
van die reglement word nie aanbeveel nie.

6.9.3 Die voetnoot oor partye onder 1.1.1 van die regle
ment word onveranderd gelaat, behaiwe dat Pt 2.1 daar
van gewysig word om te lees: “Die aangeklaagde per
soon/persone oor wie die nadelige gerug gaan.”

6.9.4 Par. 2.2.7 van die reglement word gewysig om te
Iui: “Indien ‘n ring dit wenslik ag, kan hy ‘n ander ring
vra om die voorlopige of finale ondersoek oor te neern
en af te handel.”

6.9.5 Die reeling oor koste, par. 5 van die reglement,
soos volg gewysig word:

6.9.5.1 Dat as algemene reel geld dat die koste van
tugsake na aanleiding van ‘n nadelige gerug of kiag by ‘n
kerkraad en ‘n ring op die rekening van die betrokke
kerkvergadering kom, met dien verstande dat die partye
self vir die koste van hul onderskeie getuies verant
woordelik is,

6.9.5.2 Dat alleen appellante, betsy kragtens die tug
reglement of die geskilreglement, en persone en instan
sies wat ‘n gravamen teen die besluit van die Algemene
Sinode indien, geheel of gedeeltelik verantwoordehik
gestel kan word vir die vereffening van die koste van hul
sake; tensy die kerkvergadering anders besluit.

6.9.5.3 Die huidige 5.1 van die reglement word voor
3.1.1 in die reglernent ingevoeg en dit word gewysig om
soos voig te lui: “n Appellant word by die aanvang van
sy saak, betsy by die ring, die sinodahe kommissie,
sinode of Algemene Sinode, in kennis gestel van die feit
dat die eventuele koste van die saak van horn of haar
gevorder rnag word, indien die betrokke vergadering so
besluit. Die appellant moet dan sy skriftelike instem
ming met die reeling betuig.

6.9.5.4 Die huidige 5.2 word gewysig om te lui: “n
Vergadering wat oor ‘n appél beslis, word

6.9.5.5 By 2.1 en 5 van die Reglement vir die beslegting
van geskille word die prosedure soos in 6.9.5.1 tot 6.9.5.3
bo beskryf, ingevoeg.

6.9.6 Par. 3.2.8 van die Tugreglement word soos volg
gewysig:

6.9.6.1 Die woorde “by hoer beroep” word geskrap, en
voor die woord “aktuarius” word ingevoeg “betrokke”.
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6.9.6.2 Aan die einde van die paragraaf word die
volgende sin bygevoeg: “Hy Is nooit weer betoepliaar na
die gemeente uit wie se diens by ontslaan is nie.”

6.9.7 In die hg van aanbeveling 6.9.5.5 bo, word par. 6 in
die Reglement vir die beslegting van geskille geskrap.

6.10 SPOEDIGE AANVULLING VAN VAKATURES OP
KOMMISSIES VAN DIE ALGEMENE SINODE

Dit is aan die ARK opgedra om ‘n prosedure aan te beveel
waarvolgens vakatures so spoedig moontlik aangevul kan
word (Acta 1375, pt 1.3).

Aanbeveling:
6.10.1 Die Sinode besluit dat vakatures in kommissles
van die Algemene Sinode wat tussen sinodes ontstaan,
aangevul word deur die sinode of instansie waaruit die
verteenwoordiger moet kom. Die sinode/sinodale kom
missie of ander instansie gee kennis van die benoeming
aan die skriba van die Breë Moderatuur en aan die skriba
van die betrokke kommissie.

6.11 RIGLYNE VIR OPDRAGTE VAN DIE ALGEMENE
SINODE AAN DIE BREE MODERATUUR

In opdag van die sinode (Acta 1387, pt 6.2) het die ARK sover
moontlik die opdragte van die sinode aan die Breë Moderatuur
nagegaan en geen aanduidirg gevind dot opdragte aan die
Breë Moderatuur nie die nodige aandag gekry het nie.
Kragtens art 40.2.1 van die Kerkorde het die Algemene Sinode
die bevoegdheid om opdragte aan die Breë Moderatuur te gee.
Daar is egter besluit dat sodanige opdragte aan die Algemene
Sinode aan die Breë Moderatuur nie “inbreuk moet maak op
die bevoegdhede en werksaamhede van die ander kommissies
van die Sinode nie” (Acta 1387, pt. 6.1). Die ARK is van men
ing dat hierdie besluit van die Sinode die enigste riglyn kan en
behoort te wees vir sodanige opdragte, en dat die aktuarius
van die Algemene Sinode altyd daarop moet let dat hierdie
riglyn nie oortree word nie.

Aanbevehing:
6.11.1 Die Sinode volstaan met die vermelde besluit.

6.12 ERKENNING VAN DIE LEGITIMASIE EN BEROEP
BAARHEID VAN PREDIKANTE BINNE DIE
FAMILIE VAN DIE NED GEREF KERKE (Acta 97 pt.
3.1.5.5 en 1388 Pt. 7.4.1)

Aanbeveling:
6.12.1 Predikante van die famihie van Ned Geref Kerke
is beroepbaar binne die Ned Geref Kerk sodra ‘n Ieraar
van die familie van Ned Geref Kerke met bewys van
hidmaatskap na die Ned Geref Kerk oorgekom bet en
horn by die Algemene Regskommissie vir beroeping
aangemeld het.

6.13 STEMPROSEDURE OP VERGADERINGS VAN DIE
ALGEMENE SINODE (Acta 1982, pt 9.2)

By die vorige Sinode het daar verwarring ontstaan oor die pro
sedure van stemming soos deur par 3.13.2 van die Reglement
van Orde voorgeskryf. Die saak is toe na die ARK verwys vir
studie en rapport. Die kommissie het die opdrag uitgevoer en
heg ‘n bylaag aan (Bylae ARK-2) waarin die stemprosedure
soos deur 3.13.2 beoog word, uiteengesit word.

Aanbeveling:
6.13.1 Die Bylae word as riglyn aanvaar en die voor
gestehde wysiging van 3.13.2 van die Reglement van
Orde word aangebring.

6.14 TENTMAKERSBEDIENING
Op die Sinode het die vraag ontstaan na die behoud van status
van twee leraars van die RCA wat hulle tot die sg tent
makersbediening gewend het. Dit is toe aan die ARK opgedra
om die posisie van die twee broers te bestudeer (Acta 1395, Pt

2.2.1). Verder is dit ook aan die ARK opgedra om “‘n deeglike
studie van die sg tentmakersbediening to mook on om vorslag
en aanbevelings daaroor te doen” (Acta 1395, pt 22.3).

Aangesien die twee leraars om wie dit gegaan het na die
Algemene Sinode 1982 hulle legitimasie in die Ned Geref Kerk
uit eie beweging prysgegee het, oordeel die kommissie dat die
opdrag om hulle posisie te bestudeer feitelik verval het. Die
tweede opdrag, nI. om ‘n deeglike studie van die tentmakers
bediening te maak, is uitgevoer en ‘n memorandum daaroor
word aangeheg. (Bylae ARK-3).

Aanbevehings:
6 14 1 Die Algernene Sinode erken die moontlikheid
van ‘n tentrnakersbediening onder uitsonderlike
omstandighede. Kerke van Gereforrneerde belydenis het
nog altyd baie sterk klem geiê op die heeltydse karakter
van die bediening. Die Ned Geref Kerk herbevestig sy
standpunt in hierdie verband, soos verwoord in art 11
van die Kerkorde.

6.15 ERKENDE EN NIE-ERKENDE KERKE
Die ARK het opdrag gekry om die erkenning en nie-erkenning
van kerke te bestudeer en versiag te lewer (Acta 1395, Pt.
24.2), maar aangesien dit onder die kommissie se aandag
gekom het dat AKLAS besig is met ‘n omvattende studie oor
die saak, lewer die ARK nie daaroor verslag nie.

6.16 TYDELIKE BEWYS VAN LIDMAATSKAP VIR NA
SIONALE DIENSPLIGTIGES

Dit is aan die ARK opgedra om die aangeleentheid in oorleg
met die kapelane te bestudeer en versiag te lewer (Acta 1440,
pt 14.1)

Daar is op ‘n vorm vir so ‘n bewys ooreengekom waaraan die
ARK klein wysiginge aangebring het, en dit soos voig aan
beveel:

“Bewys van Iidmaatskap vir Dienspligtiges”
Namens die Nederduitse Gereformeerde Gemeente
word verklaar dat
‘n ongesensureerde belydende Iidmaat van die gemeente is.
Die gemeente waar hy hom aanmeld word versoek om hom
tydens sy diensplig onder hulle pastorale sorg te neem.
Hierdie bewys van lidmaatskap is geldig vanaf
tot
Datum Skriba/ Leraar _______________

Aanbeveling:
6.16.1 Die Sinode keur die vorm go,ed.

6.17 DOMISILIE VAN SKOOLGAANDE KINDERS
Die Algemene Sinode het in 1982 soos voig besluit:

“Die Algemene Sinode besluit dat kinders in die ree in hulle
tuisgemeentes moet katkiseer en belydenis doen. Indien hulle
in koshuise woon en Sondae nie tuis is nie, kan hulle in die ge
meente binne wie se grense die koshuise is, katkiseer” (Acta
1982, 1441, Pt. 18). Die Sinode het egter die aangeleentheid
weer eens na die Algemene Regskommissie vir studie en rap
port verwys (Acta 1441, pt 18.2).

Aanbevehing:
6.17.1 Die Sinode volstaan met sy vermeide besluit.

6.18 SKORSING EN ONTSLAG UIT GEMEENTES
Hieroor is ‘n aparte opdrag vir studie aan die ARK gegee (Acta
1442, Pt. 21.1), maar dit is reeds onder par. 6.9.6 van die
verslag afgehandel.

6.19 DUIDELIKER BEWOORDING VAN ART 71,4,
KERKORDE

Aangesien die sub-artikel duidelik slaan op alle wysiginge van
ekumeniese betrekkinge ag die ARK dit nie nodig om dit
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anders te bewoord nie. Buitendien is die opsegging van
ekumeniese hetrekkinge van eweveel belang as die aangaan
daarvan.

Aanbeveling:
6.19.1 Art 71.4 se bewoording bly onveranderd.

6.20 WYSIGING VAN REGLEMENTE VAN KOMMIS
SIES

Die opdrag van die sinode is dat al die kommissies van
Algemene Sinode se reglemente in ooreenstemming met par.
5.6 van die Reglement van Orde van die Algemene Sinode ge
bring moet word (Acta 1982, 1144/5, pt. 1.1). Die ARK het die
reglemente van die kommissies nagegaan, maar vind dit nie
iudig dal daai oiiige wy&gliigs aaiigebiliig inoeL woid ile.

Aanbeveling:
6.20.1 Die Reglemente van die Algemene Sinodale
Kommissies bly onveranderd.

621 SAMESTELLING VAN DIE ALGEMENE SINODE
Dit is aan die ARK opgedra om in die hg van die vermeerdering
van sinodes aanbevelings te maak oor die samestelling van die
Algemene Sinode (Acta 1385 Pt. 37).

Aanbeveling
6.21.1 Die basis van afvaardiging bly soos dit is d.w.s.
gelyke getalle vir al die sinodes, behalwe dat kleiner
sinodes minder kan (nie moet nie) stuur. As die sinodes
nog verder vermeerder en die totale getal afgevaardig
des onhanteerbaar word, dan behoort die getal afge
vaardigdes nog verder afgebring te word.

6.22 TERREINAFBAKENING TUSSEN DIE ALGEMENE
SINODE EN SINODES

‘n Memorandum deur die Sinodale Kommissie van Wes-Kaap
land aan die Algemene Sinode voorgele (Acta 1982,
1036-1040), is na die ARK verwys vir aandag (Acta 1434, pt 2).

Aanbeveling:
6.22.1 Die opdrag word gekontinueer, aangesien die
Algemene Regskommissie sy studie oor hierdie aange
leentheid nie kon voltooi nie.

7. WYSIGING VAN LEG~T~MASIE-EED

Hierdie saak het per skrywe van ‘n leraar voor die ARK gedien.

Aanbeveling:
7.1 Die woorde “Ek belowe om die voornoemde leer
naarstiglik te leer ...“, word vervang met: “Ek belowe
om die voornoemde leer ywerig en voihardend te leer

7.2 Die Legitimasie-eed word in sy geheel in die vier
jaarlikse publikasie van die Kerkorde deur die Aktuarius
van die algemene Sinode (“Witboekie”), opgeneem.

8. REVISIE VAN D~E KERKORDE

Behaiwe wysiginge wat reeds onder ander paragrawe van hier
die vershag aangevra is, beveel die kommissie ook nog die vol
gende aan:

8.1 Art 10 word vervang met die volgende:
“n Bedienaar van die Woord mag nie binne die grense
van ‘n ander gemeente as sy eie sonder die toestemming
van daardie gemeente se kerkraad voorgaan in ‘n
byeenkoms wat die karakter van amptelike Woord
verkondiging het nie.”

8.2 Art 23.1 die verwysing na 64 word gewysig na 65.

8.3 Art. 30.1 en 33.1 — vervang “gemeente” met
“kerkraad”.

8.4 ART 31
‘n Verdere sub-artikel 31.6 word bygevoeg wat lui:

“die behartiging van sending, barmhartigheidsdiens,
evangelisasie, leer en aktuele sake, jeugsake en ander
algemene sake wat binne die ringsressort aandag
vereis”.

8.5 Art. 33.3 word vervang met: “Die teologiese oplei
ding word in adviserende hoedanigheid verteenwoordig
deur ‘n lid van die personeel van die Teologiese Fakul
teit, Stellenbosch, en/of van die Teologiese Fakulteit,
Pretoria en/of van die Teologiese Fakulteit, Bloem
fontein.

8.6 ART 43.3
Die artikel word geskrap.

8.7 ART 43.9
Vervang die woordjie “wat” met “van”.

8.8 ART 48.3
Vervang dit met die volgende:

“Art. 48.3 Die leiding van eredienste berus by een van
die volgende persone

48.3.1 die bedienaar van die Woord van die plaaslike
gemeente, of in sy afwesigheid

48.3.2 die konsulent; of

48.3.3 ‘n ander bevoegde evangeliedienaar van
gereformeerde belydenis wat deur die kerkraad daartoe
uitgenooi is;

48.3.4 ‘n student van ‘n erkende teologiese fakulteit
van die Nederduitse Gereformeerde Kerk (art 5.2) wat, of
in ooreenstemming met die vereistes van die betrokke
fakulteit en met toestemming van die kerkraad, deel van
sy praktiese opleiding in die gemeente ontvang, Of deur
‘n kerkraad daartoe uitgenooi is;

48.3.5 ‘n ouderling wat ‘n leesdiens waarneem.

8.9 ART 53
Die eerste paragraaf word 53.1 genumereer.

8.10 ART 66.3
Korrigeer die numerering voor die opskrif.

8.11 ART 66.4
Vervang dit met 66.3.4

8.12 ART 67.1
Skrap die woordjie “die” in die eerste reel en verander
“wilsluiting” na “wilsuiting”.

8.13 ART 71.2
Plaas ‘n punt na die woord “beoefen” in die derde reel en
skrap die woorde daarna.

9. OPLOOPBAARHEID VAN VAKANSIE
VERLOF VAN PREDIKANTE

Voor die Algemene Sinode van 1978 het ‘n aanbevehing van
die Algemene Regskommissie gedien, wat die ophoopbaarheid
van predikante se verhof tot ‘n maksimum van 30 dae behels
(Agenda, 200 pt. 7.2.1).

Skynbaar is die aanbevehing nie goedgekeur nie (Hand 1978,
952, pt. 37.1). Met die pubhikasie van die Kerkorde saam met
reghement en besluite (“Witboekie”), 1978, p.42, is die aan
beveling egter in die betrokke reglement opgeneem en het die
meeste sinodes dit ook so geImphementeer.
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Aanbeveling:
9.1 MeL die oog op eenvoirnigheid besluit die Sinodo
dat terwille van die instandhouding van hulle Iiggaams
en geesteskragte, predikante, indien enigsins moontlik,
nie hulle vakansieverlof mag Iaat oploop nie. Indien ‘n
kerkraad egter oordeel dat daar wettige redes voor be
staan, kan vakansieverlof tot 30 dae in totaal vir ‘n predi
kant se dienstermyn in die gemeente oploop.

Hiermee vertrou die kommissie dat hy aan sy opdragte ult
voering gegee het.

BYLAE ARK-i

BESTAANSREG VAN ART 12 VAN DIE KERKORDE

OPDRAG VAN DIE SINODE

“Die Algemene Sinode verwys Art 12 van die Kerkorde na die
Algemene Regskommissie ten einde die bestaansreg daarvan
indringend te toets aan die Skrif en die gemenereg.” (Hand
1982 bls 1234 p 8.1.6).

1. HISTORIESE AGTERGROND VAN DIE ARTIKEL
Hierdie artikel bestaan reeds vir eeue in ons Gereformeerde
kerkordes. Na aanleiding van hierdie artikel het die Sinode van
Dordrecht by in 1578 soos voig besluit:

“Omdat de gemeente van de plaats waar de dienaar staat, sich
beklaagt dat zijn manier van leeren niet veel vrucht doet, zoo
zal de classis hierna vernemen en zoo zij het alzoo bevindt, zoo
zal zij hem in zulk een plaats overbrengen waar zijn dienst nut-
tiger zal mogen zijn.”

Aangesien die verplasing van ‘n Ieraar deur ‘n meerdere ver
gadering in stryd is met die beginsels van die gereformeerde
kerkreg en ook die geroepenheid van die Ieraar tot ‘n bepaalde
werkkring in die gedrang bring, is die beginsel van verplasing
vroeg reeds in die bestaan van die artikel vervang met los-
making van die band.

Steeds is die eis gehandhaaf dat hierdie losmaking nie ligtelik
mag geskied nie, maar slegs nadat alle pogings om die situasie
te verheip gefaal het. Bouwman sê in die verband: “De band
tussen dienaar en de kerk is door God gelegt en mag alleen om
zeer gewichtige reden worden losgemaakt” (Geref Kerkreg bi
458).

Ook uit die bewoording van die artikel in die Gereformeerde
Kerke van Nederland b)yk dit dat die band nie ligtelik los
gemaak mag word nie.

“Indien een dienaar des Woords zijn gemeente niet anger met
stichting kan dienen en er toch geen reden bestaat tot het
oefenen van kerk)ijke tucht, za) die kerkeraad hem van zijn
dienst in de gemeente niet kunnen ontslaan zonder goedkeur
ing van de classis, die daarbij met medewerking en goed
vinden van de door de particuliere synode aangewesen
deputaten handelt.”

By die vasste)ling van ons eie kerkorde in 1962 is die artike)
soos voig bewoord:

“Indien ‘n Ieraar nie anger sy gemeente met stigting kan dien
nie, mag die ring die band tussen )eraar en gemeente Iosmaak

indien daar vo)gens die oordee) van die ring biflike voorsiening
vir die lersar gemook is.”

Deur die Algemene Sinode van 1982 is ‘n tweede dee) tot die
artike) bygevoeg i.v.m. die burke voorsiening wat soos vo)g
)ui:

“Biflike voorsiening word in oor)eg met die betrokke kerkraad
of instansie en die betrokke leraar bepaa). ‘n Uitbeta)ing van
ses maande se )ewensonderhoud en toe)aes word aanbeveel.”

2. DIE NOODSAAKLIKHEID VAN DIE ARTIKEL
Indien daar ‘n bepaa)de k)ag teen die )eer of )ewe van die leraar
is, kan die diensverhouding beëindi~ word deur tughandeling
en in die geva) van swak gesondheid deur pensioenvoordele.
Terwille van die hei) van die gemeente en die Skriftuur)ike eise
waaraan die bediening moet vo)doen, moet daar ook ‘n weg
oop wees om die diensverhouding te beeindig indien die
)eraar, sonder dat daar ‘n bepaa)de k)ag teen hom is, sy ge
meente nie meer met seen en stigting kan dien nie en die oor
saak daarvan ge)ee is in sy persoon en die wyse van sy bedie
ning en die gemeente van die Here daardeur ernstige skade )y.
Die gemeente mag nie opgeoffer word ter wifle van die per-
soon nie.

3. DIE BESTAANSREG VAN DIE ARTIKEL IN DIE LIG
VAN DIE SKRIF

Indien die diensverhouding van so ‘n aard is dat die gemeente
van die Here ernstig geskaad word, is die losmaking van die
band nie in stryd met die vereistes van die Skrif nie.

Die eise waaraan die bedienaar van die Woord moet vo)doen is
onder andere die vo)gende:

3.1 Dat sy )ewenswande) in ooreenstemming moet wees met
die roeping wat hy van God ontvang het (Efes. 4:1).

3.2 Hy moet sorg dat hy onberispelik b)y in sy bediening (1
Tim. 5:22).

3.3 Hy moet ‘n voorbeeld wees vir die ge)owiges in woord en
gedrag, in )iefde, ge)oof en reinheid (1 Tim. 4:11).

3.4 Hy moet die gawe van die bediening wat hy ontvang het
nie verwaar)oos nie (1 Tim. 4:12).

3.5 Hy moet so wande) dat daar nie praatjies oor hom ont
staan nie (1 Tim. 3:7).

3.6 Hy moet goed )et op sy leer en )ewe en daarin voihard,
sodat hy homself kan red en die wat na hom )uister (1 Tim.
4:16).

3.7 Hy moet sy opdrag stipte)ik en onberispelik uitvoer (1
Tim. 6:14).

3.8 Hy moet tot God se beskikking wees as ‘n arbeider wat
die goedkeuring van God wegdra en wat hom nie vir sy werk
hoef te skaam nie (2 Tim. 2:15).

Aan die negatiewe kant stel die Skrif die beginse) dat diegene
wat hu) Godgegewe opdrag nie vo)gens Sy eis vo)bring nie en
vrugteloos handel en die koninkryk tot skade is, se diens
geleentheid van hulle weggeneem moet word en aan iemand
anders gegee moet word (vg). die ge)ykenis van die talente).

4. DIE ATIKEL EN DIE GEMENEREG
Volgens die gemenereg is ‘n werknemer of dienaar ‘n persoon
wat vrywil)ig)ik ooreenkom om sy persoonlike dienste aan ‘n
ander te gee teen ‘n bepaalde vergoeding. Hy word ook
gedefinieer as: “A person who agrees for a money considera
tion to subject himself to the commands of another, called his
master, as to the manner in which he should do his word.”

In so ‘n diensverhouding is daar prestasie (die diens wat
ge)ewer word) en teeprestasie (die vergoeding). Indien een
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THN Sadler (skriba)
DJ Hattingh
J Claasen
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P Coertzen
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AJ de Klerk
PL Bezuidenhout
MAV van der Merwe
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van die twee nie ten voile gelewer word nie, het die party wat
he.nadeel word, reg om uit die diensverhouding to troo. Dit
geld ook as die teëprestasie nie volgens die gehalte is waartoe
ooreengekom is nie. Daar is dan in effek kontrakbreuk.

Indien ‘n leraar deur gesindhede, persoonlikheidsprobieme en
afwykende optredes ‘n situasie in die gemeente laat ontstaan
wat oorsaak is dat hy die sin en die inhoud van sy legitimasie
belofte en die voorwaardes van sy beroepbrief nie na behore
kan nakom nie, dan is die teëprestasie wat hy in die diens
verhouding moet lewer nie volgens die gehaite wat die diens
ooreenkoms vereis nie, en gee dit aan die kerkraad as werk
gewer grond om die diensverhouding te beëindig.

5. DIE “AUDI ALIEKAM PARTEM” BEGINSEL
Wanneer die ring die losmaking van die band oorweeg kan dit
alleen geskied na ‘n deeglike ondersoek waarin beide die
kerkraad en die betrokke leraar aangehoor is, sodat boge
noemde regsbeginsel ten voile tot sy reg kan kom.

6. BILLIKE VOORSIENING
Aangesien die leraar van wie die band iosgemaak word in die
periode waarin hy op ‘n beroep wag self die koste vir
pensioendekking moet betaal, wil dit voorkom asof dit billik sal
wees as in die tweede deel van Art 12 by lewensonderhoud
en toelaes bygevoeg word en die koste vir die instand
houding van sy aandeel in die pensioenfonds vir die
betrokke periode.

BYLAE ARK-2

STEMPROSEDURE BY DIE VERGADERING VAN DIE
ALGEMENE SINDOE

1. Die reel moet deurgaans gevolg word dat slegs een
voorstel op ‘n keer voor die vergadering kan dien. Daar kan
nie byvoorbeeld ‘n teenvoorstel ingedien word nie.

2. Amendemente is bedoel om die voorstel ter vergadering
te wysig wat inhoud, taal, woorde of woordorde betref. ‘n
Amendement vervang nooit ‘n voorstel nie, maar wysig dit. In
dien die voorstel verval of teruggetrek word (met toestemming
van die vergadering, R.v.O. pt. 3.9) verval daarmee ook al die
amendemente en is die saak van die tafel af.

3. Die stemprosedure in 3.13.3 kan die beste verduidelik
word aan die hand van ‘n voorbeeld —

Voorstel: Die kerkraad skenk aan X Ri 000
Amendement 1: Die kerkraad skenk aan X R500
Amendement 2: Die kerkraad skenk aan X Rio.

Lede van die vergadering voel Ri 000 is te veel en stel dan
amendement 1 voor. Nog lede voel anders en stel amende
ment 2 voor.

Nou moet die vergadering stem. Lede mag voei, dat die voor
stel en amendemente alies verwerp moet word. Suike lede
stem dan elke keer teen elkeen van die amendemente en later
teen die voorstel.

Veronderstel die stemming verloop soos volg in ‘n vergadering
wat uit 21 lede bestaan:

Amendement 2: Stemme vir: 11. Teen: 10
Amendement 1: Stemme vir: 3. Teen: 18

Amendement 2 is dus aanvaar, maar dit kan nie as besluit
van die vergadering geld nie. Dit wysig net die oorspronklike
voorstel wat nou soos volg geamendeer is:

Hiervoor moet die kerkraad nou weer stem. Word die
gewysigde vooistel aalivaai, is die besluil van dIe vergadering:

Die kerkraad skenk aan X RiO.

Veronderstel die twee amendemente word albei verwerp,
beteken dit nie dat die oorspronklike voorstel vanself
sprekend besluit word van die vergadering nie. Daarvoor moet
ook weer gestem word en eers indien die meerderheid daar
voor stem, word dit besluit van die vergadering. Indien die
meerderheid daarteen stem, is die voorstel en amendemente
alles van die tafel af.

Om die laasgenoemde paragraaf nog duideliker te stel,
bet oon 1 .3. 3.2 aangevul te word met ‘n sin wat soos volg ui:

Slegs indien al die amendemente verwerp word, stem
die vergadering oor die oorspronklike voorstel.

4. Bekendmaak van die stemming (R.v.O. pt. 3.13.3)

Dit is die goeie reg van ‘n vergadering om te weet of ‘n
voorstel of amendement aanvaar is of nie. Dit moet dus
elke keer, na elke stemming so aangekondig word. In
dien dit duidelik is dat ‘n amendement byvoorbeeld deur
‘n oorweldigende meerderheid aanvaar of verwerp is,
hoef die stemme nie getel te word nie. Dit kan seifs tyd
besparing in die hand werk. Indian iemand twyfel, sal
die stemme tog behoorlik getel moet word.

Na ons oordeei kan die bewoording van 3.13.3 van die
Reglement van Orde bly soos dit is.

AANBEVELING
Die Reglement van Orde punt 3.13.2 word aangevul met
die volgende sin:

“Slegs indien al die amendemente verwerp word, stem
die vergadering oor die oorspronklike voorstel.”

TENTMAKERSBEDIENING

BYLAE ARK-3

‘n Tentmakersbediening kan gedefinieer word as ‘n tipe bedie
ning waar ‘n leraar bo-en-behalwe sy werk as leraar ook ‘n nie
kerkiike werk verrig terwyl hy steeds aanbiy as leraar van ‘n ge
meente of anders gestel: dit is ‘n situasie waar ‘n leraar
deeltydse diens verrig in ‘n gemeente terwyl hy met behoud
van voile status leraar bly. Die motivering vir hierdie soort be
diening is gewoonlik ‘n gebrek aan geld by die gemeente of
kerkverband. Deur ‘n addisionele inkomste kan die leraar dan
die finansiële las op die gemeente of kerkverband verlig. ‘n
Baie belangrike vereiste vir ‘n tentmakersbediening is die toe-
stemming en toesig van die betrokke kerk en veral die kerk
verband. Daar kan nie van ‘n tentmakerbediening gepraat
word waar ‘n leraar by. uit die bediening tree en ‘n ander werk
aanvaar ten einde geld bymekaar te maak vir by. sendingwerk
nie.

As rede vir ‘n moontlike tentmakersbediening in die kerk word
gewoonlik na Paulus verwys. Ons lees by. in Handelinge 18
dat Paulus in Korinthe by Akwila en Priscilla gewoon het “en
omdat hy van dieselfde ambag was, het hy by hulle gebly en
gewerk want hulie was tentmakers van ambag” (vers 3).

“En hy het elke sabbat in die sinagoge gespreek en Jode sowel
as Grieke oortuig” (vers 4).

Paulus praat ook van die “ander” werk wat hy gedoen het (1
Kor 4:12; 1 Tess. 2:9 en 2 Tess. 3:8). In 1g. meld hy dat hy baie
hard gewerk het om niemand te beswaar of tot las te wees ter
wyl hy die evangelie aan die Tessalonisense verkondig het nie.Die kerkraad skenk aan X RiO.
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Sommige teoloë is van mening dat Paulus met hierdie wyse
van doen waarskynllk aan ‘n rabbynse gebrulk vasgehou lid,
om ‘n ambag aan te leer en dan van eie handewerk te leef ter
wyl hulle die Joodse leer beoefen en minder ontwikkelde Jode
van advies oor allerlei wetsvrae bedien het. RE Hock het
beswaar teen hierdie opvatting o.a. omdat hy van mening is
dat daar twy~el is oor Paulus se rabbynse opleiding en omdat
die rabbynse ideaal eers na die tyd van Paulus ontstaan het.31
J Christy Wilson Jr skryf oor ‘n tentmakersbediening soos
volg: “... Scripture say that there are two types of cross-
cultural witnesses. The first are those who receive full support
from churches. This is the way the Apostle Peter was sup
ported. On the other hand, the Apostle Paul earned his own
salary by making tents ... The teritmaker Ta u tnlssiuiiuiy ill

terms of commitment, but is fully selfsupporting”.41

Die tentmakersbediening kom dus wel in die Skrif voor,
weliswaar net by Paulus, as ‘n moontlike wyse van bediening.
Dit kan egter nie as ‘n bevel aan die kerk gesien word nI. dat
alle bediening so moet geskied nie.

Prof AD Pont in sy artikel Tydelik — Deeltydse Predikante51
is van mening dat die uitgangspunt by Gereformeerde Kerk
ordes altyd was dat die diens van die Woord al die tyd,
al die krag en die hele persoon van die ampsdraer opeis.
Daarom was die primêre tekswoord wat steeds in hierdie ver
band aangehaal is Lukas 9:26 “Niemand wat sy hand aan die
ploeg slaan en agtertoe kyk is geskik vir die koninkryk van God
nie”. Verder verwys Pont ook na Joh 21:16 in verband met 11
Kor 5:14 as ‘n bewys dat die algehele toewyding aan Christus
en sy diens ‘n voorwaarde is om ‘n dienaar van die Woord te
wees. In Rom 1:1 verwys Paulus ook na homseif as ‘n diens
kneg Of ‘n slaaf van Christus “afgesonder vir die evangelie van
God”. Verder skryf Pont: “Daarby kan daarop gewys word dat
die diens van die Woord die ampsdraers se onverdeelde liefde
is (andermaal Joh. 21:15-17 in verband met 11 Kor. 5:14); al
die tyd van die dienaar opeis (Joh 9:4 “Ek moet die werke
doen van Hom wat My gestuur het, solank dit dag is, die nag
kom wanneer niemand kan werk nie); al die gewilligheid van
die dienaar vra (1 Kor 9:16-19). Want as ek die evangelie
verkondig is dit vir my geen roem nie; want die dwang is my
opgelê, en wee my as ek die evangelie nie verkondig nie. Want
as ek dit doen, het ek loon, maar as ek dit onwillig doen is ‘n
rentmeesterskap aan my toevertrou); al die volharding (11
Tim. 4:1-5, 10 “Ek besweer iou dan voor God en die Here
Jesus Christus, wat die lewende en dode sal oordeel by sy
verskyning en sy koninkryk: verkondig die woord, hou aan
tydig en ontydig, weerlO, bestraf, vermaan in alle lank
moedigheid en lering ... Maar wees jy in alles nugter; ly
verdrukking; doen die werk van ‘n evangelis, vervul iou be
diening”) en ook afsondering en toewyding (Rom. 1:1 en
Hand. 15:26 waar na Paulus en Barnabas verwys as “manne
wat hulle lewe oorgegee het vir die Naam van onse Here Jesus
Christus”).61

Uit al hierdie Skrifwoorde spreek ‘n sterk bewys dat die
Ieraarsamp ‘n voltydse amp in die kerk is en tog Iaat die Skrif
die moontlikheid dat daar onder bepaalde omstandighede,

3. RE Hock: The social Context of Paul’s Ministry — Tentmaking and
Apostleship, bI. 66-68. Hock is 00k van mening dat Paulus se am-
bag nie net lets deeltyds was nie; “... far from being at the
periphery of his life, Paul’s tentmaking was actually central to it.
More than any of us has supposed, Paul was Paul the Tentmaker.
His trade occupied much of his time ... his trade in large measure
determined his daily experiences and his social status”. Uiteindelik
sien Hock Paulus se hele tentmakersbediening teen ‘n bepaalde
sosiale en intellektuele agtergrond. “... we have located him more
precisely in the social and intellectual milieu of the urban centres of
the Greek East of the early empire.”

4. Todays Tentmakers, bI. 15 en 17.
5. Hervormde Teologiese Studies — dedicata SPJJ van Rensburg bI.

97v.
6. AD Pont: a.w., bI. 111.

soos in die geval van Paulus, ‘n ander vorm van bediening kan
woos. Dio oorwogondo gotuionis dui egter op die voltydse aard
daarvan.

Maarten Bucer, die Straatsburgse Hervormer en leermeester
van Johannes Calvyn, het die amp van bedienaar van die
Woord direk gekoppel aan wat hy genoem het die missio Dei
en daarin het hy vier elemente onderskei: die animus d.i. die
begeerte wat deur God in die hart gele word; facultas of te
wel die bekwaamheid; die locus of plek wat God aanwys wbbr
die amp bedien sal word en die successus of die goeie
resultaat van die prediking. Bucer het die Roomse gedagte dat
die amp ‘n sakrament is, afgewys en dit beklemtoon dat dit ‘n
ministeriLlm of te wel ‘n dienswerk is Hy waardeer die amp
baie duidelik as ‘n donum Dei aan Sy kerk en sien die dienaars
van die Woord as Cobperarii Del wat deur God gebruik word
om die koms van die Koninkryk van Jesus Christus te help
voorberei.

Juis omdat dit die inhoud van die amp is, is dit vir Bucer
vanselfsprekend dat die bediening van die Woord ‘n perma
nente voltydse amp moet wees.71 Die dienaars van die Woord
moet hulle geheel en al aan die Woord wy en daarom mag
hulle ook, sê Bucer, van die Woord ewe, hulle moet egter
daarteen waak om die amp net ter wille van die sg. “tern
poralia” te verrig.81

Uit Calvyn se Institusie en sy kommentare op die Bybel is dit
duidelik dat hy dieselfde standpunt as Bucer huldig nI. dat die
arbeid van ‘n bedienaar van die Woord ‘n onophoudelike
arbeid of te wel ‘n lewenslange diens is. Goumaz skryf in hier
die verband: “Calvijn vergt in zijn commentaren deze ijver
onophoudelijk van de herder. Deze mag zich niet sparen in de
uitoefening van zijn ambt. Hij moet geheel even voor de hei
lige zaak van sun Meester en er zich aan geven, zonder tijd of
moeite te tellen. De teksten die Calvijn in dit verband aanhaalt
zijn vol van oproepen tot de algehele toewyding van de
dienaren. Het trouwe pastoraat duld nooit verwaarlozing
Volharding over de hele linie! Anders is men geen dienaar van
het Evangelie. Overal en altijdt dient er ijver te zijn. Calvijn kent
alleen dit woord voor sichzelf en voor andere dienaren van het
Evangelie en hy laat geen enkel excuus gelden het werk in de
steek gelaten wordt, noch het voorwendsel van vermoeidheid
of van een hoge leeftyd”.91

Ook uit die Gereformeerde kerkgeskiedenis nb die Reformasie
blyk dit baie duidelik dat die leraarsamp ‘n lewenslange amp is.
In die Dordtse Kerkorde van 1618/1619 is dit soos volg ver
woord in artikel 12: “Dewijl een dienaar des Woords, eens wet
telijk als boven beroepen zijnde, zijn leven aan den kerkedienst
verbonden is, zoo zal hem nie geoorloofs zijn, zich tot eenen
anderen staat des evens te bewegen: tenzij om grootte en
gewichtige oorzaken, waarvan de classe kennis nemen en
oordeelen zal.”101

Die Ned Geref Kerk volg dieselfde pad as die Dordtse Kerkorde
wanneer hy in art 11 van sy K.O. (1982) bepaal:

11.1 “Aangesien ‘n bedienaar van die Woord sy lewe lank
voltyds aan die kerkdiens verbonde is, is dit vir horn nie
geoorloof orn tot ‘n ander lewenstaak oor te gaan nie;
behalwe om groot en gewigtige redes wat deur die ring
beoordeel moet word, met verslag aan die Algernene
Regskommissie.”

11.2 “As hy egter sy gemeente verlaat orn ‘n ander betrekking
te aanvaar, verbeur hy sy status as bedienaar van die
Woord, tensy hy in sinodale tree Of vooraf van die Alge
mene Regskommissie verlof tot behoud van status ont

7. Dies, bI. 112
8. W van ‘t Spijker: De ambten bi~ Martin Bucer, bI. 96.
9. G Gaumaz: I-let Ambt b,7 Ca/v,jn, bl. 55.

10. Kerken-Orde van de Synode Nationaal 1618 en 1619, art.
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yang. Sodanige behoud van status kan alleen verleen
word indien die hetrekking wat hy aanvaar, ‘n geestelike
karakter dra en wat met die verkondiging van die Woord
in regstreekse verband staan en ten bate van die Neder
duitse Gereformeerde Kerk geag word.”

Uit die gegewens tot dusver sou ons kon konkludeer dat die
beginsel van ‘n tentmakersbediening wel ‘n moontlikheid in die

kerk van die Here Jesus is. Binne die Gereformeerde wêreld is
die kiem nog altyd baie sterk Iaai val op die voltydse karakter
van ‘n predikant se diens. Hierdie gedagterigting is ook deur
die Ned. Geref. Kerk nagevoig sodat ons kan sé dat die
geldende orde in die Ned. Geref. Kerk op die oomblik téén ‘n
tentmakersbediening is. Daar is ook nie ‘n rede waarom die
Kerk op die oomblik van sy standpunt moet afsien nie.
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18 Vers~ag van die Algemene Kommissie vir

AMPSBED~ENING EN EVANGELISASIE

Broer Voorsitter en Broeders
U Kommissie het die eer om hierdie versiag van sy werk
saamhede in die afgelope reses aan u voor te Iê. Dit word aan
gebied onder die volgende hoofde:

1. Sarno~toIIing en funksionering
2. Beleid vir Ampsbediening en Evangelisasie
3. Kerksensus
4. Gemeentebou
5. Lidmaattoerustingprogram
6. Bybelkor
7. Voortgesette opleiding van predikante
8. Ouderlingsamp
9. Siekepastoraat en spreekkamers

10. Nywerheidsbediening
11. Bediening deur Kapelaansdienste
12. Buitelandse Bearbeiding
13. Arbeid onder Andertaliges
14. Huweliksaangeleenthede
15. Radio-evangelisasie
16. Aksies en groeperinge rondom die kerk
17. Vakansieoorde
18. Straatwerk
19. Die kerk in veranderende omstandighede
20. Vernuwing opsig en tug
21. Algemene komitee Vrouediens
22. Hugenote kollege
23. M.E.I.
24. Finansies en begroting
25. Slot

1. SAMESTELLING
1.1 SAMESTELLING
1.1.1 Volgens die besluite van die Algemene Sinode word u
Kommissie soos volg saamgestel:

* Een verteenwoordiger uit elke sinode
* Die predikante in sinodale diens met opdrag Ampsbediening

en Evangelisasie
* Drie professore in praktiese teologie, een elk uit Stellen

bosch, Pretoria en Bloemfontein
* Die hoofkapelane van die SAW, SAP en SA Gevangenis

diens
* ‘n Verteenwoordiger namens die Algemene Komitee van die

Vrouediens

1.1.2 Die Hoof Uitvoerende Beampte en een verteen
woordiger elk van Bybelkor en die BKNV neem sitting met ad
viserende stem.

1.2 VERGADERINGS
U Kommissie het tydens die reses een keer per jaar vergader.
Met die oog op kostebesparing vind dagbestuur- en subkom
missievergaderings slegs plaas wanneer nodig en indien
moontlik, per telefoon.

1.3 ADMINISTRASIE
1.3.1 U Kommissie beskik nou vir die eerste keer in sy be
staan oor die dienste van ‘n voltydse predikant in sinodale
diens. Ds M Smuts is in Maart 1983 vir hierdie ~05 benoem en
het in Julie 1983 diens aanvaar.

1.3.2 Met die oog op koste-effektiwiteit word die personeel
so klein as moontlik gehou. ‘n Bale bekwame tikster/sekreta
resse, mev J Hall, is op halfdagbasis aangestel.

1.3.3 Alhoewel dit by tye bale druk gaan, slaag u Kommissie
daarin om sy administrasie met hierdie personeel bevredigend
te behartig.

1.4 SKAKELING MET ANDER KOMMISSIES
1.4.1 Aangesien daar verskeie sake op die agenda van die
Algemene Sinode is wat op die grenslyne tussen die ver
skillende kommissies van die Sinode val, is dit nodig dat u
Kommissie van tyd tot tyd skakel met die ASS K, AKDB, AJK
en AKLAS. Oor die toekomstige hantering van elkeen van
hierdie sake is deeglik besin en aanbevelings in die verband sal
voor die Sinode dien.

1.4.2 Intussen is ooreenkomste met hierdie kommissies
bereik oor wie verantwoordelikheid vir die verslag oor elk van
hierdie sake voor die Sinode sal dra.

1.5 RASIONALISERING VAN DIE WERK VAN DIE
ALGEMENE SINODE

1.5.1 In Augustus 1985 het die AKAE die volgende versoek
aan die Breë Moderatuur gerig:

“Die Breë Moderatuur word versoek om ‘n ad hoc kommissie
te benoem om, met die oog op verslag aan die Algemene
Sinode, te besin oor die moontlikheid en wenslikheid van ra
sionalisering ten opsigte van die werk van die Algeméne
Sinode en sy kommissies,
Sake soos die volgende behoort onder andere aan die orde te
kom:
* Werkverdelir~g tussen die Algemene Sinode en die sinodes
* Werkverdeling tussen die kommissies van die Algernene

Sinode
* Werklading van die kommissies van die Algemene Sinode
* Personeellading van die kommissies van die Algemene

Sinode
* Administratiewe aangeleenthede

Die ad hoc kommissie behoort ook voorsiening te maak vir ver
teenwoordiging van die onderskeie kommissies.”

1.5.2 U Kommissie het die bogenoemde aanbeveling gedoen
in die hg van die volgende:

* Beweringe word dikwels by sinodes en daarbuite gemaak

dat die Algemene Sinode verkeerdelik werk na hom toe aan
trek en daardeur sy karakter as “beleidsinode” in die ge
drang bring.

* Die koste-implikasies van die werk van die Algemene Sinode
vir die sinodes gee groter stukrag aan die bedenkinge oor die
werkiading van die Algemene Sinode en sy kommissies.

* Dit is doodeenvoudig verantwoordelike optrede vir enige hg

gaam om met tussenproses sy huidige werkspatrone in die
hg van sy doelstellings te evalueer.

1.5.3 Die Breë Moderatuur het ongelukkig nie sy weg cop
gesien om aan hierdie versoek te voldoen nie. U Kommissie bly
egter steeds oortuig van die wenshikheid en noodsaakhikheid
daarvan.

1.5.4 Aanbeveling
1.5.4.1 Die Sinode stel ‘n ad hoc kommissie aan om die
moontlike rasionalisering van die werk van die
Algemene Sinode te ondersoek.
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1.5.4.2 Die kommissies van die Algemene Sinode word
ook op hierdie ad hoc kommissie verteenwoordig.

1.5.4.3 Kleiner wysigings wat die kommissie mag voor
stel, word deur die Bree Moderatuur onmiddellik
geImplementeer.

1.5.4.4 Indien ingrypende voorstelle gemaak word,
word dit voorgele aan die volgende Algemene Sinode.

1.6 VERTEENWOORDIGING OP ANDER UGGAME
Op versoek, benoem u kommissie verteenwoordigers op ander
kerklike liggame, by. die Raad van die Hugenote Kollege,
MEMA, die Maatskappy vir Furopese Immigrasie en die
Algemene Komitee van die Vrouediens.

2. BELEID: AMPSBED~ENING EN
EVANGELISASIE

2.1 VOORTGESETTE STU DIE EN BESINNING
Nadat die Sinode in 1982 die twaalf beleidstetlinge vir Amps
bediening en Evangelisasie goedgekeur het, bly dit die taak
van hierdie kommissie om voortdurend hieroor te studeer en
besin. Dit is dan ook in die afgelope vier jaar gedoen. Die hoof
kiem vat nou op die toepassing van hierdie beleid in praktyk. In
die voorbereiding van toerustingsmateriaal vir gemeentes wat
in die afgelope reses gedoen is, is steeds vanuit die perspek
tiewe van hierdie beleid gewerk.

2.2 Die Kommissie bly daarvan oortuig dat SKAE’s en
RKAE’s ‘n groot opvoedkundige taak teenoor gemeentes het
om by hulle begrip en ‘n visie vir Ampsbediening en Evangeli
sasie in lyn met die Sinode se beleid in te skerp. Om hulle hier
in by te staan, oorweeg die kommissie om in die volgende
reses ‘n handleiding vir kommissies vir Ampsbediening en
Evangelisasie van kerkrade en ringe op te stel.

2.3 AANBEVELING
Die AKAE kry opdrag om ‘n handleiding vir kommissies
vir ampsbediening en evangelisasie van kerkrade en
ringe op te stel.

2.4 ONDERSKEID: SENDING EN EVANGELISASIE
2.4.1 Vroeere besinning
2.4.1.1 Voor die Sinode van 1982 het daar samesprekings
tussen die ASSK en die AKAE plaasgevind ocr die onderskeid
tussen die begrippe “sending” en “evangelisasie”. Volgens
onderlinge ooreenkoms het die ASSK die resultaat van die
samesprekings aan die vorige Sinode gerapporteer. (Agenda
82 p.677)

2.4.1.2 Die ASSK het verder gerapporteer: (Agenda 82,
p.677 punt 29.3)

“Die riglyne waarop die twee kommissies ooreengekom het, is
toe aan die Federate Raad van Ned Geref Kerke op sy
vergadering van 4-6 Maart 1982 voorgele ten einde uitvcering
te gee aan die opdrag dat cok met die Jong Kerke hieroor
onderhandel moet word. Dit het egter geblyk dat daar ernstige
verskil oor die formulering bestaan, en die Federale Raad het
die saak na ‘n kommissie verwys vir bestudering. Die Federale
Raad sal in 1984 hieroor ‘n verslag cntvang.”

2.4.1.3 In die hg van die voorafgaande het die Algemene
Sinode besluit:

“Die Algemene Sinode keur die aangeduide riglyne voorlopig
goed en vra die ASSK om later aanbevehings te doen na aanlei
ding van die besluite wat die Federate Raad hieroor sal neem.”

2.4.2 Federale Raad 1984
Op sy vergadering van 16-17 Maart 1984 het die Federate Raad
‘n versiag in verband met bogenoemde verwikkelinge in
behandehing geneem en die volgende besluit:

“Die opdrag word hernuwe met ‘n versoek aan hidkerke cm
hulle medewerking in hierdie saak Le gee.”

Die opdrag was:

“Die Raad besluit om sy ondersoek na die betekenis van die
begrip sending en evangelisasie voort te sit en dit uit te brei
cm ook die begrippe evangolisering, sending en diakonaat
en kerkopbou in te sluit.

Die Raad versoek lidkerke cm hut siening ocr hierdie begrippe
aan die Raad beskikbaar te stel.

‘n Komissie word benoem em die verslae van Iidkerke te koör
dineer en aan die volgende vergadering voor te lê.”

2.4.3 Verdere samesprekings tussen ASSK en AKAE
2.4.3.1 Die probleme wat van die kant van die ASSK in ver
band met die huidige cmskrywing van sending en
evangelisasie gesien word, is hoofsaaklik die volgende:

* Alhoewel dit nie in die formulering van die definisies

opgesluit lê nie en nooit formeel die standpunt van die kerk
was nie, bestaan die indruk wel dat sending onder gekleurde
mense en evangelisasie onder blankes gedoen word. Hierdie
indruk gee aanstoct aan die Jong Kerke.

* Die aanvanklike sendingbegrlp (“evangelism”) het uitgebrei

en verbreed geraak. In die geledere van die sending
wetenskap word at hoe meer gevoel dat sending die
volgende komponente meet bevat:

** Evangelisering/verkondiging (waaronder evangehisasie)
** Diakonaat
** Die geregtigheidsbeginsel

Die huidige amptelike definisie vir evangelisasie kom in die
hg van bogenoemde in die gedrang.

2.4.3.2 Hierdie aangeleentheid is deur die dagbesture van die
ASSK en AKAE op twee vergaderings in Mei en September
1985 openhartig en indringend bespreek. Daar is ook aandag
gegee aan die praktiese imphikasies van hierdie aangeleentheid
vir die funksionering van die twee kommissies. In die hg daar
van dat die diakonale aspek in sending ook baie sterk figureer,
is voortdurend beset dat die AKDB ook in hierdie samespre
kings betrokke moet raak. Tentatiewe samesprekings is ook in
die verband reeds deur die ASSK en die AKDB gevoer.

2.4.4 Slotsom
Uiteindelik is besluit cm die volgende aan die Algemene
Sinode te rapporteer:

2.4.4.1 Nouer skakeling tussen die ASSK, AKDB en die
AKAE
Die Kommissie het die moontlike nouer skakehing tussen die
ASSK en die AKAE bestudeer en het tot die gevohgtrekking
gekom:

*1. Dat daar bepaatde gemeenskaphike terreine vir die ASSK,
AKAE en AKDB bestaan. Van hierdie gemeenskaplike terreine
is die opbcu van die gemeente primer.

*2. Dat die kommissies bepaalde opdragte en verantwoorde
hikhede het en dat dit noodsaakhik is orn te soek na ‘n struktuur/
strukture waardeur die gemeenskaplike en die gespesiahiseerde
van die gencernde kommissies tot sy reg kern.

2.4.4.2 Aanbevehing
Die Algemene Sinode besluit om dit aan die ASSK,
AKDB en AKAE op te dra om indringend te besin ocr die
sake genoem onder 2.4.3 met die oog op die daarstel van
die beste strukture vir die toekoms. Die ASSK sal die
sameroepende kommissie wees.
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2.4.4.3 Die begrippe “Sending” en “Evangelisasie”
len opsigte van die opdrag dat die begrlppe “sending” en
“evangelisasie” nuut omskryf moet word, is besluit om die
volgende aan die Sinode te rapporteer:

“In die bogenoemde besinning (2.4.4.2) word vertrou dat ‘n
beter formulering van die begrippe “sending” en “evangelisa
sie” ook gaandeweg ontwikkel sal word.”

3. KERKSENSUS 1985
3.1 OPDRAG
3.1.1 Die Sinode het in 1982 besluit (Agenda p.21 punt
9.4.2.3):
* Die Sinode besluit dat ‘n volgende kerksensus DV in Maart

1985 moet plaasvind.

* Die sensus word opgedra aan die AKAE in samewerking

met die AJK, AKDB, ASSK, AKLAS en AKVD.

* Die vraelyste vir die afgelope sensus word as basis gebruik,

terwyl die ander kommissies na gelang van hulle behoefte,
daarby aanvuliings mag maak.”

3.1.2 Die Sinode het ook die voigende aanvuliende voorstel
as opdrag aan die AKAE goedgekeur (Handelinge 1982 p.1210
pt 9.5,9.2(h)):

“Om die tersake gegewens van die huidige en voorgesteide
kerk- en staatsensus te verwerk, met inagneming van die Staat
se nasionale fisiese ontwikkelingspian en streekontwikkelings
beleid;

“Om die implikasies vir die kerk van hierdie bevindings te iden
tifiseer;

“Om verslag te doen aan elkeen van die kommissies van die
Algemene Sinode en aan die volgende vergadering van die
Algemene Sinode.”

3.2 UITVOERING VAN DIE OPDRAG
Ter uitvoering van die opdrag is die volgende gedoen:

3.2.1 Ander kommissies
‘n Vergadering is met verteenwoordigers van die ander kom
missies gehou waarby die uitvoering van die opdrag deeglik
bespreek is en geleentheid vir al die kommissies gebied is om
verdere insette ten opsigte van doelwitte vir die sensus te
maak. Op enkele uitsonderings na kon al die vrae wat die kom
missies by die sensus geInkorporeer wou h~, ingesluit word.

3.2.2 Unisa en prof IJ van Eeden
Die Kommissie het besluit om weer eens die Rektor van
UNISA te nader met die versoek dat prof IJ van Eeden toe
gelaat word om die kerksensus as ‘n navorsingsprojek te
hanteer met gebruikmaking van die rekenaarfasiliteite van die
Universiteit. Met groot dankbaarheid kan die baie positiewe en
tegemoetkomende optrede van die Rektor, prof T van Wijk,
gekonstateer word.

Dit was weer eens ‘n uitnemende voorreg om van die
bekwame en toegewyde dienste van prof lJ van Eeden gebruik
te maak. Hy is nie alleen ‘n uiters bekwame vakkundige nie,
maar ook ‘n lojale kind van sy Kerk.

3.2.2.1 Aanbevelings
3.2.2.1.1 Die Sinode betuig sy opregte dank en waarde
ring teenoor die Rektor van die Universiteit van Suid
Afrika, prof T van Wijk, vir die vriendelike en ruim ver
gunning dat die kerksensus as navorsingsprojek van
prof Van Eeden gehanteer kon word.

3.2.2.1.2 Die Sinode spreek sy dank uit teenoor prof
Van Eeden en mnr WA Pretorius wat horn bygestaan het
vir bekwame en harde werk wat in ‘n baie positiewe

gesindheid aan die kerk in verband met die kerksensus
1985 golewor is.

3.2.3 Vraelyste
Net soos in die sensus van 1981 is daar van drie vraelyste
gebruik gemaak:

* ‘n Vraelys vir huishoudings
* ‘n Vraelys vir wyke
* ‘n Vraelys vir saakgelastigdes

3.2.4 Die druk en verspreiding van vraelyste is weer eens
deur Perskor behartig nadat kwotasies van verskeie drukkers
anngovra i~. Dio hopaling van die hoeveelhede wat vir elk van
die 1200+ gemeentes nodig is, die verpakking daarvoigens en
versending is ‘n reuse taak op sy eie. In hierdie proses bet die
onderskeie sinodes se SKAE-kantore ‘n sleutelrol gespeel.

3.2.5 Opname van die sensus
Die werkiike opname van die sensus is bepaal vir die begin van
Maart 1985. Die meeste gemeentes het ook die opname in
daardie tyd geneem. Vanweë’n tout wat in die verspreiding
van die stukke aan die gemeentes van SWA voorgekom het, is
vergunning gegee dat daardie gemeentes se opnames op ‘n
later stadium gedoen word.

3.2,6 Reaksie van gemeentes
Tydens die 1981-opname het 96% van die gemeentes huile
vraelyste betyds ingedien sodat dit verwerk kon word. Hierdie
terugrespons bet egter ietwat gedaal na 84% vir die
1985-opname. Slegs in die sinodes van die OVS (90,6%) en
Noord-Kaapland (95,1 %) het meer as 90% van die gemeentes
hulle vraeiyste betyds terugbesorg. Ander sinodes waar ‘n
bevredigende aantal gemeentes saamgewerk het, was Wes
Kaapiand (87,2%), Oos-Kaapland (86,8%) en Suid-Transvaal
(84,8%) terwyl die swakste reaksie uit die sinodes van Noord
Transvaal (69,5%) en Natal (73,2%) verkry is. Tendense en
vergelykings vir hierdie twee sinodes is dus minder betrou
baar. Uit SWA (84,4%) en SMA (50%) is ongeveer dieselfde
terugrespons ontvang en ten spyte van die Iae peil van same
werking sou tendense en patrone wat blyk uit die ontledings
binne grense van waarskynlikheid redelik geldig wees.

Samevattend kan dus gesê word dat slegs vir die sinodes van
Noord-Transvaal en Natal die tendense wat blyk uit die ontle
dings heelwaarskynlik nie betroubaar genoeg is om op peil te
trek nie. Vir a) die ander sinodes en vir die kerk as geheel
sou heelwaarskynlik peil getrek kon word op patrone en
tendense wat blyk uit die gegewens wat verkry is.

Hoewel ietwat laer terugresponse behaal is as tydens die
eerste opname, moet daarop gewys word dat vooraanstaande
metodoloë die mening toegedaan is dat ‘n terugrespons vir
posvraelyste van 50% genoegsaam is vir ‘n ontleding, ‘n
respons van 60% as “goed” beskou kan word en ‘n respons
van 70% en meer as “baie goed”. Metodologies gesien, kan
die data wat ingewin is, dus as bevredigend en betroubaar
beskou word.

3.2.7 Verwerking van inhigting
3.2.7.1 Rekenaarkodes is aan alle gemeentes in die land toe
geken. Daar is sover moontlik gebruik gemaak van dieselfde
kodes as met die sensus van 1981, sodat die inligting van die
twee sensusse maklik met mekaar in verband gebring kon
word.

3.2.7.2 Weens koste-oorwegings is besluit om, soos by die
vorige kerksensus, nie alle vorms wat ontvang is op die
rekenaar te verwerk nie. Slegs die vraelyste vir saak
gelastigdes is ten voile verwerk. Ten opsigte van die huis
houdings- en wyksvraelyste is ‘n steekproef getrek met die
volgende beginsels as rigiyne: verteenwoordiging, ewekan
sigheid en sistematiesheid. Die formule waarvolgens die steek
proef getrek is, is reeds met die vorige sensus beproef en as
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bale betroubaar bewys. Deskundiges stem saam dat hoewel
sydighede in die steekproef van die gegewens vir wyke en
huishoudings op gemeentelike viak mag voorkom, kan met
groot mate van sekerheid gesê word dat die sydighede nie
meer op sinodale viak en omtrent glad nie meer op die vlak
van die Algemene Sinode sal figureer nie.

3.2.7.3 Prof Van Eeden het oorsigtelike verslae oor die
belangrigste tendense wat deur die sensus uitgewys is, opge
stel. Hierdie verslae is tot beskikking van alle kommissies van
die Algemene Sinode gestel.

3.3 DIE WAARDE VAN DIE SENSUS
3.3.1 Statistiese waarde
Die sensus het weer eens meegebring dat die kommissies van
die Algemene Sinode beskik het oor betroubare syfers wat
met die oog op voorbereiding van hulle verslae aan die
Algemene Sinode, gebruik kon word. Dit is ook moontlik dat
die onderskeie Sinodes in 1987 nog grootliks van hierdie
gegewens gebruik kan maak.

3.3.2 Diagnostiese waarde
Die rekenaar maak dit moontlik om aanverwante data in die
sensus met mekaar in verband te bring, vergelykings te tref en
sodoende ‘n aanduiding te kry van tendense wat statisties
beduidend is en vir ‘n diagnose van die huidige stand van die
Kerk, gebruik kan word. Die interpretasie en verklaring wat
aan sulke statisties identifiseerbare tendense gegee word, is
altyd ‘n saak wat met die grootste versigtigheid gedoen moet
word. Daarom is die bevindinge ook vanuit hulle eerstehandse
kennis van die kerk, deur die AKAE en verskeie teoloë
geëvalueer.

3.3.3 Projeksies
‘n Bepaalde patroon of tendens kan met ‘n enkelvoudige op
name geldentifiseer word. Dit is egter nie moontlik om aan die
hand daarvan met verantwoordelikheid die rigting van die ten-
dens te bepaal nie. Die koppeling van die kerksensus van 1985
se inligting met die van die sensus van 1981, het sulke pro
jeksies nou in ‘n beperkte mate moontlik gemaak. Hoe meer
datapunte (opnames) met mekaar vergelyk kan word, hoe
meer akkuraat word toekomsprojeksies wet so gemaak word.
Die twee opeenvolgende sensusse het egter die waarde van
albei sensusse aansienlik verhoog.

3.3.4 Publikasies van sensusresultate
U kommissle het na die sensus van 1981 in samewerking met
prof Van Eeden, sy werksverslae van die sensus verwerk en
voorsien van teologiese kommentaar met die oog op die publi

sering van die uitgawe “Kerkspieel”. Dear is geoordeel dat vir
wyer gebruik binne die kerk en ander navorsers die resultate
van hierdie sensus ook gepubliseer moet word in ‘n publikasie
getiteld: “Kerkspieel II”. Dear word gepoog om dit vry te stel
tydens die sinodesitting.

Daar is verder ook besluit om die resultate van die sensus op ‘n
deurlopende basis in aktuele artikels aan die kerkblaaie
beskikbaar te stel.

3.4 OORSIG VAN DIE RESULTATE VAN DIE KERK
SENSUS TEN OPSIGTE VAN AMPSBEDIENING EN
EVANGELISASIE

3.4.1 Lidmaattal
3.4.1.1 Groottotale
Dit is uiters moeilik om ‘n betroubare beeld van die groottotaal
lidmate van die kerk te bekom. Die bronne tot beskikking van
die sensus was Die Jaarboek, vraelyste soos voltooi deur saak
gelastigdes (gemeentelik), vraelyste soos voltooi deur ouder
linge (wyksgewyse) en die inligting van die Departement van
Sensus en Statistiek. Ongelukkig is daar nie met die staat
sensus van 1985 navraag gedoen na die kerkverband van lid-
mate nie, en moes die getal aan die hand van demografiese
projeksies bereken word. Die beeld volgens die verskillende
bronne van die geraamde lidmaattal van die Ned Geref Kerk
sien soos voig daaruit:

RAMING VAN TOTALE LIDMAATGETALLE

1981 1985 % groei pj
1398011 1419204 0,38%
1394717 1449462 0,97%
1479267 1748229 4,26%
1693660 1794700 1,12%

‘n Ontleding van hierdie gegewens toon duidelik dat al drie die
kerklike bronne waarskynlik ‘n ondertelling weerspieel. Die
gegewens van Die Jaarboek en van saakgelastigdes toon ‘n
onrealistiese lee groeikoers terwyl die syfer vir ouderlinge ‘n
buitensporige hoe groeikoers vertoon. Prof. Van Eeden kom in
sy verslag tot die slotsom dat dit wil voorkom of die groei
koers van Die Jaarboek toenemend ‘n ondertelling
van lidmate registreer, die van ouderlinge ‘n sterk opvang
van ondertetling aandui en dat die van saakgelastigdes
mm of meer tred hou met ‘n realistiese groeikoers, dog nie
eintlik daarin slaag om die ondertelling wat bestaan op te yang
nie.

TABEL 3.4.1.2

RAMING VAN AMPTELIK BEKENDE LIDMATE IN VERSKILLLENDE STREEKSINODES EN GEBIEDE, 1985

Sensus Gemiddelde aantal lidmate Beraamde aantal Iidmate
Aantal Terugresponsie per gemeente Totaal per sinode

Sinode/gebied gemeentes N % Belydend Doop Ongedoop Belydend Doop Ongedoop

1 Oos-Kaap 114 99 86,8 669 311 13 112482 75717 35540 1225
2 Wes-Kaap 236 205 87,2 918 393 12 311918 216770 92728 2420
3 Noord-Kaap 81 77 95,1 601 309 19 75612 48708 25044 1860
4 Natal 71 52 73,2 530 330 17 62273 37650 23441 1182
5 OVS 171 154 90,6 747 354 19 190556 127732 60502 2322
6 Wes-Transvaal 149 124 83,8 765 397 28 176253 113985 59108 3160
7 Suid-Transvaal 146 123 84,8 759 377 37 169551 110779 55048 3724
8 Oos-Transvaal 90 76 84,4 904 494 22 127993 81401 44487 2105
9 Noord-Transvaal 131 91 69,5 929 443 22 182557 121702 58110 2745

10 SWA 45 38 84,4 380 210 8 26939 17121 9470 348
11 Midde-Afrika 16 8 50,0 155 34 2 3096 2486 550 60
12 Onbekend — 3 — 1889 1517 8 10232 5669 4550 13

TOTAAL 1250 1050 84,0 768 375 39 1449462 959720 468578 21164

Jaarboek
Saakgelastigdes
Ouderlinge
“Werklik”
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In die hg hiervan wil dit voorkom of ‘n mens Iiefs die
demografiese projeksie (werkilk) moet aanvaar as ‘n reahistiese
raming van die totale aantal hidmate verbonde aan die Ned
Geref Kerk. Indien dit as uitgangspunt geneem word, blyk dit
nog steeds dat saakgelastigdes se inligting ‘n tekort van
345200 lidmate vertoon waarvan die kerk amptelik dus
blykbaar nie bewus is nie; ‘n toename van sowat 45200
sedert 1981.

Die beraamde aantal hidmate per sinode volgens die inhigting
van saakgelastigdes word weergegee in tabel 3.4.1.2

Uit die gegewens in hierdie tabel is dit duidehik dat die gernid
delde grootte vsn gemeentec in terme vsn hidrnaatget~IIe die
grootste is in Noord-Transvaal (1394), Oos-Transvaal (1420) en
Wes-Kaap (1323). Uitgeslote Midde-Afrika en SWA is die
gerniddelde grootte van gemeentes die kleinste in Natal (877)
en Noord-Kaap (1029).

3.4.2 Erediensbywoning
3.4.2.1 Globale beeld (gegewens van saakgelastigdes)
Vir vergelykingsdoeleindes is die bywoning van eredienste,
5005 getel deur diakens, uitgedruk as ‘n persentasie van die
totale aantal lidmate (belydend, gedoop en ongedoop). Die
vier eredienste van Februarie 1985 is vergelyk met die van
Februarie 1981.

Alhoewel hierdie wyse van persentasieberekening neig na ‘n
onreahistiese lae persentasie aangesien ‘n sekere aantal hidmate
vanweë siekte, skofwerk, ouderdom, ens. nie eredienste kan
bywoon nie, bied dit tog ‘n betroubare basis van vergelyking
met die oog op die bepaling van tendense wat horn ten opsigte
van die erediens openbaar.

Die erediensbywoning 5005 gemeet in die rnaande Februarie
1981 en -1985 vergelyk soos voig:

TAB EL 3.4.2.1
Erediensbywoning van die Ned Geref Kerk uitgedruk as

‘n persentasie van die totale aantal lidmate

Oggenddiens Aanddiens Oggend- en
Aanddienste
gesamentlik

1981 33,52% 9,97% 21,75%
1985 35,78% 9,35% 22,57%

Uit hierdie tabel blyk onder andere die volgende:

* Die totale bywoning van eredienste (oggend- en aand
dienste gesamentlik) het verbeter vanaf 21,75% (1981) na
22,57% (1985). Dit verteenwoordig ‘n groei van 3,77%
sedert 1981.

* Oggenddiensbywoning het verbeter van 33,52% (1981) na

35,78% (1985). Dit verteenwoordig ‘n groei van 6,74%
sedert 1981.

* Die aanddiensbywoning het verswak van 9,97% (1981) na

9,35% (1985) — ‘n daling van 6,22% sedert 1981.

Uit die voorafgaande data kan die volgende tentatiewe aflei
dings gernaak word:

* Die feit dat oggenddienste se bywoning met 6,74% gegroei

het in ‘n tyd waarin toenernende sekularisasie meebring dat
‘n mens sou verwag dat dit gaan daal, is verblydend. Indien
‘n volgende opname moonthik was, sou die sterkte en koers
van hierdie verskynsel met groter akkuraatheid bepaal kon
word. Die kerk behoort oor hierdie verskynsel dankbaar te
wees, en horn te beywer dat daar ‘n groter mate van groei
sal plaasvind.

* Die feit dat aanddienste, wat lanka) reeds swak vertoon teen

oggenddienste, voortgaan orn ‘n dalende tendens van
6,22% te toon, verdien die kerk se ernstige aandag. Besin
ning oor die plek, doel en inkleding van die aanddiens moet
met groot ywer voortgesit word.

3.4.2.2 Erediensbywoning bereken teen aangepaste
potensiaal

Die voorafgaande persentasies rnaak nie voorsiening vir lid-
mate wat weens onvermydelike ornstandighede soos skof
werk, ouderdorn, siekte, ens. noodwendig nie eredienste kan
bywoon nie. Op die vraelys wat deur huishoudings voltooi is,
is gepoog om inligting te kry waarrnee ‘n betroubare aanpas
sing van die potonsinal wat die orodions kan hywoon, gemaak
kan word. Dit is gedoen deur aan elke Iidmaat te vra of hy/sy
deur onverrnydehike omstandighede gereeld verhinder word
om eredienste byte woon. Slegs 11,54% het op hierdie vraag
“ja” geantwoord terwyl 88,46% “flee” geantwoord het. Dit
toon duidelik dat daar waarskynhik in die kerk ‘n oorskatting is
van lidmate wat so verhinder word.

Indien die potensiaal van lidmate wat eredienste kan bywoon,
verminder word met 11,54% (volgens gegewens van saak
gelastigdes) vergehyk die persentasie bywoning vir Februarie
1985 soos volg:

TABEL 3.4.2.2

EREDIENSBYWONING VAN DIE NED GEREF KERK UIT
GEDRUK AS PERSENTASIE VAN DIE TOTALE AANTAL

LIDMATE EN 88,4% VAN DIE LIDMATE

Bereken as per- Bereken as per
sentasie van sentasie van
totale aantal aangepasde

Iidmate Iidmaattal

Oggenddiens 35,78% 40,45%
Aanddiens 9,35% 10,57%
Gesamenthik
(oggend & aand) 22,57% 25,51 %

3.4.2.3 Ander interessante gegewens rakende erediens
bywoning

Heehwat interessante inligting rondorn erediensbywoning kan
nie vohiedig in die versiag weergegee word nie. Dit word in
werksverslae van die sensus en in “Kerkspieël II” behandel.
Sonder om dit verder toe te hg, word met ‘n paar opsom
rnende stelhings vohstaan:

* Narnate die beroepstatus van ‘n hoof van ‘n Ned Geref huis

houding toeneem, neern die aantah kere dat eredieriste
besoek word ook toe.

* Namate die hoogste opvoedkundige peil wat ‘n hidrnaat
behaah het, toeneem, neern erediensbywoning ook toe.

* Vroue woon meer eredienste by as mans.

* Ontleed vohgens ouderdom, tree dit duidelik na yore dat ere

diensbywoning stelselmatig toeneem tot by 15-19 jariges
waar dit ‘n hoogtepunt bereik. Daarna daal dit skerp en weer
eers by 40-44 jariges word ‘n toename bespeur waarna dit
neig orn te stabihiseer op ‘n rehatief hoe vhak.

* Daar is mm verskil tussen die erediensbywoning van hidmate

in stede en dorpe.

* Volgens die 1985 opname, woon hidmate gerniddeld 2,57
keer per maand eredienste by (1981: 2,78 kere).

* 25,7% van ahie hidmate woon blykbaar geen eredienste by

flue. Dit sluit die 11,54% verhinderdes in. Dit wil dus voor
kom asof 14,16% hidrnate wat geen verhinderende ornstan
dighede het flue, nie eredienste bywoon nie.
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posisie van die verskiliende sinodes ten opsigte van die
bogenoomdo “posto” on vorgoiyking~ tusson die data van
1981 en 1985. Vanweë ruimteprobleme word dit nie hier uit
eengesit nie.

Dit is wel beskikbaar in die publikasie: “Kerkspieel ii”.

Die giobale posisie wat vakatures in die kerkraad en kategese
skool betref, is biykbaar stelseimatig besig om te verbeter,
behaiwe in die geval van die amp van die ouderling. In sekere
gemeentes is vakatures egter ‘n ernstige probleem terwyi in
ander gevalle biykbaar mm moeite ondervind word om poste
gevui te kry.

len upsigle van predIkantsposte is die meeste vakatures per
gemeente in Wes-Kaap (0,107), Wes-Transvaai (0,113) en
Noord-Transvaai (0,989).

Ten opsigte van ouderiingsposte bestaan die meeste vakatures
in Noord-Transvaai (8,05 per gemeente), Suid-Transvaai (7,98
per gemeente) en Wes-Transvaai (6,25 per gemeente) terwyi
die gemiddeide vakatures per gemeente in Wes-Kaap maar net
3,65 per gemeente is.

Ten opsigte van vakatures in diakensposte kry Wes-Transvaal
(4,69 per gemeente) en Natal (4,23 per gemeente) die swaarste
terwyi Wes-Kaapland die minste probieme hiermee het (2,67
per gemeente).

Ten opsigte van kategete kom die meeste vakatures voor in
Wes-Kaap (1,76 per gemeente), Wes-Transvaal (1,06 per ge
meente), Oos-Kaap (1,00 per gemeente) en Suid-Transvaai
(0,93 per gemeente).

3.4.5 Die leraarsamp
3.4.5.1 Lading lidmate per predikant
By albei kerksensusse is die predikante in drie groepe verdeel
voigens die lading lidmate (doop, belydend en ongedoop)
waarvoor huile verantwoordeiik is, tw. die wat minder as 500
bedien, tussen 501 en 800, en 801 en meer. Die resultate vir die
twee sensusse vergelyk sees voig:

Tabel 3.4.5.1

Lading lidmate per predikant

1981 1985
% predi- gem. % predi

kante lading kante

— 500 19,70 290 20,86 309
501-800 29,77 665 38,76 633
801 + 50,53 1064 40,38 1040
Totaal 100,00 975 100,00 913

Hieruit blyk dat die pogings wat by die vorige Algemene
Sinode gelnisleer is em meer predikantsposte te skep, wel
vrugte afgewerp het. Die bale positiewe ontwikkeling is dat die
aantai predikante wat meer as 800 lidmate bedien het, van
50% (1981) afgeneem het na 40% (1985). Hierdie verskuiwing
het meegebring dat predikante wat minder as 500 lidmate be
dien, toegeneem het van 19,7% na 20,86% en die wat tussen
501 en 800 bedien toegeneem het van 29,77% na 38,76%.

Oor die implikasies hiervan word verder gehandel onder 3.5
wanneer die ondersoek na die behoefte aan predikante in die
toekoms aan die orde kom.

Dit moet nogtans gestel word dat dit hoogs onaanvaar
baar is dat so ‘n hoe persentasie predikante (40,38%) let
terlik twee man se werk doen.

3.4.5.2 Behoefte aan predikante in die toekoms
Hierdie saak is deur ‘n aparte verdere opdrag van die Sinode

*Die hoogste persentasie (41,2%) van lidmate woon drie tot
vior orodionsto per moond by, torwyl 22,8% een tot twee era
dienste per maand bywoon. 10,3% woon meer as vier ere
dienste per maand by.

3.4.2.4 Aanbevelings
3.4.2.4.1 Die AKAE kry opdrag om navorsing te doen na
die redes vir die onbevredigende bywoning van ere
dienste en om in oorleg met die Eredienskommissie te
soek na oplossings daarvoor.

3.4.2.4.2 Die Sinode doen ‘n beroep op kerkrade en
ander kerkvergaderinge om elk op sy eie terrein te werk
aan ‘n herwaardering van die sentrale plek van die ere
diens in die lewe van die gemeente.

3.4.2.4.3 Die AKAE kry opdrag om te werk aan riglyne
vir gemeentes met die oog op die toepassing van opsig
en tug rondom verwaarlosing van die erediens.

3.4.3 “Verlies” van lidmate na ander kerke en sektes
Die indruk bestaan by talle mense dat die Ned Geref Kerk besig
is om lidmate in groot getalle te verloor en besig is “em dood
te bloel”. Die wetenskapiike verwerking van die inligting van
die kerksensus toon egter die teendeei:

3.4.3.1 Migrasie tussen Ned Geref Kerk en ander kerke
Dit blyk dat die NGK sedert 1980/81 toenemend meer
belydende lidmate van sowel Afrikaans as Engelse kerke byge
kry het. Tydens 1982/83 was die omvang hiervan sowat 68
belydende lidmate per 100 NG gemeentes wat van Engeise
kerke afkomstig was en 247 beiydende lidmate per 100 NG ge
meentes wat voorheen lid van ander Afrikaanse kerke was.
Aan die ander kant het die NGK sedert 1977/78 toenemend
meer lidmate afgestaan aan ander kerke tot 1979/80 waarna
die gemiddeide aantai lidmate per NG gemeente wat bedank
het om by ‘n ander kerk aan te sluit, dramaties begin afneem
het em in 1982/83 weer ‘n effense opflikkering te vertoon. Die
netto balans in die verband is egter sedert 1980/81 in die guns
van die NGK omdat daar in die tydperk gemiddeld 1,65
belydende lidmate meer per gemeente oorgekom het na die
NGK vanaf ander kerke as wat die NGK verlaat het.

Die meeste van hierdie verskuiwings is waarskynlik te wyte
aan huwelike.

3.4.3.2 Migrasie tussen NGK en christelike sektes
Dit blyk dat die gemiddeide aantal beiydende lidmate wat die
NGK bedank het em by ‘n christelike sekte aan te sluit, jaariiks
dramaties gedaal het van gemiddeld 1,63 per gemeente in
1977/78 na gemiddeld 0,42 per gemeente in 1980/81. Sedert
dien word weer ‘n toenemende tendens bespeur. Die omvang
daarvan in 1982/83 (0,80 belydende lidmate per gemeente)
kom op ongeveer 1000 lidmate vir die kerk as geheel te staan.

Aan die ander kant teen die data dat die NGK sedert 1980/81
dramaties meer belydende iidmate ontvang het wat van
christelike sektes oorgekom het. So het die Ned Geref Kerk
by. tydens 82/83 ongeveer 2340 belydende lidmate bygekry
wat voorheen lid van ‘n christelike sekte was: ‘n oorskot van
sowat 1340.

3.4.3.3 NGK en nie-christelike groepe
Ongelukkig is dit nie bekend hoeveel lidmate die NGK aan nie
christelike sektes afgestaan het nie. Die inligting wat egter in
gewin is, dui baie duidelik dat die NGK sedert 1980/81 inder
daad lidmate van hierdie groepperinge bygekry het. In 1982/83
het die kerk by. ongeveer 288 belydende lidmate van dergelike
groepe bygekry.

3.4.4 Vakatures ten opsigte van predikante, ouder
linge, diakens, en kategete

Die verwerkingsverslae van die sensusdata bled uiters in
teressante inligting ten opsigte van ‘n aantal “poste” vir
bogenoemde ampte per gemeente, ‘n vergelyking van die

Lading gem.
lading
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op ‘n omvangryke manier gehanteer. Dit word verderaan
onder 3.5 volledig gerapporteer.

3.4.6 Ouderlingsamp
3.4.6.1 Effek van tydperk van ouderlingskap
‘n Ontleding is gemaak om vas te stel of die tydperk wat
ouderlinge reeds verantwoordelikheid aanvaar het vir hulle
wyke, ‘n invloed uitoefen op die kenmerke van die wyke. In
sommige gevalle is daar geen beduidende verskille nie, terwyl
ander interessante patrone wel na yore tree.

Uit die vergelyking van hierdie groepe ouderlinge kan
gekonstateer word dat hoe langer ‘n ouderling bevestig is in
die amp vir die betrokke wyk, hoe meer besoekpunte het hy
vier keer besoek, hoe fried ouderllugekoiifeieu&~ het hy 001

die afgelope vier jaar bygewoon, hoe meer egpare in die wyke
is daar versoen ten spyte van huweliksonenigheid oor die jare
wat die opname voorafgegaan het en hoe minder dooplidmate
het hy in sy wyk wat glad nie meer kerk besoek nie.

Die waarde van ‘n langer dienstermyn vir ouderlinge blyk dus
duidelik.

3.4.6.2 Die lading van ouderlinge
Die opvallende patroon wat feitlik vir al die attribute van wyke
na yore tree, is dat daar ‘n positiewe of direkte verband be
staan tussen die lading van ouderlinge en die meeste atribute
waarop statisties-beduidonde verskille aangetref word.
Namate die lading van ‘n ouderling swaarder word, hoe meer
besoekpunte is daar in sy wyk wat nog glad nie besoek is nie.
Ouderlinge wat die swaarste lading het, het dan ook die
grootste persentasie besoekpunte (6,64%) in hut wyk wat nag
glad nie besoek Is nie.

Namate die lading besoekpunte vir die ouderling toeneem,
neem die volgende ook toe: die gemiddelde aantal belydende
en dooplidmate wat nooit meer die kerk besoek nie, die gemid
delde aantal belydende lidmate wat kerk vervreemd is, mense
wat buitekerklik is, die gemiddelde eantal pare wat saamwoon
asof hulle getroud is, die gemiddelde aantal mans en vroue
wat ernstige probleme het weens alkoholverslawing en hut
huwelikslewe, ens. Dit is ook in die wyke met die grootste
lading besoekpunte vir ouderlinge, waar die meeste aantal
belydende en dooplidmate waarvan die ouderling nie bewus
was nie, tydens die sensus opgespoor is.

Dit is nie maklik am die presiese aard van die bogenoemde ver
bande almal te verklaar nie. Wat egter duidelik blyk is dat daar
bestiste voordele daaraan verbonde is dat oudertinge vir ‘n
kleiner getal besoekpunte verantwoordelik gemaak word.

Heelwaarskynlik is dit oak so dat gemeentes wat in ‘n grater
mate met die bogenoemde probleme worstel, oak in ‘n grater
mate probleme het om ouderlinge te vind.

3.4.6.3 Frekwensie van huisbesoek deur ouderlinge
‘n Vergelyking tussen wyke volgens die aantal kere wat deur
die ouderling huisbesoek gedoen word of versuim word, is ook
getrek. Daaruit blyk duidelik dat die frekwensie van huis
besoek deur ouderlinge in sommige opsigte positiewe konse
kwensies vir wyke het. ‘n Grondiger ontleding sal egter nag op
die data uitgevoer moet word am die presiese impak daarvan
te bepaal.

3.4.6.4 Die impak van toerustingsprogramme
‘n Vergelyking van die data lei tot die bevinding dat dit
moontlik is dat toerustingsprogramme wel in sekere opsigte
bevorderend inwerk op die funksionering van wyke, terwyl in
ander opsigte dit nie noodwendig ‘n direkte impak op die funk
sionering van die ouderling het nie.

3.4.6.5 Aanbevelings
3.4.6.5.1 Die Sinode betuig sy waardering vir die baie
groot persentasie van ouderlinge wat ten spyte van
moeilike omstandighede getrou in hulle wyke arbei.

3.4.6.5.2 Die Sinode beklemtoon die waarde van vol
gehoue toerusting van ouderlinge en doen ‘n beroep op
kerkrade en ander kerkvergaderinge om elk op sy eie
terrein steeds in die rigting van hierdie ideaal te werk.

3.4.6.5.3 Die AKAE kry opdrag om navorsing te doen en
te besin oar die implikasies van wykstrukture en die
gereelde aftreding van kerkraadslede op die kwaliteit
van die bediening van kerkraadslede.

3.4.7 Herwinning van lidmate en evangelisasie
3.4.7.1 In tabel 3.4.7.1 word ‘n beeld gegee van lidmate wat
nooit die kerk besoek nie, buitekerklik is, buitekerklikes wat in
die voorafgaande jaar ingeskakel is, kerkvervreemds wat op
nuut In die geineeiite Irigeskakel Is.

TABEL 3.4.7.1

INTENSIEWE AMPSBEDIENING EN EVANGELISASIE

1981 1985

X N X N

Besoek nooit die kerk
Belydend
Doop
Ongedoop

Buitekerklikes
Buitekerklikes
ingeskakel
Kerkvervreemdes
ingeskakel

Belydend
Doop
Ongedoop

X = Gemiddeld per gemeente
N = Getal vir totale Ned Geref Kerk

2,97 103315 2,67 114129
0,96 33385 0,84 35908
0,28 9636 0,23 9735
0,71 24604 0,52 22288

0,033 1139 0,027 1366

0,163 5662 0,148 6319
0,067 2327 0,051 2178
0,024 827 0,015 640

3.4.7.2 Gevolgtrekking
Dit wit voorkom of vir die kerk as geheel daar ‘n afname in die
gemiddetde aantal betydende en doop sawel as ongedoopte
lidmate per wyk is wat nooit meer die kerk besaek nie ten
spyte daarvan dat die getal lidmate in die verband toegeneem
het sedert 1981. Wat buitekerklike persone betref, wit dit
voorkom asof sowel die gemiddeld per wyk as die getal sedert
1981 afgeneem het.

Daar is in 1985 ‘n grater getal buitekerklikes ingeskakel
(1366) as in 1981 (1139). Die getal per wyk het egter afgeneem
van 0,033 na 0,027.

Athoewel oudertinge in 1985 ‘n grater aantal kerkvervreemdes
ingeskakel het (9137) as in 1981 (8816), het die mate van
inskakeling per wyk afgeneem van 0,254 na 0,214 lidmate per
wyk.

Dit is duidelik dat die kerk nag nie naastenby genoegsaam
daarin slaag am kerkvervreemdes en buitekerktike mense weer
in die gemeente op te neem nie. In 1985 rapporteer ouderlinge
160 000 persone wat nooit meer die kerk besoek nie, terwyl
stegs 9 000 kerkvervreemdes ingeskakel is. Net so rapporteer
die ouderlinge 22 300 buitekerktike mense waarvan hutle
bewus is, terwyt in dieselfde jaar stegs 1400 buitekerklikes in
geskakel is.

3.4.7.3 Opsporing
Met die sensusopname is ouderlinge versoek om ‘n van-huis
tot-huis-opname te maak om onder andere vas te stel of daar
NG-lidmate is waarvan die ouderlinge nie bewus is nie. Tydens
die 1985-opname is 50 500 persone op die wyse opgespoor! In
1981 was die syfer 32 170. Dit beklemtoon weer eens die
waarde van gereelde opnames van huis tot huis.
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3.4.7.4. Aanbeveling
Die Sinode doen opnuut ‘n beroep op aVe kerkrade en
ander kerkvergaderinge om elkeen op sy eie terrein met
nuwe ywer aandag te gee aan die opsig en tug met die
oog op die inskakeling van hulle wat vervreemd geraak
het van Christus en sy Kerk; en aan evangelisasie met
die oog op die uitreiking na hulle wat buite die verbonds
gemeente van Christus leef.

3.5 ONDERSOEK: BEHOEFTE AAN PREDIKANTE IN
DIE TOEKOMS

3.5.1 Opdrag
flie Algemono Sinodo hot in 1982 besluit (Acta p.1237):

“Die kerk maak ‘n wetenskaplike opname en projeksie van sy
behoefte aan predikante en maak dit aan die kerk bekend . .

Die AKAE het op 10 Januarie 1985 ‘n skrywe van die Breë
Moderatuur ontvang waarin ons meegedeel word dat die Breë
Moderatuur besluit het dat hierdie wetenskaplike opname deur
die AKAE behartig moet word.

3.5.2 Uitvoering van opdrag
3.5.2.1 In onderhandeling met prof IJ van Eeden, wat die
navorsingsdeel van die kerksensus behartig, is besluit om die
bogenoemde opdrag van die BM by die kerksensus te inkor
poreer en as onderdeel daarvan te behartig. Aangesien daar
ook nie vir hierdie ondersoek apart begroot is nie, is besluit om
to probeer om dit binne die perke van die sensusbegroting in te
sluit.

3.5.2.2 Die AKAE het ‘n ad hoc kommissie bestaande uit
prof IJ van Eeden en ds M Smuts aangewys om hierdie onder
soek te behartig.

3.5.2.3 U kommissie wil in hierdie verband weer eens
melding maak van die onbaatsugtige en professionele diens
wat prof Van Eeden gelewer het. Die ondersoek na die
behoefte aan predikante het ‘n baie groot aanvullende las op
hom gelê, wat hy gewilliglik en met oorgawe verrig het.

3.5.2.4 Die volledige resultaat van die ondersoek is te lank
om by hierdie verslag geInkorporeer te word. Dit is egter op
aanvraag beskikbaar by die AKAE. In die verslag word slegs
volstaan met ‘n uittreksel van die belangrikste gegewens met
die oog op besluitneming deur die Sinode.

3.5.2.5 In hierdie ondersoek is slegs aandag gegee aan die
vraag en aanbod van predikante binne die Ned Geref Kerk.
Weens verskeie redes kon die moontlike vraag na predikante
van die Ned Geref Kerk binne die jong kerke nie in berekening
gebring word nie.

3.5.3 Die ondersoek
3.5.3.1 ‘n Volledige uiteensetting van die teoretiese en meto
dologiese grondslae van die ondersoek word deur prof Van
Eeden in hoofstuk 1 van sy verslag voorsien. Dit word nie in
hierdie verslag aan die Sinode herhaal nie, maar is beskikbaar
op aanvraag.

3.5.3.2 Interpretasie van die opdrag
Prof Van Eeden sê in die versiag: “Die opdrag kom daarop
neer dat daar na twee dimensies gekyk moet word: Die vraag
na en aanbod van predikante.

3.5.3.2.1 Die vraag na predikante
Die volgende faktore beInvloed die vraag na predikante:
*1 Die groei in Iidmaatgetalle as gevolg van geboortes, sterf

tes en kerklik-godsdienstige migrasie.
*2. Die sukses van evangelisasie- en opsporingsaksies
*3~ Gesonde finansiële beplanning
*4 Die handhawing van ‘n optimum peil van lidmaat

predikantverhouding

Oor hierdie sake kan ons redelik betroubare data uit die kerk
sensus kry. Wat *4 betref, is die bepaling van die optimum
ratio tans baie arbitrér. Predikante se eerstehandse menings
moot hieroor nagegaan word (Predikante vraelys vraag 2.15).

3.5.3.2.2 Die aanbod van predikante
Die aanbod van predikante word egter deur ‘n kompleksiteit
van faktore beInvloed wat moontlik in twee kategoriee verdeel
kan word.

*1 Objektiewe faktore
*1.1 Aantal verliese aan predikante (emeritering; bedan

kings; skorsings; afsterwe; studente wat staak).
*1.2 Die vergoedingspakket van predikante (traktement;

reistuelac; perisloenvoordele; medlese ondersteuning;
behuising).

*1.3 Die werklading van predikante

Aan die hand van *1.1 kan ‘n bloot demografiese projeksie
baie hg werp op die toekomstige aanbod. Die objektiewe
gegewenhede van *1.2 raak egter reeds aan betrekhik subjek
tiewe faktore en menings daaroor kan die werkstevreden
heid van predikante raak, wat weer die bedankingskoers kan
beInvloed.

*2 Subjektiewe faktore
Dit is miskien die deurslaggewende en dit kan saamgegroepeer
word onder die term werkstevredenheid. Hoe goed is
predikante opgelei vir huhle werk? Hoe ervaar hulle hulle
werksomstandighede subjektief? Hoe beleef huh huh werk
lading wat uitermate hoog is (50% predikante het ‘n lading
van gemiddeld 1064 per predikant in 1981 gehad!)? Hoe oor
deel huh oor sentrahe rolverwagtings wat aan huh gekoppel
word?

3.5.3.3 Navorsingsontwerp en voorspellingsmodel
Dit is duidelik dat die afhankliko veranderlikes van die
ondersoek wentel om sake wat die aanbod van (proponente,
predikante wat uit diens tree, predikante van ander kerke wat
oorkom na die NGK, uittredes, predikante wat in sinodale
diens tree en bedankings) asook die vraag na predikante raak
(werkshading wat aan predikante geallokeer word).

Die onafhanklike veranderlikes hang weer saam met die
subjektiewe en objektiewe faktore wat hierbo aangedui is.

Sowel die onafhankhike as afhankhike veranderhikes is sover en
so good moonthik geoperasionahiseer aan die hand van ‘n
gestruktureerde vraelys wat deur predikante voltooi is. Uit
eindelik moos die data sodanig ingewin word dat die ver
skihiende komponente of kategorieë van die professie volgens
ouderdom ontleed kon word sodat ‘n demografiese projeksie
onderneem kon word om die aanbod van predikante to
rekonstrueer tot die jaar 2000.

3.5.3.4 Data-insameling en -ontleding
Vraehyste is aan teologiese studente, alle predikante en
emeriti, predikante in sinodale diens en professore en dosente
aan teologiese fakulteite gestuur. Van die 1931 predikante wat
in gemeentes werksaam is, hot 83,2% huh vraelyste terug
gestuur. Net meer as drie-kwart (75,6%) van vraelyste wat uit
gestuur is en ingevul sou kon word, is betyds terugbesorg om
verwerk te word. Altesaam 59 verdere vraelyste is egter to Iaat
ingestuur om verwerk te word. Sou die vraelyste bygereken
word is die responsiekoers 77,4%. Prof Van Eeden kom tot die
slotsom dat hierdie respons, volgens die kriteria wat deur
metodoloë neergele word, vir die totale ondersoekgroep as
baie goed beskou kan word en vir die predikante wat voltyds
in gemeente staan, as uitstekend.

3.5.4 Uitstaande kenmerke van die ondersoekgroep
3.5.4.1 Samestelhing
Die ondersoekgroep bestaan uit studente (22,21 %),
predikante (62,90%), dosente en professore (2,89%) en
emeriti (7,4%).
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3.5.4.2 Die volgende verwerkte data, wat van groot belang is
en in die versiag beskikbaar is, word nie hier weergegee nie,
by.:
* OuderdomsamesteHing (gemiddelde ouderdom 38,21)
* Ontleding van vorige kerke (waaronder ook die jongkerke)

waaruit predikante kom (3,1 % van predikantekorps)
* Vorige beroepservaring van predikante, professore en stu

dente
* Grade behaal deur predikante, professore en studente

3.5.5 Moontlike uittrede uit gemeentebediening met
behoud- of verlies van status

3.5.5.1 Moontlike verlating met behoud van status
Die volgende vraag Is aan die ondersoekgroep geslel: ‘Hel U
dit al ooit oorweeg om die gemeentebediening te laat vaar vir
ander werk met behoud van status?” Op hierdie vraag het die
volgende persentasies van die verskillende komponente van
die ondersoekgroep positief geantwoord:

predikante 26,6%
dosente 39,1 %
emeriti 13,0%
totale groep 20,2%

3.5.5.2 Moontlike verlating met verlies van status
Op die vraag: “Het u al ooit oorweeg om te bedank as
predikant van die Ned Geref Kerk?” het die volgende persen
tasie positief geantwoord:

predikante 16,0%
dosente 10,0%
emeriti 5,6%
totale groep 11,4%

3.5.5.3 Totale beeld ten opsigte van moontflke uittrede
uit gemeentebediening

Prof Van Eeden bevind in sy versiag: “Die voorafgaande twee
groepe persone is verder ontleed en daar is vasgestel dat geen
respondent wou bedank met behoud van status en wou
bedank as predikant van die Ned Geref Kerk nie ... ‘n Mens
het dus hier te make met twee onderling uitsluitende kate
gorieë wat saamgevoeg sou kon word en daarop sinspeel
dat sowat 31,3% van die respondente waarskyniik bedanking
uit die gemeentebediening (hetsy met behoud van status of as
predikant van die Ned Geref Kerk) al oorweeg het”.

Dit is nie maklik em met finaliteit gevelgtrekkings van hierdie
syfers te maak nie. Die volgende kan egter in gedagte gehou
word:

*1 ‘n Redelike groet persentasie van hierdie pesitiewe
respondente getui~ waarskynlik van ‘n verbygaande fase
van oorweging om uit die bediening te gaan, sonder dat
dit daarop dui dat hulle nou nog so voel.

*2 Heelwat van die respondente se oorweging om die
gemeentebediening te verlaat hou waarskynlik verband
met knelpunte ten epsigte van hulle belewing van die be—
diening wat later aan die orde kom.

*3 Dit kan aanvaar word dat heelwat van die respondente
wat aantoon dat hulle a! oorweeg het em met behoud van
status die gemeentebediening te verlaat, dit gedoen het
met die oog op doserende poste in ‘n teologiese rigting.
Dit hoef dus nie noodwendig negatief gemnterpreteer te
word nie. By sommige speel akademiese aanleg waar
skynlik ‘n groot rol terwyl by sommige weer die boge
noemde knelpunte (*2) ken gelei het tot die oorweging
van ‘n akademiese pos.

*4 Die probleem van beperkte toepaslikheid van ‘n predikant

se kwalifikasies buite die gemeentebediening, het waar
skynlik ook heelwat leraars, wat dit op ‘n stadium wel eer
weeg het, van diensverlating weerhou.

*5 Die beduidende getal leraars wat wel diensverlating op ‘n

stadium oorweeg het, het ‘n beduidende invloed op die
projeksie van verwagte uittrede van predikante ult diens,
veral met die oog op moontlike vervroegde aftrede.

*6 Die feit dat heelwat respondente verkiaar dat hulie op ‘n
stadium oorweeg het om die gemeentebediening te ver
laat, maar dit nie gedoen het nie, het ten minste twee
implikasies: aan die een kant dui die feit dat hierdie re
spondente binne die gemeentebediening gebly het daarop
dat hulle steeds oortuig is dat hulie as geroepe bedienaars
van die Woord meet voortgaan. Aan die ander kant
behoort die kerk groot ems te maak met die dinge in die
gemeentebediening wat, volgens hierdie ondersoek, dit
vir predikante ‘n onaangename belewing van die bedie
ning gee. Dit wil voorkom asof predikante veel mm
der probleme met die essensiële rolverwagtinge van
die Kerkorde vir die leraarsamp het (artikel 9), as wat hulle
met ander bykomende rolverwagtinge het, wat dikwels
buite verhouding aanspraak op hulle aandag en tyd maak.

3.5.6 Ouderdom van aftrede
‘n Belangrike faktor wat die aanbod van predikante
beInvloed, is die ouderdom van aftrede. In die opname is
aan predikante gevra: “Sou u wou aangaan met die
bediening nadat u die ouderdom van 60/65 bereik het?”
Die reaksie van predikante was soos volg:

Voortgaan na ouderdom 60 65

Ja
Twyfel

Nie geantwoord

In die hg van bogenoemde sê prof Van Eeden: “Die vraag sou
gevra ken word of met die huidige beleid van aftrede
voortgegaan meet word. Sou aan predikante nie die keuse
gelaat kan word om selfs op 55-jarige leeftyd at te tree nie?
Hiertee meet enmiddellik gevoeg word dat die pensieen- en
mediese voordele dan indringend herevalueer meet word op ‘n
deurlopende grondslag om predikante wat vroeër sou wou af
tree in die pesisie te plaas em dit te doen sender dat huhle
finansiële verliese of ontberinge meet ondergaan.” Hierdie
opmerking is van groot belang wanneer later by die werkhike
projeksie van die behoefte aan predikante in die toekoms aan
dag gegee word.

3.5.7 Toepas~ikheid van Opleiding
Respondente is gevra om hulle opleiding te evalueer aan die
hand van ‘n reeks vrae oor die verskillende vakke wat aan
gebied word. Die volledige resultate is beskikbaar in Prof. Van
Eeden se versiag oor die ondersoek. ‘n Evaluering van die
toepashikheid van opleiding, het greet invloed op die werk
bevrediging van Ieraars en die moontlike uittrede uit die bedie
ning, al dan nie. Die entledings is so gedeen dat ‘n globale punt
vir elke respondent bereken is. (Veiledige vergelykings in die
yerslag van prof Van Eeden.) Indien die drie kategorieë met
mekaar vergelyk word, blyk dit dat emeriti die mees positiewe
evaluasie van hulle opleiding gee en predikante die mees nega
tiewe.

‘n Positiewe uitbeuing van voortgesette teelogiese opleiding
kan in hierdie verband ‘n greet bydrae tot verheogde werks
bevrediging van Ieraars lewer.

3.5.8 Evaluasie van vergoeding
Dit is vanselfsprekend dat die gevoelens van enige werker oor
sy vergeedingspakket, ‘n groet rol sal speel in die vraag of hy
binne sy prefessie gaan aanbly, of nie. Terwyl dit steeds
gehandhaaf word dat geroepenheid die grootste dryfveer en
bevrediging in die bediening behoort te voorsien, aanvaar die
kerk ook in die beroepsbrief ‘n verantweordehikheid teenoer sy
Ieraars, waarmee groot ems gemaak meet word.

Nee

36,4%
23,5%
31,2%
9,0%

7,8%
15,6%
55,7%
20,9%
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Die inligting wat met die opname verkry is, toon duidelik dat
pensioenvoordele, die gratis pastorie en mediese voordele die
belangrikste knelpunte in die vergoedingspakket van sommige
predikante is. Helfte van die predikante is ongelukkig oor
pensioenvoordele, ‘n derde met die gratis pastorie en ‘n vyfde
met hul mediese voordele.

3.5.9 Belewing van die bediening
Hoe ervaar predikante die verwagtinge wat aan hulle gestel
word deur die gemeente, die kerk en gemeenskap met betrek
king tot die gemeentelike bediening? ‘n Lys van 26 take is
opgestel na aanleiding van die werksomskrywing van die kerk
orde en is aangevul met die belangrikste ander take wat ‘n
predikant moet volvoer. ‘n Baie volledig en insiggewende
resultaat van hierdie opname is vervat in prof Van Eeden se
versiag van die ondersoek. Hy kom uiteindelik tot die volgende
slotsom: “Dit is duidelik ... die drie take wat predikante as die
aangenaamste ervaar is prediking, kategese en individuele
pastoraat. Predikante se ervaring van hul werkiading, synde
die aantal lidmate wat hul moet bedien, staan prominent uit as
die taak wat hulle blykbaar die minste aangenaam ervaar. Wat
verder opval van die agt essensiële take se ervaring, is dat
naas die genoemde drie, huisbesoek, besoeke aan oues van
dae, hospitaalbesoek en kerkraadsvergaderings op ‘n beson
der lae peil van aangenaamheid deur predikante beleef word.”

3.5.10 Lading lidmate (doop plus belydend) per predi
kant

Dit is reeds aangetoon dat predikante die groot aantal lidmate
waarvoor hule verantwoordelik is, as een van die minste aan
gename fasette van hul werk ervaar. As in gedagte gehou
word dat die opname aantoon dat die totale groep predikante
660 sien as die maksimum lading wat ‘n predikant effektief kan
bedien en dat die sensus aantoon (verwys 3.4.5.1) dat 40,38%
van die predikante ‘n lading van meer as 800 lidmate bedien
het (‘n gemiddeld van 1040 vir die kategorie) is dit verstaan
baar dat predikante die lading lidmate per predikant negatief
sal evalueer.

In die projeksie ten opsigte van die behoefte aan predikante in
die toekoms, speel hierdie feit ‘n sleuteirol.

Dit is interessant om daarop te let dat die maksimum lading
van 660 doop en belydende lidmate wat deur predikante in die
ondersoek aangedui is, bale naby aan die ideaal van 700 kom,
wat in 1982 deur die sinode aanvaar is.

3.5.11 Projeksie: vraag na predikante
Nadat al die voorafgaande in berekening gebring is, moet die
hele probleem gereduseer word tot ‘n verband tussen die
vraag na- en aanbod van predikante.

Die berekening van die vraag na predikante is gedoen deur:

* die verwagte groel in lidmaatgetalle te bereken aan die

hand van inligting uit die kerksensusse van 1981 en 1985 en
die staatsensus van 1980. Omdat die kerk hier oor bale
betroubare data beskik, kan aanvaar word dat die
demografiese projeksie wat daarop gemaak is, binne rede
like grense van waarskynlikheid betroubaar is.

* Die behoefte aan predikante in die hg van die verwagte

groei van lidmaatgetalle is bereken aan die hand van drie
verskihlende aannames.

Die resultaat word weergegee in tabel 3.5.11

Geprojekteerde Aanname 1 Aanname 2 Aanname 3
Iidmaatgetalle

Lading Poste Lading Poste

1981 1693660
1985 1794750
1990 1860400
1995 1919700
2000 1968200
PosW wat geskep

moet word

Die aannames waarmee gewerk word, is:

Aanname 1
Aan die hand van die twee kerksensusopnames het dit geblyk
dat daar waarskynlik ‘n daling in die werkslading van
predikante sedert 1981 plaasgevind het. Hierdie aanname
berus op die veronderstelling dat hierdie moontlike dalende
tendens waarskynhik mag voortduur tot die jaar 2000. Dit bring
mee dat tot die jaar 2000 sowat 792 nuwe predikantsposte
geskep sal moet word, indien die aanname geldig sou wees.

Aanname 2 berus weer op die veronderstelling dat die werk
lading van predikante wat volgens die opname as die maksimum
beskou word wat hulle effektief kan behartig (660) stelselmatig
in werking gestel word sodat dit teen die jaar 2000 gerealiseer
word. Indien hierdie aanname verwerkhik word, sal dit meebring
dat sowat 1017 nuwe poste geskep sal moet word.

Aanname 3 berus weer op die veronderstelling dat die werk
lading per predikant, soos met die 1985 sensusopname vas
gestel, onveranderd gehandhaaf word tot die jaar 2000. Sou
die aanname realiseer, sal dit te weeg bring dat slegs sowat
190 nuwe poste geskep sal moet word tot die jaar 2000.

Hierdie aannames geld net ten opsigte van predikante wat in
die rol van leraar in ‘n gemeente moet staan en slaan nie op
studente, dosente, predikante in sinodale diens, ens. nie.

3.5.12 Projeksie: Aanbod van predikante
Die berekening van ‘n projeksie van aanbod van predikante is
‘n veel ingewikkelder saak omdat talle kategoriee se bydrae tot
die aanbod afsonderhik verreken moes word. Sonder om in
besonderhede te gaan, kan gemeld word dat in die verslag vol
ledig aan die volgende kategoriee aandag gegee is:

Die aanbod van studente
Predikante wat toetree uit ander kerke
Die aantal predikante wat volgens die 1985 sensus tans in die
bediening is (‘n Volledige ouderdomstratifikasie is vir hulle uit
gewerk)
Predikante wat moonthik uit die Ned Geref Kerk kan bedank
lvolgens die inhigting wat ingewin is, het 11,4% van die totale
ondersoekgroep dit al oorweeg om tot die stap oor te gaan. Vir
projeksiedoeleindes is aanvaar dat daar jaarhiks slegs 1 % van
die predikante sal bedank uit die Ned Geref Kerk)
Predikante wat die bediening kan verlaat om dosente aan
teologiese fakulteite te word
Predikante wat gemeentebediening kan verlaat om in sinodale
diens te tree
Predikante wat vanweë gesondheid of ouderdom kan
emeriteer
Die waarskynhikhede van oorlewing (sterftes?) vir die ver
skillende ouderdomsgroepe in die korps wat die aanbod uit
maak. Die volledige verrekening daarvan verskyn in tabel 5.4
van prof Van Eeden se verslag.

TABEL 3.5.11

DIE VRAAG NA PREDIKANTE: 1985—2000

Aantal predikantsposte

975 1737
931 1965
841 2212
775 2477
714 2757

913 1965
819 2272
735 2612
660 2982

1965
2038
2103
2155

190792 1017

Indien die basis getalle min-of-meer korrek is, indien die
mortahiteit verloop volgens die gunstige patroon wat aanvaar is
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(‘n lewensverwagting van gemiddeld 71,29 jaar) en indien die
nannamas wat met botrekking tot elke komponent gemaak is,
sou realiseer, sou verwag kan word dat die aantal predikante
en dosente wat jonger as 66 jaar is, sal toeneem vanaf 2119 in
1985 tot 3425 in die jaar 2000. Indien ander aannames gemaak
word, sal vanselfsprekend ander resultate verkry word. In die
hg van beskikbare inligting lyk dit egter of ander aannames nie
veel sal kan afwyk van die wat gemaak is nie en gevolglik sal
die resultate nie veel anders daar uitsien nie.

3.5.13 Die implikasies vir die Ned Geref Kerk
In tabel 3.5.13 word ‘n opsomming van die projeksie resultate
ten opsigte van vraag na- en aanbod van predikante gemaak:

Tabel 3.5.13

OPSOMMING VAN PROJEKSIE RESULTATE

Die vraag na preclikante Die aanbod van predikante

Gereduseerde poste
Aanname Aenname Aenname Aftrede op

Jare 1 2 3 65 60 55

1985 1965 1965 1965 1977 1848 1635
1990 2212 2272 2038 2398 2209 2007
1995 2477 2612 2103 2754 2568 2383
2000 2757 2982 2155 3140 2971 2758

In die opsomming word telkens ‘n scenario vir die jaartalle
1985, 1990, 1995 en 2000 gegee. Ten opsigte van die vraag na
predikante word die geprojekteerde syfers vir die drie
genoemde aannames (vergelyk 3.5.11) van elke scenario weer
gegee.

Ten opsigte van die aanbod van predikante word drie alter
natiewe syfers vir elke scenario aangebied, nI. die syfer vir
predikante onder 66 wat beskikbaar is vir gemeentes. Dit rus
op die veronderstelling dat die huidige ouderdom vir emeri
tering/aftrede op 65 gehandhaaf word. Die ander twee
kolomme gee vir vergelykingsdoeleindes, die implikasies in
dien aftrede op 60- of setfs 55-jarige ouderdom kon plaasvind.

In die hg van die geprojekteerde syfers van hierdie tabel, kan
die volgende gevolgtrekkings met redelike waarskynlikheid
gemaak word:

3.5.13.1 Die aanbod van predikante (1977) het in 1985 reeds
teenoor die vraag na predikante (aanname 3—1965) ‘n versadi
gingspunt bereik.

3.5.13.2 Indien die ouderdom van emeritering op 65 gehand
haaf word, en die lading lidmate per predikant op dieselfde peil
as 1985 gehandhaaf word (aanname 3) sal die aanbod van
predikante (3140) die vraag (2155) teen die jaar 2000 met 985
oorskryl Indien die dalende tendens in die lading lidmate per
predikant wat vanaf die sensus van 1981 tot 1985 waargeneem
is, in die toekoms voortgesit kan word (aanname 1), groei die
vraag na predikante in die jaar 2000 vanaf 2155 na 2757, wat
nog steeds ‘n ooraanbod van 383 sou beteken.

3.5.13.3 Indien die kerk daarin sou staag om die lading lid-
mate per predikant, wat deur die predikante in die ondersoek
as die maksimum gestel is (660) teen die jaar 2000 te bereik
(aanname 2) groei die vraag na predikante met ‘n verdere 225
en krimp die ooraanbod na 158.

3.5.13.4 Wat sou die implikasies van ‘n vervroegde emeri
tering vir die probleem wees? Indien leraars in 1985 reeds op
60-jarige ouderdom geëmeriteer het, sou daar ‘n tekort van
117 predikante gewees het. Die tekort sal egter volgens aan
name 3 (huidige lading gehandhaaf) teen 1990 omgeskakel
wees in ‘n ooraanbod van 171. Indien aftrede op 60 sou plaas
vind en aanname 1 (huidige dalende lading voortgesit)
reatiseer, sou vraag en aanbod in 1990 balanseer (2212 teenoor

2209), maar in 1995 ontwikkel tot ‘n ooraanbod (2477 teenoor
2568).

Indien die kerk daarin sou slaag om die ideale maksimum van
660 teen die jaar 2000 te bereik (aanname 2), en aftrede op 60
sou geskied, behoort aanbod en aanvraag teen die jaar 2000 te
batanseer (2982 teenoor 29711.

3.5.13.5 Dit is dus duidelik dat rondom die vraag en aanbod
van predikante daar in die Ned Geref Kerk ‘n situasie besig is
om te ontwikkel, wat die dringende aandag van die kerk vra. In
die hantering van hierdie situasie moet met die grootste
omsigtigheid te werk gegaan word. ndien atarmisties een
sydig gewag gemeak word van ‘n nornanhod van prodikanto,
kan die huidige pragtige stroom van studente na ons teolo
giese fakulteite grootliks opdroog en binne die volgende
dekade die kerk ‘n krisis van ‘n tekort aan predikante dompel.

Terwyl omsigtigheid bale belangrik is, vereis die afmetings van
hierdie situasie ook daadkragtige optrode van die kerk. In
dien die opsies wat in hierdie verband vir die kerk bestaan, met
huiwering en onwilligheid om op te tree, benader word, gaan
die situasie met rasse skrede vererger.

3.5.14 Opsies
Prof Van Eeden identifiseer o.a. die volgende opsies waaraan
die kerk aandag behoort te gee:

3.5.14. “Die werklading van predikante moet oor ‘n tyd ver
hg word volgens die patroon van die 1981-85 kerksensus
opname (aanname 1) áf sodat dit uiteindelik stabiliseer teen
2000 op die maksimum lading wat predikante self meen hul
effektief kan bearbei (aanname 2)”.

3.5.14.2 “Aftrede van predikante sou opsioneel reeds op 55
maar verpligtend op 60 gemaak kan word. Soos die vorige
voorstel, het hierdie een ook verreikende finansiëte imphika
sies.

3.5.14.3 “Hoewel dit ‘n veronderstelhing is dat studente wat
‘n roeping het tot die bediening sonder meer opgelei moet
word, wil dit voorkom of die keuring van proponente en
toelating tot teotogiese studie votgens strenger kriteria
(akademies, persoonhikheid, geloof, ens.) moet geskied.
Studentegetahle kan nie onbeheersd toeneem nie.

3.5.14.4 Dat te veel predikante ‘n onrealistiese rolverwagting
beleef, ‘n oorvol rolbesetting het en ‘n te hoe werklading moet
hanteer blyk duidetik uit die ondersoek. Die kerk behoort in
dringend na die bevindinge te kyk en daadwerklike stappe te
neem om die knelpunte wat na yore getree het, te ehimineer.
Opvotg ondersoeke op ‘n deurlopende basis om die werks
tevredenheid van predikante te pelt, kan ‘n betangrike rot ver
vul om die vinger op die pols te hou in die verband.

3.15.15 Die projeksies wat uit hierdie ondersoek na yore
spruit, bled ‘n scenario vir 1990 wat betroubaar behoort te
wees en een vir 1995 wat redehik betroubaar behoort te wees
en een vir die jaar 2000 wat gevaar loop om sydighede te ver
toon. Hierdie projeksies berus op aannames wat van tyd
tot tyd met verdere ondersoeke getoets behoort te word
sodat die nodige aanpassings daaraan gedoen kan word.

Dit is baie duidelik dat die kerk steeds die geloofstandpunt
moet handhaaf dat dit die Here is wat arbeiders vir die oes
roep, toerus en benut. Dit beteken egter nie dat die kerk nie
ook met groot verantwoordelikheid en onder Ieiding van die
Here voortdurend moet kyk na die vraag en aanbod van predi
kante nie. Wetenskaphike ondersoeke en handehing in die hg
daarvan, staan nie teenoor die geloofsdimensie nie.

3.5.16 Aanbevelings
3.5.16.1 Die Sinode dank die Here wat arbeiders vir sy
wingerd roep vir die huidige groot oes aan beskikbare
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teologiese studente en roep die seuns van die kerk op
om steeds biddende oorweging te skenk aan die vraag
of hulle nie geroep word vir die bediening nie. Die
Sinode stel horn ten doel orn alle moontlike wee te
benut, om te verseker dat hulle wat tot die bediening
geroep word, uiteindelik ook in ‘n werkkring geplaas sal
word.

3.5.16.2 Met die oog op ‘n beter bediening en die
beskikbaarheid van teologiese studente doen die Sinode
‘n beroep op kerkrade en ringe om voortdurend krities te
kyk na die lading lidmate wat elke predikant moet be
dien en dat sover moontlik daarna gestreef word dat ‘n
predikant nie meer as 700 doop en belydende lidmate sal
bedlen nie.

3.5.16.3 Die Sinode dra dit aan die AKAE op en versoek
sinodes om die nodige wee te vind om hierdie ideaal
steeds binne die kerk te propageer.

3.5.16.4 Die Sinode doen ‘n beroep op ringe en sinodes
orn ernstig te oorweeg om predikante af te sonder vir
spesifieke behoeftes binne ringsverband/sinodeverband
coos jeug, evangelisasie, rniddestadsbediening,- ens.

3.5.16.5 Die Sinode dra dit aan die AKAE op om prak
tiese wee en middele te vind om proponente wat nog nie
beroepe ontvang het nie, onder aandag van beroepende
gemeentes te bring.

3.5.16.6 Die Sinode aanvaar dit as ideaal dat pensioen
fondse sodanig aangepas behoort te word dat predi
kante sonder probleme op die ouderdom van 60 kan
besluit orn emeritaat te aanvaar.

3.5.16.7 Die Sinode versoek die kuratoria en die skakel
kommissie vir kuratoria en dosente orn dringend aandag
te gee aan die prinsipiele en praktiese implikasies van
die daarstelling van ‘n beperking op die aantal teologiese
studente wat jaarliks tot die studie toegelaat word.

3.6 ‘N VOLGENDE SENSUS?

3.6.1 In die aanvanklike beplanning van die pas afgelope
sensusopname, is dit nie in die vooruitsig gestel om weer by
die Sinode aansoek te doen vir ‘n opname binne 4 jaar nie.
Nadat die resultate van die afgelope opname ontvang is en
deeglik in oënskou geneem is, het die kommissie tog die vraag
oor verdere opnames en die tydsverloop voor ‘n volgende op
name indringend bespreek.

3.6.2. In die bespreking is die volgende veral in gedagte
gehou:

3.6.2.1 Dit is een van die beiangrikste maniere om ‘n betrou
bare oorsigtelike beeld te kry van die hele kerk se Iewe en
werk.

3.6.2.2 So kan vasgestel word wat die groei- en knelpunte
van die Iewe en werk van die kerk is, sodat daarop beter en
planmatig gekonsentreer kan word.

3.6.2.3 Vir die kerk is dit van belang om tred te hou met
sosio-, kulturele-, ekonomiese-, demografiese- en politieke
ontwikkelinge wat aan die gang is en waarby die kerk ten
nouste betrokke is. Hierdie veranderinge vind in die jongste
tyd so vinnig plaas, dat voortdurende evaluerende ondersoek
van die grootste belang is.

Dit is belangrik vir die kort- en langtermyn beplanning van die
onderskeie aspekte van die werk en lewe van die kerk.

3.6.2.4 Dit is van die grootste belang vir die beplanning ten
opsigte van die opleiding van predikante vir die behoeftes van
die kerk.

3.6.2.5 Eweneens is dit belangrik vir die posisie ten opsigte
van grootte van gemeentes, beskikbaarheid van ouderlinge en
diakens.

3.6.2.6 Naas die vasstelling van die groot tendense van ont
wikkeling en groei in die kerk, kan 00k ander belangrike
gegewens verkry word.

3.6.3 In onderhandelinge met prof Van Eeden oor die vraag
na- en moontlikheid van verdere opnames, het die volgende
ook geblyk:

3.6.3.1 Die afgelope twee sensusse het ‘n betroubare basis
van data gegee waarvan sommige dele nie noodwendig in die
onmiddoilike tookorns gokorilroleei iioef te word rile. Die
waarskynlikheid dat dit in die nabye toekoms drasties sal ver
ander, is nie groot nie.

3.6.3.2 Dit is baie belangrik dat sekere knelpunte en
tendense wat in die afgeIope sensus geldentifiseer is, met
verdere diepte navorsing behoorlik verklaar moet word.

3.6.3.3 Daar is wel tendense van ontwikkeling met die twee
opnames geldentifiseer, wat met ‘n voigende opname gekon
troleer behoort te word. Namate die hoeveelheid datapunte
(opnames) meer word, word betroubare projeksies van ver
wagte ontwikkelinge in die toekoms al hoe meer moontlik.

3.6.3.4 Verantwoordelike optrede deur die kerk ten opsigte
van die behoefte aan predikante in die toekoms, vereis dat die
aannames waarop die huidige projeksie gebasseer is, gereeld
met verdere opnames gekontroleer moet word.

3.6.4 In die hg van bogenoemde is dit duidelik dat ‘n
volgende opname dringend noodsaaklik is. Dit beteken egter
nie dat die vorige twee sensusopnames presies so herhaal
moet word nie. Ten opsigte van die patroon van vorige op
names, kan waarskynlik volstaan word met ‘n opname by
skribas en ouderlinge, sonder om weer die geweldig omvang
ryke opname by huishoudings te herhaal. Dit is blykbaar die
deel van die opname wat vir gemeentes die grootste probleme
gelewer het.

Aan die ander kant sal ‘n nuwe dimensie in so ‘n opname
bygebring moet word, om die kerk in staat te stel om nie net
verskynsels te identifiseer nie, maar dit ook wetenskaplik te
verklaar.

Daarom is u kommissie daarvan oortuig dat die enigste
verantwoordelike optrede teenoor die kerk, is dat aanbeveling
gedoen word dat ‘n wetenskaplike opname vir die hele kerk
weer in 1989 gedoen word.

3.6.5 Aanbeveling:
Die Sinode besluit om in 1989 ‘n landwye wetenskaplike
opname in die kerk te onderneem rnet die oog dearop
om:

3.6.5.1 Die verloop van die belangrikste tendense wat
in die vorige opnames geIdentifiseer is, te kontroleer.

3.6.5.2 Die aannames in die projeksie van die behoefte
aan predikante in die toekoms, te kontroleer en aan te
pas.

3.6.5.3 Om die belangrikste knelpunte wat in die vorige
opnames geIdentifiseer is, wetenskaplik te verklaar
sodat die kerk in die hg daarvan regstellende optrede
kan oorweeg.

4. GEMEENTEBOU

4.1 DEFINISIE/OMSKRYWING VAN GEM EENTEBOU
Gemeentebou is daardie Bediening wat naas en met gebruik
making van die liturgie, diens van die gebede, prediking,
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pastoraat, lering, diens, getuienis gerig is op die opbou van die
gemeente.

Gemeentebou is ‘n Handeling van die Drie-enige God wat
deur sy Woord en die diens van die besondere ampte en die
amp van die gelowige sy gemeente opbou tot ‘n teken van sy
Koninkryk in die wéreid.

Gemeentebou het ten Doel: die opbou (intensief, kwaliteit) en
uitbou (ekstensief, getalle) van die gemeente, die realisering
van die eenheid van die gemeente, die visie op die eskatolo
giese hoop van die gemeente en die verheerliking van God.

Gemeentebou is die Besinning van die gemeente self oor sy
v~so en 1uik~ioiering. I Iieiuit vloci vooit dat die gemeento sy
bedieningstrukture voortdurend evalueer en waar nodig in
belang van effektiewe funksionering aanpas.

4.2 NOODSAAK
4.2.1 Alhoewel Gemeentebou op ‘n nuwe manier die aandag
van die kerk in die aigemeen en die AKAE in die besonder vra,
is dit geen nuwe saak in die kerk nie. In die Skrif lees ons reeds
die geskiedenis van die worsteling van die kerk om in hierdie
wêreld te wees wat God verklaar dat hy is. Die kerk/gemeente
bly altyd kerk van God met ‘n roeping om in hierdie wêreld en
vir hierdie wéreld te wees wat God bedoel het dat hy moet
wees.

4.2.2 Die kerk leef binne die onvoimaakte werklikheid altyd in
die gevaar dat hy kan verval en ontaard tot ‘n karikatuur van
wat God bedoel het dat hy moet wees. Die geskiedenis lewer
oorgenoeg bewys hiervan en die gevaar bedreig die kerk voort
durend. Die huidige stand van die kerk toon andermaal die
werklikheid van hierdie gevaar.

4.2.3 ‘n Doelgerigte bediening van Gemeentebou is die ant
woord op hierdie ideaal en gevaar; ‘n bediening waarin die
kerk voortdurend besin ocr die bybelse perspektief op sy wese
en doel; voortgaande vernuwing met die oog daarop nastreef
en soek na bedieningstrukture wat sy funksionering ten op
sigte van sy wese en doel ten beste dien.

4.3 WIE SE TAAK IS GEMEENTEBOU EN WAAR VIND
DIT PLAAS?

4.3.1 Terwyl gemeentebou ‘n saak van die allergrootste
belang vir die hele kerk is, kan dit net op een plek plaasvind, nI.
die piaaslike gemeente self. Daar vind die kerk sy primére
gestalte. Daar leef die kerk, corwin of verloor die kerk. Hierdie
beginsel mag nooit prysgegee word nie.

4.3.2 Dit beteken nie dat die kerk in breë verband niks met
gemeentebou te doene het nie. Die onderskeie meerdere ver
gaderinge het ‘n diensfunksie cm in belang van die gemeentes
se gemeentebou te vervul. So het die Ring die visitatoriese
roeping cm in liefde gemeentes te bemoedig of selfs aan te
spreek indien nodig. Die Sinodes is ook geroep om op hulle
terrein die saak te bevorder.

4.3.3 U kommissie oordeel dat die AKAE hem op hierdie ter
rein behoort te bemoei deur:

* studie met die oog op ‘n duidelike formulering van die
wesentlike van gemeente wees

* navorsing met die cog op ‘n diagnose van die toestand van
die kerk

* die formulering van beleid

* die inisiering vir die voorbereiding van materiaal in hierdie

verband.

4.4 DIE GEMEENTEBOUREEKS
4.4.1 Die Algemene Sinode het in 1982 (Agenda 20.5.5 p.44)
aan die AKAE opdrag gegee om in oorleg met Dinamiese
Gemeentebou en die ander betrokke kommissies van die Kerk

“te werk aan eenvormige kursusse in belang van ampsbedie
ning en evangelisasie as kursusse van die kerk vir die kerk.”

4.4.2 In die reses is samesprekings gevoer met die destydse
werkgroep “Dinamiese Gemeentebou” wat daartoe gelei het
dat die breeders al die stukke wat as resultaat van hulle werk
ontstaan het in die hande van die AKAE gestel het vir evalue
ring en beslissing oor die moontlike benutting daarvan deur die
kerk. As vrug van die samespreking het Dinamiese Gemeente
bou ook besluit om te ontbind.

‘n Werksbyeenkoms van vier dae is deur verteenwoordigers
van die AKAE, AJK, Bybelkor en Dinamiese Gemeentebou
gehou waar die materiaal van Dinamiese Gemeentebou krities
geévalueer Is. Ule resultaat daarvan Is in die hande van Bybel
kor gestel wat uiteindelik gelei het tot die verskyning van die
Gemeentebou reeks.

4.5 BEKENDSTELLING EN VERLOOP
In al die sinodes is inleidende seminare gereel waarby predi
kante bekend gestel is aan die inhoud en benutting van die
materiaal.

Volgens bestellings wat by Bybelkor geplaas is, en kommen
taar wat van gemeentes terug ontvang word, word dit in taile
gemeentes met entoesiasme en vrug gebruik.

4.6 BESINNING OOR MATERIAAL
in die hg van die noodsaaklikheid dat die stof van die
Gemeenteboureeks voortdurend geevalueer en hersien moet
word, is ‘n hersieningskommissie saamgestel. Skrywes is
reeds ontvang. Alle korrespondensie sal die aandag van die
hersieningskommissie ontvang.

4.7 AANBEVELINGS
4.7.1 Die AKAE kry opdrag om voortdurend navorsing
te doen en te besin oor die jongste stand van die kerk in
die hg van die else van die Woord en die wêrehd waarin
hy horn bevind en die resultate aan die kerk deur te gee
vir verdere besinning en moontlike optrede.

4.7.2 Gemeentes, ringe en sinodes word aangemoedig
orn op deurlopende basis biddend te besin oor die stand
van die kerk en die vervulhing van sy roeping in die
moderne wêreld.

4.7.3 Die Sinode bedank Bybelkor vir die uiters be
kwame en effektiewe hantering van die Gemeentebou
reeks en ook die bereidheid orn saam rnet die AKAE die
inhoud daarvan op ‘n gereelde grondsiag te hersien in
die hg van kommentaar wat ontvang word.

5. L~DMAATTOERUSTONGSPROGRAM
(LTP)

5.1 U Kommissie het in die afgelope vier jaar op ‘n deur
lopende basis aandag gegee aan die vestiging en bevordering
van die LTP. Aangesien die LTP-kommissie afsonderlik verslag
doen, word die besonderhede nie hier herhaaI nie.

5.2 Die skribaat van die LTP-kommissie is sedert die ont
staan van die kommissie in die hande van die skriba van die
AKAE. Dit was weer eens ‘n voorreg om hierdie diens in die
afgelope vier jaar aan die LTP-kommissie te lewer.

5.3 AANBEVELING
Gemeentes, ringe en sinodes word aangernoedig om op
deurlopende basis die nodige stape te doen vir die vesti
ging en uitbouing van ‘n doelgerigte en volgehoue pro
gram van toerusting van lidmate. In hierdie verband
word die materiaah van Bybelkor wat spesifiek vir die
LTP opgestel word, weer eens met die oog op die opbou
van die gemeente sterk aanbeveel.
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6. BYBELKOR

6.1 Omdat die AKAE verkieslik nie self publikasies onder
neem nie, word met groot waardering gebruik gemaak van die
dienste van Bybelkor as die amptelike instansie van die kerk
wat skolingsmateriaal publiseer. Naas die LTP publikasies, het
die AKAE ook ‘n direkte aandeel gehad aan die verskyning van
die Gemeenteboureeks en die nuwe kursus: “Ouderling vir
Christus”.

6.2 Die AKAE het ‘n vaste verteenwoordiger op die advies
paneel van Bybelkor. Bybelkor is op versoek toegelaat om
jaarliks ‘n verteenwoordiger na die vergaderings van die AKAE
te stuur.

7. VOORTGESETTE OPLE~D~NG VAN
PRED~KANTE

7.1 OPDRAGTE VOR~GE SDNODES
7.1.1 Die AKAE interesseer horn noodwendig ook in die
ampsbediening van leraars in die gerneentes. Die volgende
besluit van die Algemene Sinode is reeds in 1978 op aanbe
veling van die AKAE geneem:

“Die Algemene Sinode beklemtoon die noodsaaklikheid van
voortgesette indienstoerusting van predikante. Die Sinode
oordeel dat sodanige toerusting as verpligtend vir alle predi
kante, op koste van kerkrade, in werking gestel moet word en
dra dit aan die Algemene Kommissie vir Ampsbediening en
Evangelisasie op om dit in oorleg met die kuratoria van die teo
logiese inrigtings op vaste grondslag te organiseer”. (Agenda
‘7822.1 p.650)

7.1.2 In 1982 het die Sinode verder besluit:
“7.1.2.1 Die Sinode neem met dank kennis van wat reeds
deur die drie Teologiese Fakulteite in verband met indiens
toerusting van predikante aangebied word.

7.1.2.2 Die Sinode dra dit aan die AKAE op om voort te gaan
om met die drie kuratoria te skakel in belang van die bevorde
ring van indiensopleiding van predikante.

7.1.2.3 Die Sinode herhaal sy beroep op kerkrade om op
hulle koste aan hulle predikante die nodige studieverlof vir die
bywoning van indiensopleidingsgeleenthede te verleen.” (Ac
ta ‘82 punt 22.4 p.1218)

7.2 VERDERE VERWIKKEUNGE
Die AKAE het met dankbaarheid kennis geneem van die mooi
uitbouing ten opsigte van meer omvattende kursusse vir die
voortgesette opleiding van predikante, asook van die groei
ende aantal Ieraars wat dit bywoon en die waarde daarvan vir
hulle bediening baie positief evalueer.

7.2.1 Die AKAE besef 00k dat die jongste besluite van die
Algemene Sinode in verband met die verkorte geIntegreerde
kursus ook ‘n “verpligte” indiensopleiding binne 5 jaar vir
sulke studente impliseer. Daar word vertrou dat dit in die prak
tyk wel sal kan realiseer.

7.3 BEKOMMERNIS
7.3.1 Terwyl u Kommissie met groot dankbaarheid kennis
neem van die bogenoemde verwikkelinge bly daar steeds
bekommernis oor die baie groot aantal diensdoenende leraars
wat nie uit hierdie fasiliteite van die Teologiese Fakulteite voor
deel trek nie. Ongelukkig is daar waarskynlik ook te veel predi
kante wat nie oortuig is van die noodsaaklikheid hiervan nie.
Kerkrade behoort ook opgevoed te word om die noodsaak
likheid van voortgesette indiensopleiding te begryp en hulle
Ieraars daarvoor in te skryf.

7.3.2 Ons leef in ‘n tyd waarin daar soveel ingrypende ver
anderinge op tegnologiese-, ekonomiese-, sosiale- en politieke
terrein plaasvind, dat alle sake-instansies dit as vanself

sprekend aanvaar dat hulle personeel van tyd tot tyd indiens
opleiding en selfs heropleiding moet ontvang. Die maatskap
like en sielkundige implikasies van hierdie veranderinge vir ons
lidmate en die gemeentes maak voortdurende indiensopleiding
van leraars net so noodsaaklik as wat dit op ander terreine van
die samelewing gebeur.

7.3.3 Waar die Sinode in 1978 reeds besluit het dat sulke
indiensopleiding “verpligtend” behoort te wees, bly dit ‘n pro
bleem om te weet hoe om dit te implementeer. Tog mag die
ideaal nie prysgegee word nie.

7.3.4 Moontlikhede wat onmiddellike oorweging behoort te
geniet, is onder andere dat:

* Ringe in hulle visitasie van gemeentes hieroor navraag doen

en gemeentes en predikante daartoe motiveer.

* Beroepsbriewe hersien word sodat predikante wat voortaan

beroepe aanvaar, dit doen met ‘n kontraktuele verbintenis
van hulle kerkrade dat hulle hulle predikante vir indiens
opleiding sal stuur,

7.4 DIE AANDEEL VAN KOMMISSIES VIR
AMPSBEDIENING EN EVANGEUSASIE

7.4.1 Die aanbieding van voortgesette teologiese opleiding
vir predikante is die taak en verantwoordelikheid van die Teo
logiese Fakulteite van die kerk.

7.4.2 U Kommissie is daarvan oortuig dat alle kommissies vir
Ampsbediening en Evangelisasie (kerkrade, ringe, sinodes en
algemene sinode) ‘n baie belangrike ondersteunende en moti
verende rol in die verband behoort te vervul. Met die oog
daarop is noue skakeling tussen die Teologiese Fakulteite en
die AKAE van die grootste belang.

7.5 AANBEVELINGS
7.5.1 Die Sinode stel dit weer eens as ideaal dat alle
diensdoende predikante van tyd tot tyd verdere teolo
giese opleiding behoort te ontvang.

7.5.2 Die onderskeie Teologiese Fakulteite word ver
soek om alles binne hulle vermoe te doen ter bereiking
van hierdie ideaal.

7.5.3 Die AKAE kry opdrag om in oorleg met die
Teologiese Fakulteite wee en middele te vind am predi
kante en kerkrade te motiveer vir die realisering van die
ideaal.

7.5.4 Die Sinode oordeel dat ringe die verantwoorde
Iikheid behoort te aanvaar om die bywoning van die
voortgesette opleiding deur ringspredikante te reel en
daaroor toesig te hou.

7.5.5 Die Sinode doen ‘n beroep op sinodes om toe te
sien dat ringe hieraan uitvoering gee.

8. OUDERUNGSAMP
8.1 U Kommissie is op ‘n deurlopende basis besig om te
besin oor die wese van die amp van die ouderling en die funk
sionering en toerusting van ouderlinge.

8.2 In samewerking met Bybelkor is ‘n nuwe manuskrip vir
die toerustingskursus vir ouderlinge (“Ouderling vir Christus”)
voorberei. Met dankbaarheid kan gemeld word dat die eerste
oplaag van die kursus uitverkoop is en dat ‘n herdruk binne ‘n
kort tyd nodig geword het.

8.3 AANBEVELINGS
8.3.1 Die Sinode beklemtoon die noodsaaklikheid dat
gemeentes alles in hulle vermoe sal doen om aan hulle
ouderlinge behoorlike toerusting en leiding vir hulle
ampsvervulling te gee.
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8.3.2 Gemeentes word daarop attent gemaak dat
“Ouderllng vir Christus” vir hierdie doel bais geskik is,
aangesien dit ontwerp is om binne ‘n beperkte tyd aan
gebied te word.

9. S~EKEPASTORAAT EN SPREEK
KAMERS

9.1 In 1982 het die Algemene Sinode besluit (Acta 16.4 ±
16.5.2 p.1220) dat siekepastoraat en spreekkamerwerk
opgedra word aan ‘n skakelkommissie wat bestaan uit
verteenwoordigers van die AKAE en AKDB. Die versiag van
die werk van hierdie skakelkommissie word alternatiewelik
dour die AKAE on AKD~ ~n dio Sinodo voorgol& Cpdragte
van die Sinode op hierdie terrein word deur die skakel
kommissie behandel.

9.2 Gedurende die reses is volgens hierdie patroon gewerk
onder leiding van die AKDB wat vir die versiag by hierdie
Sinode verantwoordelik is. Daar is ook oor ‘n alternatiewe
werkswyse ooreengekom wat met goedkeuring van die AKAE
deur die AKDB aan die Sinode voorgedra word.

10. NYWERHE~DSBED~EMNG
10.1 KONGRES: ARBEID EN INDUSTRIE
10.1.1 U Kommissie het die voorreg gehad am verteenwoor
dig te wees op die reelingskomitee vir die kongres oar Arbeid
en Industrie wat onder leiding van die ASSK gereël is.

10.1.2 Die Kommissie het oak kennis geneem van die tot
standkoming van ‘n voortsettingskornitee na die kongres en
het besluit “om noue voeling te hou met die verwikkelinge by
die voortsettingskomitee en nie te veel selfstandige inisiatief
aan die dag te lé voordat die toekomstige samewerkings
patraon op die terrein uitgesorteer is nie”.

10.1.3 U Kommissie is oortuig van die noodsaaklikheid van
voortgaande navorsing en studie met die oog op leiding aan
die hole kerk ten opsigte van Arbeid en Industrie. Dit is ook
van die aVergrootste belang dat die kerk se werk in hierdie ver
band nie gefragmenteer moet word tussen die onderskeie
kommissies van die kerk en die familie van NG kerke nie.

10.1.4 Die referate van die kongres is by die ASSK beskik
baar in ‘n publikasie onder die titel “Mens en masjien”. Dit
word sterk aanbeveel vir plaaslike studie random nywerheids
bediening.

10.1.5 U Kommissie volstaan in hierdie verband met die
versiag van die ASSK oor hierdie aangeleentheid.

10.2 NYWERHEIDSBEDIENING IN DIE SUID
AFRIKAANSE VERVOERDIENSTE

10.2.1 Breë Kommissie vir Nywerheidsbediening gong
op die Vervoerdienste (BKNV)

10.2.1.1 Die BKNV funksioneer as subkommissie van die
AKAE en word saamgestel uit verteenwoordigers van die SA
Vervaerdienste, die AKAE, die ASSK en Vervoerdienspredi
kante.

10.2.1.2 Die BKNV behandel aangeleenthede rakende die
verhouding tussen die kerk en die SAVD en alle beleidsaspekte
in verband met die werk.

10.2.1.3 Verslag word oak jaarliks oar die aanwending van
aftrekorderIondse antvang in terme van salarisse en dienste
wat gelewer word.

10.2.1.4 Die BKNV het in die afgelope reses ‘n geseende en
voorspoedige tyd beleef. Uit die verslae blyk dit dat daar tans 7
vervoerdienste predikante betrokke is by die werk, 4 heeltyds
en 3 deeltyds. Agtien voltydse Geestelike werkers is oak
behulpsaam met die werk.

10.2.1.5 Die blad “Spore”
Die blad “Spore” dien as ‘n inligting- en skakelblad vir alle
werkers van die Vervoerdienste wat deur middel van aftrek
orders aandeel het aan die work. ‘n Oplaag van ongeveer
35 000 word maandeliks versprei. Uit korrespondensie en
marknavorsing is vasgestel dat die blad baie geslaagd en
gewild is.

10.2.1.6 Studio en beplanning
Die Vervoerdienste-predikante en die geestelike werkers kom
jaarliks saam met die oog op studie en beplanning. Dit het
groat waarde vir die verdieping en vernuwing van die werk in
terme van prinsipiële besinning en praktiese effektiwiteit.

10.2.1.7 By ‘n onlangse vergadering van die BKNV hot dr AT
Moolman, adjunk-hoofbestuurder van die SAVD onder andere
gesê: “Die voordeel wat die Vervoerdienste uit die geestelike
werk wat gedoen word, kry, is gelukkiger workers en werkers
wat meer uit hulle arbeid kry as net loon. Dit bring byvoordele
onder andere arbeidsvreugde.” Hy sê ook verder, nadat hy na
die moeilike tye verwys het: “In die hg van bogenoemde is dit
duidehik dat die mense begin voel hul ankers het Iosgeraak. Die
evangehiebediening aan die werkers, Iaat huhie besef dat alles
hulle nie ontneem is nie, maar dat daar ankers is wat tyd en
ewigheid trotseer”.

10.2.1.8 Aanbevelings
10.2.1.8.1 Die Sinode betuig sy hoogste waardoning yin
die positiewe gesindheid van die bestuur van die SAVD
en die ruimte wat vir die kerk gebied word om sy lidmate
en ander workers in werksverband pastoraal to begelei.

10.2.2 Ondsersoek: Voortbestaan van die Ned Geref
Kerk se Nywerheidsbediening genig op die
SA Vervoerdienste

10.2.2.1 Opdrag
Die Algemene Sinode hot in 1982 besluit IActa 10.3 p.1210):
“Die Algemene Sinode dra dit aan die AKAE op am met nuwe
feite te staaf of dit tans nog nodig is om hierdie diens aan
Vervoerdienste-amptenare voort te sit, en aan die volgende
sinode vershag te doen. Oortuigende antwoorde moot veral op
die volgende vrae voorsien word:

*1 Is die geestelike behoeftes van Vervoerdienste-amptenare
andersoortig as die van die deursnee gemeentelede?

*2 Watter persentasie Vervoerdienste-amptenare work per
manent ongereelde ure?

*3 Watter persentasie Vervoerdienste-amptenare werk
gereeld elke Sondag?

*4 Watter persentasie Vervoerdienste-amptenare word nie

deur ‘n plaashike heraar pastoraah bedien nie?

*5 Is die plaaslike gemeenteleraar, ouderhing en diaken

onbevoeg of te swak toegerus am Vervoerdienste-ampte
nare na behore te bedien?

*6 Kan die “Vervoerdienste predikant” effektie~e voort
gesette pastorahe sorg- en opvolgwerk aan Vervoerdienste
amptenare lower?”

10.2.2.2 Uitvoening van opdrag
Die AKAE het besluit dat onder biding van die BKNV ‘n uit
voerige ondersoek in die verband onderneem moot word. Die
resuhtaat daarvan is in ‘n lywige memorandum, wat getuig van
deeghike besinning, aan die AKAE voorgelê. Met die oog
daarop am nie hierdie verslag aan die Sinode to lank te maak
nie, word slegs die hooftrekke van die bevindinge hier
weergegee.

10.2.2.3 Interpretasie van opdrag
In die apdrag word gevra dat ondersoek gedaen moot word na
die vraag “Of dit tans nag nodig is am hierdie diens ... voort te
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sit”. Die ondersoek word dan verder gespesifiseer aan die
hand van 6 vrae waaraan die “nodigheid” getoets moet word.
Terwyl in hierdie verslag antwoorde op die genoemde vrae so
goed as moontlik gegee word, wil u kommissie tog daarop
wys dat dit nie die voile ondersoek kan uitmaak nie, aangesien
daar veel meer aspekte op die spel is. Daarom is die ondersoek
ook deur die kommissie heelwat wyer aangevoor as wat die
vrae alleen vereis.

10.2.2.4 Antwoordo op vrae in opdrag
10.2.2.4.1 Vraag: “is die geestelike behoeftes van Vervoer
dienste-amptenare andersoortig as die van die deursnee
gemeentelede?”

Antwoord: Die geestelike behoeftes van Vervoerdienste
amptenare is nie noemenswaardig andersoortig as die van
ander lidmate wat ook in die bedryfswêreld werksaam is nie.
By die kongres oor Arbeid en Industrie is die “nodigheid” van
‘n besondere pastorale begeleiding van die lidmaat in die eie
soortige omstandighede van die bedryf weer en weer beklem
toon. Dit is “nodig” dat die kerk ‘n gespesialiseerde
toegespitste begeleiding vir alle lidmate binne-in die bedryf
situasie gee. Dit is egter nie prakties uitvoerbaar nie. Ten op
sigte van die SAVD het die kerk egter wel, vanweë ‘n
historiese verloop van omstandighede, die ruimte en die mid
dele om hierdie diens te verrig, wat hy eintiik veel wyer sou
wou doen. in die Sinode van Wes~Kaapland is daar pragtige
voorbeeide van hoedat hierdie diens veel wyer sonder koste vir
die kerk uitgebou is. Die werk word daar bekostig deur
bydraes van nywerhede wat oortuig is van die nodigheid van
die werk vir hulle eie mense.

10.2.2.4.2 Vraag: “Water persentasie Vervoerdienste
amptenare werk permanent ongereelde ure?”

Antwoord: ± 23%

10.2.2.4.3 Vraag: “Watter persentasie Vervoerdienste
amptenare werk gereeld elke Sondag?”

Antwoord: Dit kom sporadies voor, slegs waar dit noodsaak
uk is. Selts dan is dit nog nie gereeld elke Sondag vir enige
onbepaalde tyd nie.

10.2.2.4.4 Vraag: “Watter persentasie Vervoerdienste
amptenare word nie deur ‘n plaaslike Ieraar pastoraal bedien
nie?”

Antwoord: Die vraag kan baie moeilik beantwoord word.
Daar kan egter aanvaar word dat dit al hoe minder gebeur dat
Vervoerdienste-amptenare nie by hulle huise deur gewone
gemeentebediening bereik word nie.

10.2.2.4.5 Vraag: “is die plaaslike gemeenteleraar, ouder
linge en diakens onbevoeg of te swak toegerus om Vervoer
dienste-amptenare na behore te bedien?”

Antwoord: Die Kommissie wil graag aanvaar dat al ons
Ieraars en kerkraadslede in ‘n toenemende mate bevoeg is en
toegerus word om alle lidmate in die gemeente te bedien. Die
jongste ondersoeke rondom die invloed van die bedryf en sy
eise op ons lidmate, toon egter dat daar voortdurend met
navorsing en studie voortgegaan sal moet word en met
indiensopleiding van ons leraars en kerkraadslede om aan die
spesifieke behoeftes van ons nywerheidsmense aandag te
gee. Selfs dan nog kan dit slegs ‘n wins meebring as die kerk
die geleentheid sou he, en in staat sou wees, om pastorale
begeleiding aan sy lidmate binne werkverband te gee.

10.2.2.4.6 Vraag: “Kan die “Spoorwegleraar” effektiewe
voortgesette pastorale sorg, opvolgwerk — aan die Vervoer
dienste-amptenaar lewer?

Antwoord: Hier moet onderskei word tussen:

* Gemeentepastoraat wat in die gemeente bedryf word

* Werkspastoraat waar die nywerheidspredikant die

werker binne werksverband bedien

* Korporatiewe pastoraat

Noue skakeling rondom bogenoemde twee is tussen die
gemeentepredikant en die nywerheidspredikant van die
grootste belang.

10.2.2.5 Bevindinge
In eansiLuting by die antwoordo op die portinonto vrae in die
opdrag, wil u Kommissie graag die bevindinge van sy omvat
tende ondersoek vir die Sinode opsom:

10.2.2.5.1 Definisie en Onderskeidinge
Nywerheidsbediening is die kerk se bediening van die
evangelie aan die nywerheidsmens op drie aaneenskakelende
vlakke, tw.:

* Nywerheidsbediening is deel van die kerk se bediening van

die evangelie aan die nywerheidsmens in gemeente
verband — eerste vlak (primer).

* Nywerheidsbediening is deel van die kerk se bediening van

die evangeuie aan die nywerheidsmens deur middel van die
amp van die gelowige — tweede viak (sekondêr)

* Nywerheidsbediening is deel van die kerk se bediening van

die evangelie aan die nywerheidsmens in werkverband —

derde viak (tersiêr)

Nywerheidsbediening begin dus reeds in die gemeente, word
voortgesit in die amp van die gelowige en word afgerond in die
organisering en praktisering daarvan in werkverband. Daarom
is nywerheidsbediening nie ‘n selfstandige of ‘n alieenstaande
funksie van die kerk se bediening nie. Dit is eerder ‘n in
tegrerende deel van die geheel wat in opeenvolgende viakke
funksioneer. Nywerheidsbediening in werkverband (tersiêr) is
dus hoogstens ‘n aanvullende bediening tot die primêre bedie
ning in die gemeente.

10.2.2.5.2 Teologiese fundering
Die omvattende teologiese fundering van die ondersoek kan
soos voig saamgevat word: Die Bybel stel die arbeid as ‘n
wesenskenmerk van die mens. Die arbeid is deel van die mens
se diens aan God. Soos die kerk hom besig hou met die mens
in sy woon-, huweliks- en gesinsverband behoort die kerk ook
aandag te gee aan die mens se werkverband. Dit sal meewerk
tot ‘n vollediger bediening deur die kerk. Die doel en strewe
behoort te wees om die mens in sy geheel te bereik.
Terselfdertyd moet hierdie bediening ook so volledig moontlik
gemaak word op die onderskeie vlakke.

10.2.2.5.3 Doelstellings
Die volgende doelstellings word vir nywerheidsbediening
binne werkverband gestel:

* Cm die lidmaat steeds terug te bind aan sy plaaslike ge

meente.

* Cm die lidmaat in die beoefening van die amp van die

gelowige binne werkverband te begelei.

* Cm die lidmate met die oog op hulle getuienis in werk

verband in groepe te organiseer.

* Cm die evangelie in werkverband te verkondig.

* Cm pastorale beraad/gesprekke binne werkverband te

voer.

* Cm voldoende fondse uit werkgeledere te vind.
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10.2.2.5.4 Terrein onderskeiding
In nywerheidsbediening binne werkverband behoort
gemeenteterrein en werksterrein steeds duidelik onderskei te
word en die grense daarvan eerbiedig te word. Terwyl onder
skeiding gehandhaaf word, moet die uiterste maatreëls getref
word om die nodige skakeling en koördinasie in nywerheids
bediening te bewerkstellig.

10.2.2.5.5 Fondse
Waar die bedryf die bediening deur die kerk binne die werks
plek as noodsaaklik beskou, behoort dit bekostig te word deur
die bedryf self of die werkers binne die bedryf.

10 2.2 5 6 Siiid-Afrikaanse Vervoerdienste
Dit is duidelik dat die Suid-Afrikaanse Vervoerdienste die werk
as “nodig” beskou en daarom steeds voortgaan om ruimte
daarvoor te maak.

10.2.2.6 Slotsom
In die hg van die bogenoemde versiag en bevindinge het u
Kommissie tot die volgende slotsom geraak:

* Die bediening deur die kerk binne die werkpiek kan
teologies gefundeer word.

* Daar bestaan wel ‘n behoefte aan pastorale begeleiding

binne die werkplek. Hiertoe het die kerk by die SAVD die
voorreg en vergunning.

* Die werk van die kerk binne die SAVD het sy historiese

kinderskoene ontgroei en staan voor nuwe uitdagings ten
opsigte van benadering en metodiek.

* Die werk gaan voort sorider ‘n finansiëie las vir sinodes en

gemeentes.

10.2.2.7 Aanbevelings
10.2.2.7.1 Die versiag van die uitvoering van die opdrag
van die Sinode word aanvaar en goedgekeur.

10.2.2.7.2 Die Sinode onderskryf die beginsels soos ver
vat in punte 10.2.2.5.1 tot 4 van die versiag.

10.2.2.7.3 Die Sinode is oortuig dat waar geleenthede
horn voordoen orn binne die bedryf pastorale
begeleiding aan werkers te gee, dit sover moontlik
benut moet word.

10.3 BEARBEIDING VAN SEELUI
10.3.1 Omdat beide die AKAE en die ASSK met hierdie werk
op beleidsvlak besig is, en die ASSK se werk onder Korn
muniste ook praktiese huip aan hawewerk verleen, het die
AKAE en die ASSK in die reses weer hieroor samesprekings
gevoer.

10.3.2 Volgens onderhinge ooreenkorns doen die ASSK in
die verband vohiedig versiag.

11. BED~EN~NG VAN KAPELAANS
D~ENSTE

11.1 BEDIENING AAN DIE SUID-AFRIKAANSE WEER
MAG

11.1.1 Die Algemene Sinode het besluit dat die kapelaans
diens van die SAW in die persoon van die Kapehaan-generaal
op die AKAE verteenwoordig word met voile stemreg. Dit is
gedoen met die oog daarop dat die kommissie op die hoogte
kan bly van die werksaamhede van die kapeiaansdiens met die
oog op beleidsbesinning en advies aan die Sinode.

11.1.2 Oorsig
‘n Totaal van 248 kapelane (85 Staandemag- en 163 Nasionale
Diensplig Kapelane) van die Ned Geref Kerk bedien tans op ‘n
voltydse basis lidmate en dooplidmate van ons kerk wat in die
SA Weermag diens doen. Huhle is ingeskakel by gerneentes en

werk onder toesig van piaashike kerkrade en ringe aan wie huhle
oor huhie werk versiag doen. Daarbenewens doen 455 Ned
Geref predikante diens as Burgermag-, Kommando- en
Deeltydse kapehane. Hiermee word ‘n oorsigtelike beeld
gebied van die werk wat hierdie 703 kapelane doen in die be
dieningvan die lidmate van ons kerk in die uniform van die SA
Weermag.

11.1.3 Die bediening geskied sover moonthik binne ‘n
geordende gemeentelike struktuur sodat veral die jong
diensphigtige by al die nuwe en vreernde wat hy in die weer
mag ervaar, die vastigheid van ‘n gemeente kan he met ‘n
dominee en kerkraad wat na horn omsien. Die groot getal sol
date wat as kerkraadslecle toegewyde diens lewer, bring mee
dat die predikant en dikwels ook die kerkraadshid hierdie long
manne vergesel met opheiding, oefeninge, op die skietbaan,
tydens sportbeoefening en op die paradegrond. Die kapehaan
en kerkraadslid is ook in die kerk, koffiekamer, tydens
kapelaansperiodes., by Bybeistudiegeleenthede en in die
BKJA-byeenkomste teenwoordig. Verder is die kapelaan altyd
vir pastorale gesprekke beskikbaar. Dit skep ‘n vertrouens
verhouding sodat die hidmaat makliker met sy behoeftes na
yore kom as wat die geval sou wees indien met die formele be
diening volstaan sou word.

11.1.4 Evangelisasie
By baie basisse word ‘n evangehisasieweek kort na die begin
van ‘n inflame gehou, terwyl ander hierdie doelwit nog na
strewe. Hier werk al die verskillende kerke saam, dog elke kerk
werk spesifiek met sy eie hidmate en dooplidmate. Vir hierdie
werk stel ons ‘n eie span daar wat hiervoor opgelei en toegerus
word. Op hierdie wyse kry die kerk ‘n geleentheid wat nie sou
bestaan het as dit nie was vir die diensphigtydperk flue.
Gedurende die 24 maande aanvankiike diensphig poog die
kapehane om hierdie geleentheid op so ‘n wyse te benut dat
hulle as verhengstuk van die kerk beskikbaar is om die jong
manne van ons kerk te versorg en diegene vir Christus te wen
wat andersins miskien nie sou inkom in die kudde nie.

11.1.5 Ons Iidrnate in die buiteland word steeds versorg
deur ‘n kapelaan wat met Parys as basis alle missies in die
Verenigde Koninkryk, Europa en die Midde-Ooste kwartaalliks
besoek. Veral in omstandighede wat ons hidmate in die buite
hand onder groot druk plaas, beteken hierdie geestehike sorg en
begeleiding geweldig baie. Met die oog op intensiewer bedie
fling in die Verenigde Koninkryk en om ook die lidmate in die
Amerikas en die Verre Ooste te bedien, gaan kapelane
kwartaalhiks daarheen vir besoekwerk en eredienste. Dit word
met hoe waardering begroet. Meer besonderhede oor hierdie
werk vind u in Bylae A.

11.1.6 Bybelverspreiding
Daar is vanjaar weer eens gepoog om ‘n eksemphaar van die
bekende uitgawe van die Nuwe Testament en Psalms aan elke
dienspligtige te voorsien. Daar word tans, in samewerking met
die Bybehgenootskap van Suid-Afrika, daaraan gewerk om
met die volgende druk die 1983 vertahing van die Nuwe Tes
tament en Psalms beskikbaar te stel.

11.1.7 Aanbevelings
11.1.7.1 Die Sinode verleen aan ds NC Ackerrnann die
geleentheid om die Sinode kortliks voor te hg oor sy be
diening in die buiteland.

11.1.7.2 Die Sinode betuig sy hoe waardering aan die
Bybelgenootskap vir die besondere bydrae wat gernaak
word om ‘n Bybel aan elke diensphigtige te voorsien.

11.2 BEDIENING AAN DIE SUID-AFRIKAANSE
P0 LIS hE

11.2.1 Net soos in die gevah van die SA Weermag bet die
Sinode ook gereël dat die kapelaan-generaal van die SA Polisie
voile sitting neem op die AKAE met die oog op die kerk se
besinning oor beleidsaangeleenthede rakende hierdie werk.
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11.2.2 Statistiek
11.2.2.1 Kap&ane
Die Suid-Afrikaanse Polisie beskik tans oor 27 kapelane waar
van 24 NGK leraars is, asook 29 nasionale dienspligtige kape
lane.

Hierdie 24 kapelane is almal as medeleraars funksioneel by
plaaslike gemeentes ingeskakel waar huVe aktief betrokke is by
gemeentelike werksaamhede.

Daarbenewens is die 27 leraars amptelik landswyd verant
woordelik vir die geestelike bearbeiding van alle lede van die
Mag, ongeag die bevolkingsgroep of kerkverband waaraan
lede behoort,

11.2.2.2 Lidmate
Volgens die jongste statistiek behoort 64,75% van alle Blanke
lede van die Suid-Afrikaanse Polisie aan die Nederduitse Gere
formeerde Kerk.

Die oorblywende 35,25% behoort aan 86 verskillende denomi
nasies en kerkgroepe.

Tans word jaarliks ongeveer 4 000 studente aan die SA Polisie
kollege opgelei waar kapelane met groot verantwoordelikheid
elke geleentheid aangryp om ons jong lede geeselik weerbaar
en paraat te maak vir die hoe eise wat aan hulle gestel gaan
word.

11.2.3 Kapelaanswerk
11.2.3.1 Alle polisiestasies word ten minste een keer per jaar
deur die kapelane besoek. Tydens hierdie besoek word alle
lede van die Mag in ‘n geestelike gesprek bedien. Behaiwe dat
lede met die Woord van God gekonfronteer en toegerus word,
is die besoek verder daarop ingestel om lede te motiveer vir
hulle taak sowel as om aktief ingeskakel te wees by hul
betrokke plaaslike gemeentes. Vanweë die vergunning wat
kapelane het, naamlik vrye toegang tot alle polisiestasies in
ons land en vanweë die feit dat polisiekapelane absoluut as ‘n
integrale deel van die polisiemag bestaan, het kapelane ‘n
unieke geleentheid om evangelisasiewerk te doen, waarvoor
die kerk innig dankbaar behoort te wees.

11.2.3.2 Kasernebesoeke
Waar lede, veral jong lede in kasernes saamgetrek is, word
besondere aandag gegee aan die bereiking van elke inwoner.

11.2.3.3 Grensbesoeke
Dit is die kapelane se verantwoordelikheid om lede wat op ons
landsgrense en in die operasionele gebied op gesekondeerde
basis grensdiens verrig op gereelde tye te besoek.

Daar is groot waardering vir hierdie besoeke en uit die aard van
die omstandighede waaronder ons lede werk, skep dit ‘n
unieke geleentheid om elke lid van die Mag opnuut tot diepe
selfondersoek en oorgawe aan die Here Jesus te inspireer.

11.2.3.4 Onlusgebiede
Die, nou bekende onlussituasie, het nuwe uitdagings aan die
kapelanekorps van die Suid-Afrikaanse Polisie kom stel.

Daar word gepoog om ook hierdie buitengewone omstan
dighede ten vole te benut om ons lede geestelik en moreel te
begelei.

Uit die aard van die omstandighede stel dit hoe eise aan
kapelane, maar die geleentheid om geestelik betrokke te wees,
bly ‘n unieke geleentheid.

11.2.3.4 Koffiekamerbediening
Hierdie metode om veral iou jongmense te bereik, het
geweldig belangstelling gewek. Weens die seen wat hierop
gerus het, het die Kommissaris onlangs magtiging verleen dat
koffiekamers in alle groot sentra voorkeur aandag kry met die
daarstelling van die nodige akkommodasie en fasiliteite.

11.3 GEVANGENISBEARBEIDING
11.3.1 Die kapelaan-generaal van die SA Gevangenisdiens
neem ook voIle sitting op die AKAE.

11.3.2 Gedurende die reses het die AKAE en die AKDB in
dringende samesprekings gevoer oor die feit dat albei kom
missies hulle interesseer op hierdie terrein.

11.3.3 Uiteindelik het albei kommissies ooreengekom om by
die Sinode aan te beveel dat beleidsaspekte van wetsoor
tredersorg (waaronder Gevangenesbearbeiding) in die toe
koms by die AKDB sal tuishoort en dat die AKAE geleentheid
tot verteenwoordiging op die subkommissie vir wetsoortreder
sorg kry. Hierdie aanbeveling word formeel deur die AKDB
aan die Sinode voorgedra.

11.3.4 Aangesien die AKDB ook volledig oor die werk van
die kapelaansdiens verslag doen, volstaan u kommissie met
hierdie paar opmerkings.

11.4 AANBEVELING
11.4.1 Die Sinode spreek sy innige dank uit teenoor di
CP Naude, C Colyn en AC Sephton en al die kapelane in
die veiligheidsdienste vir die getroue geestelike bearbei
ding wat deur hulle gedoen word en veral vir die morele
steun wat hulle aan lidmate in die veiligheidsdienste
onder die veeleisende omstandighede van die afgelope
paar jaar bied.

11.4.2 Die Sinode betuig sy dank en hoe waardering
teenoor alle lede van die SA Veiligheidsdienste wat
onder moeilike omstandighede hulle werk op die tuis
front en in die operasionele gebied moet doen. Waar die
situasie hoe else stel aan hulle en hulle gesinne, wil die
Sinode hulle verseker van sy belangstelling en voor
bidding.

12. BU~TELANDSE BEARBE~D~NG
12.1 BEARBEIDING VAN SUID-AFRIKANERS WAT

TYDELIK IN DIE BUITELAND WOONAGTIG IS
12.1.1 Opdrag
Die Sinode het in 1982 besluit (Acta 2.1 — 2.4 p.12071:

“* 2.1 Die Sinode neem met dank kennis daarvan dat die

wyk-Europa van Voortrekkerhoogte gemeente voor
nemens is om by die ring aansoek te doen tot afstigting tot
‘n selfstandige gemeente.

* 2.2 Die Sinode oordeel dat ‘n permanente standplaas vir

die bearbeiding van Suid-Afrikaners in die res van die
buiteland geregverdig is.

* 2.3 Die Sinode dra dit op aan die AKAE om met die

volgende instansies oor die beslaggewing van hierdie pre
dikantstandplaas te onderhandel:

* 2.3.1 Die Kapelaan-generaal, die Departement van Ver

dediging en die Departement Buitelandse Sake.

* 2.3.2 Die kerkraad van Voortrekkerhoogte of van die

moontlike nuwe buitelandse gemeente vir die beroeping en
inskakeling van die nuwe predikant as mede-leraar van die
gemeente met opdrag die bearbeiding van die ander Suid
Afrikaners in die buiteland.

* 2.3.3 Suid-Afrikaners in die buiteland vir bydraes tot die

begroting vir hierdie standplaas.

* 2.4 Die Sinode besluit dat, indien nodig, die huidige

begrote bedrag vir oorsese besoeke vir hierdie doel aan
gewend mag word.”

12.1.2 Europa en die Verenigde Koninkryk
Die moontlikheid van afstigting van die wyk Europa in ‘n self
standige gemeente, het nie gerealiseer nie. Intussen is ds NC



397 AMPSBEDIENING EN EVANGELISASIE

Ackermann in die gemeente Voortrekkerhoogte vir die wyk
[uropa bovostig as lamar. Vargolyk 11.1.5 von hiordio vorclog.

12.1.3 Die Amerikas, die Verre Ooste en die Ver
enigde Koninkryk

12.1.3.1 In uitvoering van die bogenoemde opdrag van die
Sinode het u Kommissie indringende onderhandelinge aan
geknoop met die Kapelaan-generaal, die Departemente van
Verdediging en Buitelandse Sake. Daar is ook onderhandel
met die wyk Europa.

12.1.3.2 In die onderhandelinge het dit gou geblyk dat:

* Dit veel goedkoper sou wees om die Suid-Afrikaners vanuit

Suld-Afrika te bedlen.
* ‘n Alternatiewe werkswyse met vrug ontwerp kan word.

12.1.3.3 Nuwe werkswyse
Die werkswyse wat uiteindelik ontwerp is, behels die
volgende:

12.1.3.3.1 Die buiteland, Europa uitgesluit, word ingedeel in
drie streke, nI.: Noord-Amerika, Suid-Amerika en die Verre
Ooste. Verder word ‘n vierde streek, die Verenigde Koninkryk,
geskep met die oog op aanvullende hulp aan die voltydse
leraar in Parys.

12.1.3.3.2 ‘n Panool van loraars word aangestel om op die
beproefde patroon van die Europa-wyk die RSA missies,
studente en ander Suid-Afrikaners wat tydelik in die gebiede
woon, te bearbei.

12.1.3.3.3 Ter wille van kontinuiteit word die predikante so
mm moontlik gewissel.

12.1.3.3.4 ‘n Koordineerder/organiseerder van die projek, in
die persoon van ds Maans Steyn, is deur die Kapelaan
generaal aangestel.

12.1.3.3.5 ‘n Volledige kaartsisteem en struktuur bestaan
reeds ten opsigte van die “gemeentes”.

12.1.3.3.6 Die normale werkswyse sluit in kantoorbesoeke,
huisbesoeke, ‘n erediens, leiding met kategese, Bybelstudie,
Iektuur, ens.

12.1.3.3.7 Vir volledige besonderhede in verband met die be
diening, vergelyk die verslag oor Buitelandse bediening wat as
Bylae A aangeheg is.

12.1.4 Finansies
Die fondse vir die begroting op hierdie werk word verkry uit
bydraes van ons lidmate in die buiteland en die Algemene
Sinode. Die tekort op die begroting word bygedra deur die
Staat. Die aandeel van die verskillende bydraers vir 1985 het
soos volg daaruit gesien:

Bydrae van die Algemene Sinode 11,6%
Bydrae van lidmate 33,5%
Tekort 54,9%

‘n Volledige uiteensetting van finansies verskyn onder punt 5
in Bylae A. Die pragtige groei in kollektes van die Suid
Afrikaners in die buiteland verdien besondere vermelding.

12.1.5 Aanbevelings
12.1.5.1 Die Sinode spreek sy waardering uit teenoor
almal wat hierdie belangrike werk finansleel moontlik
maa k.

12.1.5.2 Die Sinode besluit am weer R12000 tot die
werk by te dra.

12.2 PORTUGAL
12.2.1 Die Sinode het in 1982 besluit (Acta 8.4.6.2 + 3
pp.1207 + 8):

Die Sinode is daarvan oortuig dat hierdie werk in Portugal
gadoon moot word.

* Die Sinode van Noord-Transvaal word versoek om die
werk in Portugal vir die kerk in wye verband te
onderneem.”

Die Sinode het ook in 1978 besluit (punt 3 pp.947, 1084):

“Die Sinode verleen verlof aan die bogenoemde kommissies
en instansies om by Sinodes aan te kiop vir ondersteuning en
beveel dit aan by Sinodes,”

12.2.2 Verloop van die werk
Die kommissie vir die bediening in Portugal van die SKAE van
Noord Transvasl, wasrop die AKAE ook verteenwoordiging
het, het op sy vergadering van 1 Februarie 1985 met bale groot
dank kennis geneem van pragtige ontwikkeling van die werk in
Portugal. Ds PA Pienaar kon rapporteer dat sy werk in Portu
gal reeds gelei het tot die stigting van ‘n nuwe “Jong Kerk”
met twee gemeentes te Porto (19 Oktober 1985) en Lissabon
(26,27 Oktober 1985) met onderskeidelik 35 en 96 lidmate elk.
Ds Pienaar is ook amptelik beroep as eerste leraar van die ge
meente in Lissabon ... sonder salaris.

Ongelukkig bring juis die tekort aan fondse mee dat kosbare
tyd van ds Pienaar moet ingaan in skilderwerk en kunsuitstal
lings waardeur die werk, naas die bydrae van Noord-Trans
vool, grootliks gefinansier word.

12.2.3 Aanbevelings
12.2.3.1 Die Sinode neem met vreugde kennis van die
stigting van die nuwe “Jong kerk” in Portugal met die
gemeentes Igreja Reformada em Portugal — Porto, en
die lgreja Reformada em Portugal-Lisboa, asook van die
dankbetuigings van hierdie gemeentes teenoor die kerk,
en bid hulls die seen van die Here toe.

12.2.3.2 Die Sinode boekstaaf sy groot dank en waar
dering teenoor ds en mev Pienaar vir hulle opofferende
en geinspireerde arbeid in Portugal.

12.2.3.3 Die Sinode betuig sy waardering teenoor die
Sinode van Noord-Transvaal en die Portugese kerkraad
van Pretoria vir die wyse waarop die werk in Portugal
gedoen is.

12.2.3.4 Die Sinode doen ‘n beroep op die ander
sinodes om in lyn met die besluite van 1978 ernstige oar
weging daaraan te gee em hierdie werk finansieel en/of
andersins te ondersteun.

13. ARBE~D ONDER ANDERTALJGES
13.1 ALGEMEEN
13.1.1 U Kommissie het gedurende die reses op ‘n deur
lopende basis aandag gegee aan alle beleidsaspekte rakende
die kerk se werk onder andertaliges. Met die oog daarop is ‘n
subkommissie saamgestel en is alle werkers onder Ander
taliges ook twee keer vir ‘n besinningskonferensie byeen
geroep.
13.1.2 Die volgende sinodes het reeds gevestigde werk
onder andertaliges:

Cape Peninsula Reformed Congregation
Durban Reformed Congregation
DRC Andrew Murray, Bloemfontein
Goldfields Reformed Congregation, Welkom
DRC Andrew Murray
Portugese Gemeente Suid-Transvaal

Andrew Murray, Pretoria
Portugese Gemeente, Pretoria
Gemeente voor Nederlandstaligen
Portugese Gemeente Wes-Transvaal
Engelstalige Gemeente, Harare

Wes-Kaapland:
Natal:
OVS

Suid-Transvaal:

Noord en Oos
Transvaal:

Wes-Transvaal:
SMA:



AMPSBEDIENING EN EVANGELISAS~E 398

Verder is daar in die sinode van Oos-Kaapland begin met ‘n
werkkring vir Engelssprekendes in Oos-Londen. Die Sinode
van Noord-Kaap doen tans ondersoek na die wenslikheid en
moontiikheid van ‘n werkkring onder Engeistaliges in Kimber
ley.

13.2 BESINNING: KERKREGTELIKE POSIS~E VAN
GEM EENTES VIR ANDERTAUGES

13.2.1 Portugese gemeentes
13.2.1.1 Die Sinode het vergunning gegee dat die
Portugeessprekende gemeentes in ‘n ring saamgevoeg word.
Die ring het gedurende 1985 gekonstitueer.

13.2.1.2 Op versoek van die Sinode van Wes-Kaap het die
Algemene Regskommlssle kerkregtellke riglyne aanbeveel om
hierdie situasie te reel. In die hg daarvan het u kommissie
besluit om die volgende aan te beveel:

13.2.1.3 Aanbevelings
13.2.1.3.1 AIle gemeentes vir Portugeessprekendes
ressorteer onder die ring vir Portugeessprekende ge
meentes.

13.2.1.3.2 Aangesien die ring vir Portugeessprekende
gemeentes ressorteer onder die Sinode van Noord
Transvaal, het hierdie gemeentes voile sittingsreg by die
Sinode van Noord-Transvaal en sy kommissies.

13.2.1.3.3 Die Sinode binne wie se geografiese grense
die sentrum van ‘n Portugeessprekende gemeente gelee
is, bly verantwoordelik vir hulle finansiele ondersteuning
soos dit tydens die inskakeling by die Sinode van Noord
Transvaal gegeld het.

13.2.1.3.4 Die Ieraars van die Portugeessprekende ge
meentes moet nog adviserend sitting neem op die
onderskeie SKAE’s van die Sinodes binne wie se geogra
fiese grense die Portugeessprekende gemeentes gelee
is.

13.2.1.3.5 Elke Portugeessprekende gemeente moet
met adviserende stem aan ringe binne wie se grense hy
de facto bestaan, versiag doen van sy werk, uitbreiding,
en aanverwante sake.

13.2.1.3.6 Pensioen-, mediese- en ander finansiële aan
geleenthede, moet deur middel van skakeling tussen en
deur die onderskeie Sinodes gereel word. Die Sinodes
besluit watter kommissies met die ander moot skakel.

13.2.2 Kerkstigting: Portugese gemeentes
Die Sinode het ook aan AKLAS opdrag gegee om ondersoek
te doen na die vraag van eie kerkstigting vir Portugeesspreken
des. Op uitnodiging van AKLAS het die AKAE en sy subkom
missie vir Andertaliges ook oor die aangeloentheid besin en
kommontaar en studiestukke aan AKLAS voorgele.

13.2.3 Eie Ring/Sinode Engeistalige gemeentes
13.2.3.1 Daar is ook indringend aandag gegee aan die vraag
van ‘n ole Ring/Sinode vir Engeistalige gomoentes.

13.2.3.2 Uiteindelik het die AKAE besluit om in die hg van die
huidige besinning oor ras, yolk en nasie en die moontlike im
phikasies wat dit vir besluito in die verband kan he, ‘n af
wagtende houding in te neom.

13.3 KATEGESEMATERIAAL
13.3.1 Indringende aandag is gegee aan die behoefte aan eie
katogosemateriaal vir ons gemeentes vir Andertaliges. In die
Engels- en Portugeessprekende gemeentes word tans gebruik
gemaak van eie vertahings van katogesematoriaal van die Ned
Geref Kerk self. Oorweging is gegee aan die verkryging van
aanvaarbare materiaal van ander kerke in die betrokke tale.
Uitoindelik is besluit dat die eie matoriaal van die NGK hiefs vor
taal moot word.

Met die oog daarop is ondorhandolinge met die AJK aan
geknoop waarna die Kommissie formeel versoek is om in die
voorberoiding van nuwe Iesroekse reeds te werk aan Engelso
en Portugese vertahings daarvan. Hierdie versoek is deur die
AJK toogestaan.

13.3.2 Aanbevelings
13.3.2.1 Die Sinode keur die onderhandelinge tussen
die AKAE en die AJK in verband met kategesemateriaal
in Engels en Portugees goed en besluit dat die AJK moet
voortgaan met die voorsiening van hierdie materiaal
wanneer dit gereed is.

13.3.2.2 Die AKAE kry opdrag om te werk aan ‘n verta
Niig/veiweikltig van die nuwe “~Ie-Lydse kortbegrlp’.

13.4 FORMULIERE IN PORTUGEES
13.4.1 Daar bestaan geen aanvaarbare vertaling van die drie
Bolydenisskrifte in Portugees nie. Tot nou toe het die Por
tugeso gemoentes hulle slegs bedien van ‘n Brasihiaanso ver
taling van die Heidelborgso Kategismus. In die hg daarvan het
u Kommissie die inisiatief goneem om prof Lea! van die Univer
siteit van die Witwatersrand te versoek om die Behydonisskrifto
en die alternatiewe hiturgieso formuliero in die “Kerkboek” in
Portugees te vertaal. By die skryf van hierdie vershag is die vor
tahing pas vohtooi en word onmiddehhik aandag gegee aan die
toetsing, afronding en pubhikasie daarvan.

13.4.2 Aanbevelings
13.4.2.1 Die Sinode betuig sy opregte dank aan prof
L Leal vir die vertaiing van die form uliere in Portugees.

13.4.2.2 Die Sinode magtig die AKAE om die vertaling
in die reses te toets en goed te keur vir gebruik binne die
NGK.

13.4.2.3 Die AKAE tree in gesprek met ander Portugese
Gereformeerde kerke en lê die vertaling aan hulle voor
vir kommentaar en moontiike gebruik in wyer verband.

13.5 DiE KERKORDE
13.5.1 Daar is reeds in die Engelstalige en Portugeesspreken
de gemeentes ‘n begin gemaak met die vertahing van die Kerk
orde in die betrokke tale.

13.5.2 Aanboveiings
13.5.2.1 Die AKAE kry opdrag om te werk aan verta
iings van die kerkorde in Portugees en Engels.

13.5.2.2 Die vertalings word aan die Aigemene Regs
kommissie voorgelê wat gemagtig word om dit good to
keur.

14. HUWEUKSAANGELEENTHEDE
14.1 Die Kommissie hot reeds voor die vorige Sinode begin
om op hierdie terroin met die AKDB saam to work dour ‘n ver
teenwoordiger to benoom op huhle subkommissie vir Huwehik
sorg. Al die botrokko kommissies is daarvan oortuig dat die
AKDB, AKAE, AJK en AKLAS belang hot by huwehiksaange
heonthede on elk op sy eio torroin biding bohoort to neem. Dit
moot ogtor geskied in die nousto oorleg met mokaar. Verdor
bohoort die navorsings- on studie-aspekto sover as moonthik
gesamontlik gedoen to word.

Volgons onderlingo ooreenkoms, rapporteor die AKDB
volbodig oor hierdio worksaamhoid, wat in die tookoms by ‘n
subkommissie van die AKAE gokoordinoer sal word.

14.2 HUWELIKSVERRYKING
Volgens ondorlinge ooreenkoms mot die ander kommissios
van die Algomone Sinode, val die kbom in die AKAE so besin
ning oor die huwohik, op huwehiksverryking.

In 1983 hot die AKAE ‘n anonieme skonking van R40 000 met
die oog op huwoliksverryking vir prodikanto ontvang. Na deeg
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like besinning is ‘n reglement vir die besteding van die rente op
dio fonds opgostol, w~rnrvan dio hoofdool i6 om huwelike
verryking vir predikante, aangebied binne die onderskeie
sinodes, te subsidieer. Die reglement en die hele aangeleent
heid rondom die skenking is voor die Algemene Kommissie vir
Fondse gelê vir goedkeuring.

14.3 STUDIEBYEENKOMS: HUWELIKSVERRYKING
Die AKAE het ook die inisiatief geneem om met die oog op
onderlinge verryking en besinning oor beleid, benadering en
metodiek ten opsige van huweliksverryking, ‘n studie
byeenkoms vir verteenwoordigers uit die verskillende sinodes
te reel. Dit is baie duidelik dat hierdeur voorsiening gemaak is
vir ‘n behoefte wat verdere opvolqinq noodsaak.

14.4 AANBEVELINGS
14.4.1 Die Sinode is daarvan oortuig dat die huidige
tydsgewrig toegespitste aandag aan die huwelikslewe
van ons lidmate verg. Met die oog daarop word ‘n
beroep op gemeentes, ringe, en sinodes gedoen om elk
op sy eie terrein alles moontlik te doen ter verryking/
vernuwing van die huwelikslewe van ons lidmate.

14.4.2 Die Sinode aanvaar die skenking met die oog op
huweliksverryking en spreek sy dank en waardering
teenoor die skenker uit.

14.4.3 Die AKAE kry opd rag om, sover dit op die terrein
van die Algemene Sinode Ie, horn besig te hou met die
nodige besinning en leiding ten opsigte van huweliks
verryking binne die kerk.

15. RAD~O-EVANGEUSAS~E

15.1 Die AKAE en die onderskeie SKAE’s is reeds vir etlike
jare betrokke by die uitsending van ‘n program onder die op
skrif: “Leef vir Christus en Sy Kerk”, op Radiokansel. In die
verlede is die program op ‘n rotasiebasis deur die onderskeie
sinodes se SKAE’s behartig.

15.2 Aan die begin van 1985 het die AKAE besluit om as
alternatiewe moontlikheid die program aan een persoon op te
dra om oor ‘n tydperk van een jaar of meer die program
namens die SKAE’s te behartig. Die resultate hiervan is baie
gunstig en dit is duidelik dat die reaksie van die
Iuisteraarspubliek aansienlik gegroei het. Dit bly steeds ‘n
voorreg vir die Kerk om ook deur middel van hierdie medium
die Woord uit te dra.

16. AKSDES EN GROEPER~NGE RONDOM
D~E KERK

16.1 OPDRAG
Die Sinode het in 1982 besluit (20.2 pp.42,1216): “Die Sinode
dra dit aan die AKAE op om voortdurend ‘n studie te maak van
Aksies en Groeperinge rondom die Kerk en indien nodig,
leiding aan die Kerk in die verband te gee.” Hierdie opdrag is
veral noodsaaklik in ‘n tydsgewrig soos nou, waarin dit al hoe
meer gebeur dat ‘n verskeidenheid van godsdienstige groepe
ringe rondom die kerk ontstaan, wat noodwendig ook ‘n in
vloed op die gemeentelike lewe het. Die verwarring wat by lid-
mate ontstaan, noodsaak veral duidelike leiding van die kerk se
kant.

16.2 CAMPUS CRUSADE FOR CHRIST
16.2.1 Die Algemene Sinode het reeds in 1978 en 1982
duidelike rigtinggewende besluite rondom CCC aanvaar (Acta
‘82 punt 18, pp.39-42, 1215-1216). Die AKAE het met die be
sluite van die Sinode volstaan en het dit nie nodig geag om
daarby verdere leiding aan die Kerk te gee nie.

16.2.2 By die AKAE se vergadering in Maart 1984, is egter
gevoel dat verdere verwikkelinge rondom CCC dit noodsaak
dat ‘n nuwe studie rondom die jongste stand van sake in die

verband dringend onderneem moet word, en dat die resultate
daarvan aan ons gemeentes hekendgemaak moet word Hier
die besluit is veral geneem in die hg van toenemende berigte
van verwarring, verdeeldheid en vrae wat rondom die werks
metodes van CCC ontstaan het.

16.2.3 Die AKAE het ‘n ad hoc kommissie benoem wat saam
met die Ring van Hartbeesspruit, wat op eie inisiatief ook met
so ‘n ondersoek begin het, hierdie ondersoek geloods het. Die
resultate is aan die leiers van CCC (SAl voorgelê en bespreek.
Die eindresultaat is aan alle SKAE kantore gestuur, vir aan
wending binne eie sinodale gebied volgens eie omstan
dighede. Sommige sinodes het afskrifte vir alle ouderhinge
binne die sinode qemaak, ander het dit aan kerkrade gepos.

16.2.4 U Kommissie is van oordeel dat hierdie optrede groot
liks bygedra het om groter duidelikheid en rus binne die kerk in
die verband te bewerkstelhig.

16.2.5 Aanbeveling: Die optrede van die AKAE in ver
band met CCC word goedgekeur.

16.3 Daar is nie gedurende die reses ander soortgelyke
aksies, wat genoegsaam landwyd ‘n probleem skep, onder die
AKAE se aandag gebring nie. Die Kommissie aanvaar dit egter
steeds as sy opdrag om in die verband op die hoogte van sake
te bly, en uitvoering te gee aan die opdrag van die Kerk aan
gaande aksies en groeperinge rondom die Kerk. U Kommissie
is van oordeel dat hierdie opdrag egter slegs geld wanneer
sodanige aksies of groeperinge van so ‘n wye omvang is dat
een sinode dit nie op sy eie kan hanteer nie.

17. BEARBEID~NG VAN VAKANSHE
OORDE

17.1 Pragtige werk word by ‘n baie groot aantal vakansie
oorde deur spanne van die KJA en ACSV onder toesig van
plaaslike kerkrade gedoen. Die AKAE bly steeds op die hoogte
van die verloop van hierdie werk, om hom te vergewis van
knelpunte wat ten opsigte van die beleidsaspekte na yore mag
kom.

17.2 Daar kan met waardering melding gemaak word van die
positiewe groei wat hierdie werk steeds ondergaan en die
mooi samewerking tussen die kerklike vergaderings en die
groepe jong mense wat as stranddiensspanne hierdie werk
doen.

18. STRAATWERK/-EVANGELHSASHE

Die kerk het steeds die roeping om met die evangehieboodskap
uit te gaan op die strate en te soek na hulle wat verlore is om
die verlossing in Christus aan huhle te bedien. In straatwerk
word hierdie opdrag baie letterlik nagestreef. Waar dit baie
moeilik werk is wat voortdurende volharding in die gehoof
vereis, raak dit nie maklik gevestig nie. Na die beste van ons
wete word daar tans straatwerk gedoen in die Sinodes van
Wes-Kaapland, die OVS en Noord-Transvaal. ‘n Straatwerk
aksie wat in Johannesburg geloods is, het vanwee verskeie
omstandighede tydelik tot stilstand gekom.

Daar word steeds gestreef om hierdie werk in lyn met die
beleid van die Sinode en onder toesig van die betrokke kerk
vergaderinge te verrig. Die AKAE bly ook hier op die hoogte
van die verloop van die werk om moontlike knelpunte op
beleidsvlak te kan identifiseer en die Sinode daaroor te advi
seer.

19. DHE KERK HN VERANDERENDE
O MSTAN D HG H ED E

19.1 OPDRAG: ALGEMENE SINODE
Die Algemene Sinode het in 1982 besluit (Acta p.1210): “Die
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volgende voorstel word aanvaar en as opdrag na die AKAE
verwys:

“Om die tersake gegewens van die huidige en voorgestelde
Kerk- en Staatsensus te verwerk, met inagneming van die
Staat se Nasionale Fisiese Ontwikkelingsplan en Streeksont
wikkelingsbeleid;

“Om die implikasies vir die kerk van hierdie bevindings te
identifiseer;

“Om verslag te doen aan elkeen van die Kommissies van die
Algemene Sinode en aan die volgende vergadering van die
Algemene Sinode.

“In verdere studie rakende die sensusgegewens word same
werking met relevante wetenskaplike dissiplines sterk aan
gemoedig”

19.2 DIE GEESTELIKE TOESTAND VAN DIE KERK
‘n Publikasie onder bogenoemde opskrif deur dr PW Marais is
deur die SKAE van Noord-Transvaal onder aandag van die
AKAE gebring vir aandag en besinning. Hierdie publikasie het
ook in die uitvoering van die bogenoemde opdrag van die
Algemene Sinode sterk ter sprake gekom.

19.3 OPTREDE
19.3.1 Vinnig veranderende omstandighede op tegnolo
giese, ekonomiese, sosiaal-maatskaplike, staatku ndige en
kerklike terrein, veroorsaak ‘n groeiende bewustheid daarvan
dat die kerk se bediening nie net hiermee tred sal moet hou
nie, maar op datum sal moet bly. Die gevaar is dat die kerk
altyd op veranderinge reaktief optree; dit wil sê dat die kerk
wag totdat veranderinge plaasgevind het en dan daarop
reageer. Die ideaal is dat die kerk proaktief sal optree, ni. dat
deur deeglike navorsing en studie die tendense van verande
ring vooruit geldentifiseer word en die nodige maatreëls getref
word om dit te hanteer wanneer dit realiseer. In die hg hiervan
getuig die bogenoemde opdrag van die Algemene Sinode van
besondere versiendheid. In wetenskaplike besinning oor hier
die aangeleentheid, speel die wetenskaphike data wat deur die
kerksensus versamel is, ‘n sleutelrol. Omdat hierdie navorsing
(die sensus en die uitvoering van bogenoemde opdragl die ter
reine van die meeste ander kommissies aansny, is die same
werking van die kommissies in die voorbereiding van die sen
sus verkry.

19.3.2 In die hele projek i~ die dienste van leidende demo
grawe, statistici, ekonome en bestuurskonsultante verkry.Met
dankbaarheid kan gemeld word van die bereidheid van hierdie
mense om as lidmate van die kerk hulle dienste, dikwels koste
loos, beskikbaar te stel.

19.3.3 In die verdere verwerking van alle beskikbare data, is
die hulp van professonele bestuurskonsultante verkry met die
oog op die uitwerk van die implikasies van huidige tendense vir
die toekoms en Ieiding ten opsigte van strategiese beplanning
en proaktiewe optrede deur die kerk.

19.3.4 ‘n Tentatiewe vorderingsverslag word as Bylae B by
hierdie verslag aangeheg.

19.4 BELANGRIKE OORWEGINGS
In die uitvoering van hierdie opdrag het die volgende oor
wegings sterk na yore gekom:

19.4.1 Die noodsaaklikheid dat die kerk in ‘n groeiende mate
aan sy gemeentebediening in veranderende omstandighede
aandag moet gee, sodat hy al hoe meer kerk van Christus kan
wees in die wêreld van die dag.

19.4.2 Die kerk beskik onder sy lidmate oor die dienste van
deskundiges wat in hierdie proses van onskatbare waarde is.
Hierdie persone beskou dit dikwels as ‘n voorreg om hulle pro
fessionele kundigheid in diens van die kerk en die Koninkryk
aan te wend.

19.4.3 Die uitvoering van hierdie opdrag behels ‘n voort
gaande proses van navorsing, evaluering, interpretasie en toe
passing wat gaandeweg al hoe belangriker vir die kerk gaan
word.

19.4.4 Die sensus en gepaardgaande verwerkings deur des
kundiges, voorsien ‘n betroubare grondsiag vir die uitvoering
van hierdie opdrag. Net soos wat die evaluering op ‘n voort
gaande basis moet geskied, sal dit belangrik bly om by wyse
van opvolgende opnames die posisie van die kerk te monitor.

19.4.5 Alhoewel hierdie opdrag aan die AKAE gegee is, raak
dit die werksterreine van verskeie ander kommissies. Dit sal
dus steeds vereis dat in die nouste oorleg met hierdie kommis
sies gewerk moet word.

19.4.6 Die benutting van die resultate van hierdie navorsing
moet deur elke meerdere vergadering op eie terrein gedoen
word. Dit moet ook geskied volgens elke vergadering se eie
evaluering van die resultate, eie insigte en -omstandighede.
Met die oog daarop lewer die AKAE en ander kommissies wat
hierin saamwerk die diens om die tersaaklike inligting, interpre
tasies en riglyne aan sodanige meerdere vergaderinge langs
gewone kerklike kanale beskikbaar te stel.

19.5 AANBEVELINGS

19.5.1 Die optrede van die AKAE soos gerapporteer in
19.1 tot 19.4 word goedgekeur.

19.5.2 Die opdrag van die Sinode aan die AKAE word
herhaal, ni. dat in samewerking met ahle tersaaklike
kommissies en met qebruikmaking van kundiges, deur
lopend navorsing gedoen moet word oor die implikasies
van veranderende omstandighede (demografies,
maatskaplik-sosiaal, ekonomies, staatkundig, kerklik,
ens.) vir die bediening van die kerk.

Die resultate met moonthike imphikasies vir werkwyses
en strukture, ens. moet op deurlopende basis aan die
verskihlende kommissies en sinodes beskikbaar gestel
word vir besinning, evaluering en optrede in die Hg daar
van.

19.5.3 Indien die resultate dui op noodsaakhike
verandering in beleid, moet aanbevehings in die verband
aan die volgende vergadering van die Algemene Sinode
voorgelé word.

20. VERNUW~NG: OPS~G EN TUG
20.1 OPDRAG: BREE MODERATUUR
Op versoek van die Sinode van die OVS het die Breë
Moderatuur aan AKAE opdrag gegee om ondersoek te doen
na daadwerkhike vernuwing in opsig en tug in die kerk. Aan
gesien dit ook ‘n deel van die staande opdrag van die kommis
sie is, is hy voortdurend daarmee besig.

Vernuwing op hierdie terrein het ‘n sterk opvoedkundige kom
ponent waarin die skriftuurhike fundering, doehstehling en prak
tiese uitoefening van opsig en tug aandag moet kry. Ten op
sigte van laasgenoemde het die kommissie in ‘n groeiende
mate bewus geword van knelpunte in die bepahinge van die
kerkorde en die “reglement vir die uitoefening van opsig en
tug en beslegting van kerkhike geskille”.

20.2 UITGANGSPUNTE
In die opsig en tug moet die volgende uitgangspunte onder
andere steeds gehandhaaf word:

20.2.1 Die funksionering van kerkhike opsig en tug moet
steeds as noodsaaklike kenmerk van die ware kerk, die
hoogste prioriteit geniet. In verwaarlosing of verwatering van
hierdie aspek van die kerkhike lewe, kom die wese van die Ned
Geref Kerk se kerkwees op die spel.
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20.2.2 Opsig en tug moet steeds as ‘n normale voortdurende
handeling van die gemeente en kerkraad funksioneer, indien
dit nie gebeur nie, loop ons gevaar orn voikskerk te word.

20.2.3 Die formulering van die kerkiike opsig en tug in
kerkorde artikel 58 behoort in aile besinning oor die praktyk en
die vernuwing daarvan, rigtinggewend te wees. Die karakter
van die opsig en tug word grootliks bepaai deur die bewuste
like strewe om dit te doen tot eer van God, tot hell van die kerk
en tot behoud van die sondaar.

20.2.4 Die beklemtoning van die geestelike karakter van
kerkiike opsig en tug (KO art. 59) moet steeds voortgaan. Dit
impliseer ook dat kerklike opsig en tug altyd as pastorale
handeling met die kudde van die Here gesien inoel word. lip
sig en tug se geestelike karakter vereis ook dat tughandeling
binne die raam van ‘n iiefdevoiie gesprek sal plaasvind waarin
gesoek word na die bekering van die sondaar orn horn vir
Christus. en sy Kerk te behou.

20.2.5 Kerklike opsig en tug is die verantwoordelikheid van
die hele gemeente en kerkraad, elk op sy eie terrein.

20.2.6 Die doe) van kerklike tug vereis die hoogste mate van
soepelheid en aanpasbaarheid in die toepassing daarvan.

20.3 KNELPUNTE TEN OPSIGTE VAN OPSIG EN TUG
IN DIE KERKORDE (HOOFSTUK 5) EN IN DIE
“REGLEMENT VIR KERKLIKE OPSIG EN TUG EN
DIE BESLEGTING VAN KERKLIKE GESKILLE”

In die hg van bogenoernde uitgangspunte ervaar die AKAE die
voigende kneipunte in die huidige formuieringe van die kerk
orde artikels 59—66 en die “reglernent vir kerkiike opsig en tug
en besiegting van kerklike geskihle”.

20.3.1 Burgerregtelike inslag:
Terwyl artikel 59 bepaal dat kerklike insig en tug “n
geestelike karakter dra” en dat die opsieners by die uitoefening
daarvan die “toon van burgerlike regspleging” moet vermy,
wil dit tog voorkorn asof die formuleringe in die KO en regle
ment ‘n burgerregteiike toon noodwendig maak. By.:

* Die tughandeling geskied by wyse van ‘n gestruktureerde

“ondersoek” wat die karakter van ‘n verhoor dra.

* Terrninoiogie soos “kiag, ‘n aangeklaagde, verdediging,

partye, getuies, die reg van ..., kruisondervraging”.

20.3.2 Dit wil voorkom asof die tugreglement primer
opgestei is vir tughandehing deur die ring ten opsigte van
arnpsdraers van die kerk, en nie soseer vir die normale voort
gaande opsig en tug ten opsigte van hidmate in die gerneente
nie.

* Waarskynlik het die doe) om die kerk teen burgeriike regsake

te beskerm in die formulering van die tugregiement so ‘n
groot rol gespeel, dat daar te veel van burgerlike regpleging
in die tugreglernent ingeskryf is.

20.3.3 Die regstegniese aard van die tugreglernent skrik
kerkrade en ieraars af. Dit lei ook tot die gevaar dat die geeste
like en pastoraie karakter van die tug versrnoor word in ‘n
prosesmatige afhandeiing van ‘n saak.

20.4 DIE PROBLEEM VERDIEN VERDERE ONDERSOEK
20.4.1 U kommissie is daarvan oortuig dat die beginseis wat
die formulering van die kerkorde en die reglernente ten grond
slag lê, deeglike teologiese/leerstehiige ondersoek verdien.

20.4.2 Aanbeveling
Die Sinode gee opdrag aan AKLAS om ondersoek te
doen na die teologiese beginsels wat die kerklike opsig
en tug ten grondslag le en om hoofstuk 5 van die Kerk
orde en die “Reglement vir kerklike opsig en tug en be
slegting van kerklike geskille” in die hg daarvan te

evalueer. Onder andere moet aan die volgende vrae aan
dag gegee word:

*1. Die verhouding van die pastorale en juridiese kom
ponente in kerklike tughandeling.

*2. Die toepaslikheid van die huidige “reglement vir op
sig en tug ...“ vir normale voortgaande tughandeling
met lidmate in die gemeente.

*3~ Is ‘n tugreglement hoegenaamd nodig?

*4, Moet die tug noodwendig as ‘n “ondersoek”
gestruktureer word? Kan dit nie eerder end-uit as
pa~toraIe gesprek gehanteer word nie?

*5~ Is terminologie soos “klag, ‘n aangeklaagde, verde
diging, partye, getuies, die reg van ..., kruisonder
vraging” onvermydelik in die kerkorde en regle
ment?

Na afloop van sy ondersoek Iê AKLAS die resultate aan
die Algemene Regskommissie voor vir oorweging en
rapport aan die Sinode.

21. ALGEMENE KOM~TEE VAN D~E
VROUED~ENS

in opvolging van die besluite van die Sinode word die AKAE
op die Algemene Kornitee van die Vrouediens verteenwoordig
deur sy skriba. Dit bly vir u Kommissie ‘n groot voorreg om op
hierdie terrein van die kerk se werk betrokke te wees. Dit is
altyd ‘n inspirasie om te beleef hoe gereed die susters van die
kerk is orn tot praktiese dienswerk gernotiveer te word, wan
neer ‘n behoefte onder huhie aandag gebring word. Die Kerk
mag nooit die piek van die vrou en die waarde wat die vrou vir
die kerk het, onderskat nie.

Die Algernene Kornitee van Vrouedienste word op die per
soneei van die AKAE verteenwoordig in die persoon van rnev E
Viljoen.

22. HUGENOTE KOLLEGE
Volgens beshuit van die Sinode het u Kommissie die voorreg
om deur sy skriba verteenwoordig te word op die Raad van die
Hugenote Koiiege. Waar die Hugenote Kohlege se opleiding
van hidmate vir professionele dienswerk binne die kerk voort
durend uitgebou word, is dit vir die AKAE ‘n voorreg orn op
hierdie manier betrokke te bly.

Aangesien die Hugenote Koilege direk aan die Sinode versiag
doen, word hier nie verder daaroor gerapporteer nie.

23. MAATSKAPPY V~R EUROPESE
~MM~GRASIE

Die AKAE benoern, volgens besluit van die Sinode, die ver
teenwoordiger van die Algemene Sinode op die Raad van die
Maatskappy vir Europese Immigrasie.

Aangesien die AKAE met die bearbeiding van Andertaiiges
direk by hierdie werk betrokke is, bly dit ‘n voorreg om ook
langs die weg die kerk te dien.

24. F~NANSIES EN BEGRO11NG
24.1 Die AKAE doen jaarhiks versiag van die besteding van
finansies aan die Ahgemene Kommissie vir Fondse.

24.2 ‘n Begroting word jaarhiks aan die Aigemene Kommissie
vir Fondse voorgeiê.

24.3 Aangesien die begroting van die AKAE ook by die ver
slag van die Algemene Kommissie vir Fondse gemnkorporeer
word, word dit nie hier weergegee nie.
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25. SLOT

U Kommissie vertrou dat hy hiermee aan al sy opdragte uit
voering gegee het en voldoende daaroor gerapporteer het. Die
Here se rykste seen word nogeens op die werksaamhede van
die Sinode afgebid.

Ds OSH Raubenheimer (Voorsitter)
Dr PC Cloete (Onder-voorsittor)

3.3 Die Verenigde Koninkryk verskil egter in die opsig dat die
diens as hulpdiens aan die predikant van die Europa-wyk go
sien word.

3.4 ‘n Koördineerder/organiseerder van die projek, in die
persoon van ds Maans Steyn, is dour Kapelaan-generaal
aangestel.

3.5 Predikante uit verskillende kerke vorm die paneel wat, tor
willo van kontinulteit, so mm moontlik gewissel word.

3.6 ‘n Vollodigo kaartsisteem en struktuur bostaan reeds
t.o.v. die “gemeento”.

3 7 Di~ norm~I~ w~rkcwyso cluit in knntoorho~ooko, hLIicl
besoeko, ‘n erediens, leiding met kategese, Bybeistudie, ok
tuurverspreiding.

3.8 Die koördineerder hanteer allo organisasie, plekbespre
kings, voorligting, lektuurversendings, korrespondensie,
verslae ens.

4. STATOSTOEK
4.1 Aantal stede waar besoek afgele word:

BYLAE A

VERSLAG OOR BUITELANDSE BEDDE
NONG: VOORBEREO VIR DOE AKAE

1 JANUARIE 1984 tot 31 DESEMBER 1985

1, BESTEK

1.1 Hiordie versiag dek nie die work van die predikant in die
Europa-wyk nie.

1.2 Die gebiede wat gedek word is:
1.2.1 Noord-Amerika
1.2.2 Suid-Amerika
1.2.3 Verre-Ooste
1.2.4 Verenigde Koninkryk (saamgelees to word met die ver
slag van die Europa-wyk)

1.3 Hierdie versiag dek ‘n twee jaar periode: 1984 en 1985.

2. HOSTORIESE AGTERGROND
2.1 Versoek tot godsdienstige bearbeiding uit die gebiede
buite die wyk Europa het aanleiding gegee tot

2.1.1 Intensiewe ondorsoeke en behoeftebepalings na die
moontlikhede van bediening.

2.1.2 Goodkouring dour die SAW en die AKAE dat op ‘n
bepaalde patroon begin mag word met die work.

2.2 Die eerste predikante vertrek in Februarie 1984.

3. DOE WERKSWYSE

3.1 Die nuwe gebied is in drie stroke verdeel soos in punt 1.2
uiteengosit is.

3.2 Na elkeen van hierdie gobiode is sedert Februarie 1984
kwartaalliks vir ‘n periode van ongeveer drie woke elk ‘n predi
kant gestuur om op die beproofdo patroon van die Europa-wyk
die RSA missios, studente en ander Suid-Afrikaners wat tyde
ik in die gobiede woon, to bearbel. Vanweë lkleiner getallo en
hoe roisgelde is die besoeke na die Verre-Ooste in 1985 tot drie
per jaar verminder.

Noord-Amerika : 8
Suid-Amerika : 9
Verre-Ooste : 3
Voronigde Koninkryk : 1
(pIus 4 per besoeke in Europa tot Augustus 1985).

4.2 Aantal porsone op ‘n gegewe moment korklik betrek per
gobiod:

4.2.1 Noord-Amerika

Besoek
punte VoIw. Kinders Totaal

Chicago 21 32 22 54
Houston 9 13 9 22
Los Angeles 21 34 16 50
Montreal 8 14 10 24
Now York 20 33 24 57
Ottawa 9 14 9 23
SanFran 1 2 2 4
Toronto 10 20 14 34
Washington 29 48 41 89

128 210 147 357

4.2.2 Suid-Amerika

Besoek
punte Voiw. Kinders Totaal

Asuncion 6 10 6 16
Brasilia 6 9 4 13
B Airos 14 23 20 43
LaPaz 2 4 5 9
Lima 3 5 5 10
Montevideo 6 10 11 21
Rio 8 15 8 23
SPaulo 2 3 0 3
Santiago 11 19 14 33

58 98 73 171

Ds DJ Marais
Ds JH Jordaan
Ds HNJ van Ronsburg
Ds M le Roux
Ds AP Burger
Us UJJ (Jostliulzen
Ds JA Hough
Ds AJ Bezuidenhout
Ds PK Mentz
Ds PFJ van Vuuron
Dr HJ Hendriks
Prof AC Barnard
Prof JS Kellerman
Ds M Smuts (Skriba)

Gon CP Naude
Gen C Colyn
Ds JJF Bezuidenhout
Mev E Viljoon
Dr JNF O’Kennedy
Us C ~esLer
Ds MAV van der Merwe
Ds LW Moyer
Ds WPJ van Wyk
Dr PW Marais
Ds GC Olivier
Ds AP Kilian
Ds H Linde lAdvisorond,
Bybolkor)

4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.1.4
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4.2.3 Verre Ooste

Besoek
punte Voiw. Kinders Totaal

Hong Kong 8 13 16 29
Taipei 15 24 18 42
Tokio 15 25 15 40

38 62 49 111

4.2.4 Verenigde Koninkryk
Gegewens soos in die Europa wyk so vorciag

4.3 Aantal besoek per jaar afgele:

4.3.1 Noord-Amerika
4.3.2 Suid-Amerika
4.3.3 Verre-Ooste
4.3.4 Verenigde Koninkryk:

Huisbesoek Kantoorbesoek
97 309
50 109
54 55

Sien Europa-wyk se versiag

5.3.4 Die verskille in persentasiestyging in uitgawes by ver
skillende gebiede kom hoofsaaklik as gevoig van verbeterde
metodes om op vliegtuigkoste in sekere gebiede te bespaar.
Besparing was veral by Suid-Amerika en die Verre-Ooste. (Op
‘n enkele kaartjie, deur ‘n ander roete en berekening van koste
in Suid-Amerika kon by. Ri 665,00 bespaar word.)

5.3.5 ‘n Vergelykende syfer t.o.v. die Verre-Ooste is nie
moontlik nie omdat besoeke van 4 na 3 verminder is.

5.3.6 Die Europa-wyk lewer ook verhoogde bedrae in die
vorm van stygende akkommodasiekoste wat hulle betaal vir
die aflosleraar in London.

6. ALGEMENE INDRUKKE/OPMERKINGS
6.1 Binne twee jaar het hierdie werk tot ‘n onontbeerlike deel
van ons buitelandse personeel se lewens ontwikkel. Al die
formele aspekte van die bediening geskied dus op ‘n gereelde
grondslag: doop en nagmaal, kategese en belydenisaflegging,
huisbesoek, kolportasie, probleemgevalhantering, ens.

5. FINANSIES
5.1 INKOMSTE

5.3 OPMERKINGS

5.3.1 Die wisselkoers van die Rand het in die verslagperiode
van ,89c tot ,39c teenoor die dollar verswak: 128%. Nogtans
kon, vanweë verskillende besparingsmetodes, die verhoging in
uitgawes tot slegs 30% beperk word.

5.3.2 Kollektes het buite verhouding gestyg selfs die
verandering in wisselkoers in ag genome. Is dit miskien ‘n
weerspieeling van die waardering vir die werk?

5.3.3 Uitgawes se styging is hoofsaaklik te wyte aan die
swak wisselkoers van die Rand wat vliegtuigkoste, ander ver
voer en hotelle radikaal raak. (‘n Doodgemiddelde hotel se
akkommodasie beloop by. ongeveer $80 of R200 per nag vir
slaapplek alleen!)

6.2 Spontaan het aangeleenthede soos die volgende ont
staan: Bybelstudiegroepe (onder dames en mans), komitees
om die werk beter te reel en “lidmate” betrokke te kry,
kategesekiasse, vrouebyeenkomste.

6.3 Ondervinding het geleer dat kontinulteit die hoogste
prioriteit behoort te geniet. Uit die paneel van predikante word
diegene wat goed in die opset ingepas het dus vir die werk ge
bruik.

6.4 Die buitelandse personeel het die hoogste waardering vir
die werk. Daarvan getuig die talle briewe en elke predikant
wanneer hy van ‘n besoek af terugkom.

6.5 Die ideaal bly nog steeds ‘n voltydse persoon (persone)
wat die werk kan doen. Finansies bly egter die beperkende
faktor.

1984 1985 Totaal

AKAE (Ned Geref Kerk) 13 000,00 13 000,00 26 000,00
Wyk Europa 10 000,00 10 000,00 20 000,00
Kollektes: Noord-Amerika 5 550,66 15 465,84 21 016,50

Suid-Amerika 5 698,57 7 194,61 12 893,18
Verre-Ooste 2 355,54 4 582,66 6 938,20

Tekort aangevul 49 482,55 61 400,12 110 882,67

%Styging

0%
0%

178%
26%
94%
24%

TOTAAL 86 087,32 lii 643,23 197 730,55 NVT

% Bydrae AKAE 15,1% 11,6%
Lidmate 27,5% 33,5%
Tekort 57,5% 54,9%

% Verhoging in kollektes 1984 tot 1985: 100%

5.2 UITGAWES

1984 1985 Totaal Styging

Noord-Amerika 27 709,82 41 181,77 68 891,59 48%
Suid-Amerika 18 604,51 26 683,94 45288,45 43%
Verre-Ooste 21 672,02 19 408,78 41 080,80 Nvt
Verenigde Koninkryk 18 100,97 24 368,74 42 469,71 35%

TOTAAL 86 087,32 iii 643,23 197 730,55 30%
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6.6 Ons mense oorsee word in ‘n toenemende mate aan druk
onderwerp. As hulle wel in die verlede ons belangstelling as
Kerk nodig gehad het, dan nou meer as ooit!

DS MAANS STEYN
KOORDINEERDER: BUITELANDSE BEDIENING

14 Januarie 1986
PRETORIA

BYLAE B

VORDERINGSVERSLAG: OPTREDE VAN
DIE AKAE MET DIE OOG OP ‘N
STRATEGIESE BEPLANNING VIR DIE
NED GEREF KERK MET DIE OOG OP DIE

JAAR 2000

1. WERKWYSE

Na afloop van die kerksensus, en in die hg van die verdere op
drag van die Algemene Sinode (Acta p. 1210 pt. 9.5.9.2. + 3.)
is deskundige hulp van professionele konsultante verkry, met
die oog op ‘n verantwoorde strategiese beplanning wat kan Iei
tot proaktiewe optrede deur die kerk.

Proaktiewe optrede, beteken dat die kerk toekomstige ver
anderinge in die samelewing vooraf sal identifiseer, met die
oog op tydige en effektiewe regstehlende aksie sodat hy sy
roeping in die wêreld steeds effektief kan vervul.

Teenoor proaktiewe beplanning, staan reaktiewe beplanning.
Dit beteken dat veranderinge eers plaasvind, en dan daarop
gereageer word met regstellende aksie. Hierdie reaksie is
gewoonlik te laat en teen die tyd dat dit gedoen is 00k reeds
verouderd. Die gevaar bestaan dat proaktiewe optrede
ondeurdag en eksperimenteel van aard kan wees. Daarom is
dit noodsaaklik dat op ‘n deurlopende grondslag volgens ver
antwoorde beginsels daarheen gewerk moet word.

Wat in hierdie vorderingsverslag aangebied word, is ‘n eerste
tentatiewe poging wat nou aan deeglike toetsing onderwerp
gaan word, met die oog op verantwoorde proaktiewe optrede
deur die kerk.

2. ‘N WERKSFILOSOFIE
Die werksbenadering wat in hierdie ondersoek gevoig is, kan
grafies soos voig uitgebeeld word:

2.1 SCENARIO’s
‘n “Scenario” is ‘n tekening van verwagte ontwikkehing in die
toekoms van tendense wat nou reeds waargeneem word.

Met die oog op proaktiewe optrede word aan die hand van
beskikbare wetenskaplike bronne ‘n scenario geteken vir die
jaar 2000. Omdat daar nie met groot stelhigheid ‘n enkele
scenario geskep kan word nie, word twee voorgehou, ‘n
negatiewe en ‘n positiewe. Daar kan met redehike stehhigheid
aanvaar word dat die werkhikheid iewers tussen hierdie twee
pole gaan he.

2.2 IDEAALSTELLING
Teen die agtergrond van die scenario’s van die wêreld waar
binne die kerk hom in die jaar 2000 kan bevind, word ‘n bon
dige ideaal geformuleer van hoe die kerk moet wees cm in die
verwagte wêreld van 2000 sy Bybelse roeping te kan vervul.

2.3 ‘N ANALISE VAN GELEENTHEDE, BEDREIGINGE,
STERK- EN SWAK PUNTE

Met die oog op die bereiking van die geformuleerde ideaal,
word ‘n anahise gedoen wat die volgende behels:
* Geleenthede en bedreiginge in die huidige samelewing vir

die kerk se bereiking van sy ideaal, word volgens weten
skaplike werksmetodes geldentifiseer.

* Sterk- en swak punte in die huidige opset van die kerk, met

die oog op die identifikasie van strategiese prioriteitsareas
waarop die kerk in sy toekomstige beplanning behoort te

* Die geleenthede en bedreiginge in die gemeenskap word in

verband gebring met sterk- en swak punte in die kerk met
die cog op die identifikasie van stratgegiese prioriteitsareas
waarop die kerk in sy toekomstige beplanning behoort te
konsentreer.

3

STRATEGI ESE

DOELSTELLINGS

Doelwitte (DW)

Aksiestappe(AS)

DW DW

AS AS AS

Die volgende “stappe” word in hierdie proses onderskei:
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2.4 STRATEGIESE PRIORITEITSAREAS
‘n Beperkte aanta) strategiese prioriteitsareas word uit die
voorafgaande proses geldentifiseer en as uiteindelike doel
stellings beskryf.

2.5 DOELWITTE EN AKSIESTAPPE
Elke prioriteitsarea word opgebreek in ‘n reeks duidelik meet-
bare doelwitte met gepaardgaande aksiestappe ter bereiking
daarvan.

2.6 ‘N SIKLIESE BENADERING
Hierdie beplanningsfilosofie word nie reglynig toegepas nie;
d.w.s. dat die eerste stap afgehandel word en Iei na die
tweede, ens. nie. Dit word steeds in ‘n sikius met mekaar in
verband gebring om te verseker dat daar voortdurend reg
stellend en evaluerend gehandel kan word terwyl doelwitte en
aksiestappe nagestreef word.

3. VORDERING
Die ad hoc-kommissie van die AKAE wat met hierdie proses
belas is, het tans gevorder tot die identifikasie van sewe priori
teitsareas.

Die proses wat tot op hierdie stadium gevoig is, word so gou
as moontlik vir evaluering en regstelling aan alle tersaaklike in
stansies vorgelé om te verseker dat die verdere verloop van die
werksproses so verantwoord moonilik is.

4. IDEAALKERK2000

Die voorlopige formulering vir die ideaal vir die kerk in die jaar
2000 sien soos voig daaruit:

Die kerk slaag toenemend daarin om as Iiggaam van Christus
vanuit Woord en belydenis te midde van die nuwe
veranderende wêreld dinamies en voortreflik te funksioneer.

Die kerk is in die gemeenskap toenemend aktueel en betrokke
by versoening, geregtigheid, en vrede deur tydige proaktiewe
rigtinggewende invloed uit te oefen sonder om gepolitiseer te
raak. Die kerk gee prinsipiele Bybelse leiding oor etiese vraag
stukke op alle lewensterreine.

Die kerke van Gereformeerde belydenis se eenheid word al
meer sigbaar te midde van huile verskeidenheid en hulle oefen
in ekumeniese verband betekenisvolie invloed uit (Joh.
17:20-23).

Groei vind plaas deur die gesekulariseerde mens doeltreffend
te evangeliseer.

Die kerk reik met refde uit na die mens in nood en mobiliseer
die hulpbronne om dit effektief te volvoer.

Pliggetroue leraars lewer doeltreffende, toegewyde prestasie
georienteerde diens met die erediens as sentrale en dinamiese
ontmoetingsgebeure tussen God en sy gemeente en die lid-
mate onderling.

Toegeruste toegewyde lidmate is die kerk van Christus wat
met hulle egtheid, dienswerk en vrymoedigheid getuienis sy
Koninkryk die wêreld indra.

5. STRATEGHESE PR~ORITEITSAREAS
Deur middel van ‘n wetenskaplike evaluering van die invloed
van geleenthede, bedreiginge, swak- en sterk punte op
mekaar, is die voigende sewe strategiese prioriteitsareas
geIdentifiseer en in terme van voorlopige doelstellings gefor
muleer:

5.1 EERSTE PRIORITEITSAREA: BEWUSTE AFHANK
LIKHEID VAN DIE LEIDING VAN GOD

In die soeke na vernuwing is die kerk bewustelik afhanklik
daarvan dat God sy kerk lei deur Woord en Gees, en toerus tot
opbou van die gemeente en die uitbreiding van die Koninkryk
van God.

5.2 TWEEDE PRIORITEITSAREA: EENHEID BINNE DIE
KERK

Die kerk is ‘n eenheid, is nie verdeeld oor aktuele aangeIeent
hede nie, en hanteer die konflik wat van tyd tot tyd mag ont
staan effektief met die gevoig dat:

5.2.1 die kerk sy noodsaaklike Bybelse getuienis lewer,
leiding gee oor aktuele sake en sosiaal-, maatskapllke,
politieke probleme hanteer as uitdagende geleenthede sonder
om in die party-politieke area te beland.

5.2.2 die kerk erken word as betroubare nstituut wat geen
verwarrende en/of teenstrydige uitsprake lewer nie en so sy
openbare erkenning en beInvloedingsmag verhoog.

5.2.3 die kerk die nodige soepeiheid en spoed het om in
veranderende omstandighede saakmakende kreatiewe
veranderings te inisieer en nie bly kleef aan tradisionele
bedieningspatrone as onveranderlike norme nie.

5.2.4 die kerk as instituut is dus meer aanvaarbaar as infor
mele, kerkvreemde geloofsgemeenskappe.

5.2.5 die kerk sy bydrae lewer tot die christelike versoening,
tot die verbetering van verhoudings oor kleur- en kultuur
grense heen.

5.3 DERDE PRIORITEITSAREA: OPENHEID OM TE
VERANDER

Die kerk toon ‘n waardering vir tradisie maar aanvaar terseif
dertyd die noodsaaklikheid vir gefundeerde saakmakende
verandering met die gevoig dat:

5.3.1 hy rigtinggewende leiding oor sosiaal-etiese vraag
stukke aan lidmate gee

5.3.2 die profetiese stem van sy teoloë in die gemeenskap
gehoor word

5.3.3 bedieningspatrone tred hou met die eise van tyd en
omstandighede.

5.3.4 die Bybelse boodskap as onfeilbaar aanvaar word.

5.4 VIERDE PRIORITEITSAREA: BENUTTING VAN
HULPBRONNE

Die kerk benut bestaande en potensiële hulpbronne sowel as
sy infrastruktuur optimaal ten einde

5.4.1 Effektief diens te Iewer in die materiële en geestelike
nood van die gemeenskap.

5.4.2 sosiaal-maatskaplike, ekonomiese en politieke pro
bleme as uitdagende geleenthede te benut.

5.4.3 Organisasies en ander hulpbronne die geleentheid te
gee om hulle goedgesindheid jeens die kerk te demonstreer
deur o.a. kundigheid en fondse tot die kerk se beskikking te
stel.

5.5 VYFDE PRIORITEITSAREA: DEURLOPENDE TOE
RUSTING VAN LERAARS

Leraars en ampsdraers is toegerus om die voile spektrum van
aktiwiteite doeltreffend te hanteer, ten einde

5.5.1 bedieningspatrone sinvol te ontwikkel en die ge
meentes effektief te bedien

5.5.2 voile ruimte vir die benutting van die gawes van lidmate
te skep, en
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5.5.3 die totale gemeentebediening as beplande en gekoor- deur lidmate beleef as sinvolle ontmoetingsgebeure tussen
dineerde handeling effektief te bestuur. God en sy gemeente en as geleentheid vir onderlinge gemeen

skap van gelowiges met mekaar met die gevolg dat:
5.6 SESDE PRIORITEITSAREA: TOERUSTING VAN

LIDMATE 5.7.1 huisgesinne as basiese eenhede vir geloofs
Die kork gebruik sy vermoë cm sy lidmate op ‘n voortreflike gemeenskap verlewendig word.
wyse toe te rus sodat:

5.7.2 lidmate duidelike antwoorde op geloofs- en Iewensvrae
5.6.1 hulle met vrymoedigheid van hulle verlossing in kry.
Christus getuig.

5.7.3 die Bybelse antwoorde met oortuiging in die gemeen
5.6.2 hulle diensbaar is in die opbou van die gemeente en die skap uitgedra word.
samelewi ng

5.7.4 die toenemende gees van selfsug, materialisme en
5 6~3 lidmate htille tLlis sal voel in die geloof~gemeen~kap ge~t9Iik~ vervlakking by dio wörold wa~raan lidmate bloot
van die kerk gestel word, teengewerk word.

5.6.4 hulle die kondisionering en die toenemende intensiteit
van maatskaplike euwels suksesvol kan weerstaan, en 6. SLOTOPMERKNNG

5.6.5 gesinsverbrokkeling en die verwante problematiek ef- Nadat die voorafgaande evaluerings, formulerings en priori
fektief bekamp word. teitsbepalings so wyd as moontlik deur tersaaklike instansies

ge~eeg is, moet nou voortgegaan word tot die formulering
5.7 SEWENDE PRIORITEITSAREA: DIE ~REDIENS van doelwitte en beplanning van aksies ter bereiking daarvan
Die erediens staan sentraal in die gemeentelike lewe en word deur alle tersaaklike instansies.
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Versiag van die A~gemene Kommissie vir

UDMAATTOERUS11NGPROGRAM

Geagte Voorsitter en Broeders,

U kommissie het die voorreg om die volgende versiag van sy
werksaamhede aan u voor te lê:

1. PERSONEEL

1.1 SAMESTELLING
Volgens besluit van die Sinode is u kon,missie soos voig
saamgestel:

ds WPJ van Wyk
ds M Smuts
dr LC Dressel
ds D J Viljoen
dr A M Hofmeyr
dr W J Botha
dr MM Nieuwoudt
dr FM Gaum
ds HJ Linde

1.2 DAGBESTUUR
By konstituering is die volgende Dagbestuur verkies:

Voorsitter: ds DJ Viljoen
Ondervoorsitter: dr FM Gaum
Skriba: ds M Smuts

1.3 PREDIKANTE IN SINODALE DIENS VIR AMPSBE
DIENING EN EVANGELISASIE

U kommissie het heel vroeg in sy dienstermyn tot die oortui
ging gekom dat dit vir die bevordering van die LTP van die
allergrootste belang is dat die predikante in sinodale diens met
opdrag Ampsbediening en Evangelisasie ook die vergaderings
bywoon. Dit is veral noodsaaklik omdat die bevordering van
die Program van Lidmaattoerusting in die sinodes, ringe en ge
meentes op die terrein van Ampsbediening en Evangelisasie
val. Die Algemene Kommissie vir die Lidmaattoerusting
program het as primêre doel beleidsbepaling en die beplanning
en voorsiening van toerustingsmateriaal. Cm te verseker dat
die verskillende diensterreine van die kerk in die beplanning
behoorlik aan die orde kom, is die kommissie saamgestel met
verteenwoordiging uit die verskillende kommissies van die
Algemene Sinode wat daarby belang het. Die praktiese
toepassing daarvan en motivering daarvoor, lê egter op die ter
rein van ampsbediening en evangelisasie.

In die hg hiervan het u kommissie geoordeel dat dit nood
saakhik is dat die predikante in sinodale diens met opdrag
Ampsbediening en Evangelisasie ook deel van die kommissie
uitmaak. Tot dusver het hulle die vergaderings met ad
viserende stem bygewoon.

1.4 AANBEVELING
Die Aigemene Sinode besluit dat die predikante in sino
dale diens met opdrag Ampsbediening en Evangelisasie
voile iede van die Algemene Kommissie vir die Lidmaat
toerustingprogram word.

1.5 WYSIG1NG: REGLEMENT
1.5.1 Die reghement maak tans daarvoor voorsiening dat die
kommissie saamgestel word uit twee verteenwoordigers uit
elke konstituerende kommissie. U kommissie is van oordeel
dat koste bespaar kan word, sonder dat effektiwiteit ingeboet
word, deur die verteenwoordigers per kommissie na een te
verminder.

1.5.2 Aanbeveling
Art. 1.1 van die “Reglement vir die kommissie vir die lid
maattoerustingprogram” word gewysig om to lees: “Die
Kommissie bestaan uit:
* een verteenwoordiger uit elk van die voigende kom

missies: AKAE, AJK, AKDB, ASSK, AKLAS on BY
BELKOR, en

* al die predikante in diens van die sinodes met opdrag
ampsbediening en evangelisasie.”

2. VERGADERINGS
2.1 Aangesien u kommissie nie ‘n eie begroting het nie, word
die jaarlikse vergadering so beplan dat dit met ander vergade
rings van die AKAE en AJK saamval, om ekstra koste te
bespaar.

2.2 U kommissie het vier keer in sy dienstermyn vergader.

3. ADM~NISTRAS~E
Die skribaat van die kommissie word deur die kantoor van die
AKAE behartig.

4. MATEROAAL V~R D~E LTP
4.1 Die beplanning met die oog op die voorsiening van
doelmatige materiaah vir die Iidmaattoerustingprogram in ge
meentes, bly een van die belangrikste opdragte van hierdie
kommissie. Met die oog daarop word deeglike aandag gegee
aa n

* die behoeftes binne gemeentes,
* die koördinering van die werksaamhede van die verskillende

samestellende kommissies en
* die nodi~e balans tussen leerstellige-, praktiese- en Bybel

studiemateriaal.

4.2 BYBELKOR AS UITGEWERS
Volgens besluit van die Sinode tree Bybelkor as uitgewers van
die LTP materiaal op. U kommissie kan met dankbaarheid
getuig van die onskatbare waarde wat Bybelkor in hierdie ver
band het en van baie goeie samewerking met u kommissie.
Bybelkor vervul hier ‘n onmisbare rol.

4.3 OMVANG VAN KURSUSSE
U kommissie het indringend besin oor die beste wyse waarop
die kursusse vir die LTP beskikbaar gestel behoort te word. Uit
evaluering wat by gemeentes gedoen is, het dit duidelik
geword dat dunner kursusse verkieslik is. Dit het nie alleen ‘n
kostevoordeel nie, maar bring ook mee dat ‘n bepaalde
onderwerp nie te lank uitgerek word nie. Daar word op
klankprogramme wat afsonderhik beskikbaar is, leicling gegee
oor die gebruik van die kursusse in groepverband.

Die wyse waarop die kursusboeke tans verskyn, vind oral
byval.

4.4 REEDS VERSKYN
Sedert 1982 het die volgende kursusmateriaal verskyn:

Pakket 1983 Pakket 1984
‘n Gesin wat die Here dien Vertel mekaar van God se

lietde
(oor getuienis)
Liefde aan die werk
(oor diens van barmhar
tigheid)

AKAE:

AJ K:

ASS K:
AK LAS:
AKDB:
BYBELKOR:

Die Christen en kommu
nisme
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Verstaan jy nog dat God
voorsien?
(Bybeistudie oor Rigters)

4.5 BEPLANNING

4.5.1 Opdrag
Die Algemene Sinode het in 1982 aan u kommissie opdrag
gegee om ‘n beplanning vir tien jaar vooruit voor te berei.

4.5.2 Rotasie
Aanvanklik is in die beplanning van kursuseenhede gepoog om
die praktiese eenhede op ‘n vaste rotasiebasis aan die ver
skillende meewerkende kommissies toe te ken. In die praktyk
het dit egter geblyk nie die beste metode te wees nie, maar dat
daar veel eerder in die ig van die behoeftes van jaar tot jaar, en
van die beplanning van die onderskeie kommissies, hieroor
besluit inoel word.

Dit impliseer dat ‘n tien jaar-beplanning nie onbuigbaar
toegepas kan word nie, maar dat die voorgestelde program
van tyd tot tyd in die ig van nuwe omstandighede hersien
moet word.

4.5.3 Die huidige stand van die tien jaar-beplanning van die
kommissie, wat aan verdere aanpassing onderworpe is, lyk
soos voig:

4.5.3.1 Bybelstudie- 4.5.3.2 Praktiese eenhede
eenhede

4.5.3.3 LeersteHige eenhede

1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993

1986 Gemeenteboureeks
1987 Die opvoeding van gro

ter kinders
1988 Menseverhoudinge
1989 Die opvoeding van klei

ner kinders (waarby in
gesluit: hoe om die ver
bond aan klein kinders
te verduidelik)

1990 Die kerklike tug
1991 Die Christen en arbeid
1992 Die offergawes vir die

Here
1993 Die gebedsiewe
1994 Ons sendingtaak
1995 Die erediens

Geloofsekerheid
Die eenheid van die kerk
Genesing (waarby ingesluit die plek van wonderwerke)
Aktuele etiese vrae

1994 Die nagmaal
1995 Die Bybel en wetenskap

5. REKLAME
Reklame is in die afgelope reses op verskillende maniere vir
elke jaar se kursuspakket gedoen. Die koste daarvan is telkens
goedgunstiglik tussen die Algemene Jeugkommissie en
Bybelkor verdeel.

6. EVALUER~NG
U kommissie beskou die deurlopende evaluering van die
toepassing van die LTP-program in die kerk as sy ander groot
prioriteit, veral met die oog op voortgesette beplanning en
dienslewering. Hierdie evaluering geskied veral op twee
vlakke:

6.1 Die verspreiding van LTP-kursuseenhede gee ‘n aan
duiding van die aanvraag wat die program reeds vir materiaal
geskep het. Alhoewel dit nie ‘n absolute meting van vordering
kan wees nie, aangesien dit nie ‘n aanduiding van die benut
ting van die materiaal in gemeenteverband binne die program
gee nie, help dit wel om ‘n indruk van die huidige stand van die
program te kry. Daarvolgens kan gerapporteer word dat die
program in die afgelope vier jaar aansienlike groei getoon het.

6.2 Die tweede vlak van evaluering het te make met verslae
wat van SKAE’s ontvang word in die hg van ringsvisitasie in
die verband. Ult hierdie evaluering blyk onder andere die
volgende:

6.2.1 Daar is vordering in die aantal gemeentes wat die LTP
gebruik.

6.2.2 Waardering bestaan vir die kleiner en dunner formaat
van LTP kursusse.

6.2.3 Dit moet steeds beklemtoon word dat LTP deel is van
die dominee se leertaak en dat dit nie ‘n “ekstra” op sy pro
gram is nie. Daar is nog baie oortuigingswerk wat gedoen
moet word voordat die LTP ‘n normale deel van elke gemeente
se bedieningsprogram sal wees,

7. AANBEVEUNGS

7.1 Die Algemene Sinode beklemtoon weer eens die
ideaal dat elke gemeente met ‘n doelgerigte, volgehoue
program van lidmaattoerusting besig sal wees. Die
grootste soepeiheid ten opsigte van inkleding met die
oog op elke gemeente se eie omstandighede, moet
steeds gehandhaaf word.

7.2 Die Algemene Sinode doen ‘n beroep op sinodes
om deur hulle SKAE’s hoe prioriteit te gee aan die
bevordering van die LTP.

7.3 Die Algemene Sinode versoek ringe om in hulle
visitasie ook pertinent aandag te gee aan die toepassing
van die LTP binne gemeentes.

7.4 Die Algemene Sinode betuig sy hoogste waarde
ring teenoor Bybelkor vir die bekwame en professionele
diens wat aan die LTP gelewer word.

8 U kommissie vertrou dat hy hiermee voldoende verslag
gedoen het van sy werksaamhede.

Ds DJ Viljoen (Voorsitter)
Dr FM Gaum (Ondervoorsitter)
Ds M Smuts (Skriba)

Pakket 1985
Beheers deur die Gees
(oor geestehike groei)
Die Gemeenteboureeks
Die uitkoms is hier!
(Bybelstudie oor Jesaja)

Room van Romeine
(Bybelstudie oor Romeine)

Pakket 1986
Hier is die Woord
loor Skrifgesag)
Die Gemeenteboureeks
Want die einde is naby
(Bybelstudie oor Openba
ring)

1986 Openbaring
1987 Job

1988 Handelinge
1989 Genesis

1990 HebreOrs
1991 Maleagi
1992 Evangehie van Johannes

1993
1994
1995
1996
1997

Rut
1 en 2 Timoteus
‘n Keur uit die Psalms
Fihippense
Prediker

Skrifgesag
Die hiernamaals
Die teologie van revohusie
Die doop
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20 VersUag van the

KURATORIA

91 VERSLAG VAN DUE KURATORUUM STELLENBOSCH

1. UNLEUDING
Op grond van die versoek van die Skriba van die Kommissie
van Orde dat daar geen administratiewe detail verstrek word
nie en dat die verslae kort en saaklik moet wees, hoofsaaklik
ooi bcleid~ake moot handol, dooii dio I(uratorium soofl volg
aan die eerwaarde Sinode verslag.

2. SAMESTELLING EN WERKSAAM
HEDE VAN DUE KURATORIUM

Die Kuratorium is saamgestel soos deur die Kerkorde en
betrokke bepalinge vereis, het gereeld vergader en het deur sy
Eksamenkommissie, Kieskollege en Admissiekommissie, met
die nodige verslaggewing, alle sinodale opdragte aan horn en
sy sub-kommissies toevertrou, behoorlik uitgevoer.

3. DOSENTE
Sedert die Sinodesitting van 1982 het die volgende verande
ringe in die Raad van Dosente voorgekom:
Prof NJ Smith het ‘n beroep na die NGKA, Marnelodi,
aangeneem en is deur dr CM Pauw, senior lektor, opgevolg
terwyl dr J dii Preez professor en Hoof van die Departernent
Sendingwetenskap geword het. Prof DW de Villiers het einde
van 1984 emeritaat aanvaar en is opgevolg deur dr HJ Hen
driks, senior lektor, terwyl dr BA Muller professor en Hoof van
die Departement geword het. Prof WD Jonker het met die uit
trede van prof DW de Villiers Dekaan geword.

4. STUDENTE
4.1 STATISTIEKE
Sedert die Sinodesitting in 1982 sien die statistieke ten opsigte
van die studente soos volg daanuit:

Studente 1983 1984 1985 1986
127 112 131 122

243 216 192 161
129 113 116 113
93 89 91 86

4.2 STUDENTE-AANGELEENTHEDE
Afgesien van enkele gevalle waar dissiplinêr teen studente
opgetree rnoes word, kan met groot dankbaarheid getuig
word dat die gedrag en getuienis van studente oor die alge
meen goed is. Bale studente neem ‘n leidende aandeel in die
verenigingslewe en sportaangeleenthede van die universiteit
en tree in baie opsigte as lelers op die kampus op.

Die verhouding van die teologiese studente en studente van
die ander fakulteite is bale goed. ‘n Besondere groot aantal
van ons studente dien ook as kerkraadslede en is aktief
betrokke by die werksaamhede van hul gerneentes en die jeug
aksies.

Drie studente het as gevolg van Ieerverskille (charismatiese en
fundarnentalisrne) hulle Iidmaatskap van die kerk opgesê.

Vier studente het kennis gegee dat hulle hul teologiese studies
by UWK wil voltooi om deur die NGSK gelegitimeer te word.
Een student het intussen weer aansoek gedoen om horn by die
Proponentseksamenkommissie vir legitirnasie aan te meld.

4.3 SIELKUNDIGE TOETSING EN BEGELEIDING VAN
STUDENTE

War nodig is besondere sielkundige begeleiding aan studente

deur die Studentevoorligting van die Universiteit en die
pastorale sielkundige van die SKAE spreekkarner gegee.

In Novembermaand 1985 het die Kuratoruum en die ringsge
meentes van Stellenbosch daartoe oorgeç~aan orn ds H du Toit
van die SKAE spreekkamer as voltydse kliniese pastor aan die
Kweekskool met deeltydse spreekkarnerdienste vir die ringsge
rneentes aan te stel.

Ds dii Toit het op 1 Maart 1986 diens aanvaar en allerweë word
daar met groot verwagting uitgesien na die waardevolle
dienste wat ‘n kliniese pastor (d rn v toetsing en voortgesette
begeleiding tot volwassewording) aan ons teologiese studente
kan bled.

5. GEINTEGREERDE KURSUS
Onder leiding van die SKKD en deur gereelde raadpleging en
die nouste samewerking met die ander twee Kuratoria is ut
voering aan die Sinodale besluit gegee: 8.4.1 tot 8.4.5 (1982
Acta bl 1237 tot 1238) ten opsigte van die instelling van ‘n
GeIntegreerde Kursus. Die kursus het in 1983 ‘n aanvang
geneem en die eerste studente word einde 1988 gelegitirneer.

6. FONDSE
Die vinnige styging in koste en die groot inflasionistiese
toestande van die land se ekonomie bring mee dat die huidige
geldelike hulp van kerkweë aan teologiese studente hoege
naamd nie voldoende vir hulle teologiese opleiding is nie, wat
beide die Iangste en een van die duurste kursusse aan ‘n uni
versiteit is.

Dit het dringend noodsaaklik geword dat die Beursfonds aan
sienlik versterk word. Allerlei pogings is en word.dan ook in die
werk gestel om die oogmerk te bereik. Verblydend is dat al hoe
meer gemeentes op ‘n gereelde jaarlikse basis tot die Beurs
fonds bydra en ook dat rneer lidrnate in hulle testamente aan
die Beursfonds dink. Teologie is ongelukkig ‘n studierigting
waarvoor daar bale mm beurse deur nié-kerklike instansies
beskikbaar gestel word. Dit is feitlik net die kerk wat hierdie
verantwoordelikheid moet dra. Daarom moet daar met dank
baarheid kennis geneem word van wat die Helpmekaar Studie
fonds naas die kerk in hierdie verband doen.

Ten einde die nagraadse studente van die N G Kerk-familie die
geleentheid te bled om hier te lande te promoveer word ‘n
jaarlikse bedrag in die vorm van beurse vir die doel beskikbaar
gestel. Met die oog hierop is daar by geleentheid van die
125-jarige bestaan van die Kweekskool in 1984 ‘n NSTP fonds
in die lewe geroep met ‘n kapitale mikpunt van R100 000. Daar
word ‘n beroep op alle Alumni van die Kweekskool gedoen om
tot hierdie nagraadse BeursfDnds ruim by te dra.

7. VOORTGESETTE OPLEUDING VIR
PR ED IKANTE

Daar is groot ems gemaak met die uitvoering van die beshuite
van die Algemene Sinode I v m Voortgesette Opleiding van
Predikante. Tydens die sitting van die Kaapse Sinode 1983 het
‘n ondersoek aan die hg gebring dat daar veral behoefte be
staan aan kursusse in die Diakoniologie. Sewe kursusse in die
afgelope vier jaar is dan ook deur die Departement aangebied.
Van die res is twee deur die Departement Dogmatologie en
een elk deur Sendingwetenskap, Ou Testament en Diakoniolo
gie gesamenthik met die Tygerbergse Hospitaalleraars

BA met Teologiese
vakka (BA Adrnissie)
B Th
M Th
D Th
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aangebied. Alle departemente het toegewyde medewerking
gebied.

Kursusgangers het nie net uit die sinodale gebied van Wes
Kaap maar ook uit ander gebiede gekom. Dis vera! die jonger
predikante wat die kursusse bywoon, terwyl die bywoning
deur predikante bo 50 jaar opmerklik skraal is. Ofskoon die
totale bywoningsyfer vir die vier jaar 265 is, is daar ‘n hele aan
tal predikante wat twee of meer kursusse bygewoon het. ‘n
Groot persentasie predikante het nog nie van hierdie geleent
hede gebruik gemaak nie. Deur studie en evaluering word
gestreef na die vrugbaarste wyse van kursusaanbieding (beide
wat tydsduur en situasie betref), besprekingsmetodes, en
someer. Dit wil voorkom of kursusgangers se koste in die red!
deur hulle kerkrade gedra word.

Die ligging van Stellenbosch buite die stadsgebied, en in die
Suidelike iüek van die sinodale gebied, en daarby met weinig
publieke losiesfasiliteite bring mee dat die Kuratorium
noodgedwonge die nodige losies en doseerfasiliteite vir voort
gesette opleiding moet voorsien. Die fasiliteite sal dit moontlik
maak dat meer kursusse deur die loop van die jaar aangebied
kan word.

Met die vorige dekaan dr DW de Villiers as organiseerder en
fondsinsamelaar is reeds ‘n mooi bedrag binne die eerste twee
jaar van fondsinsameling ingevorder.

8. VERHOUDING TOT DIE PLAASLIKE
UNIVERSITEIT

Die Kuratorium kan getuig van ‘n baie mooi verhouding van
wedersydse begrip en hartlike samewerking tussen kerk en
universiteit en ruim finansidle befondsing van die
fakulteitsbehoeftes van universiteitswed, die ekonomiese
resessie ten spyt.

9. SKAKELKOMMISSIE VIR KURATO
RIA EN DOSENTERADE (SKKD)

Afgevaardigdes van die drie Kuratària en Dosenterade het
in uitvoering van die besluit van die Algemene Sinode van
1982 (Acta bI 1366 punt 16.6.2) ‘n Reglement vir die
Skakelkommissie opgestel en, na goedkeuring deur die drie
Kuratoria, dit na die Bred Moderatuur vir goedkeuring gestuur.

Sedert die konstituering in 1983 vergader die Skakelkommissie
jaarliks om sake van gemeenskaplike belang te bespreek. In die
korte duur het die Skakelkommissie reeds onmisbaar geword
vir die nouere skakeling tussen die drie fakulteite, vera! vir die
kodrdinering en vaartbelyning van die geIntegreerde opleiding.

10. WETENSKAPLIKE OPNAMES VAN
KERK SE BEHOEFTES AAN PREDI
KANTE (ACTA 1982 bI 1237)

Die Skakelkommissie het by die Bred Moderatuur navraag ge
doen oor watter sinodale kommissie aan die besluit van die
Algemene Sinode uitvoering moet gee. Die Bred Moderatuur
het dit na die AKAE verwys, wat ter vergadering verslag doen.

11. LEIDING VAN EREDIENSTE DEUR
TEOLOGIESE STUDENTE

Aanbeveling
Ten einde voorsiening te maak vir die optrede en leiding van
teologiese studente by eredienste beveel die Kuratorium, ná
raadpleging met die Algemene Regskommissie en konsensus
van die SKKD, aan dat Artikel 48.3 soos voig gewysig moet
word:

“Die leiding van eredienste berus by een van die
volgende persone:

42.3.1 Die bedienaar van die Woord aan die plaaslike
gemeente; of in sy afwesigheid

48.3.2 die konsulent; of

48.3.3 ‘n ander bevoegde Evangeliedienaar van Gere
formeerde Belydenis wat deur die kerkraad daartoe uit
genooi is;

48.3.4 ‘n student van ‘n erkende Teologiese Fakulteit
van die Ned Geref Kerk (Artikel 5.2) wat, in ooreenstem
ming met die vereistes van die betrokke Fakulteit en met
toestemming van die kerkraad, deel van sy praktiese
opleiding in die gemeente ontvang of deur ‘n kerkraad,
met die inagneming van die vereistes van die betrokke
Fakulteit, daartoe uitgenooi is;

48.3.5 ‘n ouderling wat ‘n leesdiens waarneem”

12. GEINTEGREERDE KURSUS BY
ANDER UNIVERSITEITE AS DIE
WAAR TEOLOGIESE FAKULTEITE IS

Die besluit van die Algemene Sinode van 1982 dat studente
van universiteite wat nie opleiding in teologie bied nie, nie
benadeel mag word in die nuwe opset van die verkorte,
geIntegreerde kursus nie, het meegebring dat, tensy sulke
studente se studie bloot verkort sou word deur hulle toe te laat
om met die ou vereistes by die nuwe B Th I aan te sluit, van
hulle vereis word om ten minste Bybelkunde Ill as kwalifise
rende vereiste in die plek van Teologiese Studies Ill vir
toelating aan te bied. Selfs dan moet sulke studente nog aan
vullende werk doen, omdat die kursusinhoude van
Bybelkunde en Teologiese Studies verskil. Cm hierdie agter
stand te verminder, het sommige van die betrokke univer
siteite bepaalde modules met die oog op Teologiese Studies in
hulle Bybelkunde-kursus ingebou.

Hierdie reeling het die situasie Iaat ontstaan dat ‘n gedeelte
van die teologiese opleiding in feite behartig word aan in
rigtings met wie die kerk geen ooreenkoms het, en deur
dosente wat nie deur die kerk beroep is nie. Na bespreking van
die aangeleentheid deur die SKKD is daar ‘n konsensus bereik
oor hoe hierdie situasie hanteer moet word. Die Kuratorium
beveel daarom by die Sinode aan:

AAN BEVELING
12.1 Dat die betrokke sinodes deur hulle gemagtigdes
inspraak moet verkry by die aanstelling van dosente in
Bybelkunde van die universiteite waar die bogenoemde
situasie bestaan.

12.2 Dat die betrokke kerkilke kommissie wat toeslg
oor die opleiding van teologiese studente by sulke uni
versiteite het besondere aandag aan die kursusinhoude
en veral die ieerstellige gehalte daarvan moet gee.

12.3 Dat die genoemde kommissies die inisiatief moet
neem om Bybelkundedosente wat op hierdie wyse aan
die opleiding meewerk, kerkiik te akkrediteer.

12.4 Dat die akte van akkreditering van hierdie
Bybelkundedosente vereis dat hulle hul in hulie onder
rigwerk aan studente in die teologie getrou sal hou aan
hulle ampsbeioftes soos afgele by geleentheid van hulle
legitimasie, en dat hulle hul die opsig van kerkweë by
die verrigting van hierdie ieerfunksie sal iaat welgevai.

13. Die Kuratorium bid die Sinode die Here se rykste seen
toe.

Ds GSJ Möller (Voorsitter),
Ds OSH Raubenheimer (Skriba).
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9.2 VERSLAG VAN D~E KURATORVUM VAN D~E
TEOLOGIESE FAKULTE~T, UN~VERS~TE~T VAN PRETOR~A

Broeder Voorsitter en Broeders,

Hiermee wens ons die volgende versiag aan te bied insake die
werksaamhede van hierdie Kuratorium sedert die Sinodesit
ting (1982).

1. SAMESTELUNG
Die Kuratorium is na die vergaderings van die vorige Sinodes
van I ransvaal (1983) 5005 volg saamgestel:

Wes-Transvaal: di IF Retief, MJP Olivier, CP Willemse en dr
DD Rosslee.

Suid-Transvaal: di GJ Erasmus, HJC van Wyk, SM van
Vuuren en dr J du P Malan.

Noord-Transvaal: di JE Potgieter, H Cronjé, GJC Venter en
GJ Snyman.

Oos-Transvaal: di NJ Mostert, PJ Viviers, F Swanepoel en
RPG Steyn.

Oos-Kaap: dr JB Greeff.

Wes-Kaap: ds OSH Raubenheimer.

Noord-Kaap: ds MA van der Merwe.

Natal: dr JA Vorster.

Oranje-Vrystaat: ds JAV Knipe.

Suidwes-Afrika: ds HC Brunette.

Sinode van Midde-Afrika: ds AS van Dyk.

Dosente: prof AB du Toit, Dekaan (tot 1984: prof JA Heyns).

DAGBESTUUR
Die Dagbestuur is soos voig saamgestel:

Voorsitter: Ds GJ Erasmus
Onder-Voorsitter: Ds JE Potgieter
Skriba: Ds GJC Venter
Addisionele lede: Ds IF Retief

Ds NJ Mostert
asook die dekaan: Prof AB du Toit

2. VERGADER~NGS
2.1 Die Kuratorium het 4 maal vergader te wete 16
November 1982, 17 November 1983, 22 November 1984 en 21
November 1985.

2.2 Die Dagbestuur het dikwels en op ‘n gereelde basis
vergader.

3. EKSAMENKOMM~SS~E
Die Eksamenkommissie is soos voig saamgestel:

PRIMARIUS
1. Ou Testament Eksegese en Teologie
Ds DSR du Toit
Ds MJP Grobler
Ds MA van der Merwe

2. Nuwe Testament Eksegese en Teologie
Ds GA Botha
Dr SW Theron
Dr EJ van der Walt

3. Dogmatiek en Christelike etiek
Ds GJ Erasmus
Dr CJA Vos
Dr F Burger

4. Kerkgeskiedenis en Kerkreg
Dr PR du Toit
Dr PJ Strauss
Ds HC Brunette

5. Godsdienswetenskap en Sendingwetenskap
Dr Cl van Heerden
Ds JD Herholdt
Dr JA Vorster

6. Praktiese Teologie
Dr J du P Malan
Dr AH Botha
Ds JP Theron

DAGBESTUUR
Die Dagbestuur van die Eksamenkommissie is soos voig
saamgestel:
Voorsitter: Ds GJ Erasmus
Onder-Voorsitter: Dr J du P Malan
Skriba: Dr Cl van Heerden

4. BEGELE~D~NGSKOMMISS~E
Die uitbouing van omvattende begeleiding van alle studente
het besondere aandag geniet.

Die Dagbestuur van die Kuratorium plus die volgende
predikante het as begeleiers opgetree:

Di JH Bisschoff, JH Cronjé, WP de Vos, dr JG du Plessis, di
DSR du Toit, JH Fourie, WC Goosen, FA Grobler, PJ Grobler,
JD Herholdt, HM Horn, drr DJ Jackson, JT Jordaan, di SJ
Joubert, JJ Louw, PK Mentz, drr JC Muller, W Nicol, OSH
Raubenheimer, PJ Strauss, di AC Swanepoel, JA van den
Berg, PA van der Merwe, LF van Deventer, JC Scholtz, SM
van Vuuren, HJC van Wyk, DP van Zyl, J Kleynveld en JSD
van der Merwe.

Met hierdie omvattende en persoonlike begeleiding het ‘n
nuwe era in begeleidingswerk van die Kuratorium aangebreek.

Kontak is met al die teologiese studente gemaak en ‘n
volledige leer is vir elke student aangelé.

Die begeleiding van die studente geskied aan die hand van
gereelde persoonlike ontmoetings met die stuoente waarty
dens aandag gegee word aan die volgende:

* die totale behoeftes van die studente;

* vertroulike kommunikasie met die studente;

* die godsdienstige (ewe van die studente en

* hulle persoonlike geloofsekerheid;

* die sekerheid van hulle roeping tot die Evangeliebediening;

* persoonlikheidstoerusting vir die bediening;

* hulle akademiese vordering;

* hulle inskakeling by die plaaslike gemeente;

* hulle betrokkenheid by Deo Gloria en meelewing met die

kerklike werksaamhede;
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* die deelname van hulle eggenotes en verloofdes by Lidia;

* kiasbywoning en hulle studieverantwoordelikhede;

* hulle verhoudingslewe en hulle algemene optrede;

* hulle lojaliteit en verbondenheid aan die N G Kerk.

5. K~ESKOLLEGE
Die Kieskollege het gedurende genoemde periode een
vergadering gehou ten einde ‘n dosent te beroep vir Nuwe
Testament.

Ds JG van der Watt van Fort Hare i~ op 22 November 1985
beroep en aanvaar diens op 1 April 1986.

6. DOSENTE

6.1 PERSONEEL

proff AH van Zyl, WS Prinsloo
en W Vosloo
proff AB du Toit, PPA Kotzé
en ds JG van der Watt
proff PB van der Watt en CFA
Borchardt
proff JA Heyns en CJ Weth
mar

proff CWH Boshoff en D Craf
ford
proff AC Barnard, AJ Smuts
en M Nel.

6.2 DEKAAN
Prof JA Heyns was sedert 1981 dekaan. Hy is Oktober 1984
opgevolg deur prof AB du Toit.

6.3 AFSTERWE PROF FJ BOTHA
Na 9 jaar diens aan die Fakulteit is prof Frikkie Botha op 5 Julie
1985 oorlede. Met sy afsterwe het die Fakulteit en die
teoJogiese opleiding ‘n gevoelige verlies gely. Ons dank die
Here vir sy persoon en sy werk.

6.4 AANBEVELING
Die Sinode neem met diepe leedwese kennis van die af
sterwe van prof FJ Botha, maar ook met groot dank
baarheid teenoor die Here vir die toegewyde en voortref
like diens wat hy gelewer het.

7. TEOLOG~ESE STUDENTE
Die studentegetalle is tans soos volg:

7.1 PROPONENTE
Die getalleverspreiding ten opsigte van proponente
gelegitimeer oor die afgelope jare is as voig:

1979 — 55
1980 — 98
1981-88
1982 — 85

1.2 STUDENTE
1971
89 Teologiese studente; 20 Proponente; 42 Doktorale studente

1981:
225 Teologiese studente; 88 Proponente; 150 Doktorale stu
dente

1982:
183 Teologiese studente; 85 Proponente; 113 Doktorale stu

1983 1984 1985 1986
BA Teologie I 39 53 93 69
BA Teologie II — 52 59 80
BA Teologie lii — — 46 46
BD I 55 47 23 65
BD II 46 56 41 22
BD III 62 43 58 44
Nagraadse Diploma 51 52 50 36
Doktoraal 164 192 196

7.3 ADMISSISTUDENTE
Die vergelykende statistieke is as voig:

U n iversiteit
Pretoria
Potchefstroom
RAU

Met die aanvang van die geIntegreerde kursus in 1983 was
daar wat studentegetalle betref, ‘n oorgangsfase.

Teenoor die Admissiestudente te Universiteit Pretoria van 141
in 1982 is daar in 1986 195 BA Teologie Studente, terwyl daar
in 1982 in die BD jare 183 studente was teenoor 131 in 1986.

Met die geThtegreerde kursus het die aantal studente aan die
Teologiese Fakulteit aansienlik vermeerder.

Daar is tans 22 damesstudente oor die 6 studiejare versprei,
met 340 mansstudente.

7.4 TEOLOGIESE STUDENTE OPLEIDINGSFONDS

7.4.1 Teologiese Studente Opleidingsfonds (met in
sluiting van die Sinodale Studiefonds)

lnkomste
Die volgende tabel toon die bydraes (Sinodale bydraes,
vrywillige bydraes, donasies en bemakings) wat van die ge
meentes (en lidmate) gedurende die betrokke jaar ontvang is:

1978 — R 80 756
1982 — R295 190
1983 — R395 410
1984 — R249 501
1985 — R310 999

Hierdie fonds word hoofsaaklik deur sinodale begrotings en
donasies versterk.

7.4.2 HuIp aan studente uit hierdie fonds

Jaartal Bedrag Aantal stu- Gemiddeld
Uitbetaal dente geheip per student

1978 R271 810 427 R 637
1979 R257 557 450 R 572
1980 R266 979 441 R 605
1981 R272 315 436 R 615
1982 Ri72 350 317 R 543
1983 R197 716 243 R 813
1984 R246 280 264 R 932
1985 R272 675 270 Ri 010
1986 R330 746 290 Ri i40

7.4.3 HuIp uit ander fondse
‘n Verdere 39 studente is ten bedrae van R61 600 of gemiddeld
Ri 580 per student uit ander fondse geheip.

Van die 290 studente het 205 gekwalifiseer vir ‘n addisionele
R300 per student uit die De Jager Steyn fonds vir ‘n totale
bedrag van R61 500.

Studiefondse kan dus in 1986 aan 329 studente huip verleen en
is ‘n bedrag van R453 846 bestee, wat Ri 380 per student
beloop.

1982 1983 1984 1985 1986
141 — —

39 37 28
40 36 34

Ou Testament:

Nuwe Testament:

Kerkgeskiedenis:

Dogmatiek en Etiek:

Godsdiens en Sen
dingwetenskap:

Praktiese Teologie:

25 i2
31 25

1983 — 51
1984 — 69
1985 — 49

dente
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7.4.5 Aanbeveling
In die hg van die hoe koste van teologiese studie (in 1984
tussen R6 560 en R9 866) doen die Algemene Sinode ‘n
ernstige beroep op gemeentes en individuele lidmate om
ruim bydraes vir teologiese studiefondse te maak.

7.4.6 Gekonsohideerde Balansstaat
Die totale fondse onder die administrasie van die studiefondse
is soos voig:

1981/1982 R2709107,00
1982/1983 R3 316 700,00
1983/1984 R3813946,00
1984/1985 R4550771,00

Die totale bedrag van studielenings beloop R2 036 037 vir
1985.

8. PREDIKANTEKURSUSSE
Die Kuratorium het in samewerking met die Teologiese
Fakulteit tydens die jaarlikse opening van die Fakulteit voort
gegaan met die aanbieding van genoemde kursusse.

Die volgende temas is behandel:

1983 Die Nederduitse Gereformeerde Kerk en sy ekumeniese
verhoudinge.

1984 Die Lewende Kerk.

1985 Die Kerkjeug in die branding.

1986 Die Ou Testamentiese toekomsverwagting en prediking
met besondere verwysing daarna in Nuwe Testament
verband.

Iswen funksioneer as Instituut onder die Departement
Godsdiens- en Sendingwetenskap van die Teologiese
Fakulteit. Vanaf 1983 tree prof D Crafford as direkteur op.
Iswen het as Instituut sodanig presteer (vergelyk versiag
ASSK) dat dr JJ Kritzinger vanaf 1 Januarie 1986 ‘n per
manente aanstelling as Senior Navorser van die Universiteit
Pretoria ontvang het. Hierdie aanstelling het in die verhouding
Kuratorium, Teologiese Fakulteit en Iswen ‘n nuwe dimensie
meegebring.

10. TOEPASLIKE SIELKUNDIGE TOETSE
10.1 BESLUIT VAN DIE SINODE 1982

Die Algemene Sinode besluit:

“Die Sinode besluit dat daar by die keuring van Ad
missiestudente besondere aandag aan persoonlikheidsfaktore
gegee sal word. Met die oog hierop moet die betrokke Ad
missiekommissie ‘n vertroulike verslag van ‘n pastorale
sielkundige van ons kerk oor elke voornemende student ont
yang en in ag neem in hul besluit oor toelating al dan nie”.

10.2 UITVOERBAARHEID
Tydens die eerste vergadering van die Skakelkommissie op 2
Maart 1983 is aan die uitvoerbaarheid van die besluit aandag
gegee en is op die Skakelkommissie vergadering van 13 Junie
1984 gerapporteer dat “Al drie die Fakulteite interpreteer hier
die besluit so dat daar om praktiese redes nie verwag kan word
dat letterlik elke student wat aansoek doen om toegelaat te
word tot die admissie en geIntegreerde kursus eers vooraf
deur ‘n pastorale sielkundige ondersoek word nie, maar wel
dat alle studente oor wie se geestelike gesondheid daar rede
tot twyfel bestaan vir toetsing verwys word na beskikbare
pastorale kliniese studente voorligtingssielkundiges”.

10.3 TOEPASLIKE SIELKUNDIGE TOETSE
Die Skakelkommissie het bevind dat daar ‘n behoefte bestaan
aan gestandaardiseerde sielkundige toetse wat Kuratoria by
die keuring en begeleiding van teologiese studente vir die
betrokke sielkundiges te hand kan stel.

‘n Kommissie bestaan uit proff SI du Toit (Departement
Sielkunde, Universiteit Pretoria), AJ Smuts (Departement
Praktiese Teologie, Universiteit Pretoria), dr AGS Gous
(Hospitaalleraar Noord-Transvaal), Di DJ Kotze (Universiteit
Oranje-Vrystaat) en SM van Vuuren (Witfield) is saamgestel
metdie opdrag om gestandardiseerde sielkundige toetse op te
stel. Die finale verslag is op 29 Mei 1985 aan die Skakelkom
missie oorhandig. Die volgende toetse is qoedgekeur:

1. Otis Toets
2. Firo
3. Aanduiding en evaluering van sensitiewe areas in per

soonhikhede soos geretlekteer in TAT protokolle.
4. Persoonlikheidsvraelys

Hierdie toetse word gedurende die BA I studiejaar afgeneem.
Elke Kuratorium moet in oorleg met die betrokke Fakulteit ‘n
paneel van geskikte sielkundiges uit die beskikbare persone
aanwys om die toets te interpreteer en verslae aan die
Kuratorium gereed te maak. Hierdie verslae sal met groot kon
fidensialiteit hanteer word deur die betrokkenes.

10.4 AANBEVELING
1. Die Sinode neem kennis dat die besluit van 1982 nie

uitvoerbaar was nie.

2. Die Sinode neem kennis van die daarstehling van die
toepaslike sielkundige toetse vir gebruik by die keu
ring, toehating en begeleiding van teologiese stu
dente.

11.1 Die implementering van die geintegreerde kursus het
meegebring dat daar uitgebreide wysiginge aan die kerkorde
en die begeleidende reglement aangebring moes word. Ter
selfdertyd was daar behoefte aan ‘n herrangskikking van die
inhoud van die reglement.

Die onderskeie Kuratoria het aan die wysiginge indringende
aandag gegee. Die Skakelkommissie het die koordinering van
die insette hanteer en die voorgestelde wysiginge gefinaliseer.

In die hg van die Reglement van Orde (Algemene Sinode) punt
6.1 het die Skakelkommissie via hierdie Kuratorium die
Sinodale Kommissie van Noord-Transvaal versoek om die
voorgestelde wysiginge aan die Sinode voor te lê.

11.2 AANBEVELING
Die Algemene Sinode neem die voorgestehde wysiginge
van die Kerkorde en Reglement vir die reeling van die
opleiding en Legitimasie van Evangehiedienaars in
behandehing en keur die wysiginge goed.

12. VERHOUDING MET DIE UNIVERSI
TEIT

Die Kuratorium rapporteer graag en met dankbaarheid van ‘n
besondere harthike samewerking tussen die Kerk en die Univer
siteit. In die hg van die geIntegreerde kursus en die veranderde
studentegetahle is ‘n gewysigde notariële ooreenkoms tussen
die Ned Geref Kerk van Transvaal en die Universiteit op 26
Maart 1986 gefinahiseer. Hierdie ooreenkoms hou aansienhike
voordele vir die Kerk in. Die Kuratorium betuig graag sy

9. INSTITUUT VIR SENDINGWETEN- 11. VOORGESTELDE WYSIGINGE AAN
SKAPLIKE NAVORSING (ISWEN) DIE KERKORDE EN REGLEMENT

VIR DIE REELING VAN DIE OPLEI
DING EN LEG ITIMASIE VAN EVAN
GELIEDIENAARS
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hoogste waardering teenoor die Rektoraat en die adminis
tratiewe personeel vir hulle belangstelling, hartlike en simpatie
ke gesindheid en aangename samewerking.

13. DIE GETNTEGREERDE TEOLOGIESE
KURSUS

Die gemntegreerde kursus het in 1983 in aanvang geneem en
die eerste klas wat hierdie kursus deurloop het, sal DV einde
1988 hul studie voltool. Die proses verloop nie sonder
groeipyne nie, maar reeds kan gekonstateer word dat die hele
moeisame proses om die kursus ingestel te kry dubbel en
dwars die moeite werd was. Die studente is teologies veel
typet weititeet Itulle met die tweede opleidlmigelase begIn en Is
van die begin af veel intensiewer betrokke by al die
fakulteitsbedrywighede. Hulle ervaar die studie as veel sin
voller en ons koester die stellige verwagting dat minder
studente langs die pad sal uitsak.

14. DIE MAGISTER DIVINITATIS
KURSUS
Hierdie nagraadse kursus word van die begin van 1986
aangebled. Studente kan of ‘n verhandeling kies, of ‘n hoof-
yak en byvakke waaroor geeksamineer word. Die MDiv
eksamen sal ten opsigte van standaard ooreenstem met die
doktorale eksamen. Hierdie kursus voorsien in ‘n groot
behoefte, aangesien dit geleentheid vir verdere studie en
spesialisasie bied sonder dat dit soveel tyd in beslag neem as
doktorale studie. Daar heers groot belangstelling vir hierdie
kursus en ‘n aansienlike aantal kandidate is reeds ingeskrywe.

15. VOORTGESETTE TEOLOGIESE OP
LEIDING

15.1 INLEIDEND
Die Sentrum vir Voortgesette Teologiese Opleiding het ont
staan na deeglike navorsing van meer as ‘n jaar deur ‘n ad hoc
komitee van die Fakulteit Teologie (Ned Geref Kerk). Op voor
drag van hierdie komitee (onder voorsitterskap van prof AB du
Toit) is die Universiteit en die Sinodes van Transvaal in 1983
genader ten einde die stigting van so ‘n Sentrum goed te keur.
Na goedkeuring van die saak is ‘n reglement aan die Senaat en
Raad van Universiteit Pretoria voorgele en op 30 Januarie 1984
het die goedgekeurde Beheerraad van die Sentrum vir die
eerste keer vergader. Sedertdien het die werksaamhede van
die Sentrum steeds gegroei en getuig talle leraars en lidmate
van die seen en groei wat hulle deur middel van die kursusse
wat aangebied is, ontvang het.

15.2 PERSONEEL
Prof M Nel tree van die begin af in ‘n deeltydse hoedanigheid
as Direkteur op. Die Beheerraad is tans met ‘n ernstige poging
besig om wee te ondersoek waardeur Universiteit Pretoria, die
Kerk en die Sentrum (uit eie fondse) op ‘n permanente basis
vir meer voltydse hulp kan voorsien.

15.3 KURSUSSE EN KURSUSGANGERS
Sedert die ontstaan van die Sentrum is ‘n verskeidenheid van
kursusse ontwerp, beplan en aangebied.

15.3.1 VTO: Predikante

15.3.1.1 Tematiese Kursusse
Die hoofstroom van voortgesette toelogiese opleiding vir
predikante bestaan uit drie tematiese kursusse te wete Ge
meentebou, Pastorale Sorg en Prediking. Hierdie drie kursusse
word jaarliks aangebied en Ieraars skryf volgens jare in die be
diening vir die kursusse in. Elke kursus duur drie weke versprei
in 3 weeksesseis oor ‘n akademiese jaar. Tot op datum is die
kursusse soos hieronder aangedui aangebied.

Gemeentebou Pastorale Sorg
30 30
31 25
41 26

102 81

Prediking
27
22
33
82

15.3.1.2 Aktualiteitskursusse
15.3.1.2.1 Die Sentrum bied ook jaarliks een of meer Aktuali
teitskursusse aan. Die voigende kursusse is reeds aangebied:

* Die taal van die Bybel en die Predikant, Augustus 1985 — 33
kursusgangers

* Die Eenheid van die kerk van Christus, Augustus 1986

15.3.1.2.2 Vir 1987 word die volgende Aktualiteitskursusse
beplan:

* Die Doop: ‘n Reeks 1-dag kursusse (1 x per week)

* Spesialiteitskursus in Diens van Barmhartigheid —

1987.06.22—25

* Middestadsbediening — 1987.06.22—25

* Kursus in Leierskap en “Shepherdology” deur dr John

McArthur (VSA) — Augustus 1987

15.3.1.3. Kursusse vir NGKA
Op versoek van die Algemene Sinode van die NGKA en die
Fakulteit Teologie (Universiteit van die Noorde) het die
Beheerraaci (na goedkeuring van die versoek deur die
topbestuur van Universiteit Pretoria) besluit om ieraars van die
NGKA tot die Tematiese- en Aktualiteitskursusse toe te iaat.
Vir 1987 is ‘n 1-week kursus in die Prediking ontwerp en vir
1988 word ‘n 1-week kursus in Pastorale Sorg in die vooruitsig
gestel.

15.4 VTO: Lidmate
15.4.1 Die Bybel en sy Boodskap
Op versoek van leraars in en om Pretoria is van die begin af
beplan om Bybelkursusse en Aktuele kursusse vir lidmate aan
te bied. Die hoofstroom van hierdie kursusse is in ‘n kursus oor
Die Bybel en sy Boodskap wat in 4 semesters op ‘n sikliese
wyse aangebied word. SO word die Bybel boek vir boek
deurgewerk en word deeglike lesings oor die agtergrond, op
bou en boodskap van die boeke aangebied. Bywoning het
tussen 112 en 176 persone gewissel.

15.4.2 Twee-boek Kursus
Vir lidmate wat reeds die voile kursus van die Bybel en sy
Boodskap deurloop het, word ‘n kursus in twee spesifieke
Bybelboeke (Ou Testament en Nuwe Testament) aangebied.
Ander lidmate wat nog glad nie die Bybel en sy Boodskap
deurloop het nie, skakel ook in. Psalms en Openbaring is reeds
aangebied.

15.4.3 Aktuele Temas
Die benadering is tans om 1 semester per jaar ‘n Twee-boek
kursus aan te bied en in die ander semester ‘n kursus oor ‘n
aktuele tema. Die behoeftes van lidmate (soos per navraag)
word hier sterk in ag geneem. Twee kursusse is reeds
aangebied.

Die Persoon en werk van die Heilige Gees
Temas uit die Belydenisskrifte

15.4.4 Desentralisasie
Die kursus in Die Bybel en sy Boodskap word ook op desentra
lisasiepunte deur plaaslike leraars aangebied. Die lesings wat
by Universiteit Pretoria opgestel is, word plaaslik aangebied.
Die Sentrum hanteer die administrasie in oorleg met ‘n
plaaslike skakelpersoon en suksesvolle kursusgangers ontvang
net soos die by Universiteit Pretoria ‘n sertifikaat. Bywoning
wissel van 10 tot 92 persone.

1984
1985
1986
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15.4.5 Predikantsvroue
‘n Kursus vir predikantsvroue en toekomstige predikantsvroue
(eggenotes van teologie studente) is in oorleg met predikants
vroue ontwerp, beplan en aangebied. Die gedagte is cm die
kursus jaarliks aan te bied.

15.4.6 Gemeentelike Saakgelastigdes
‘n Kursus vir hierdie persone word tans vir aanbieding ont
werp.

15.5 AANBEVELING
Die Algemene Sinode neem met waardering kennis van
die werk van die Sentrum vir Voortgesette Teologiese
Opleiding.

16. KURATOR~UM EN FAKULTE~T
Trou aan die leuse: “Aan God alleen die eer” het die
Kuratorium en die personeel van die Teologiese Fakulteit nou

saamgewerk om die saak van die Koninkryk te dien. Die per
soneel het met voortreflike en toegewyde werk die studente
toegerus vir hulle dienswerk. Ons dank die Here vir hierdie
dosente.

16.1 AANBEVELING
Die Sinode neem met waardering kennis van die ywer
en toewyding waarmee die dosente die teologiese oplei
ding en die Kerk in breër verband dien en bid hulle die
seen van die Here toe.

Die Kuratorium bid die Sinode die Here se ryke seen toe
op al die werksaamhede.

GJ Erasmus (Voorsitter)
Prof AB du Toit (Dekaan)
Ds GJC Venter (Skriba).
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9.3 VERSLAG VAN D~E KURATOR~UM
FAKULTE~T TEOLOG~E U.O.V~S

Geagte broeder voorsitter en broeders

Die Kuratoriurn wens soos voig versiag te doen:

1. SAMESTELUNG EN WERKSAAM
HEDE VAN D~E KURATORWM

Die Kuratoriurn is saamgestel coos deur die Kerkorde en die
betrokke bepalinge vereis en het gereeld vergader en deur sy
Eksamenkommis&e, I(ie~koIIege eli Adirii~siekuiri,riissie, met
die nodige versiaggewing alle sinodale opdragte aan horn en
sy sub-kornrnissies toevertrou behoorlik uitgevoer.

2. DOSENTE
2.1 TOETREDE TOT RAAD VAN DOSENTE
Sedert die sinodesitting van 1982 het die volgende persone tot
die Raad van Dosente toegetree:

O.T. Eksegese en Teologie: Prof SD Snyrnan MA (RAU) BD
en DD (Pretoria)

N.T. Eksegese en Teologie: Ds HC van Zyl BA, BA NDT
(Pretoria)

Dogmatologie: Prof SA Strauss BA Hons (UOVS) DD
(Pretoria)

Diakoniologie: Prof JS Kellerman BA, MTh, DTh (Ste(Ien
bosch)

2.2 DEKAANSAANWYSING
Prof JJ de Kierk is op die Fakulteit se Raadsvergadering gehou
op 3 Mei 1985 opnuut aanbeveel as dekaan van die Fakulteit
Teologie vir die volgende vyf jaar. Hy is in die hoedanigheid
weer dour die Universiteitsraad aangestel vir die volgende ter
myn.

2.3 VOLTYDS-L’ ..ELTYDSE HULP
Vo[tyds-deeltydse huip is sedert 1985 in die Departemente
Sendingwetenskap, Ekklesiologie en Diakoniologie aange
wend.

3. STUDENTE
3.1 STA11STIEK
Sedert die sinodesitting in 1982 sien die statistiek ten opsigte
van die studente soos voig daaruit:

Studente 1983 1984 1985 1986

3.2 STUDENTE-AANGELEENTHEDE

36 64 88 113
93 89 73 55

9 18 36 30
21 27 35 47
10 16 18 20

3.2.1 Opsig en skak&ing
Die verskillende jaargroepe is aan die sorg van bepaalde
voogdosente en -predikante toevertrou. Die pastorale sorg aan
die studente is rnet groot getrouheid uitgeoefen terwyl stu
dente met allerlei persoonlikheidsproblerne na ds DJ Kotzé by
EPOG aan die UOVS verwys is.

Die onderlinge skakeling tussen die Dagbestuur en die Univer
siteit van die OVS se verantwoordelike Kornitee het rondorn
dissiplinêre optrede baie good verloop.

3.2.2 Verenigings en werksaamhede

3.2.2.1 TSV
Die Teologiese Studente Vereniging beteken veel vir die
studente. Die bestuur voer gereeld sarnesprekings met die
dekaan.

3.2.2.2 Gesindhede
Die onderlinge gesindhede onder studente is gesond en die
toonoor die dosente baie good.

3.2.2.3 Beurse en studiekoste
Studiekoste en ewenskoste styg jaarliks. Die Kuratorium aan
die een kant en die Skakelburo van UOVS aan die ander kant
skenk hieraan besondere aandag.

3.2.2.4 Jaarblad
Die jaarb(ad, Die Fakkel, verskyn gereeld. Die blad word good
ontvang en ens is dankbaar vir die ondersteuning wat dit
geniet.

3.2.2.5 Diakonia
Die Diakonia is ‘n vereniging wat vir die eggenotes en
verloofdes van die teologiese studente daargestel is. Die eg
genotes van die dosente doen in hierdie verband ‘n greet
werk.

3.2.2.6 Praktykopleiding
Praktykopleiding hot gedurende 1985 tot stand gekom en
behels die volgende:

3.2.2.6.1 Hospitaalpastoraat
Met toestemming van die hospitaalowerheid en met die huip
en samewerking van die plaaslike hospitaalleraars is B Th Ill en
NDT-studente in siekepastoraat opgelei.

3.2.2.6.2 Werk onder alkoholiste
As deel van die toerusting van studente in Krisispastoraat
word praktiese dienswerk by Aurora-Kliniek vir Alkoholiste van
SANRA gedoen. Die NDT-studente word vir periodes van drie
woke gebruik om pasiënte in spanverband te begelei en doen
sodoende waardevolle ondervinding op.

3.2.2.6.3 Huwelikspastoraat
Die NDT-studente deurloop sedert die begin van 1985 ‘n kur
sus in huweliksvoorbereiding, -verryking en -pastoraat.

3.2.2.6.4 Praktiese werk in gemeentes
Die B Th Il-studente ondergaan gedurende Augustus hulle
praktyk-opleiding in die gemeentes. Oor die algemeen is die
terugvoering baie positief.

3.3 SIELKUNDIGE TOETSING EN BEGELEIDING VAN
STUDENTE

Die memorandum met betrekking tot die sielkundige evalue
ring van teologiese studente (Bylae 1) dien as riglyn waarvol
gens gehandel word.

Aangesien die Algemene Sinode hom nog nie in besonder
hede oor die hole aangeleentheid uitgespreek het nie, is
studente in die tussentyd versoek om vrywilliglik toe te stern
dat versiag aangaande die sielkundige evaluering aan die
Kuratorium of Dosenteraad gedoen mag word met die oog op
astorale begeleiding, verwysing vir psigoterapie en/of ander
optrede soos dour die Kuratorium/Dosenteraad in belang van
die betrokke student sowel as die Ned. Geref. Kerk geag mag
word.

BA met Teologiese vakke
(BA Admissie)

B Th
NDT
M Th
D Th

‘n lnligtingstuk is opgestel waarin die studente ingelig is oor
wat die sielkundige evaluering behels, wat bedoel word met
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persoonlikheidsontwikkelings en hulle verpligting om hulle
daaraan te onderwerp.

Die Kuratorium het dit aan sy Dagbestuur opgedra om die per
sone wet die sielkundige evaluering doen, te keur.

AAN BEVELING

3.3.1 Die sinode neem van die memorandum met be-
trekking tot die sielkundige evaluering van teologiese
studente met groot dank en waardering kennis en keur
dit goed dat dit as ‘n riglyn dien waarvolgens gehandel
kan word.

3.3.2 Die sinode herroep en wysig sy vorige besluit (Ac
ta p. 1235 pt. 1) om te lees: “Die aflê van toepaslike siel
kundige toetse is verpligtend vir alle studente met die
oog op die bediening in die Ned. Geref. Kerk.”

4. GEINTEGREERDE KURSUS
Onder leiding van die Skakelkommissie ‘jan die Kuratoria en
Dosenterade is deur gereelde raadpleging van en die nouste
samewerking met die ander twee Kuratoria uitvoering gegee
aan die sinodale besluit (1982 Acta bI 1237 tot 1238 pt 8.4.1 tot
8.4.5) ten opsigte van die instelling van ‘n geIntegreerde kur
sus, wat in 1983 ‘n aanvang geneem het en waarna die studen
te einde 1988 geletigimeer sal word.

5. VOORTGESETTE OPLEIID~NG V~R
PR ED ~KANTE

5.1 Voortgesette kursusse vir predikante is benewens ander
simposia reeds deur die Fakulteit aangebied. Die Onderwerpe
het onder andere gehandel oor: Die huwelik, hermeneutiek,
eksegese, prediking en sendingverkondiging aan ‘n veran
derde wêreld.

5.2 Op grond van die besluit van die Algemene Sinode van
1978, is dit verpligtend vir alle predikante wat die geInte
greerde sesjarige opleiding ondergaan het, om op koste van
hulle kerkrade nie later as vyf jaar na legitimasie nie, ‘n kursus
in voortgesette opleiding te volg.

Die Kuratorium het hierop die aanbevelings i.v.m. indiens
opleiding binne vyf jaar (Byale 2) goedgekeur. Hierdie aanbe
velings sal dien as riglyn waarvolgens gehandel sal word.

Die Kuratorium het egter nog nie duidelikheid oor die afdwing
baarheid van die indiensopleiding, die posisie van oudstudente
wat by een van die fakulteite opgelei is maar leraar en Iidmaat
word van een van die susterkerke in die Ned. Geref. Kerk
familie en hoe om die kostes aangegaan in die verband aan die
fakulteite en gemeentes te vergoed. Die Kuratorium het
gevoiglik besluit om die hele aangeleentheid na die Algemene
Regskommissie te verwys om hierop in te gaan.

AANBEVELINGS

5.2.1 Die sinode dra dit aan die Tydelike Regskom
missie op om die afdwingbaarheid van die indiensoplei
ding na die verkorte kursus en die posisie van oudstu
dente wat Ieraar word by een van die susterkerke, te
ondersoek.

5.2.2 Die sinode besluit dat leraars wat die sesjarige
opleiding deurloop hot, op ‘n sikliese wyse gedurende
hulle derde en vierde jaar in die gemeentelike bediening
by die indiensoploiding moot inskakel.

52.3 Die sinode besluit dat elke kursus uit twee dole
van drie woke elk wat weer uit ‘n sessie van eon week en
‘n sessie van twee woke moet bestaan.

5.2.4 Die sinode dra dit aan die drie Kuratoria op om na
‘n behoeftebepaling die leerstof van die kursus to bepaal

en oor twee drieweek sessies in te pas. Al ses dissi
plines moot in hiordie beplanning in ag geneem word.
Die betrokke opleiding moot egter op die praktyk van
die bediening afgestem word.

5.2.5 Die sinode versoek die drie Kuratoria om in die
beplanning van die kursusse die grootste moontlike eon
heid in leerstof na to streef.

5.2.6 Die SKKD word versoek om betyds ‘n objektiewe
(vanuit die ervaring van die gomeente) en ‘n subjektiewo
behoeftebepaling (vanuit die behoefte van die predi
kant) to onderneem sodat die kursusse betyds en met
tyd beplan en uitgewerk kan word ten einde in 1991 in sy
eer8te ee~oie aatigebied to woid

5.2.7 Die sinode dra dit can die Kuratoria op om via die
teologiese fakulteite met die departemente van ander
fakulteite wat hoofsaaklik teologiese studente bedien
(by. Grioks en Semitiese tale) to onderhandel ten einde
die inhoud en kursusse moor toe to spits op die teolo
giese studio.

6. VERHOUD~NG TOT D~E PLAASUKE
UNDVERS~TE~T

Die Kuratorium het op sy vergadering van 14 November 1985
met groot dank en waardering kennis geneem van die pragtige
gees van samewerking en begrip wat daar heers tussen die
Universiteit met sy topbestuur, die Rektor, Vise-Rektore,
Registrateurs en ander personeel en die Fakulteit Teologie.

Hiermee vertrou die Kuratorium van die Fakulteit Teologie
UOVS dat hy sy taak en opdrag na wense vervul en uitgevoer
het.

PB Botha (Voorsitter)
JAV Knipe (Skriba)

BYLAE KUR-OVS-1

MEMORANDUM: S~ELKUND~GE EVA
LUER~NG VAN TEOLOG~ESE STUDENTE

1. DOEL VAN EVALUERUNG
Die doel van die sielkundige evaluering van teologiese
studente is die volgende:

1.1 Om pastorale raadgewers en voogdosente van raad en
leiding te bedien met die oog op die pastorale begeleiding van
teologiese studente.

1.2 Om teologiese studente met persoonlikheids-,
ontwikkelings- en ander problematiek van psigologiese aard te
identifiseer met die oog op gespesialiseerde sielkundige of
pastoraal-sielku ndige terapie.

1.3 Om teologiese studente met ernstige persoonlikheids
problematiek van sielkundige aard wat sulke persone ernstige
tisiko’s maak met die oog op die bediening, vroegtydig to iden
tifiseer met die oog op verdere handeling deur die Kuratorium.

2. S~ELKUND~GE EVALUER~NG

2.1 METODE VAN EVALUERING
Evaluering geskied by wyse van psigometriese toetse aan die
begin van die eerste jeer BA (Teologie) sowel as gedurende die
derde jeer BA (Teologie). Die Kuratorium, Dosenteraad of die
Professionele Evaluerings- en Begeleidingskomitee (vgl punt 3
vir omskrywing van hierdie komitee — PEB-komitee) kan in
dien nodig gedurende enige ander stadium van opleiding
verdere psigometriese evaluering eat geskied.
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Die toetsbattery vir die BA I (Teologie) bestaan uit die be~
staande standaard toetsbattery wat deur die Buro vir Studen
tevoorligting (BVG) op alle eerstejaars toegepas word,
naamlik;

TOETS A. Die 16 PF (Persoonlikheidsfaktor Vraelys);
TOETS B. Die VH (Verstandelike Helderheidssubtoets, meet

intelligensie);
TOETS C. Die OSGH (Opname van Studiegewoontes en

-houdings); en
TOETS D. Die PHSF (Persoonlike, huislike, sosiale en

formele houdings).

Hierdie toetse vervang sommige soos voorgestel deur die
SKKD (16-PF I ~ ~ die FIiu-B, Verstaiidellke Helderheld I p v
die Otis-toets) aangesien hulle as ten minste net so betroubaar
beskou kan word en op ‘n Suid-Afrikaanse bevolking gestan
dardiseer is. Aangesien hierdie toetse standaad op alle eerste
jaars afgeneem word is duplisering ten opsigte van toetse on
nodig. Aangesien die ander genoemde toetse dee) van die
standaardbattery vir eerstejaarstudente vorm, word hulle ook
benut en is dus aanvuHend.

Naas bogenoemde toetse word aanbeveel dat die volgende
toetse bykomend afgeneem word:

TOETS E. Die TAT (Tematiese Appersepsie Toets, ‘n pro
jektiewe persoonlikheidstoets);

TOETS F. Die HDHQ (Persqonlikheidsvraelys — meet ag
gressie); en
TOETS G. Die SAP (SA Persoonlikheidsvraelys)

2.2 AFNEEM EN ~NTERPRETASIE
Toetse A, B, C en D vorm deel van die standaardtoetsbattery
vir eerstejaars wat deur BVG tydens die standaardtoetsing aan
die begin van die eerstejaar afgeneem word. Die ander toetse
(E, F en G) word binne dieselfde week by ‘n afsonderlike
geleentheid deur die pastorale sielkundige by EPOG
afgeneem. Hy is verantwoordelik vir die interpretasie van hier
die toetse.

Die interpretasies van BVG en die pastorale sielkundige word
deur hulle vergelyk en met mekaar geIntegreer in een versiag
oor die betrokke student. Wanneer daar verskil bestaan word
die interpretasies deur die PEB-komitee bespreek.

2.3 VERSLAG
Verslag word oor elke teologiese student wat getoets is aan
die Dagbestuur van die Kuratorium gedoen teen die einde van
die eerste kwartaal. ‘n Standaardverslagvorm kan vir die doel
opgestel word. Hierdie verslag gee slegs die hoofbevindinge
van die evaluering weer.

Alvorens hierdie verslag gelewer word, word studente by wie
daar ontwikkelings-, persoonlikheids- of psigopatologiese pro
bleme aanwesig is, per brief genooi om met die PEB-komitee
(‘n lid) in verbinding te tree met die oog op hulpverlening sal
waarneem. Op die wyse word gepoog om die inisiatief en
verantwoordelikheid sover moontlik op die skouers van die
student self te plaas.

In die geval waar studente nie self positief reageer op die uit
nodiging nie, berus dit by die Dagbestuur van die Kuratorium
om te besluit of die persoon vir hulpverlening verwys moet
word na die PEB-komitee of om die student verdere toelating
met die oog op die bediening te weier.

2.4 Opvolgevaluasie
Studente moet weer gedurende die derdejaar B.A. (Teologie)
by wyse van dieselfde battery (uitgeslote die VH en die OSGH)
getoets word. Interpretasie en verslag geskied volgens
dieselfde prosedure as tydens die eerstejaarsevaluering. Ten
opsigte van probleemgevalle behoort, indien die Kuratorium

so sou versoek, gedurende die finalejaar verdere evaluasie en
versiag gedoen te word.

Dit kan as wenslik beskou word dat in die geval van pro
bleemgevalle by wie psigoterapie aangewese is of by wie be
denkinge bestaan oor die wenslikheid om predikant te word,
die betrokke studente voor versiaggewing aan die kuratorium
geleentheid gegun moet word om sy probleme met die PEB
komitee te bespreek sodat hulle nie in die duister is oor
die evaluering en ook die geleentheid het om self op alter
natiewe wee te besluit, sou hulle so verkies.

3. PROFESS~ONELE EVALUEmNGS- EN
BEGELE~D~NGSKOM~TEE (PEB-komi
tee)

Ten einde die evaluerings te koördineer en te kontroleer en in
die beste belang van die kerk en die student op te tree, moet ‘n
komitee gevorm word wat bestaan uit die dosent/sielkundige
verbonde aan die Teologiese Fakulteit (die pastorale sielkun
dige) en die seniorvoorligters van die BVG (ongeveer 4 per
sone) betrokke by die evaluering en hulpverlening. Die
pastorale sielkundige tree as sameroeper op. Hierdie komitee
het die reg om alle evaluasies te kontroleer en in die geval van
onsekerheid of twyfel saam ‘n mening te formuleer en indien
nodig, verdere psigometriese en ander evaluasies te laat doen
alvorens verslag gelewer word.

Hierdie komitee tree as skakel met die Kuratorium en.
Dosenteraad op en bedien ook die Kuratorium, Dosenteraad
en pastorale begeleiers van raad indien nodig.

Dit word aanbeveel dat die Kuratorium en Dosenteraad hierdie
paneel mug ten opsigte van die tipe probleme wat kan
didate nie gewens maak ten opsigte van die bediening sodat in
gesprekke met probleemgevalle dit in aanmerking geneem kan
word.

4. PASTORALE EN PS~GOTERAPEU
TIESE HULPVERLENING

Hulpverlening aan teologiese studente kan op die volgende
vlakke geskied:

4.1 Studente by wie die evaluasies geen ernstige pro
blematiek aandui nie. Raad na aanleiding van hierdie studente
se sielkundige evaluasies word aan die betrokke pastorale
raadgewer sowel as die betrokke voogdosent gegee wat dit
met die voorligter/pastorale sielkundige bespreek en indien
nodig, in konsultasie met die voorligter/pastorale sielkundige
tree oor die begeleiding. Alle betrokke begeleiers moet ‘n eed
van vertroulikheid aflê met die oog op die studente onder hulle
sorg en word slegs toegelaat om die evaluering van ‘n
bepaalde student met die Dagbestuur van die Kuratorium en
die PEB-komitee te bespreek.

4.2 Studente by wie die evaluasies problematiek aandui wat
gespesialiseerde hulpverlening noodsaak. Hierdie studente
moet, indien hulle nie reeds self vir hulpverlening aangemeld
het nie, deur die Dagbestuur van die Kuratorium terugverwys
word na die PEB-komitee wat dan op grond van die bepaalde
student se problematiek besluit wie die geskikste sielkundige is
om die psigoterapie waar te neem en die Kuratorium dien
ooreenkomstig inlig. Alhoewel die betrokke psigoterapeut die
psigoterapie as vertroulik hanteer, mag hy wel met die betrokke
voogdosent, pastorale raadgewer konsulteer met die oog op
Iaasgenoemde se bydrae tot die hulpverlening.

4.3 In gevalle waar daar aanduidings is vanuit die evaluasies
van ernstige persoonlikheidsproblematiek wat na die oordeel
van die Professionele Evalueringspaneel bedenkinge plaas oor
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die wenslikheid dat die betrokke student predikant moet word,
tree die paneel met die student in gesprek oor die aangeleent
heid ten einde die student ruimte te bied om, sou hy self so
besluit, ‘n ander studierigting te kies en derhalwe te voorkom
dat sy verslag die Kuratorium of Dosenteraad bereik. Sou so ‘n
student wou voortgaan met sy teologiese studie met die 009
daarop om predikant te word, berus die verantwoordelikheid
by die Kuratorium om verder oor die saak te besluit.

4.4 Persoonlikheidsontwikkeling van alle teologiese studente
is aan te beveel. Daar word derhaiwe aanbeveel dat:

(a) Alle studente gedurende die BA II (Teologie)-jaer ‘n
psigo-opleidingsprogram by BVG moet deurloop. Die doel van
die program is hoofsaaklik om selfbegrip en selfgroei by
studente te ontwikkel.

(b) Die ontwikkelingskursus wet tans tydens die B Th ll-jaar
aangebied word, na die B Th l-jaar verskuif word en ‘n verdere
uitbreiding van die kursus in die B Th ll-jaar aangebied word.

5. VERTROUUKE AGTERGRONDSVER
SLAE

Vertroulike gestandardiseerde agtergrondsverslae kan verkry
word van gemeentepredikante, skoolhoofde, onderwysers of
voorligtingsonderwysers en ander relevante persone wat ken
nis dra van studente se lewe en agtergrond, kan van groot
wearde wees veral in gevalle waar die Kuratorium oor die
toelating van ‘n student moet beslis. Die inwin van s~danige
verslae berus egter by die Kuratorium self. Dit word egter
aanbeveel eangesien dit vera) van waarde kan wees in gevalle
waar onsekerheid bestaan en veral in die geval van ernstige
patologiese tendense.

6. REGULASIES, ONDERNEMINGS EN
TOESTEMMINGS

Die nodige wysigings ten opsigte van UOVS regulasies van
toepassing op teologiese studente, moet gedoen word ten
einde vir die verpligte sielkundige evaluering en verslag voor
siening te maak.

Die volgende bepelings/besluite moet deur die Kuratorium
geneem word met die oog op die impiernentering van die
stelsel:

“Teologiese studente moet hulleself onderwerp aan sielkun
dige evaluering soos en wanneer deur die Kuratorium of Do
senteraad bepeel.

Teologiese studente gee skriftelike toestemming aan die
Kuretorium en Dosenteraad sowel as aan die instan
sie/sielkundige wet die evaluering doen om versiag eangeande
die sielkundige evaluering aan die Kuratorium of Dosentereed
te doen met die oog op pastorale begeleiding, verwysing vir
psigoterapie en/of ander optrede soos deur die Kurato
rium/Dosenteraed in belang van die betrokke student sowel as
die Ned Geref Kerk geag mag word. In die geval van pastorale
begeleiding deur voogdosente en pastorele raadgewers van
die Kuratorium word ook toestemming gegee dat hierdie
versiag ean die betrokke begeleier verskaf meg word en dat die
sielkundige betrokke by die evaluering as konsultant vir die
begeleier meg optree en die versiag met die begeleier mag
bespreek.”

‘n Toestemmingsvorm in die verband word hierby aangeheg.
Hierdie toestemmingsvorm moet in tweevoud voltooi word.
Een kopie bly in besit van die Kuratorium en die tweede word
ean die PEB-komitee gestuur. Sonder besit van hierdie toe
stemming ken geen verslag oor ‘n student gelewer word nie.

In die hg van die beiangrikheid van vertroulikheid rakende die
verslae van sielkundige evaluering en psigoterepie is dit nood

seaklik dat alle lede van die Kuratorium en Dosenteraad, pas
torale raadgewers en voogdosente ‘n eed van vertroulikheid
moet aflé ten opsigte van die hentering van die verslee.

7. HU~DIGE TEOLOGIESE STUDENTE?
Die aenbevole stelsel is van toepassing op nuwe studente. Die
vraag is wet van huidige studente?

In die opsig word aenbeveel dat:

(a) Studente wet volgende jeer BA II of Ill is, inskekel by die
normale gang van die steisel. Tweedejaers geen dus deel neem
aen die psigo-opleidingsprogrem en derdejeers sal die
psigometriese eveluering ondergean.

(b) B Th- en Finalejearstudente deurloop gedurende die loop
van 1986 die evalueringsproses op dieselfde wyse as BA I
studente, beginnende by die finalejeers en terugwerkend.

8. STUDENTE VAN ELDERS?
Studente wet gedurende die loop van die studie yen elders af
inskakel, byvoorbeeld aen die begin van die B Th-jare word
gedurende die eerste kwarteal na hulle koms by die evelue
ringsbattery ingeskakel.

9. PASTORALE RAADGEWERS/VOOG
DOSENTE

Die huidige stelsel van pestorale begeleiding impliseer dat ver
skiliende persone by dieselfde student betrokke is. Die vraag
besteen of dit die doeitreffendste metode is. Deer word
aenbeveel dat die Kuratorium ‘n ad hoc-kommissie benoem
ten einde aandeg te gee een die bestaende prosedure en
eanbevelings te meek met die oog op ‘n meer doeltreffende
stelsel, indien nodig.

10. SLOT
Deer word vertrou dat hierdie versiag een u verwegtinge vol
doen.

Die uwe

DS DJ KOTZE
(Sameroeper: Ad Hoc-komitee Prof A Wyers, Dr van der
Westhuizen en Ds DJ Kotzé)

BYLAE KUR—OVS—2

TOESTEMM~NGSVERKLAR~NG DEUR
TEOLOGIESE STUDENTE MET D~E OOG
OP S!ELKUND~GE EVALUERING EN VER
SLAG

Hiermee gee ek

(voile neme en van)

1. volmag ean die Dosenteread en Kuretorium om in eie dis
kresie my te verwys vir eveiuering, persoonlike ontwikkeling
en verdere professionele hulpveriening indien hulle dit nodig
meg eg, en

2. volmag een die persone of instensies wet die eveluering en
betrokke hulpverlening doen of betrokke is dearby om verslag
hieroor ean die Dosenteraad of Kuretorium te doen sowel es
aen die pastorale reedgewer en voogdosent en om in kon
suitesie met hulle te tree.
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Geteken te op die

dagvan 19....

(Handtekening)

Ek sertifiseer dat die verklaarder erken het dat:

1. Hy vertroud is met die inhoud van die verklaring en dit
begryp;

2. Hy geen beswaar het teen die aflegging van die eed nie en
dat;

3. Hy die eed as bindend op sy gewete beskou.

Aldus ~beëdig/bevestig voor my te
ophierdie dagvan 19

Kommissaris van Ede

(Voile naam)
(Amp>

(Adres)
(Gebied)

*Skrap wat nie van toepassing is nie.

UNIVERSITEIT VAN DIE ORANJE-VRYSTAAT

EED VAN VERTROULIKHEID: DOSENTEVOOGDE EN
PASTORALE RAADGEWERS VAN TEOLOGIESE STU~
DENTE

VOLLENAAMENVAN~

REGISTRASIENOMMER/IDENTITEITSNQMMER

ADRES

Hiermee verklaar ek plegtig:
Dat ek nie sonder verlof van die betrokke teologiese student,
enigiets sal openbaar wat aangaande hom in vertroue aan my
meegedeel is of wat ek aangaande hom te wete mag kom nie,
en dat ek sodanige inligting slegs onder protes sal lewer indien
deur ‘n bevoegde hof daartoe versoek.

(Handtekening) (Datum)

Ek sertifiseer dat die verklaarder erken het dat:

i) hy vertroud is met die inhoud van die verkiaring en dit
begryp

ii) hy geen beswaar het teen die aflegging van die eed nie en
dat

iii) hy die eed as bindend op sy gewete beskou.

Aldus beedig/bevestig* voor my te
op hierdie dag van 19

KOMMISSARIS VAN EDE (Ampshalwe)

Voile naam
Amp:
Ad res:

BLOEMFONTEINGebied:
(*Skrap wat nie van toepassing is nie).

BYLAE KUR-OVS-3

~ND~ENSOPLE~D~NG B~NNE VYF JAAR

1. ~NLE~DEND
1.1 Die voliedige besluit van die Algemene Sinode in verband
met voortgesette teologiese opieiding sedert 1878 is soos voig.

1.1.1 1978
“Die Algemene Sinode beklemtoon die noodsaaklikheid van
voortgesette indienstoerusting van predikante. Die Sinode
oordeei dat sodanige toerusting as verpligtend vir alle predi
kaiite, op ko~[e v~Ii ketki~de, in we~ki,ig gestel noeL word en
dra dit aan die Algemene Kommissie vir Ampsbediening en
Evangeiisasie op om dit in oorleg met die kuratoria van die teo
logiese inrigtings op vaste grondslag te organiseer”.

1.1.2 1982
Uit die verslag van die AKAE:

“Die Sinode herhaal sy beroep op kerkrade om op hulie koste
aan huile predikante die nodige studieverlof vir die bywoning
van indiensopleidingsgeieenthede te verieen”. (Handelinge
p. 1218).

Uit die verslae van die Kuratoria en die Tydelike Regskom
missie —

1. “Dat die duur van die geIntegreerde teoiogiese kursus van 7
na 6 jaar verkort word.

2. Dat die akademiese jaar verleng word om vir hierdie inkor
ting van die tydsduur gedeeltelik te kompenseer.

3. Die Sinode besluit dat die woord “verpligtend” soos dit
hier gebruik word, nie die betekenis het dat dit wetiik af
dwingbaar is nie, maar beskou die saak van groot belang
en iê ‘n baie sterk morele verpligting op predikante om
hieraan gehoor te gee. Die Ring moet jaariiks in sy kerkvi
sitasie daaraan aandag gee.

4. Dat dit op grond van die besiuit van die Algemene Sinode
van 1978: “Die Algemene Sinode beklemtoon die nood
saakiikheid van voortgesette toerusting van predikante.
Die Sinode oordeel dat sodanige toerusting as verpligtend
vir alie predikante, op koste van kerkrade, in werking
gestel moet word en dra dit aan die AKAE op, om in
oorieg met die Kuratoria van die Teologiese inrigtings, dit
op vaste grondslag te organiseer”, ná impiementering van
die 6-jaar-opieiding, verpiigtend sal wees vir aile predi
kante wat hierdie verkorte opieiding ondergaan het, om op
koste van hulle kerkrade nie later as 5 jaar na legitimasie
nie, ‘n kursus in voortgesette opleiding te voig, sowel as
ander kursusse wat op aanbeveling van die Kuratoria deur
die Aigemene Sinode voorgeskryf mag word.” (Handelin
ge, 1982, 1890>.

2. AFDW~NGBAARHE~D VAN ~NDOENS
OPLE~D~NG B~NNE VYF JAAR

2.1 Indien aanvaar word, dat die ses jaar opleiding saamgaan
met 2 voorwaardes t w ‘n veriengde akademiese jaar en
indiensopleiding binne vyf jaar, voig ogles dat laasgenoemde
eenvoudig deel vorm van die pakket: opleiding as predikant in
die Ned Geref Kerk.

2.2 in die
* Besluite van die Aigemene Sinode
* Bekendstellingsbrosjures van die kerk
* Jaarboek van die Universiteite
* Legitimasiebepalings in Die Kerkorde
* Beroepsbrief
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moet dit duidelik gestel word dat:
* die opleiding ses jaar duur
* twée grade insluit tw BA(Teol) en BD/B Th
* X weke indiensopleiding binne 5 jaar behels.

2.3 Die besluit van die SKKD om die Algemene Sinode te vra
om dit aan sy Regskommissie op te dra “om opnuut moontlike
wyses te ondersoek waarop” hierdie indiensopleiding “verder
afdwingbaar gemaak” kan word (Notule SKKD) moet liefs
verander word na versoek om ‘n opdrag aan die tydelike
Regskommissie. So kan verhinder word dat die saak nog 4
jaar oorstaan. Bogenoemde (pte 1,2.1, 22) kan so ‘n versoek
vergesel. So ook die moontlikheid om iets in die beroepsbrief
vir proponente ~n leraars in hul eerste vyf jaar in die hediening
in te bou. In laasgenoemde geval kan die verantwoordelikheid
van die plaaslike gemeente vir verlof en finansiOle steun ver
diskonteer word.

3. ~ND~ENSOPLE~D~NG B~NNE VYF
JAAR EN ANDER VOORTGESETTE
TEOLOG~ESE OPLE~D~NG

3.1 Hoewel die saak van voortgesette opleiding vir leraars in
1982 besluite van die Algemene Sinode enigsins versmelt
het met die indiensopleiding binne vyf jaar (gebore uit die
verkorting van die kursus) is dit nodig om laasgenoemde as in
diensopleiding in eie reg te handhaaf.

3.2 Dit gaan nie in hierdie opleiding binne vyf jaar om die
aanvulling van tekorte omdat die kursus verkort is nie, maar
om indiensopleiding ter afronding van ‘n ses jaar kursus wat
teologies selfs ‘n beter kursus mag wees as die sewe jaar kur
sus met sy 4 jaar teologiese komponent.

3.3 Hierdie indiens-gerigtheid van hierdie opleiding maak
dit nodig dat al ses dissiplines weer aan die beurt kom ten
einde jong Ieraars vanuit die praktyk van die eerste paar jaar
geleentheid te bied om die teorie te bevra; om verder vanuit
die vrae onderrig te ontvang en om bepaalde vaardighede in te
oefen. (Laasgenoemde juis omdat die praktyk so dikwels
gebrek aan vaardigheid beklemtoon).

3.4 Verder moet in gedagte gehou word dat die bestaande
VTC-kursusse nog minstens tot 1991 moet voortgaan, voordat
hierdie indiensopleiding binne vyf jaar in werking kan tree (sien
Pt 4 hieronder). Die korps van leraars wat nog nooit weer
sedert studentedae by enige voortgesette opleiding ingeskakel
het nie, is ook so groot dat daar lank voortgegaan moet word
om hierdie ouer groep weer ‘n geleentheid tot kennis- en vaar
digheidsvernuwing te gee. Die groepe wat die “verpligte in
diensopleiding” deurloop het, kan (en moet) ook later in die
bediening weer by voortgesette teologiese opleiding inskakel.

3.5 U kommissie wil daarom pleit dat die indiensopleiding
binne vyf jaar as ‘n eenheid en opleiding in eie reg hanteer
word — onafhanklik van die bestaandé en voortgaandèvoort
gesette teologiese opleiding.

4. WANNEER?
4.1 Dit word sonder voorbehoud aanvaar dat suksesvolle
volwasseonderwys en indiensopleiding ‘n bepaalde mate van
indienservaring vereis. Dit is daarom gewens dat jong
predikante minstens eers ‘n paar jaar in en met die praktyk
worstel voordat hulle vir indiensopleiding teruggebring word.

4.2 Aan die ander kant moet hierdie opleiding juis die jong
leraar opvang voordat sy vrae te groot, sy probleme
onhanteerbaar en sy moed gebreek word. Hierdie broers moet
die unieke geleentheid kry (wat baie voor hulle moes mis) om
in die moeilike en tas-tas beginjare weer met sy dosente en
ander ervare leraars te beraadslaag.

4.3 U kommissie is van oortuiging dat, ten einde
bogenoemde uitgangspunte te handhaaf, die indiensopleiding
in die derde jaar van bediening begin en in die vierde jaar
voortgesit word. Laasgenoemde is slegs ten einde ‘n sikliese
aanbieding moontlik te maak ten einde die ekstra druk op per
soneel te verlig. Indiensopleiding binne vyf jaar beteken dan in
die praktyk dat ‘n leraar in sy 3e en 4e jaar in die bediening vir
‘n korter of langer tyd vir indiensopleiding terugkom na een
van die kerk se Fakulteite.

5. D~E KURRIKULUM
5.1 INHOUD
5. 1.1 DIe leerstol vI, dIe beti okke o~l~idii ig bel our t bepaal te
word na ‘n deeglike behoeftebepaling by leraars in hulle 3e en
4e jaar van bediening en gemeentes met leraars in hierdie jare
van bediening. U kommissie beveel graag aan dat so ‘n op
name (subjektief soos die leraar dit ervaar en objektief soos die
gemeente dit ervaar) betyds onderneem word dodat die
gegewens teen 1978 se einde beskikbaar is met die oog op die
ontwerp van die betrokke kursusse in 1989 vir implementering
in 1991.

5.1.2 Met die oog hierop behoort die SKKD die Algemene
Sinode te vra vir ‘n opdrag aan die drie Kuratoria om die in
houde van die opleiding te finaliseer. U kommissie is in hierdie
verband van twee sake oortuig:

5.1.2.1 Die inhoude moetdieselfdewees by al die Fakulteite.
Dieselfde tuiswerk en stof moet aangebied word. Cm dit te
verseker van verskillende departemente opdrag kry om
bepaalde modules vir die kursus uit te werk. By hierdie basiese
inhoude kan die aanbieders aansluit of die betrokke opstellers
van die module kan die kursus aanbied indien so ‘n reeling
prakties uitvoerbaar is. U Kommissie is oortuig dat hierdie saak
in belang van ‘n eenheidsbenadering in hierdie opleiding is en
die kerk ten goede sal kom.

5.1.2.2 Die indiensopleiding moet op die praktyk van die be
diening gerig wees. Al ses teologiese dissiplines moet egter in
die kurrikulum opgeneem word. Dit kan egter verwag word
dat sekere afdelings van die Praktiese Teologie uit die aard van
die betrokke opleiding (indiens) swaarder gewig sal dra. ‘n
Voorbeeld van hoe die vakgebiede elkeen tot sy eie reg kan
kom, maar toegespits word op fasette van die praktiese be
diening, word as bylaag hierby aangeheg.

5.2 SIKLIESE AANBIEDING
5.2.1 Ten einde die ekstra las op die personeel van die
Fakulteit te verlig word aanbeveel dat die kursus in ‘n A en B
deel verdeel word en dat hierdie twee dele in ‘n siklus
aangebied word. In die jaar wanneer die eerste groep in hul 4e
jaar deel B deurloop, deurloop die tweede groep (in hul derde
jaar) ook deel B ens.

Skematies sal dit so lyk:

Voltooi studie Kursusjare
1991 1992 1993 1994 1995
A

B
A B

B A
A

ens.

5.2.2 Die enigste probleem wat sO ‘n aanbieding bemoeilik is
indien die twee groepe saam (by 1992) te groot word vir hierdie
soort kursus.

5.2.3 Die moontlikheid dat die Skrywer van modules vir die
kursusse ook oor en weer vir aanbieding gebruik word, moet
sterk oorweeg word. Nie alleen verseker dit verdere eenheid in
benadering nie, maar kan ook ‘n groot rol speel in die kontak
tussen die Fakulteite.

1988
1989
1990
1991
1992

A



KURATORIUM BLOEMFONTEIN 422

5.3 LENGTE VAN DIE KURSUS(SE)

5.3.1 U kommissie is na lang besinning o a oor die tentatiewe
inhoude, die mins moontlike ontwrigting van die plaaslike ge
meentes, die tydskedules van die Fakulteite en nog meer van
oortuiging dat ‘n totaal van 6 weke indiensopleiding tog
genoeg mag wees om die doel van die kerk met die opleiding
te bereik.

5.3.2 Hierdie opleiding word in twee dele van 3 weke per jaar
verdeel. Die drie weke per jaar behoort t w v tuiswerk op
dragte, rypwording ens, in twee sessies verdeel te word, ni,
een van 1 week so na as moontlik aan die begin van die jaar en
een van 2 weke teen die einde van die jaar. Die presiese date
lug kaii aati elke Fakultelt oorgelaat word ten elnde plaasllke

omstandighede in ag te neem en in te pas by bestaande vaste
datums en programme.

6. FINANSIERING
6.1 Die besluite van die Algemene Sinode nI. dat kerkrade
die koste van hulle predikante sal dra, moet op die regte wyse
bekend gemaak en gemotiveer te word.

6.2 Die voorsiening van huisvesting word aan elke Fakulteit
oorgeiaat omdat plaaslike behoeftes en omstandighede ver
skil.

7. SAMEVATTEND
U Kommissie beveel aan:

7.1 Die indiensopleiding binne 5jaar is verpligtend en die Ty
delike Regskommissie word gevra om die afdwingbaarheid in
terme van 2.1 en 2.2 hierbo te ondersoek.

7.2 Leraars wat die sesjarige opleiding deurloop het skakel
op ‘n sikliese wyse gedurende hulle 3e en 4e jaar in die ge
meentelike bediening by die indiensopleiding in.

7.3 Elke kursus bestaan uit twee dele van 3 weke elk wat
weer elk uit ‘n sessie van 1 week en ‘n sessie van 2 weke be
staan.

7.4 Die Algemene Sinode dra dit aan die drie Kuratoria op
om na ‘n behoeftebepaling die leerstof van die kursus te be
paal, en oor twee drie week sessies in te pas. Al ses dissiplines
moet in hierdie beplanning in ag geneem word. Die betrokke
opleiding moet egter op die praktyk van die bediening afge
stem word.

7.5 Die Algemene Sinode vra die drie Kuratoria cm in die
beplanning van die kursusse die grootste moontlike eenheid in
leerstof na te streef.

7.6 Die SKKD word versoek om betyds ‘n objektiewe (vanuit
die ervaring van die gemeente) en ‘n subjektiewe behoeftebe
paling (vanuit die behoefte van die predikant) te onderneem
sodat die kursusse betyds en met tyd beplan en uitgewerk kan
word ten einde in 1991 in sy eerste sessie aangebied te word.

Prof PC Potgieter (UOVS)
Dr JMC Prins (US)
Prof M Ne) (UP).
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21 Vers~ag van die

PSALMHERSIENINGSKOMM~SSIE

1. PERSONEEL
1.1 Samestelling
Volgens besluit van die vorige Sinode het die Algemene Kom
missie vir die Erediens ‘n aantal persone se name aan die Breë
Moderatuur voorgelê. Die volgende het hulle die benoeming
laat welgeval: Proff AJJ Troskie, GG Cillié, mnre AA van
Namen, WML Strydom, HP vd Westhuizen, dr Elza Roux,
mevv BM Spies en HM Potgieter (musiekkundiges); proff PA
Verhoef, AH van Zyl, MHO Kioppers en WS Prinsloo (Cu
Testamentici); proff Rena Pretorius, GJ Beukes en W Kempen
(Taal- en Letterkundiges); prof WD Jonker, later op eie ver
soek verskoon en vervang deur dr CJA Vos (Dogmatiek); prof
AC Barnard (AIg Kom Erediens en Praktiese Teologie); Lina
Spies, dr AP van der CoIf en mnr IL de Villiers (Teksdigters).
Prof TT Cloete sou weer genader word.

1.2 Aanbeveling
Die Sinode keur die personeel goed. Plaasvervangings
of aanvullings sal alleen gedoen word indien die Breë
Moderatuur dit werklik noodsaaklik ag.

2. VERGADER~NGS
Die Kommissie het in Februarie en Mei 1984 vergader en in Mel
1986. Die Dagbestuur (Voors: prof AC Barnard, ondervoors:
prof WS Prinsloo, skriba: dr AP vd CoIf) het vier keer saam
gekom. Hieruit blyk dat die werk aansienlik vertraag is deurdat
die organisatoriese samewerking tussen die Kerke nie op dreef
kon kom nie. Intussen het die Kommissie egter aan baie
belangrike voorafstudies aandag gegee.

Diepte-ondersoeke is onderneem om die hersieningswerk te
veraritwoord. Bybelse, liturgiese, himniese en taal- en letter
kundige vereistes is nagegaan. By wyse van oefening is die
selfde vier psalms aan verskillende werkgroepe uitgedeel en
agterna gesamentlik bespreek. Prop WML Strydom het inge
willig om, soos wat die werk vorder, met die katalogisering
van die Psalms en ander skribaatverpligtinge behulpsaam te
weeS.

3. SAMEWERKING
Die Algemene Sinode het met sy sitting in 1982 die samewer
king met die Nederduitsch Hervormde en die Gereformeerde
Kerk aan die Breë Moderatuur opgedra. Die Psalmhersienings
kommissie het die Breë Moderatuur versoek om ook die NG
Sendingkerk te nader om saam te werk. Gesamentlike werks
vergaderings is in Mei 1984 en op 1 Mei 1986 in Pretoria. By
laasgenoemde vergadering is ‘n bestuur vir die Gesamentlike
PsalmhersieningskommiSsie gekies. Daar is besluit om op 1
Augustus weer te vergader om gesamentlik oor
eendersluidende riglyne vir die hersiening ooreen te kom.

4. BEGROT!NG
4.1 Agterwee
Die Kommissie moes maar van die agterweë gebruik maak en
aan die Algemene Kommissie vir Fondse sy saak stel omdat
die vorige Sinode die Kommissie se begroting nie by die voor
deur ontvang het nie. Ons dank aan die barmhartigheid van die
AKF.
4.2 Aanbeveling
Die Sinode keur die nuwe begroting van die PsaImher~
sieningskommisSie goed.

5. OPDRAG
5.1 Nuwe beryming
Die Algemene Sinode van 1978 het die beginselbesluit geneem

om ‘n nuwe beryming te laat maak en nie net die bestaande
Afrikaanse teks te hersien nie (Acta 1978 bI 375, 865).

5.2 Melodieë/ProefbufldelS
Die 1982-Sinode het verder besluit: “Die opdrag van die
Hersieningskommissie is om ‘n nuwe beryming van die Psalms
te maak en tegelyk die psalmmelodiee te hersien of nuut te
Iaat toonset sodat die teks en die melodie ‘n eenheid vorm,
en dat dIe melodleë makllket sliigbaar sdl wee~. Pioef
bundels waarin die vordering van die werk verskyn, kan van
tyd tot tyd gepubliseer word” (Acta 1982 bI 1302). Vordering
moes aan die Breë Moderatuur gerapporteer word. Hiermee
word dit ook aan die Sinode self gedoen.

6. AGTERGRONDSTUD~ES
6.1 Agting vir Bybelteks
Die Psalms is die bekendste, oudste, mees gebruikte liedboek
in die kerk. Besondere agting sal dus aan die teks betoon word
wanneer dit vir liturgiese gebruik in Afrikaans herdig en
getoonset word om so die maksimum van die oorspronklike
bedoeling te behou. ‘n Gereformeerde kerk moet steeds
reformeer .— ook wat sy lied betref.

6.2 Riglyne
Verskeie fasette van die omvattende taak van Psalmhersiening
is deur kommissielede ondersoek, aan die vergadering voor
gele en bespreek. Hiervolgens het die Kommissie riglyne begin
formuleer wat, in oorleg met die ander Kerke, kan meehelp dat
die hersiening so verantwoord en so aanvaarbaar moontlik ge
doen kan word. Dit word hier genoem vir kennisname deur die
Sinode en die kerklike publiek sodat hulle hul menings en aan
bevelings aan die Kommissie kan gee vir oorweging.

6.3 NT en die Psalms
Hierdie uiters belangrike prinsipiele saak is na proff Verhoef en
Van Zyl verwys vir studie. Die bevinding na bespreking was
dat die primaat van die teks altyd gehandhaaf moet word:

“Herdig sO dat die perspektief op die NT oop is, maar oorlaai
die herdigte psalm nie met NT gegewens nie. Psalms kan vir
die doel van herdigting breedweg in drie groepe onderskei
word:

6.3.1 die waarin verwysing na die NT onnodig is omdat dit
algemeen van aard is (Ps 8) of maklik veronderstel kan word
deur die Christengelowige (Ps 23);

6.3.2 die koningspsalms wat moeilik herdig sal kan word
sonder verwysing na Christus en die vervulling (aanhalings) in
die NT, met dien verstande dat die NT-verwysings nie te gou
en te maklik geskied nie;

6.3.3 die waarin verwysing na die vervulling van die heils
gebeure in die NT wenslik is vir die duidelike, onmiddellike ver
staan van die saak waarom dit gaan vir die NT-gelowige
(sonder om dit eers via die OT-teologie te interpreteer)”.

6.4 Die OT-Psalms in die NT-erediens
Die Psalms is vir OT-liturgiese gebruik aangepas of soms
spesifiek daarvoor geskryf. Hoe kan dit op verantwoorde wyse
vir ‘n NT gemeentese optimale gebruik geredigeer word? Prof
Prinsloo het die voorstudie gedoen (vgl Bylae A).

6.4.1 Die moontlikhede en verwysings van elke Psalm (by
beurtsang, die rol van die wet, liturgiese, geografiese en
historiese verwysings en opskrifte) behoort telkens op eie
meriete behandel te word.

6.4.2 Al 150 Psalms moet tot kerkliedere herdig en getoonset
word. Deur indringende eksegese moet bepaal word wat die
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teologiese bedoeling en boodskap van elke Psalm is wat rele
vant en gesagvol is en bly ook vir vandag se gemeente.

6.5 Eie “stem” van die Psalms
Waarom is dit so dat Psalms besonder graag, deur oud en
jonk, gelees word? Die karakteristieke eie aard van die Psalms
is deur prof Barnard nagegaan met die oog daarop om soveel
as moontlik daarvan te behou in die herdigting (vgl Bylae B>.

6.5.1 Die Psalms is sterk, eerlike, persoonlike belydenisse en
worstelinge — ‘n element wat besonder noodsaaklik is vir die
meelewing van mense in die erediens.

6.5.2 Die aardsheid en konkreetheid van die Psalm mag nie
vergeestelik of selfs verkerklik word nie sod~t die eksi~tonsiölo
krag daarvan vir ons alledaagse bestaan as gelowiges hier op
aarde sy voile trefkrag kan behou.

6.5.3 Sleutelwoorde van die Psalm soos in die Bybel moet
sover moontlik behou word, tesame met die opbou van die
Psalm, om so die karakter van die oorspronklike Psalm sover
moontlik te bewaar.

6.6 Inkleding in Afrikaans
Die hele aangeleentheid van die herdigting in Afrikaans — die
eie segging, rym, strofe-indeling, gebruikmaking van be
staande tekste — is na die letterkundiges en herdigters
gesamentlik verwys. Daar is op die volgende algemene ver
eistes ooreengekom:

6.6.1 Rym en eenvoud van segging is baie belangrik. Rym
dwang moet egter vermy word.

6.6.2 Gedagtes moet op die punt af weergegee word en nie
uitgespin word nie. (In hierdie opsig is die uitgangspunt anders
as by die vorige beryming. Korter liedere word makliker as
geheel gesing en so kom die eenheid daarvan tot sy reg.>

6.6.3 Strofes moet sover moontlik saamvai met die onder
afdelings van die oorspronklike psalm; dit moet afgeronde
eenhede wees in die groter samehang.

6.6.4 Die Kommissie ag hom nie gebonde aan enige teks nie,
behaiwe aan die oorspronklike Hebreeus, maar sal dankbaar
gebruik maak van andere se vertalings en berymings waar dit
nodig mag wees. Die nuwe Bybelvertaling en Gesange met hul
eenvoud van woord, direktheid van segging en duiderke beeld
kan as leidraad dien.

6.6.5 Die digters moet, met die taal as instrument, dit wat
hulie uit die Bybel kry, deurleef en eg, direk, innig en een
voudig weergee — dis primer.

6.7 MELODIEE
Dr Elza Roux het ‘n uitvoerige studie oor Die geskied
kundige agtergrond van die Geneefse melodiestyl en die
betekenis daarvan vir die Afrikaanse Gereformeerde
Psalmsang op versoek voorgele. Dit word saam met die ver
slag as Bylae C aangebied. Prof Troskie en mnre Van der
Westhuizen en Strydom het in besonderhede Musikale
riglyne vir die melodieë van die herdigte Psalms opgestei.
Op versoek van die Kommissie moes ook gedink word aan
makiiker singbare melodieë, aan ‘n verskeidenheid van melo
dieë en “dat die jongmense in gedagte gehou word”. Al die
musiekkundiges wat op die Kommissie dien tesame het ‘n
voorlopige keuse gedoen van die psaimmelodieë in die huidige
bundel wat behou behoort te word. Onder die aanbevelings
wat besluite van die Kommissie geword het, is:

6.7.1 Die primaat van die teks word gehandhaaf, maar 00k
die noue wisseiwerking tussen teks en melodie.

6.7.2 Verkiesiik sal by elke teks net een melodie wees en elke
melodie net een teks he om so die karakteristieke van eike
besondere lied te handhaaf.

6.7.3 Drie bronne vir melodieë vir die Psalms wat herdig
word, word aanvaar:
6.7.3.1 Bestaande meiodiee by Psalms wat algemeen inslag
gevind het, sowel as bestaande melodiee wat moontlik van
wee’ n minder gelukkige woord/toonverhouding in onbruik
geraak hot;

6.7.3.2 Ontlening van melodied uit die kerkliedereskat
vanoor die wéreld;

6.7.3.3 Nuwe toonsettings. (Uiteraard sal vir nuwe toon
settings tyd, bepianning en toetsing nodig wees. Die same
werking van komponiste/orreliste en van entoesiastiese ge
meentes/kore ken hier help om ‘n avontuur van die Psalm
hernuwing te maak.)

6.8 AANBEVELING
6.8.1 Die Sinode nooi lidmate om enige wenk wat die
die Psalmhersiening ten goede mag kom, aan die Kom
missie oor te dra.

6.8.2 Die Sinode nooi gemeentes om die Proof
bundel(s) met nuwe Psalms by verskyning aan to skaf,
die liedere aan te leer, en verantwoorde menings
daaroor aan die Psalmhersieningskommissie te stuur.

7. WERKSWYSE

7.1 SAMEWERKING VAN DIE BEGIN AF
Dit was die Kommissie se eenstemmige houding dat, afgesien
van voorafstudie om hom te oriënteer met betrekking tot sy
taak, die ander deelnemende Kerke van die begin af deel sal he
aan die hersiening van die Psalms — teks sowel as melodie.

7.1.1 Aanbeveling
7.1.1.1 Die Sinode spreek sy dank en waardering uit
teenoor die Bree Moderatuur vir sy pogings om die
samewerking met die ander Kerke to verkry.

7.1.1.2 Die Sinode dra dit aan die nuwe Bree Modera
tuur op om die vorige opdrag voort to sit en die onder
handelinge met die ander Kerke so spoedig moontlik af
te handel.

7.1.1.3 Die Sinode dra dit aan die nuwe Breë
Moderatuur op om finaliteit te bereik met die
uitgewer(s) sodat die uitgewer(s) 00k betrek kan word
by die voorbereidingswerk.

7.2 WERKSGROEPE
Om koste te verminder, maar ook om effektiwiteit te verhoog,
is besluit om in klein werksgroepe op te deel

7.2.1 waarin al die Kerke sover moontlik verteenwoordig sal
wees;

7.2.2 waar die werk sal sentreer rondom die herdigter, wat
nou sal saamwerk met die Ou Testamentikus, musikus en
literator om so ‘n goeddeurdagte stuk aan die (gesamentlike>
Psalmhersieningskommissie voor te lê.

8. EEN DEUR D~E UED
8.1 Ons sê dankie aan die Kerk, aan al die samewerkende
Kerke, wat aan ons hierdie groot, maar mooi, opdrag gee. Ons
wil die hoop uitspreek dat die samewerking good en vir almal
tot seen sal wees.

8.2 Ons vertrou dat die aanvoorwerk vir u ‘n kykie gegee hot
in die omvang van die teak. Die Kommissie vertrou dat die
wyse waarop dit uitgevoer is die Sinode tevrede sal stel. Die
Kommissie maak staat op die belangstelling en samewerking
van die lede van hierdie vergadering en van die lidmate van die
Kerk.
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As die werk verby is, dan begin die werk eers: dan word dit die
lied van die Iidmaat waar hy die Here in die erediens en elders
aanbid, om genade smeek en dank; ‘n lied waarin hy woorde
vind vir sy eie worsteling, vertwyfeling en stryd; die lied waar
deur hy met medegelowiges handevat en sy geloof, hoop en
liefde bely en die verlossing verkondig.

8.3 AANBEVELING
Die Sinodeganger aanvaar dit as ‘n taak om getrou vir
die werk aan die Psalmhersiening te bid en dra dit 00k as
‘n versoek aan lidmate oor.

“Dien die Here met blydskap!” -~ Psalm 100:2.

AC Barnard (Voors.)
WS Prinsloo (0.-Voors.)
AP Van der CoIf (Skriba)

BYLAE A

DIE PSALMS IN DIE CHRISTELIKE ERE
DIENS

Die vraag kan gevra word of al die psalms herberym moet
word en hoe die psalms wat uit ‘n pre-christelike tyd kom in
die christelike erediens behoort te funksioneer.

Op die eerste vraag moet bevestigend geantwoord word: Die
150 psalms is deur die leiding van die Gees ingesluit in die
christelike Kanon. Cm die rede erken ons al die psalms as deel
van Gods Woord. Sommige psalms is dus nie belangriker as
ander nie. Terwyl toegegee word dat dit moeilik sal wees om
sommige psalms in ‘n christelike erediens te laat funksioneer,
moet dit nie die rede wees waarom ons — met (subjektiewe?)
norme van ons tyd — besluit dat sommige psalms in- en ander
weer uitgesluit moet word by ‘n herberyming nie.

Die tweede vraag is: hoe moet die psalms in ‘n christelike
erediens funksioneer? Die psalms is wat tyd, kultuur en
wêreldbeeld betref letterlik en figuurlik eeue van ons af ver
wyderd. Die psalms bevat historiese verwysings, plekname,
terminologie en talle ander sake wat op die oog af nie meer
relevant vir ons is nie. Die antwoord op bogenoemde vraag is
dat die psalms op basies dieselfde wyse vir die christelike ere
diens geaktualiseer moet word as wat met enige ander Bybelse
teks gebeur: Deur indringende eksegese — dit is hier nie nodig
om daarop uit te brei nie — moet bepaal word wat die teolo
giese bedoeling en boodskap van die psalm is. Dit is juis die
boodskap wat relevant en ook gesagsvol is en bly vir vandag
se gemeente. Dit is die taak van die eksegeet om die boodskap
aan die digter deur te gee sodat die digter weer in noue same
werking met die musikus die ou boodskap in ‘n nuwe vorm
kan giet vir die christelike gemeente.

Prof WS Prinsloo
DEPARTEMENT CU TESTAMENT

BYLAE B

1. DIE GESKIEDKUNDIGE AGTER
GROND VAN DIE GENEEFSE MELO
DIESTYL EN DIE BETEKENIS DAAR
VAN V~R DIE AFRIKAANSE
GEREFORMEERDE PSALMSING

1.1 INLEIDING
Die Geneefse melodieë ontstaan in die sestiende-eeuse
tydperk van herlewing wat algemeen as die Renaissance

bekend staan. As grondliggende beskouing vir die kunste van
daardie tyd geld in ooreenstemming met die sestiende-eeuse
humanistiese ideale, ‘n strewe na die herlewing van die An
tieke Griekse intellektuele denke. Dienooreenkomstig word in
die musiekkuns ‘n nou eenheid tussen musiek en woord
inhoud nagestreef. Daar word selfs by die Antieke Griekse en
Latynse oratoriekuns aangeknoop in die daarstelling van ‘n
retoriese figureleer vir die musiek.
Ten spyte van die invloed van die humanis Erasmus, was die
belangstelling in die Antieke aansienlik beperk in die sestiende
en sewentiende-eeuse Nederlandse en Duitse digkuns,
musiekkuns en beeldende kunste. In Franse intellektuele- en
kunskringe waar die bewondering vir die Antieke geleerdheid
sedeil dIe Lyd vali Kaiel dIe Giote ioolL gekwyii lid tile, vvas
die toestand omgekeerd. Kuns- en musiekkenners wys daarop
dat die kuns- en musiekbeskouings van die twee groot Her
vormers Luther en Calvyn ook verstaan moet word vanuit hulle
rasegte ingesteldheid tot die Antieke denke. Tog beteken dit
nie dat Calvyn se benadering vir die musiek van die Gerefor
meerde liturgiese lied noodwendig meerderwaardig was nie,
Soos Luther was hy ook ‘n produk van sy eie tyd en het soos
Luther ook by die musiekpraktyk van sy tyd aangesluit,

1.2 DIE VROE~ CHRISTELIKE KERK
Die sestiende-eeuse strewe na ‘n nou woord-toonverhouding
was in soverre dit die Christelike kerklied aanbetref nie ‘n nuwe
filosofie nie. Nie alleen was dit grondliggend vir die vroeë
Christelike lied vanuit sy aanvanklike verbintenis met die
Joodse sinagoge liedtradisie nie, maar ook vanuit die kerste
ning van die Antieke Griekse musiekbeskouinge vir kerklike
doeleindes.

1.3 DIE MIDDELEEUE
Met die verandering van die Christelike kerk as Rykskerk
tussen die vierde on sestiende eeue het daardie filosofie vir die
Middeleeuse kerklied agterweë geraak. Die woordinhoud is
toenemend deur die musiek versluier. In ooreenstemming met
die veranderde onderliggende filosofie van die Rooms-Kato
lieke Kerk het die transendentaalgerigte Gregoriaanse
gelyksang asook die latere ingewikkelde polifone sang deur
geoefende kore, so verhewe en nie-aardse (sterk asketiese)
karakter aangeneem dat dit slegs vir die ingewyde betekenis
gehad het.

1.4 DIE RENAISSANCE
Die hernude belangstelling in die Grieks, Latyn en Hebreeus in
buite-kerklike intellektuele kringe aan die nuutgestigte univer
siteite het tot ‘n herwaardering van die Heilige Skrif asook die
geskrifte van die vroeë kerkvaders gelei. Sodanig het Luther
en later ook Calvyn hulle musiek- en kerkliedbeskouinge vanuit
die Woord en die geskrifte van veral Augustinus geformuleer.
Hoewel die musiek as ‘n gawe van God erken is, huldig Luther
sowel as Calvyn die vroeë Christelike opvatting dat die musiek
aan die woordinhoud van die Skrifgebonde teks van die
liturgiese lied ondergeskik is en daaraan diensbaar gemaak
word. Verder dui hulle daarop dat wanneer die woordinhoud
sentraal staan, die liturgiese lied naas Godverheerlikend ook
verkondigend en getuienisdraend kan funksioneer. As sodanig
het die musiek in sy dienende hoedanigheid die taak om die
woordinhoud weer te gee, te beaam en selfs te intensifiseer.

1.4.1 Martin Luther
As navolger van die Renaissance se musiekestetiese denke het
Luther hom daarvoor beywer om vir die Duitse yolk, wat
sedert hulle vroegste kennismaking met die internasionaal
gerigte Gregoriaanse gelyksang nie spontaan daarmee kon
vereenselwig nie, tipiese Duitse geestelike sang in die ere
dienste verseker. Hoewel hy nie ‘n direkte breuk met die
Roomse liedereskat voorgestaan het nie, was hy ten voIle van
die musikale probleme bewus wat ontstaan wanneer ‘n Latyn
se kerklied in die Duits gesing moet word.

Die implikasies van Luther se waarnemings is ook vir die Afri
kaanse Psalmsang wat in samehang met die Geneefse Psalter-
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melodieë geskied, van deursiaggewende belang. Soos Luther,
kom moderne musiekwetenskaplikes (vgl. byvoorbeeld T.
Georgiades se Musik und Sprache) tot die gevolgtrekking
dat daar oordeelkundig te werk gegaan moet word wanneer
liedere in ‘n Romaanse taal in ‘n Germaanse taal vertaal word.
In ‘n vergelyking tussen Latynse en Duitse verse dui
Georgiades aan dat die kwessie van aksentuasie as betekenis
draend element in die Duitse taal (en so ook in die Afrikaanse
taal), die beduidendste verskilpunt en grondliggendste pro
bleem in sulke vertaalwerk is. In die Germaanse tale word die
musikale ritmisering van die teks deur die geaksentueerde of
betekenisdraende Iettergreep van ‘n woord bepaal. Vir die Ro
maanse tekste daarteenoor hang die musikale ritme ten nouste
~aam met ‘n Antieke-verankerde sistoom waarvolgons dic poo
tiese woord ‘n “musikale eiewil” verkry en van meet af aan
lank of kort is.

1.4.2 Johannes Calvyn
Soos Luther het Calvyn hom ook vir ‘n idiomatieser Franse
kerklied in die plek van die Latynse gelyksang beywer. Die
berymde Psalms was volgens sy opvatting as gesonge gebed
die ideale gemeentelike antwoord op God se spreke in die ere
diens.

As kenner van die humanistiese studies waarin die Antieke
poëtiese en musiekbeskouings prominent gestaan het, was hy
gevolglik goed vertroud met die musiekestetiese denke en
musiekpraktyk van die Renaissance. Die hernude belangstel
ling in die Psalms het grotendeels vanuit humanistiese werk
saamhede gespruit en in intellektuele en adelike kringe het die
nuwe Psalmberymings groot aftrek gekry. As banneling het
Calvyn met die Psalmberymings van Clement Marot, hofdigter
van Frans 1, vertróud geraak. Hoewel hy self ‘n paar Psalms
berym het, het Calvyn, Marot se meer poëtiese voorbeelde
verkies en sy samewerking verkry. Omdat Calvyn diep onder
die indruk van die Psalmsang van die Duitssprekende
Gereformeerde gemeente in Straatsburg gekom het, het hy
hom beywer om die “koue gebede” in die Geneefse gemeente
met behulp van die Psalmsang meer besield te maak.

Daarom is dit vir Calvyn, 5005 vir Augustinus en Chrysosto
mus uiters belangrik dat net ‘n melodie wat die gewig en ma
jesteit van die Woordgebonde teks doeltreffend weergee,
waardig genoeg is om voor God en sy engele te uiter. Maar ‘n
waardige melodie is nie genoeg nie indien dit nie die hart en
die verstand tot meelewende sang voer nie. As kenner van die
oratoriekuns was Calvyn in staat om tot die essensie van ‘n
woord deur te dring en daarom is die berymings ook in same-
hang met die oorspronklike Hebreeuse Psalms gedoen. Omdat
intelligente liturgiese sang nou met ‘n begrip van waarom en
waaroor daar gesing word, verweef is, was dit vir Calvyn
noodsaaklik dat in die liturgiese lied, soos in alle ander hande
linge in die Gereformeerde erediens, die Woord en net die
Woord alleen moes heers.

Dit was juis die vooropstelling van die begryplike, wat met die
bekende gepaard gaan, wat vir Calvyn se geslaagde idioma
tiese Franse Psalmlied grondliggend was. In Marot se metriese
Psalmberymings het hy die ideale voorbeelde gevind omdat dit
nie vreemd aan die Franse aard was nie. Die klassieke digkuns
met sy kwantitatiewe metriese ordering, waarvolgens ‘n letter
greep van meet af aan lank of kort is, was ook die ideaal vir die
gewildste sestiende-eeuse sekulêre Franse sangvorm, die
chanson. Daar is na die geldealiseerde Antieke poësie as vers
mesurés verwys en in navolging Michel de Boteaville se aan
bevelings in 1497 is die musiekritme van die chanson ook deur
die vers mesurés bepaal. Die het as musique mesurés
bekend gestaan. Hoewel Marot se chanson-verse trekke van
volkspoësie getoon het, het dit vanweë die vers mesurés
toepassing groter aanhang by die geleerde humanistiese
kringe en die intellektuele aristokrasie met hulle nabootsers, die
bourgeoise, geniet, Omdat talle toonaangewende Hugenote
tot daardie groepe behoort het, het Calvyn voorkeur aan die
metriese Psalmsetting gegee.

2. ONTLEDDNG VAN D~E PROBLEME
VAN D~E AFR~KAANSE PSALMSANG

2.1 OORSPRONG VAN DIE PROBLEME MET DIE
GENEEFSE MELODIEE

Die groot verdienste van Calvyn se Psaltermelodieë lé in die
eerste plek nie in hulle tipiese sestiende-eeuse stylgebonden
heid of uiterlike vorm nie maar in hulle samehang met die
Franse teks in die sestiende-eeuse Franse digvorm. Dit is ‘n
belangrike aspek waarmee bitter mm rekening gehou is in
Germaanstalige berymings vir die Geneefse melodieë sedert
die sestiende eeu. Tog is die metriese ordering van die oor
spronklike Franse teks en melodie grondliggend vir die talle
probleme wat sedert die vroegste Nederlandse vertaling van
Dathenus bestaan. Moderne musiekwetenskaplike studies oor
die kwessie van taal en musiek toon nie alleen aan dat Luther
se waarnemings rakende Romaanse liedere en die vertaalde
Duitse tekste daarvan korrek was nie maar ook dat die aan
wending van die Antieke metriese ordering kunsmatig en oor
heersend intellektualisties is. Onlangse navorsing deur die
Nederlandse musiekwetenskaplike, Frits Noske het ook beves
tig dat die Antieke poësie mm invloed in Nederland uitgeoefen
het, selfs in die tydperk van die humanisme.

2.1.1 Eerste pogings om die probleem op te los
Die probleem ten opsigte van die Geneefse melodiese ritme in
samehang met die Nederlandse woordritme en wyse van musi
kale ritmisering kan ook vir die voorkeur vir isoritmiese sang
sedert die tydperk van die rasionalisme verantwoordelik wees.
Tog is dit met inagneming van ‘n ideale woord-toonverhou
ding en werklike idiomatiese sang nie die wenslikste oplossing
nie omdat die dinamiese of beweeglike element soos veral ver
teenwoordig in die woordaksent en woordritme dikwels
verlore kan gaan in die deurgaanse gebruik van ewelang noot
waardes.

2.2 DIE GENEEFSE RITME EN AFRIKAANS
Hoewel die ritmiese ordening van die Geneefse melodieë met
die eenvoudige nootwaarde verhouding 2:1 ( P j) dikwels
vanweë die eenvoud daarvan as ideaal voorgehou word,
beteken die nie dat dit vir enige anderstalige teks van toepas
sing is nie. Vergelyk byvoorbeeld Psalms 47 en 99. Benewens
die teenstrydige musikale en poëtiese frasering, skep hierdie
voorbeelde veral op ritmiese gebied probleme vanweë die on
natuurlike voorkoms van sinkope saam met die Afrikaanse
teks. Waar dit juis in die liturgiese lied om begrip en meelewing
gaan, waar daar met die hart en die verstand gesing moet
word, is verskynsels soos in genoemde Psalms asook byvoor
beeld die eerste reels van Psalms 1,3,8 (eerste melodie), 10,32
en ander soortgelyke voorbeelde waarin die dikwelse foutiewe
beklemtoning van nie-betekenisdraende woorde of lettergrepe
met die lang nootwaarde I P 1, onversoenbaar en onaanvaar
baar.

2.2.1 Huidige houding ten opsigte van die ritmiese
probleme in Nederland

Die gebondenheid waarmee Totius geworstel het en waarna
hy in sy voorwoord tot die bundeltjie met enkele Psalmtoon
settings wat in samewerking met die komponis, professor
Jannasch, gedoen is, verwys, is opnuut deur die digters van
die nuwe Nederlandse beryming van 1973, beklemtoon. Hulle
is egter met tipiese Nederlandse uitgesprokenheid deur die
Nederlandse kerkmusici daarop gewys dat ‘n skoenmaker hom
by sy lees moet hou. Verder is die besware van Nederlandse
volksmusiekkundiges op ewe neerhalende wyse as onbenullig
afgemaak.

2.3 DIE PROBLEEM TEN OPSIGTE VAN MODALITEIT
Die Afrikaner se afsydigheid ten opsigte van modaliteit kan nie
steeds geIgnoreer word nie. Nie alleen toon die Westerse
musiekgeskiedenis aan dat veral die Germaanse volke sedert
hulle eerste kennismaking met die Gregoriaanse gelyksang nie
‘n natuurlike aanvoeling vir die modale toonrye met ‘n pro-
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minente “mineurkieur” openbaar het nie maar dat hulle die
majeur (ionies) en mineur (eolies) as teenoorgesteldes aan
gevoel het. Verder is daar in die moderne musiekpsigologie be
vind dat verskillende volke wel die musiek verskillend beleef en
dat taal ‘n sterk rol in die verskynsei speel.

2.4 DIE PROBLEEM VAN DIE VERANDERENDE IN DIE
MUSIEKESTETIESE DENKE

Alle kuns en musiek is die konkrete uitdrukking van die mens
like denke en geestelike ingesteldheid van ‘n bepaalde tyd. Die
invIoed van die steeds veranderende musiekestetiese denke en
die daarmee samehangende musiekpraktyk op die liturgiese
lied, kan nie uit die oog verloor word nie. Dit is juis waar ten
opslgte van die Gerieerse rneiodleë w~i1 onts1~an hel toe die
Westerse musiek homself van sy Oosterse bande bevry het,
Sedert die sewentiende eeu het modaliteit voor tonaliteit
geswig en die wetmatigheid van harmonie het melodievorming
en meerstemmige musiek begin beheer. Hierdie ingrypende
verandering is dan ook mede verantwoordelik vir die probleme
rondom die Geneefse melodieë.
Met die aanwending van kwasi-modale harmonisasies vir etlike
Geneefse melodieë in die 1976-Psalmbundel word ‘n klank
beeld geskep wat vir die gemiddelde Westerse oor van vandag
vreemd opval en selfs onaanvaarbaar is. Dat cUt ‘n aspek is
waarmee daar wel rekening gehou moet word, blyk vanuit die
voordragte oor die onderwerp wat tydens die agtste inter
nasionale musiekwetenskaplike kongres te New York gelewer
is. Daar is beklemtoon dat nie alleen verskil die klankbeeld
ideaal van tyd tot tyd nie maar ook onder volksgroepe.

2.5 DIE PROBLEEM TEN OPSIGTE VAN FRASERING
Soos taal, beskik die musiek oor die ooreenstemmende ver
skynsel van frasering en punktuasie en kan dit vir ‘n teks
diensbaar gemaak word. In begryplike idiomatiese gemeente
sang in ‘n bepaalde taal is strydige frasering waarin die musi
kale kadensering of punktuasie en die punktuasie van die
poötiese sin nie ooreenkom nie, onaanvaarbaar. Vergelyk
byvoorbeeld Psalm 84 (eerste strofe), Psalm 22 (vierde frase in
strofes 1,2,3,4,6, ensovoorts), Psalms 47 en 99.

2.6 GEVOLGTREKKING
Omdat die musiek soos taal oor die verskynsels van frasering,
sinsopbou, klimaks, ritme, punktuasie, aksentuasie, pro
gressie asook woordskildering soos hoog en laag styging en
daling beskik, sal toekomstige vernuwings in die Afrikaanse
Psalmlied behels dat die semantiese vermoëns van die musiek
beter vir die Afrikaanse teks diensbaar gemaak word as in die
verlede. Met vooropstelling van ‘n bepaalde styl wat nie
wesenlik tot die diensbaarmaking van die musiek aan die Afri
kaanse woord bydra nie, is van die oorspronklike funksie vir
die musiek van die liturgiese musiek wegbeweeg.
In die daarstelling van ‘n idiomatiese liturgiese lied bly dit
steeds ideaal indien die teks eerste voorsien word en daarna
die musikale toonsetting. Die behoud van ou melodieë in hulle
oorspronklike vorm en die vertarng van hulle tekste of in
samehang met nuwe anderstalige tekste bring ‘n omgekeerde
werkwyse. Daarom kan die woord- toonverhouding selde
deurgaans oortuig.

So graag as wat enige ernstige kerkmusikus sy waardering vir
die Geneefse erfenis en vir Totius se gewaardeerde baan
brekende berymings wil handhaaf, sal daar dus om verskil
lende redes erken moet word dat daar geldige probleme in die
huidige Afrikaanse Psalmsang bestaan. Met inagneming van
die hoe gehalte van die ou voorbeelde en die ware vereistes vir
die musiek van die liturgiese lied het die daarstellers van ver
nuwende Afrikaanse berymings en toonsettings ‘n hoogs
verantwoordelike en uitdagende opdrag. Daarom is dit uiters
belangrik.dat die oproepe om musiek met ‘n eietydse klank,
beter gekwalifiseer word en dat die verskiIlende voorbeelde
aan die vereistes vir die musiek van die ware liturgiese lied ge
toets word.

3. MOONTUKE GEBRU~K VAN D~E E~E
TYDSE MUS~EKSTYL

3.1 DIE AANWENDING VAN DIE EIETYDSE HISTO
RIES GESIEN

Eietydse in die musiek hang ook nou met populariteit saam.
Die geskiedenis van die liturgiese lied toon immers aan dat
daar twee moontlikhede vir die begrip “popuIêr” bestaan. Vir
die Hervormingslied was dit ‘n populariteit wat gepaard
gegaan het met insig van waaroor dit waarlik in die liturgiese
sang gaan, aan Wie en deur wie die lied gerig word. Die mph
kasie daarvan is dat ‘n toonsetting van so ‘n aard sal wees dat
dit sonder die skending van die waardigheid van die woord
liihoud dlegeiie net bepeikie niueiekegteigioiid nie sal vor
hinder cm na die beste van hulle vermoë aan die liturgiese
sang deel te neem nie. Die musikale vermoëns kan egter nie ‘n
vrybrief tot minderwaardigheid wees nie of soos wat dit nog
altyd vir die meeste sektariese kerke gebruiklik was, populari
teit ter wille van populariteit nie. Daarteen het die vroeë kerk
vaders hulle ook duidelik uitgespreek en het assosiasie en
onderskeid ‘n beslissende rol in die goedkeuring van musiek
uit die heidenwêreld gespeel.

3.2 DIE HOOFKENMERKE EN DOELSTELLINGS VAN
DIE EIE-TYDSE MUSIEKSTYL

Dit is onomstoothik waar dat daar in ons tyd vir die tweede keer
sedert die ontstaan van die Westerse beskawing ‘n radikale
breuk met die oue gekom het. Dit wat die Westerse musiek
estetiese beskouings via die Antieke Griekse en Christelike
denke so lank beheer het, naamlik die verhewene en geestehike
wyk nou voor die aardse en vitale, liggaamhike. Die nuwe inge
steldheid vind uitdrukking in die oorheersing deur die meer
primitiewe element van die musiek, die ritmiese. Die melodiese
of woorddraende element is op die agtergrond. Daarom kan
dit deur stemverwrigting of oorverdowende lawaai verdring
word. Kommunikasie en meelewing geskied sterk op hg
gaamlike vlak. (Vergelyk “body language”.) Die woordinhoud
wat dikwels ingeboude boodskappe dra, word met behulp van
uiters doeltreffende reklame sette en die vindingryke aan
wending van die moderne kommunikasiemiddele voorsien.

Op subtiele wyse word daar op meer as een gebied daarin
geslaag cm in die nuwe musiekgebonde kultuur ‘n nuwe
waardesisteem op die Westerling af te dwing. Sodanig word
hy van die Westerse kultuurbeskouings wat vir eeue deur die
Christehike denke onderlê is, vervreem.

3.3 OORSPRONG VAN DIE NUWE MUSIEKFILOSOFIE
Bogenoemde verskynsels strook met die manifeste wat Karel
Marx en sy bewonderaar Richard Wagner vir die mensdom en
vir die musiek in 1848 opgestel het. Die mens meet van sy
tradisionele gebruike vervreem word. Vir Wagner moet die
musiek die menshike denke beheer en moet hy aan die wil van
die musiek oorgegee word. Dit is nie ‘n vreemde ideaal vir die
musiek nie. Die Antieke mens van die Dionysiese kultus het dit
geken en menige vroee Christen is daaruit verbs toe hy die
Christehike vryheid leer ken het.

Soos die vroeë kerkvaders en Antieke filosowe het Calfyn teen
hierdie afbrekende krag van die musiek gewaarsku maar ook
die verhewe geestelike waarde daarvan, wat tot eer van God
en tot die voordeel van die mens aangewend word, beklem
tcon. Kan die Christehike kerk vanwee sy verdeeldheid vandag
nog ondubbelsinnig prinsipiele leiding op die gebied van die
eietydse musiek gee? Word die eeue-cue waarskuwing teen of
die aanprysing van die inwerkende krag van die musiek as
onbenulhig of oordrewe beskou? Die toegewyde Kommunis
met sy uitgesprcke doelstehlings cm die Westerse kultuur te
vernietig dink nie so nie. Terwyl hy self die handhawing van
die Westerse musiekdenke in sy eie geledere sterk afdwing,
spel die Scwjetheerskappy by monde van sy “kulturele ver
teenwocrdiger” in Amerika, Sidney Finkelstein, reeds teen
1930 die nuwe kultuurstrategie vir die Weste uit. In die daar
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stelling van ‘n wêreldomvattende kultuur moet Amerika die
toon aangee. In die massagerigte afbrekingsproses word die
Amerikaanse Negermusiek as die ideale instrument uit
gesonder. Dit strook met Chemodanoff se kommunistiese teo
ne oor die oorsprong van die musiek, wat lynreg met die
Christelike siening verskil. Chemodanoff se kommunistiese
teorie groei vanuit ‘n geskiedenis van die musiek in verwant
skap met die klassestryd. Daarvolgens het die musiek sy oor
sprong in die werkritmes van die werkersklas en word dit ten
koste van die musiekwaardes van die Kerk en die intellektuele
middelkias as ideaal vir die toekoms voorgehou. Volgens die
“nuwe Iinkses” in die Weste is elke mens ‘n kunstenaar.
Daarom hoef die kuns nie verhewe te wees of blywende
weardo to ho nie. Die ophomoling van die werkorekias, met sy
oorsprong in die katastrofe van 1789, het vir die musiek ‘n hele
nuwe beskermheerstelsel en waardesisteem tot gevoig gehad.
In die plek van die Kerk, die adel en hulle nabootsers, die
bourgeoisie het die openbare smaak van die massas (wat in
ons tyd subtiel deur die betrokke finansiële instellings gedik
teer word), die beskermheer vir die musiek geword.

3.4 OORSPRONG VAN DIE MUSIEK VAN DIE
“ROCK”-KULTUS

As basis vir die nuwe musiekgebonde kultuur soos uitgedruk
in die “Rock”-kultus wat hoofsaaklik op die Westerse jeug
toegespits is, geld die “Rhythm and blues” van die Amen
kaanse Neger wat soos die “Gospel song”, en “Soul” vanuit
die negentiende-eeuse “Negro spiritual” gegroei het. In teen
stelling met die algemene opvatting het laasgenoemde nie oor
wegend vanuit Christelike-godsdienstige oorwegings ontstaan
nie maar eerder as gemeenskaplike uitdrukkingsvorm van die
verbloemde verset van die Negerslaaf in die Suidelike state.

Met die na-oorlogse ekonomiese vooruitgang van die vyftiger
jare in Amerika, is die wig wat dour twee wOreldoorloë in die
Westerse lewensorde ingeslaan is, deurgedryf. In sy “blanke”
gewaad, “Rock and Roll” is die “Rhythm and Blues” as die
musikale uitdrukkingsvorm van die nuwe rewolusionêre jeug
kultus gevestig.

3.5 BETEKENIS EN VERSKEIDENHEID VAN DIE
MODERNE MUSIEKSTYL

Wanneer daar versoek word dat daar kerkliedere met ‘n eie
tydse musiekkleur daargestel word, is dit juis vanweë die wye
verskeidenheid van die moderne musiekpraktyk duidelik dat
diegene wat die versoek rig nie noodwendig weet wat dit pre
sies moet behels nie. Daarom kan gevra word of die versoek
aan een van die volgende eietydse musiekverskynsels moet
voldoen en of die ware liturgiese lied daarmee kan ver
eenselwig.

3.5.1 Onderliggende filosofie
As hoofgedagte agter die vermaaklikheids- sowel as die kuns
musiek geld die oorbeklemtoning van die primitiewe, die wan
klankige, die wispelturige, dis-georidnteerde en die eksperi
mentele.

3.5.2 Musiekverskynsels in ooreenstemming met die
onderliggende filosofie

Vir die kunsmusiek val ‘n sterk teruggryping na vitale primi
tiewe en etniese ritmiek op (Bartok, Stravinsky), asook disso
nansie ter wille van dissonansie en ‘n bewuste breuk met tona
liteit latonaliteit). Melodiese progressie na ‘n bepaalde bestem
ming soos verteenwoordig in tonale melodievorming verdwyn
deur bewuste onsamehangende opeenvolging van melodie
tone sonder ‘n bepaalde bestemming. Verder is daar eerder
sprake van sterk individualistiese style as ‘n eenvormige
moderne kunsmusiekstyl.

In die vermaaklikheidsmusiek kom die teruggryping na die
primitiewe, die natuurlike en aardse tot uitdrukking in die sterk
pulserende en gesinkopeerde ritmiese aanwending (wat soms
hoogsingewikkeld kan wees), voor. Dit word verstewig deur

die tegniek van herhaling, ritmies en melodies, wat uiteindelik
deur die toevoeging van bepaalde oorverdowende klank
sterkte en klankverwringing tot ‘n hipnotiese of gedisorien
teerde optrede kan lei. Vergelyk byvoorbeeld verskynsels 5005
“fuzz-tone, feed back, reverb, wah-wah pedal” en ander elek
troniese metodes soos die toevoeging van botone en trillings
om byvoorbeeld toonhoogte te vertroebel. Distorsie word ook
doelbewus in diens van psigediliese effekte, soortgelyk aan die
wat deur dwelmgebruik teweeggebring word, aangewend.
Daardeur word die “verruiming van die goes, die bevryding
van die eie self en die herontdekking van die wêreld” nage
jaag. (Arnold Shaw, Dictionary of American pop/rock.)

Ansçjar Jerrentrup wys in sy Entwickling den Rockmusik
von den Anfangen bis zum Beat tereg daarop dat die
moderne musiekwetenskap nog nie ‘n waardebepaling van die
populêre musiek gemaak hot nie en dat dit tot dusver slegs
volgens die kommersiële waarde (wat dikwels in reklame sette
verdraai word), beoordeel word. In teenstelling met vooraf
gaande tydperke word ‘n werk selde deur ‘n enkeling geskep
en is dit in baie gevalle ‘n groeppoging.

3.6 GEVOLGTREKKINGS
Vanweë sy afkoms is die moderne musiekstyl nie net oorheer
send materialisties gong nie maar staan dit heeltemal vreemd
teenoor die Westerse kerkmusiektradisie. Juis daarom skep dit
ten opsigte van moontlike kerstening groter probleme as in
voorafgaande tydperke. Hoewel Luther en Calvyn by die
musiekpraktyk van hulle tyd kon aansluit, betoken dit nie
noodwendig dat dit in ons tyd moontlik is nie. Omdat die
Renaissance musiekpraktyk ook vanuit die Middeleeuse,
waanin die Kerk ‘n leidende rol gespeel hot, voortgegroei hot,
was die skeiding tussen die kerklike- en sekulêre style nie baie
wyd nie en baie meer versoenbaar as in ons tyd. Luther en
Calvyn se verwysing na die ontering van die musiek is eerder
tot vulgOre woordinhoud beperk en dui nie soseer op die
diensbaarmaking van die musiek aan praktyke en doelstellings
soortgely~ aan die van vandag nie. Die oorsprong van die
huidige populêre musiekverskynsels veroorsaak dat dit om
meer as een rede nouliks yin begryplike en idiomatiese Afri
kaanse gemeentesang diensbaar gemaak kan word. Eerstens
is dit ‘n internasionaal-genigte kommersiOle en ‘n nie-volkse
styl. Dit blyk reeds vanuit die ritmiese opset wat op geen
bepaalde taal betrek is nie. Sinkope wat eie aan die foutiewe
Engelse skandening in die Negersang is, is ‘n onbekende yen
skynsel in enige Germaanse taal en gevolglik ook in die
Afrikaanse taal. Die gedurige beklemtoning van nie betekenis
dnaende lettergrepe is ook onwenslik yin betekenisvolle
Afrikaanse liturgiese sang omdat musiek dan nie ‘n onder
geskikte, beamende en intensifiserende funksie in samehang
met die Afrikaanse woord vervul nie. Vergelyk byvoonbeeld
“Day by Day” uit Godspell:

0

1oy by day,

To see Tb ee more c lear — by,

Die verskynsels van ritmiese oorheersing waarin veral die on
ophoudelike herhaling van nitmiese patrone opval asook die
doellose monotonie van herhalende melodiese fraksies, is ewe
onaanvaarbaar vir Afnikaanse Gereformeerde liturgiese sang.
Omdat dit vername elemente van die ekstatiese musiekbele
wing van die Neger via sy Wes-Afrikaanse oonsprong is, is dit
vreemd aan die Gerefonmeerde liturgiese sang waarin met die
hart en die verstand volgens die woordinhoud meegeleef moet
word. Naas die ekstatiese venteenwoordig die tipiese
“Blues”-chromatisisme Iwat nie met die dinamiese kragte van
dissonansie verwar moot word nie) emosionele meevoering
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met of sonder samehang met die woordinhoud. Gly-intervalle,
ondoelmatige melismas en lang uitgerekte klinkers dra verder
by tot die emosionele musiekbelewing. Dit was ook hierdie
tipe sangstyl wat Wagner in gedagte gehad het toe hy voor
geskryf het dat net die klinkers as oeruiting van die menslike
gevoel van belang is en dat die betekenisgewende medeklin
kers die meesleurende krag van ‘n emosionele uiting ver
troebel.

In die populêre, gekommersialiseerde Amerikaanse geestelike
lied (wat onder ons kerkjeug groot invloed uitoefen), is
bogenoemde eienskappe onmiskenbaar daar. Hoewel stilisties
gesproke sterk by “country”, “folk”, en negentiende-eeuse
opwekkinqslied aanqesluit word, toon die liedere ‘n groter oor
heersing van emosionalisme en sentimentalisme as in enige
voorafgaande tydperk. Die musikale behandeling is ‘n
weerspieeling van die sentimentele woordinhoud wat oor
wegend blote vroom ek-gerigte of nie-Sklrifgebonde verse
behels. Die gewilde wiegende 3/4 -tydmaat toon meesa! geen
verwantskap met die woordritme van die teks nie. Vergelyk
byvoorbeeld:

pLi~ ~rd t~ ~ hand ie~me an, i~an

~. ~‘i I r~l~ r,~Ip~p
stand, I am tired, I am weak, I am worn.

Die dikwelse voorkoms van lang uitgereikte klinkers met lang
nootwaardes of melismas om gevoelvolheid te verhoog, bring
mee dat hierdie liederesolistiese vertolkingsliedere is wat hulle
geensins tot eenvormige gemeentesang
byvoorbeeld:

leen nie. Vergelyk

~c~4I~ —i ~~ J. H. H. II I I I
-~

4~:~~JHt~ was Law’_ran_that

41;~~ rOck mar,. £:~;:i. b~

Saam met die nuwe stilistiese eienskappe kom ook ‘n nuwe
klankideaal wat benewens die nuwe studio- en elektroniese
klanke ook ‘n voorkeur vir die “folk”-instrumentasie insluit.
Vergelyk byvoorbeeld die “Fisher-folk”. Laasgenoemde dui
nie net op ‘n breuk met die akoestiese instrumente lbyvoor
beeld die pyporrell van die kunsmusiek nie maar ook op ‘n
strewe na die informele en nie-gekunstelde. Waar die kerk
musiek deur die eeue ‘n gebalanseerde verhouding tussen die
kuns- en volksmusiek nagestreef het, word ‘n internasionale,
kunsmatige volkse sty! toenemend op die tradisionele kerke in
verskillende lande afgedwing. Die akoestiese kitaar wat seker
lik by informele byeenkomste van klein formaat as begelei
dingsinstrument bruikbaar is, is in die eerste plek ‘n ritmiese
instrument en nie vir die aanleer van gemeentesang geskik nie.
Met inagneming van sy spesifieke doel in die “Rock”-kultus
het die elektriese kitaar nie ‘n geregverdigde plek in die
Gereformeerde liturgiese sang nie.

3.7 AANBEVELINGS
Die oplossing van die huidige probleem rondom die Afrikaanse
Psalmsang sal eerder in vernuwing volgens die Hervormings
ideaal as in ‘n bewuste aansluiting by die eietydse musiekstyl
gesoek moet word. Omdat die tradisionele Kerke in die nuwe
internasionaalgerigte geestelike lied nie soos in die vroeë
Christelike kerklied en in die Hervormingslied op skeppende
gebied leiding gee nie, is dit wet woord en musiek aanbetref,
oorwegend op ‘n ooreenvoudige vlak en volgens die tradisie

van die sektariese lied bloot op die sinstrelende, wat vanweë
die oorredingskrag daarvan uitgebuit word, gemik.

In die daarstelling van nuwe idiomatiese Afrikaanse liturgiese
liedere lwaarin die toonsetters bereid moet wees om die
musiek waarlik vir die Afrikaanse woord diensbaar te maakl,
ken eerder op die meer bruikbare ooreenkomste vir die litur
giese lied en die eietydse musiekpraktyk gekonsentreer word.
Eerstens is daar die aspek van toonmateriaal. Met die uit
sondering van die “psigediliese rock”, bly die tipiese Westerse
tonale sisteem grondliggend vir a! die vermaaklikheidsmusiek.
Verder is daar in sommige tipes soos die Afrikaanse luisterlied
die tendens om tot die essensie van die woorde deur te dring
en dit musikaal so na moontlik te verklank.

Die diensbaarmaking van die musiek vir die doelstelling van
“acid rock” asook menige “Beatle”-lied getuig dat die uitbeel
dingsmoontlikhede van die musiek fyn ondersoek is. Omdat
die moderne vermaaklikheidsmusiek so sterk in die Neger se
omgang met die musiek veranker is, het dit dikwels die vermoë
om die gevoelsinhoud van die teks intensief tot uitdrukking te
bring. Wanneer die Neger sy vreugde, smart of opstendigheid
met behulp van die musiek verklenk, is dit ondubbelsinnig ‘n
vreugdelied, klaaglied of strydlied.

Waar die samestellers en die enke!e toonsetters van die
1937-Psalmbundel nog nie oor die moderne musiekwetenskap
like studies oor die eenheid tussen woord en toon en die deur
dagte diensbaermaking van die musiek aan die woordinhoud
beskik het nie, is die toestend vandag heelwat beter. Die ver
skoning dat kerkmusici nie van beter kon geweet het nie is nie
meer in ons tyd geldig nie. Kerkmusici moet weer in die daar
stelling van effektiewe liturgiese liedere onderrig word terwyl
voornemende predikante se waardering en beoordelingsver
moe tussen gepaste en nie-gepaste toonsettings verbeter kan
word.

Die aanwending van musiekwetenskaplike kennis beteken
egter nie dat dit die daarstelling van kunswerke wat vir die
gemeentesang ontoeganklik is, ten doe! het nie. Die geskiede
nis van die liturgiese lied toon immers aan dat in tydperke,
waarin die liturgiese lied ‘n hoogtepunt bereik het, ‘n deur
dagte diensbaarmaking van die kunsmusiekpraktyk en die
volksmusiek oorheers het. Dat die moontlikhede van die yolks
musiekstyl en die tonale kunsmusiek nog geensins uitgeput is
nie, blyk vanuit meer as een voorbeeld uit die
“Beatle”-repertorium wearin die tradisionele Engelse skende
ring nagevoig word en vindingryke harmoniese inkleding ver
nuwing verseker. Vergelyk byvoorbeeld hulle volksballade
“~lackbird” of die lomerige “Goodnight, sleep tight”.

Onder die jong geslag Afrikaanse komponiste tel dear gelukkig
ook kerkmusici wat sekerlik in samewerking met teologiese
woorduitlegkundiges, digters en taalkundiges tot die kern van
meer bruikbere Afrikaanse liturgiese liedere sal ken deurdring.
Alleen wanneer die logiese eenheid tussen die Afrikaanse
woord en die verskillende musikale middele tot sy reg kom,
kan daar sprake van sinvolle vernuwing wees. Dit sal in oor
eenstemming met dr Jan Bouws se waarneming dat die
Afrikaner ook sy unieke musikale siening vir ‘n bepaalde tipe
gemoedsinhoud en woorde het, nodig wees om vanuit die
Afrikaanse yolks- en liturgiese sang na riglyne te soek.

Omdat die dearstelling van nuwe Psalmberymings en toon
settings lank ken duur, sal bestaande voorbeelde van veral
Duitseasook Engelseoorsprong, oorweeg ken word. Wear die
hedendaagse Engelse himnologie ‘n ongekende bloeitydperk
beleef, ken dear sekerlik enkele bruikbare voorbeelde gevind
word. Dieselfde toetsing en diensbaarmaking van die musiek
wet vir die vroee Christelike- en Hervormingslied gegeld het,
sal egter ook ten opsigte van die Afrikaanse teks toepaslik bly.
Die behoud van Geneefse settings wat goed insleg gevind het,
behoort ook ter verbetering van idiomatieser en begrypliker
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Afrikaanse sang aan dieselfde toetsing onderwerp te word.
Noodsaaklike veranderings ten opsigte van beter frasering,
kandensering en ritmisering behoort dienooreenkomstig oor
weeg te word.

Die daarstelling van nuwe, bruikbaarder, singbaarder en
idiomatieser Psaimliedere kan egter nie alleen die probleme
van die Afrikaanse Psaimsang oplos nie. Deegliker bevorde
ring van die ware Gereformeerde liturgiese lied in samehang
met die Gereformeerde erediens asook die kweking van waar
dering daarvoor is dringend nodig onder die jeug. Tans is hulle
te veel blootgestel aan die invloed van die gekommersiali
seerde geestelike lied en die van charismatiese oorsprong,
waarin populariteit ter wille van populariteit oorheers. Omdat
die ware liturgiese lied se eietydse waarde eerder in sy aktua
liteit en bruikbaarheid Iê, kan die Jeugsangbundel vanweë
sy sterk tyd-, groep- en stylgebondenheid hoogstens die illusie
van verbeterde sang skep.

Indien die Afrikaanse liturgiese sang inderdaad volgens die
oorspronklike doel en betekenis van die Gereformeerde litur
giese lied voortgesit moet word, is daar net een pad sonder
kortpaadjies oop. Omdat die populêre geestelike lied meesal
vanweë sy buite kerklike afkoms ten opsigte van die vereistes
vir die ware Gereformeerde kerklied ver tekort skiet, kan dit nie
as oplossing gesien word nie. Die sukses van vernuwing sal
ook saamhang met die mate waarin daarin geslaag gaan word
om die Afrkaanse liturgiese sang uit sy stiefkindstatus te bevry
en van wêreldgelykvormigheid te weerhou. Idiomatieser en
beter singbare melodieë kan die pad oopmaak maar dit kan nie
op sigself die liturgiese sang op die regte pad hou nie.

Ter bevordering van liturgiese sang vra die opleiding en taak
van kerkmusici ook om meer opvoedkundige en skeppend
beoordelende aanpassings. Tans is dit te veei op die kerklied
as historiese verskynsei toegespits. Verder behoort die kerk
liedopvoeding van toekomstige predikante ook meer prakties
beoordelend gerig te word. Hersieningswerk en die identifi
sering van probieme, behoort eerder deurlopende aandag te
geniet as die huidige periodieke pogings wanneer krisis
situasies dit noodsaak. Deurlopende navorsing van nuwe stro
minge kan ook halsoorkop werk uitskakel en sinvoller vernu
wing bevorder.

Dr. E. Roux
OPSOMMING VAN STUDIESTUK
OKTOBER 1985
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DIE EIE STEM VAN DIE PSALMS

BYLAE B

in die kerk is daar verskeie iiedere en liederebundels. Onder
hierdie liedere en liedbundels is daar een bundel met 150 lie
dere wat onderskei word van die ander, wat gewoonlik
afsonderlik genoem word en wat ‘n eie karakter dra — die
Psalms. Ons kan sê die Psalms as liedbundel het ‘n eie aard —

‘n eie “stem”.

1. DIE BESONDERE POSISIE VAN DIE
PSALMS IN DIE BYBEL

In die Bybel vorm die Psalmboek ‘n unieke boek. Dit is opge
bou en saamgestel uit ‘n groot aantal liedere — ‘n hele Bybel
boek vol liedere. Hierdie liedere is nie later by die hoofstuk
indeling in hoofstukke verdeel nie, maar genommer volgens
die afsonderiike liedere.

Hierdie liedbundei staan in die kanon. Dit is poesie, is liedere
wat onder die inspirasie van die Heilige Gees tot stand gekom
het. Ons kan sê God het dit so gewii en gebruik 00k dit vir sy
seifopenbaring aan die mens.

By die tempel en in die sinagoge het dit ‘n besondere posisie
ingeneem. Dit is nie gebruik vir die reelmatige voorlesing soos
die wet en profete nie. Dit hoort ook nie by die feesroile wat by
die feeste gelees is nie. Hierdie boek is gebruik cm daaruit te
bid en te sing. Die Psalms het ‘n wesentlike deel van die
liturgie gevorm.

2. DIE PSALM BOEK IN DIE NUWE
TESTAM ENT

* Talryke aanhaiings in die Nuwe Testament uit die Psalms.

Daar is sowat 200 aanhaiings in die Nuwe Testament uit die
Psalms. Die aantai toespelings op die Psalms is egter veel
groter. Tereg skryf M Jenny: “Geen boek van die Ou Testa
ment word in die Nuwe Testament enigsins naastenby so dik
wels aangehaal as die Psalms nie”.

* Jesus se hele Persoon en werk is omring van en deurweef

met aanhalings uit die Psalms:

Sy lewe is ‘n uitbeelding van die Psalms. Die Magnificat (Luk.
1:46-55) en die Benedictus (Luk. 1:68-79) is ‘n refrein van Ps.
41:14; 72:18; 89:53; 106:48.

By sy doop klink Psalm 2:7 (Matt. 3:17), ook ‘n Psalm by die
tweede versoeking (Ps. 91 — Matt. 4:6), net soos op die berg
van verheerliking (Ps. 2:7 — Matt. 17:5).

Deur gelykenisse te vertel, vervul Jesus die Woord (Ps. 78:2 —

Matt. 13:35)

Jesus sien Ps. 110:1 as die openbaring van die voile geheim
van sy messianiteit (Matt. 22:44; Mark. 14:62; Luk. 20:42v).
So sai die gesiagte Hom ook sien sit aan die regterhand van
God (Matt. 26:64 en par — Ps. 110; Ps. 104:3).

Die intog van Jesus in Jerusalem word deur die evangehste
gesien as ‘n vertoiking van Ps. 118. So ook word Ps. 22 in ver
band gebring met sy kruisiging.
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By die laaste nagmaal waartydens die nagmaal ingestel is, sing
Jesus en sy dissipels die groot hallel — Ps. 113—118 — Matt.
26:30.

In sy verlatenheid aan die kruis kom weer eens die Psalms ter
sprake — Ps. 38:12v; 88:9 — Luk. 23:49.

Jesus se laaste woorde aan die kruis is ‘n Psalmvers — Ps.
31:6 — Luk. 23:46 — “Vader, in u hande gee Ek my gees ocr.”

Ook na sy dood het die Psalmgesang voortgegaan — Joh.
19:36 — Ps. 34:21.

Jesus word as die Subjek van die Psalms herken — Ps. 22 —

Mali. 27:34vv.; Ps. 69:22; 109:25 — M~iil. 27:48,49.
* Die Psalms word verstaan as “vervuld” in Jesus. Vervul

ling moet nie gesien word as voorspellings wat in Jesus Chris
tus uitgekom het nie. “Vervulling” beteken dat die woorde van
die Psalms deur Christus in hulle diepste en na hulle waar
agtige inhoud vervul is (vgl. JM Gerritsen, De Psalmen van
Israel als het gebedenboek van de Kerk, in: Kerk en Eredienst,
Jrg vii, NO 1, 1952, 20). In hierdie siening het Christus self ons
voorgegaan. Hierin het die kerk Hom nagevolg. Hierin lê
tegelyk die uitgangspunt vir die gebruik van die Psalms in die
liturgie.

Die Nuwe Testamentiese Kerk eien hom die Ou Testamentiese
Psalter toe as ‘n eie Psalmboek, waarin die oorspronklike
spreke weerklink met ‘n allereie “vervuldheid”. In sy hede is
die Skrif “vervuld”. Hierdie “vervuldheid” kan deur die eeue
van die geskiedenis van die kerk, van geslag tot geslag en van
naspreker tot naspreker, ‘n eie kleur aanneem (vgl, K.
Heeroma. De Kerk en haar psalmboek, Kerk en Theologie, Jrg
24, No 4, 1973, 303,304).

* Ook die prediking van die apostels is deurweef met

motiewe uit die Psalms. Dit loop dwarsdeur tot Openbaring en
hier word Jesus beskryf as die opperste Koning.

3. DDE CHRISTELDKE KERK NEEM DDE
PSALMS OOR AS SY LDEDBOEK

* Vanaf sy begin, dwarsdeur die lang geskiedenis van die

kerk, het die kerk die psalmboek as ‘n wesentlike dee) van sy
erediens en van sy liedereskat beskou. Op die lang weg van sy
bestaan het die kerk die Psalms gekoester, dit gelees, gesing
en gebid — ja daaruit geleef — in sy samekomste en in die
persoonlike devosie (toewyding).

* Die kerk het hom steeds verbonde geweet met die bood

skap van hierdie boek, waar die geloof in die lewe van mense
konkrete gestalte aangeneem het. By die lees en sing en bid
van die Psalms het die kerk die stroom mense in hulle ryke
verskeidenheid aan sy geestesoog sien verbybeweeg. Hierdie
mense was egte mense wat in hulle geluk of droefheid, jui
gend of klaend, seëvierend of verdruk, in die hg van die
lewende God beweeg het. Die kerk het naas hulle kom staan,
soos hulle voor God staan, en het self ook so voor God kom
staan en het Hom so leer ken en tegelyk besef dat Hy hülle
ken.

* Die Psalms het geword en gebly die “lof”-, “dank”-, en

“smeekboek” van die kerk — die leerboek ocr die praktiese
geloof en die troosboek in aanvegting. In die Psalms het die
kerk gehoor van die groot dade van God, ja s~’ eie stem
gehoor, en geleer om daarop in geloof en lof en dank te ant
woord. Hulle het die werk van God in die lewens van mense
gesien en hierdie selfde werk vir hulleself verwag.

* Die Psalms is uit die tyd voor die koms van Jesus Christus.

Daarom het die kerk die Psalms we) geheel toegeëien, maar
het die gebruik baie vroeg (so vroeg as die tweede eeu) ont
staan cm elke Psalm te eindig met die sing van die trinitariese
lofvers, die gloria Patri.

4. DDE PSALMS AS LDEDBOEK NAAS
DDE LEESBOEK EN PREEKBOEK

* Waar die Psalms berym word cm as liedere gebruik te

word, gebeur inderdaad iets daarmee. By ‘n beryming kom ‘n
ingrypender verandering as by ‘n vertaling. By die beryming
word die boodskap inniger vervleg met die geestesbesit van
die berymer en van kerk en van die bepaalde tyd. Dus deur die
beryming kry die Psalms ‘n gekleurde vertolking.

* In die kerklied kom b~ ‘n ritme van die berymde teks, wat

die boodskap ‘n blywender effek gee as die prosateks. Hierby
kom verder die versterking van die boodskap deur die melodie
van die lied Sn verkry die gesonge Psalms en wat dikwe.ls
herhaal word, ‘n ander karakter as die Psalm wat net gelees
word.

* In die Bybel is die Psalmboek een boek van ‘n hele reeks

van 66. In die liedboek word die Psalms as’t ware uitgehaal en
verkry dit ‘n groter selfstandigheid. Deur die herhaling word
die bekendheid daarmee en die krag daarvan in die lewens van
mense, in hierdie vorm, versterk.

5. DDE BOODSKAP VAN DDE PSALMS
* Die hele skaal van die menslike node en emosies vind ‘n

weerklank in die Psalms:

Die Psalms het ‘n skoonheid wat ontroer, ‘n aanbiddingskrag
wat uniek is, ‘n spiritualiteit wat die hele menslike emosie cm-
vat en ‘n segkrag wat ten spyte van die eeuelange gebruik, nie
afslyt nie. JJ Muller versterk die uiteensetting van die beteke
nis van die Psalms as hy skryf: “IDie Psalms) bevat al die
musiek van die menslike gemoed: die liriese uitinge van sy
liefde, die droewige berou ocr sy sonde, die vreugde in sy ocr-
winning, die wanhoop aan homself in sy swakheid, die opbeu
rende krag van sy geloof en die salige jubel van sy versekerde
hoop”. Die inhoud omvat die hele span van die geloofslewe:
“from the depths of despair (Psalm 130) to the heights of
exaltation (Psalm 150), from the praise of God as Creator
(Psalm 104) to the confidence in Him as Shepherd (Psalm 23),
from prayers of penitence (Psalm 321 to hymns of thanksgiving
(Psalm 136)” (LG Nuechterlein). In dieselfde trant skryf EE
Ryden: “No other hymnbook has reflected so profoundly the
hopes, the joys and sorrows, the longings and aspirations of
the human soul as does the Psalter”. By die ingebruikneming
van die Afrikaanse Psalm- en Gesangboek in 1944, spreek
Totius die volgende gevleuelde woorde uit: “Psalmsing is die
hemelvaart van die siel, die uitstrek van die hand na die ver
borge skat van die geloof.” Seer tereg skryf Eusebius van
Caesarea (263-339) in sy kommentaar op die Psalms: “Alles is
soos in ‘n greet openbare skatkamer in die boek van die
Psalms saamgedra”.

* Die kern van die boodskap van die Psalms in sy ryke ver

skeidenheid is dat dit gerig is tot God in sy heiligdcm en dat dit
in oneindige variasie die lof, prys, verheerliking, dank en aan
bidding van God besing. God staan in die middelpunt en
daarom kry die mens ook sy regmatige plek. Hier word nie
vanuit die mens gedink ocr God en sy sorg en liefde nie maar
vanuit God as die lewende God. Die teologiese gerigtheid van
die Psalms bring ‘n groot korreksie aan by die subjektiewe en
antroposentriese siening vandag van die lied, van die gods
diens — ja van God self.

6. DDE PSALMS AS BASDS EN BRON
VAN ALLE KERKSANG

* Die Psalms is die kern, die basis, die voorbeeld van alle
kerksang. Nie alleen het die Christelike kerk die hele bundel
met die Psalms net so oorgeneem as sy eie liedbundel nie,
maar die Psalms het gedien as die basis, die cerstof, die vocr
beeld van alle verdere liedere.
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* Die felt dat die hele bundel van 150 liedere in die kanon

opgeneem is en as Woord van God gesien word, gee daaraan
‘n besondere betekenis. Natuurlik staan nie alles van die Bybel
in die Psalms nie en spreek dit nie direk van die koms, lewe,
sterwe, opstanding van Christus nie en moet ons daarby die
hele vervulling van die hell in die Nuwe Testament ook by die
sang betrek, — tog bly die Psalms as liedboek iets unieks.

Vir Calvyn was dit so uniek omdat dit God se eie geinspireerde
Woord is. Hy skryf in die voorwoord van sy Geneefse liturgie,
La Forme: “Die Psalms is deur die Heilige Gees self aan kon
ing Dawid ingegee. So kan ons by die Psalmgesang seker
wees dat God ons die woorde in die mond lê, asof Hyself in
ons sing, om sy roem te verhoo~”. In die voorwoord van sy
kommentaar op die Psalms skryf hy: “Omdat ons oral gesoek
het, sal ons geen beter of gepaster vind as die Psalms van

Dawid nie wat die Heilige Gees uitgespreek en aan hom gegee
het nie” Deur die sing van die Psalms gee ons volgens Calvyn,
aan God terug wat Hy eerste aan ons gegee het, en spreek ons
ná wat Hy vOOrgespreek het.

* Waar die besondere betekenis van die Psalmboek as lied

boek van die kerk beklemtoon word, beteken dit egter nou nie
dat dit die enigste liedboek is nie. Dit sou ‘n miskenning van
die Skrif self wees. Ons sing egter die berymde Psalms ter ere
van die God van die Verbond, die God en Vader van ons Here
Jesus Christus.

Die Psalter as die gebeds- en gesangboek van Israel en van die
Jodedom het ook die qebeds- en qesanqboek van die kerk ge
word, van sy begin tot vandag. “Die Psalms het ononderbroke
op die lippe van die biddende Godsvolk gebly” (H. Goltzen).
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22 Vers~ag van die A~gemene Kommissie vir

BYBELVERKLAR~NG EN BYBELVERTAUNG

1. PERSONEEL
1.1 Prof FJ Botha, wat vir prof AF~ van Zyl as skriba opge
volg het, het na ‘n tyd van siekte op 5 Julie 1985 te sterwe
gekom. Sy diepbetreurde heengaan is ‘n gevoelige verlies nie
net vir hierdie kommissie nie maar vir die Nuwe-Testamentiese
Wetenskap en vir die Ned Geref Kerk.
1.2 Met die oog op die nuwe samestelling van die kommissie
deur die sinode is ‘n tussentydse skriba nie benoem nie.

1.3 Prof EP Groenewald, wat sedert die ontstaan van die
Kommissie vir Bybelverklaring (Raad van die Ned Geref Kerke,
Pretoria, Maart 1941) onafgebroke daarin gedien het, het die
leeftyd bereik dat hy vir herbenoeming nie meer in aanmerking
kom nie.

2. BYBELVERKLAR~NG
2.1 NUWE TESTAMENT
2.1.1 Reeds verskyn sedert die vorige sinode:
JL de Villiers, Handelinge, deel 2
WD Jonker, Brief aan die Romeine, Sde druk
EP Groenewald, Tweede Brief aan Korinte, 3de druk
JH Roberts, Brief aan Efesiërs
EP Groenewald, 1 en 2 Petrus en Judas, 2de druk

2.1.2 ~n die pers
BJ Lategan, Brief aan die Galasiërs
EP Groenewald, Openbaring van Johannes

2.1.3 h voorbereiding
HJB Combrink, Evangelie van Matteus
EAC Pretorius, Brief van Jakobus

2.2 OU TESTAMENT
2.2.1 Reeds verskyn
A Konig, Die profeet Amos, herdruk
WS Prinsloo, Rut

2.2.2 ~n voorbereiding
In opdrag van die vorige sinode is die werk aan ‘n reeks verkla
rings van die Ou-Testamentiese boeke in ems aangepak. die
werk is aan kundige medewerkers uitgedeel. Daar word in die
vooruitsig gestel dat die reeks teen 1990 voltooi behoort te
wees.

3. BYBELVERTAUNG
3.1 Werk aan die nuwe Bybelvertaling in Afrikaans het
voorspoediger verloop as wat by die vorige sinode in die voor
uitsig gestel is. Op 2 Desember 1983 is die Nuwe Vertaling by
‘n feestelike geleentheid in Bybelhuis, Kaapstad, deur die
Bybelgenootskap van SA bekendgestel.

3.2 Daarmee het die sinode se finansiële onderneming t.o.v.
die Nuwe Bybelvertaling tot ‘n einde gekom.

3.3 Skakeling met die Bybelgenootskap in belang van die
Bybel in Afmikaans (die 1933-, 1953- en 1983-vertaling) word
voortgesit deur ‘n Kerklike Advieskomitee (vroeër genoem die
Breëkomitee) bestaande uit verteenwoordigers uit elk van die
kerkverbande deur wie die Afrikaanse Bybelvertaling oor
wegend gebruik word, t.w. die Ned Geref Kerk, die Ned Herv
Kerk, die Geref Kerke, die Ned Geref Sendingkerk en die AGS.

3.4 Op bogenoemde Kerklike Advieskomitee benoem die
Ned Geref Kerk sewe verteenwoordigers op aanbeveling van
sy Kommissie vir Bybelverklaring en -vertaling.

3.5 Die huidige verteenwoordigers van die Ned Geref Kerk
op die Kerklike Advieskomitee is: proff FJ Botha (oorlede), JL

de Villiers, FC Fensham, EP Groenewald, AH van Zyl, JB van
ZijI en PA Verhoef.

3.6 Die huidige betrokkenheid van die Ned Geref Kerk in die
Kerklike Advieskomitee is nuttig, noodsaaklik en funksioneer
effektief, soos blyk uit die notule van die eerste vergadering
van die Kerklike Advieskomitee gedateer 27 Augustus 1984 en
die konsepnotule van 26 Augustus 1985, sowel as die konsep
notule van hierdie Kommissie se vergadering van 26 Februarie
1985.

4. RNANS~ES
4.1 Fondse deur die sinode bewillig vir Bybelvertaling is deur
die Bybelgenootskap geadministreer, en daaroor is reeds ver
slag gedoen.

4.2 Fondse soos aangevra, is benodig vir reis- en verblyf
koste i.v.m. kommissievergaderings.

5. AANBEVEUNGS
U kommissie beveel aan:

5.1 dat die sinode die Here dank vir die ~ewe en werk
van prof FJ Botha as ‘n besondere gawe aan die Ned
Geref Kerk, en dra sy diepe meegevo& oor aan die
weduwee en kinders;

5.2 dat die sinode sy dank uitspreek teenoor die
bewerkers van kommentare wet reeds voftooi is, en die
medewerkers aanspoor om hulle onderskeie opdragte
binne die gestelde tyd af te hand&;

5.3 dat die sinode sy dank uitspreek teenoor die
NGKerk-Uitgewers en sy persone& vir die publikasie van
die reeks en die goeie samewerking met die kommissie;

5.4 dat die sinode sy dank uitspreek teenoor die mede
werkers uit die Ned Geref Kerk wet end-uit ‘n aandeel
gehad het aan die Nuwe BybelvertaNng t.w. proff FJ
Botha (postum), JL de Villiers, FC Fensham, EP Groene
wald, WS Prinsloo, AH van Zyl, JB van Zij~, PA Verhoef
en die ta&adviseurs proff W Kempen en GS Nienaber;

5.5 dat die sinode ‘n besondere woord van dank rig aan
proff EP Groenewald en AH van Zy~ wat onderskeidelik
as voorsitter en skriba van die Kommissie van Verta~ers
en van die Eindredaksie gedien het;

5.6 dat die sinode die begroting soos voorgele,
goedkeur;

5.7 dat die sinode weer die kommissie van ses lede
benoem om voort te gaan met die uitvoering van sy op
drag.

6. BEGROT~NG
Vim die tydpemk 1986 tot 1990 begroot u kommissie:

Vim vergaderings (reis- en verblyfkoste): R3000

Met hoogagting en toebidding van die seen van die Here
u dienswilliges in Christus

EP Groenewald (Voorsittem)
JL de Villiers
FC Fensham
AH van Zyl
PA Verhoef
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23

BESKRYWINGSPUNTE

Die beskrywingspunte met hulle motiverings wat hier voig, is
gerangskik volgens die orde waarin die verslae in hierdie Agen
da voorkom. Telkens word ‘n B voor die hoofnommer geplaas
sodat dit duidelik is dat dit ‘n beskrywingspunt is.

Die nommers is soos volg:

B4 EKUMENIESE SAKE

B6 LEER EN AKTUELE SAKE

B7 JEUG

B8 EREDIENS

B9 ALGEMENE SAKE

B12 FONDSE

813 SENDING

815 DIENS VAN BARMHARTIGHEID

B17 REGTE

BiB AMPSBEDIENING EN EVANGELISASIE

(Hierdie nommers stem dan ook ooreen met die tydelike kom
missies se T-nommers)

B4 EKUMEMESE SAKE
B4.1 ALGEMENE KOMMISSIE VIR

EKUMENE
Die ASSK wil graag die volgende beskrywingspunt aan die
Algemene Sinode voorlê:
“Die Algemene Sinode besluit om die huidige subkommissie
van die Breë Moderatuur met opdrag Ekumene uit te bou tot
‘n volwaardige Algemene Kommissie vir Ekumene, wat op
‘n gelyke vlak met die ander Algemene Kommissies vir Sen
ding, Jeug, Diens van Barmhartigheid, ens., sal funksioneer.”

Algemene Sendingkommissie

B42 VOORTGESETTE LIDMAATSKAP:
GES

Die Sinodale Kommissie van die Ned Geref Kerk in SA doen ‘n
dringende beroep op die Algemene Sinode om die voort
setting van die Iidmaatskap van die GES ernstig te oorweeg.
Motivering:
Die SK neem kennis van die besluit van die Breë Moderatuur
geneem op 31 Oktober 1984 om vanaf 1 Januarie 1985 die
Iidmaatskap van die NG Kerk in die GES voorlopig op te skort
asook van die wye reaksie wat dit uitgelok het. Die SK be
vestig weer eens die belangrikheid van kerklike eenheid en
ekumeniese strewe soos deur die Skrif (oa Joh 17:17-23; Efes
4:2-16), die Hervormers (met name Calvyn), die Belydenis
skrifte (vgl Art XXVIII van die NGB) en die Gereformeerde
tradisie beklemtoon word. Besluite wat hierdie eenheid raak
moet uiteraard met die grootste ems gehanteer word.

Die SK neem kennis van die belangrikste oorwegings wat die
BM daartoe gebring het om die besluit ten opsigte van die
GES te neem, tw die onkonstitusionele optrede van die GES
teenoor die NG Kerk, die voortgesette Iidmaatskap van die
GKN en die koste-aspek, maar is geneë om die oortuiging wat

deur een van sy lede uitgespreek is (DK 6/2/85) te deel dat dit
nie een van die redes en ook nie almal saam so ‘n drastiese
stap regverdig nie. Die Algemene Sinode het in elk geval die
kwessie van voortgesette Iidmaatskap op sy agenda vir 1986
geplaas ten einde daaroor te besluit ooreenkomstig die bepa
ling in KO Art 71.4. Dit is nie duidelik watter dringendheid daar
bestaan het dat daar op hierdie stadium, terwyl die GES
boonop eers weer in 1988 vergader, tot opskorting van lid
maatskap besluit moes word en nie tot 1986 gewag kon word
nie. As ekumeniese kommissie van die Algemene Sinode sou
die BM volkome binne sy reg wees om met ‘n aanbeveling in-
sake licimaatskap te kom, maar dit is ‘n vraag of ‘n besluit tot
summiere opskorting van Iidmaatskap in orde is en 00k of die
gevaar nie bestaan dat die Algemene Sinode juis hierdeur
geprejudiseer word nie.

Die SK wys graag op die ernstige implikasies wat die deur
voering van hierdie besluit kan he veral vir die eenheid en
voortgesette samewerking binne die NG Kerkfamilie maar ook
vir die NGK se voortgaande rol in en bydrae tot die wêreldwye
kerk van Christus. Toenemende kerklike isolasie Iaat ook die
gevaar van kerklike sowel as teologiese irrelevansie al hoe
groter word.

Verder word ook gewys op die geleentheid tot getuienis
lewering teenoor andere, asook die noodsaak om steeds
bereid te wees tot voortgaande gesprek met medegelowiges.

Bywoning van sulke byeenkomste deur afgevaardigdes van
die jongkerke het in die verlede feitlik sonder uitsondering
geskied met finansiële hulp van die ASSK of onderskeie
SSK’s.

‘n Besluit tot uittrede deur die NGK plaas die betrokke kom
missies in ‘n uiters ongemaklike situasie. Hulle sal of moet
voortgaan om jongkerke te help om byeenkomste by te woon
terwyl die NG Kerk self wegbly, Of hulle hulp moet terugtrek
— waardeur verhoudinge verder vertroebel kan word. Dit sal
die jongkerke dan juis dwing om moontlik elders (die GKN?)
om hulp te gaan aanklop, met verdere onheilsame gevolge vir
verhoudinge binne die NG Kerkfamilie.

Sinodale Kommissie Wes-Kaapland

B4.3 BESLUIT NED GEREF KERK IN
SUID.AFRIKA 1857

Die Algemene Sinode verklaar dat die tweede gedeelte van die
besluit van 1857 wat lui waar deze maatregel, ten gevolge
van de zwakheid van sommigen, de bevordering van de zaak
van Christus onder de Heidenen in de weg zoude staan, de ge
meente uit de Heidenen opgerigt, of nog op te rigten, hare
Christelijke voorregten in afzonderlijke gebouw of gesticht
genieten sal” onskrifmatig was.

Sinode Midde-Afrika, September 1985

Nota van skriba
Hoewel daar tans vrae gevra word of die verhoucling van
die Ned Geref Kerk met die ander lidkerke van die
Familie van Ned Geref Kerke wel as ekumeniese betrek
kinge volgens Art 71, gereken kan word, word die vol
gende beskrywingspunte wel na hierdie kommissies ver
wys. Dit hoort ook nie spesifiek by enige ander kom
missies tuis nie.
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B4.4 KERKLIKE BESTUDERING VAN
DIE PROBLEEM VAN APARTHEID
IN SAM EHANG MET DIE KONSEP
BELYDENIS EN DIE STATUS CON
FESSIONIS VAN DIE NGSK

1. Inleiding

Die Sinodale Kommissie van die Ned Geref Kerk in Suid-Afrika
stuur hierdie studiestuk vir behandeling en boekstawing aan
die Algemene Sinode.
Die agtergrond van hierdie stuk is die hele verloop van sake
vanaf die afknndigin~ van die Status Confessionis en die
opstel van die Konsepbelydenis. Die Breë Moderatuur het in
sy voorbereiding van ‘n antwoord op bepaalde probleme ge
stuit, oa op die feit dat die belydenis nog ‘n voorlopige stuk is
waarmee nie aHe gemeentes van NGSK hulle vereenseiwig het
nie. Daarby was dit nie vir die Breë Moderatuur duidelik
presies wat met bepaalde begrippe soos “versoening” en
“apartheid” bedoel word nie. Versoeke van die Breë
Moderatuur om met die Moderatuur van die NGSK samespre
kings te voer oor hierdie sake is egter nie toegestaan nie, sodat
die Breë Moderatuur verplig was om daarsonder ‘n antwoord
aan die Sendingkerk op te stel. Reaksies op hierdie antwoord
was van uiteenlopende aard, ook uit die NGK self, sodat die
Moderamen besluit het om SKLAS te vra om ‘n deeglike
studie van die saak te maak.

Dit behels oa dat hierdie studie losgemaak moet word van alle
emosie en partypolitiek en dat op die prinsipiële vrae gekon
sentreer moet word, vrae rondom die versoenbaarheid van die
konsepbelydenis met die Skrif en ons belydenisskrifte, die
noodsaak al dan nie van die konsepbelydenis, of die NGK
daarmee kan saamstem, of daar dalk ook elemente van by. die
Swart Teologie aanwesig is, ens. Veral sal ‘n deeglike studie
van die begrip “apartheid” gemaak moet word, aangesien die
hele kwessie van die Status Confessionis daarom wentel. Dit
gaan dan veral om die standpunte en moontlike besluite van
die NGK in hierdie verband: het die NGK prinsipiële stand
punte oor apartheid ingeneem? Was dit blote praktiese politiek
wat gekondoneer is? Verstaan die NGK onder apartheid die
selfde as die NGSK?, ens.
In hierdie stuk word eerstens aandag gegee aan ‘n tetiese
weergawe van die situasie waaruit die belydenis ontstaan het,
die teologiese inhoud daarvan en die etiese implikasies wat
daaruit getrek word. Tweedens word krities evaluerend in
gegaan op die historiese aanloop tot en die interpretasie van
die situasie, die genoemde teologiese inhoude en die sosiaal
etiese implikasies.

2. Die ontstaansituasie
Uit die aard van die saak gaan dit per slot van rekening om die
teologiese en ekumeniese status van die Status Confessionis
en die Konsepbelydenis. Dit sal egter ‘n fout wees om dit bloot
as ‘n abstrakte en akademies-teoretiese aangeleentheid te
hanteer.
2.1 Ems en patos
Vir ‘n goeie begrip van die hele aangeleentheid is dit nood
saaklik om kennis te neern van die klimaat waarin dit ontstaan
het. In verskeie publikasies is groot klem gelê op die emo
sionele en eksistensiële aard van die belewing van die Suid
Afrikaanse politieke en sosiaal-maatskaplike situasie deur die
lidmate van die NGSK. Die feit is eenvoudig dat die Konsep
belydenis nie die gevolg is van ‘n uitgerekte teoretiese en aka
demiese studie nie. Dit het eerder direk voortgekom uit die er
varing van diskriminasie, onreg en ongelykheid wat vir hulle
verbind is aan die harde en konkrete sosio-ekonomiese en
politieke realiteite van die stelsel van apartheid.

Hierdie ervaring mag nie gerelativeer word deur allerlei
besware of “nuanseringe” nie, maar moet (voorlopig, altans)
aanvaar word as die algemene en egte ervaring van die kleur
ling in Suid-Afrika. Vir baie blankes is dit inderdaad ‘n versoe

king om die skerpheid van emosie en reaksie by die kleurling te
relativeer deur vrae te stel by oor die algemeentheid daarvan,
of oor die felt dat die leiding in hierdie verband veral van blanke
Ieraars en Ieiers in die NGSK uitgegaan het. Die onmiddellike
reaksie van vele blankes is dikwels om te verklaar dat dit tog
alles nooit sO bedoel was nie. Hoe dit egter ook al gedoen
word, die felt bly eenvoudig dat ons nie nader aan enige
oplossing sal kom deur ‘n relativering van die eksistensiële
patos, diepte en ems van die protes van die NGSK nie. Dit is
dringend noodsaaklik dat dit as ‘n kardinale vertrekpunt
behoue bly.

In die kern van die saak gaan dit om die oortuiging van die
NGSK dat apartheid onhoudbaar is omdat dit al tot soveel lv-
ding aanleiding gegee het. Apartheid is vir hulle verbind met
rassisme en met ‘n valse begrip van rasse-meerderwaardigheid
by die blankes. Dit is vir hulle nie maar net ‘n pragmatiese
politieke oplossing vir Suid-Afrika se probleme nie, maar ‘n
polariserende en konflikskeppende rassistiese ideologie.
Daarom is dit sonde en afgodery, en enige morele of
teologiese regverdiging daarvan gevolglik kettery. En nou oor
deel die NGSK dat die NGK skuldig staan aan hierdie kettery
en eis hulle dat die NGK sy skuld moet bely voordat daar
sprake kan wees van versoening en gemeenskap met die
NGSK. Hierdie berou en skuldbelydenis van die NGK moet
dan gepaard gaan met konkrete bewyse dat hy in feite die
totale apartheidsisteem verwerp.

Dit is duidelik dat dit nie moontlik is om die hele saak in skerper
en ernstiger woorde te stel nie. Dit is hierdie ems waarvan die
NGK bale goed moet kennisneem.

2.2 Vertraagde protes?

Soms word die vraag gestel waarorn die NGSK hierdie oor
tuigings nie al vroeër uitgespreek het nie.

Dit is inderdaad opvallend dat daar voor die vroeë sewentiger
jare van weinig openlike en amptelike protes teen apartheid in
die kerk en staat deur die NGSK sprake was. ‘n Uitsondering is
‘n sterk bewoorde besluit van die Ring van Wynberg van die
NGSK in September 1943 waarin die Ring onder andere
verklaar “dat hulle geen grond in die Heilige Skrif vind vim
Kleurapartheid nie, ... beswaar maak teen die voorgestelde
Apartheidswetgewing en ... ‘n emnstige beroep op die Reger
ing (doen) om geen ‘Verpligte Apartheid’-wette toe te pas
nie.” Die Sinode van die NGSK in 1950 spreek horn veel ver
sigtiger uit. In ‘n lang besluit oor apartheid word ‘n onderskeid
gernaak tussen apartheid as politieke beleid en “eiesoortige
ontwikkeling en ontplooiing op kerklike gebied soos dit al die
jare in die NG Sendingkerk aanvaar is.” Die sinode weier om
die politieke terrein te betree en ‘n oordeel oor die politieke
beleid van apartheid te vel. Opvallend is die positiewe oordeel
wat die sinode wel bereid is om oor die Sendingbeleid van die
Moederkerk te vel. Die Sendingkerk het horn die beleid laat
welgeval, orndat “Die Sendingkerk daarin die opregte strewe
en doel van die Moederkerk gesien het orn aan die Sen
dingkerk te Iaat toekorn op geestelik-godsdienstige en opvoed
kundige gebied, waarop elke mens geregtig is, en ook omdat
die Sendingkerk nooit in hierdie beleid, wat sy op gelukkige
wyse stilswyend aanvaar het, die doel van onderdrukking of
doelbewuste afskuiwing gesien het nie, maar inteendeel die
moontlikheid van selfstandigwording.” Die sinode pleit egter
dat die geestelike gemeenskap tussen die onderskeie bevol
kingsgroepe nie skade sal ly nie. (Handelinge van Sinode, p
292-296.) In 1962 verklaar die sinode dat, alhoewel differen
siasie in onderskeie kerke aanvaar word die NGSK se eie
dienste vir alle aanbidders in gees en in waarheid toeganklik is
(Handelinge, p 264-265).

In ‘n brief in 1977 aan die destydse Eerste Minister, mnr BJ
Vorster, het die destydse rnoderatoor van die NGSK, ds DP
Botha, ‘n verduideliking gebied vir die aanvanklike politieke
onbetrokkenheid van die NGSK: “Tot enkele jare gelede het
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die politieke strominge binne en buite ons land hoofsaaklik by
die NG Sendingkerk verby beweeg. Ons was ‘n plattelands
georiënteerde kerk en grootliks aan die Moederkerk
onderhorig en van haar afhanklik. Die Kleurlinggemeenskap
was ocr die algemeen uiters apaties teenoor die politiek. Hulle
stryd was eerder ‘n basiese bestaanstryd teen vyande soos ar
moede, ongeletterdheid, dronkenskap en ontug.” (Brief
opgeneem in Handelinge van Sinode 1978, p 46-49).

Ds Botha wys egter daarop dat daar in die verband gedurende
die sestiger- en sewentigerjare ingrypende veranderinge in die
Kleurlinggemeenskap plaasgevind het. Die uitbreiding van
opvoedingfasiliteite, ‘n verhoging in lewenstandaard, verste
deliking, politieke gebeure in die res van Afrika en die onont
wykbare keuse vir of téén die politieke liggame wat die rege
ring vir Kleurlinge geskep het, het almal bygedra tot ‘n toe
nemende politieke bewuswording by Kleurlinge. Hierdie poli
tieke bewuswording het ook die NGSK beInvloed. Boonop het
dit gedurende die twee dekades gepaard gegaan met ander
belangrike ontwikkelinge binne die NGSK: die “ontvoogding”
van die NGSK deur die Moederkerk is so te se voltooi, die Ieier
skap van die kerk het grootliks oorgegaan op die Kleurling
predikante, die stigting van die Teologiese Fakulteit van Wes
Kaapland het teologiese onafhanklikheid aangewakker en lid
maatskap van ekumeniese organisasies sedert 1964 het die
NGSK gedwing om standpunt in te neem oor die kritiek van
ander kerke teen die beleid van afsonderlike ontwikkeling.

2.3 Voorbereidende sinodebesluita
Hierdie ontwikkelinge het daartoe gelei dat die NGSK veel
meer krities as voorheen die politieke beleid van afsonderlike
ontwikkeling, maar 00k die beleid van die Moederkerk van at
sonderlike kerke vir afsonderlike bevolkingsgroepe in oënskou
geneem het. Die sinode van 1962 verklaar by dat die NGSK nie
openlike vermenging soek deur huwelike nie, maar vermeld
tog dat hy van die owerheid verwag cm nie regte wat hy aan
ander toegeken het op die duur van NGSK-lidmate te weerhou
nie (Acta. p 264/5). In 1974 het die NGSK egter vir die eerste
keer ondubbelsinnig standpunt ingeneem teen die regering se
wetlike verbod teen gemengde huwelike. Op die sinodes van
1966, 1970 en 1974 het die NGSK dit as sy begeerte uit
gespreek dat die wesenlike eenheid van kerkverband tussen
Moeder- en Dogterkerke deur uitbouing van die Federale Raad
van NG Kerke tot ‘n volwaardige sinode, uitdrukking sal vind.

Die sinode van 1978 van die NGSK kan as ‘n hoogtepunt in
hierdie ontwikkelingsproses beskou word. Die sinode het hom
nie alleen uitgespreek teen spesifieke aspekte van die politieke
bestel van afsonderlike ontwikkeling soos die Wet op Groeps
gebiede nie, maar ook vir die eerste keer fundamentele teolo
giese kritiek teen die beleid vn afsonderlike ontwikkeling as
sodanig uitgespreek. Die betrokke sinodebesluit ui sees volg:
“Die NG Sendingkerk herbevestig sy diepste oortuiging dat dit
nie op die weg van die Kerk lê cm ‘n bepaalde partypolitieke
beleid vir die Suid-Afrikaanse situasie te ontwerp of voor te
skryf nie. Kragtens sy profetiese roeping is die kerk egter
verplig om kritiek uit te spreek en beswaar aan te teken wan
neer ‘n owerheid ‘n beleid of beleide volg wat nie die else van
die evangelie kan deurstaan nie, veral as die owerheid daarop
aanspraak wil maak dat hy ‘n Christelike owerheid is.”

“Die Kerk wil dit as sy oortuiging uitspreek dat die apartheids
beleid of beleid van afsonderlike ontwikkeling soos deur die
owerheid gehandhaaf, in stryd is met die evangelie:

(1) omdat teenoor die evangelie van Christus se gerigtheid op
die versoening van die mens met God en met sy mede
mens, die gedwonge skeiding van mense op grondslag
van ras en kleur ten diepste gebaseer is op die oortuiging
van die fundamentele onversoenbaarheid tussen mense
wat op so ‘n wyse geskei is;

(2) omdat die sisteem wat uit so ‘n beleid na yore kom, nood
wendig moes Iei en gelel het tot ‘n toenemende polarisasie

tusen mense, veral omdat die praktyk onteenseglik aan
getoon het dat binne die sisteem een bevolkingsdeel, nI die
blankes, bevoorreg is en dat daar gevolglik nie voldoen is
aan die evangeliese eis dat geregtigheid aan almal sal
geskied nie; en

(31 omdat daardeur nie alleen die menswaardigheid van die
nie-bevoorregte bevolkingsdele nie, maar ook die mens
waardigheid van almal wat daarby betrokke is, aangetas
is”. (Handelinge van Sinode 1978, bI 339-400).

Op dieselfde sinode het die NGSK ook ‘n aantal belangrike
besluite oor kerkeenheid geneem. Die sinode herbevestig sy
erkenning van die wesenlike eenheid tussen die NG Kerk
verbande, maar meen nou dat op grond van die beqinsel van
die Gereformeerde kerkreg ‘n oorkoepelende sinode tussen
sinodes van kerke waarvan die gemeentes nie institusioneel
verbonde is nie, onhoudbaar is. Kerkvereniging vanaf
gemeentelike vlak meet beskou word as die enigste Gerefor
meerde basis waarop onderhandelinge gevoer sal word met
die cog op die konkrete realisering van die Godgegewe een
held binne die familie van NG Kerke. Die NGSK verklaar ook
dat sy kerkdeure te alle tye vir enige ander gelowige oopstaan
en dat die Iidmaatskap en die teologiese opleiding van die
NGSK oopstaan vir gelowiges en lidmate uit ander NG Suster
kerke. Dubbele lidmaatskap word egter verwerp omdat daar
slegs een lidmaatskap van een verenigde NG kerk kan wees. Al
die ander NG Susterkerke word versoek em die NGSK hierin
na te volg.

In die geledere van die NGSK word die besluite van die
1982-sinode oor die “Status Confessionis” en selfs die besluite
aanqaande rassisme van die vergadering van die Wêreldhond
vir Gereformeerde Kerke te Ottawa in 1982 as natuurlike
konsekwensie van hierdie besluite van die 1978-sinode
beskou. In die hg van hierdie besluit en die ervaring dat die
houding van die Moederkerk en die heersende regering ontoe
geeflik is, word die verklaring van die “Status Confessionis” as
onvermydehik beskou.

Dit is noodsaakhik em te besef in watter mate die apartheids
kwessie die NGSK-sinode van 1982 oorheers het. Benewens
die uiteindehike besluite ivm die Status Confessinis en die
Konsep~elydenis het ‘n hele reeks afsonderhike verslae voor
die sinode die aandag op bepaalde sake gevestig. ‘n Verslag
oor Swart Mag en Swart Teologie (Agenda, p 377vv) verwys
by na krenking van menswaardigheid, onderbetahing, greet
skaalse diskriminasie deur plaashike owerhede, gebrekkige be
huising, asook die pynhike knelpunte toy skoolfasiliteite, sport
geriewe, werkgeleentheid en groepsgebiede — almal sake wat
daartoe el dat aanbeveel word dat die NGSK Swart Teologie
ernstig meet epneem. Hiernaas dien daar eek aparte verslae
eer die gemengde huwelik (p 385), gemeenskaphike aanbid
ding (p 388>, aanhouding sonder verhoor (p 3921, grondbesit
en politieke regte (p 392) en trekarbeid (p 397 en 401>.

Deur die inhoud en gees van hierdie vershag het daar onge
twyfeld ‘n khimaat by die sinode ontstaan wat dit onmoontlik
sou maak dat uiteindehike besluite nie skerp en indringend
gefermuleer seu word nie,

2.4 Uitsprake van die NGK
By die 1982-sinode van die NGSK is ‘n omvattende verslag
veorgelê waarin gepoog is em die bydrae tot en die onder
steuning van apartheid deur die NGK uit sy eie uitsprake aan te
toen. Hierdie versiag, wat die tydperk van 1935 tot 1979 dek
kan gevind word in die Handehinge van 1982-sinode van die
NGSK, p 707 en verder.

Die gegewens word gehaal uit

* die sendingbeleid van 1935
* ‘n vergadering van die Uitvoerende Kemitee van die

Federale Sendingraad op 1 Oktober 1942
* die Kaapse sinede van 1949
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* ‘n Kongres van die NG Kerke op 4—6 April

fontein
* die 1951-sinode van die NH of G Kerk
* die 1961-sinode van die Kaapse Kerk
* Ras, Volk en Nasie

Opsommenderwys kan uit hierdie uitsprake enkele sake gelig
word wat ongetwyfeld die besluite van die NGSK-stuk moes
beInvloed het:

• Die handhawing van die volkseie en kultuur van die ver
skillende bevolkingsgroepe en die bevordering van sosiale
differensiasie.

• Die afkeer by die blanke van rassevermenging en sosiale
gelykstelling (1935), sake wat die seltbehoud (1942) en
voortbestaan van die blanke bedreig.

• Daarom word gevra dat gemengde huwelike deur die wet
verbied moet word en streng opgetree moet word teen
buite-egtelike rassevermenging (1942).

• Daar word ook gewys op die noodsaak van aparte woon
buurtes vanweë die gevare van “saamboerdery” (1942).

Hierdie sake word nou in die stuk van 1942 saamgevat en
beredeneer onder die opskrif: “Die beginsel van rasse-apart
heid”. Uitsprake wat hierin voorkom en vandag ongetwyfeld
deur die kleurling as kwetsend beleef sal word is oa die argu
ment dat rassevermenging moet uitloop op ‘n “ernstige
verlaging van die peil van beskawing, en op sedelike en gods
dienstige insinking”; dat die kleurling aan slegte gesondheid,
‘n swak gestel, morele disharmonie, humeur, ydelheid en
geslagtelike onewewigtigheid ly; dat hy in ekonomiese sin en
wat leierskap betref ver benede die Europeaan staan; dat die
vader van die gemengde gesin gewoonlik ‘n blanke van die
swakste tipe is wat opvoeding, karakter en godsdiens betref;
dat die kleurling die rassetrots, wat by die blanke en die “ras
suiwere nature)” bestaan, totaal mis vanweë sy herkoms en
hom daarom ongelukkig, beskaamd en minderwaardig voel.
(Hierdie verslag is eindelik nie deur die sinode aanvaar nie.)

Met die bewindsaanvaarding van die Nasionale Party in 1948
word die eerste stappe gedoen vir die implementering van
apartheid. Die Kaapse sinode van 1949 bedank die regering
daarvoor en herhaal versoeke ivm buite-egtelike rassever
menging en aparte woonbuurtes. Die Sinode versoek ook die
regering om die aanneming van blanke kinders deur nie-blanke
ouers wetlik te verbied.
Die Kongres van 1950 bevestig opnuut die oortuiging dat die
enigste oplossing vir Suid-Afrika gelee is in uiteindelike totale
skeiding tussen blank en nie-blank, aangesien vermenging die
toekoms van die blanke ras en die Christelike beskawing ems
tig in gevaar stel.

Die 1951 -sinode van die NH of G Kerk verklaar dat God die be
staan van aparte volkere gewil en bestendig het. Die Skrif eis
geensins gelykstelling nie maar we) ‘n bepaalde gesagsverhou
ding in elke gemeenskapsordening. Die 1961-sinode van die
Kaapse Kerk herbevestig in reaksie op Cottesloe sy beleid van
afsonderlike inheemse kerke en verklaar dat die beleid van dif
ferensiasie nie alleen Skriftuurlik gegrond is nie, maar ook
die enigste realistiese oplossing vir die probleem van rasse
verhoudinge in ons land is. Cottesloe word dan ook verwerp
onder andere omdat dit die beleid van afsonderlike ontwikke
ling aantas en ondermyn.

Ten slotte oordeel die NGSK dat “Ras, Volk en Nasie . .

alhoewel dit nie meer heeltemal op lyn lê met die geskiedenis
nie, nog steeds die “sekulêre evangelie van apartheid” as
“geloofsbasis” hot.

3. Die teologiese inhoud
Hoeseer die Status Confessinis en die Belhar-belydenis 00k ‘n
“kreet uit die hart” van die NGSK is en verband hou met die
sosiale en politieke aangeleenthede, gaan dit per slot van reke

ning om fundamentele Bybelse waarhede wat deur die praktyk
van die apartheidstelsel bedreig word. Dit gaan om beide die
sosiaal-etiese agtergrond waaruit dit ontstaan, en die teolo
giese en leerstellige inhoude wat in die gedrang is. Oor eers
genoemde word verderaan gehandel; hier gaan dit nou vera)
om die teologiese inhoud van die Konsepbelydenis. Hierdie in
houd bestaan hoofsaaklik uit drie elemente waarvan die NGSK
gb dat dit ernstig dour apartheid en die teobogiese en morele
regverdiging daarvan bedreig word, tw die eenheid van die
kerk, versoening en geregtigheid.

3.1 Die eenheid van die kerk
Die eenheid van die kerk (resp die gemeenskap van die
hoiliges), stean voorop in die belydonis. Dour dio oonh~id word
die versoening sigbaar wat moet dien as appèl aan die onver
soende wêreld. Dit is ‘n gawe van God, maar terselfdertyd ‘n
opgawe wat deur die krag van die Gees, nagejaag moot word.
Dit impliseer nie die opheffing van die verskeidenheid nie,
maar laasgenoemde dien ter verryking van die eon sigbare yolk
van God.

Hierdie eenheid neem verskillende sigbare gestaltes aan. Dit is
‘n geloofsekerheid, maar ook ‘n lewenseenhgeid, dit is ‘n
sakramentele eenheid, maar ook ‘n diakonale eenheid, dit is ‘n
belydeniseenheid, maar ook ‘n kerkregtelike eenheid. Die
finale grond van die eenheid bly die feit dat die ware geboof in
Jesus Christus die enigste voorwaarde is vir lidmaatskap van
die kerk. Dat die kwessie van die eenheid van die kerk vir die
NGSK van die grootste belang is blyk ook uit die stukke wat
hulle aan die Algemene Sinode van 1982 van die NGK voorgelé
het (Handelinge 82, p 1081 v). Dit sluit oa in die besluite van
die NGSK-sinode van 1978 waarvolgens ‘n oorkoepelende
sinode verwerp word aangesien kerkvereniging volgens hulle
vanaf gemeentelike vlak beskou moet word as die enigste
Gereformeerde weg. Die aandag word ook gevestig op die be
sluit van die NGSK dat:

1. Die NG Sendingkerk se kerkdeur te alle tye oopstaan vir
aanbidding deur enige ander gelowige ongeag taal, kleur of
kerkverband;

2. Dat lidmaatskap van die NG Sendingkerk oopstaan vir
enige ander gebowige en lidmaat van die ander NG Suster
kerke;

3. Dat die NG Sendingkerk se teobogiese opleiding oopstaan
vir enige ander gekwalifiseerde lidmaat van die NG Suster
kerke;

4. Dat die NG Sendingkerk in beginsel dubbele lidmaatskap
verwerp omdat daar slegs een lidmaatskap van een verenig
de NG Kerk kan wees;

5. Dat die Sinode van die NG Sendingkerk al sy gelegiti
meerdes beskikbaar stel vir beroeping na enige ander NG
Susterkerk; en

6. Die Sinode spreek dit as sy innige begeerte uit dat a) die
ander NG Susterkerke tot eer van God en die uitbou van ‘n
verenigde kerk die NG Sendingkerk hierin sal navoig.

Voorts word aandag gegee aan die praktiese implementering
van metodes tot bereiking van eenheid.

3 2 Versoening
Uit die uitsprake oor die eenheid van die kerk voig logies ook
die belydenis van die boodskap van die versoening wat God in
en dour Jesus Christus aan die kerk toevertrou het. Die kerk as
getuie van die nuwe hemel en die nuwe aarde moet as vrede
maker die magte van onversoendheid, haat, vyandskap en
bitterheid oorwin en daardeur ook nuwe moontlikhede in
samelewing en wéreld open.

3.3 Geregtigheid
Die uitgangspunt hier is die belydenis dat God Homseif open
baar as die Een wat geregtigheid onder mense wil bring en dat
Hy daarom op ‘n “besondere wyse die God van die nood
lydendes, die arme en die verontregte is”. Daarom word die

1950 in Bloom-
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kerk opgeroep om mense in enige vorm van lyding en nood by
te staan en te stry teen enige vorm van ongeregtigheid, al sou
straf en lyding daaraan verbonde wees.

4. Verwerping van dwalinge
Uit die positiewe stelling aangaande die drie basiese belydenis
stukke trek die NGSK nou bepaalde konsekwensies. Ten op
sigte van die eenheid word gestel dat alles wat dit mag belem
mer, beveg en verwerp moet word. Daarom word standpunt
ingeneem teen enige leer

* Wat die natuurlike verskeidenheid of sondige geskeidenheid

so verabsoluteer dat dit die sigbare en werksame eenheid
van die kerk belemmer of vebreek of selfs tot aparte kerk
forma&es ci;

* wat voorgee dat die geestelike eenheid bewaar word al ver

vreem dit gelowiges met dieselfde belydenis van mekaar ter
wille van die verskeidenheid en vanweë die onversoendheid;

* wat ontken dat ‘n weiering om hierdie sigbare eenheid as ‘n

kosbare gawe na te jaag, sonde is;
* wat uitgesproke of onuitgesproke voorgee dat afkoms of

enige ander menslike of sosiale faktore medebepalend is vir
lidmaatskap van die kerk.

Ten opsigte van versoening word sonder meer gestel dat dit
ernstig bedreig word in ‘n land wat op Christelikheid aan
spraak maak maar deur gedwonge skeiding van mense op
rassegrondsiag vervreemding, haat en vyandskap bevorder en
bestendig. Daarom verwerp die belydenis enige leer wat in die
naam van die evangelie of die wil van God hierdie gedwonge
skeiding van mense op grond van ras en kleur in so ‘n situasie
sanksioneer.

In die geval van die belydenis aangaande geregtigheid word
kortweg gestel dat enige ideologie wat verontregting
legitimeer, verwerp word tesame met enige leer wat nie bereid
is om so ‘n ideologie te weerstaan nie.

5. Motivering van die NGSK
Die voorlegging van die NGSK aan die Algemene Sinode van
1982 dui onmiddellik aan waarom dit eintlik gaan in die Status
Confessionis en die Konsepbelydenis: apartheid. Daarom
moet die kern van hierdie motivering deeglik in ag geneem
word. Die belangrikste uitsprake is die volgende:

Die politieke en kerklike bestel van Suid-Afrika is ‘n bestel
waarin onversoenbaarheid tot ‘n samelewingsbeginsel
verhef word, en waarin ten spyte van vermeende goeie
bedoelinge die hebsug en vooroordeel van maghebbers
en bevoorregtes ten koste van magtelose en minder
bevoorregtes verskans word.
“Die moontlikheid dat die groepe bymekaar gebring kan
word en dat ‘n vreedsame naasbestaan die spanning en
stryd kan vervang, word prinsipieel afgewys. Daarom
moet mensegroepe sover as wat dit moontlik is, selfs deur
wetgewing as dit moet, uitmekaar gehou word, omdat
hulle bymekaarbring noodwendig lei tot konflik en die
wedersydse bedreiging van mekaar.”
Die gebruik van “eiesoortige ontwikkeling” in ‘n poging
om die gehate “apartheid” as term te vervang, bring in
wese geen verandering aan die basiese uitgangspunt nie:
die eie ontwikkeling moet steeds apart plaasvind, omdat
die een Se ontwikkeling ‘n bedreiging is vir die ander s’n.
Eweneens is die gesamentlike ontwikkeling ‘n bedreiging
vir die eie ontwikkeling.
In die hg van hierdie onveranderde uitgangspunt verbaas
dit nie dat die poging om meer aandag te vra vir die posi
tiewe aspekte van apartheid telkens stukkend breek teen
die realiteit dat die bevoorregting in die ontwikkeling elke
keer swaar oorhel na die kant van die wit bevolkingsdeel
nie.
Die kerk sal altyd getuig dat geen samelewingsordening
van die fundamentele onversoenbaarheid van mense en

mensegroepe mag uitgaan en ‘n samelewingsbestel op so
‘n uitgangspunt mag baseer nie. So ‘n uitgangspunt bind
die mens aan sy verlede van vyandskap en haat... dit ont
kragtig die evangelie.

In aanvulling tot die teologiese stelling ivm onversoen
baarheid, gaan die NGSK-Sinode verder en toon aan dat die
sisteem wat uit so ‘n beleid (gegrond op onversoenbaarheid)
voortkom, noodwendig moes lei en gelei het tot ‘n toenemen
de polarisasie tussen mense. Dit doen meer as om hulle
net uitmekaar te hou. Dit verwyder hulle verder van mekaar.
Dit polariseer en skep konfhik. Op sy beurt word die konfhik
gebruik as ‘n alibi om die skeiding ten alle koste te handhaaf.
So word almal ingetrek in ‘n bose kringloop wat net deurbreek
kan word met dIe wyslglrig van die ultgangspunt.

Die sinodale besluit gaan nog verder en wys daarop dat die
praktyk onteenseglik aangetoon het “dat binne die sisteem
een bevolkingsdeel, ni die blankes, bevoorreg is en dat daar
gevolglik nie voldoen is aan die evangehiese eis dat
geregtigheid aan alma! sal geskied nie.” Binne ‘n sisteem
waarin die “eie” en die “afsonderhike” soveel klem kry, gaan
die mens inderdaad in die eerste pIck na die “eie” omsien. Die
gevolg is dat die magtige en bevoorregte nie gewihlig is om sy
mag en bevoorregting te deel nie, maar inderdaad in die ver
soeking kom om nog meer na homself te haal. Ten slotte wys
die Sinode daarop dat deur die apartheidsisteem “nie alleen
die menswaardigheid van die nie-bevoorregte bevolkingsdele
nie, maar ook die menswaardigheid van alma! wat daarby
betrokke is, aangetas is”.

Die kommissie onderskryf die definisie wat soos volg Iui:
Rassisme kweek ‘n valse gevoel van meerderwaardigheid en

is gebaseer op die veronderstelhing dat karakter en bekwaam
heid bepaal word deur ras.” Waar dit gereglementeer is in
kerk- en samelewingstrukture, verloën dit die gesamenthike
menswees van die gelowiges en dit verloën die versoenende
en vermenslikende werk van Christus.

In Suid-Afrika steun die apartheid in Kerk en samelewing in ‘n
groot mate op so ‘n teologiese en morele regverdiging van die
sisteem. Apartheid is dus ‘n pseudo-rehigieuse ideologie sowel
as ‘n pohitieke beleid — wat hom laat geld op die terreine van
kerk en staat en sodoende die hele Suid-Afrikaanse same
hewing beInvloed en struktureel bepaal. Die sekulêre evangelic
van apartheid struktureer in werkhikheid die kerkwees en kerk
verband van die Ned Geref Kerke in SA.

AANBEVELING WAT BESLUIT GEWORD HET:

Omdat die sekulêre evangelic van apartheid ten diepste die
belydenis van versoening in Jesus Christus en die eenheid van
die Kerk van Jesus Christus in sy wese bedreig, verklaar die
NG Sendingkerk in SA dat dit vir die Kerk van Jesus Christus
‘n Status Confessionis daarstel.

Ons verklaar dat apartheid (afsonderlike ontwikkeling) ‘n
sonde is, dat morele en teologiese regverdiging daarvan ‘n
bespotting van die evangelic is en dat sy volgehoue ongehoor
saamheid aan die Woord van God, ‘n teologiese kettery is.

Die NG Kerk gb, na die Sinode se oortuiging, in die ideologie
van apartheid wat direk in stryd is met die Evangelieboodskap
van versoening en die sigbare eenheid van die Kerk. Daarom
bring die Sendingkerk-besluit van 1978 mee dat hy nie anders
kan as om met die diepste leedwese die NG Kerk van teobo
giese kettery en afgodery te beskuldig nie, gesien in die big van
haar teologiese geformuheerde standpunt en die implemen
tering daarvan in die praktyk.

Die NG Sendingkerk doen hierdie oproep in diepe ootmoed en
selfondersoek dat ons nie “terwyl ons vir ander gepreek het,
self verwerphik sou wees nie.” (1 Kor 9:27).

In samehang hiermee besluit die NGSK-sinode van 1982 ook:
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Dat die NG Sendingkerk dit betreur dat ons bande met die NG
Kerk nou ernstig in die gedrang is. Die H E Sinode oordeel dat
die pad van versoening alleen bewande) kan word indien die
NG Kerk haar skuld bely, wat betref die verskaffing van morele
en teologiese begronding van apartheid en haar berou kon
kreet toon deur die konsekwensies van sodanige skuldbelyde
nis in kerk en staat uit te werk. Daarmee ontken die NG
Sendingkerk nie sy eie skuld aan die situasie nie en verklaar
horn bereid om in Iiefde en vergifnis met die NG Kerk op weg
te gaan in ‘n soeke na ‘n uitbouing en nie ‘n verbreking nie van
ons verhouding. Ons versoek die NG Kerk dringend orn saam
te werk orn dit vir ons moontlik te maak. Die NG Sendingkerk
se diepste bede is dat die NG Kerk hierdie weg van bekering sal
hewandel en nie sal toelaat dat die bande verbreek word nie.

Dat die NGSK haar rol as profeet en priester teenoor die NGK
in SA (algemeen) met pastorale bewoëndheid sal vervul. Met
alle wee en kanale tot haar beskikking sal ywer om die NGK te
begelei tot erkenning van haar aandeel en skuld in die tot
standkoming en vestiging van die pseudo-religieuse apart
heidsideoogie en politieke beleid wat mense van hulle mens
waardigheid beroof het en onnoembare leed en lyding vir talle
en talle mense tot gevoig gehad het en steeds het.

Tot sover die uitsprake van die NGSK

6. Evaluasie
Uit hierdie agtergrond is dit duidelik dat die verwerping van
sekere dwalinge deur die Konsepbelydenis berus op ‘n
bepaalde interpretasie van die sosio-rnaatskaplike en politieke
situasie in Suid-Atrika. Die ontstaansgeskiedenis van hierdie
belydenis, in kontras met die tradisionele konfessies, weer
spieël die verskuiwing wat daar in ons tyd van dogmatiek na
etiek plaasgevind het. Daarom sal ons evaIuasie 00k in ‘n
belangrike mate daarop moet konsentreer. Die beoordeiing
van die gegewe teologiese (dogmatiese) inhoud moet egter
daaraan voorafgaan.

6.1 Die teologiese inhoud
Die Konsepbelydenis begin telkens om die Bybelse en konfes
sionele waarheid aangaande ‘n bepaalde leerstuk duidelik te
herbevestig. In die tetiese gedeeltes van die belydenis word dit
in neutrale, leerstellige en Bybelse terme gedoen wat sterk
herinner aan die tradisionele en klassieke formulerings daar
van. Selfs waar daarop uitgebrei word deur die konsepbelyde
nis skep dit weinig probleme vir enigeen van Gereformeerde
belydenis om homself daarmee te vereenselwig. Tegelykertyd
neem dit nie die feit weg dat daar nog altyd ‘n teologiese
gesprek oor bepaalde sake sal ontstaan nie. In hierdie verband
wil die kommissie graag op enkele sake wys.

6.1.1 Die eenheid van die kerk
Die aksent wat die belydenis plaas op die eenheid van die kerk
is klaarblyklik Bybels en adem duidelik dieselfde klimaat as die
NGB (art 28), die Heidelbergse Kategismus (Sondag 21 Vr
54,55) asook die liturgiese formuliere (veral die kiassieke for-
muller vir die bediening van die nagmaal). Dit is voorts ook
duidelik dat dit in ooreensternming is met die standpunte van
die NGK.

6.1.1.1 Die standpunt van die NGK
In RVN word die eenheid van die kerk sterk beklemtoon: Ten
spyte van, en te midde van verskille onder mense, is daar maar
net één kerk van Christus in die wêreld (par 34). Die kerk is im
mers die werk van die één Vader, één Seun, één Heilige Gees.
Die kerk het één herkoms, één bestemming, één toerusting,
één bron waaruit hy ewe (nI die Skrif) en derhalwe één geloof,
één hoop en één liefde (par 32). Die indiwiduele gelowiges bly
nie vreernd teenoor of los van mekaar staan nie, maar tr’ee toe
tot één Iiggaam wat hulle almal saam in Jesus Christus as een
heid verbind (par 34). Die eenheid moet dan ook verstaan
word as ‘n eenheid van belydenis, van gemeenskap en van
diens.

Die sigbare eenheid word benadruk. Dit moet gesien, gehoor
en beleef word. “Hierdie eenheid is dus nie net ‘n geestelike
eenheid wat gelee is in die onsigbare verhouding tot God of in
die aanwesigheid van ‘n bepaalde gevoel of gesindheid in die
hart van die gelowiges nie, maar moet uitdrukking in woord en
daad vind” (RVN par 33).

Hierby stel die NGK egter dat die sigbare eenheid nie “nood
wendig in één instituut tot openbaring hoef te kom nie” (RVN
par 33). “In die Skrif word immers nêrens pertinent één kerk
verband as vereiste gestel om die eenheid van die gelowiges te
openb~ar nie.” Binne die een kerk van Christus kan daar
“sekere oorweginge wees vir ‘n groepering van verskillende
“kerke” (par 14.1). “Die afsonderlike gekonstitueerde Ned
Geref Kerk-veibande reel du~ irie rroodvvendig in eon kerk
verband saamgevoeg te word om hulle wesentlike eenheid te
konkretiseer nie”. (par 85)

Volgens RVN is die band tussen “kerk” en “yolk” besonder
heg. Die kerk mag nie afsydig staan teenoor die yolk nie (par
26); moet die yolk dien (par 26); moet horn met die yolk ver
bind (par 27); is vir die yolk (par 28), en moet waak dat die voile
uitlewing van die eiendomlike karakter van die yolk nie
benadeel word nie (par 30).

“Dat die yolk by die instituering en organisering van die
kerk van die grootste belang is”, (ons kursivering) (par 29),
spreek vanseif. ‘n Verskeidenheid van volke kan dan ook ‘n
verskeidenheid van inheernse kerke tot gevolg he.

Dit beteken egter nie dat hierdie “volkse” kerke geslote kerke
is nie. “Ewemin as wat lede van ‘n sekere yolk orn prinsipiele
redes verbied mag word om lede van ‘n ander yolk te word,
mag lede van die één “volkse” kerk, verbied word am lede van
‘n ander “volkse’ kerk te word”. (par 30). Dit kan egter nie op
die gewone wyse plaasvind nie. Terwyl die kerkraad bevoeg is
om te oordee( of iemand van enige ander kerk (Rooms
Katoliek by) wat wil oorkorn na die NGK aanvaarbaar is, moet
in die geval van ‘n persoon wat uit ‘n ander “volkse” kerk wil
oorkom, alleen gehandel word op advies van die Ring (Hand
Algemene Sinode 1982, p 1386).

Hierdie “volkse” kerke is oak nie geslote in die sin dat
gesamentlike aanbidding verbode is nie. Volgens die
Algemene Sinode van 1978 mag geen aanbidder uit ‘n ere
diens uitgesluit word nie (Handelinge p 486 v, 882). Hier be
staan egter ‘n spanning tussen die uitgesproke leer en die
onuitgesproke leer soos gereflekteer in kerklike praktyk. Dit
gebeur wel dat mense soms uitgesluit word, sander dat teen
die betrokke kerkverband opgetree word. Op hierdie punt be
staan selfs ‘n teenstrydigheid in die uitgesproke leer self, want
volgens die Alernene Sinode van 1982 is dit in stryd met Gods
Woord wanneer kerkrade “toegang tot plaaslike gemeentes se
kerkgeboue vir bona fide-besoekers van ander volksgroepe
onder alle omstandighede (ons kursivering) verbied (by
begrafnisse)” (Handelinge p 1412). Dit is dus meestal skynbaar
in orde.

6.1.1.2 Beoordeling van die standpunt van die NGK
Hoewel beide die NGK en die NGSK dus die eenheid van die
kerk bely, word dit in die konsepbelydenis opgeneem, klaar
blyklik omdat die NGSK van mening is dat die NGK sy eie
belydenis nie ernstig (genoeg) neem nie. Die punt waarop dit
aankom is die felt dat daar ‘n fundamentele verskil bestaan
tussen die beoordeling van afsonderlike “volkse” kerkformasie
deur die belydenis, en die beoordelinge daarvan deur die NGK.
Volgens die NGK voig uit die noodsaak van die sigbare
eenheid van die kerk, nie noodwendig dat die NG Kerk-familie
in een institusionele kerkverband saamgesnoer hoef te word
nie. Dit gaan dan am ‘n verskeidenheid in die kerk van Christus
wat nie noodwendig met rassisme en apartheid in verband ge
bring hoef te word nie. Indien afsonderlike “volkse” kerk
formasies waarlik die resultaat is van die verabsolutering van
natuur(ike verskeidenheid of die sondige geskeidenheid, sal die
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NGK ook wat hierdie saak betref, saamstem met die NGSK.
Die NGK beoordeei egter die bestaan van afsonderiike kerke
vir afsonderiike bevolkingsgroepe anders. Die feit egter dat dit
onmoontlik is om ‘n kerkregteiike bloudruk uit die NT af te iei
beteken natuurlik nie dat ons die kerk dus maar na eie goed
dunke kan inrig nie. Daar moet gestreef word daarna om die
kerkordelike strukturering ‘n refleksie te Iaat wees van die
wese van die kerk as “yolk van God”, “iiggaam van
Christus”, “tempel van die Heilige Gees”, eskatologiese
“nuwe skepping”. Wanneer die eenheid van die kerk so sterk
beklemtoon word in die Bybel en wanneer hierdie eenheid nie
‘n bloot geestelike eenheid is nie, maar ‘n Geestelike en
daarom werkiike, en daarom sigbare, en wanneer hierdie
sigbaarheid oa ook institusion&e uitdrukking kan vind, dan
moet ook Iaasgenoemde met ems nagejaag word. indien dit
nie gebeur nie, is die dwaling wat deur die belydenis veroor
deel word, van toepassing.

in die abstrakte is dit seker waar dat gelowiges nie
“noodwendig in een institutêre kerkstruktuur saamgevoeg”
hoef te word nie. ‘n Mens sou by kan dink aan die kerke wat
geografies ver verwyder is van mekaar (hoewel in die moderne
wêreid met sy kommunikasie moontiikhede dit ook nie nood
wendig onoorkomelik hoef te wees nie). Die vraag is egter of
dit in die konkrete situasie waarin die N G Kerk-familie hom
bevind, waar is.

Die konkrete situasie behels oa dat ons diese~fde
geografiese gebied bewoon. Dit behels verder dat ons
Gereformeerd is, en voigens Gereformeerde kerkreg, is kerk
verband in sigseif reeds ‘n vorm van gemeenskap van die
heiliges oor die grense van die piaasiike gemeente heen. Dit
impliseer dat wanneer kerkverband in ‘n Gereformeerde kerk
geweier word, dit nie maar ‘n onskuidige aangeieentheid is
nie, maar neerkom op die weiering van voile gemeenskap. Die
konkrete situasie beheis oa dat ons dieselfde geografiese
gebied bewoon, dat ten aansien van die verhouding tussen
die NGK en die NGSK ook van ‘n sondige verskeidenheid
gepraat moet word waarby ons nie mag berus nie, en dat
kuiturele verskilie tussen lidmate van die twee kerke deur oa
verstedeliking en ‘n algemene styging in opvoedingspeii gedu
rende die afgeiope dekades sterk gerelativeer is.

Dit is by die geval in RVN wanneer gestel word dat ‘n orde
reeling teen die oordrag van iidmaatskap toeiaatbaar is
wanneer dit “die orde en vrede in die kerk en in die yolk (volke
of volksdele) tot so ‘n mate versteur dat die Koninkryk van
God daardeur nie bevorder sal word nie, die gemeenskap van
die gelowiges en hui diensbaarheid daaronder ly en die voile
uitlewing van die eiendomlike karakter van die betrokke
volk(e) daardeur benadeel word” (par 30). ions kursivering.)
Afgesien van die vraag of dit die kerk se taak is om te waak
oor die eiendorniike karakter van ‘n bepaalde yolk, sou ‘n mens
kan vra of die Koninkryk nie maar net op één manier bevorder
kan word nie, en dit is deur gehoorsaamheid aan die Woord.
•Hoe kan weiering van gemeenskap met medegelowiges
bevorderlik wees vir die gemeenskap van geiowiges en hui
dienswerk? Ongetwyfeid moet uit kerugmatiese oorweging
ernstig rekening gehou word met verskiilende volke, kulture en
tale, maar dan ter wille van die verkondiging en nie om daar
deur allerlei spesifiek “voikse” ideaie te dien nie. Die kerk dien
in die Naam van God aNe voike, maar staan in geen yolk se
diéns nie.

H~ewel die legitimiteit van eiesoortige bedieningsbehoeftes
(veral toy taal en kuituur) erkén moet word, skep die NGK
verder die indruk dat die motief agter die beleid van afsonder
like kerkformasies vir die verskiilende groepe, nie in die eerste
plek volksgevoet is nie, rnaar rasgevoel. Die feit van die saak is
dat die NG Kçrk verskillende volke saamgegroepeer het in die
NGKA. Dieselfde geld ook van die NGK self waarbinne ook
Nederlandse, Portugese en Engelse gemeentes ressorteer.
RVN, par 29 hanteer by ook die begrip “Bantoe” asof dit op ‘n
yolk slaan.

Hoewel die NGK heeltemal tereg verkiaar dat ‘n gesonde liefde
vir die eie, in teenstelling met rassisme, nie as sodanig ver
keerd is nie, bly dit nogtans ‘n vraag of hierdie volksgevoel as
beginsel in kerkformasie hanteer moet word. Miskien moet
daar in die kerk liefs heeltemal afgesien word van alle antro
pologiese, ontologiese en teologiese pogings om volkere
verskille in te bou in die beleid van kerkformasie, en most daar
net doodgewoon en nugter aanvaar word dat daar dikwels ‘n
verskeidenheid van bedieningsbehoeftes bestaan (by taal en
kultuur) wat twv die verkondiging en die bediening in bereke
ning gebring moet word (en nie twv ‘n yolk se voortbestaan
nie).

In die beredenering van die legitimiteit van afsonderlike kerke
vir afsondorlike bevolkingagroepe word in flVN kluLllblyklik
gewerk met ‘n konkurensie-skema vir sover dit die konsepte
van eenheid en verskeidenheid betref. ‘n Poging word ge
doen om aan albei reg te laat geskied, maar in werklikheid kom
die eenheid in die proses die slegste daarvan af. In werklikheid
konkureer eenheid en verskeidenheid egter nie met mekaar
nie, maar impliseer mekaar. Van die verskeidenheid binne die
NG Kerk-familie kan daar alleen sprake wees, as ons een kerk
is. Dit is heeltemal onaanvaarbaar om op grond van die realiteit
van die verskeidenheid te konkludeer tot die noodsaaklikheid
van geskeidenheid die gelowiges in aparte kerke.

Hoewel kommunikasie en daarom taal, kultuur, opvoeding
ens. helangrik is binne die kerk, mag dit nie sO verabsoluteer
word dat dit aanleiding gee tot verskiilende kerkformasies nie.
Ons kan tog nie uit kommunikatiewe oorwegings afsonderlike
gemeentes (laat staan kerke) skep vir kinders, volwassenes,
professore ens nie. In prinsiepe kan daar geen beswaar wees
teen kategoriale gemeentes (en groepe gemeentes, selfs met
eie meerdere vergaderinge — vgl die Dordtse Kerkorde) nie,
maar dan moet dit glashelder wees dat nie rasse- of klasse
verskille die oorweging daarvoor was nie, want dit sou strydig
wees met die wese van die kerk. Hoe die institusionele gestalte
van so ‘n kerk waarin al die verskillende bevolkingsgroepe
binne die NG Kerk-familie geakkommodeer word daar moet
uitsien, sodat aan beide die communio (gemeenskap) en die
communicatio (kommunikasie) reg geskied, en waarin een
groep nie oor ‘n ander groep heers nie, is ‘n saak wat ons
gesamentlik sal moet uitmaak.

6.1.2 Versoenin9
Die NGSK beskou die uitgangspunt van die apartheidsideolo
gie as ‘n geloof in die onversoenbaarheid van verskillende
groepe in die samelewing en gevoiglik as ‘n weerspreking van
die evangelic in die hart daarvan, tw versoening. Die onver
soenbaarheid, wat tot ‘n samelewingsbeginsel verhef word,
dui in ons land waar skeiding van mensegroepe wetlik vasgele
word, nie net op die erkenning van die feit dat daar mense
groepe is wat in spanning en selfs stryd teenoor mekaar staan
nie (in onversoenlikheid dus), maar op die verheffing van die
onversoenlikheid tot ‘n beginsel. Die moontlikheid dat die
groepe bymekaar gebring kan word en dat ‘n vreedsame naas
bestaan die spanning en stryd, kan vervang, word prinsipieel
afgewys. Onversoenbaarheid, in die sin van die woord, staan
teenoor die gedagte van versoening, die hartaar van die
evangelic en daarom ook die hartaar van die bestaan en
verkondiging van die kerk. In hierdie verband is dit dan ook
duidelik waarom van kettery en afgodery gepraat word.

6.1.2.1 Versoening met God

Die eerste vereiste en voorwaarde yir enige betekenisvoile
intermenslike versoening is die mens se versoening met God.
Uit 2 Kor 5:18 blyk dit dat die bediening van die versoening
ondergeskik is aan en afhanklik is van die vertikale versoening
(Rom 3:25; 5:2; 6:8; 2 Kor 5:18-21; Efes 2:5-7; Kol 1:22v; Heb
10:19v).

God het in Christus histories en objektief uitvoering gegee aan
sy ewige versoeningswil. Die verhouding tussen God en mens
word herstel deurdat God se genadige inisiatief in Christus sy
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versoeningsdaad word. in die Christusgebeure word die
versoening afgehandei, ‘n voitooide werklikheid. Wat God in
Christus bewerk het, word, danksy die werk van die Heilige
Gees in die mens, deur die mens aanvaar. Daardeur word die
vertikale versoening voitooi.

Die belydenisskrifte onderskryf 00k hierdie gedagte, hoewel
dit nie noodwendig in terme van die versoening uitgedruk is
nie (NGB, art 20-23; HK, antw 1, 29, 34, 60; Dordtse Leerreëls
1.4 en 2.19).

Die steiling in die Konsepbelydenis, dat Christene mense is
wat met God versoen is, is daarom voikome in ooreenstem
ming met die Skrif en die Beiydenisskrifte. Hoewel dit nie per
tinent gestei word dat die versoening met God die voorwawde
is vir die horisontaie versoening tussen mense nie, is dit tog
veronderstel. Die vertikaie versoening word in elk gevai eerste
genoem.

Wat hierdie aspek van die versoening aanbetref, is dit duideiik
dat die Konsepbeiydenis die tradisioneie Gereformeerde Skrif
interpretasie en beiydenis voig *

6.1.2.2 Horisontale versoening
Soos reeds gesien, moet die bron van en voorwaarde vir die
horisontale versoening die eie vertikaie versoening wees. Dit
mag vir die Kerk nooit geieë wees in ‘n subjektiwistiese
humanistiese motief nie. Voortspruitend uit die versoening
tussen God en mens kom die opdrag van die “bediening van
die versoening” in 2 Kor 5:18 (vgi vs 19; Ef 2:17). Die im
peratief berus op die indikatief van God se voibragte werk in
Christus.

Die arbeid aan die koninkryk van God staan in die teken van
diens. Die versoeningsboodskap word deur ‘n diensknegs
gestalte die wêreid ingedra. Die versoeningsappèi moet deur
die versoendes en die kerk deur woord, daad en gesindheid
uitgaan. Die met God versoendes is ambassadeurs van sy
groot versoeningsdade.

Die Konsepbeiydenis, deel 3 paragraaf 1, bevat dieseifde
gedagtes. Die Kerk het die opdrag ontvang om die boodskap
van die versoening deur woord en daad in die wêreid te
konkretiseer.

Die horisontale versoening kan in drie fasette onderskei word:

Die opdrag aan die geiowiges om die bediening van die ver
soening te behartig, beheis eerstens die bemiddeiing van die
versoening in die iewe van die medemens, Die GoddeFke im
peratief is dat die gelowige as gesant van Christus ‘n beroep
op die medemens doen om die versoening te aanvaar wat
Christus bewerk het (2 Kor 5:20). Hierdie medemensiike
versoening is in wese dieseifde as Christus se sendingopdrag
aan sy voigelinge (Mat 28:19v; Hand 1:8).

Wanneer die versoening in die mens ‘n werhkheid word, maak
die vyandskap met God piek vir vrede. Hierdie vrede met God
is ‘n objektiewe werkhkheid wat die resuitaat is van die versoe
ningswerk van Christus (Rom 5:1; Ef 2:14 ev; Koi 1:20).

Hierdie vrede met God is die gemeenskaplike besit van aile
geiowiges. Waar die Christen se getuienis tot gevoig het dat
die vertikaie versoening tussen God en die ongelowige tot
stand kom, beieef beide hy en die versoende medemens vrede
met God omdat daar ‘n einde gekom het aan die vyandskap
tussen God en hulie (Ef 2:16). Hierin is die Konsepbelydenis
voikome in ooreenstemming met Skrif en belydenis. Uit Ef
2:14 ev is dit duideiik dat die vrede met God as persoonhke
besit van die geiowiges tweedens die basis vorm vir die vrede
tussen die gelowiges onderiing wat hieruit moet voortvloei,
tw, die intermenslike versoening.

Die indiwidueie vertikale versoening het ook ‘n onderiinge
horisontale versoening tot gevoig. Die met God versoendes

word ook met mekaar versoen. Ef 2:13-22 beskryf die daarstei
iing van ‘n nuwe eenheid tussen uiterste groepe (Jood en nie
Jood) kragtens die werk van Christus. Die vyandskap, haat,
vooroordeel en seifverheffing wat tussen die twee groepe be
staan het as gevoig van Israel se ryke geestelike erfenis, is
weggeneem. Wanneer die vyandskap en skeiding opgehef is,
het dit ‘n onderhnge vrede tot gevoig. Die vrug van die onder
knge versoening is die eenheid van die kerk.

Die medemenshke versoening het ‘n spesiale toespitsing in die
verhouding tussen die NGK en die NGSK in terme van die
bemiddeling van die versoeningsboodskap deur eers
genoemde. Dit is net ‘n vraag of die intermenslike versoening,
die eenheid, vandag nog tot sy reg kom.

Derdens gaan dit ook om die kosmiese versoening. Voigens 2
Kor. 5:18v is die voorwerp van die versoening “ons” en “die
wêreid”. Die “ons” word in Ef 2:11-22 nader omskryf en “die
wêreid” in Koi 1:15-23. In Koi 1:20 word gesedat God “ailes”
deur Christus versoen het. “Ailes” is dieselfde as “die
wéreid”. “Ons” is persoonlik, indiwidueel bedoel, terwyl “die
wêreid” ‘n breër, omvattender versoeningswerk beskryf. Om
dat die heie wêreid die sondeval ten prooi geval het, impiiseer
die herskeppingsfunksie van Christus dat Hy — bo en behaiwe
die versoening van die mens met God — ook die bose magte
onderwerp het, en daaroor heers. Dit gaan hier nie oor die ver
soening van die mens nie, maar die heerskappy van Christus
oor die geestelike magte wat God vyandig gesind is en oor
huile invioed in die wéreid. Die taak van die Christen in hierdie
verband is die onderwerping en die oorheersing van die bose
magte in die wéreld. Dit geld ook die mensgemaakte strukture
waaraan die spore van die sonde kieef. Deur die getuienis van
die gelowige moet die vrye voortgang van die sonde in hierdie
wêreld beperk word en sondige toestande reggestei word. Dit
is ook wat die Konsepbelydenis wii sê.

In die geheel genome is daar dus nie enige prinsipiële verskii
tussen die standpunte van die NGK en die NGSK aangaande
versoening nie. Daar is egter wel onsekerheid oor die vraag of
‘n mens die versoening wat in die kerk moontlik en noodsaak
uk is, ook van die bredre sameiewing kan verwag.

6.1.2.3 In die Wêreld soos in die kerk?

Die belydenis fundeer die moontFkheid van maatskaprke
versoening in die boodskap van versoening in Christus Jesus
wat die kerk verkondig. Die eskatoiogiese vrede van die nuwe
skepping het maatskapiike implikasies. Die sigbare effek van
die versoening tussen God en mens is gevoigiik die bestaan
van die kerk as ‘n versoende gemeenskap van mense, ‘n
eenheidsgemeenskap. Aan die wêreld en die mense wat
daarop woon, word die uitnodiging gerig om hulle met God en
so ook met mekaar, te versoen. Gedwonge skeiding van rasse
maak egter hierdie maatskaprke versoening onmoonthk omdat
dit uitgaan van die ketterse leer van die fundamentele onver
soenbaarheid van mense.

‘n Mens sou die vraag kon stei of die mensheid (ten spyte van
die sg “aigemene genade”) buite Christus (resp buite die kerk)
dan nie inderdaad fundamenteel onversoenbaar is nie? Leer
die kategismus nie dat ons “van nature” geneig is om God en
ons naaste te haat nie? Juis daarom is die versoening in
Christus noodsaakiik. Hoewel die kerk ook nog worstel met
die sonde in eie geiedere (simui justus et peccator) behoort hy
wesentlik kragtens die wedergeboorte tot die nuwe skep
ping. Van die ongelowige wêreid moet jy tog egter sê dat hy,
ten spyte van die “aigemene genade” — wat weiiswaar ook
met Christus verband hou — wesentlik tot die ou onver
soende skepping behoort. Is die “sosiale ideaal” van die nuwe
hemei en die nuwe aarde waar vrede en geregtigheid sal heers
nie ‘n toekomstige (resp eskatologiese) aangeleentheid
waaraan die kerk wei, maar die samelewing as geheei nog nie
deel het nie?
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Hierteenoor moet aan die ander kant in gedagte gehou word
dat die kerk nie losstaan van die samelewing nie. Die kerk
maak deel uit van die samelewing en wel op twee maniere:

(a) Die kerk is self ook ‘n maatskaplike instelling naas die
ander maatskaplike instellings.

(b) Die individuele gelowiges behoort nie net aan die een
maatskaplike instelling, ni die kerk nie, maar ook aan al die
ander instellings. Behalwe naas die ander instellings, lewe
die kerk dmv sy lidmate ook binne die ander instellings.
Op albei wyses is die kragte van die versoening en die
vrede van die groot Toekoms deur die kerk dus nou reeds
werksaam in die sarnelewing. Hierdie eenheid moet tog
o~k iiivloed he o~i die ~iidei s~iirieIewliigsveibaiide eu lii
die proses ook inderdaad daarvoor nuwe Iewensmoontlik
hede skep. Sodoende is die gelowiges sout vir die aarde en
hg vir die wOreld.

Tog moet die kerk as instelling, duidelik onderskei word van
die ander instelhings soos die huwehik, gesin, skool, work
gemeenskap, sportklub, yolk, staat, ens. Tot die kerk behoort
jy kragtens die reddende genade van God; tot die ander in
stehhings behoort jy kragtens die natuur. Natuur en genade
vorm egter nie teenstelhings nie, anders sou die gelowige horn
Of moos onttrek aan die ander instehhings, Of ‘n skisofrene be
staan moes voer. Die genade beoog egter juis die redding van
die natuur. Deur huh (ewe in die ander instehhings skep die
gelowiges voorlopige tekens van die Koninkryk van God.

‘n Volgende kwessie is egter of die kerk kan dien as voorbeeld
vir die ander instehhings. O.i. hang alles af van wat met die
woord “voorbeeld” bedoel word. Die kerk moet inderdaad
voorbeeldig wees in die sin wat ons 00k van die lowe van ‘n in
dividu as “voorbeeldig” praat. Die liefde en versoening
waaruit die kerk leef moet vir die hele samelewing voorbeeldig
wees. Wanneer met “voorbeeld” egter bedoel word dat die in
rigtings van die kerk as model moet dien na analogie waarvan
die ander samelewingsverbande gestruktureer moet word,
word dit onmoonthik en wel om twee redes:

(a) Die feit dat die maatskappy nie net uit gelowiges bestaan
nie — dikwels (meestal?) is hulle in die minderheid — maak
die moontlikheid om in die maatskaphike strukturering uit
drukking te gee aan die eskatologiese vrede, veel meer
beperk as in die kerk. Daarom sal die staat tog maar voor
siening moet maak vir by tronke, al sal dit nie nodig wees
die nuwe aarde nie. Vir die inrigting van die samelewing
moet die staat, meer as die kerk, rekening hou met die
sonde. Om dit nie te doen nie, sal nie net onredehik wees
nie, maar hiefdeloos.

(b) Dat hiefde die hoogste gebod is, geld vir allo sarnelewings
verbande. Liefde kan egter baie verskillende en selfs skyn
baar teenstrydige gestaltes aanneem. Liefde tussen man
en vrou in die huwelik lyk anders as die liefde tussen broers
en susters in die huisgesin. Daarom, selfs al sou die
gemeenskap net uit Christene bestaan, sou wat inrigting
betref, die ander samelewingsverbande nog nie die kerk
kan kopieer nie.

Uit (a) en (b) volg dat jy nie sou kon redeneer dat één kerk
noodwendig één parlement of noodwendig die afskaffing van
afsonderhike woonbuurtes vir verskillende bevolkingsgroepe
imphiseer nie. Daarvoor mag wel goeie ander redes wees. Die
konkrete situasie is altyd modebepalend vir die gestalte wat
die liefde moet aanneem.

Die relasie tussen kerk en samelewing is geen statiese relasie
nie. Agv die sonde staan die kerk nie net naas die ander instel
hings nie, maar ook teenoor hulle. Solank as wat daar sondige
instelhings en strukture bestaan (ook binne die kerk self), sal
die kerk daarteen veg met die geloofsreahisme van die hiefde.

Oor die inrigting van die samelewing, sal ook Christene voort
durend met mekaar verskil omdat dit nie altyd so duidehik is
watter gestaltegewing in ‘n konkrete situasie die meeste in
ooreenstemming met die hiefdeseis is nie. Juis daarom is dit
gebiedend noodsaaklik om na mekaar to luister. ‘n Cot
moedige en beskeie luister na mekaar is op sigself reeds ‘n
getuienis van die boodskap van versoening wat aan die kerk
toevertrou is.

Ten slotte: Die belydenis druk tereg op ons hart die maatskap
like implikasie van die versoening. Daar moet onthou word dat
die Konsepbelydenis op ‘n konkrete situasie gong is, en waar
daar wel elemente van onversoendheid voorkom, moot dit in
die hg hiervan begryp word. Tog meen ons dat to reglynig
beweeg word van die versoening in Christus wat sigbaar word
in die kerk, na maatskaphike versoening. lnderdaad mag geen
gemeenskap gebou word op die fundamentele onversoenbaar
heid van mense nie indien so iets moontlik is, want dan is “ge
rneenskap” kwahik ‘n rnoonthikheid — maar o.i. kan goon maat
skappy ook gebou word op die fundamentele versoenbaarheid
van mense nie. Beide met die versoenbaarheid en die
onversoenbaarheid moot egter deeghik rekening gehou word.
In die krag van die versoening moet die stryd aangeknoop
word teen die onversoendheid.

6.1.3 Geregtigheid
Die Konsepbelydenis stel dit dat God geregtigheid en ware
vrede onder mense wil bring. In ‘n wêreld vol onreg en vyand
skap is Hy “op ‘n besondere wyse die God van die nood
lydendes, die arme en die verontregte Die behydenis stel
dit voorts dat Hy sy kerk roep om Hom hierin na te volg, by die
verontregtes to gaan staan, en “teenoor alle magtiges en
bevoorregtes wat uit selfsug huhle eie belang soek” moot
getuig.

Nou is dit ongetwyfeld waar dat God in die Skrif telkens na
yore tree as die Eon wat dit opneem vir die wat vervolg of ver
druk word, of die eon of ander nood ly. Daaroor kan daar geen
twyfel bestaan nie: die Cu Testamentiese barmhartigheids
wetgewing, die Psalms, die profetiese prediking, die Berg-
redo, Jesus so optrede, die apostohiese vermanings ens getuig
hiervan in oorvloed.

Die probleem met hierdie uitdrukking in ons huidige tyds
gewrig is die groot rol wat dit in bepaalde mode-teologiee
(Swart Teologie, Teologie van Bevryding ens) gespeel hot en
nog speel. Dit word naamlik sondor moor gestel dat God die
God van die armes is, of die God van die swartes (James
Cone). Daarmee word klassestryd aanvaar as ‘n heilige saak
waarvoor geveg en gely kan word omdat God “aan ons kant”
is. Dit is sonder meer duidelik dat dit ‘n gevaarhike skeef
trekking van die evangelie is. Daar bestaan dus ‘n groot sen
sitiwitoit vir enige formulering wat moonthik in hierdie rigting
kan dui, ‘n sensitiwiteit wat in ons eie situasie tog ook gepaard
gaan met ‘n sekore besorgdheid, gesien in die hg van die feit
dat die NGSK-sinode van 1982 ook nie beshis afwysend
teenoor die Swart Teologie gestaan hot nie. Daarby kom daar
van tyd tot tyd uitsprake van Ieiers in die NGSK wat skyn asof
dit hierdie klasse- en selfs rassestryd erken en aanmoedig,
soos onlangs nog toe dr A Boesak volgens persberigte die
blankes as ‘n gewelddadige groep bestempel hot, teenoor die
“vreedsame swartes”.

Hierteenoor moot egtor onmiddellik gevra word of dit alles
werkhik is wat die NGSK wou se. Volgens ‘n verduideliking van
die betrokke kommissie van die NGSK wil hulle juis ‘n uitdruk
king vermy wat die indruk van ‘n aanvaarding van ‘n klasse
stryd kan wek. Wat in wese bedoel word, is dat hier op ‘n
moor doksologiese manier oor God gepraat word, soos wan
neer die Bybel God ook soms die God van die hoop noem, of
die God van alle vertroosting, die Vader van die wese en die
man van die weduwees ens. Sulke uitdrukkings bedoel nie om
‘n uitputtende uitspraak te bied oor die wese van God of oor sy
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optrede nie, maar orn in ‘n spesifieke situasie van God uit te
spreek wat op daardie moment belangrik is om van Horn te
onthou. Dit kan dan nie as ‘n bewuste en bedoelde vereen
sydiging beskou word nie, omdat ervaar kan word dat dit nie
alles is wat van God gesê word nie.

Nietemin bly dit ‘n formulering wat vir groot misverstand vat
baar is en daarorn iewer in hersiening geneem behoort te
word, sodat daar geen onduidelikheid daaroor hoef te bestaan
nie. Natuurlik gaan die hart van God uit na die noodlydendes,
die armes en die verdruktes. Maar in ons tyd word hierdie
waarheid dikwels eensydig opgeeis binne teologiese kontekste
wat ideologiese agtergronde het, en daarom is dit duidelik dat
formulerings gekies moet word wat misverstande in die rigting
uitskakel.

6.2 Sosiaal-etiese implikasies: agtergrondgegewens
In sowel die steHing van die geloofswaarhede as in die afwy
sing van bepaalde dwalings deur die Konsepbelydenis is daar
sosiaal-etiese elemente aanwesig wat ons ernstig aandag vra.
Dit is vir die NGSK duidelik dat die positiewe en leerstellige in
houd van die eenheid van die kerk, versoening en geregtigheid
deur die Suid-Afrikaanse praktyk bedreig word, en daarom
word sekere dwalings skerp en in byna klassieke
“anathema”-styl afgewys en verwerp. Hoewel dit ook in
algemene terme geformuleer is, is dit duidelik dat dit ontstaan
het uit die NGSK se direkte aanwesigheid en ervaring in ‘n
bepaalde situasie.

Dit moet vir almal duidelik wees dat hierdie verwerping van
dwalings in hulle klaarblyklike objektiwiteit, logika en
algemene geldigheid in teologiese opsig volkorne aanvaarbaar
is. Daar is seker weinig Gereforrneerdes wat dit nie sonder
meer in hierdie opsig sal onderskryf nie. Dat dit egter in feite
nie sondermeer sal gebeur nie, het nie te make met die sig
waarde van die verwerpings nie, maar met ‘n nuwe faktor wat
nou sy intrede doen.

Beide in die ontstaan en die daaropvolgende historiese ontwik
keling word dit duidelik dat inhoud en bedoeling, en inhoud en
konteks van die konsepbelydenis nie van mekaar geskei kan
word nie. In Iaaste instansie is dit gerig aan ‘n bepaalde adres:
hoewel dit duidelik gestel is dat die belydenis nie teen ‘n
bepaalde groep of kerk gerig is nie, het dit nou ten oorvloede
duidelik geword dat dit veral gerig is aan die adres van die NGK
in die eerste plek, en in die tweede plek aan die adres van die
blankes wat die mag in die hande het.

Dit bring onmiddellik na yore die formele etiese praktyk van die
interpretasie van konkrete, sosiale, politieke en ekonomiese
toestande. Trouens, die ganse agtergrond van die konsep
belydenis veronderstel ‘n voorafgaande etiese interpretasie. In
die hg van die uitsprake van die konsepbelydenis word hierdie
interpretasie as waar en volledig gesien in uitsluiting van enige
ander interpretasie, anders sou die resultaat van hierdie inter
pretasie nie so nadruklik gestel kon word as die presiese
teenoorgestelde van die voorafgaande leerstelhige uiteen
setting nie. Daarbenewens is die indruk wat oorbly na hierdie
interpretasie dat die totale pohitieke, sosiale en ekonomiese
realiteit in ons land onder die teken van die anathema staan as
vohledige sondige werkhikheid.

Dit moet duidehik wees dat dit juis hierdie essensiële element
van etiese interpretasie is wat die opstel van die konsep
belydenis ‘n riskante en problematiese aangeleentheid maak.
Menings oor, en die interpretasie van sosiale, pohitieke en
ekonomiese sake wissel en verskil aansienlik meer van mekaar
as in die geval van leerstelhige vrae. Hoe meer prominent en
beslissend hierdie interpretasie in die belydenis funksioneer,
hoe minder word die kanse dat dit universele aanvaarding sal
vind. Geen enkele individu, groep of kerk kan onfeilbaarheid
van interpretasie opeis oor sosiaal-ekonomiese en pohitieke
sake nie, nie eens die deskundiges self nie. Hierteenoor geld
natuurlik ewe vanselfsprekend dat daar wel sosiaal-ekono

miese en politieke omstandighede kan bestaan wat so duidehik
en klaarblykhik ‘n weerspreking is van die Skrifverkondiging
aangaande die mens dat geen interpretasie hoegenaamd dit
méér aanvaarbaar kan maak nie.

Daar is egter ook ‘n tweede vlak van interpretasie wat die saak
nog meer problematies maak. In die teks van die verwerping
van dwahings rig die konsepbelydenis horn teen enige leer of
teologiese posisie wat sou probeer om die vorme en praktyk
van ongeregtigheid wat hier uitgewys word te regverdig. Soos
ons gesien het, is dit hoofsaakhik gerig teen die NGK. Dit
behels egter nou ‘n verdere interpretasie op ‘n tweede vlak, nI.
van die posisie van die NGK ten opsigte van sosiale en
pohitieke aangeleenthede. En hier kom nou ‘n hele aantal
helangrik9 ~ak~ na vor~

6.2.1 Historiese agtergronde van apartheid
Dit is uit die besluite van die NGSK en verskeie ander
pubhikasies duidehik dat die saak waarom dit eintlik gaan, die
kwessie van apartheid is. Dit is dan ook die finale aanklag van
die NGSK teen die NGK, nI. dat dit skuldig is aan kettery in
soverre dit apartheid teologies en moreel ondersteun en reg
verdig. In hierdie verband gaan dit dus om twee sake, tw die
ontwikkeling van apartheid en die houding van die NGK daar
teenoor.
Oor eersgenoemde kan daar uit die aard van die saak nie ‘n
volledige verhandeling geskryf word nie. Daarom word vol
staan met enkele stellings wat uit verskeie bronne geverifieer
kan word. In die eerste phek is dit belangrik om daarop te let
dat die verkil in terminologie deur die jare heen (apartheid,
eiesoortige of parallehle ontwikkeling, aparte vryhede ens) nie
‘n verandering in die werkhike bedoelinge van die saak
aangedui het nie. Die wisselende terminologie was hoogstens
pogings om ontslae te probeer raak van oorwegend negatiewe
konnotasies wat daaraan geheg was.

Apartheid sou beskryf kon word as die poging om relatief
volledige skeiding tussen die rassegroepe in Suid-Afrika te
bewerkstelhig. Die ideahisme van absolute skeiding het op geen
stadium in die werklikheid enigsins na ‘n haalbare alternatief
gelyk nie en is ook nooit êrens gereahiseer nie. Oor die oor
sprong van apartheid moet aanvaar word dat dit nie ‘n saak is
wat in sy totaliteit op ‘n bepaalde stadium ontwerp is nie. Dit is
veeleer die resultaat van die kumulatiewe funksie van ‘n hele
kompleks van sosio-historiese determinante (histories,
ekonomies, kultureel, sosiaal, polities, psigologies en gods
dienstig) waarvan die wortels tot diep in die verlede reik. Som
mige is reeds meer as drie eeue oud, terwyl andere (oa die
kerklike) eers later bygekom het. Die finale integrasie van al
hierdie terminante en faktore het eers in die dertiger-jare van
hierdie eeu begin, en het finaal uitgekristalliseer in die veer
tigerjare. Die interessante feit is nou dat dit juis ook in die
veertigerjare was dat gaandeweg van die ideaal van absolute
skeiding afgesien word en daar steeds meer gekonsentreer
word op die sosio-politieke vlakke van kontak en skeiding, ‘n
ontwikkehing wat ongetwyfehd verband hou met die ontdek
king van die fisiese en veral ekonomiese onuitvoerbaarheid van
so ‘n ideaah van absolute skeiding.

Apartheid sou ook beskryf kon word as die produk van hang
durige rassekontak tussen ongelyksoortige kuhtuurgroepe
binne dieselfde geo-pohitieke en sosio-ekonomiese eenheid.
Hierdie wye sosio-kulturehe gaping wat vansehfsprekend ‘n
sterk assosiatiewe verband met velkleur ontwikkeh het, moet
ook gesien word in die hg van die algemene konsensus by die
Afrikaner en die sterk Afrikanernasionahisme wat enersyds as
gevolg van hierdie sosio-kulturehe gaping, maar andersyds ook
as gevohg van die botsings met Britse pohitieke en ekonomiese
imperiahisme ontwikkeh het. In die hg van die geweldige getalhe
oorwig van anderkheuriges en die pohitieke, mihitêre en ekono
miese oorwig van die Engehse moet die ontstaan van ‘n alles
oorheersende drang na sehfbehoud, oorhewing en voortbe
staan van die Afrikaner verstaan word (vgl hieroor oa Rhoodie
en Venter, Die Apartheidsidee).
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Dat dit aHes in die dertiger- en veertiger jare tot ‘n hoogtepunt
sou ontwikkei hang saam met verskeie faktore waarvan die be
langrikste ongetwyfeid die verarmings- en verstedelikings
proses was. Gedurende die jare 1904-1951 het die Bianke
getaile in die stede met 50% gegroei, maar die van die swartes
met 250%. Die depressie en die massas armbiankes wat na die
stede gestroom het, het veroorsaak dat die minderheidsgroep
blankes met nie-blankes moes meeding om iewensruimte en
arbeidsgeleenthede. Dit is te begrype dat die gevoel van be
dreiging en die drang na selfbehoud onder hierdie omstandig
hede baie sterk na yore sou kom, veral ook omdat daar ook
sprake was van ernstige maatskaplike en sedelike insinking in
samehang met die toenemende ekonomiese integrasie.

Dit Is oak onder hierdie omstandighede dat die sterk
assosiatiewe verband van rassedifferensiasie met kleur na yore
gekom het. Die ontmoeting van Europeaan en Afrikaan, van
Christendom en heidendom, van Westerse beskawing en
Afrikakuituur was van die vroegste jare af ook ‘n ontmoeting
van wit en swart.

Daar is waarnemers wat verkiaar dat dit die basiese saak was
waarom dit gegaan het: die sterk drang na selfbehoud en vrees
vir oorweidiging het geiei tot die ideaai van rassedifferensiasie
waarby kieur pas sekondér uit die situasie self na yore gekom
het. Dat die basiese geioofsbasis van die Afrikaner se lewen
siening ook hier sou deurwerk, blyk uit die taHe aanduidings,
reeds uit die veertigerjare, dat hy sy rol nie in terme van rasse
superioriteit wou sien nie, maar in terme van ‘n voogdyskap
wat die swarte na voile (aparte) ontwikkeiing wou lei. Die
bianke se drang na seifbehoud was juis 00k gestut deur die
argument van die instandhouding van die Westerse beska
wing met sy Christelike moraliteit. En juis dit het ‘n perma
nente bianke baasskap onmoontkk gemaak selfs perma
nente voogdyskap is reeds op die Voikskongres van 1944
verwerp.

Ten spyte van bogenoemde positiewe motiewe het die beleid
van rasseskeiding pynrke gevoige vir die anderkieurige bevol
king meegebring. Van tafle van hierdie gevoige is reeds ampte
hk kennis geneem in die NGK. Enkele hiervan is: die verstewi
ging van die steisel van trekarbeid, die knaende onsekerheid
oor betekenisvoHe pohtieke regte, die onoordeelkundige pro
kiamasie van groepsgebiede en die baie gevalie van ‘n te ge
ringe vergoeding by eiendomsverwisseling, die vertragings in
voorsiening van die nodige gemeenskapsfasirteite nadat
behuisingskemas voitooi is, die probieme rondom ongelyke
ioonstrukture en werkreservering. Hierdie faktore het bygedra
tot die ekonomiese bevoordeling van die biankes.

Daarby het die beieid van skeiding saam met bg faktore ‘n alibi
gebied vir negatiewe rasse-gesindhede ofskoon dit nie die
bedoeling was nie. Op navraag het 28% van die gemeentes in
die Wes-kaap bevestig dat rassediskriminasie in huile gemeen
tes en gemeenskappe voorkom. As voorbeeld word genoem:
die weiering van hdmate om gesamentlike sang-, huwekks- en
begrafnisdienste by te woon, Fdmate wat dienste deur
sendingieraars boikot, en lidmate wat teen sendingwerk
gekant is (verwys prof Verhoef se studiestuk). Deur
bogenoemde faktore en houdings is daar ongetwyfeid ‘n
gevoel van minderwaardigheid en verwerping by ander
kieuriges geskep waarvan die intensiteit moeiiik oorskat kan
word.

6.2.2 Die Kerk en apartheid

Vir die NGK was apartheid in die beginjare eties verdedigbaar,
juis omdat dit funksioneer het binne die kader van ‘n geioofs
vroomheid wat die instandhouding van Christelike waardes en
die Westerse beskawing as ‘n roeping gesien het. Die oar
tuiging het dan ook bestaan dat dit vir die swarte beter was om
aparte kerke te he omdat hy afleen so ‘n ware Christelike ge
meenskap onder sy eie mense sou kon opbou.

Benewens die gegewens wat die NGSK self aangevoer het
(1.4> kan daar op taile uitsprake van kerkleiers gewys word
waarin apartheid en aparte kerkformasie bepleit word. In die
veertigerjare reeds het manne soos proff AB du Preez, GBA
Gerdener, EP Groenewald, JH Kritzinger, drr WA Landman,
W Nicol, DF Malan, di CB Brink, J Reyneke, JG Strydom en
JHM Stofberg en andere hufle in hierdie sin uitgespreek.

Die sosiaal-ekonomiese bestaanstryd van die blanke het die
kerk ook uit die aard van die saak by die ontwikkeling van die
apartheidsdenke betrek. Die nood van die armblanke in die
stede was voor aHes immers ook ‘n maatskaphke en pastorale
nood. Op die Volkskongres in 1934 in Bloemfontein, na die
Carnegie-ondersoek het verskiflende woordvoerders van die
kerk hufle op maatskaplike en sosiaai-ekonomiese gronde uit
gespreek ten gunste van rasseskeiding. Dit was ook die strek
king van die uitsprake voor die Kommissie van die NG Kerke
wat die posisie van die armblankes in die stede ondersoek het
(1943>, by die FAK-kongres van 1944, die Transvaalse NGK
sinode in dieselfde jaar, die Volkskonferensie van 1947 in
Pretoria, in die NGK-rapport oar apartheid vir die Raad van
Kerke in 1948, en ook by die 1950-Kerkekonferensie in Bloem
fontein, waar ook die drie NG sendingkerke teenwoordig was.
Dit was ook die trant van die uitspraak van die Calvinistiese
Vereniging van Suid-Afrika sedert 1933. Die vergadering van
die Federale Raad van 1956 het toy die staatsbestel aanvaar
dat apartheid die enigste praktiese en moontlike oplossing is.
Aparte kerke beskou huHe nie as iets wat die wesenlike een
heid van die yolk van God aantas nie.

Uit al die gegewens is ‘n paar afleidings voor die hand:

* Die meeste uitsprake uit kerklike kring word gevind in die
periode van ongeveer twee dekades voor 1948. Daarna het
die frekwensie daarvan merkbaar afgeneem.

* Daar is baie mm uitsprake op sinodale viak wat apartheid
bepleit of ondersteun.

* Die NGK het hom nêrens amptelik bedien van die argu
ment van rassemeerderwaardigheid ter ondersteuning van
apartheid nie.

* Deurgaans word die pleit vir apartheid vergesel van duide
hke uitsprake gerig op die welsyn van die swarte en die
kleurling. Hierdie welsyn word in die breedste sin van die
woord verstaan as algemene ontwikkeling; die erkenning
van die noodsaak dat hulle tot volwaardige medelede van
die liggaam van Christus opgevoed moetword (1956); die
verskaf van werk- en ontwikke>ingsgeleenthede en ‘n rede
like vergoeding (1935>; die toekenning van aWe regte wat
huHe toekom (1942>; die aanwakkering van ‘n gesonde
nasietrots (1949); die waarskuwing dat aparte woonbuurte
nie op ‘n abrupte wyse afgedwing moet word nie, maar
eerder bewerk moet word op ‘n langsame, geleidelike en
natuurlike wyse deur die daarstefling van aantreklike
kieuriingwoonbuurtes wat huHe daarheen sal ok (1942>; die
kwahfisering van apartheid as ‘n sisteem wat vir beide
blanke en swarte geluk moet besorg sander dat die een die
ontwikkeling van die ander as ‘n gevaar of bedreiging vir
homself sal aanvoel (1950>; die uitdrukrke voorneme am
onvermoeid te ywer vir die billike en regverdige behande
ling van alle mense in ons heterogene bevolking (1961) ens.

6.2.3 Teologie en apartheid
Vanaf 1857 (die Nagmaalkwessie) en 1881 (die stigting van die
NGSK as aparte kerk> was die ontwikkehng van aparte kerke
enersyds en die bred gedagte van apartheid andersyds ver
bonde aan praktiese omstandighede eerder as aan teologiese
begronding. In 1857 se uitspraak blyk duidelik dat die NGK
maar een teologiese uitspraak gemaak het, nI die geloof in die
eenheid van die kerk. Hierdie gelaofstelling wou hulle nie op
enige wyse teologies relativeer nie — die toegewing wat hulle
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maak is bloat ter wille van “die swakheid van sommige” — jets
waarvoor geen teologiese regverdiging hoegenaamd gegee
word nje.

Hoewel die aparte kerkformasie in die NGK voartgesit is het dit
nie soas te verwagte vanselfsprekend tot grater apartheid gelei
nie. Inteendeel, daar is duidelike getuienis dat die ontwikkeling
eerder in die teenoorgestelde rigting beweeg het, soos blyk uit
die ekonomiese en veelrassige kerklike byeenkomste in die
twintigerjare van hierdie eeu, Gedurende hierdie tyd het die
NGK ernstige pogings aangewend am die openbare swart-wit
verhoudinge te verbeter. En alhoewel gemengde huwelike oar
wegend onaanvaarbaar was, is dit tag nie verbied nie. Die
swartes is qesien, in die woorde van ds AF Louw in 1923,
“nevermind their colour, as human beings, created in God’s
image, men and women for whom the Highest in heaven came
to this sinfull world” (aangehaal by J Kinghorn, wie se artikel
Apartheidsteo~ogie binne die kerk, in Scriptura,
waardevolle inligting bied>. Hierdie woorde word byna letterlik
herhaal by ‘n multikerklike konferensie in Bloemfontein in
1926, terwyl ‘n predikantesamekoms in dieselfde jaar verklaar:
De naturel is evenals wij naar Gods beeld geschapen, en heeft
dus als mens, en nag meer als christen, rechten die hem niet
ontzegd mogen warden.” Insoverre hierdie uitsprake van die
kerk gesien moet word teen die klimaat van die tyd, en veral
die algemene siening van die kerk deur homself, is dit begryp
uk dat dit nie uitsprake is wat direk in sosiaal-etiese terme ver
taalbaar is nie. Oorheersend is nag die persoonlike geloafs
individualisme en die siening van die kerk as ‘n geloofs
gemeenskap wat gerig is op die redding van die siele van
mense — mense wat elkeen nag gesien is in terme van sy in
dividuele waarde as persoon.

Die radikale gevalge van die ekonomiese depressie en die
massale verstedeliking en verarming van die blanke was oa
faktore wat ‘n hele nuwe klimaat geskep het, en soos reeds
aangedui, daartoe gelei het dat die middel-dertigerjare as die
ontstaanstyd van die apartheidsidee (nI as die idee van radikale
rasseskeiding) aangemerk moet word. Op hierdie wyse het dit
oak in die NGK sy verskyning gemaak (vgl die Sendingbeleid
van 1935>, voarlapig sander enige teologiese begronding.
Daar ward daadgewaon na die tradisionele lewenstyl van die
Afrikaner verwys in die hg van die strewe van elke nasie am
homself te wees. In 1938 sê die moderatuur van die NGK in OVS
dat die hoer beskawingspeil van die nie-blanke ‘n gevaar word
vir die Afrikaner-volksentiment van isolasie (in die sin dat ge
mengde huwelike kan toeneem). Die “reg van elke nasie” ward
nau nader begrond in die voorsienigheid van God wat aan elke
yolk oak ‘n eie roeping gee. En die roeping van die blanke yolk is
am die Protestantse Godsdiens en die Christelike beskawing in
Suid-Afrika voort te dra. Dit is duidehik dat die diepste grand
van hierdie argumente gesoek moes word in die gevoel van be
dreiging wat die Afrikaner beleef in die hg van veranderde
omstandighede, en in sy strewe na selfbehoud. Hierdie self
behoud moet gewaarborg ward deur ‘n terugkeer na die
vroeëre situasie van grater sekerheid (Kinghorn verklaar dat
die lewenservaring van die Afrikaner op hierdie wyse funk
sianeer as hermeneutiese grondreell. En dit loop hand aan
hand met die innerhike hg wat God aan die vraom hart skenk,
omdat dit die mens in staat stel am die korrekte lewensbeshis
sing te neem. Daarom is sehfbehoud oak aiheen moonthik deur
‘n terugkeer na die vroomheid van die voorgeslagte —

trouens, die geskiedenis van die Afrikaner is die uiterhike
bewys van die korrektheid en betroubaarheid van hierdie sie
ning.

Juis in die dertigerjare sau hierdie sake aangegryp ward in die
erbarmhike sosiale, ekonomiese, kulturele en sedehike
toestande waarin die ontwortelde en verarmde verstedehikte
blanke gesink het. Diagrammaties kan dit sá voorgestel word:

Haghike omstandighede

‘I,
Gevoel van bedreiging — drang na selfbehoud

‘if
Restourasie : voorgeslagte en geskiedenis

‘if
voorsienigheid van God

‘if
roeping van die Afrikanervolk

‘if
Behoud van Westerse beskawing en Christehike godsdiens

apartheid

Vohgens die insigte van sommige het hierdie samehang van
sake oa ingehou dat die oproep tot terugkeer na die ou wee en
tat bekering inderdaad die aanvaarding van apartheid behehs
het. Anders sou daar geen einde kom aan al die sedehike en
maatskaphike verval nie.

Van egte teohogiese begronding was daar naas hierdie “erva
ringshermeneutiek” egter nie juis sprake nie. Verwysings na
Skrifgedeehtes saos Babel ea het eerder ihlustratiewe as be
grondingsbetekenis gehad. Hierdie teologiese begronding, of
pogings daartoe, sou eers vanaf 1947 na yore tree. In die NGK
self is dit vanaf die begin deur oa proff BB Keet en BJ Marais
teengestaan, egter nie met veel sukses nie, en in ‘n vershag van
1955 voor die Federale Raad vind die begrondingspoging ‘n
afsluitingspunt. KIem word nau gehe op eksegetiese gegewens
(veral die Babelgebeure) en die dagmatiese behandehing van
die voorsienigheid en skeppingswih van God (oa FJM Pot
gieter, in teruggrype op A Kuyper>. Hierdie benadering moes
die vroedre khem op die vrame ervaring van die indiwidu en die
beroep op die geskiedenis aanvuh en van grater betroubaarheid
voarsien. Universehe taalverskihle (Babel> word gesien as ‘n
aanduiding van diephiggende antropologiese verskihhe wat
apartheid sou regverdig. Hierdie verbinding tussen die sub
jektiewe, die historiese en die meer objektiowe van voor
sienigheid en skepping was alleen moonthik omdat die be
staande teologiese tradisie reeds die ruimte daarvoor geskep
het deur ‘n omvattende sintese van God, mens, geskiedenis,
openbaring ens. Maar verder as dit het dit tat vandag toe nie
ontwikkeh nie.

Daarteenoor was Cottesloe ‘n paging am op teohogiese wyse
‘n korreksie aan te bring in die standpunte wat op hierdie wyse
gestel was. Hoewel die NGK destyds hierdie korreksie nie wou
aanvaar nie, is dit duidehik dat dit mettertyd beduidende in
vloed op Ras, Volk en Nasie (1974> en ander NGK-besluite
gehad het. Beshuite van Cottesloe wat so ‘n invloed gehad het
is oa die stelhing dat niemand in beginseh op grand van kheur of
ras uit enige kerk uitgeshuit mag word nie, dat daar geen Skrif
tuurhike grande vir ‘n verbod op gemengde huwehike is nie, dat
trekarbeid ernstige nadehige gevolge het, dat bilhike lane betaah
moet word, dat werkreservering vervang moet ward met ‘n
bilhiker stelsel, die reg op grondbesit en politieke regte, ens.

6.2.4 Rassediskriminasie en Volksliefde
In die bepahing van die verhauding tussen rassediskriminasie
en ‘n hegitieme yohkshiefde is daar twee uiterstes met ‘n groat
aantah tussenskakerings.

Aan die een kant van die spektrum het ons die uitgesprake of
verswee veranderstelhing dat die twee sirkels mekaar nie hoef
te raak nie; hiefde vir die eie kan in ons veelrassige en veel
volkige apset beoefen ward sander am teen ander “rasse” te
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diskrimineer. Aan die nader uiterste van die spektrum het ons
die gedagte dat die huidige samelewingsbestel, met alles wat
dit insluit ook op kerkilke gebied, volledig deur rasse
diskriminasie gekenmerk word. Die twee sirkels dek mekaar
dus volkome. Tussen die twee uiterstes is daar ‘n groat ver
skeidenheid moontlikhede, al na gelang van mense Se apvat
tings en ervarings op hierdie terrein. ‘n Vraelys wat aan NGK
gemeentes gestuur is, het aangetoon hoeveel verskil van inter
pretasie daar is oor die verhouding tussen die twee sake. Daar
was ook groat onsekerheid oar watter optrede en strukture as
diskriminasie getipeer moes word. Tog is dit volgens die ver
slae moontlik am voorbeelde daarvan op spesiale kerkllke ter
rein aan te wys,veral van indiwidue wat ‘n gesindheid van
rassevooroordeel openhaar en nie di~ m~n~waardigh~id van
anderkleuriges in hulle optrede erken nie: gemeentelede bly
weg van die erediens as die plaaslike sendingleraar die Woord
bedien; sammige gemeentelede maak beswaar teen die teen
woordigheid van anderkleuriges by spesiale geleenthede soos
huwelike en begrafnisse, ens.

Uit die antwoord van die kerkrade blyk egter oak dat sammige
gemeentes hulle aktief beywer am alle vorme van rasse
diskriminasie altans op kerklike terrein soveel moontlik uit te
skakel.

Die feit is net dat die verskillende reaksies van die kerkrade net
‘n bevestiging is van die aktualiteit van hierdie probleem.

Daarteenoor stel die NGSK dat rassisme aan die bodem Iê van
die ganse Suid-Afrikaanse samelewing. Rassisme is geregle
menteer in kerk- en samelewingstruktuur, en apartheid gaan
uit van die anversoenbaarheid van mense en groepe. Skerp
woorde word gebruik, soos ans reeds gesien het:
rassemeerderwaardigheid, hebsug van die maghebbers,
polarisasie, konflik, deu r-en-deur sondigheid.

Hierdie groat verskil in oordeel aor rassisme en diskriminasie
dui in die eerste plek op die gebrekkige kommunikasie wat
daar tussen NGK en NGSK bestaan, asook binne die onder
skeie kerke. As vertrekpunt moet ons aanvaar dat
diskriminasie in Suid-Afrika tans alleen ‘n negatiewe konno
tasie kan dra in die sin van onbillike ongelyke behandeling. Die
begrip “ras” word origens aak nie in ‘n streng wetenskaplike
sin gebruik nie. Valgens wetenskaplike definisie is “ras” veral
‘n bialagiese begrip. Dit sien op ‘n groep mense wat saam
gekiassifiseer word op grand van dieselfde oorerflike eien
skappe, soos die kleur van die hare, oë en vel, die vorm van die
mond, gesig en hare, die bou van die skedel en van die hg
gaam. In hierdie sin bestaan daar net enkele basiese rasse oar
die wêreld heen, en is dit in ‘n sekere sin oak op die mense van
Suid-Afrika van toepassing. Die feit is net dat die amptelike
anderskeid nie ‘n suiwer ras-basis het nie, maar eerder in ‘n
enkele bialagiese eienskap gegrand is, naamlik die kleur van
die mense se vel. Dit beteken dat die term “rassediskrimina
sie” in Suid-Atrika ‘n ruimere en daarom in ‘n sekere sin mis
leidende kannotasie het. Dieselfde bedenking kan oak teen die
alternatiewe term “valkereverskeidenheid” ingebring ward,
omdat die volkerepatroon in Suid-Afrika gevarieerd is en die
anderskeiding nie konsekwent toegepas word nie.

Alhoewel dit dus waar is dat die usansie en konvensie die
“diskriminering” tussen “rasse” bepaal het, moet ons begryp
dat daar in die gebruik van die term “rassediskriminasie” ‘n
brokstuk onduidelikheid sit, en dit self ‘n element van onbilhike
verdehing bevat.

‘n Verdere kamphikasie is die feit dat sommige apartheid of
afsonderhike ontwikkehing sander meer sien as onbihlike rasse
diskriminasie en rassisme, terwyl ander weer ‘n duidehike
onderskeiding wil maak tussen onaanvaarbare apartheid (as
diskriminasie) en aanvaarbare afsonderhike antwikkeling (wat
nie op ‘n onbilhike wyse diskrimineer nie).

die terme te kry, moet ans daarmee rekening hou dat die gang-
bare beleid een is van gedwonge, wethik-gereglementeerde
skeiding op “rassegrondsiag”. In agtereenvolgende periades
en deur onderskeie regerings is die beleid aangedui as
segregasie (JBM Hertzog), apartheid (DF Malan), eiesoor
tige of afsonderlike ontwikkeling (HF Verwoerd), aparte
vryhede, parallelle antwikkeling (BJ Vorster) en goeie buur
skap (PW Botha). In die opeenvalgende benaminge het ons ‘n
sekere verskuiwing van aksent, en dan steeds weg van die
negatiewe konnotasie van die beleid. Die feit is egter dat almal
die betekenis skeiding-op-rassegrondsiag as basiese kom
ponent het. die kern van die definisie van hierdie terme is nie
die goeie bedoehings of die soepele toepassing nie, maar die
struktLllr van die heleid wat in die terme iiitgedriik word. Dit
gaan am ‘n wetlik-gereglementeerde anderskeiding en reeling
op die basis van mense se velkleur.

Ander knelpunte in die benadering van die probleem van die
verhouding tussen hiefde vir die eie en rassediskriminasie is die
historiese antwikkehing van die situasie en die demografiese
werkhikhede in Suid-Afrika. Hierdie faktore bepaal die
teoretiese en emosionele konteks waarbinne die betrokke pro
bleem beaordeel ward. In die prases van die historiese ontwik
keling het die “eie goedere” van die wit deel van die bevalking sy
definisie en beslag gekry: sy erfenis van ‘n Christelik-Westerse
beskawing, sy graeiende identiteit as yolk en nasie in sy eie
reg, sy politieke onafhanklikheid en ekonomiese welvaart, sy
maatskaplike instellings en kerklike organisasie, die gevael en
besef van sy verantwoordehikheid as vaog oar die ander
minderbevoorregte bevolkingsgroepe, ens. Die demografiese
werkhikhede in die sin van (angunstigel) getahleverhoudinge
het nag verder bygedra am die gevael vir die eie te verdiep, en
die behaefte Iaat ontstaan am die eie goedere en identiteit
werkhik te beskerm.

In die gesamenthike paging am ons probleern op te los, sal em
stig met hierdie werkhikhede rekening gehau moet ward. Ons
prinsipiële denke mag wel nie deur amstandigheidsfaktare
beslissend bepaal ward nie, maar dit sal net onreahisties wees
am hoegenaamd nie daarmee rekening te hou nie. Die pro
bleem sal dus met begrip en diskresie benader moet ward.

Dit gaan hierin naamhik am dit wat ons reeds vroeër teen
gekam het, nI die sehfbehoudsdrang van die blanke. In die
verhede het dit daartoe gehei dat gepaog is am etniese
verskeidenheid as ‘n Skrifgegewe te sien wat in die Skepping
en voorsieningheid van God wortel. Die valgende stap was die
afleiding dat die handhawing van eie volksidentiteit ‘n Bybelse
imperatief is — iets wat direk oak die bestaan van afsonderlike
kerke sou hegitimeer.

Hierdie apvatting kan egter nie gehandhaaf ward nie. Die et
niese verskeidenheid is hoagstens ‘n gegewe waarmee die
Skrif rekening hou, maar nêrens vorm die handhawing van die
eie yolk ‘n uitdruklike apdrag van die Bybel nie. Die vraagstuk
van die handhawing van die volkseie val nie binne die skopus
van die Bybelse verkondiging nie. Die Bybel aanvaar die groat
verskeidenheid van volke en nasies as deel van die bestaande
werkhikheid, sander am die handhawing of opheffing van die
volksidentiteit ‘n punt van diskussie te maak.

Die feit dat die handhawing van die volkseie nie ‘n Bybelse op
drag is nie, beteken nie dat gesonde volksliefde daarmee
geelimineer ward en dat ‘n yolk horn nie mag beywer am sy
volkskultuur te skep en te bewaar nie. In ‘n sekere sin is dit
elke yolk se verantwoordelikheid am die besondere van sy
kultuur tat eer van God te ontwikkel. Die feit is net dat geen
yolk ‘n ewigdurende bestaan het of ‘n belofte in die verband
ontvang het nie. Elke yolk se bestaan is histories bepaald en
tydelik, en is onder die vaorsienige leiding en beskikking van
Gad opgeneem in die dinamiese prosesse van die geskiedenis.

In ‘n paging am duidehikheid oar die gebruik en betekenis van
In die afsluitende riglyne ward nag weer op hierdie gedagte
teruggekom.
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6.3 Sosiale-etiese implikasies: besprekingspunte
In die voorafgaande afdeling is gewys eerstens op dio formolo
probleem van etiese interpretasie en die eise wat dit stel ten
opsigte van agtergrondgegewens. Hiervan is die belangrikste
die geskiedenis van apartheid, kerk en teologie en ‘n nadere
omskrywing van die begripe rassediskriminasie en volksliefde.
In die hg hiervan moet nou nader ingegaan word op verskil
lende sake wat voortvloei uit die etiese implikasies van die
konsepbelydenis.

6.3.1 Is apartheid ‘n ideologie?
Die sentrale saak waarom dit vir die NGSK gaan, is die verwer
ping van die ideologie van apartheid en die veroordeling van
enige teologiese en morele onderste.uning of regverdiciinc~
daarvan. Dit is duidelik dat beide die Status Confessionis en
die Konsepbelydenis in ‘n belangrike mate rus op die aanname
dat apartheid wél ‘n ideologie en dus ‘n afgodery is. Indien dit
nie so is nie, sal die aanklag van kettery teen die NGK nood
wendig moet verval.

Dit is dus belangrik dat eerstens vasgestel moet word of apart
heid in die politieke sfeer inderdaad as ‘n ideologie funk
sioneer, en tweedens of die NGK dit in hierdie ideologiese
gestalte ondersteun en regverdig.

In die algemeen word onder ‘n ideologie ‘n lewens- en wêreld
beskouing verstaan waarin een bepaalde idee so prominent
staan dat dit die hele denkskema so beslissend beInvloed dat
die onderdele daarvan nie in eie reg kan funksioneer nie. Die
gehee! kry dan ‘n bepaalde eiesoortige karakter wat dit ingry
pend van ander Iaat verskil in uitgangspunte en praktiese
konklusies, juis omdat alle sake onder die tirannie van die sen
trale idee hulle finale betekenis juis aan hierdie idee ontleen.
Op hierdie wyse word alle lewensterreine van geskiedenis,
kuns, wetenskap, natuur, sport, godsdiens, politiek ens onder
‘n gemeenskaphike noemer gebring. ‘n Staat of owerheid wat
so ‘n filosofie voorstaan, tendeer dan onvermydehik na ‘n
totahitarisme, omdat dit kragtens die suigkrag van die ideologie
teenwoordig moet wees op elk van die genoemde lewens
terreine (Thielicke). In hierdie sin word die indiwidu ook in al sy
moontlikhede deur die Staat opgeëis in die naam van die
(ideologie), in so ‘n mate dat hy sy persoonhike vryheid verloor,
‘n funksionaris van die sisteem word en sy lewensaktiwiteite
(op wetenskaphike, godsdienstige, kulturele, landboukundige,
opvoedkundige, ens terreine) ahleen “sinvol” is as dit in diens
van die ideologie staan. Daarom is die ideologie per slot van
rekening basies ateIsties.

Ook Vermaat wys op die totalitêre trekke van die ideologie wat
op alle lewensterreine aanspraak maak en veral ingestel is op
die verkryging of instandhouding van die mag van diegene wat
voorgee om die beste verteenwoordigers van die ideologie te
wees. Noodwendig verkry ‘n staatsbestel onder hierdie
ideologie ‘n totalitaristiese, rigiede, monopohistiese en streng
gereglementeerde karakter — juis ook omdat dit ‘n streng kon
trole oor alle lewensgebiede moet handhaaf. Per slot van
rekening kry so ‘n staat die karakter van ‘n Allvater of pseudo
kerk, en die ideologie wat dit voorstaan word ‘n pseudo
evangehie. ‘n Vergelyking van al hierdie karakteristieke met die
toestande in Nazi-Duitsland of in die huidige Rusland maak
duidelik wat daarmee bedoel word.

Die vraag is nou of apartheid in Suid-Afrika teen die middel
van die tagtigerjare in politieke sin as so ‘n ideologie gesien
moet word. Die NGSK meen van ja en dis ‘n baie belangrike
punt: of dit nou ook objektief ‘n ideologie is of nie, dit word
deur die NGSK as sodanig ervaar en beleef.

In die tweede plek sal eenvoudig erken moet word dat daar we!
blankes in Suid-Afrika is wat dit as ‘n ideologie hanteer. Daar
is naamlik vera! ‘n politieke rigting wat verklaar dat die suiwer
leer van apartheid wat nog altyd vir hulle die ideaal (ideologie?)
bly, in toenemende mate sedert 1966 versaak is. Per konse
kwensie sal hierdie groep ontken dat die ideologie van apart-

heid tans in Suid-Afrika gehandhaaf word. Onlangs nog is die
staatspresident in ‘n TV-nuusprogram von die presieso
teendeel, nI integrasie, beskuldig! Alleen al in die hg van die
bestaan van hierdie groepe is dit moeilik em die beskuldiging
van ‘n ideologie vol te hou.

Derdens: Die NGSK maak we! die beskuldiging van ‘n ideo
logie maar spel nie uit presies wat die kenmerke daarvan is nie.
lndien die voorafgaande beskrywing, waarby oa van die
definisies van Thiehicke en Vermaat gebruik gemaak is, as ‘n
riglyri gebruik word, sal moeihik volgehou kan word dat die
praktyk van apartheid tans klop op die beskrywing van ‘n
ideologie — juis omdat daar soveel van die essensiële
eh~rri&~ tt~ daai ~ii oritbi eck. Die wosenliko totalitaristiese,
rigiede en onveranderbaarheid van die ideologie is net nie van
toepassing op die praktiese implementering van apartheid nie.
Dienaaste wat dit gekom het, was seker in die middel-sestiger
jare. Selfs toe kon dit egter nie in praktyk deurgevoer word nie
— dit is by bekend dat dr HF Verwoerd self die idee van ‘n
kleur!ing-tuishand verwerp het. Sedertdien egter is daar al ‘n
lang lys van sogenaamde “essensiële elemente” van apartheid
doodgewoon laat vaar. Sonder orn enigsins volledig te pro-
beer wees kan rnaar net gewys word op die stelselmatige ver
wydering van werkreservering (werkhik een van die hoekstene
van apartheid); die afskaffing van aparte geriewe by pos
kantore, hotels, restourante, teaters, ens; die toelating van
anderkleuriges tot blanke universiteite; die “openbare” op
trede van kheurhinge en lndièrs oor die SAUK; die vernouing
van die loongaping tussen swart en wit; die praktiese imple
mentering van geIntegreerde sportbeoefening op senior viak;
die wettiging van swart vakbonde; die groot vordering op die
gebied van plaaslike sehfregering ook in stedehike gebiede; die
vordering op die gebied van onderwys en huisvesting, ens. Die
belangrikste is egter die feit dat twee-derdes van die blankes
(van wie ‘n bale groot persentasie noodsaakhikerwys NGK
hidmate moet wees) gestem het vir ‘n grondwet wat direk ingaan
teen die kern van apartheid (apart-wees) en ‘n nuwe
saamwees daarstel vir die bevolkingsgroepe wat tot dusver
(konstitusioneel altans) apart gehou is. Enige definisie van
ideologie sal dit moeihik vind om veranderings en hervormings
van hierdie aard te akkomrnodeer. En hierdie proses gaan
voort: daar is tans ‘n spesiale kabinetskomitee~wat indringende
aandag gee aan die konstitusionele toekorns van die swart
man, met die verklaarde intensie om so gou moonthik met
konkrete voorstelle na yore te kern.

In die hg van hierdie gegewens is dit inderdaad problematies
orn die huidige pohitieke beleid in Suid-Afrika in sy geheel
sonder meer ‘n ideologie te noem. Andersyds is dit tog ook
moonthik orn bepaalde fasette daarvan as ideologies te
bestempel, by die wet op die Verbod op Gemengde Huwehike
en art 16 van die Ontugwet, waarby die reglementering van
persoonlike vryheid na yore korn. Dieselfde sou seker ook van
ander individuele rnaatreëls gesê ken word. Dit rnaak die
geheel egter nog nie sender meer ‘n ideologie nie. In hierdie
verband is daar nog ‘n tersake opmerking. Die daarstehling van
‘n nuwe belydenis veronderstel ‘n finahiteit van omstandighede
wat in die volste sin van die woord ‘n krisis van bestaan en
geloof geword het, ‘n “oombhik van waarheid”, ‘n beshissende
en kritiese onafwendbaarheid. So is dit ook deur die opstellers
van die belydenis uitdruklik uitgespel. Dit was die geval by by
die Barmen-verklaring wat op ‘n tydstip gekom het toe dit vir
alrnal duidehik was dat die Duitse Evangehiese Kerk toenemend
in die baan gekorn het van die denke van die Deutsche Christen
en van die gelykskakeling van die kerk by die staat en sy
ideologie. In teenstelling daarmee het die Konsepbelydenis
van Belhar gekom op ‘n tydstip toe baie waarnemers binne en
buite Suid-Afrika in ‘n toenemende mate daarop gewys het
dat die NGK in ‘n ernstige interne gesprek oor die onder
hawige sake betrokke is, en dat Suid-Afrika in pohitieke en
sosiaal-ekonorniese sin die toneel van op gang gekorne
veranderings is wat nie meer gestuit sal word nie.
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In die hg van die opmerkings, en in die hg van die historiese
gegewens wat vroeër deurgegee is, is daar wel ‘n ander
moontlikheid om na apartheid te kyk. Dit is nI die moontlikheid
om apartheid nie te sien as ‘n doel in sigsehf nie, maar as ‘n
middel tot ‘n doel, nI die selfbehoud en voortbestaan van die
blanke bevolkingsgroep. Cm daardie rede kon die blankes ook
rustig afstand doen van bepaalde apartheidsmaatreëls solank
dit nie die beveiligde voortbestaan van die groep in die gevaar
bring nie. Daar is aanduidings genoeg dat ‘n beduidende per
sentasie van blankes in Suid-Afrika bereid sal wees om selfs
afle maatreëls te Iaat vaar mits huhle voldoende waarborge kry
vir huhle voortbestaan as groep met die waardes wat vir huhie
belangrik is. Dit beteken ook dat die oordeel oor apartheid in ‘n
helangrike sin ge.wysig sou kon word dit is neamhik nie in die
eerste instansie ‘n bose sisteem wat doelbewus ontwerp is om
die nie-blanke op ‘n kwaadwihhige wyse te onderdruk nie.
Veeleer is dit ‘n sisteem wat histories gegroel het uit die vrees
van die blankes dat hulle as minderheidsgroep nie die geleent
heid op oorlewing en voortbestaan sou ontvang nie. Dit sou
uiteraard nie as ‘n verskoning kon dien vir al die ongeregtig
hede wat in die proses tot stand gekom het nie, maar tog kan
dit help om die begrip van die saak, en veral van die blanke se
vrees, wat ‘n baie belangrike faset van die Suid-Afrikaanse
werklikheid is, te bevorder.

Nadat dit ailes gesê is ivm die huidige sftuasie is dit vohledig
heidshalwe nodig om nog twee opmerkings daaraan toe te
voeg. Die eerste is dat nie die hele geskiedenis van apartheid
so “rooskleurig” uitsien as die huidige beeld daarvan nie, en
dat daar by tye inderdaad sterk ideologiese trekke daaraan ver
bonde was. Die belangrikste hiervan is naas die wat reeds
genoem is ongetwyfeld die siening dat (swart) mense wat vir
eeue in ‘n land woon, nie burgerskap daarvan kan kry nie.
Hoewel dit klaarblyklik tans indringend in herbesinning
geneem word en bepaalde veranderinge reeds aangebring is
(by eiendomsreg en grondbesit) mag dit nie ons siening van
die geskiedenis vertroebel nie.

Die tweede is die felt dat hoewel ons nie meer kan aantoon dat
apartheid in die feite van die saak vohledig as ‘n ideologie
beskryf kan word nie, dit nietemin nog by bale blankes as ‘n
ideaal beleef word en in die gedagtes en verwagtinge van vele
inderdaad ideologies funksioneer.

6.3.2 Regverdig die NGK apartheid teo~ogies?
Soos ult die historiese gegewens geblyk het bestaan daar geen
twyfel nie oor die felt dat persone, kommissies, kongresse en
selfs sinodes van die NGK veral in die dertiger- en veertigerjare
gepleit het vir die instehhing van apartheidsmaatreels om die
probleme op maatskaphike, sosiale, sedehike en pastorale ter
rein die hoof te bled. Die bedoehing was onder geen omstan
dighede om die nie-blanke leed of skade aan te doen nie. Wat
belangrik is, is die felt dat weinig of geen teologiese begron
ding daarvoor aangebied was nie. Die eerste onsekere pogings
daartoe het eers vanaf 1947 na yore begin kom, ‘n proses wat
soos ons gesien het, teen die helfte van die vyftigerjare
afgesluit was. Daarna is daar selfs sprake van ‘n sekere
regressie insoverre by die reaksie van die 1961-sinode van die
Kaapse kerk op Cottesloe weer heeltemal afsien van ‘n teolo
giese begronding of regverdiging van apartheid en, bykans net
soos gebeur het in die periode vôOr 1947, volstaan met die
verklaring dat differensiasie “skriftuurlik gegrond” is, sonder
om op enige wyse aan te toon hoe dit op die Skrif begrond kan
word. In die hg hiervan is daar materleel nie veel waarop die
aanklag van kettery inhoudehik begrond kan word nie.

Dit bring ons dan onmiddelhik by die kritiese vraag na wat dit
presies is wat die NGK ondersteun en teologies probeer reg
verdig het. Ult die bronne blyk dit dat die NGK formeel die idee
van rassedifferensiasie of afsonderhike ontwikkehing onder
steun het in die sin dat etniese verskeidenheid ult die Skrif
afgelei is as ‘n beginsel, en soms selfs as ‘n imperatief. Laas
genoemde maak ná die heifte van die vyftigerjare nie meer sy

verskyning in amptehike stukke van die NGK nie. In die pick
daarvan word ahleen van die etniese verskeidenheid as ‘n
“Skrifbeginsel” gepraat. In feite is dit egter steeds deur mense
in die NGK meermale as ‘n imperatief gebruik.

Dit moet egter bale duidehik wees dat die NGK op geen enkele.
stadium, en in geen enkele geskrif of besluit, die bedoeling
gehad het om onreg as sodanig goed te praat of te regverdig
nie. Die sentrale gerigtheid of bedoehing van die NGK was bale
duidelik: wat hulie wou sé was dat die voortbestaan van die
blanke bevolkingsgroep as sodanig nie teen die Skrif is nie, dat
daar geen Skrifeis is ten opsigte van integrasie nie. En dit is
ook presies dieselfde saak waarom dit vandag nog gaan.

I erseltdertyd moet die feitehikheid egter nie uit die oog verloor
word nie dat die praktiese implementering van die ideaal van
apartheid dikwels tot groot onreg en die lyding van die nie
bianke aanheiding gegee het.

En hoewel dit noolt die bedoehing van die NGK was om ook
hierdie onreg goed te keur nie, en die NGK met verloop van
tyd aan verskifllende van hierdie sake (by hervestiging, lone,
reisgeriewe, woonomstandighede, trekarbeid) met die rege
ring in verbinding was en sy besorgdheid daaroor duidehik
gemaak het, bly dit nietemin ‘n vraag of (a) die NGK dit
duideilk en deeghik genoeg gedoen het, en (b) of die NGK dit
nie ook meer in die ope moes gedoen het nie. Die indruk wat
ongelukkig by die breë pubhiek, en gevolghik ook by die NGSK,
ontstaan het, was dat die NGK apartheid en sy gevolge goed
gekeur en geregverdig het.

Dit is duidehik dat hierdie sake in RVN groter aandag ontvang
het, en dat daar einthik die eerste keer sedert die middel
vyftiger jare teologies oor die saak probeer dink is. Daarom
was dit moonthik om bale aangeleenthede duideliker te for
muleer, en was dit inderdaad ‘n groot vooruitgang op dit wat
dit voorafgegaan het, soveel so dat die NGSK self dit
bestempel het as ‘n “vreemde dokument” wat nie “heeltemal
meer op lyn he met die geskiedenis nie” (Hand p 714). Dit is
besonderjammer dat die NGSK nie verder op ‘n positiewe ont
ginning van hierdie perspektiewe ingegaan het nie, maar dit
sonder meer verder ignoreer het. Hierdie houding het onge
twyfeld die vooruitgang vertroebel, omdat dit nie werklik
erkenning wou gee vir vooruitgang wat daar wel was nie. En
die vooruitgang was daar wel: so by spreek die NGK nou
duidehike taah in RVN oor

* die wesenhike eenheid van die menshike geslag (p11-29)
* die wesenhike gelykwaardigheid van die volke of rasse (p 18

en 29v)
* die felt dat die Skrif geen rassevragstuk geken het nie (p 22

en 27)
* die felt dat sosiale geregtigheid eis dat een yolk aan ‘n ander

dieselfde regte en voorregte sal gun as die waarop hyseif
aanspraak maak (p 33)

* menswaardigheid en menseregte (p 33v, 64, 72v)
* die felt dat die eenheid van die kerk steeds voorop staan en

dat verskeidenheid altyd binne die één kerk is (35v, 47v,
83v), en dat die eenheid sigbaar moet word op ahle vlakke (p
84>

* die felt dat die kerk nie geslote kan wees in die sin dat dit net

vir lede van één yolk bedoel is nie (47, 50) en dat daar maar
net één NGK is (p 85)

* die knelpunte, veral toy die kleurlinge: frustrasie oor die

toekoms, groepsgebiede, regverdige vergoeding, gebrek
aan fasiliteite ens (p 79v; vgl ook p 82>

* dat die skrif nie rasgemengde huwehike verbied nie (94v).

Hierdie sake sou in ‘n indringende debat tussen NGK en NGSK
‘n baie positiewe rol kon sped. Dat dit nie gebeur het nie, is
seker aan verskihlende faktore te wyte, oa die ongelukkige
gebrek aan kommunikasie tussen die twee kerke, die onver
moe van die NGSK om erkenning te gee vir vooruitgang, die
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onvermoë van die NGK om werklik na die nood van die NGSK
te luister. Daar is egter nog ‘n belangrike faktor, en dit is die
feit dat RVN op bepaalde punte ongetwyfeld ‘n sekere twee
slagtigheid openbaar wat die “goeie” uitsprake in ‘n belang
rike mate geneutraliseer het. Dit gaan om die feit dat daar
klaarblyklik telkens weer aksente gelê word wat die indruk
skep dat die “goeie” uitsprake gerelativeer word. So by word
oor die eenheid en verskeidenheid van volke soms uitsprake
gemaak wat die indruk skep dat dit gelyke beginsels is (p 12v)
wat op die skepping teruggaan (p 19). Daar word gesê dat die
NT die verskeidenheid van volkere aanvaar en “handhaaf” (p
30) en “ruimte Iaat” vir afsonderlike ontwikkeling (p 31; vgl
ook p 74v) en gevolglik ook vir die bestaan van afsonderlike
Ned Geref Kerkverhande vir verskille.nde hevolkinqscjroepe (p
83).

Die wyse waarop dit egter in die geheel van RVN funksioneer
leat onwillekeurig die indruk dat die beleid van apartheid (in
teensteNing met enige ander beleid) as die oplossing vir Suid
Afrika se probleme gesien word en as sodanig geregverdig
word. Nou is dit ongetwyfeld wear dat daar ‘n bepaalde volke
reverskeidenheid bestaan wat ook eiesoortige bedienings
behoeftes in die kerk verteenwoordig, en dat daar vir beide
hierdie realiteite op een of ander wyse voorsiening gemaak
moet word. Dit is eweneens waar dat ‘n teoretiese of neutrale
begrip van afsonderlikheid of apartheid in politieke sin nie deur
die Skrif verbied word nie. Die probleem is egter dat die NGSK
maar één apartheid ken, nI die konkrete realiteit van die
huidige bestel. Hieruit is dit duidelik hoeveel méér aan beide
kante begryp en verstaan sal moet word: die NGK sal beter
moet verstaan dat ‘n eanvearding van die teorie van apartheid
as ‘n afsonderlike bestaan van volke, wat in die hg van die Skrif
nie afgekeur kan word nie, in die Suid-Afrikaanse konteks een
voudig net deur die NGSK gesien word as ‘n kondonering van
al die onreg wat daar in die praktyk bestaan. Die NGSK sal op
sy beurt moet begryp dat die NGK op geen stadium enige
onreg of lyding wou kondoneer nie, maar dat sy regverdiging
van apartheid telkens gerig was op ‘n ideale model wat aan
almal reg en geregtigheid sou laat geskied.

6.3.3 Versoening in die praktyk

Voorafgaande opmerkings is van die grootste belang vir die
versoening wat daar tussen NGK en NGSK moes plaasvind.
Dat daar ‘n besondere behoefte aan versoening bestaan, is ‘n
feit wat nie verder beredeneer hoef te word nie. In aansluiting
by 2.2 en 5.1.2 moet die volgende sake bygevoeg word.

In die eerste phek gaan dit om die eis van die NGSK dat die
NGK eers moet kom tot ‘n skuldbelydenis en bewese berou
voordat daar sprake kan wees van versoening. Dit is duidehik
dat die NGK op die basis van sy eie belydenis geen probleem
hoef te ondervind met die sentrale leerstelhige inhoud van die
Konsepbelydenis nie — trouens, die NGK sal alleen maar sy
hartlike instemming hiermee kan betuig, al is daar enkele sake,
soos ons reeds gesien het, waaroor ‘n verdere teologiese
gesprek moontlik is. Dieselfde geld ook vir die dwalinge wat
verwerp word. Indien dit egter so is, ontstaan die vraag on
middellik waarvoor ‘n skuldbelydenis dan nog nodig is, en
selfs of die aanklag van kettery dan nog enige gronde het. In
die hg van die gegewens nou tot ons beskikking is dit inder
daad ‘n vraag of dear tans nog werkhik genoeg gronde is vir die
aenklag van ‘n leerstellige kettery.

Selfs aIsou dit so wees, neem dit nog nie die noodsaaklikheid
van grondige selfondersoek en moonthike skuldbelydenis by
die NGK weg nie, veral dan wat die praktyk van apartheid
betref. Dit is immers juis een van die probleme wat aangedui
is, nI dat die NGSK die dwahinge wat huhle verwerp, en met
name die sosieel-etiese implikasies van hulle stelhings, direk rig
aan die adres van die NGK. Dit bring ons by die problematiek
van die “etiese kettery”, nI die vraag of ‘n seek wat op die
onsekere basis van relatiewe en uiteenlopende sosiaal-etiese

interpretasie berus, op dieselfde absoluutheid kan aanspreek
maak as leerstellige uitsprake met hulle basis in die onfeilbare
Woord van God. Dit bly egter in ‘n sekere sin ‘n sekondére
problematiek: wie nog nie aan kettery skuldig is nie, meg
goedskiks wel skuldig wees aan sonde. In hierdie verband dan
sal die NGK ernstig moet nadink oor die vraag of hy nie tog op
een of ender wyse as kerk skuldig staan aan die onreg wat uit
die sisteem voortvloei nie. Hierdie skuld sal dan bely moet
word. Dit geld dan veral die praktiese en pohitieke terrein, en
sake wat hier ter sprake sal moet kom is die eis van inspreak en
betrokkenheid by die opstel en implementering van enige
beleid wat iou ewe op so ‘n wyse in al sy fasette reek, die feit
dat ekonomiese en ender bevoordeling van die blankes steeds
‘n reahiteit is, groepsgehiede, hervestiging, trekarheid, ens.

Maar dear sal ook duidehik gespreek moet word oor hierdie
sake op die terrein van die kerk. Wear die NGK duidehik sal
moet herhaal wat hy alreeds gesê het oor die prioriteit van die
eenheid bo die verskeidenheid, oor “oop deure”, prinsipiele
ope Iidmaatskap, rassisme en die verwerping van enige poging
om apartheid teologies te regverdig (Wes-Kaap 1983) ens, sal
hy steeds moet rekening hou met die moonthikheid dat deer ‘n
beduidende aantel persone in die NGK is wat hulle leen tot ‘n
standpunt van absolute skeiding. Hiervan getuig die aantal
kerkrede wet nog staande besluite teen die bywoning van
dienste het, en die probheme van persone van ender rasse
groepe om hidmate van die Kerk te word. Hierdie persone
gebruik ook die Kerk as alibi vir huh eie negatiewe houdings en
gesindhede.

Is daer al genoeg gedoen om die leerstellige beginsels duidelik
te stel? Dear kan ongetwyfeld nog veel gedoen word in hierdie
verbend. So sal dit by duidehik gemeak moet word dat die Skrif
alle ideologie verwerp. En dat eenheid die besiese beginsel is in
die gemeentestru ktuur, terwyl die natuurhike verskeidenheid
nooit normatief meg wees nie. Daarby ken ons dit ook nie
duidehik genoeg stel dat Christelike versoening die versoening
van andersoortiges binne die een higgaam behels (soos in
Efesiërs blyk) nie.

Versoening in die praktyk beteken egter dat ook die NGSK in
dringende aandag aen ‘n peer sake sal gee. In NGK-kringe be
staan we) deeghik die gevoel dat die beoordehing en analise van
die situasie deur die NGSK veels te simphisties is. Om die apart
heidstelsel verantwoordehik te hou vir alles wet verkeerd is, is
doodgewoon nie in ooreenstemming met die feite nie. Deer is
ook anderkleuriges wet tsv apartheid hulle geleenthede
aengegryp het en sukses en vooruitgang op kulturele, meat
skephike en ekonomiese terrein gemaak het. Mear afgesien
daarvan handhaef die Gereformeerde leer tog ‘n ander opvat
ting van sonde. Die NGSK sal ook wéér moet besin oor die
aanklag ean die adres van die NGK, nI dat dit ‘n sisteem reg
verdig wet op die onversoenbaarheid van mense gebeseer is.
Totaah afgesien van die benadering van die NGK is dit ten op
sigte van die praktiese pohitiek moeihik om in te sien hoe deer
met die inwerkingtreding van die 1984-Grondwet, steeds van
‘n absolute onversoenhikheid spreke ken wees; — om twee
redes:

lii) persone van verskillende rassegroepe is nou binne die
selfde besluitnemingsproses ingesluit;

(ii) die verstandhouding met die nuwe bedehing is dat dit nie
die eindpunt is nie, maar dat dear deur middel van konsen
sus versoening gesoek sal word en dat verdere ontwikke
hing wel moonthik is.

Wet die NGK betref, verklaar die Breë Moderatuur in hulle ant
woord dat egv nuwe insigte “die poging van sommige om ge
dwonge skeiding as imperatief direk uit die Skrif af te hei,
geleidehik heat year is.” ‘n Belengrike vraag aan die NGSK is
egter presies wat die uiteindelike resulteat van die versoe
ningsproses sal wees of moet wees. Wet die kerk aanbetret, is
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dit voor die hand liggend in die hg van alies wat alreeds oor die
wese van die kerk gesê is. Maar wat van die politieke en
staatkundige bestel? Beteken die uitsprake van die NGSK ‘n
pleidooi vir ‘n een-man-een-stem-bestel? Daarnaas sal die
NGSK dit baie duidelik moet maak of huhle nag steeds gb,
veral in die big van die besiuite van die NGK in Wes-Kaap
(1983), dat die NGK vashou aan die onversoenbaarheid van
mense en mensegroepe,

In verband met versoening in die praktyk sal die NGSK daar
van moet kennis neem dat die optrede van individuele NGSK
gemeentes ná die afkondiging van die belydenis die moonthik
hede van versoening ernstig verskraal het. Van hierdie ge
meentes het inderdaad ‘n onversoenlike houding aangeneem
cii die weg van hiarde else en koniioiilasie ingeslaaii In liulle al
wysing van beide gesprek met en finansiële hulp van die NGK.
Daar was ook die gevalbe van affiliasie by politieke organisasies
soas die UDF. Die moderamen van die NGSK het verskeie ver
soeke tot samesprekings met die Breë Moderatuur geweier.

Hierdie optrede was vir baie weiwiblende hidmate van die NGK
in skerp kontras met die belydenisuitsprake van Beihar, maar
veral oak met die versoenende gees en woorde van die
begeleidende brief. Hierdie saak was vir die NGK ‘n skok en
het ongetwyfebd bygedra tot verdere vervreemding, sodat vebe
die gevoigtrekking gemaak het dat hoeseer die Kansep
belydenis op sigself oak aanvaarbaar was, die wyse waarop dit
pas daarna gebruik was in voiiedige teenspraak was met sy
verkiaarde belydenis van eenheid en versoening. Sodoende
het die Konsepbelydenis abmeer die karakter van ‘n pohitieke
ultimatum begin aanneem, ‘n stok am heel bepaald die NGK
mee by te kom.

Oar al hierdie sake sal NGK en NGSK indringend met mekaar
moet praat — ‘n proses wat pynbik sal wees vir beide, maar juis
daarom oak die moontlikheid van nuwe lewe en graei in begrip
en eenheid kan inhou. Dit is egter nie ‘n blote opsionaliteit nie
— twv die kerk van Christus in Suid-Afrika sal dit moet
gebeur.

Prof PA Verhoef het hieroor ‘n paar riglyne opgestel:

Ons (ewe as mense in abberbei samelewingsverbande. Dit is
natuurlik en vansebfsprekend met ons bestaan gegee. Ons sluit
huwelike, vorm gesinne, behoort tot kleiner en grater families,
is lede van ‘n yolk en van ‘n nasie as kulturele en palitieke
groothede, van allerlei maatskapbike, kubturebe, ekonomiese,
wetenskaplike, professionele, palitieke en ander organisasies
en verenigings, en is oak lidmate van bepaabde kerkeen ge
meentes. Binne hierdie samelewingsbande funksianeer die
gemeenskapsbesef as rigtinggewende etiese norm, op sy
beurt gekwalifiseer deur begrippe soas liefde (hesed), reg
(mispat), geregtigheid(sed~k~), waarheid (‘emet), ens.

Die riglyn hier is nie net die erkenning en aanvaarding van hier
die vorme van “eie goedere” nie, maar die positiewe roepings
besef dat elkeen afsonderbik en almab gesamentlik die konin
kryk en die eer van God as bestemming het.

Die tweede riglyn hou verband met die besef dat die “eie
goedere” van die een bevolkingsgroep in ons veelrassige en
veelvolkige vaderband nie volkome los van die “eie goedere”
van ander bevabkingsgroepe staan nie. Die kring van die eie
goedere van die wit bevolkingsdeeb dek op table punte die
kringe van die eie goedere van die ander bevalkingsgraepe.
Ons samebewing is vervbegd en ons is in table opsigte op
mekaar aangewese. Binne die huislike kring is daar mense wat
vir ons werk en aan wie ans billike lone moet betaal. Ons hou
dings, optrede, gesindhede, en die erkenning en aanvaarding
van die menswaardigheid van die mense in ons diens is hier
van belang. Ons ekonomiese lewe is volkome geIntegreerd, en
op hierdie terrein kan die eie gaedere nouliks van die van die
ander bevolkingsgroepe geskei word. Binne die Repubbiek van
Suid-Afrika is dit onmoontlik am ‘n eie staatsbestel te he
sander am die aansprake van die ander bevobkingsgroepe op

eie- of medeseggingskap te respekteer. Die absolute hand-
hawing van die “eie” op kerklike gebied kan net ten kaste van
die gemeenskap van die gebowiges toegepas word, en met ‘n
volkome negering van die wese en die eenheid van die kerk.

Die riglyn hier is die erkenning van die vervbegdheid van die
bebange, en die inherente en dreigende gevaar van rasse
diskriminasie op table punte van ons intermensbike en tussen
groepverhoudinge, soweb op persoonbike as strukturebe vlak.

Die derde riglyn is am die aanwesigheid en die varme van
rassediskriminasie nie ableen nie, maar in oorleg met die ander
bevabkingsgroepe te identifiseer. Uit voorafgaande het dit
duidelik geword dat daar uiterstes en onsekerheid bestaan oar
die dlagnosering van rassedlskrlmlnasie. leenoor die ontken
ning van die aanwesigheid van rassediskriminasie staan die ap
vatting van die NGSK dat die hele apartheidsbesteb op
rassisme gegrond is. Dit is dus van die uiterste belang dat die
feite met mekaar vergelyk ward, en dat ons gesamentlik sal
soek na ‘n bestel waarin die afsonderlike en gesamentbike
belange van ab die bevobkingsgroepe die beste tot eer van die
Here en tot welsyn van almal gedien kan word.

Die derde riglyn is dus die vaste kanklusie dat die prentjie van
die rassediskriminasie in ans vaderband nie eensydig ingevul
mag ward nie. Dit is ‘n gemeenskapbike taak waarby abmab
betrokke is.

Die vierde riglyn is die verkondiging en verwerkliking van die
evangelic van versoening en van geregtigheid as die mees
fundamentele apbossing van die onderhawige prableem.

Versoening is abbereers bevryding van sonde, maar dan oak
bevryding van abbe verknegtende gevolge van die sonde. Die
versoening tussen mense is egter ten nouste verbonde aan
geregtigheid. As Gad die mens met Homself versoen, be
wandeh Hy die weg van geregtigheid deur die daod van sy
Seun. Oak die versoening tussen mense kan nie geskied
sander dat die reg herstel en geregtigheid gedoen ward nie.
Dit beteken dat getuig moet word teen able varme van onreg
en verdrukking wat die ware versoening tussen mense
onmoontlik maak. In ons band sal ons nie mag swyg oar die
sake wat in verband staan met die volkereverhouding en able
moantlike gestaltes van onreg en onversoenlikheid op hierdie
gebied nie. So sal ans almal saam moet oproep tot grater
gewetensensitiwiteit, tot die inskerping van Christelike narme
en waardes, tot ‘n duidebiker visie op die verantwoardebikheid
van mense teenoar mekaar, tot die eerbiediging van die regte
van andere, yir reg en geregtigheid in alle mens- en
bevolkingsverhoudinge, tot menswaardige lewens
amstandighede, met insluiting van arbeidsgeleenthede vir
almab en biblike lone. Terselfdertyd sal opgeraep moet ward tot
‘n stryd teen die verskraling en ignarering van Christebke
norme, die afstomping van verantwoordelikheidsbesef, sosiale
onreg en strukturele ongeregtigheid, hebsug en gemaksug, ar
moede en uitbuiting, rassisme en diskriminasie op grand van
kleur, anbiblike eise en luiheid, oarbevolking en milieubesoe
deling, ondervoeding en onderprestasie.

Die vierde riglyn beklemtoon die belangrikheid van die
evangelie van versoening en geregtigheid vir die konkrete
aspekte van ons probleem.

6.3.4 Geregtigheid in die praktyk

In die voarafgaande afdebings het alreeds telkens sake na yore
getree wat direk met die saak van geregtigheid te make het.
Die NGSK sien nI juis die hele apartheidstelsel as een brok
onreg en angeregtigheid waarin ras en kleur tat ‘n absolute
verhef word en daar weinig teregkam van basiese menseregte.
In stukke van die NGSK word pertinent verwys na algemene
burgerskap, oop nasieskap, deelname aan die ekonomie,
grandbesit, sosiale en kubturele vryheid (sport, openbare fasili
teite, die huwelik ens), palitieke deelname en vakbonde.
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Die term “menseregte” tree nie op die voorgrond in die NGSK
se besluite rakende die status confessionis ocr apartheid nie.
Die vraag kan gestel word in watter mate die internasionale
menseregtebeweging moontlik ‘n invloed op die NGSK se
besluite kon he maw in watter mate nie-teologiese faktore kon
bydra tot die NGSK se besluitneming. Aan die ander kant
meet teologiese mn Calvinistiese bronne toy die internasionale
menseregtebeweging ook nie misgekyk word nie. Die verkia
ring van menseregte uit die VVC-handves steun by sterk op
die Amerikaanse onafhanklikheidsverklaring van 1776. Of
skoon daar ook humanistiese faktore tot Ig meegewerk het, is
dit ook sterk bemnviced deur die Puriteinse gees in die vrceë
geskiedenis van die VSA.

In die menseregtebeweging gaan dit em sekere onvervreem
bare regte wat alle mense sou he. Hier gaan dit nog nie cm
regte voor God nie, maar em regte tussen mense onderling.
“Mensereg” beteken in die eenvoudigste sin van die woord
“reg em mens te wees tussen mense”, maw dat scmmige
mense nie bepaalde regte ontsê word wat aan ander toegeken
word nie. Bybels gesien gaan dit eerstens by die reg onder
mense (menseregte) nie om regte wat mense in hulle self het,
en die aanspraak wat hulle het op bepaalde regte nie. Die
gelowige steun op God vir die handhawing van die reg (Spr
29:26). God verskaf die reg, maar mense kan dit ook verdraai
(Cu vertaling, Deut 27:19). In die Cu Testament is die impli
kasie steeds dat wanneer mense nie reg teeneor ander laat
geskied nie, hulle dit doen tot hulle eie voordeel (Jes 10:2, Jer
7:5, 1 Sam 8:3). Alhoewel God die reg waarborg, gebeur dit
dat mense hierdie reg ontneem word. Hierdie reg is ook nie vir
‘n gelowige net tot ander gelowiges beperk nie (Deut 27:19>.
Vir die gelowige gaan dit by die regte van mense in die eerste
plek ook nie cm sy eie reg nie. In die Skrif tree die handhawing
van die eie reg op die agtergrond ten gunste van die reg van
die ander, die in ‘n swakker maatskaplike posisie, (wees,
weduwee, vreemdeling).

‘n Christen se “reg” is dus primer die van diensbaarheid, maw
pug teenoor God en sy naaste. Dit was ock die oorsprong van
die Puriteinse cpvatting van menslike regte, alhoewel die eie
regte ock op die voorgrond begin tree het in die menseregte
beweging. Lg neem egter nie weg nie, dat dit by Christene hoe
pricriteit sal geniet cm cm te sien na die reg van ander cm
mense onder mense te wees.

Menseregte staan per slot van rekening ivm die sake,
moontlikhede en omstandighede wat die mens in staat stel cm
sy bestemming as mens te kan verwesenlik. Daarcm sal die
NGK aan die hand van die Geref etiek ernstig ocr die praktyk~in
Suid-Afrika moet besin, en veral ocr die vraag of daar nie
gronde is vir die aantygings van die NGSK nie.

Die ervaring met menseregte in ander wêrelddele kan waarde
voIle hulp verleen met die bevordering van menseregte in
Suid-Afrika, sodat daar ca nie by hier ock ‘n juridiese vereen
sydiging en verenging van die saak plaasvind nie. Die NGK sal
meer as in die verlede meet besef dat menseregte en mens
waardigheid 66k ‘n saak van pastoraat, gemeenskap en
diakcnaat is. Andersyds sal die NGSK baie duidelik meet wees
in die uitspel van hulle verwagtinge in hierdie verband. Die
NGK en NGSK sal gesamentlik moet besin ocr pricriteite, mid
dele en metodes cm dit te bereik binne die grense van haal
baarheid in die konkrete Suid-Afrikaanse konteks.

Die belangrikste feit cm in gedagte te hou, is die baie sterk
moontlikheid dat ‘n unieke oplessing in hierdie kenteks gescek
sal meet word —en dit beteken dat ander modelle vir Europa,
die Amerikas of die Coste slegs relatiewe waarde mag he. Die
NGSK sal daarom gehelp meet word cm sy verwagtings nie
op hierdie modelle te bcu nie, maar op die realiteite van hierdie
subkkontinent.

7. Samevattende bevindinge
Die volgende bevindinge word deur die Sinodale Kcmmissie
van die NGK in SA geboekstaaf:

7.1 Ons het met behulp van die Sinodale Kommissie vir Leer
en Aktuele Sake ‘n studie gemaak van die Konsepbelydenis
(KB) van die NGSK en die stukke wat daarep betrekking het.
Dit is gedoen in die cortuiging dat dit die NGSK cm ‘n saak
van finale ems gaan, en dat ens verplig is cm met gelyke ems
daarvan kennis to neem en daarcp te reageer. Ons doen dit in
‘n gesindheid van broederlikheid en openheid, met die bedee
ling cm die waarheid te dien en die verhouding tussen die twee
kerke te bevorder. Ons vertrou dat die NGSK op sy beurt
bereid sal wees cm in dieselfde gees ens opmerkinge te aan
vaar, sedat die gesprek tussen die kerke op die beste wyse go
dien kan word.

7.2 Ons is van oordeel dat die KB, ondanks die feit dat ocr ‘n
aantal uitdrukkings en formulerings geredeneer kan word
(waarop ens weer terugkom), in hoofsaak in coreenstemming
is met die Heilige Skrif en die gereformeerde belydenisskrifte.
Op sigself genome is daar in die hg van die verklaarde stand
punte van die NGK en die voortgaande gesprek binne die NGK
ock geen rede waarom daar nie, ondanks bepaalde verskihle,
aan die hand van hierdie belydenis tot ‘n vrugbare diskussie en
tot ‘n grcot mate van eenstemmigheid tussen die kerke gekom
kan word nb. Ocr die algemeen-Christelike uitsprake van die
KB kan ens dit almal eens wees. Die verskille sal na yore kern
rnbt die tcepassing wat van hierdie uitsprake op die konkrete
situasie in ens land en in die kerke gemaak word.

7.3 Hcewel daar in die begeleidende brief by die KB gestel
word dat die belydenis nie teen ‘n bepaalde grcep of kerk gerig
is nie, meen ens dat dit uit die ganse opset van die KB en uit
die historiese aanlcop tot die belydenis duidehik is dat die KB
veral gerig is aan die adres van die NGK, en wel op grcnd van
die NGK se beweerde aandeel aan die totstandkorning van en
rnorele en teelogiese regverdiging van apartheid as rnaatskap
like en pohitieke sisteern. In die hg hiervan ontvang die uit
sprake van die KB ‘n besondere teespitsing en vulling, sodat
huhle op die ry af tot beskuldiginge teen die NGK word. Dit
beteken dat die uiters negatiewe beoordeling van die
maatskaphike en pohitieke situasie in ens land deur die NGSK ‘n
kriterium word waaraan die NGK gemeet en waarvolgens sy
Christehike karakter becordeel word. Ongetwyfeld is die dwa
lingo wat verwerp word, bedoel cm die dwalinge van die NGK
te wees soos die NGSK dit sien. Ock bepaalde uitsprake van
die Sinode van die NGSK en die houding, gesindheid en prak
tiese optrede in bepaalde kringe van die NGSK sedert die aan
name van die KB bevestig dat hierdie interpretasie van die KB
korrek is.

7.4 Enige etiese beoordeling van ‘n maatskaphike situasie, cok
die in Suid-Afrika, is relatief en loop gevaar em bepaalde
gesigspunte to verwaarlocs. Dit is nie bilhik cm die NGK net
negatief to becordeel nie. Daar is inderdaad baie wat die NGK
in belang van die Kcninkryk van God in Suider-Afrika gedoen
hot waarvoor ens die Here kan dank.

In elke situasie l~ die goeie en die kwade vermeng met mekaar,
sodat cordele wat ocr ‘n situasie gemaak word, soms te ab
soluut kan wees.

Hoewel ens nie die situasie in ens land deur die oë kan sien
van diegene wat aan die anderkant van die kleurlyn as ens is
nie, aanvaar ens dat hulle dit presies so pynhik ervaar as wat
huhle dit formuleer. Ons is jammer indien lidmate van ens kerk
agteloos aan huh ervaring van hyding verbygaan of uigvaardig
daarccr gecordeel het. Waar die NGK of sy lidmate deur sy
optrede op watter wyse cokal, aanstcet gegee het aan die NG
Sendingkerk of hulle seergemaak of gekwets hot of in gebrek
aan begrip vir en empatie met die lewensomstandighede van
die NG Susterkerke geopenbaar het, is ons jammer. Dit was
nie die kerk se bedoehing nie.



BESKRYWINGSPUNTE 452

Ons erken 00k dat ons as kerk nie geluister het toe die NGSK
selfs by wyse van sinodebesluite dit vir ons gesé het nie.
Terselfdertyd wil ons daaraan herinner dat dit moontlik is om
ook van die ander kant van die kleurlyn eensydig oor die
situasie te oordeel in die hg van eie lyding en aspirasies. Enige
etiese beoordeling van ‘n maatskaplike situasie, ook die in
Suid-Afrika, is relatief en ioop gevaar om bepaalde
gesigspunte te verwaarloos. Ons wil opmerk dat dit nie billik is
om die NGK net negatief te beoordeel nie. Ook sy aandeel aan
die Suid-Afrikaanse opset kan nie net negatief beoordeel word
nie. Ons kan die versekering gee dat daar tog by alles ook
goeie motiewe by die NGK aanwesig was (vgl die uitdrukking
“vermeende goeie motiewe” wat die NGSK gebruik!)

7.5 Dit is ons oortuiging dat die dwalinge wat deur die KB
afgewys word, beslis afgewys moet word indien huhle inder
daad voorkom op die wyse waarop dit op die KB geformuleer
is. Dit is vir ons pynhik om te besef dat die NGSK bedoel om
daarmee die dwahinge van die NGK uit te spel. Ons wil ons
hand in eie boesem steek en erken dat daar besluite van kerk
like vergaderinge en uitsprake van teoloë is wat die indruk wek
dat hierdie dwahinge inderdaad in die NGK bestaan, en die
praktiese optrede en houding van hidmate skyn dit meermale te
bevestig. Tog wil ons daarop wys dat die NGK nie ‘n “leer”
daarop nahou wat hierdie dwalinge bely nie. Dit gaan meer om
optrede en beleid in die praktyk wat eties verdedig word met ‘n
beroep op bepaalde aspekte van die Skrifwaarheid. Ons meen
dat die “dwalinge” waarvan die NGSK die NGK beskuldig
eerder op die terrein van die praktyk en dus die veld van die
sedehike lé, as op die terrein van die amptehike leer van die
kerk. Terwyl ons erken dat die NGK veel eerder hieroor kiare
taal moes gepraat het, veel eerder alle hidmate op die sondes
van rassisme en rassediskriminasie moes gewys het en die leer
van die sigbare eenheid van die kerk veel sterker moes bekiem
toon het, wil ons tog daarop wys dat dit nie bihlik is om sake
waaroor die diskussie in die NGK nog aan die gang is, as finale
bewyse vir die beweerde kettery van die NGK te beskou nie.

7.6 Soos uit die historiese gegewens geblyk het bestaan daar
geen twyfel nie oor die feit dat persone, kommissies,
kongresse en selfs sinodes van die NGK veral in die dertiger-en
veertigerjare gepleit het vir instelling van apartheidsmaatreëls
om die probleme op maatskaplike, sosiale, sedelike en
pastorale terrein die hoof te bied. Uit die bronne blyk dit verder
dat die NGK formeel die idee van rassedifferensiasie of af
sonderlike ontwikkeling ondersteun het in die sin dat etniese
verskeidenheid uit die Skrif afgelei is.

Ons bevind egter dat die NGK dit nooit gedoen het met die
bedoeling om bepaalde bevolkingsgroepe van die bevolking te
benadeel nie. Die NGK het gehandel vanuit sy begrip vir die
begeerte van die Afrikaner om sy bepaalde identiteit en
geestelike erfenis te bewaar in ‘n land waarin hy tot ‘n minder
heidsgroep behoort. Op sigself genome is dit nie verkeerd dat
enige minderheidsgroep sy kulturele en geestelike identiteit wil
behou nie. Ons wil egter erken dat die NGK op sodanige wyse
by die wel en wee van die Afrikanergemeenskap betrokke
geraak het dat hy die indruk gewek het dat die belange van die
ander groepe nie vir hom op dieselfde wyse belangrik is nie.
Ook kon die indruk gewek word dat die NGK veel meer pro-
beer verdedig as wat in werklikheid sy bedoehing was, nI nie
net die goeie reg op die handhawing van die eie kulturele en
geestelike identiteit nie, maar ‘n universele beginsel en
skeiding tussen volkere, wat makhik ideologies uitgebuit kon
word. Ons is egter daarvan oortuig dat die NGK tans die
gevare raaksien en duidelik wil maak dat hy nie sO geInter
preteer moet word nie.

Ons ontken dat ons onversoenbaarheid tot ‘n samelewings
beginsel verhef. Ons oordeel dat so ‘n beoordeling en analise
van die situasie veels te simplisties is.

7.7 Die NGK het nooit apartheid as ideologie goedgekeur nie.
Ons distansieer onsself nadrukhik van enige vorm van ideologi
sering van apartheid waar dit in die verlede voorgekom het en
moonthik vandag nog by bepaalde groepe mag voorkom. Dit is
ons oortuiging dat elke vorm van ideologisering van politieke
ideale verkeerd is en rampspoedige gevolge moet hO.

Ons gebed is dat ons land verder van enige vorm van ideologie
bewaar sal word.

In hierdie verband wil ons nou egter ook opmerk dat ons
besorg is oor ‘n uitdrukking wat in die artikel oor geregtigheid
in die KB voorkom, ni dat God op ‘n besondere wyse die God
van die noodlydende, die arme en die verontregte is. Hoewel
on~ vor€~taan dat dit moonthik is om hiordie uitdrukking oa op
‘n doksologiese wyse te interpreteer en ook graag die ver
duideliking in die verband van die kant van woordvoerders van
die NGSK wil aanvaar dat hierdie uitdrukking nie as ‘n onder
skrywing van die Teologie van Bevryding bedoel is nie, voel
ons tog nie heeltemal gerus daaroor nie. Ons beskou dit as ‘n
uitspraak wat minstens vir ernstige misverstand vatbaar is, as
sou die NGSK daarmee offisieel na die kant van die Teologie
van Bevryding oorleun. Na ons mening is hierdie teologie nie
vry van ‘n ideologiese trek nie. Dit sal ons verbly as die NGSK
homself duidehik van enige vorm van ideologiese beInvloeding
van die teologie wil distansieer, spesifiek ook wat die Teologie
van Bevryding betref.

7.8 Ons verklaar ons ten gunste van indringende en oop
onderhandehinge met die NGSK en met die ander kerke uit die
famihie van Ned Geref Kerke oor die vraag hoe die eenheid van
die kerk in ons gegewe situasie sigbare en institutOre uitdruk
king kan vind op sodanige wyse, dat die saak van die
Koninkryk en die bedieningsbehoeftes van alle betrokkenes op
die beste wyse gedien kan word. Ons verklaar voorts dat die
soeke na versoening en vrede tussen die kerke, tussen alle
Christene, en tussen die verskillende bevolkingsgroepe in ons
land vir ons ‘n saak van die grootste belang is, en dat ons alles
in ons vermoë wil doen om te bid en te werk vir ‘n situasie op
maatskaphike en politieke terrein waarin geregtigheid aan almal
sal geskied. Ons wil egter byvoeg dat ons dit ahleen op kerkhike
wyse sal kan doen en dat dit ons begeerte is dat die kerk onder
geen omstandighede verpohitiseer sal word nie. Ons meen ook
dat die KB die begrip “versoening” wat primOr op die kerk van
toepassing is, te reglynig op die maatskaphike en pohitieke ter
rein toepas, wat uiteraard meer weerbarstig is as wat die kerk
behoort te wees. Ons leef egter in die hoop dat God aan ons
almal saam ‘n beter toekoms sal gee.

Sinodale Kommissie Wes-Kaapland

B4.5 KERKLIKE BESTUDERING VAN
DIE ANTWOORD OP DIE BREE
MODERATUUR OP DIE STATUS
CONFESSIONIS EN DIE KONSEP
BELYDENDS VAN DIE NGSK

1. OPDRAG
Die Sinodale Kommissie van die Ned Geref Kerk in Suid-Afrika
he die volgende studiestuk aan die Algemene Sinode voor
sodat die antwoord van die Breë Moderatuur aan die NGSK oa
in die hg van hierdie studiestuk beoordeel kan word:

2. BENADERING EN UITGANGSPUNT
Die Kommissie wil dit graag duidelik stel dat hierdie stuk nie in
‘n gees van afbrekende kritiek aangebied word nie. Ons erken
ons verbondenheid aan, sohidariteit met en hiefde vir die Ned
Geref Kerk waarvan ons deel is, en teenoor die instansies in
ons Kerk, soos die Breë Moderatuur, wat groot verantwoorde
hikheid dra.

Ons bied hierdie stuk aan as ‘n bydrae tot die diskussie wat op
die oombhik in hierdie verband tussen die NGK en die NGSK
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gevoer word. n ons poging om tot die kern van die probleme
wat aan die orde is, deur te dring, wil ons graag begin om die
waardevolle elemente in die BM se antwoord uit te hg, en
voorts die aandag te vestig op stelhings en gesigspunte wat
moontlik anders geformuleer kan word. Ons vertrekpunt en
oogmerk is die bevordering van die goeie betrekkinge tussen
ons kerke.

3. WAARDERING VIR ASPEKTE VAN DIE ANTOWORD
VAN DIE BREE MODERATUUR

3.1 Wat die algemene gees van die antwoord van die BM
betref, het ons besondere waardering vir die volgende:

3.1.1 Die BM verklaar dat hulle onder die indruk verkeer van
die ems waarmee die NGSK die hele aangeleentheid bejeën
(1.1). Ons aanvaar dat die antwoord van die BM ‘n eerhike po
ging is om misvattings te weerlê en om goeie verhoudinge met
die NGSK te bestendig. Dit is duidelik dat die BM vooraf ‘n
persoonlike gesprek met die Moderatuur van die NGSK sou
verwelkom. Die Kommissie is van mening dat dit uitersjammer
is dat die versoek van die BM in die verband nie toegestaan is
nie omdat, volgens die NGSK se Moderatuur, “die standpunt
van die NGSK so duidelik is dat daar geen misverstand kan
wees nie” (Brief aan die BM op 23 November 1983). Dit is vera)
te betreur in die hg van die NGSK se verklaarde voorneme
om met “pastorale bewoënheid” en met gebruikmaking van
ahle wee en kanale tot haar beskikking “te ywer” om die NGK
te begelei tot erkenning van hãár aandeel en skuld in die tot
standkoming en vestiging van die “pseudo-rehigieuse apart
heidsideologie”. (Die verhouding tussen die NGSK en die
NGK in terme van die Status Confessionus-besluit, punt 3).
Die Kommissie besei ook dat die taak van die BM bemoeihik is
omdat baie van die begrippe wat in die NGSK se stukke
gebruik word, nie duidehik omskryf is nie.

3.1.2 Die bereidwihhigheid en begeerte van die BM om die
gesprek met die NG Sendingkerk voort te sit (1.3 en 5), asook
die beklemtoning van die noodsaak vir oopgehoue kanale vir
kommunikasie (2.3.2 en 4.6.3).

3.1.3 Die uitdruklike verkharing van die BM dat die bande met
die NGSK kosbaar is (5).

3.1.4 Die erkenning dat die antwoord van die BM voorlopig is
(1.4).

3.1.5 Die verkiaring dat die NGK as ‘n Gereformeerde Kerk
altyd bereid is om opnuut na die Woord van God te uister en
sy standpunte met betrekking tot menseverhoudinge in die hg
daarvan te herformuheer (2.3.6 en 2.3.7).

3.2 Wat die teologiese standpunte van die BM betref, wil
ons graag ons positiewe instemming met oa die volgende
betuig:

3.2.1 die sterk kiem op die koninkryk van God; dat die BM nog
saam met die NGSK die koninkryk van God wil dien (1.1); dat
huhle die beginsels van die koninkryk op ahle terreine wil deur
voer (2.3.2; 2.3.11; 2.3.12); huhle verklaarde oortuiging dat die
kerk ahles in sy vermoë moet doen om op sy terrein die bood
skap van verlossing in Jesus Christus, in bebang van sy
koninkryk, te verwesenhik (2.3.11).

3.2.2 die erkenning dat dit die kerk se primêre taak is om die
Woord van God te verkondig (2.3.11 en 2.1.5), ook aan die
staat (4.6.4).

3.2.3 die kbem op die roeping van die kerk om steeds opnuut
te luister na wat die Woord van God vir ons wil sê (2.3.6) en
om as uitgangspunt en norm steeds slegs die Woord van God
te aanvaar (2.3.7; 2.3.2; 4.6.4).

3.2.4 die waarskuwing teen onreg (2.1.5) en selfsug (2.1.4) en
bevoorregting van sommige ten koste van ander (2.3.13); dat
rassisme opnuut verwerp word (2.3.1); dat naastehiefde en

sosiale geregtigheid (2.3.4) en die menswaardigheid van able
mense (2.3.13) gepropageer word; dat rekening gehou moet
word met die versoeking tot egoIsme, uitbuiting en diskrimi
nasie deur bevoorregtes (2.3.8) en dat die kerk die geestelike
nood van ander behoort te bedien (2.1.5).

3.2.5.1 dat die eenheid van die kerk ook as ‘n sigbare werkhik
heid gesien behoort te word en dat dit konkreet uitdrukking
moet vind (2.4.2; 2.4.3).

3.2.5.2 Die uitdrukhike verkiaring dat die verskeidenheid
gestaltes van die kerk nie beteken dat die kerk geslote is in die
sin dat dit net vir lede van een yolk bedoel is nie (2.4.4).

3.2.8 Oii~ hic’t ook mot instemming Icennis geneem van die
evangehiese kianke van Christehike broederhiefde (2.3.5) en
beskeidenheid (2.1.4), die vermaning dat niemand onwihhig
mag wees om die gawes wat hy ontvang het tot nut en salig
heid van ander aan te wend nie (2.3.13) en die aanvaarding
van die roeping om die versoenende en genesende boodskap
van die evangehie te verkondig (2.1.5 en 2.3.11).

3.3 Ten opsigte van die erkenning van die SKULD van die
NGK het ons waardering vir die vohgende:

3.3.1 Die erkenning dat hidmate en ampsdraers deel gehad het
in die totstand bring van die huidige pohitieke sisteem (2.3.3)

3.3.2 Die eerhike erkenning dat daar in die verhede deur som
mige ‘n poging aangewend was om gedwonge skeiding as im
peratief direk uit die Skrif af te lei (2.3.4). Dit is gerusstehlend
om te verneem dat die BM verkhaar dat hierdie poging geleide
hik haat vaar is en per imphikasie dat hierdie poging ‘n foutiewe
gebruik van die Skrif was.

4. PUNTE VAN KRITIEK OP DIE ANTWOORD VAN DIE
BM

Dat daar baie in die antwoord van die BM is wat gewaardeer
word, neem egter die feit nie weg nie dat daar ook dinge gesê
is waarop tereg kritiek gelewer kan word. Daar is ook duidehike
verskihhe tussen die antwoord van die BM en die besluite van
die sinode van die NG Kerk in Suid-Afrika (Wes-Kaapland).

4.1 Die verheffing van onversoenbaarheid tot ‘n same
Iewingsbeginsel in Kerk en staat

In antwoord op die stehhing van die NGSK dat “die pohitieke en
kerkhike bestel van SA ‘n stelseb is waarin onversoenbaarheid
tot ‘n samehewingsbeginsel verhef word” antwoord die BM:
“Nog nooit het die Ned Geref Kerk onversoenbaarheid tot
sasmehewingsbeginseh verhef of dit teohogies of moreel
geregverdig nie”. Met bogenoemde stebhing het die NGSK die
saak van aparte kerke en apartheid in die samebewing op die
agenda gephaas. Die antwoord van die BM mag korrek wees in
soverre die NGK nooit werkhik die woord onversoenbaar
gebruik het nie. Ons moet egter daarvan uitgaan dat die NGSK
ook nie bedoeh het dat die NGK in soveeh woorde verkhaar het
dat onversoenbaarheid as samelewingsbeginsel aanvaar moet
word nie. Khaarblykhik bedoeb die NGSK dat apartheid in same-
hewing en kerk op die aanname berus dat mense van verskih
hende rasse ahtyd in so ‘n mate onversoend (en selfs vyandig)
teenoor mekaar sal staan, dat vreedsame naasbestaan aiheen
moonthik is as die rassegroepe van mekaar geskei word en
hulhesebf binne huble eie groep uitleef. As dit die bedoehing is, is
dit nie so eenvoudig om die NGK heebtemal vry te pheit daarvan
dat hy tog we) deeghik rekening gehou het met die onversoen
hike houding wat by hidmate van die kerk teenoor Christene van
ander rasse voorgekom het nie, by. deur die weiering van ge
meenskap van die heibiges met Christene van ‘n ander kheur.
Dit kan niks anders beteken nie, dat die vohkse sentimente wat
in die onwil tot kerkhike gemeenskap met gehowiges van ‘n
ander ras tot uitdrukking kom, deur die NGK met baie groot
respek behandel is — iets wat ab sedert die beshuite van 1857
die geval was.
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Die antwoord van die BM op hierdie belangrike punt raak dus
nie die kern van die NGSK Se kiag nie. Dit is klaarblyklik ‘n
gevoig van die feit dat die antwoord van die BM oorwegend
teoreties van aard is, terwyl dit vir die NGSK in ‘n groot mate
om die praktiese ervaring gaan. In die praktyk ervaar hulle
die geslotenheid van die wit kerk en die traagheid om die ge
meenskap van die heiliges met anderkleuriges te beoefen as ‘n
miskenning van die werklikheid van ‘n versoening in Christus
en tussen gelowiges onderling. Dit vestig by hulle die oortui
ging dat onversoenbaarheid binne die kerk as ‘n samelewings
beginsel geld. ‘n Mens mag saam met die SM bedenkings he
teen die gebruik van die term “onversoenbaarheid” in hierdie
verband, maar dit onthef die NGK nie van die verpligting om
ernstig kennis te neem van die saak wat die NGSK met hierdie
term aan hom probeer oordra nie.

4.2 Apartheid teologies geregverdig
Hoewel die BM uitdruklik ontken dat die NGK ooit onversoen
baarheid tot samelewingsbeginsel verhef of dit teologies of
moreel geregverdig het, spreek die SM tog die oortuiging uit:
“Afsonderlike ontwikkeling, toegepas volgens bogenoemde
beginsels, is volgens ons, nie in botsing met die else van die
Skrif nie.” (2.3.4). Verder mag die volgende uitspraak van die
SM, na die oordeel van die Kommissie, die indruk wek van ‘n
poging deur die SM om ‘n verantwoording vir die beleid van
afsonderlike ontwikkeling aan te bled: “Die kerk het onses in
siens die volgende verantwoordelikheid ten opsigte van die
skakeling tussen volke: In die uitbouing van goeie verhoudings
tussen volke, veral die wat saam in een land woon, is die kerk
oortuig dat gesonde onderlinge begrip nodig is. Dit moet
gepaard gaan met die erkenning van volkereverskeidenheid
waar in elke yolk geleentheid kry om sy eie identiteit te
behou en uit te bou”. (4.6.5

As regverdiging vir afsonderlike ontwikkeling kan genoomde
uitspraak in stryd wees met besluit 328.3 van die Sinode van
Wes-Kaapland waarin verklaar word: “Die Sinode kan hom nie
vereenselwig met die opvatting dat die beleid van apartheid of
afsonderlike ontwikkeling ‘n direkte voorskrif van die Bybel is
nie, trouens, die Sinode distansieer hom van enige poging in
hede of verlede om afsonderlike ontwikkeling as Bybelse voor
skrif te hou.” Die Sinode spreek hom uit teen elke poging,
positief of negatief, om ‘n politieke model as voorskrif aan die
Skrif te ontleen, en dit geld dus ook vir die pogings om die
beleid van afsonderlike ontwikkeling as sodanig te veroordeel
(vgl. 328.4). Dit lé egter nie op die weg van die kerk om hom
oor die handhawing of nie van volkereverskeidenheid of van
die eie volksidentiteit ult te spreek nie. Die enigste identiteit
wat vir die getuienis van die kerk van belang is, is die geloof in
Christus, en ‘n lewe ult die geloof en in ooreenstemming met
die Woord en Gees van God. Die antwoord van die SM sê dus
eintlik te veal.

4.3 Aparte kerke
Wat apartheid in die kerk betref, verwerp die BM Kerke wat
totaal geslote is. Oi~ Kommissie het ook met dankbaarheid
kennis.genee~cJat die SM van oortuiging is dat die eenheid
van die kerk.~’nie net ‘n onsigbare nie, maar ook ‘n sigbare
werklikheid is wat gesien, gehoor en beleef kan word” (2.4.2).
Terselfdertyd is die SM nie van mening dat dit noodwendig tot
een kerk-instituut hoef te lei nie. Die totstandkoming van
verskillend~ kerke binne die NGK-familie word positief
waardeer as die resultaat van sendingkundige oorwegings.

Die Kommissie is daarvan bewus dat hierdie problematiek op
die agenda van die Algemene Sinode is, maar wil tog op twee
gesigspunte wys wat veral in bylaag 2 (Skema van werksaam
hede, NGK in Suid-Afrika, 1983), uitgespel is: Die eerste gaan
oor die verwydering van kleurlinglidmate ult die NG ge
meentes. Dit was klaarblyklik nie die gevolg van taal- of
kultuurprobleme nie, maar van ‘n sterker wordende kleur- en
moontlik standsgevoel onder blankes en wat veroorsaak het
dat Kleurlinglidmate vir blanke lidmate ongewens geraak het in

die blanke gemeentes (p. 372). Die bylae wys in die tweede
plek daarop dat, hoewel die NGK amptelik sê dat dit vir hom
om afsonderlike kerke vir afsonderlike volksgroepe gaan, die
swart volkere nie almal deur die NGK in afsonderlike yolks
kerke georganiseer is nie, maar saam in een “swart” kerk (p.
372).

By die erkenning van die positiewe vrugte wat die NGK se
sendingwerk en sendingbeleid in die vorming en lewe van
afsonderlike kerke vir verskillende bevolkingsgroepe
opgelewer het, was daar ook onsuiwere motiewe wat ‘n rol
gespeel het en wat nie vanuit die Skrif geregverdig kan word
nie. Twee besluite van die Sinode van Wes-Kaapland (335 en
336) handel oor sodanige sake. Die eerste is die besluit van die
Algemene Sinode van 1978 waarvolgens geen aanbidder uit ‘n
erediens uitgesluit mag word nie, en die besluit van die
Algemene Sinode van 1982 waarvolgens plaaslike gemeentes
se kerkgeboue nie onder alle omstandighede (by begrafnisse)
vir bona fide besoekers verbied mag word nie. Volgens die
Sinode van Wes-Kaapland is elke besluit wat ‘n persoon wat in
goele trou wil aanbid, toegang tot ‘n erediens verbied, in stryd
met die Woord van God (besluit 336). Die tweede handel oor
die erkenning van lidmaatskap. Die Wes-Kaapse Sinode dui
duidelik aan dat ‘n persoonlike geloofsbelydenis die enigste
kriterium vir lidmaatskap is (besluit 335).

4.4 Die konsepbelydenis van 1983
In bg belydenis word die begrip “apartheid” of “afsonderlike
ontwikkeling” nie gebruik nie, maar ‘n sterk standpunt word
ingeneem teen die “gedwonge skeiding van mense op rasse
grondslag” wat onderling vervreemding, haat en vyandskap
bevorder en bestendig. Enige leer word verwerp wat Of die
natuurlike verskeidenheid Of die sondige geskeidenheid so ver
absoluteer dat die sigbare en werksame eenheid van die kerk be
lemmer of verbreek word of selfs tot aparte kerkformasie lei”.

Hierop reageer die SM dêur aan te voer dat hy nie bewus is
van enige persoon in ons Kerk wat hom aan hierdie verabsolu
tering skuldig maak nie. Die Kommissie kan nie aanvaar dat die
SM nie bewus is van kerkrade wat in die verlede en hede
besluite geneem het dat geen gesamentlike aanbidding oor die
kleurgrens heen in hulle kerkgeboue mag plaasvind nie, asook
van ongelukkige episodes rondom hierdie aangeleentheid wat
soms van tyd tot tyd in die pers berig word nie. Ons moet dus
aanvaar dat die SM hierdie soort optrede nie as ‘n sodanige
verabsolutering van ele groep beskou nie. Die verskil met die
Sinode van Wes-Kaapland, soos blyk uit die besluite rondom
gesamentlike aanbidding en die erkenning van Iidmaatskap oor
en weer (besluite 336 en 335), is dus voor die hand liggend.

Qok aIls dit moontlik dat die SM met hulle ontkenning wil sO
dat hulle van geen persoon bewus is wat hom skuldig maak
aan ‘n leer (in onderskeiding van die praktyk) wat die natuur
like verskeidenheid of die sondige geskeidenheid verabsoluteer
in die sin waarin die NGSK dit bedoel nie, meen ons nogtans
dat die SM homself versigtiger moes uitgedruk het. Immers,
die natuurlike verskeidenheid en die “gebroke werklikheid”
funksioneer voortdurend in die amptelike stukke van die NGK
as grond vir die toelaatbaarheid, wenslikheid en vanself
sprekendheid van ‘n politieke bestel van “afsonderlike ontwik
keling” en afsonderlike kerke binne volksverband. Dit neem in
derdaad die karakter van ‘n soort leerstellige basis aan by die
verdediging van die moontlikheid van ‘n politiek van eie
soortige ontwikkeling en die status quo van kerklike apartheid.
Talle lidmate, maar ook verskeie kerkrade meen dus dat daar
sprake is van ‘n Bybelse “leer” van die noodsaaklikheid om die
verskeidenheid van die volkere in staat en kerk te handhaaf. In
die hg daarvan regverdig hulle hul “verabsolutering van die
verskeidenheid” in die “praktyk”. Dit is dus nie so eenvoudig
om te ontken dat enige persoon homself (selfs in hierdie sin)
aan die bedoelde verabsolutering skuldig gemaak het nie.

4.5 Gebrek aan sensitiwiteit
Hoewel die antwoord van die SM enersyds ‘n broederhike gees
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openbaar, is daar tog andersyds elemente wat getuig van ‘n
gebrek aan sensitiwiteit.

4.51 Die BM se eksplisiete versoek aan die NGSK om nié met
die belydenis voort te gaan nie (4.8) asook sy ontkenning dat
‘n noodsituasie op kerkiike gebied in S.A. ontstaan het (3.7),
lewer biyke daarvan dat die BM ‘n gebrekkige pastorale sen
sitiwiteit en begrip toon vir die ems waarmee die NGSK sy
belydenis bedoei. Dit staan in skriiie kontras met punt 1 van
Wes-Kaapiand se Sinodebesiuit 338 waarin die sinode “in
diepe ems” kennis neem van die spanning tussen die NGK en
die NGSK “vanweë pohtieke en kerklike situasies en kneivrae
soos dit onder andere na yore kom rondom die Beiydenis van
1982”. Punt 1 van Bylae 2 van die Sinode van Wes-Kaapiand
weerspieëi ook ~n totaai ander evaiuerlng van die erris vwi die
situasie as die bovermeide passasies uit die antwoord van die
BM: “Niemand wat hom met die besluite van die NGSK en die
Beiydenis wat daaruit voortgevioei het, besig hou, kan hom
onttrek aan die ems van hierdie saak vim die NGSK en daarom
ook vir die NGK nie. Die patos en emosie waarmee hierdie
stukke deur die Sinode van die NGSK aanvaar is, iaat dit
duidelik word dat dit vir huiie daarin om sake van ‘n finale ems
gaan. Die NGK sal ernstig fouteer as hy om watter rede ook ai
hierdie ems by die NGSK onderskat (p.365). Die Kommissie
vind dit tog jammer dat die gees en migiyne van hierdie Byiae 2
nie sterker weerspieëi word in die antwoord van die BM nie,
verai aangesien die Sinode van Wes-Kaapiand die BM versoek
het om in huiie voortgesette besinning emnstig hiermee reke
ning te hou (besiuit 338.6).

4.5.2 Die Kommissie vind die iaaste paragraaf van 4.7 baie
ongeiukkig en ongevoehg: “Daam is tog ook bepaaide redes
waarom mense uit alie bevoikingsgmoepe as gevoig van hufle
eie toedoen uitsak in die samelewing”. Die Kommissie is van
mening dat so ‘n opmerking nie in hierdie stadium van die ver
houding tussen die twee kerke enige positiewe doel dien nie.

4.6 Skuldbelydenis nie toepaslik
Die antwoord van die BM in hierdie opsig word gekenmerk
deur ‘n mate van dubbelsiagtigheid. Enersyds, is daar die
erkenning dat die NGK wel in die veriede gefouteer het (vgi.
punt 3.3 van hierdie vemsiag). Andersyds is daar weer ont—
kenning dat skuidbeiydenis nodig is.

Die BM se ontkenning dat die NGSK se oproep tot skuid
belydenis op die NGK van toepassing is (vgi 2.3.4), is waam
skynkk die een uitspraak in die antwoord wat die meeste hart-
seer en seifs aanstoot in NGSK-geiedeme veroorsaak het. Die
Kommissie meen dat dit ‘n baie ongeiukkige uitspraak is. Die
Kommissie kan nie aanvaar dat ons as NGK wemkhk geen skuid
het om te bely ten opsigte van die voorkoms van vorme van
sosiale onreg soos dit in die stukke van die NGSK gelden
tifiseer word nie.

Hoewel dit waarskynhk moeilik aangetoon sal kan word dat
apartheid ooit in amptehke sinodebesluite van die NGK se
Aigemene Sinode teologies geregverdig is, is dit tog ‘n feit dat
lidmate en ampsdraers van die NGK dikweis in die veriede
suike pogings aangewend het.

Vir soverre suike handernge daartoe kon bydra dat praktyke in
die samelewing geInstitusionaFseer en gesanksioneer is wat
die voorkoms van vorme van sosiaie ongeregtigheid bestendig
het, het die NGK, hoewel moonthk nie in amptehke nie, dan
tog in organies-koflektiewe sin, veel skuid.

Hoe dit ook al sy, die Kommissie vind dit jammer en vreemd
dat skuiderkenning, ook op hierdie punte, skynbaar vir die BM
‘n moeikke saak is. Vir die kerk behoort dit immers nooit
moeihk te wees om skuid te erken nie, aangesien ons weet dat
ook ons beste werke verdorwe is en dat ons siegs van Gods
genade en vergiffenis kan ewe. ‘n Meer genaakbare formule
ring soos: “indien die NGK deur sy optrede, of op watter wyse
dan ook, aanstoot gegee het of seergemaak of gekwets het, of

‘n gebrek aan begrip vir en empatie in die lewensomstandig
hede van die NGK-Susterkerke geopenbaar het, is ons jammer

dit was nie die kerk se bedoeling nie”, of enige sodanige
formuiering, sou ‘n totaal ander gesindheid weerspiedi het.

4.7 Spanning en staatsbestel
Die BM se uitsprake oor die verband tussen die besondere in
rigting van die staatsbestei in SA en die spanning in die same
ewing (2.3.10 en 4.6) bevredig nie heeltemal nie. Terwyl die
Kommissie saamstem dat een besondere staatsbestei nie aityd
‘n waambomg is vim vrede, gemegtigheid, ens. nie, kan die
konsekwensie van die toegewing beslis tog nie wees dat enige
staatsbestei daamom in orde is nie. Die feit dat daar in lande
met ander politieke steiseis nie “noemenswaamdig minder vem
vmeemding, haat en vyandskap” (4.6) voomkom nie, is Log as
sodanig nie ‘n geldige argument tem verdediging van die
politieke stelsel in SA nie. Die Kommissie meen dat die BM
meem sensitiwiteit en begrip kon toon vim die feit dat daar ‘n
verband kan wees tussen die wyse waarop die Suid-Afri
kaanse samelewing gestruktureem is, en die besondeme soort
onmeg en spanning wat aihiem aan die orde is. (Vgl in die vem
band “Die NGSK en Apartheid — ‘n Pminsipiële besinning, parr
1,3). Die Kerk moet daarop bedag wees om, waar en wanneem
dit voomkom, dit uit te wys en te vemoordeel.

4.8 Wet op gemengde huwelike en Art 16 van die On
tugwet
Die SM wys self op die NGK se aandeel in die opstel van die
Wet op Gemengde Huwelike en artikel 16 van die Ontugwet.
Selfs al aanvaam ‘n mens saam met die BM dat die NGK dit
destyds “op grond van pastorale morele, welsyns en ander
pmaktiese oomwegings” gedoen het (hoe sou die ware motiewe
vandag onbetwisbaam gepeil kan word?), is die NGK dáármee
nie van alle blaam onthef nie. Feit van die saak is dat hierdie
wette, wat ook al die motiewe tydens hulle ontstaan, toene
mend deum gekleurdes in SA as diskmiminemend en as ‘n ont
kenning van hulle menswaardigheid emvaam en beleef is. Die
Algemene Sinode van die NGK was nog nie bemeid om te erken
dat hierdie wette met hulle ingeboude elemente van
diskriminasie nie Skriftuumlik geregverdig kan word nie.

Die Kommissie is van mening dat hier duidelike vemskille met
die Sinode van die NGK (Wes-Kaap) aangetoon kan word.
Terwyl die BM toegee dat die NGK ‘n aandeel gehad het in die
totstandkoming van bovermelde wette, maam dit nie as mede
tot skuldbelydenis beskou nie, spreek die Sinode van Wes
Kaap hom sterk teen die betmokke wette uit. Die wette word as
stmydig met die Skmiftuumlike gegewe van die wesenlike eenheid
van die mensdom en as aantasting van die menswaardigheid
van die individu, bestempel (besluit 326).

4.9 Nie genoegsame begrip van ervaringswerklikheid
Die Kommissie is van mening dat die antwoomd van die BM nie
genoeg blyke daamvan gee dat die SM wemklik besef wat die
ervamingswerklikheid is van waamuit die NGSK praat en wat
aanleiding gegee het tot die afkondiging van die Status Con
fessionis en die Konsep-Belydenis as “n kreet uit die hart”
(Begeleidende Brief) nie. Die uitspraak van die SM: “Tussen
ons en u is daam duidelik ‘n radikale vemskil in die beoomdeling
van die situasie” (3.3), tref presies die kol in hierdie verband.
Die twee partye beoomdeel die situasie “madikaal vemskillend”.

Die NGSK vemstaan ondem “apartheid””... ‘n bestel waamin
onversoenbaamheid tot samelewingsbeginsel verhef word en
waamin, ten spyte van vermeende goeie bedoelinge, die heb
sug en voomoordeel van maghebbems en bevoorregtes ten
koste van magtelose en mindembevoommegtes verskans word”.
(Die NGSK en Apartheid — ‘n Pminsipiële Besinning, par 1).
Die SM vemstaan waarskynlik iets heeltemal anders onder “die
beleid van afsondemlike ontwikkeling”. Dit is ook hulle goeie
meg. Temminologiese dispute sal ons in hierdie debat egtem
nêrens bring nie. Wat belangrik is, is die saak wat die NGSK
eksistensieel as ‘n daad van onderdrukking, uitbuiting en as ‘n
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ontkenning van hulle menswaardigheid beleef en wat hulle
met die enkele begrip “apartheid” benoem. Terwyl dit die BM
en die NGK se goeie reg is om hierdie saak met ‘n ander woord
as “apartheid/afsonderlike ontwikkeling” te benoem, is dit
van fundamentele belang vir ons verhoudinge met die NGSK
dat hierdie saak, soos hulle dit prakties in konkrete daaglikse
situasies beleef, voluit aan die orde moet kom in die NGK se
gesprek met die NGSK en in die NGK Se eie besinning oor sy
profetiese en priesterlike verantwoordelikheid in die Suid
Afrikaanse samelewing. Die NGSK se afkondiging van die
Status Confessionis en die Belhar-Belydenis is die NGSK Se
“kreet uit die hart”, nie oor die teoretiese houdbaarheid van
een of ander politieke model nie, maar oor die bovermelde
saak en oor hulle oortuiging dat die NGK toegelaat het dat die
ldeolo~jle wat liulle eks~sterisIeel beleefde onreg en onderdruk
king geInsinieer en bestendig het, steeds in die NGK aanwesig
is en hom stuur in sy teologiese standpuntinname en kerklike
beleidsbeslissings. Die NGSK praat vanuit ‘n aktueel beleefde
nood. Die Kommissie meen dat, ten spyte van goeie bedoeling
en ‘n opregte strewe om te verstaan, die BM hierdie noodroep
nie bevredigend gehoor en verstaan het nie. Dit sê ons nie ver
wytend nie, omdat die sonde in die samelewing waarin ons
ons bevind egter kommunikasie, selfs tussen broeders in
Christus, soms baie moeilik maak. Ons pleit alleen vir méér
begrip en vir ‘n daadwerklike poging by albei partye om die
gesprek voortaan saaklik te rig en om nie toe te laat dat
terminologiese dispute ons in die toekoms weer by mekaar sal
laat verby praat nie.

5. BEVINDING
Die belangrikste bevinding wat uit hierdie ondersoek voort
spruit en wat die kommissie aanvoel as die vernaamste tekort
koming in die antwoord van die BM, is die feit dat die kern
probleem wat aanleiding gegee het tot die NGSK se mees
onlangse Sinodebesluit, die afkondiging van die Status Con
fessionis en die voorgenome belydenis, nie met die nodige
aanvoeling en pastorale bewoënheid deur die SM in hulle ant
woord erken en gereflekteer word nie. Hierdie probleem is die
realiteit van die NGSK se eksistensieel- en praktiese beleefde
nood as gevolg van die wyse waarop die Suid-Afrikaanse
samelewing gestruktureer is — ‘n strukrurering wat, na die
oordeel van die NGSK die NG Kerk se beleid van kerkformasie
bepaal het. Terwyl ons kan verskil oor die naam waarmee die
NGSK se nood-ervaring benoem moet word, kan ons nie ver
skil oor die realiteit van daardie nood-ervaring nie. Die Kom
missie was dit eens dat hierdie tekortkoming in die antwoord
van die BM bes moontlik voorkom sou kon word indien ‘n
persoonlike en broederlike gesprek vooraf met die Moderatuur
van die NGSK moontlik was. Die Kommissie het intussen met
groot dankbaarheid verneem van die Moderatuur van die
NGSK Se besluit om die gesprek met die SM weer op gang te
bring. Terwyl genoegsame persoonlike kontak tussen die twee
liggame tot dusver egter nog nie kon plaasvind nie, is dit nog
die Kommissie se oorwoë mening dat die sinodebesluite van
die Ned Geref kerk in SA in letter en gees ‘n baie skerper en
begrypender sensitiwiteit weerspieël vir wat hierbo aangestip
is as die kernprobleem agter die NGSK se onlangse optrede en
besluite.

Die Kommissie kan daarom ook nie anders as om homself vol
mondig met die sinode van Wes-Kaapland se besluite in hier
die verband te vereenselwig nie — ook waar daar opsigtelike
verskille tussen laasgenoemde besluite en die antwoord van
die BM is, soos aangetoon. Die Kommissie is diep onder die
indruk van die bemiddelende en versoenende rol wat die
sinode van Wes-Kaapland in die huidige probleemsituasie kan
en moet speel, nie alleen vanweë laasgenoemde se besondere
historiese bande met en geografiese ligging by die NGSK nie,
maar veral ook vanweë die besondere begrip vir die probleme
van die NGSK soos gereflekteer in die 1983-sinodebesluite van
Wes-Kaapland. Die Kommissie wil daarom opnuut ‘n beroep
doen op die Algemene Sinode en die SM om in hulle voort

gesette besinning oor hierdie saak ernstiger rekening te hou
met die sinodebesluite van Wes-Kaapland.

Sinodale Kommissie Wes-Kaapland

B4.6 NGK-FAMILIE AS ERKENDE
KERKE

“Die SMA versoek die Algemene Sinode om hom duidelik uit te
spreek dat onder Ned Geref Kerk in 1.1 van die besluit oor
Erkende en Nie-erkende kerke die Ned Geref Kerk-familie bedoel
word.”

Sinode Midde-Afrika 1983

B4.7 BENAMINGS “MOEDER” EN DOG
TE R K ER K E

(Acta 1982, bI 1328, pt 1.3.2)

“Die Sinode besluit om die Algemene Sinode te ver
soek orn genoemde punt te herformuleer en in die for
mulering liefs gebruik te maak van die term “Ned Geref
Susterkerke” in onderskeiding van die “Afrikaanse
Susterkerke”.

Sinode Wes-Kaapland 1983

B4.8 BESLUIT VAN DIE ALGEMENE
SINODE IVM GESAMENTLIKE
AANBID DING

(Acta 1982, bl 1099)
Die Sinode formuleer sy standpunt toy Gesamentlike Aanbid
ding soos volg en stuur dit as beskrywingspunt na die
volgende sitting van die Algemene Sinode:

“Die besluit van die Algemene Sinode oor Gesamentlike Aan
bidding word met die volgende formulering vervang:

13.1 Die Sinode oordeel dat daar ‘n verskil is tussen ge
samentlike eredienste tussen gemeentes of kerke en
geleenthede waar gelowiges spontaan ‘n erediens in ‘n
ander gemeente as die eie bywoon.
13.2 Ten opsigte van gesamentlike eredienste tussen ver
skillende gemeentes of kerke handhaaf die Sinode die stand-
punt soos in Ras, Volk en Nasie uiteengesit (art 59.3) nI. dat
dit die verantwoordelikheid van die plaaslike Kerkraad is om
die wyse waarop sodanige dienste georganiseer word, te
bepaal.
13.3 Ten opsigte van geleenthede waar gelowiges spon
taan ‘n erediens in ‘n ander gemeente as die eie bywoon, ver
klaar die Sinode soos volg:
13.3.1 Kerkrade moet toesien dat geen persoon wat in
goeie trou wil aanbid (van watter taal- of rassegroep 00k al)
verhinder sal word om ‘n erediens byte woon nie. (Vgl Hande
linge van die Algemene Sinode 1978, pt 10.8 bl 496);
13.3.2 Elke besluit op grond waarvan sodanige aanbidders
verhoed word om saam te aanbid, druis in teen die gees van
die besluite van die Algemene Sinode en is beslis in stryd met
die Woord van God.
13.3.3 Die Sinode doen ‘n ernstige beroep op Kerkrade waar
sodanige besluite nog geld, om dit ter wille van die eer van
God en in belang vna Sy Koninkryk onmiddellik te herroep.

Motivering

1. Ooreenkomstig die Heilige Skrif en in die woorde van die
Apostoliese Geloofsbelydenis bely ons ons geloof in ‘n heilige,
algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges.
Hierdie geloofsartikel slaan nie net op die onsigbare nie, maar
in ‘n bepaalde sin ook op die sigbare kerk sodat, volgens
Calvyn, “elkeen van ons die broederlike gesindheid met alle
kinders van God in stand moet hou .. .“ (Inst IV, 1, 3). Die
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apostel Paulus skryf dan ook duidelik dat deur Christus “...

ons alma>, Jode en nie-Jode, deur een Gees vrye toegang tot
die Vader het ... as medeburgers van die gelowiges en lede
van die huisgesin van God.” (Ef. 2:18>

2. Teenstrydigheid
In 6.2.2 word verklaar “dat dit in stryd met Gods Woord is en
‘n verontagsaming is van die gees van die Algemene Sinode se
besluite van 1974 en 1978” indien kerkrade “toegang tot plaas
like gemeentes se kerkgebou vir bona fide-besoekers van
ander volksgroepe onder alle omstandighede verbied (by
begrafnisse).’ Reeds al die besondere kiem op die feit dat
sodanige aanbidding nie onder alle omstandighede verbied
mag word nie, suggereer dat onder normale omstandighede
so-jets wel verbied sou kon word, solank dit net nte onder alle
omstandighede gebeur nie (en sodanige aanbidding alleen
sporadies voorkom.) Hierdie formulering is wesenlik in stryd
met die Skrif en wat die Algemene Sinode reeds in 1978 besluit
het “dat geen aanbidder uit ‘,n erediens uitgesluit mag word
nie.” (Handelinge Aig Sinode 1978 bI 496 v, 882>.

3. Verwarring
‘n Verdere probleem is dat die indruk ontstaan dat in 6.2.1
hierdie aangeleentheid tog weer aan die beslissing van die
plaas(ike kerkraad oorgelaat word. Hierdie deel van die besluit
gaan terug na RVN 59.3 (en Handelinge Algemene Sinode
1978 bI 981) en beklemtoon in feite dat “die wyse waarop
gelowiges uit verskillende kerke by geleentheid saam aanbid

die verantwoordelikheid van die plaaslike kerkraad is.”

Uit beskrywingspunte voor die Algemene Sinode van 1978
(B.9.4 op bI 725) en 1982 (2.7.6 op bI. 747 v) blyk dit dat som
mige kerkrade hulle bevoegdheid om standpunt in hierdie ver
band in te neem sodanig interpreteer het, dat hulle besluit het
om lede van ander bevolkingsgroepe onder alle omstandig
hede (by begrafnisse) toegang tot plaaslike kerkgeboue te ver
bied. Hierdie kerkrade het genoemde besluit (RVN 59.3) dus
so vertolk dat hulle nie alleen verantwoordelik is vir die wyse
waarop gelowiges uit verskillende kerke saam aanbid nie, maar
ook (ten onregte) meen dat hulle die bevoegdheid het om die
bywoning van eredienste as sodanig te verbied. ‘n Verdere
bydrae tot die verwarring is die feit dat daar nie rekening
gehou word nie met aan die een kant “gesamentlike aanbid
ding” as ‘n besondere geleentheid wat deur die kerkraad op
‘n bepaalde wyse gereël moet word (om uitdrukking te gee aan
die eenheid ye kerk — sien RVN 59.3), en aan die ander kant
die spontane bywoning van eredienste deur bona fide
aanbidders waarvan ook reeds besluit is dat geen aanbidder
uit ‘n erediens uitgesluit mag word nie” (Handelinge
Algemene Sinode 1978 bl 497 v. 882).
In die hg van die verskillende interpretasies en gevoiglike
verwarring, het die Sinodale Kommissie van Wes-Kaapland
duidelike leiding van die Algemene Sinode aan kerkrade gevra
(Agenda Algemene Sinode 1982, Beskrywingspunt 27.17, bI.
751). Die Algemene Sinode (1982) het egter ‘n duidelike aan
beveling in hierdie verband (vgl ook Beskrywingspunt 2.7.6,
bI. 747) “dat sodanige besluite van kerkrade onge(dig is”,
verwerp. Derhaiwe oordeel sommige kerkrade nog steeds dat
hulle nie aan die beroep wat in 1982 Sinode (6.2.2) gedoen
het, gehoor hoef te gee nie.”

B4.9 WERELDBOND VAN GEREFOR
MEERDE KERKE

Die Sinode verklaar dat indien voortgesette Iidmaatskap
moontlik is, die Sinode dit sou verwelkom.

Sinode Wes-Kaapland 1983

B6 LEER EN AKTUELE SAKE
B6.1 ERKENNING VAN 000P
B6.1.1 Erkenning van doop — sekere sektes
Die Sinode besluit om nie die doop van die verskillende

Apostelsektes (by Cu Apostel Kerk en die Nuwe Apostoliese
Kerk> as geldige doop te erken nie.

Sinode Noord-Transvaal

B6.1.2 Erkenning van Doop — Apostelsektes
Die A(gemene Sinode word versoek om uitsluitsel te gee oor
die vraag of die doop deur die “Cu Apostel-sekte” en die
“Nuwe Apostoliese Kerk” geldig is in die Nederduitse
Gereformeerde Kerk.

Moderatuur Cos-Transvaal

B6.2 HERDOOP
Die Algemone Sinode hersion sy besluit (Acta 1982 6.3.4 p
1243) wat Iui: “Die Sinode oordeel dat die tug teen sulke lid-
mate aanvanklik nie verder as vermaning, en by volharding
daarin, nie verder as die onthouding van die nagmaal behoort
te gaan nie, omdat dit hier gaan om ‘n dwaling binne die
Christenskap wat nie noodwendig beteken dat die dwalende
geen deel aan Christus en sy ryk het nie. Wanneer daar egter
voihard word in die dwaling en dit blyk dat daar sprake is van
hardnekkige verset teen die gesag van die Kerk of van ‘n aan
tasting van die leer van die regverdiging deur die geloof alleen,
moet die tug tot sy konsekwensie deurgevoer word.” Die
Iaaste sin van hierdie besluit word vervang met: “Wanneer
daar egter voihard word in die dwaling en dit blyk dat daar
sprake is van hardnekkige verset teen die gesag van die Kerk,
verklaar die kerkraad die Iidmaatskap van sodanige persone
formeel as vervalle, doen ‘n afkondiging daaroor by die ere
diens en laat dit in die register aanteken.”

B6.3 SKR~FGESAG

Sinode Wes-Transvaal

“Die Sinodale Kommissie van Wes-Transvaal het met onrus
kennis geneem van ondermynende tendense met betrekking
tot die Skrifgesag, asook om die Cu Testament van sy christo
sentriese karakter te beroof, en versoek die Algemene Sinode
om dringend hieraan aandag te gee.”

Sinodale Kommissie Wes-Transvaa(

Motivering van die beskrywingspunt

Inleiding
Die Ring van Lichtenburg het met onrus kennis geneem van
ondermynende tendense met betrekking tot die SKRIF
GESAG, asook die poging om die Cu Testament van sy
CHRISTCSENTRIESE KARAKTER te beroof.

Soos uit hierdie memorandum sal blyk, hou hierdie twee sake
geweldige implikasies vir die gelowiges en die Kerk in. Veral
verontrustend is die felt dat daar die afgelope twee jaar ver
skeie briewe in DIE KERKBODE verskyn het, maar byna geen
een van die aktuele en brandende vrae wat in hierdie briewe
gevra is, is bevredigend beantwoord nie — ook nie in kerklike
vergaderings waarin dit bespreek is nie. Die enigste antwoord
wat wel gegee is, was om gebalanseerde beskouinge met
betrekking tot Skrifgesag en Christologie neerbuigend as
“fundamentalisme” te verwerp.

1. Fundamentalisme:
Nog meer verontrustend is die felt dat tafle van ons mees nug
tere, gebalanseerde en gerespekteerde teoloë ook tans met
“fundamentalisme” geassosieer word. Veral teoloë van die
Hervormde en Ned Geref Kerk beywer hulle aktief vir die ult
roeiing van die sg “fundamentalisme” — wat ‘n skeldnaam in
die Teologie geword het.

Prof JA Loader maak in sy referaat, THE USE CF THE BIBLE
IN CCNVENTICNAL SCUTH AFRICAN THECLCGY dieselfde
bewerings as wat PJ du Plessis in sy referaat, FUNDAMEN
TALISME — JA CF NEE?, ook maak, nI: “Few people would
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admit to being fundamentalists, but a test of the most influen
tial Afrikaans literature will show that fundamentalism works
powerfully in conventional theology.”1
As voorbeelde van hierdie “fundamentalisme” in hedendaagse
Afrikaanse teologie word oa die volgende in albei referate
genoem:

1.1 Totius (JD du Toit) “which spirit pervades the present
Afrikaans Bible translation’ (1933 vertaling?) Volgens Loader
domineer die Totius-model vir baie jare steeds die kerklik
Afrikaanse denke oor Skrifgesag.2

1.2 Die Afrikaanse Bybel met verkiarende aantekeninge
wat vir baie jare met groot seen deur Bybelstudente gebruik is,
s gb ook tundamentallstles.

Enkele voorbeelde wat genoem word, is:

1.2.1 SJ du Plessis se standpunt by die inleiding tot Exodus
ivm Moses se aandeel in die outeurskap van Exodus~

1.2.2 JH Kroeze in syinleiding tot Deutwaar “he is using the
typical fundamentalist appeal to the selfwitness of
Scripture.”3 (Beklemtoning deur ons)

1.2.3 PA Verhoef “says flatly in the introduction to Daniel
that the reliability and historical credibility of the Book has
been proved unequivocally — which is not true” — aldus
Loader.4

1.2.4 TFJ Dreyer is ‘n fundamentalis want hy “maintains that
the book of Jonah reports an actual historical event.”5

1.2.5 JP Oberhoizer word verdoem oor sy standpunt dat
Ester ook ‘n historiese figuur was.

1.3 Uit die radioprogram WAT SE DIE BYBEL? word ook
voorbeelde genoem, oa die van

1.3.1 AH van Zyl oor sy standpunt ivm die sonstilstand in die
tyd van Josua.

1.3.2 HS Pelser kom onder skoot oor sy standpunt ivm Noag
se ark; S du Toit word genoem omdat hy dit waag om skep
ping en evolusie met mekaar te versoen. JG van Niekerk
kom kwaai onder skoot oor haar Christosentriese benadering
van die Skrif (‘n benadering wat deur al die onderwysdeparte
mente voorgeskryf word vir Bybelonderrig op skool.)

1.4 Verskeie publikasies van die INTERKERKLIKE UIT
GEWERSTRUST waaraan vooraanstaande teoloë moe
gewerk het, word ook skerp veroordeel, oa medewerkers
soos:

1.4.1 J I de Wet oor sy standpunt ivm die Pentateugvraagstuk
en

1.4.2 SJ van der Walt oor sy standpunt in verband met die
onfeilbaarheid van die Skrif.

1.5 Semi-fundamentaliste is gb oa proff
* FC Fensham
* PA Verhoef
* AH van Zyl en
* JA Heyns

Loader definieer hierdie term (semi-fundamentalisme) soos
volg: “Often a fundamentalist position is formulated in such a
way that an author, when confronted, can maintain that he
has left open the possibility of a non-fundamentalist opinion.
This is done in such a refined way, that it is difficult to draw
a hard and fast line between fundamentalism and what I
would call semi-fundamentalism. The leading South African in
this respect is FC Fensham who has written a whole book
which ilustrates exactly this point. (WETENSKAP EN BYBEL
KUNDE, 1964)”.6

Loader maak beswaar daarteen dat hierdie navorsers hulle ken
nis van argeologie en die historiese agtergrond van die Bybel
gebruik om hul fundamentalistiese standpunte te bewys
(“This information is now used to support traditional fun
damentalistic views.”)7

As voorbeeld van Fensham se semi-fundamentalisme word
genoem: “He rejected Alt’s and Noth’s scepticism of the
historical Moses (but> explains his own point of view as never
once doubt the “trustworthy” tradition of Scripture.”

Omtrent S du Toit so werk OU TESTAMENT EN OU OOSTE
sê hy: “The whole set-up of this book is designed to demon
strate that archaeological science brings us to ascribe the
otherness of the Bible “to revelation only.~’

Teen PA Verhoef het hy dit dat “he rejects the view that the
prophets were limited by the historical horizon of their times,
the reason not being accounted for in terms of Old Testament
scholarship but only by his conviction that God intended his
word for all times.”1°

Van prof AH van Zyl se GODS WOORD IN MENSETAAL sê
hy: “More than once van Zyl says nice things of critical
scholars, but his final product meticulously remains within the
frame of the fundamentalist who has no appreciation for
modern scholarship.”11

Van Prof JA Heyns sé hy: “JA Heyns explicitly criticises
fundamentalism, but upholds many thoroughly fundamen
talist opinions. Examples: the categorical rejection in a foot
note of critical scholarship, Moses as author of the Pentateuch
(p.59), David as author of Ps 24 (p 103), Adam and Eve as
historical persons (p 122) and others.”12

Bogenoemde vôorbeelde van sogenaamde
“fundamentalisme” toon alreeds duidelik sekere aspekte van
waaroor die stryd tans gaan, aan. Dit het oa betrekking op:

1.5.1 Moses se historisiteit en ook sy aandeel in die outeur
skap van die Pentateug. (Dit gaan dus ook oor die datering van
verskillende Bybelboeke);

1.5.2 Die selfgetuienis van die Skrif — waarmee ook verband
hou die “fundamentalistiese” benadering om Skrif met Skrif te
verklaar

1.5.3 Die historiese betroubaarheid van persone, boeke en
gebeure soos Adam en Eva, Moses, Jona, Ester, Daniel, skep
ping en sondeval, skepping en evolusie, sondvloed, Jona in
die vis en Danie in die leeukuil.

1.5.4 Die Christobogie (Christosentriese benadering van die
Bybebonderrig skoolleerplanne, oa) Hiermee hou verband

1.5.5 die verband tussen OT en NT (dws die eenheid van die
Heilige Skrif).

1.5.6 Die onfeilbaarheid van die Skrif as Woord van God.

1.5.7 Die inspirasieleer.

1.5.8 Die probeem van inspirasie-profesie.

In sy referaat, THE INSPIRATION AND AUTHORITY OF
SCRIPTURE haal prof B Engelbrecht 0 Loretz aan en omdat
hierdie aanhaling die situasie baie good opsom, word dit hier
herhaal:

“An inspiration doctrine as it was traditionally understood has
become meaningless and unintelligible to modern man. This
applies not only to certain peripheral aspects of the doctrine,
but also to its central themes: The verbal inspiration; the
essential inspiration; the problem of inspiration/revelation; the
idea of indisputability of the Bible as well as of the harmony
between the Old and the New Testament; allegorism; sym
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bolism; the theory of a ‘sensus plenior’ of the Bible; the ac
commodation theory... the problem of inspiration/prophecy;
the theory of instrumentality, etc. A modern theory of infor
mation should reject any doctrine of inspiration, based on the
idea that we can acquire direct information about God, as one
of those erroneous beliefs that has to be rectified sooner or
later by the development of scientific knowledge.”13

Waarom hierdie aanhaling? Om te toon dat elk van die
aspekte hierbo genoem, maar net die punt van ‘n veel gro
ter ysberg is. En hierdie dinge bring groot verwarring onder,
en diepe kommer in die harte van ampsdraers en lidma
te van ons kerk. Mens kry die gevoel dat die kerk stelsel
matig van onder gerysmier word omdat alles wat die Christe
like Kerk eeue lank geglo en bely het, skielik onder verdenking
staan. Dit Iaat mens wonder: “Het God waarlik toegelaat dat
sy kerk vir twintig eeue lank dwaal?” En wat moet ons nou
doen met die “fundamentalistiese” werke van vroeëre
gerespekteerde hoogleraars soos proff Heyns, Fensham,
Verhoef, Van Zyl, du Toit en talle andere? Moet ons dit uit ons
boekrakke verwyder en dit met moderne, liberale teoloë s’n
vervang?

2. Skrifgesag:
2.1 Dit is duidelik dat daar tans in Afrikaanse kerklike
kringe ‘n Babelse verwarring toy Skrifgesag en Christo
logie bestaan. En hierdie verwarring raak die hart van die
evangel ie

Prof FE Deist wys by op die verwarring omtrent die stelling:
“Die Bybel is die Woord van God.”

Vir sy Bybelkunde Ill studente verduidelik hy dat ‘n eksegeet
se geloofsvertrekpunte bepaal hoe hy sekere geloofsuitsprake
vertolk. So by maak ‘n konserwatiewe Gereformeerde die
stelling: “Die Bybel is die Woord van God.”

“Tensy hy nou presies sé wat hy onder die stelling verstaan,
sal ander eksegete (uit ander konfessionele rigtings) dalk meen
dat hulle op dieselfde golflengte ingeskakel is. Tog sal hulle nie
dieselfde veronderstellings deel nie: die Gereformeerde
eksegeet in ons groep verstaan onder hierdie stelling dat elke
woord in die Bybel, soos dit daar staan, geInspireerd is en
daarmee ‘n gesagvolle Godswoord is, al is dit deur mense
geskryf. Die Barthiaanse gespreksgenoot sal Se: “Dit is
volledig mensewoord, maar dit kán, soos dit daar staan.
Woord van God word, as dit God sou behaag.” Die Lutherse
eksegeet sou Se: “Dit is God se Woord in soverre dit van God
getuig, hoewel dit nie hoef te beteken dat die hele Heilige Skrif
Woord van God is nie.” 14

Ruimte vir verskillende vertrekpunte soos die hierbo genoem,
het vroeër nie onoorkomelike probleme geskep nie, omdat
daar binne die Afrikaanse kerke self nie te groot verdeeldheid
was nie. Die afgelope tyd egter, het daar skielik skerp polari
sasie binne die kerk self plaasgevind. Dit skyn of daar tans
twee onversoenbare standpunte is en of daar ‘n onverdraag
saamheid aan beide kante is wat niks goed vir die eenheid van
die kerk voorspel nie.

Die historiese-kritiese skool verkondig neerbuigend dat “only
fundamentalist opinion does not accept that the Bible is a
human book with errors” 15

Daarteenoor wys die konserwatief Gereformeerde denkrigting
daarop dat die Bybel hoegenaamd nie kanon (reel, norm,
maatstaf en rigsnoer) vir die Christen se leer en lewe kan wees
as dit ‘n menslike boek vol foute is, en nie die gesaghebbende
Woord van God nie.

En hierdie twee standpunte kan waarlik nie versoen word nie!
So sterk voel prof Heyns oor die saak, dat hy soos voig aan
gehaal word: “He declares biblical criticism to be impossible in
principle where the divine origin of the Bible is believed.”16

Dit skyn egter of die koor van stemme téén die Bybel as geIn
spireerde Woord van God deesdae so oorweldigend word, dat
die konserwatiewe Gereformeerde stem daardeur verswelg
word.

Berkhoff meen: “We can no longer use this term (inspiration
of the Bible) unless we attach a meaning to it which incor
porates a responsible account of the results of modern
historical and critical research.”17

Saarn met Berkhoff kom prof Engelbrecht tot die slotsom:
“The human Bible can only be recognised as the Word of God
by the Holy Spirit. He only speaks to those who believe in
Him. 18

C Villa-Vicencio vra, heel tereg, die vraag aan prof Engel
brecht: “Is the Bible then only inspired for the inspired?”19

o Loretz praat sonder huiwering van “the end of the theology
of inspiration ... The ancient doctrine of inspiration has
become worn out, its time is spent, it is dead! Our own time
demands a re-assessment of what the inspiration of the Bible
really means.”20

Geen wonder nie dat F Deist tot die slotsom kom dat dit on
moontlik is om te definieer wat ons verstaan onder die term
DIE BYBEL — DIE WOORD VAN GOD.21

Ons vraag aan ons kerk is: Is daar nog ‘n amptelike standpunt
van die NG Kerk ten opsigte van hierdie belangrike saak?

Wat leer ons kerk ivm
(a) Die Bybel as Woord van God, en
(b) die inspirasie van die Skrif?

2.2 Mites, legendes en sages:
In studiegidse oor Teologiese Hermeneutiek en Skrifgesag
raak prof F Deist ‘n ander aspek van hierdie saak aan as hy
pleit dat ons van die historisiteit van die l9de eeu verbs moet
word. Om die Bybel reg te verstaan, moet ons die totale kon
teks waarin dit ontstaan het, begryp. Daardie konteks sluit ook
Bybelse literatuurvorme in. Volgens prof Deist is dele van die
OT moeilik verstaanbaar vir die moderne mens, tensy jy dele
daarvan sien as ou mites, sages en legendes.

Prof WS Vorster meen dat ons ook die NT bboot as literatuur
moet sien. Ons moenie vra of dit wat by in die evangelies
staan, werklik so gebeur het nie. Dit maak nie saak of dit so
gebeur het nie. Dis ook nie die punt nie. Die vier evangelies is
literatuur soos André P Brink se “Kennis van die aand”
literatuur is, en ons moet dit op dieselfde manier lees.

André P Brink het in “Kennis van die Aand” van historiese
gegewens gebruik gemaak. Hy skryf oor ‘n bepaalde land, ‘n
bepaalde tyd, bepaalde plekke. Hy kan ook bepaalde persone
byhaal as hy wil. Maar dit beteken nie dat ons “Kennis van die
Aand” as geskiedenis moet lees nie. Dit is bbote Iiteratuur
waarin Brink ‘n bepaalde siening wou oordra, ‘n insig wou
deurgee. Presies dit wil die vertellers van die evangelies, van
Handelinge en Openbaring toon. Hulle wil met behulp van
dinge wat werklik kon gebeur het — maar nie noodwendig so
gebeur het nie — getuienis lewer oor hierdie “nuwe Jesus” en
die vernuwing wat Hy in die wield gebring het.

Ons moet dus die vraag na die historiese waarheid van die
Bybel bietjie opsyskuif en meer aandag skenk aan hoe ‘n
vertelling werk. Ons moet wegbreek van die woordteobogie
(wat elke tweede woord in die Bybel met ‘n “dieper betekenis”
probeer laai) en ons moet kyk na hele vertellings, hele Bybel
boeke en na groot grondtemas.

Teen hierdie soort agtergrond sien Vorster dan die “ginekobo
giese onmoontlikheid” van die maagdelike geboorte net as ‘n
manier van getuig oor die heel besondersheid van die geboorte
van Jesus.~
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FDeist voer hierdie gedagte nog verder as hy meen dat ons die
Ou Testament as bale ou Iiteratuurvorme moet lees: as mites,
sages, sprokes en legendes:

2.2.1 die MITE speel, volgens hom, in sy geheel in die “ander
wéreld” af. Die “hemelinge” is daar die enigste karakters. In
die mite word die Jenseits (anderkant) oopgemaak en word
‘n kykie gebied in die bomenslike ruimte (vgl Job 1:6-12).

2.2.2 Die SAGE se karakters is weer gewone mense en
daarom speel dit in die “diesseits” (duskant) af.

Volgens prof Deist moet die oergeskiedenis, waarvan die oor
spronge in die “voor-historiese tyd” lé, dws voor Moses, as
eagos boskou word. “Voorboelde van sages l(an geredelik in ‘n
vertelling soos die van Genesis gevind word, by lokale sages
(Gen 19, vgl vers 26; Gen 32, vgl vers 30); stadsages (Vgl Gen
11:1-9 en 19-24, 25). Wanneer ons hierdie vorme as sages kias
sifiseer, moet ons dadelik daaraan toevoeg dat ons daarmee
nog geen enkele uitspraak oor die historisiteit van hierdie
gedeeltes gemaak het nie: nie positief nie en ook nie negatief
nie. Ons wys alleen daarop dat literatuur op sigself verstaan
moet word, sodat — al sou ons ook kon aantoon dat wat in
hierdie vorme vertel word, histories korrek en juis is — ons
geen reg het om hulle as geskiedenis te lees nie: juis omdat
hulle in die vorm van ‘n sage staan, moet hulle as sages gelees
word ... Kenmerkend van die sage ... is dat die verteller die
geloofwaardigheid van die vertelde veronderstel: of dit nou al
reins fantasieskepping of historiese felt is wat vertel word.
Daarom most mens uiters versigtig wees om nie rasionalisties
— soos in die geskiedenis — met hierdie stof om te gaan
nie.”23

2.2.3 LEGENDES: Verhale soos die Elisaverhale kan, vol
gens prof Deist, weer as legendes geklassifiseer word. “Die
doel van ‘n legende is enersyds om die een of ander persoon te
legitimeer as lets besonders. So tref ons die talle wondere
van Elisa aan as ‘n legitimasie van die profeetskap. Weer eens
moet ons nie rasionalisties vra na die “moontlikheid’ van hier
die verhale nie — al sou dit ook kon gebeur — aangesien die
funksie wat hulle in hul huidige konteks vervul die van
legitimasie is, en dit sO verstaan most word.”24

Indien die vraag gestel sou word of die profetelegendes en
wonders van die profete dus nou onwaar is, meet die vol
gende belangrike afleiding gemaak word: “Al sou dit ook kon
gebeur, beteken dit dat om ‘n verhaal as legends te klassifiseer,
hoegenaamd geen uitspraak oor die ‘historisiteit’ van verhale
behels nie: hulls kon histories korrek wees, of hoef dit ook nie
te wees nie. Deur ‘n verhaal as ‘n legends te klassifiseer, het
ons die moontlikheid al dan nie van die historisiteit van die
verhaal volledig oop gelaat. Dit sal die taak van die historikus
wees om daaroor uitspraak te waag ... Die literêre vorm wat
hier gebruik word, (is) nie die van geskiedenis nie, want ook
geskiedenis is maar een literatuurvorm onder vele. En juis
daarom hoef nie alles wat in vorme anders as geskiedenis
aangebied word, noodwendig histories te kiop nie. Weer eens:
dit kán, maar dit hOéf nie.”

Dit is baie duidelik dat die stryd hier maar weer gaan oor die
wonderelement in die Skrif. Die mens van die twintigste eeu
met sy kennis van wetenskap en tegniek, vind dit moeilik om
nog aan die wonders van die Skrif te gb. die “ginekologiese
onmoontlikheid van die maagdelike geboorte van Christus” en
ander wonders is ‘n stuk “ergernis” in die Skrif wat met in
tellektuele “gimnastiek” daar uitgeredeneer moet word.

Die kern van die probleem is soos volg opgesom: “How can
the believer also be an honest historian? From liberal Pro
testantism to the new hermeneutic, Protestant Theology may
be regarded as a series of salvage operations, attempts to
show how one can still believe in Jesus Christ and not violate
an ideal of intellectual integrity.” (Harvey, 1967, 104)26
(Beklemtoning deur ons)

2.3 Wat is die konsekwensies van hierdie soort teologie?
Tot watter onmoontlike situasie lei hierdie “teologie” tog wan-
fleer dit reeds op ‘n kansel uitslaan. Dan weet sommige lid-
mate waarlik nie meer wat ons Kerk nog leer of bely nie.

Stel u voor ‘n jong teoloog wat in ‘n kinderdiens die Bybel
geskiedenis van Gen 3 (die sondeval) aan ‘n Boesmanfabel
gelykstel. Aan ouers is in die kinderdiens, in teenwoordigheid
van die kinders, gesO dat die ouers tog nie ‘n onbillike appèl op
hulle kinders moet plaas om hierdie “sages” — wat
~sogenaamd soortgelyk aan Rooikappie en Jakkals-en-wolf
stories is — te gb niel

In ‘n gespreksdiens daarna tussen die long teoloog en die kerk
raad en gemeente, antwoord hy na aanleiding van ‘n vraag,
dat ouers wel die “stories” van die skepping, Adam en Eva en
die sondeval aan hulle kinders kan vertel, maar as huble begin
vrae vra, moet die ouers eerlik wees en verduidebik dat dit
eintlik “sages” is.

Leer-konsekwensjes:
Sou ons aanvaar dat die hele skeppings- en sondevabverhaal
geen historiese grond het nie, dan is die hebe Christelike gods
diens een greet leuen, want dan het God file met die eerste
Adam ‘n verbond gesluit nie, en dan het die hebe menslike
geslag flue deur die val van hul verbondshoof; die eerste Adam,
in sonde geval nie. Dan was daar nie so iets soes erfsonde file,
en dan was die Tweeds Adam nie nodig nie. Dan was Christus
se menswording en plaasvervangende kruisdood nie nodig
nie. Dan was Hy bboot martelaar ... en nie Middelaar nie.
Christus moes as Tweeds Adam dan juis kom om te volvoer
wat die Eerste Adam nie kon regkry nie.

lndien die Ou-Testamentiese wonders nie as historiese’
feite “hOef” aanvaar te word nie, word ons deur die sweep
van konsekwensies voortgedry-f en mOét ons die lyn ook deur
trek na die Nuwe Testament toe. Dan “hOéf” die wonders van
die Nuwe Testament nie neodwendig histories te klop nie.

Dan kan ons ook maar soos Bultmann begin praat van die
“Iegende van die lee graf”! As ens ook van die “legende van
die leO graf” sou begin praat, dan is die woorde van Paulus
baie waar: “As Christus flue opgewek is file, dan is ons predi
king vergeefs, en vergeefs oekjulle geloof.” (1 Kor 15:14).

Aan diegene wat so voihardend bly verkendig dat ons van
“profetelegendes” moet praat, en dat die profete se wonders
waar kan wees, maar ook suiwer fantasieskeppinge kan wees,
vra ons ‘n duidelike antwoord op die vrae: Geld dit Oak vir
Christus se wonderwerke? En indien nie, waarom dan nie? In
dien sommige wonderwerke “legendes” is, maar ander (soos
Christus se opstanding) dit nié is nie, watter maatstaf geld dan
em te bepaal wat waarheid en wat verdigsel is? Is sO ‘n metode
van Skrifverklaring flue subjektief, inkonsekwent en uiters
onwetenskaplik nie?

Sou ens aanvaar dat die maagdelike geboorte van Christus ‘n
ginekobogiese onmoontlikheid is, dan bly daar net een alter
natief oor: Christus is gebere uit die vleeslike gemeenskap
tussen Maria en een of ander man. Dan is Jesus ‘n gewone
sondaarmens, in sonde ontvang en gebore, nie die Seun van
God, self God, Skeppingsmiddelaar en Herskeppings
middelaar nie! En aangesien geen sondaarmens eers vir sy eie
sende kan sterf nie, hoe kan Jesus dan vir die sonde van die
wereld sterf?

Weer eens is die hele NT dan een greet leuen.

2.4 Vertrekpunt:
Ons vertrekpunt hier is van uiterste belang.

Abhoewel liberabe teoboO wil beweer dat mense wat die Bybel
wil bestudeer hulle deur geen enkele apriorisme mag laat lei nie
en dat geboofs- en Iewensbeskoulike uitgangspunte nie pas by
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‘n wetenskaplike studie van die Bybel nie, kan dit nie ontken
word nie dat ‘n uitgangspuntlose bestudering van die Bybel
eenvoudig net nie bestaan nie.

Prof PA Verhoef sO in hierdie verband: “‘n Mens gaan Of uit
van die oortuiging op grond van die selfgetuienis van die Skrif
dat die Bybel die gesaghebbende Woord van God is, Of iv
neem as vertrekpunt die beskouing dat die Bybel ‘n versame
ling van menslike, en daarom feilbare geskrifte is.”27

Prof NSL Fryer wys in sy referaat, THE HISTORICAL-
CRITICAL METHOD — YES OR NO? juis met voorbeelde
daarop dat “the historical-critical method is still controlled by
Aufklärung presuppositions.”28 Ook hulle bestudering van die
Bybel is dus nie uitgangspuntloos nie.

Baie duidelik toon prof Freyer aan dat “the historical critical
method goes out from certain methodological presumptions
which are still tenaciously adhered to by advocates of the ap
proach. These include the methodological presumption that
the Bible is a strictly human book containing all sorts of
errors.”29

Die gevolg van die uitgangspunt? Skrif kan nie met Skrif ver
klaar word nie. Die MENS moet tot verklaringsbeginsel van die
Skrif verhef word. “Man’s autonomous reason stands above
the Bible ... and human reason alone is adequate for judging
what biblical truths can pass the test of credibility.”30

Met ‘n vertrekpunt soos hierdie, kan dit nie anders nie: die
gesag van die Skrif moet in die gedrang kom — “Much of
what the Bible offers as pure historical events and personages
or as simple teachings, were, and are, explained away as
‘unhistorical’, ‘myths’, ‘accommodations’, ‘creations of Chris
tian communities’, etc. “These are events”, says James Barr,
“which were not events at all ... There was no flood ... there
was no ark; there was no Jonah. No one who is a serious par
ticipant in the discussion supposes that there were real
‘events’ behind these stories. An historical fact which involves
a resurrection from the dead, is utterly inconceivable,” claims
Bultmann (Bartsch 1972:39)31

Om eerbiedig te luister na die voorwerp van ondersoek, is
seker die eerste etiese eis wanneer ons besig is met weten
skaplike arbeid. Eerlike eksegese van die Skrif sal dan daarop
neerkom, dat ons God in en deur sy Woord self sal laat sê wat
Hy wil openbaar. Om nou die Skrif met ‘n bepaalde wysgerige
bril te lees en dit te laat sO wat dit nie wil sO nie, is tog sekerlik
immoreel en nie eerlik nie. Dan is dit nie meer die Skrif wat
homself verklaar nie, maar die Skrif moet nou sê wat ONS wil
hO dit moet sO.

Wanneer die eis van kommunikasie nou die moderne mens in
sy besondere omstandighede tot verklaringsbeginsel van die
Skrif gaan verhef, dan word die Bybelse boodskap by die
moderne mens aangepas — en vervalsl

Christus en sy apostels het die Ou-testamentiese wonder
verhale as historiese feite verstaan en verklaar, maar nou word
in stryd met die verklaring wat die Skrif self bied, beweer dat
die wonderverhale nie as geskiedenis gelees moet word nie.
Sodoende word die “ergernis” vir die “mondige mens” van
ons tyd uit die Skrif weggeneem, maar die Skrif is téén sy uit
druklike bedoeling in “uitgelê”. Dit verbaas ‘n mens dat hierdie
aanpassingspoging en inlegkunde die wetenskaplike gewete
van sekere eksegete nie gewelci aandoen nie.

Wanneer die mens die Skrif meer aanvaarbaar en verstaanbaar
probeer maak deur die wonder uit die Skrif weg te verklaar,
ontstaan die groot gevaar dat die mens meer respek kan hO vir
die hoogmoedige en eiewyse mens as vir die Woord van God.
Buitendien mag nie vergeet word nie dat “die blote aanvaar
baarheid van ‘n saak nog geen teken of bewys is van die waar

heid daarvan nie. Ewe mm is ‘n aanvaarbaar maak van ‘n saak
of standpunt as sodanig diens aan die waarheid.”32

Ons moet in hierdie verband ook let op die uitspraak van die
apostel Paulus: “Die mens wat nie die Gees van God het nie,
aanvaar nie die dinge van die Gees van God nie. Vir hom is dit
onsin. Hy kan dit ook nie verstaan nie, omdat dit geestelik
beoordeel moet word.” (1 Kor 2:14). Dus bly die Woord van
God vir die mens, ook vir die twintigste-eeuse moderne mense
onaanvaarbaar en onverstaanbaar totdat die wonder weer
telk~ns gebeur dat die Heilige Gees die Skrif vir hom laat ver
staan as die waaragtige en onfeilbare Woord van God. Die
Woord van God is tog “nie deur ‘n mens uitgedink nie” (Gal.
1:11). Treffend stel prof JA Heyns dit dan ook: “Die evangelie
boodskap is gevolglik nie in ooreenstemming met die menslike
natuur nie — dit is die gronddwaling van die sekularistiese
teoloO — maar juis in stryd daarmee. Deur dit tog in ooreen
stemming te bring en vir die mens aanvaarbaar te maak, word
die struikelblok uit die evangelie verwyder, maar die kern daar
van word aangetas.”33

Die Bybel spreek nie die taal van die wetenskap of die wys
begeerte nie, maar die van die nalewe ervaring van die gewone
mens. Daarom moet die Bybel geglo en verstaan word in die
voor die hand liggende betekenis van presies wat daar staan.
Dis net ondenkbaar dat die Boek wat vir die voorligting en
bekering van die hele wOreld bedoel was, sy ware betekenis in
so ‘n geheimsinnigheid en twyfelagtigheid sou verberg dat
alleen die hoogs geleerde teoloO en filosowe en wetenskapiike
denkers die ware betekenis daarvan sou kon ontsyfer. As
mens die geskrifte van moderne liberale teoloO lees, raak jy
beklemd as iv ontdek dat dit deesdae blykbaar voorwaar net
die voorreg van vakspesialiste word om die boodskap van die
Bybel te kan begryp. Die “leek” het geen toegang tot hierdie
eksklusiewe wOreld van “kenners” nie!

Miskien moet ons op hierdie stadium net weer herinner word
aan die Here Jesus se woorde in Lukas 18:17: “Dit verseker Ek
jule: Wie die koninkryk van God nie soos ‘n kindjie ontvang
nie, sal daar nooit ingaan nie.” Om die Skrif te verstaan en die
waarheid te “sien”, moet ons eers gb, soos ‘n kindjie. Indien
iemand dit as “nalef” sou beskou, dan skaam ons ons geen
sins oor hierdie “nalewiteit” nie, want die apostel Paulus het
ook geskrywe: “Niemand moet homself mislei nie. As een van
julIe dink dat hy volgens die maatstaf van hierdie wOreld ‘n
wyse man is, moet hy dwaas word sodat hy werklik ‘n wyse
man kan word, want die wysheid van hierdie wOreld is dwaas
heid by God.” (1 Kor 3:18,19)

Prof JA Heyns vat die kern van die probleem van die mens wat
nie wil aanvaar wat hy nie met sy verstand kan ontleed en ver
klaar nie, mooi saam as hy daarop wys dat hulle nie van die
mens verwag om by die evangelie aan te pas nie, maar web
probeer om die evangelie by die mens aan te pas. En hulle
doen dit sO, dat ons uiteindelik nie meer te doen het met die
evangelie van die Skrif nie. So ‘n godsdiens is niks anders as
mens- en selfverheerliking nie. “En as godsdiens nie meer ‘n
diens aan God is nie, maar aan myself, dan het ons nie meer
met Christendom te doen nie, maar met klinkklare paganisme,
dws heidendom.”~

Mens wonder maar net of sommige van ons eie jong teoloO nie
ook dieselfde fout maak wat JAT Robinson in sy boek
HONEST TO GOD gemaak het nie. Hulle wil, soos hy, die
Bybelse gedagtes anders formuleer en uitlO, maar sO ten sbotte
iets totaal anders as wat die evangelie wil sO. So word die
evangelie in sy hart aangetas en is hulle daarom juis nie eerlik
voor God nie!

3. Christologie:
Ook hierdie saak skud aan die fondamente van ons kerk, veral
sedert die verskyning van die Nuwe Afrikaanse Bybelvertaling
waarin dit skyn asof Messiaanse profesieO uit die Ou Testa
ment “uitvertaal” is.
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Ons het begrip vir die standpunt van Cu-Testamentici wat veg
vir die selfstandigheid van die Cu Testament omdat hulle voel
dat die Cu Testament te lank vir sy eksegese afhanklik was van
die Nuwe Testament. Maar het hulle nie dalk nou oorreageer
nie?

Ons mag die Cu Testament deesdae glad nie meer Christo
sentries benader nie.

Messiaanse profesiee is gb nie meer Messiaans nie. Selfs Jes
53, wat deur Jesus Christus self aangehaal is as ‘n profesie
wat heenwys na Sy lyde en kruisdood, word deur prof F Deist
beskou as ‘n Skrifgedeelte wat op Moses betrekking het (die
Mosesmodel) en nie op Christus niel (Luk 22:37, vgl Joh
12:37,38 en veral Matt 8: l7).~~

Cok Gen 3:15; Jes 35:5; Jes 7:14; Ps 110, ens moet nou gb
bloat vertolk word in die hg van en teen die agtergrond van die
tyd en situasie waarin dit uitgespreek is. Dit is gb maar net die
Nuwe-Testamentiese skrywers wat van die profesiee” Mes
siaanse” profesieë gemaak het.

Hoe maet Nuwe Testamentiese teksverse saas Matt 1:22, 23
(vgl Jes 7:14); Matt 2:17 en 18 (vgl Jer 31:15) en veral teks
verse soos Matt 8:17; Luk 22:37, Joh 12:37,38 (waarin uit Jes
53 aangehaal word met verwysing na Christus) en oak Luk
20:41 —44 : Mark 14:62 en Matt 26:64 (waar Christus na Ps
110:1 verwys met betrekking tot Homself) verklaar word?

Is die Heidelbergse Kategismus dan verkeerd wanneer dit die
Christosentriese karakter van die Cu Testament met verwysing
na Jesaja 53 so pragtig bely in vraag 19?

Die afgelope tyd is ons waarhik op “intehlektuele gimnastiek”
uit die hoogste rakke vergas toy verduidelikings waarom hier
die Messiaanse profesieë nie meer Messiaanse profesiee kan
wees nie — CCK NIEIN DIE NAB NIEl (vgl oa Jes 53, Ps
110:1, Dan 7:13)

In haar ape brief aan ‘n groepie van ons teoboë in die KERK
BCDE van 11 Julie 1984 rapporteer mev JG van Niekerk dat
toe sy na hierdie tekste verwys en aantoon dat Matteus alleen
47 keer in sy evangehie tekste uit die CT aangehaal het am te
taon dat Jesus die vervulling van die CT prafesieë is, was die
teoloë se antwoord aan haar: “Jy moenie Matteus se doel met
sy evangehie vergeet nie. Hy wou die Jade oortuig dat Jesus
die langverwagte Messias is. Daarom het hy die Cu-Testamen
tiese tekste sO gebruik dat dit sy doel die beste dien.”36

Maet ons nou hieruit aflei dat Matteus die CT verdraai en uit
verband geruk het?

As dit waar is, wat dan van 2 Tim 3:16 wat verklaar dat die hele
Skrif (tog seker oak die Matteus-evangelie; vgl Hand 5:32)
deur God ingegee is? En wat van 2 Petrus 1:21 wat veklaar dat
geen prafesie oait deur die wil van ‘n mens voortgebring is nie,
maar dat hulle deur die Heihige Gees meegevoer is am die
woord wat van God kom, te verkondig?

Gb ons dit nie meer nie?

Is dit reg am die gesag van die NT te ondermyn in ‘n paging
am die Cu Testament las te maak van die Nuwe? So ward die
eenheid van die Skrif oak nag verbreek.

Meer nag: Wat maak ‘n mens met Skrifuitsprake uit Jesus se
eie mand waarin Hy uit Jes 61 voarlees en dan verklaar: “Van
dag is hierdie woord in Julie ore vervul”? (Luk 4:16-21)

Hoe moet Luk 24:27 verklaar ward? “Daarna het Hy by Moses
en ab die profete begin en al die Skrifuitsprake wat op Ham
betrekking het, vir hulle uitgelO”. SO Christus nie self hier uit
drukhik dat Hy die sentrum oak van die Cu Testament is nie?
En S’~ woorde kom tat ons met Goddelike gesag “en HY

spreek die waarde van God want Gad gee Ham sy Gees
sander enige beperking.” (Joh 3:34; vgl Joh 12:50).

Jesus self het oak na tipes van Ham verwys, by na Jona in
Matt 12:38-41, asook na voarafskaduwings wat heenwys na
Ham, by die slang in die woestyn (Joh 3:14).

Uit Matt 12 is dit oak baie duidelik dat die Here Jesus Jana as
‘n histariese figuur sien wat werklik geleef het, maar in die
radioprogram WAT S~ DIE BYBEL! van 3 Junie 1984, sê prof
A Breytenbach aor hierdie saak dat ons moet anthou dat
Jesus hier na sy mensheid gepraat het. Na sy menshike natuur
was Hy nie almagtig of alwetend nie. Sy kennis en insig was
net so beperk soos enige ander Joad van sy tyd s’n. Hy was
nie ‘n saart “supermens” nie, maar ‘n gewone mens wat binne
die verwysingsraamwerk van ‘n Joad van sy tyd praat.

MCET CNS HIERUIT AFLEI DAT DIE HERE JESUS SE UIT
SPRAKE NIE ALTYD GESAGHEBBEND WAS NIE, WANT
IN SEKERE GEVALLE SPREEK HY AS MENS MET
BEPERKTE INSIG, EN NIE AS GCD NIE? (Vgl Jah 12:50).

As mens eers sO begin redeneer, waar trek Jy die streep? Wie
gaan bepaal watter uitsprake van die Here Jesus is gesag
hebbende Godswaord, en watter is feilbare mensewaard? En
was ons belydenisskrifte dan al die eeue verkeerd amtrent die
aard van die twee nature van Christus?

By die predikantekonferensie van 24 April 1985~~ is die saak
aor die Christalagie en die twee nature van Christus weer te
berde gebring toe daar aan praf F Deist voargelees is uit Matt
8:17, Luk 22:37 en Jah 12:37, 38. In Luk 22:37 haal die Here
Jesus self uit Jes 53 aan en toan dan aan dat die prafesie na sy
eie lyde en sterwe verwys.

Aan prof Deist is gevra of hy aak, soos prof A Breytenbach,
meen dat die Here Jesus hierdie uitspraak na sy mensheid
gemaak het en toe was sy antwoord: “Jammer, maar ek was
naoit daarvan bewus dat Jesus uit Jes 53 aangehaal het nie. U
moet darem anthou dat ek ‘n Cu-Testamentikus is en dus nie
so gaed op hoagte met die Nuwe Testament nie. En nee, ek
stem nie saam met prof Breytenbach nie.”

Met hierdie verduideliking was die saak blykbaar as afgehandel
beskou, maar daar is geen antwoord gegee op die vraag: “In
dien u nie met prof Breytenbach saamstem nie, hoe verklaar u
dan hierdie Nuwe-Testamentiese tekste?”

SO ‘n antwaord op sulke belangrike en indringende vrae, ver
dien bietjie verdere aandag:

Is die kern van die probleem nie dat ans deesdae in die
Teobogie oak te veel “spesialisasie” het nie.

Cngelukkig kan die Woard van Gad nie in sulke aparte kam
partemente verdeel ward nie.

Een van die belangrikste beginsels van Skrifverklaring is tog
dat ‘n teks of Skrifgedeelte naoit bosgemaak moet ward van sy
konteks — en 66k nie van die res van die Bybel nie! Maet elke
teks dan nie binne die kanteks van die hele Bybel (uit able
moonthike hoeke) bestudeer word, alvorens gesê kan word
wat die werklike finale en voile betekenis van die teks in die
laaste instansie is nie?

Kan ‘n teabaog op wetenskaphikheid aanspraak maak as hy net
met ‘n gedeelte van die feite tot sy beskikking werk? Hoe kan
‘n eerhike navarser net die CT bestudeer en die NT buite reke
ning laat?

Is die Bybel dan nie in sy geheel Woord van Gad nie?

3.1 Die Verhouding tussen Ou- en Nuwe Testament:
Hierdie vrae is van die uiterste bebang, saos prof VE d’Asson
yule dit oak duidebik steb as hy sO: “Myns insiens sal ons nOrens
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korn as ons die plek van Christus in die Cu Testament nie aan
pak van uit die primêre vraag oor wat die verhouding van die
twee testamente of verbonde is nie. Ons sal moet deurtas tot
die werkiike betekenis van die eenheid en die verskil van die
twee testarnente.”~

In hierdie verband wys prof d’Assenville op ‘n dilemma: “Hoe
kan die eenheid tussen CT en NT bewerk word sonder dat dit
‘n identifikasie word. Hoe kan, aan die ander kant, die onder
skeid na yore kom sonder dat die twee testarnente van mekaar
geskei word?”39

Calvyn het hierdie verhouding tussen die twee testamente so
belangrik geag, dat hy twee voile hoofstukke in sy IN
STITUSIE daaraan gewy het, nI ll,x en lxi.

“Hierdie eenheid (gelykheid) tussen die Cu en Nuwe Testa
ment bestaan vir Calvyn uit drie dinge:

Ten eerste dat die basis dieselfde is, nI. God se genade in
Jesus Christus;

Ten tweede dat die beloftes van die ewige lewe dieselfde is;

Ten derde dat daar slegs één Middelaar is, nI die Messias, die
Christus. (Vgl Institusie, lx, 2)

Daar is in werklikheid nie twee verbonde nie, rnaar twee bedie
nings van dieselfde verbond.”40

3.2 Hierdie saak hou sekere implikasies vir die prediking
in:
“Die CT is christologies, Dit is ‘n geloofsapriorie ... Dit is ‘n
belydenis. Dit is die Gereformeerde belydenis.

Dan hou jy in die prediking voortdurend vas aan die wesenlike
eenheid tusen CT en NT. En hierdie eenheid is gegrond in die
Middelaar Jesus Christus en in Horn word die inhoud, rniddel
punt en doel van beide testamente gesien.

Dit is ‘n belydenis wat alleen op geloof kan gegrond word wat
miskien ‘n dwaasheid is in die oog van die rasionalis, die man
wat alleen met sy verstand die teologiese wetenskap wil bou
en daarmee op die preekstoel wil gaan orn die verhongerde
skape met die klippe van die menslike rede te voed. (Maar
Jesus sê): “Dit verseker Ek julie: As julIe nie verander en soos
kindertjies word nie, sal julIe beslis nie in die koninkryk van die
hemel korn nie.” (Matt 18:3)

Nooit rnag ons uit die CT preek soos ‘n Joodse rabbi in ‘n sina
goge of ‘n Moslem in ‘n moskee nie

Waar ookal die boek van die CT voor ons ooplê ... moet die
prediker of dosent met die grootste oortuiging en sekerheid
weet dat dit altyd weer GCD is wat Horn openbaar as die God
in Jesus Christus. Al hang die CT op sigself nog onder die
skaduwees en newels en skernering voor die groot dagbreek

die dagbreek kom al nader en helderder totdat dit duidelik
in die NT opgeklaar word.”41

4. SAMEVATTENDE SLOTOPMERKINGS:

4.1 Die Kern van die Saak:
Vir die histories-kritiese teoloë is die Bybel blote rnensewoord
vol foute en tekortkorninge. Dit is dan ook ons grootste
beswaar teen hulle nI dat hulle nie kinderlik wil buig voor die
ootrnoed en die eenvoud van God se Woord niel Die kern van
die saak is dit: Die Ergernis aan die Diensknegsgestalte van die
Woord! Cns is nie blind vir die tyd-gebonde rnenslike elernente
in die Skrif nie. Ja, in weerwil daarvan bly dit nog die Woord,
die onfeilbare Woord van God.

Cns sal baie graag wil vervul wees met heilige ontsag vir God
se Woord wat in Dienskneggestalte tot ons kom. Daar staan
rnos 66k geskrywe: “Maar op hierdie een sal Ek let: op horn

wat arm is en verslae van gees, en wat bewe vir rny woord”
(Jes 66:2).

Sal ons aanstoot neern aan die alte rnenslike gestalte waarmee
die Woord tot ons kom? Sal ons, orn die Goddelike te probeer
behou, die aanstootlike rnenslike probeer wegredeneer? ‘n
Switserse teoloog W Vischer skryf: “Die ergernis aan die
rnenslike bepaaldheid van die Bybel ... korrespondeer presies
met die ergenis aan die vleeswording van die ewige Woord in
die eenrnalige historiese verskyning van Jesus van Nasaret...
Wie die historiese bepaaldheid en gebondenheid van die Bybel
bestry, het in dieselfde dwaling verval as diegene wat die
vlee~wording van die Woord ontken.”42

4.2 Verdraagsaamheid:
Cns leef in rnoeilike tye waarin verdeeldheid, ook binne die
kerk, rarnpspoedige gevolge kan he. Daarorn begryp ons goed
waarorn daar deesdae telkens ‘n beroep op lidrnate en amps
draers gedoen word om verdraagsaarn te wees en rnekaar se
goeie trou te aanvaar. Daar word gevra dat ons hewer moet
soek na dinge waaroor ons saarnstern en dat ons dit moet uit
bou sonder orn die een die ander in ‘n keurslyf te wil druk.
Daar word gevra dat ons tog nie sal hare kloof nie.

Vir hierdie versoek en die rede daarvoor het ons begrip, rnaar
die situasie het nou onrnoontlik geword en ons vra dringend
optrede van die kerk voordat dinge heelternal handuit ruk.

4.3 Haarklowery is dit beslis nie:
Die kerk se standpunt oor Skrifgesag en Christologie kan nooit
losgernaak word van die eksegeet se vertrekpunt nie, en daar
die vertrekpunt word bepaal deur die vraag of die bepaalde
eksegeet ‘n sg “fundamentalis” of ‘n “liberalis” is. En laat ons
dit duidelik stei: diegene wat met die histories-kritiese rnetode
van Skrifuitleg vorendag kom, moet besef dat huh beskouinge
in Gereforrneerde kringe nog altyd as Liberalisrne bekend ge
staan het. Dit bly ook vir die Gereforrneerde rnaar net die ôu
Liberalisme, want daar is werklik niks nuut in hul beskouinge
wat lankal by sekere Europese teoloë gevind word nie.

MAAR: ons rnoet tog nie vergeet nie dat daardie “teologie”
oorsee gelei het tot ‘n grootskaalse verwerping van Kerk en
Skrif, met die gevolglike sluiting en selfs sloping van kerk
geboue, wat hoogstens nog as museums en toeriste
aantreklikhede enige waarde het.

Sornrnige vertakkings daarvan moes noodwendig lei tot die
“God-is-dood-teologie” en vandag kan daar dan ook met reg
gepraat word van “n Sterwende Christendom’.

4.4 Verwaand:
Daarorn is dit uiters verwaand as hierdie mense die aanspraak
rnaak dat die histories-kritiese skool die enigste wetenskaplik
verantwoordbare interpretasie van die Bybel bied. By mph
kasie hou dit die gedagte in dat alle ander benaderings wat
ander rnetodes gebruik en ander uitgangspunte het, nie
wetenskaplik is nie. Prof Fryer sé hieroor: “This sweeping
clairn is all the more noteworthy if one bears in mind that wide
spread criticism is raised by advocates of historical critical
research thernselves on the results produced by this approach
(of Guttgemanns 1971; Hahn 1972: 1ff; Hengel 1973:86ff;
Stuhlrnacher 1975:lO7ff); and further, that after some two
centuries of enorrnous scholarly exertion historical criticism
has failed even to approach a shadow of consensus on any of
a wild range of issues. Even a superficial reading of contern
porary NT literature soon reveals that great diversity of opinion
arnong scholars concerning nearly every detail of New Testa
ment criticisms and interpretation. (Gasque 1978:146)”
Cnderstreping deur ons).’~

Wonder ons nog waarorn baie hidrnate van ons kerk tans nie
meer weet presies wat ons Kerk nog leer of bely nie?
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4.5 Implikasies:
Die implikasies van hierdie liberale teologie kring tans baie wyd
uit. Dit raak kardinale leerstellings van ons kerk — leerstellings
wat eeue lank op grond van wat die Skrif self leer, aanvaar en
bely is. Soos in die memorandum aangedui is, raak dit o.a. die
volgende:

Die leer oor die openbaring van God in en deur sy Woord;
Die inspirasieleer;
Die historisiteit van Bybelgebeure en Bybelfigure;
Die verhouding tussen Cu en Nuwe Testament.
Die Christosentriese karakter van die Skrif;
Die twee nature van Chri~tLIs (~n di~ ge~ag van Chri~tu~);
Ook beginsels oor die selfgetuienis van die Skrif en ook ander
uitlegkundige beginsels, by om Skrif met Skrif te verklaar.

Ten diepste is dit ‘n stryd om SKRIFGESAG.

4.6 Die alternatief?
Is daar ‘n alternatief? Prof dr Fryer meen dat daar wel ‘n oplos
sing is. Ons haal hom woordeliks aan:

“The alternative ... is, of course, the time-honoured
grammatico-historical approach to the Bible. The investigation
of the grammatical elements of the text and its historical set
ting serve as a basis for determining the theological aspect in
volved, namely, the Holy Spirit’s intention, meaning and
message for the Church. During the past century-and-a-half
the method has been refined in many ways. Here, however,
the word ‘historical’ is used in a sense which is wholly com
patible with the conservative presuppositions, namely, that
there is a ‘dimension of the actual, past, objective events
which occured in history which goes beyond the presupposi
tions of modern critical historiography’ (Ladd 1967:190). The
conservative evangelical thinker insists that at three major
points Lessing’s axiom is ‘either quite false or else quite mis
leading and thus harmful to truth’ (Bromiley 1946: 195).

That this approach is scientific in own right is beyond ques
tion: it is in full accord with the self-testimony of the Bible; its
presuppositions are in full harmony with the Scripture and its
methodology cannot be faulted when judged in the light of its
own presuppositions and goals.

‘The assured results of modern scholarship’ says CS Lewis,
‘are “assured” ... only because the men who know the facts
are dead and can’t blow the gaff’ (1975:117). No wonder then
that conservative scholarship refrains from indulging in the
same unrestrained and often arbitrary manner, often simply
for the sake of novelty, in all sorts of intellectual gymnastics.
Consequently, the results of conservative scholarship are
more in accord with the Bible itself, more edifying to the
Church of Christ, and more lasting in their positive effects.
Historical criticism has an undeniable deadening effect on the
Christian faith despite the exalted intentions of its advocates.
On the contrary, a conservative evangelical approach to the
Bible has withstood the test of the times as the one and only
way to revival of God’s Church.” (beklemtoning deur ons).

4.7 Die eerbare weg:
Nou is dit die reg en plig van die kerk om rekenskap te vra van
enige lidmaat van die kerk wat in sy uitleg van die Skrif in stryd
met die belydenis van die kerk kom, juis omdat dit vir die kerk
ems is met die Skrif en met die skriftuurlikheid van sy
belydenis en met die suiwerheid van sy leer.

Wanneer sekere teoloë nou met beskouigs vorendag kom wat
duidelik in stryd is met art V en art VII van die Nederlandse
Geloofsbelydenis, dan moet hulle hulle langs die ordelike en
eerbare weg van ‘n gravamen tot die Sinode wend vir ‘n
beslissing. of meen diegene wat die Skrif beskou as ‘n
versameling van menslike, feilbare geskrifte vol foute, dat dit

steeds in ooreenstemming is met die duidelike Gereformeerde
leer in hierdie verband? En wat van diegene wat die Cu Testa
ment van sy Christosentriese karakter beroof? (Vgl Heidel
bergse Kategismus Vraag 19).

4.8 Wat ons van die Kerk verwag:

Soos reeds aangetoon word die Skrifgesag ongetwyfeld deur
sekere teoloë ondermyn. Hulle het hul nuwe beskouings
aanvanklik stil-stil, soos die Trojaanse perd, in ons teologiese
en opvoedkunde-fakulteite probeer indra.

Tans maak hulle van elke moontlike geleentheid gebruik om
hul beskouings te propageer. Die saad van twyfel het reeds in
baie harte geval en by sommige studente het groot verwarring
ontstaan.

Selfs teoloë wat die Drie Formuliere van Eenheid onderteken
bet, gaan skynbaar ongehinderd voort met hulle afwykende
beskouings.

Lidmate en ampsdraers in die kerk staan verslae as hulle
deesdae hoor wat soms verkondig word.

Niemand wil ‘n uitspraak waag nie, want die meeste is te bang
dat hulls hul “onkundo” sal advortoor as hullo dalk stondpunt
teen die nuwe denkrigting gaan inneem. Dit herinner nogal
aan die ou sprokie van die koning wat geen klere áangehad het
nie, maar niemand het dit gewaag om dit te se nie, want net
“slim” mense sou konsuis die pragtige klere kon raaksien
Totdat ‘n klein seuntjie uitgeroep bet: “Die koning het nie klere
aan nie .. .1”

Die kerk kan begryp dat die situasie onhoudbaar geword het.
Verdraagsaamheid gaan ons nerens bring niel Of moet ons
nou maar met gelatenheid aanvaar dat daar so byna ongemerk
‘n fatale grondverskuiwing op teologiese gebied plaasgevind
het?

Indien daar wel op grond van nuwe feite nuwe insigte is, en as
‘n nuwe leer of aanpassings in ons ou leerstellings dalk nodig
geword het, dan vra ons dat die kerk standpunt sal inneem en
baie duidelik sal formuleer presies wát ons gb, en waarom ons
dit gb.

Indien hierdie “nuwe” leer ‘n dwaling is, vra ons ook dat die
kerk onverskrokke sal optree en dit met groot beslistheid sal
verwerp! Wat sal dit tog baat as ons sou sê: “Vrede, vrede! —

terwyl daar geen vrede is nie”?

4.9 ‘n Teken van die Tyd:

As ons die tekens van die tye reg lees, dan moet ons seker ver
wag dat, namate die eindtyd nader, daar ‘n duidelike skeidslyn
getrek gaan word tussen diegene wat onvoorwaardelik buig
voor die Skrifgesag en hulle wat die Skrif beskou as ‘n ver
sameling feilbare, menslike geskrifte.

Daar kan ook verwag word “dat sommige van die geboof af
vallig sal word , maar ons heerlike versekering en troos be
opgesluit in die onsterflike woorde van ons Heiland: “Die wat
uit God is, luister na die woorde van God” (1 Tim 4:1; Joh
8:47). Op godsdienstige gebied gaan ons ‘n wereldnag tege
moet, want die toneel moet reggeskuif word vir die open-
baring van die Antichris.

Wil ons weet hoe laat dit reeds geword het, kan ons gerus let
op hierdie woorde: “Die geskiedenis begin met die Satans
leuen, en dit eindig met die Satansleuen: God bet nie gespreek
nie! Die dag as ons sien dat die mens sy Bybel in ongeboof sluit
en dit gaan beskou as loutere mensewerk, dan moet ons weet
dat hy nou die antichristelike stadium bereik ~

In steeds toenemende mate sal die vraag gestel word: “Is dit
00k so dat God gesê bet ...?“ (Gen 3:1).
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Op hierdie vraag antwoord ons gelowig:

Trotse berge sal eens wankel
elemente sal vergaan;
in die branding, as ‘n anker
bly Gods Woord vir ewig staan!
As wat sigbaar is vergaan,
rus vertrouend ons bestaan
nie op fabels, maar geanker
in Gods Woord wat nimmer wankel. (Ges 306:2)

5. REFERATE
Die volgende referate of kommentaar op referate waarna in
hierdie memorandum verwys word, is op 19 en 20 Sept 1978
gelewei by die leede siirIpobiuIrI v~ii die ln~tituut vir
Teologiese Navorsing, UNISA. Al die referate wat daar
gelewer is, is deur UNISA gepubliseer onder die titel: SCRIP
TURE AND THE USE OF SCRIPTURE onder redaksie van prof
WS Vorster.

Waar daar na een van genoemde referate verwys word, sal
slegs die skrywer se naam en die bladsynommer genoem
word.

5.1 JA Loader (UP) — THE USE OF THE BIBLE IN CONVEN
TIONAL SOUTH AFRICAN THEOLOGY.

5.2 FE Deist (UNISA) — THE BIBLE — THE WORD OF GOD
5.3 B Engelbrecht (University of the Witwatersrand) — THE

INSPIRATION AND AUTHORITY OF SCRIPTURE
5.4 C ViIla-Vicencio — Lewer kommentaar op B Engelbrecht

se referaat.
5.5 B Lategan (Stellenbosch) — THE HISTORIAN AND THE

BELIEVER

6. VERWYSINGE:
6.1 JA Loader, p 14. Dieselfde voorbeeld word ook genoem

in PJ du Plessis se referaat, FUNDAMENTALISME —

JA OF NEE?
6.2 JA Loader, p 14.
6.3 6.4; 6.5. JA Loader, p 15.
6.6, 6,7 JA Loader, p 18.
6.8, 6,9, 6.10, 6.11, 6.12 JA Loader, p 19.
6.13 B Engelbrecht, pp 75,76.
6.14 FE Deist — BYBELKUNDE III (Studiegids oor Herme

neutiek en Tekskritiek, UNISA, 1980) p 74.
6.15 JA Loader, p 6.
6.16 JA Heyns, soos aangehaal deur Loader, p 5.
6.17 Berkhof, aangehaal deur Engelbrecht, p 75.
7.18 C VilIa-Vicencio, p 109.
6.19 C VilIa-Vicencio, p 109.
6.20 0 Loretz, aangehaal deur Engelbrecht, p 76.
6.21 FE Deist, p 41.
6.22 Onderhoud gevoer met Rykie van Reenen, RAPPORT —

3 Julie 1977.
6.23 FE Deist — UNISA BYBELKUNDE Ill — Studiegids 2,

1980, pp 53 en 54.
6.24 FE Deist — UNISA BYBELKUNDE Ill — Studiegids 2,

1980, pp 56 en 57.
6.25 FE Deist — UNISA BYBELKUNDE III — Studiegids 2,

1980, p 57.
6.26 BC Lategan (haal Harvey aan) — p 113
6.27 PA Verhoef: VERSLAG VAN DIE WERKSAAMHEDE

VAN DIE KOMITEE VIR KURRIKULUMONTWERP —

Referaat gelewer voor Sentrale Onderwyskommissie op
27/2/85 op Bloemfontein.
(‘n Beoordeling van die Skoolsillabusse) pp 1,2.

6.28 NSL Fryer, THE HISTORICAL CRITICAL METHOD —

YES OR NO? pp 14-17.
6.29 NSL Fryer, THE HISTORICAL CRITICAL METHOD —

YES OR NO? p 11.
6.30 NSL Fryer, THE HISTORICAL CRITICAL METHOD —

YES OR NO? p 3.
6.31 James Barr aangehaal deur Fryer, THE HISTORICAL

CRITICAL METHOD — YES OR NO? p 12.

6.32 JA Heyns, STERWENDE CHRISTENDOM, p 162.
6.33 JA Heyns, STERWENDE CHRISTENDOM, p 163.
6.34 JA Heyns, DIE EVANGELIE IN KRISIS, pp 21, 22.
6.35 F Deist in sy referaat oor JESAJA 53 (Predikantekonfe

rensie van 24 April 1985).
6.36 JG van Niekerk se OPE BRIEF AAN SOMMIGE TEOLOE

VAN ONS KERK — DIE KERKBODE, 11 Julie 1984.
6.37 Predikantekonferensie van 24 April 1985.
6.38 VE d’Assenville, CHRISTOLOGIESE PREDIKING VAN

DIE OT p1.
6.39 VE d’Assenville, CHRISTOLOGIESE PREDIKING VAN

DIE OT p 6.
6.40 6.41 VE d’Assenville, CHRISTOLOGIESE PREDIKING

VAN DIE OT p 8.
6.42 W Vischer, DAS CHRISTUSZEUGNIS DES ALIhN

TESTAMENTS, aangehaal in DIE KERKBODE, 14 April
1965.

6.43 NSL Fryer, THE HISTORICAL CRITICAL METHOD —

YES OR NO? p 1.
6.44 NSL Fryeer, THE HISTORICAL CRITICAL METHOD —

YES OR NO? pp 19,20.
6.45 JW Jansen van Ryssen, DIE MESSIAS UIT DIE

AARDE, p44.

B6.4 GRAVAMEN: TOELATING VAN
VROU TOT DIAKENAMP

“Die Sinode besluit om die volgende beskrywingspunt na die
Algemene Sinode deur te stuur: Die Sinode van die NG Kerk in
Suidwes-Afrika aanvaar die gravamen teen die toelating van
die vrou tot die diakenamp as sy standpunt en vra die
Algemene Sinode om hierdie gravamen in behandeling te
neem”.

Sinode Suidwes-Afrika

GRAVAMEN OOR DIE BESLUIT VAN DIE
ALGEMENE SINODE (1982) OM DIE VROU

TOT DIE DIAKENAMP TOE TE LAAT

Die ondergetekende lidmaat en dienende ouderling van die
Ned Geref Gemeente Meersig (Walvisbaai), was nie op die sit
ting van die Algemene Sinode van 1982 nie. Ek kon slegs maar
die bovermelde besluit beoordeel in die hg van die stukke wat
voor hierdie en ander algemene sinodes gedien het en aan ar
gumente wat in Die Kerkbode oor hierdie saak verskyn het.
In die hg van wat in hierdie stukke en artikels staan, kan ek nie
anders as om diep beswaard te voel oor die bovermelde besluit
nie. My redes hiervoor sal algaande blyk uit my bespreking van
hierdie stukke en argumente.

Ek het alle rede om te vermoed dat ‘n verdere en sehfs dieper
ontleding van die saak kan Iei tot ‘n herwaardering van hierdie
besluit van die Algemene Sinode (1982). Daarom vra ek u as
Sinode se geduldige en vriendelike aandag vir die behandeling
van hierdie gravamen wat ek kragtens die Kerkorde en Bepa
linge (SWA, 1979) RegI A.25 aan u voorlê.

1. DIE GESKIEDENIS VAN DIE SAAK

1.1 Die Algemene Sinode van 1974 het besluit dat die vrou
op grond van 1 Kor. 14:33—37 en 1 Tim. 2:11 —15 die amp van
Ierende en regerende ouderhing nie mag beklee nie en om die
vrou nie tot die diakenamp toe te Iaat nie omdat daar geen posi
tiewe opdrag in die Skrif hieroor is nie en “gesien die besonde
re posisie van die diakens in die kerkregering in die Ned Geref
Kerk”.
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1.2 Die Algemene Sinode van 1978 het twee bylaes van die
AKLAS-verslag (bylaes 13 en 14) hieroor voor horn gehad. Die
Sinode het van hierdie bylaes kennis geneern en albei na die
streeksinodes deurgestuur vir besinning en versiag. Hierdie
sinodes is versoek orn hulle besluite en studiestukke na
AKLAS deur te stuur.

In ‘n tweede punt het hierdie Algemene Sinode besluit “dat
die vrou gelykwaardig rnet die man is, in die amp van die
gelowige naas die man dien, as huip van die man in die kerk
van Christus in die betrekking van hulpdiens mag optree, maar
nie in die amp bevestig mag word of toegelaat word nie;
daarom besluit die Sinode dat vroue in die betrekking van
diakonesse as hulpkragte mag optree, maar nie as diakens
bevestig m~ig word nle”.

1.3 Die Algernene Sinode van 1982 het die volgende voor
horn gehad:

1.3.1 Beslüite van drie streeksinodes: die Vrystaatse en
Midde-Afrikaanse Sinodes se besluite wat neerkom op ‘n nee
vir die vrou in die amp; die Noord-Transvaalse Sinode se
besluit dat die vrou wel tot die diakenamp toegelaat moet
word. Ander streeksinodes het dit of aan hulle SKLAS
opgedra om studiestukke op te stel en na AKLAS op te stuur
of het geen besluit geneem nie. Blykbaar het AKLAS met die
opstel van sy studiestukke vir die Algemene Sinode van 1982
nog nie hierdie studiestukke van ander sinodes ontvang nie en
het besin oor “die betrokke Skrifgedeeltes” en “die rapporte
van die vorige Algemene Sinodes”, dus ook oor bylaes 13 en
14 wat onder punt 1.2 hierbo genoem is. Uit hierdie besinning
is dan opgeste) —

1.3.2 Bylae II van die AKLAS-verslag van 1982. Die aanbeve
ling van hierdie verslag het die besluit van die Sinode geword.

Ek kon ongelukkig nie die versiag oor die Vrou in die Amp wat
voor die Algemene Sinode van 1974 gedien het, bekom nie en
wil daarom die 1978- en 1982-bylaes in hierdie gravamen
behandel. Van hierdie drie bylaes was twee ten gunste van
toelating van die vrou tot die amp (bylae 14 van die AKLAS
versiag van 1978 en bylae 11 van die 1982-versiag) en een daar
teen (bylae 13 van die 1978-verslag van AKLAS). Aidrie hierdie
verslae se bylaes oor hierdie onderwerp handel oor die vrou in
die amp in die Algemeen en nie net die diakenamp nie.

2. BYLAE 14 VAN DIE AKLAS-VERSLAG, AGENDA
VAN DIE ALGEMENE SINODE, 1978, BLSE. 276 -

282

2.1 Hierdie bylae is geensins oortuigend nie soos uit die
volgende blyk:

2.1.1 Dit maak gevolgtrekkings wat soms nie deur die aange
haalde tekse uit die Bybel of die Skrifagtergrond gestaaf word
nie.

2.1.1.1 “Nou vind ons egter tog dat die vrou in die (OT — my
invoeging) godsdiens ook in die openbaar die leiding neem
(Ex. 38:8, 1 Sam. 2:22)” (bI. 279).

Albei hierdie verse verwys na “diensdoende vroue by die in-
gang van die tabernakel”. Hoe hieruit afgelei kan word dat
huHe ‘leiding’ geneem het in die openbare godsdiens is myns
insiens nie duidelik nie. Nog minder is daar sprake van enige
amp wat hierdie vroue beklee het.

2.1.1.2 Met stelligheid word beweer dat die vrou nie as
priesteres aangetref word nie vanwed die praktiese rede van
haar huislike pligte. Geen Skrifbewyse word aangegee nie (bl.
279).

Die afleiding kan met ewe veel stelligheid gemaak word dat die
rede was omdat die vrou geen amp in die kultus mag beklee
het nie. Dit verklaar ook waarom die vrou later in die tempel
van Herodes nie toegelaat was om verder as die voorhof vir die
vroue te gaan nie. Nie huislike pligte het haar van nadere
toegang tot die voorhof met die brandofferaltaar uitgesluit nie,
maar eerder die oortuiging dat die vrou aan die man onderge
skik is. As sy dan nie eers so ver as die man kon gaan nie, wat
dan nog van die Heilige wat vir haar toeganklik sou moes
gewees het as sy ‘n priesteres was.

2.1.1.3 Febe as “diaken” in Rom. 16.1, iemand met ‘n
bepaalde dienswerk, het vele daartoe gelei om dit te sien as
erkenning van die vrou in die diakenamp (bl. 279).

Soos uit ‘n latere bespreking van hierdie teks sal blyk, het bale
ander weer hierdie verklaring van Rom. 16.1 betwis en is dit
geensins ‘n vers wat bewys dat die vrou tot die amp soos ons
dit ken toegelaat was nie.

Twee sinne verder word na Calvyn verwys wat uit Rom. 12:8
(vgl. Inst. V.3.9) aflei dat die vroulike diakens se taak veral ten
opsigte van armsorg en verpleging gegeld het.

Bylae 13 (1978-verslag) behandel Calvyn se siening van die
vrou in die diakenamp (soos in Inst IV. 3.9) meer volledig en
wys dat wat Calvyn in hierdie vers as die taak van die
“weduwees” aandui, “n heel besondere dienswerk is,.., wat
nie sonder meer met die gewone diakenamp vereenselwig kan
word nie” (bI. 274).

Bylae l4se gevolgtrekking uit Rom. 16.1, 12:8(laasgenoemde
met Inst. IV 3:9) dat die vrou in die NTe kerk wel in die amp
telike funksie van diaken of diakones opgetree het (bI. 279),
het dus kwalifisering nodig en oortuig nie soos dit daar staan
nie.

2.1.2 Aanhalings wat nie oortuig nie.
In dieselfde paragraaf word Ridderbos myns insiens onkrities
aangehaal: “Ook a) sou Febe nie ‘amptelik’ diakones gewees
het nie, skryf Ridderbos, dan is daar nog geen enkele prin
sipiële verskil met die ‘tot het bekleden van zulk een dienst
ambtelijk aangesteld door de gemeenten’ (Paulus p.516).

Hierop kan ons antwoord deur te vra: Is daar enige prinsipiele
verskil tussen die besondere amp en die amp van die gelowige,
of tussen die kerkraad en die bestuur van die Vrouediens, of
tussen diaken en die maatskaplike werker van die CMR? Wat
dienende karakter betref, miskien nie, maar wel wat status en
gesag betref. Paulus self het die voorbeeld gestel van een wat
vir sy status en gesag as apostel gestry het (Gal 1:1; 1 Kor.
9:lvv, 15:9—10; 2 Kor. 12:1-12). Al sou ‘n mens meen dat
Febe wel ‘n werk soortgelyk aan ‘n diaken sin gedoen het, kan
die implikasie van hierdie aanhaling uit Ridderbos asof soort
gelykheid van werk oopstelling van die amp regverdig, tog nie
aanvaar word nie. Het ander soos Filippus (Hd. 8) en Markus
(volgens tradisie) en Timotheüs nie ook soos Paulus rond
gegaan en die evangelie verkondig en gemeentes gestig en
opgebou nie? Tog is hulle nie 5005 Paulus apostel nie, maar
evangeliste, en tussen apostel en evangelis is daar ‘n verskil in
gesag en status.

2.1.3 Beredenerings wat nie oortuig nie.
Bylae 14 kom uit sy beredenering van NTe gegewens tot die
gevolgtrekking dat die spesiale en gespesialiseerde taak van
die vrou reeds in die NTe kerk met die barmhartigheidsdiens in
verband gestaan het en noem as eerste rede hiervoor: “Dit
was juis op hierdie terrein dat daar in die vroeë kerk behoefte
aan dienste van die vrou was”, en lei dan daarvan af “dat die
kerk van elke tyd opnuut moet besin oor waar die dienste van
die vrou benodig word in ‘n bepaalde situasie, wat na gelang
van omstandighede mag verskil” (bI. 280).

Omdat armoede en nood algemeen is, was die behoefte aan
barmhartigheidsdiens een wat na albei geslagte gesny het. Dit
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was egter mans wat vir die eerste spesiale versorging van sulke
behoeftiges in Hand 6 aangestel was en alle gelowiges word
tot goeie werke en naasteliefde opgeroep (by Gal 6:10). Dat
daar ook vir die vrou op hierdie terrein geleentheid in die
NTe kerk was, is vanselfsprekend, maar dan nie so dat sy
hierin ‘n groter taak as die man gehad het nie of daardeur in die
gemeente ‘n posisie van gesag in die gemeente verwerf het
nie. Dat die vrou juis vanweë hierdie behoefte aan haar
dienste tot ‘n diakonesseamp in die NTe kerk toegelaat was,
kan myns insiens nie met beslistheid uit die NT bewys word
nie. inteendeel, uit Hd 6 is dit duidelik dat ook op die terrein
van barmhartigheidsdiens die mans in die gemeente die leiding
moes neem. Enige ‘amptelike’ karakter wat haar werk in die
NTe kerk mao gehad het, het nie die hetekenis daarvan as
hulpdiens naas die man in die amp gewysig nie.

As tweede rede vir die vrou se gespesialiseerde diens op die
terrein van barmhartigheidswerk in die NTe kerk noem bylae
14: “Andersyds was dit ‘n taak en opdrag wat wesentlik ver
band hou met die aard, wese en aanleg van die vrou” (bI 280).
Dit word deurgaans in hierdie bylae beklemtoon (10 keer in
soveel woorde gestel) dat die vrou in die gemeente volgens
haar aard en aanleg moet dien en hiervoor is barmhar
tigheidswerk uitnemend geskik.

Hiermee verskil ek nie, wel met die implikasie dat die
diakenamp daarom vir haar oopgestel moet word. Die vrou het
ook groot talente om te onderrig, te organiseer en te lei. Cm
dus vanuit die aard en aanleg te redeneer moet el tot die
oopsteiling van al die ampte. So ‘n redenering vanuit die mens
en tot die mens is humanisties. Die Skrif daarenteen vra net
een vraag: Het God dit so bepaal; is dit Sy wil? Die antwoord
hierop vind ons in Sy Woord en deur Sy Gees.

2.1.4 Standpunte wat mekaar weerspreek.
Bylae 14 sit duidelik met ‘n probleem oor 1 Kor 14:34—35 en 1
Tim 2:9—15. In hierdie gedeeltes verklaar die apostel Paulus
duidelik dat die vrou nie in die gemeente moet spreek of die
man moet onderrig en oor hom heers nie.

Bylae 14 beredeneer dan redelik breedvoerig met verwysing na
verskeie kommentatore dat hierdie verse gesien moet word in
die hg van die kultuursituasie van die tyd en dat die voorskrifte
daarvan tot die getroude vrou beperk is (met die veronderstel
hing daarby dat dit slegs in die huwehiksituasie vir die vrou in
haar verhouding met haar eie man geld) (ble 280—281).

Wat die tydgebondenheid van hierdie uitsprake van Paulus
betref, voel die opstellers van hierdie bylae egter aan dat so ‘n
verklaring “‘n oorvereenvoudiging van die saak” is, omdat
Paulus “sy fundering vind juis in die Godbepaalde skepping
strukture.

Die verlossingswerk van Christus het ten doel die herstel van
hierdie strukture — nie die opheffing daarvan nie” (bI 281).
Sonder om egter die standpunt van tydgebondenheid heel
temal prys te gee, maar vanweë die klaarblyklike eksegetiese
probleme waarvoor hierdie standpunte te staan kom, wil dit
dan hierdie uitsprake van Paulus sien as dat dit in besonder vir
die getroude vrou geld. Tog probeer die bylae uit hierdie voor
skrifte van die apostel die beginsel vind dat die vrou volgens
haar aard, soos in die skeppingsordening gegee, moet diens
baar wees in die koninkryk, iets wat natuurhik geld vir ahle
vroue.

Wat in hierdie bylae nog ‘n worstehing is on, aan die probleem
van Paulus se swyggebod te ontkom, word in die meerder
heidstandpunt van die AKLAS-verslag van 1982 (bylae 11) as
duidelik aanvaar: Die oplossing van die probleem van Paulus
se klaarblyklike altydgeldende motivering vir die swyggebod is
om die motivering van die swyggebod te skei. Die motivering
behels ‘n altydgeldende beginsel wat dan in ‘n tydgebonde
situasie toegepas word. Bylae 14 van 1978 aanvaar egter nog
nie die situasie as tydgebonde nie, maar as beperk (tot die

huwelik) en sê dat tydgebondenheid ‘n “oorvereenvoudiging
van die saak” is. Tog sê dit in gevolgtrekking 8 dat daar wel
deeglik ‘n tydbepaaide situasie op die agtergrond van Paulus
se spreke is (bI 282). Daarom gee bylae 11 nog die indruk dat
dit nie heeltemal ontkom aan die probIeem van standpunte
wat met mekaar strydig is nie.

2.1.5 Mooi beredenerings wat nie na een of ander kant sny
nie. Bylae 14 sê aangrypende mooi dinge oor die amp in die
algemeen. Dit kan egter net so aanvaar word vir die standpunt
dat die amp vir die man gereserveer is.

2.1.5.1 “Die amp in die kerk:... Dwarsdeur die Skrif is die
ankerpunt en grondslag van die amp die opdrag en ampswerk
van Christus, wat ten dlepsw Is die Ijerstel ~ari die dilevoudige
amp, te wete die profetiese, priesterhike en koninklike diens. Of
anders gestel: nooit kan die amp geTsoleer word van die
genade wat God aan Sy yolk in Jesus Christus skenk nie. in
hierdie genadebestel vind ook die besondere ampte hulie plek.
in die voortgang van die kerk, van die vroegsto tye af, beteken
dit ‘n afsnyding van ‘n verselfstandiging van die amp in die
kerk, in ‘n hierargiese of welke ander sin ook al. Alle ampswerk
in die kerk is steeds Christus se ampswerk... en getuig altyd
weer van die Goddelike bemoeienis met die gemeente en
daarom ook met die ampsdraer. Hierdie felt dui reeds van die
begin af op ‘n geweldige stuk dinamiek, beweeglikheid en
openheid in die struktuur van die vroegste Christeiike kerk”
(bl. 276).

2.1.2.5 Gevoigtrekkings: 2... Nooit mag die doel van die
ampswerk uit die oog verloor word nie. Die amp is daar ter
wille van die koninkryk van God en mag nooit losgemaak word
van die genade en verlossing wat God vir Sy yolk wil skenk
nie. in die gang van die kerk deur die eeue kan juis daardie
selfde kerk as Iiggaam van Christus in ‘n veranderende wêreld
gekonfronteer word met totaal nuwe situasies en eise. Daarom
bly daar altyd in die lewende kerk wat dinamies groei en
beweeg op weg na die dag van die Here — ‘n strukturele
openheid en beweegiikheid. Dit mag egter nooit lei tot ‘n ge
ringskatting van die amp of ‘n ligtehike verandering van die
gestaite dearvan nie. Sowel die kontinulteit as die ontwikke
hing is inbegrepe in ons kerkwees.

Hierdie felt hang saam met die teenwoordigheid en die wer
king van die Gees van die Koning van die kerk wat die kerk in
die waarheid wil lei. Hierdie belofte van Christus aan Sy kerk
beteken ‘n binding aan Sy woord, die leiding van die Gees
‘cum verbo’ (Joh. 14:26, 16:14), maar dáárin juis ook
afsnyding van alle bibhisisme. ‘De Gereformeerden houden...
rekening met een legitieme ontwikkehing in de Geskiedenis
der kerk, die zich dank zij de leiding van die Heiiige Geest
voltrekt’ (Nauta, p59). Die ‘leiding van die Heilige Gees’ is die
waarborg van die kontinulteit en die voorwaarde vir die
legitieme groei” (bI 281).

By hierdie aanhahings wil ek graag die volgende opmerk:

2.1.5.2.1 Dat die kerk in sy gang deur die eeue in nuwe
situasies vir die bevordering van die koninkryk en die opbou
van die kerk selfs nuwe strukture geskep het, is waar.
Voorbeelde hiervan is die teologiese opleidingsplekke met die
professore en dosente wat daar onderrig gee, of ook die
sekretarisposte vir besondere terreine van die kerkhike lewe.
Die NTe kerk het sulke strukture nie geken nie.

Tog sal niemand beweer dat die professor en die dosent ‘n
besondere nuwe amp in die kerk is nie. Dit is eerder ‘n
akademiese amp wat eie is aan ‘n akademiese inrigting. ‘n
Pleidooi dat teologiese professore en dosente as besondere
ampte binne die kerk beskou moet word, sal seker op Gere
formeerde en met sterk teenstand te doen kry, omdat dit kan
lei tot ‘n hierargiese leraarsisteem binne die kerk. So ook sou
‘n siening van die sekretarispos as ‘n hoer amp in die kerk dui
op ‘n organisatoriese hierargie. Dit sou nie pas by ons Gerefor
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meerde kerklike tradisie wat juis in reaksie teen die Roomse
ampshierargie teruggegryp het na die Bybelse patroon van die
ampte in die gemeente nie.

In die historiese ontwikkeling op Gereformeerde erf het die
behoefte in ‘n bepaalde rigting nie tot die skepping van nuwe
ampte gelei nie, maar tot nuwe diensstrukture naas die
besondere ampte.

2.5.2.1.2 Dat die Skrif alleen (Sola Scriptura) vir die
Gereformeerde ampsbeskouing deurslaggewend was, word
bewys uit ons aanvaarding van die presbiteriale stelsel bo die
episkopaalse, terwyl Iaasgenoemde horn baie sterker op die
argument van die ontwikkeling in die kerkgeskiedenis kan be
roep. Reeds van so vroeq as die begin van die tweede eeu n.
C, is daar bewyse van die ontwikkeling in die kerk van ‘n kerk
regering wat om een biskop vir ‘n gebied sentreer. Teen die
Iaaste kwart van hierdie eeu en beslis in die derde eeu was dit
gevestig (vgl. die geskrifte van Ignatius, rondom 107 n.C., en
van Irenaeus, rondom 185 nC.)

Hoe mooi die pleitbesorging vir openheid en ontwikkeling in
die kerklike struktuur dan rnag klink, moet steeds in gedagte
hou word dat vir die Gereformeerde gemoed die groot be
ginsel van Sola Scriptura steeds geld. Daarom sou dit ook ver
keerd wees om te veel te wil rnaak van die bewyse uit Plinius,
Tertullianus en ander skrywers uit die eerste eeue oor die vrou
wat in die vroeë kerk tot die diakenamp toegelaat was. Alleen
in soverre sulke skrywers hg kan werp op wat in die NTe kerk
in swang was, het dit vir ons rigtinggewende waarde.

Ek wil dus die deel van die aanhaling ult bylae 14 beklerntoon
wat dit duidehik stel dat die leiding van die Heihige Gees in die
ontwikkehing van die kerk “n binding aan Sy Woord beteken”
en “cum verbo” geskied. Vir enige besluit oor die
toelating tot die amp vir die vrou is dit deurslaggewend. Die
beswaar teen die toehating van die vrou tot die diakenamp in
die Ned Geref Kerk is juis dat dit nie volgens die Woord is nie.

2.5.2.1.3 Die waarskuwing teen biblisisme is ‘n waarskuwing
teen die verkeerde gebruik en interpretasie van die Skrif wat
nie ook rekening hou met hoe die Gees in die kerkgeskiedenis
gehei het nie.
As met hierdie waarskuwing in bylae 14 geImphiseer word dat
die teenstanders van toehating van die vrou tot die amp hulle
aan bibhisisrne skuldig maak, aan ‘n soort wettiese omgang
met die Skrif en ignorering van die kerklike ontwikkeling, is
bylae 13 van die 1978-versiag se hele gees en beredenering
genoegsame weerlegging hiervan. Sowel die Skrif as die ont
wikkeling in die kerkgeskiedenis (vgl die vroeë kerk en later
kerk) toon dat die vrou nie tot die amp toegelaat moet word
nie. In die Gereformeerde Kerkgeskiedeflis was die vrou feitlik
deurgaans uitgeshuit.
‘n Mens wil in byhae 14 en verah in bylae 11 (1982-vershag) weer
waarsku teen ‘n soort dogmatiese voorafbeoordehing van
Skrifgegewens wat neig om die Skrif in ‘n bepaahde beskouing
te wil indwing en nie hierdie beskouing ongekwalifiseerd aan
die Skrif te wil onderwerp nie.
2.1.6 Geen duidelike aanbevehing nie.
Bylae 14 adem ‘n versigtige gees. Dit word daarin gesien dat
die bylaag stellings maak, standpunte stel en dit dan weer
kwalifiseer. Een van die dinge waarin dit uitkom, is dat die
byhaag nêrens in duidelike taal pheit dat die vrou tot die
diakenamp toegelaat moet word nie. Die algemene strekking
en implikasies van die byhae vra wel daarom.

Onder gevohgtrekking 5 sê bylae 14 dat sommige Skrifver
klaarders meen dat die vrou in die NT wel tot die amp van
diaken toegelaat was en dat die geskiedenis van die vroeë kerk
toon dat sy wel tot die diakenamp toegelaat is. Die bylae gaan
dan onder gevohgtrekking 6 voort om te wys dat daar ook tahhe
besondere en gespesialiseerde dienste was en is waartoe die
vrou in die amp van die gehowige geroep word. “Voorbeelde
van sulke dienste is die kategete, maatskaplike werkers en
die diakonale dienste. Die amp is diakonia, maar nie alle

diakonia is amp nie.” (Diakonale dienste dui hier nie op die dia
kenamp nie soos bhyk uit die woorde dat alle diakonia nie amp
is nie en deurdat dit saam met kategete en maatskaplike
werkers genoem word).

Onder gevolgtrekking 7 sê die bylaag: “Die Heihige Gees maak
ook bekwaam vir ‘n bepaalde diens of taak, wat beteken dat
die eenheid van die amp nie die onderskeid in werking ophef
nie.” Dit word gesê as verdere beredenering daarvan dat die
vrou van die begin af naas die man in ooreenstemming met
haar aard ‘n sinvolle funksie in die kerklike gemeenskap vervul
en dat ons in ons tyd moet bepaal “of dit ‘n plek is wat
ooreenstem met die diakenamp, en of dit ‘n gespesialiseerde
dienswerk naas die ampte is.”

Die indruk word dus gegee dat die opstellers van die bylae
oopstaan vir die moontlikheid dat die vrou nie tot die
diakenamp toegelaat meet word nie, maar hulle bydrae wel
kan lewer in “gespesialiseerde dienswerk naas die ampte”.

Sulke beredenerings skep onsekerheid oor presies waarvoor
die opstehlers met betrekking tot die saak onder bespreking
pleit. ‘n Mens waardeer hulle eerste poging om in ruimheid
van gees die saak so onpartydig as moontlik te beredeneer,
maar kan nie help cm te voel dat die versiag op plekke neig om
homsehf uit te kanselleer nie.

Waarvoor die verslag bo alle twyfel sterk pheit, is dat die vrou
volgens haar aard die geleentheid meet kry om in die kerk te
dien. Dit kan dan diens wees “in die amp van diaken of in ‘n
besondere gespesialiseerde diens in die kerk” (gevolgtrekking
8, slotparagraaf van bylae).

Hierdie bylae kom dus nie met ‘n duidelike, onomwonde
pleitbesorging vir die oopstelling van die amp vir die vrou nie.
Dit se eerder dat dit oopgestel mag word as die kerk dit nodig
ag en dat so ‘n oopstelling nie in stryd met haar aard as vrou
sal wees nie.

2.2 Bylae 14 raak eksplisiet of implisiet wel sake aan wat vra
om baie meer bespreking as wat in hierdie versiag daaraan
bestee word:

2.2.1 Die geldigheid van die NTe voorbeeld en praktyk vir alle
tye. Saam hiermee hang die vraag na die moontlik tydgebon
denheid van Pauliniese voorskrifte oor die vrou.

2.2.2 Die rol van die vrou in die samelewing vandag en of die
kerk hem hierdeur moet haat bemnvloed of lei oor die rd van die
vrou in die kerk.

2.2.3 Saam hiermee moet die vraag gestel word watter else
die bevordering van die koninkryk van God stel oor die plek
van die vrou in die kerk (vgl “Die amp is daar ter wille van die
koninkryk van God...,” gevolgtrekking 2).

Omdat die sake onder punte 1 en 2 ook in die AKLAS-verslag
van 1982 (bylae 11) ter sprake kom, sal dit met die behandeling
van die bylae bespreek word. Hier behandeh ek net die vraag of
toelating van die vrou tot die amp nie die koninkryk van God
sal bevorder nie.

2.2.3.1 Die koninkryk van God beteken dat God regeer en dit
veral deur Sy Woord en Gees. Alleen na die mate dat die kerk
met die Gees vervul is en die Woord van God gehoorsaam, is
dit diensbaar aan die koninkryk en ‘n vergestalting daarvan.

Daarom is dit so belangrik dat die NG Kerk in sy besluite oor
die vrou in die amp so sterk meet vashou aan die Gerefor
meerde Sola Scriptura.

2.2.3.2 Daar sou betoog kon word dat die posisie van die
vrou in die hedendaagse Westerse samelewing en die ver
houding tussen haar en die man vandag as gelyke vennote dit
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vereis dat die kerk in lyn hiermee die vrou tot die ampte moet
toelaat om so vir die moderne mens aanneemlik te wees. Die
koninkryk van God sou dan bevorder kon word deurdat die
kerk meer soos die samelewing in sy strukturele gestalte sal
word.

Hierteen kan natuurlik ernstige besware ingebring word:

2.2.3.2.1 Dit is ‘n vraag tot watter mate die Westrse
samelewing se siening van die vrou en haar rol deur die
humanisme bepaal is en ‘n verdere deurwerking is van die
gelykmakingsproses wat altyd onderskeid en gesagsverhou
dinge wil afbreek. So ‘n gees is tog vreemd aan en anders as
die Gees van God. Daar sal altyd ‘n radikale, afwysende verskil
tussen die gees van die wêreld en die Gees van God bestaan.

2.2.3.2.2 Die Skrif vermaan die kerk en gelowige ernstig teen
wereldgelykvormigheid. Terwyl ons in die wêreld is, mag ons
nooit van die wêreld wees nie. In ooreenstemming hiermee het
die kerk sy eie strukture wat uitdrukking wil gee aan sy
belydenis dat God regeer.

2.2.3.2.3 Indien die beginsel agter die beskouing oor die
bevordering van die koninkryk van God, soos hierbo in die
aanhef van 3.3.2 gestel, konsekwent deurgevoer word, maak
dit die deur oop vir allerlei verwording. Dan sou byvoorbeeld
geredeneer kon word dat die kerk vir die homoseksualis meer
aanvaarbaar sou wees deur homoseksualiste te trou en tot die
amp toe te Iaat.

2.2.4 In die geskiedenis kan en het dit wel gebeur dat die
Here sekere ontwikkelinge in die samelewing en onder volke
gebruik het om Sy koninkryk te bevorder en die kerk tot groter
gehoorsaamheid aan Sy Woord te bring. So byvoorbeeld was
die Westerse ontdekkingsreise en kolonialisme ‘n sterk
stimulus vir sendingwerk deur die Westerse kerke en is die
dekolonialisasie van die tydperk na die tweede wereldoorlog in
die twintigste eeu ‘n sterk impetus tot die selfstandigwording
van die inheemse kerke in die derde wêreld.

Die vraag kan dan gestel word of die hedendaagse Westerse
siening en praktyk oor die vrou nie ook deur die Here as
stimulus bedoel is om die kerk tot dieper insig te bring oor die
plek wat die vrou in die kerk moet inneem nie? Dit sal die kerk
moet antwoord in dieper ondersoek van die Skrif hieroor. Dit
kan wees dat die kerk dan mag ontdek dat hierdie ontwikkeling
in die westerse wêreld ook soos ander in die geskiedenis is wat
eerder vir die kerk ‘n versoeking en selfs ‘n probleem was as ‘n
onverbloemde seen (vgl by die ontwikkeling van die staat
skerk).
Dit is daarom nodig dat die kerk steeds krities vanuit die Skrif
na die ontwikkelinge in die samelewing moet kyk. Talle ont
wikkelinge hou die moontlikhede van verval of groei vir die
samelewing en die kerk in. Daarom mag die kerk geroep wees
om in boodskap en lewe teen sommige ontwikkelinge te
getuig.

Bogenoemde paar punte toon dat bylae 14 se mooi opmerking
oor die amp wat aan die koninkryk diensbaar moet wees nie
maar sommer so ongekwalifiseerd gebruik kan word in ‘n stuk
wat by implikasie die amp vir die vrou wil oopstel nie.

3. BYLAE 11 VAN DIE AKLAS-VERSLAG, AGENDA
VAN DIE ALGEMENE SINODE, 1982, BLSE 518 -

523

Net soos die bylae wat so pas bespreek is, bevat ook hierdie
een veel wat hinderlik is.

3.1 In die bylae word duidelik gesé dat die kommissie oor
sekere kardinale sake verdeeld was. In plaas dat ‘n meerder
heids- en minderheidsverslag uitgebring was, probeer die

bylae om altwee standpunte te stel en laat die leser voel dat dit
nie aan een van die twee werklik reg Iaat geskied nie.

3.2 Die verslag noem oor kritiese vrae slegs standpunte
sonder die beredenering sodat die leser die korrektheid van die
standpunte kan beoordeel.

Oor die posisie van die vrou in die samelewing word
byvoorbeeld gesê: “Dat die posisie van die vrou in ons
kulturele situasie verskil van die waarin Paulus verkeer het,
word nie ontken nie. Daar word ook toegegee dat die vrou se
posisie in die samelewing mede deur die invloed van die
Christendom verander het, en dat die ‘emansipasie’ van die
vrou in die maatskaplike en politieke opsig iets goeds is, word
ook nie bestry nie. Dat die Christendom selfs veranderinge in
die verhouding tussen man en vrou in die huwelik meegebring
het, sodat die vrou tans eerder die kameraad van die man as sy
ondergeskikte is, word toegegee en verwelkom” (3.1.6).

Hierdie onkritiese, onberedeneerde aanvaarding van die
posisie van die vrou in die samelewing in die Westerse wêreld
vandag ten spyte van die uitdruklike gebod dat die vrou aan
die man onderdanig moet wees (1 Kor 14:34, Ef 5:22, Kol 3:18,
Tit 2:5, 1 Petr 3:1), is nie oortuigend nie. Hier is geen Bybels
teologiese verantwoorde standpunt oor die kerk en die same
lewing en spesifiek oor die rol van die vrou in die kerk in die hg
van haar posisie in die samelewing nie.

Ek aanvaar egter dat gebrek aan ruimte in die agenda ‘n vol
ledige behandehing van hierdie kontensieuse sake onmoontlik
gemaak het.

3.3 Die kommissie gaan uit van ‘n aanvegbaar geformuleerde
hermeneutiese standpunt.

“U kommissie is van oordeel dat die voorbeeld van die vroeë
kerk as sodanig nie normatief is vir die wyse waarop die kerk
van alle eeue ingerig moet word nie.” Met hierdie beginsel
stellinginname begin die kommissie sy hermeneutiese oorweg
ings. Hieruit volg dan die noodsaaklikheid om te onderskei
tussen wat in die NTe kerk kuhtureel-gebonde praktyk was en
wat as altydgeldende beginsels gesien moet word.

Die vraag na die normatiwiteit van die voorbeeld van die NTe
kerk raak die gesag van ‘n deel van die Skrif.

3.3.1 In die Gereformeerde teologie is daar in die l7de eeu
onderskei tussen die historiese en normatiewe gesag. Eers
genoemde dui op gedeeltes wat net vir ‘n bepaalde tyd gesag
gehad het en laasgenoemde op gedeeltes wat vir alle tye geld.
Prof JA Heyns se kritiek hierop is myns insiens geldig: “. . .dat
die onderskeiding self deursigtig en verhelderend is, kan
bepaald nie gesê word nie. Trouens, selfs ‘n duidelike
toutologie is daarin te onderskei. Is alle gesag dan nie nor
matief nie? En behoort die sogenaamde historiese gesag sá tot
die verlede dat dit vandag nie meer as gesag aangedui kan
word nie?” Hy meen dat so ‘n verskuiwing in die gesag maklik
tot relativering van die gesag aanleiding kan gee (Brug tussen
God en Mens, bI 130).

Kuyper onderskei weer tussen die algemene beginsels en die
historiese konkretisering daarvan.

3.3.2 Die gesag van die Bybel setel in die Drieenige God.
“Die hele Skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot
weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in die gereg
tigheid” (2 Tim 3:16). In die Grieks staan die woord “hele”
beklemtonend voorop. Die Heilige Gees wat die skrywers van
die Skrif “gedrywe het” (2 Pet 1:21), is ook die Een wat die
kloof tussen die ou-ou Bybel en die mens in sy situasie vandag
oorbrug. Omdat dit die Gees is wat die Woord so gebruik, ver
vaag die tydgebondenheid van die historiese vorm en konteks
waarin die Woord aan ons gegee is, en is die hele Skrif nor
matief. Normatiwiteit veronderstel ‘n norm en hierdie norm is
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Jesus Christus. In Horn vind ons die hoogste godsopenbaring
en die koninkryk van God in Sy Persoon. Sy Persoon, koms en
werk is die boodskap van die Skrif en gelykvormigheid aan
Horn die doel waartoe die Gees die Skrif gebruik (2 Kor 3:18).

Hy is in die NT self die enigste bepalende faktor vir enige
tydgebondenheid. In Horn is die ou verbond vervul in die nuwe
en het daarorn verbygegaan (Hbr 8:13). Die bedeling na die
eerste korns van Christus is egter ook nog nie die volrnaakte
nie en ook dit sal verbygaan wanneer die volrnaakte aanbreek
rnet Christus se wederkorns (1 Kor 13:8—12).

In lyn rnet hierdie heilshistoriese voortgang en die Heilige Gees
se werking met die verstaan van en gehoorsaam aan die Skrif,
kan ons die verdere onderskeiding maak tusseri die letter en
gees van die NT. Die uitstaande voorbeelde van mense wat
hulle met die letter van die Skrif besig gehou het en nie tot die
gees daarvan gekorn het nie, is die Fariseërs en wetsgeleerdes
van Jesus se tyd. In plaas dat die wet hulle tot skuldbesef,
sondebelydenis, verootmoediging en bekering gebring het,
het hulle geestelik hoogmoedig geraak orndat hulle gemeen
het dat hulle die wet vervul deur al die streng afgeleide reels tot
op die letter na te korn. Die letter dui dan op die verstaan van
die Skrif bloot op die letter af, volgens die letterlike betekenis
van ‘n Skrifwoord, terwyl die gees van die Skrif dui op die
geestelike strekking daarvan, ‘n verstaan van die Skrif volgens
die Heilige Gees se bedoeling daarrnee. Paulus praat van
“woorde... wat die Heilige Gees leer, sodat ons geestelike
dinge met geestelike vergelyk” (1 Kor 2:13).

Uit dit alles kan ons sê dat die normatiwiteit van die NT in die
boodskap en gees daarvan gevind word. Ook die voorbeeld
van die NTe kerk dra dit oor en is daarorn normatief.

Sekere waarhede word daarby baie swak sonder die voorbeeld
van die NTe kerk verstaan. Hoe sal ons irnrners ons roeping
orn die evangelie uit te dra sonder die voorbeeld van die NTe
kerk verstaan het, of die plek van die Heilige Gees in die ge
meente se lewe of die oorwinning van die kerk in vervolging
sonder hierdie voorbeeld?

Sonder die voorbeeld spreek die beginsel ons ook glad nie so
aan nie en verarrn ons die beginsel. Maak die beginsel van
nederigheid en diens los van Jesus en die vroeë kerk se il
lustrasie daarvan in voetewas of die beginsel van mede
deelsaamheid en losheid van aardse besittings van die ge
rneente in Jerusalem se gemeenskap van goedere, en iv
verloor iets van die appél van hierdie beginsels. Al sulke
voorbeelde is normatief juis orndat hulle sulke treffende
voorbeelde is: die Christen-baas en -slaaf van hoe om die
gesindheid van Christus in menseverhoudings en arbeidsver
houdings te openbaar en die broederlike kus van hoe die
broederliefde selfs net in ‘n groet tot openbaring moet korn.
Verder word ons in ongeveer 15 plekke in die NT verrnaan om
die voorbeeld van Christus en die apostels na te volg (by Joh
13:15, 1 Kor 11:1). Ek kan my dus nie met die formulering van
die kommissie se standpunt vereenselwig nie. Hulle tas myns
insiens daardie gesag van ‘n deel van die Skrif aan, al
kwalifiseer hulle dit dan ook deur te sê dat die voorbeeld van
die NTe kerk “as sodanig” nie normatief is nie.

Net soos die voorbeeld sy gesag en normatiwiteit daarin vind
dat dit die boodskap en gees van die NT oordra, is ook die
beginsel om dieselfde rede gesagvol en norrnatief. As die
beginsel van die gees van die NT Iosgernaak word, ‘n beginsel
“as sodanig” word, is dit ook maar weer ‘n wet wat bind en
nie in die teken van die vryheid van Christus staan nie. ‘n Goeie
voorbeeld hiervan vind ons in 1 Ptr 4:9 — “Wees gasvry
teenoor mekaar sonder murmurering”. Gasvryheid is ‘n
pragtige beginsel, maar murmerering met die betoning daar
van toon dat die gees van Iiefde nog nie daarin deurwerk nie.
Dan het dit ‘n plig, letter en wet geword. Dit mag ons gehoor
saamheid aan die voorskrifte van die NT en die voorbeelde van

die NTe kerk nooit wees nie. Gasvryheid as beginsel is ook vir
ons in Christus vervul sodat ons vry is orn gasvryheid as liefde
te betoon.

Die Heilige Gees werk altyd ons gehoorsaamheid aan die voor
skrif en voorbeeld van die NT uit in eenwording met en
gelykvormigheid aan Christus in Sy kruisiging, opstanding en
verhoging soos dit in die geskiedenis op ‘n bepaalde moment
plaasgevind het.

3.3.3 Enige sprake van tydgebondenheid van die voorbeeld
van die NTe kerk lé alleen op die vlak van die letter van die NT
en raak daarom nie die gesag van die voorbeeld nie. Dit kom
dan ook alleen tsr sprake in soverra ~s wat one die NT in die
gees en letter daarvan wil gehoorsaam. Dan geld die goue reel
tog seker dat sulke tyd-, kultuur- of situasiegebondenheid van
‘n Skrifwoord alleen aanvaar kan word as dit bo enige me
ningsverskil so duidelik is en nie die boodskap en gees van die
NT met so ‘n aanvaarding in ons lewens benadeel nie. Hiervan
is slawerny ‘n goeie voorbeeld. Dat die apostel Paulus ten spy
te van al sy voorskrifte aan here en hul slawe (Ef 6:5-9; Kol
3:22—4:1; 1 Tim 6:1-2; Tit2:9-10) nie bedoel het om slawerny
as instelling te sanksioneer nie, blyk uit 1 Kor 7:21 waar hy vir
slawe sé: “Is iv as slaaf geroep, laat dit iou nie kwel nie; maar
as iv ook vry kan word, maak daar des te meer gebruik van.”
Verder suggereer by ook aan Filemon om selfs nog meer te
doen as net om Onesimus in ‘n gesindheid van vergifnis weer
as slaaf terug te neem (Filem vs 21). Deurgaans beklemtoon hy
ook die gesindheid van heer en slaaf teenoor mekaar. Nooit
het die apostel egter probeer om binne die instelling van
slawerny die betaamlike houding van die slaaf teenoor sy heer,
naamlik van ondergeskiktheid en gehoorsaamheid, te verander
nie. Teenoor slawerny is die gemeente en die huwelik instel
lings van God waarbinne die vrou ‘n sekere posisie moet in
neem en dit nie volgens die opvattinge van mense nie rnaar
soos dit deur God bepaal is, volgens die apostel se motivering
vir die swyggebod. Om dus soos die meerderheidstandpunt
slawerny as ‘n sosiale, tygebonde instelling wat afgeskaf is in
ooreenstemming met die nuwe gesindheid wat Christus
tussen mense kom bewerk het, as voorbeeld te gebruik vir hoe
die sosiale posisie van die vrou onder dieselfde invloed
verander bet, en nou in die kerk moet verander, gaan myns in
siens nie op nie.

Sonder hierdie kwalifisering by die aanvaarding van die
historiese gebondenheid van ‘n bepaalde gedeelte van hierdie
aanvaarding ernstige probleme skep vir one geloof en Iewe.
Dan sal tydgebondenheid nie net tot die NTe voorbeeld beperk
word nie, maar ook tot die etiek en dogmatiek deurgevoer kan
word.

3.3.3.1 ‘n Bybelse voorbeeld van reinheid is dat seksuele
omgang net binne die huwelik toelaatbaar is. Neem hierdie
voorbeeld weg van hoe die gees en beginsel van reinheid moet
uitwerk en die deur word oopgemaak vir tipiese situasie-etiek
vergoeiliking van sonde.

3.3.3.2 Vanuit ‘n ongekwalifiseerde aanvaarding van die
tydgebondenheid van Skrifgegewens kan geredeneer word
dat die hele Godsopenbaring in ‘n patriargale situasie gegee
was en dat die beginsels daarvan vir ons kultuursituasie sinvol
gemaak moet word. Daarom kan die “Womens Lib” met reg
vra “that God be referred to not only as ‘Our Father’ and ‘He’,
but more significantly as ‘Our Mother’ and ‘She’! Compare the
Emswilers’ Women and Worship A Guide to Non-Sexist
Hymns, Prayers and Liturgies, New York, Harper and Row,
1974, pp 81 —84” (Francis Nigel Lee, On the Biblical
Ministry of Women, ongepubliseerde studiestuk). Deur
Hom in Jesus as man te openbaar, het God hem by die
kultuursituasie van daardie tyd aangepas. Vandag sou Hy
Hom net sowel as ‘n vrou ken openbaar het en sou van Jesus
gepraat kon word as God se Dogter. God is immers gees en
kan nie geslag he soos ons dit ken nie.
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As dit nie was dat ek moes wys op die belangrikheid van die
vereistes wat gestel moet word in die aanvaarding van ‘n
kultuur- en tydgebondenheid van ‘n bepaalde Skrifgedeelte
nie, sou ek nie graag hierdie rasionalisering van die Godsopen
baring wou gestel het nie, omdat ‘n mens voel dit grens aan
Godslastering.

Die vraag of Paulus se voorskrif oor die Vrou se swye in die ge
meente tot een van die voorbeelde van tydgebondenheid in die
NT behoort, word hieronder in 4.4.2, 4.4.3 en 4.4.4 behandel.

3.3.4 In die uiteensetting van die meerderheidstandpunt in
hierdie bylae is dit duidelik dat hulle nie net die voorbeeld van
di~ NTe kerk as kultuurgobonde aanvaar nb, maar ook dot ‘n
beginsel so beperk kan wees. Die onderdanigheid van die vrou
aan die man wat in die swyggebod uitgewerk word, is tog im
mers ‘n beginsel en die kommissie aanvaar nie hierdie be
ginsel, soos Paulus dit bedoel, as geldig vir ons situasie van
dag nie. (Sien later onder 4.3.7 hieronder en 5.1.2). Die kom
missie is dus nie aan sy sie onderskeidingskriterium getrou nie
en ‘n mens kan met reg vra wat van die gesag van die Skrif
word as selfs beginsels so beperk word?

3.3.5 Wanneer die apostel Paulus “beginsels” gee wat
elkeen volgens eie aanvoeling vir sy situasie moet uitwerk, is
dit duidelik dat hy dit so bedoel. Hier word gedink aan die
beginsels wat hy neerlê vir sake waaroor daar onder Christene
verskil van mening bestaan. Die bekende voorbeeld hiervan is
die eet van vleis wat aan afgode geoffer was (Rom 14:13-23; 1
Kor 8:1-13; 10:23— 11-1). Oor so ‘n saak word ‘n sekere
vryheid van gewete vir die gelowige gelaat.

Oor die saak van die vrou se posisie en rol in die gemeente
word geen sodanige vryheid aan die gemeentes gegee sodat
elkeen volgens eie oortuiging sekere skeppingsgegewe begin
sels kan toepas in aansluiting by eie situasie nie. Daarom sê die
apostel uitdruklik: “Soos in al die gemeentes van die
heiliges (ek onderstreep) moet die vroue in die gemeentes
swyg, want dit word hulle nie toegelaat om te praat nie” (1
Kor 14:34, eie vertaling).

3.3.6 Selfs vanuit die standpunt van die kommissie benader,
is dit willekeurig om Paulus se swyggebod net onder een
aspek van die kulturele situasie van sy tyd te belig. Veral in
heidense godsdienste van daardie tyd was die vrou glad nie so
stil nie. Die bronnelys wat Lee (a w, Pt 18) hieroor aangee, is
indrukwekkend, maar ek was geensins in ‘n posisie om dit te
kontroleer nie: “Now heathen women were NOT AT ALL
silent in public in the pagan Greco-Roman culture of the first
century A D, however submissive they may have been in
earlier times. To the contrary, by New Testament times pagan
women were constantly usurping the male leadership posi
tion. And they were doing this not only in their homes... but
especially in their idolatrous heathen religious practices! Just
compare Eurpides’ ‘gunocracy’ (Gune, vrou; krateo, sterk
wees, regeer — my invoeging) and the ‘Pythoness’ oracle of
Delpi and the priestess of the goddess Diana at Ephesus... Cf
too Balson’s Roman Women, Hurley’s Man and Woman in
Biblical Perspective, Lacey’s Family in Classical Greece,
Braunstein’s Political Acitivities of Greek Women,
Leipoldt’s Women in the Social History of the Greek
World, and Schneider’s Cultural History of Hellenism. In
deed the pre-Christian playwright Euripides had already
popularised the emancipation of women for every theatre
goer Hy meen dat daar in die Korintiese gemeente ‘n
situasie ontstaan het waarin sommige van die vroue saam met
gelykgesinde mans “propagated in the church too the same
levelling attitude they had become used to in pagan society.”
Hy kon bygevoeg het dat die groot Griekse filosoof, Plato,
reeds in sy Republiek gepleit het vir die vrou se volkome
gelykstelling met die man (Legal Position of Women, Enc.
Brittanica, 1969, vol. 23).

Die idee van die gelykstelling van vroue en die voorbeeld van
vroue wat in die godsdiens prominent optree, was dus geen
sins vreemd aan die Grieks-Romeinse beskawing nie. As die
apostel wou, kon hy by hierdie aspekte van die kultuursituasie
van sy tyd aansluiting gevind het as hy we! aan die vrou ‘n
meer prominente rd in die kerk wou gegee het. Dit is myns in
siens daarby nie so seker dat die vrou oral in Paulus se wêreld
dieselfde posisie gehad het nie. Hoeveel verskillende samele
wings was nie in die Romeinse ryk teenwoordig nie. In die
Egiptiese samelewing was die vrou selfs soms die
alleenheerser van die land (vgl Cleopatra). Teenoor die Joodse
vrou was die Romeinse vrou ook baie meer prominent in die
samelewing.

Indien jy dus hierdie uitgangspunt van kultuurgebondenheid
aanvaar, beland jy in die probleem oor waarom die apostel dan
juis by een aspek van die kultuursituasie van sy tyd sou
aansluit en nie by ‘n ander nie, of waarom een of ‘n paar lande
s’n aanvaar word as bepalend vir gemeentes in alle plekke in sy
toepassing van ‘n altydgeldende beginsel? Ons kennis van al
die verskillende samelewingsituasies in die wydverbreide Ro
meinse ryk is beperk en daar sal altyd ‘n mate van onsekerheid
wees oor die korrektheid van ons siening van die kultuur
situasie met betrekking tot ‘n spesifieke saak. Word
Skrifeksegese nie deur hierdie hermeneutiese uitgangspunt
van die kommissie aan willekeur en onsekerheid oorgelewer
nie?

3.3.7 Die kommissie beroep horn vir sy aanvaarding van die
herrneneutiese uitgangspunt van tydgebondenheid in sekere
uitsprake van Paulus oor die vrou op die besluit van die
Algemene Sinode van 1978 “in verband met die vrou se
hoofbedekking (1 Kor 11:5) waarby daar onderskei word
tussen ‘n normatiewe en tydsbetrokke of kultureel-bepaalde
element in die uitspraak van Paulus” (3.1.3).

In 1 Kor 11:5 sê die apostel dat “elke vrou wat bid of profeteer
met onbedekte hoof, doen haar hoof oneer aan.” Die bewys
vir die tydgebondenheid van hierdie woorde van Paulus is dan
blykbaar dat dit nie vir ‘n vrou vandag ‘n oneer is om met
onbedekte hoof te “bid of profeteer” nie. Dat die apostel in
hierdie vers die vrou se optrede in die gerneentebyeenkoms
bedoel, stel die kommissie self later in sy bylae (3.1.4).

Ek wil met groot stelligheid sê dat in die hg van die teksver
band van 1 Kor 11:5 Paulus se verklaring oor die oneer van ‘n
onbedekte hoof vir die vrou in die gemeentebyeenkoms nie
deur die opvattings van sy tyd gemotiveer word nie. Maar deur
sulke dinge soos die rangorde wat God ingestel het. Nie
vanweë die sedes van sy tyd was dit ‘n oneer nie, maar
vanweë God se bepahing oor die vrou se onderdanigheid aan
die man (sien verder punte 4.4.4, 4.4.6 en 4.4.3.2 hieronder).

Die kommissie het geen beswaar gehad om dieselfde Sinode
(1978) se besluit oor toelating van die vrou tot die diakenamp
in hersiening te neem en met ‘n teenoorgestelde aanbeveling
te kom nie. In die hg van die swak eksegetiese fundering van
hierdie Sinode se behandeling van 1 Kor 11:5 is dit onoor
tuigend as die kommissie horn daarop beroep. Die kommissie
rnoes horn eerder op sulke voorbeelde in die NTe kerk soos die
broederhike kus (Rom 16:6, 1 Kor 16:20, 2 Kor 13:20, 1 Thess
5:26, 1 Ptr 5:14) en voetewas (1 Tim 5:10) vir sy standpunt
beroep het, maar 1 Kor. 11:5 geleat het. Ook rnoes die kom
missie se standpunt heelternal anders geforrnuleer gewees
het. Soos dit in bylae 11 staan, is dit baie aanvegbaar.

3.3.8 Beide die bylaes van die 1978-verslag het die argument
van die tydgebondenheid van Paulus se swyggebod in 1 Kor
14:34—35 en 1 Tim 2:11—12 oorweeg en onbevredigend ge
vind, hoewel bylae 14 tog weer daarna wou teruggryp (sien 2.4
hierbo).

3.4 Die meerderheidstandpunt onder die soeklig.
Dat die meerderheid van die kommissie die standpunt gehuldig
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het dat die vrou tot die amp toegelaat moet word, is duidelik
uit die aanbeveling van die AKLAS-verslag hieroor

Waar hulle standpunt van die minderheidstandpunt verskil,
word dit in bylae 11 soos volg gestel (ek haal dit sinsgewys aan
om dit makliker te bespreek; ook bespreek ek net die uit
eensetting op bI. 522 omdat die uiteensetting op bI 521 gedeel
telik hierin opgeneem is en die ander punte van bI 521 se
beredenering elders in hierdie gravamen behandel word):

3.4.1 “Teenoor hierdie standpunt (die minderheid s’n —

my invoeging) hou die tweede standpunt vol dat die
posisie van die man as hoof van die vrou in die huwelik
as skeppingsordening van God uiteraard blywende
geldigheid besit, maar dat die konkretisering wat Paulus
op grond daarvan vir die gemeentelike lewe maak as hy
verbied dat die vrou in die lerende amp mag staan, te
make het met die konkrete situasie waarin hy verkeer
het.”

Die standpunt se verdere bedoeling is natuurlik dat verskil in
konkrete situasie ‘n ander toepassing van dieselfde beginsel
kan meebring, 5005 dit ook later sé: “Wanneer die kulturele
posisie van die vrou egter totaal anders word... kan daar
‘n situasie ontstaan waarin vroue ‘n ander funksie in die
gemeente kan vervul as net die van ‘haar in stilte laat
leer in onderdanigheid’ (1 Tim. 2:11),” met ander woorde
dat sy mag leer en in die amp mag staan (my afleiding).

Die hormeneutiese uitgangspunt hieragter het ek reeds onder
vorige punt bespreek. Dit is nodig om te vra presies wat die
kommissie se meerderheidstandpunt as die altydgeldende
beginsel sien wat God by die skepping vasgestel hot. Dit word
hier gestel as dat die man die hoof van die vrou is. Vir die kom
missie as geheel (vgl ook die minderheidstandpunt se aanvaar
ding van die vrou as die man se kameraad en nie as sy
ondergeskikte nie) beteken dit nie dat die vrou aan die man
onderdanig moet wees nie, terwyl die apostel sy swyggebod in
sowel 1 Kor 14:34 as in 1 Tim 2:11 sien as deel van haar onder
danigheid. Selfs oor wat die beginsel is wat dan altydgeldend
is, is daar dus eksegeties nie vaste grond onder die kommissie
nie (Sien verder punt 4.4.7 hieronder).

3.4.2 “Sowel in 1 Korinthiërs as in 1 Timotheus gaan dit
vir Paulus om die getroude vrou”.

Uit 1 Kor 14:35 is dit wel duidelik dat die swyggebod in die
eerste plek op die getroude vrou slaan (“Maar as hulle iets wil
leer, laat hulle tuis hulle eie mans vra ) Hieruit kan egter nie
afgelei word dat dit nie vir die vrou in die algemeen geld nie.

3.4.2.1 Eva in wie God se skeppingsordening gegee word (1
Tim. 2:13), is die tipiese en verteenwoordigende vrou en dit is
sy as een wat getroud is.

3.4.2.2 Die getroude vrou het deurgaans in die Bybel ‘n hoer
status as die ongetroude omdat dit aanvaar word as die nor-
male status van die volwasse vrou. In die huwelik kom die vrou
ook tot haar hoogste vervulling( 1 Tim 2:15). Oor die uit
sondering van die alleenlopende vrou wat geen verbintenis van
enige aard met ‘n man het nie, sê Lenski (bl 618) tereg dat die
uitsondering nie oorweeg word in die formulering van ‘n
algemene voorskrif nie. ‘n Eerbare weduwee het moontlik in
die gerneente ‘n hoer aansien as die getroude vrou geniet. Kan
dit egter aanvaar word dat sy in ander opsigte ‘n voorbeeld
moes gewees het van ‘n goeie vrou en nie ook in die onder
danigheid aan die man wat die apostels gebied nie? Sou haar
onderdanigheid met die afsterwe van haar man dan meteens
verdwyn in haar optrede in die gemeente, veral in die hg daar
van dat dit dee! is van die vroulike beskeidenheid en
ingetoëndheid en sy steeds ‘n voorbeeld vir ander susters in
die gemeente moes wees?

se swyggebod. Dit word tot sowel die tydsituasie as die
huwehik beperk. Nie een van die twee kan voor noukeurige
eksegetiese ondersoek standhou nie.

3.4.3 “In albei gevalle (1 Kor 14; 1 Tim 2 — my invoeging)
gaan dit om ‘n spesifieke situasie waarin Paulus die
goele orde binne die gemeente op die oog het.”

Hiermee wil die standpunt die swyggebod selfs ook nog verder
tot ‘ spesifieke gemeentelike situasie beperk. Dus ‘n derde
beperking naas die bogenoernde twee ople. Hier is dus ‘n
verdere sin orn die apostel se gebod te relàtiveer en van die
normatiewe karakter daarvan te beroof. Is daar eksegetiese
regverdiging vir hierdie beperkinge?

3.4.3.1 1 Kor 14:33b—35. Die agtergrond van die swyg
gebod in hierdie gedeelte is die wanpraktyk in die gerneen
tebyeenkoms van Korinthe met betrekking tot “n psalm, ler
ing, taal, openbaring, uitlegging,” vera! talespraak en profes
sie (1 Kor 14:26-33). Orn dit egter tot hierdie Korintiese situasie
te wil beperk oortuig nie, omdat

3.4.3.1.1 dit by die Korinte-gemeente moet geskied “soos in
a! die Christelike gemeentes” (14:33b, 1979-vertaling. Volgens
die Nestle-teks hoort hierdie woorde van 14:33 by die volgende
vers).

3.4.3.1.2 Paulus motiveer hierdie swyggebod met die wet:
.rnaar om onderdanig te wees soos die wet ook sê,” 14:34.

Met die “wet” verwys die apostel na die OT en spesifiek na die
eerste boek van die Tora wat toon dat Adam eerste gemaak is
en dat die vrou eerste geval het (1 Tim. 2:13—14).

3.4.3.1.3 Bewus daarvan dat sy voorskrifte oor die vrou be
twis sal word, sê die apostel in 14:37 dat enige profeet of
geestelike mens “moet erken dat wat ek aan julie skrywe,
bevele van die Here is”. Al sou hy horn dus ook nie op die wet
beroep het nie, sou hierdie swyggebod nog steeds bo ahler
hande beperkinge daarvan deur situasie of tyd uitstyg. Dit is
nie die apostel wat ‘n altydgeldende beginsel op ‘n tydgebonde
situasie toegepas nie, maar die Here wat Sy wil deur die
apostel bekend maak vir Sy kerk in die geheel, ook die kerk
van die eeue. Daarom se Paulus in vers 36 dat die Woord van
God nie van die Korinte-gerneente uitgegaan het of na huhle
alleen gekom het nie. Dit het van Jerusalem uitgegaan en hulle
is maar een van die gerneentes wat tot stand gekom het soos
die evangelie sy loop in die wéreld neem. Soos die evangelie
van Jerusalem uitgegaan het en die Korintiërs bereik het
sodat ‘n gemeente daar tot stand gekorn het, gaan dit voort
tot die einde van die eeue en kom gemeentes tot stand en vir
alma! geld hierdie “bevele van die Here”.

3.4.3.2 1 Tim 2:11—14. Die inhoud van die swyggebod hier
is soos in 1 Kor 14 uiteraard ‘n ordereeling. Hier is egter ook
nie sprake van enige beperking op die swyggebod nie.

3.4.3.2.1 In 1 Tim 2:11w is daar geen spesifieke situasie van
‘n bepaalde gemeente aanwysbaar nie. Timotheus word geleer
wat hy in alle gemeentes moet doen. Die voorskrifte oor die
gebed (2:1-8) en die vrou se versiering (2:9-10) is tog duidelik
nie tot een gemeente of tyd beperk nie. (Dat die voorskrifte
oor die vrou se versiering aansluit by die vorige oor die gebede
van die mans, blyk uit die oorgangswoorde: “So ook moet die
vroue...,” 2:9).

Daar kan betoog word dat die apostel se verwysing na die ver
siering van die vrou met “vlegsels of goud of pérels of kosbare
klere” (2:9) toon hoe tydgebonde sy verrnaning in hierdie
perikoop is. In antwoord hierop moet gese word dat dit
voorbeelde is van die uitspattige versiering wat nie pas by die
“beskeidenheid” en “ingetoëndheid” waartoe die apostel ver
maan nie. Net so mm as wat hierdie deugdes tydgebonde is, is
uitspattige haarmodes, juwele en klere vir die vrou. EIke eeu en
samelewing het sy vroue gehad wat hulle so versier het (vglHierdie standpunt Iê dus ‘n dubbele beperking op die apostel
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by Ovahimbavrou in Suidwes, een van die primitiefste stamme
in Suidelike Afrika).

3.4.3.2.2 Ook hier motiveer Paulus die swyggebod uit die
wet, ja, hier spel hy dit nog meer uit as in 1 Kor 14: Adam is
eerste gemaak en sonde het deur Eva in die wêreld gekom
(2:13-14).

Sien verder onder 5.2.4.

3.4.4 “Dit is nie Paulus se bedoeling om spesiaal in die
gemeente beperkings op die vrou te lê wat nie el
ders in die samelewing vir haar sou geld nie.”

Hierdie stelling word waarskynlik gemaak na aanleiding van
Paulus se woorde in 1 Kor 14:35 dat dit “lelik is vir vroue om in
die gemeerite te spreek”. Volgens punt 3.1.3 in bylae 11 ver
wys hierdie “lelik” na die sedes van Paulus se tyd. Paulus lé vir
die vrou dieselfde beperking op as wat in die samelewing geld.
Omgekeerd gestel: Hy is nie besig om vir die vrou “spesiaal
beperkings op te lê wat nie elders in die samelewing vir haar
sou geld nie.”

Hieroor die volgende:

3.4.4.1 Word “lelik” hier vir die apostel bepaal deur die
gebruike van die samelewing of deur die wet se ordening oor
oor die onderdanigheid van die vrou? Die verband dui duidelik
op Iaasgenoemde. In die hg van die wet is dit lelik vir ‘n vrou
om in die gemeente te praat. (In 1 Kor. 11 is dit weer onbe
taamlik vir die vrou om haar hare te skeer in die hg van die “na
tuur” wat deur die Bybel met Verklarende Aantekeninge ge
sien word as “die algemene, ingebore opvatting by mense”.
Dus ook iets wat nie tydgebonde is nie. Sien egter later by
punt 4.4.6 hieronder).

3.4.4.2 Dit kan seker nie betwis word dat daar in die
samelewing sedes kan bestaan of ontstaan wat “lelik” is of sal
wees in die hg van wat die Woord leer en dat die Skrif dan wel
beperkings sal oplé “wat nie elders in die samelewing geld
nie.” Sulke “lelike” sedes en praktyke het dikwels juis met die
vrou te doen.

3.4.5 “Inteendeel, hy maak beperkende bepalinge in
die gemeente om te verhinder dat die gerneente
in die sarnelewing in diskrediet kom.”

Hierdie stelhing hang saam met wat “lelik” in 1 Kor 14:35
bepaal (sien vorige punt).

Dit kan nie ontken word dat die apostels gewaak het vir die
eerbaarheid van die gemeente in die samelewing nie. So
moes die ouderling ‘n goeie getuienis onder die buitestanders
he (1 Tim 3:7), en moes die gelowige vir niemand ‘n struikel
blok wees nie (1 Kor 10:32). Dit kom deur alles tot verheerli
king van God te doen (1 Kor 10:31). Christen-slawe moet huhle
ongelowige here eer en die ou vroue jonger vroue leer om
goeie vroue te wees sodat die Naam en Woord van God nie
belaster mag word nie (1 Tim 6:1; Tit 2:3-5, 8:10). Ook moes
Christene die ongelowiges en heidene se kwaadpratery be
skaam deur hulle skoon lewenswandel en deur goeie reken
skap van hulle geloof te gee (1 Ptr 2:12 en 15, 3:15-16). Die
klem val dus nie op aanpassing by sedes van die tyd nie, maar
op ‘n Godverheerlikende optrede en lewe vir die verkryging
van ‘n goeie naam in die gemeenskap.

In optrede na buite het die apostel Pauhus self die voorbeeld
gestel van alles vir almal te word om sommige te red (1 Kor
9:9—23, 10:33). Binne die gemeente het egter ‘n ander
patroon gegeld, waarin selfs slawe kon aansit by die
Iiefdesmaal saam het die here, (vgl Bybelse Ensikiopedie, bI
191 en die rykes geen voorkeur bo armes moes kry nie (Jak
2:1 —9).

3.4.6 “Dat hy horn daarby ook op die sedes van sy tyd
beroep, beteken nie dat die kulturele situasie van
sy tyd as norrnatief rnoet geld nie.”

Die hele gewigtige argument dat Paulus hom in 1 Kor 14 en in
1 Tim 2 op die sedes van sy tyd beroep, berus op die woordjie
“lelik” in 1 Kor 14:35 en op sy verwysing na “haarvlegtery of
goud of pereld of kosbare klere” in 1 Tim 2:9. Daarom is reeds
hierbo ingegaan (4.4.3.2, 4.4.4.1).

Daar )s nêrens in die NT enige beroep op sedes van daardie tyd
as mdtivering vir of grond van enige NTe vermaning nie. Tensy
dit duidelik as persoonlike mening gestel word (vgl 1 Kor
7:12,40), vind geen voorskrif in die NT sy gesag in enige
menshike opvatting of praktyk nie, maar slegs in die lewende
God en Sy openbaring.

Dit is veral vergesog om by die apostel Paulus vir sy gesag ‘n
beroep op sy tyd se sedes te soek. As apostel het hy sy gesag
en daarom sy beroep vir enige van sy voorskrifte slegs in sy
geroepenheid deur en openbaringe van die Here gegrond (by.
1 Kor 2:13, Gal 1:8—12). In lyn hiermee het hy hom beroep op
die wet of Bybel van sy dag waarin die Goddehike openbaring
opgeteken is (by 1 Kor 9:8, 14:34; Ef 6:1 —2). Die enigste uit
sondering is sy beroep in 1 Kor. 1:14 op die “natuur”. In die hg
van hierdie ander funderinge van die apostel vir sy gesag meen
ek dat “natuur” hier nie dui op die “algemene, ingebore opvat
ting by mense” (Bybel met Verklarende Aantekeninge) nie,
maar eerder op dit wat God deur sy skeppingswerk so bepaal
het, soos Hy dit geskep het om te wees en dit daarom natuur
lik en reg is.

3.4.7 “Dit beteken wel dat vroue daaraan herinner
word dat onderdanigheid aan hulle rnans in die
skeppingsorde neergelê is en dat hulle op grond
daarvan ook gehoor rnoet gee aan wat Paulus van
hulle vra in verband rnet hulle gedrag in die ge
mee nte.”

Soos die sin hier staan aanvaar die meerderheidstandpunt
twee dinge:

3.4.7.1 die vrou se onderdanigheid aan die man in die
huwehik as ‘n skeppingsordening.

In punt a hierbo het ek gevra wat vir die meerderheidstandpunt
die beginsel is wat God met die skepping gegee het en
toe aangevoer dat hulle nie die hoofskap van die man tot die
konsekwensies van onderdanigheid deurvoer nie. Hierdie sin
weerspreek blykbaar hierdie kritiek. Nie noodwendig nie.

Die kommissie het aangetoon dat hy die vrou as die man se
kameraad eerder as sy ondergeskikte aanvaar (sien die minder
heidstandpunt, bI. 522). Wat bedoel onderdanigheid dan as dit
nie ondergeskiktheid beteken nie? Die enigste ander moonthik
held is dat die man die eerste of vernaamste tussen twee ge
Iykes is, ‘n soort “primus inter pares.”

Die woord “onderwerp” of “onderworpe wees” is dieselfde as
wat vir die vrou se onderdanigheid gebruik word, “onderdanig
wees” — hupotasso. Dit kom veertig keer in die NT voor. In
elke plek waar dit verhoudinge beskrywe buite die kerk dui dit
op ondergeskiktheid, of mag he oor wat meebring dat gehoor
saamheid verskuldig is. Dit word ook gebruik van die skepping
of ons onderhorigheid aan God of Christus (1 Kor 15:28; Hebr
2:5, 12:9; Jak 4:7). Binne die gemeente word Christene ver
maan om aan mekaar onderdanig te wees (Ef 5:21; 1 Ptr 5:5).

Hier val die klem nie op die mag wat die een oor die ander het
het nie, want elkeen moet aan die ander onderdanig wees.
Hier dui dit meer op gesindheid van nederigheid teenoor
mekaar, die diensbaarheid aan mekaar (vgl by Fil 2:3—4; Rom
12: lOb)

In Ef 5:21 —22 lyk dit of die vrou se onderdangiehdi aan die
man gesien word as laasgenoemde soort onderdanigheid:



BESKRYWINGSPUNTE 474

“...onderdanig aan mekaar in die vrees van Christus die vroue
aan hulle eie mans soos aan die Here...” (eie vertaling om aan
te toon hoe die Griekse vers 21 en vers 22 aan mekaar skakel.)

Gaan ons egter na hoe Paulus vanaf vers 22 verder die vrou se
onderdanighed aan haar man uiteensit, sien ons —

3.4.7.1.1 dat hy die gemeente se onderdanigheid aan Chris
tus as voorbeeld vir die vrou voorhou en dit beteken onder
gekiktheid;

3.4.7.1.2 dat vers 22 die begin is van ‘n perikoop wat handel
oor verhoudinge in die huislike ewe: vrou-man, kinders-ouers,
slawe-here. Die hele perikoop moet dus gesien word as voort
vloeiend uit die “onderdanig aan mekaar” in vers 21. Daar is
geen twyfel dat onderdanigheid by die kinders (6:1) en die
slawe (6:5) ondergeskiktheid beteken nie. Dit is opvallend dat
in al hierdie verhoudinge vanaf man en vrou gesag van een oor
die ander in die verhouding ter sprake is.

Uit dit alles is dit dus duidelik dat die onderdanigheid van
gelowiges aan mekaar ook tot die huwelik deurgevoer word en
daar verdiep dit, kom daar ook ander dimensies van onder
danigheid by, wat ook weer die gelowiges se onderdanigheid
aan mekaar moet verdiep en verryk tot nog groter en meer
volkome onderdanigheid.

Die kommissie verstaan dus nie die onderdanigheid van die
vrou as skeppingsverordening soos die Skrif dit uiteensit nie.
Sien verder 5.1; 6.1 en 6.2; 7.5.

3.4.7.2 Dit kom voor of die meerderheidstandpunt die vrou
se onderdanigheid aan haar man in die huwelik deurvoer tot
haar optrede (en posisie?) in die gemeente as hulle sé dat sy op
grond daarvan “gehoor moet gee aan wat Paulus van hulle vra
in verband met hulle gedrag in die gemeente.”

In sy deurvoering van die vrou se onderdanigheid tot die ge
meente gee Paulus die swyggebod en dit aanvaar die meerder
heidstandpunt nie as vandag geldig nie. Dit is daarom onseker
wat met hierdie sin in die stelling van die meerderheidstand
punt bedoel word.

3.4.8 “Wanneer die kulturele situasie en die posisie van
die vrou egter totaal anders word mede onder invloed
van die evangelie en die status van die vrou in Christus
— en die opbou van die gemeente dit wenslik maak (en
rondom die opbou van die gemeente sentreer aUes wat
Paulus aan ordemaatreëls aan die gemeentes voorhou),
dan kan daar ‘n situasie ontstaan waarin vroue ‘n ander
funksie in die gemeente kan vervul as net die van ‘haar
in stilte laat leer in onderdanigheid’ (1 Tim 2:11)”.

Hierdie sin is myns insiens die gewigtigste in die hele stand
puntstelling. Die vorige deel het hierna opgeloop. Toelating
word bepleit op grond van —

3.4.8.1 Verandering van die kulturele situasies en die posisie
van die vrou.

‘n Blote kultuursituasie en die vrou se posisie in die samelewing
kan nooit op sigself ‘n argument wees vir die kerkom hom op ‘n
bepaalde wyse in te rig nie. Dan sou die apostel immers in sy
tyd manne in poligame huwelike of met bywywe tot die amp
moes toegelaat het, terwyl hy eis dat ampsdraers manne van
een vrou moet wees (1 Tim 3:2). Hiermee het hy lynreg teen
die opvatting en gebruike van baie gemeenskappe waaronder
hy gearbei het, ingegaan.

Voordat die kerk hom by die samelewing aanpas in sy
strukturering moet daar bewys kan word dat die kultuur
situasie in ooreenstemming met die Skrifbeginsels is. Ja, daar
sal moet aangetoon word dat die Skrif in die samelewing reeds
‘n verdere konsekwente deurvoering van sy beginsels gehad

het sodat die kerk nodig het om sy praktyk met die samelewing
s’n in lyn te bring.

Bylae II wend geen poging aan om deur redevoering te bewys
dat die posisie van die vrou in die hedendaagse Westerse
samelewing wel so ‘n deurvoering van Skrifbeginsels is nie.
Dit maak in die aangehaalde sin hierbo net die bewering dat
die vrou hierdie posisie vandag bereik het “mede onder invloed
van die evangelie en die status van die vrou in Christus”.
Onder die minderheidstandpunt word die emansipasie van die
vrou en gelykheid aan die man kritiekloos verwelkom. Weer
eens voel ‘n mens aan dat die bylae op kardinale punte gebrek
kig is.

Ek het reeds onder bespreking van die 1978 AKLAS-verslag
(bylae 14) hierdie saak aangeraak (ll.B hierbo).

In sy artikel oor “Vrouewenbeweging” (Christelijke En
cyclopedie, vol 6) toon dr FT Diener-Lindeboom aan hoedat
die beweging wat tot die emansipasie van die vrou gelei het,
begin het met die struktuurveranderinge wat die industriele
rewolusie in die samelewing veroorsaak het. Dit gee onder
andere aanleiding tot sosiale hervorminge “door pioniers
arbeid van vrouwen, gedreven door ontferming en christelijke
verantwoordeliksbesef”. ‘n Lang lys van sulke vrouens en hul
werk word genoem. Hierdie onderskeie pionierswerke word
later gekonsolideer deur die vorming van verenigings. Vanuit
die werk word op die duur die maatskaplike en juridiese on
mondigheid as ‘n belemmering aangevoel. Van barmhar
tigheidswerk het die beweging uitgebrei na terreine van onder
wys, arbeid, stemreg en die vrou se posisie in die wet teenoor
die man.

“Begrijpelijk, gezien de geestelijke stromingen die hier de toon
aangaven, is van orthodox prot. chr. zijde aan die strijd om
vreouwenrechten als zodanig hoegenaamd niet deelgenomen.
Die ruimere mogelijkheden, door de strijd verkregen, werd
veelzins gaarne geaccepteerd.” Dit lei tot die stigting van
christelike maatskaplike en kerklike verenigings. Tot sover die
vernaamste punte in die artikel.

Wat die historiese verloop betref, lyk dit asof wat aanvanklik
as ‘n beweging van ontferming oor sosiale misstande ontstaan
het, op ‘n stadium deur vreemde geestelike strominge
oorgeneem is sodat die ortodokse protestantse kerke nie
daarmee kon saamgaan nie, waarskynlik toe dit begin uitbrei
het tot meer as net filantropiese werk en ‘n beweging vir
vroueregte begin word het. Hierdie gees in die beweging het
soms tot allerhande eksesse gelei soos in Engeland met mev
Pankhurst en haar dogters.

Hieruit kom dit voor asof die beweging meer deur ‘n
humanistiese gees gedra was as deur ‘n christelike.

In die beoordeling van die resultate van die beweging sal geen
Christen seker beswaard voel oor die verwydering van onreg
teenoor die vrou en die groter erkenning en beter ontwikkeling
van die vrou wat hierdie emansipasie meegebring het nie.

‘n Onvermengde seen was en is alles egter nie. Die vrou het
nie net die man se gelyke geword nie, maar in baie situasies
selfs sy meerdere. Dit het haar gevoel van afhanklikheid
van die man en sy gevoel van eie waarde as broodwinner en
hoof afgebreek. Hierdeur het daar in baie huwelike groot span
ning tussen man en vrou ontstaan en is die vaderbeeld en
moederbeeld vir baie kinders ernstig afgebreek. Daar sou selfs
beweer kon word dat een van die uitwasse van dit alles ‘n ver
vrouliking van die man en ‘n vermanliking van die vrou vir baie
meebring wat weer lei tot groter homoseksualisme en les
bianisme in ons tyd.

In die hg van die geskiedenis en van hierdie resultate is dit
myns insiens nie te verantwoord om aan die evangehie ‘n te
prominente rol toe te ken in die moderne emansipasie van die
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vrou nie. Qok hierdie emansipasie moot krities vanuit die Skrif
beskou word. In soverre as wat die vrou groter waardering
goniet en ‘n beter vrou, Iewonsmaat en moeder daardeur
word, is dit in ooreenstomming met die gees van christolike
vryhoid en liefde. In soverre as wat dit egter die vrou se onder
danigheid aan die man oorboord gooi met at die wrede
gevolge daarvan vir bale huwolike, moet dit verwerp word. Ek
moen die beweging vir vroueregte is ook weer ‘n reaksie teen
die versuim van die kerk om die man te onderrig en te tel om
die vrou te “voed en te koester soos die Here die gemeente”
(Ef 5:29). Sou hierdie beweging ooit ontstaan het as dit nie
was vir soveel verontregting van die vrou in die samelowing
nie? Suike vorontregting was tog heoltemai in stryd met die
bybelse veiiriaiiliig aaII die Iriali dat Iiy die vicu mod cci, (1
Pet 3:7). Soos alle reaksionêre bewegings het hierdie oman
sipasie van die vrou myns insiens ook te ver gegaan en die
vrouebeetd in stryd met die Skrif gaan verander. Vanuit die
Skrif is daar nb sprake van die vrou as die man se gelyke yen
noot in gesag nie. So ‘n standpunt van geiykheid kan net deur
die wegrasionalisering van die Skrif se duidoliko vermanings,
bevele en voorboelde gehou word.

Die mens vind alleen in gehoorsaamhoid aan God se verorden
inge geluk en vervulling. In soverre as wat die vrou se posisie
in die Westerse wêreld hiermee in stryd is, gaan die
sogenaamde emansipasie of vrymaking van die vrou nog
wreed boemerang. Is die tekens van uniseks wat reeds in die
Westerse samelewing merkbaar is, nb ‘n voigende logiese
stap in die ontwikkeiing van die humanistiese siening van die
vrou nb?

3.4.8.2 Toetating vir die vrou tot die amp word ook bepteit
op grond van die opbou van die gemeente waarom dit gaan in
at Paulus se ordereëlings.

Dat die vrou ‘n groot bydrae te lewer het en wet ook lower vir
die opbou van die gemeonte hoof daar goon betoog to wees
nie. Dat dit egter deur ‘n oopstelling van die amp moot
geskied, is nie Skriftuurlik nb. Selfs bylao 14 (1978-verslag)
wat die amp by implikasie ook wit oopstel, gee toe dat die vrou
haar besondore diens kan tower deur “gespesialiseerde
dienswerk naas die amp.” Verder is die wyse en doet van dio
opbou van die gemeente tog van kardinate bolang.

3.4.9 “Ook daarby sal die spesifieke skeppingsmatige
aard van die vrou in gedagte gehou moet word.
Sy is en bly ‘n ‘hulp vir die man, ook in die ge
meente.”

Myns insions is die “skeppingsmatige aard van die vrou”
eorder as die onderdanighoid van die vrou vir die standpunt die
verordening wat met die skepping vir alto tyo vasgestot is. Die
vrou as huip vir dio man betoken nb vir die standpunt dio
onderdanigheid wat die Skrif bedoel nb.

‘n Betangriko beginset wat in die hele aangoleentheid van die
vrou so posisie teonoor die man, soos by dio skepping bepaal,
ter sprake kom en wat met hiordie meerderhoidstandpunt in
gedrang kom, is die een van gesag. Die basiese gosags
verhouding wat onder monse mot die skepping gegeo
is, die van die man wat as hoof en teier dour God oor die vrou
gestel was. Die oomblik toe God menseverhoudinge ingestel
hot, hot Hy dio beginsel van gesag tusson monse daargestel.
Jy kan nie so ‘n fundamontele, skeppingsgegewe gesagstruk
tuur aftakel sonder dat atle ander gesagstrukture daardeur eon
of ander tyd bemnvtoed word nie.

3.4.10 “Maar setfs so mag sy tog in ‘n posisie gestel
word waarin sy die gemeente as geheel mag
dien met die Woord van God wat oor die ge
meente regeer.”

Met hierdie stelting word nie net die diakonamp nb, maar al die
ampte tot by die Ieraaramp oopgestel. Dit is natuurtik ook die
logiose konsekwonsie van die pad waarop die Algemene

Sinodo van 1982 met sy besluit or toetating van die vrou tot die
diakenamp begin loop hot. Deur die tweede aanbeveling van
die kommissie, naamlik dat AKLAS moot voortgaan met sy
studio oor die ampto, word die dour oopgetaat vir die Sinode
om in die toekoms nog vorder op die ingeslane pad to boweeg.

Bogenoemdo aanhaling is weor ‘n kwatifisering van die vorige
een se aanvaarding van die vrou as hutp van die man soos by
die skepping bepaal. Dit versterk die indruk dat die
meerderheidstandpunt die Skrif so siening en vermaningo oor
die vrou ‘n probleem vind om haar in die kerk vandag tot haar
“reg” to Iaat kom volgens wat in die samelewing aanvaar word
oor die vrou so posisie teenoor die man. Dit bty een van my
probleme met hiordie standpunt en byiae. Dit aanvaar onkrities
die korrektheid van die samelewbngspraktyke en -sioning oor
die vrou. Dat die Skrif dan ‘n probteem word en nb die
sametewing nie, is ‘n logiese konsekwensie hiervan. Die
ubtgangspunt, ja, die ingesteldheid hieragter teenoor die Skrif
en die samelewing, moot noodwendig aihoemeer die Skrif se
gesag aftaket as dit verder deurgevoer sou word, at bety die
meerderheidstandpunt ook dat “die Woord van God oor die
gemeento regeor.” ‘n Mens aanvaar die goobe trou en die
opregtheid van bedoeting egter hierdie woorde, maar hutle
standpunt oor die vrou in die amp is in stryd met hierdie
bolydenis.

Dat die vrou die geleentheid moet kry om ook met die Woord
to dien, behels nie noodwendig die oopsteltbng van die amp
nie. Dit skep immers ‘n onhoudbare teenstrydigheid as sy met
die Woord dien, maar nb volgens die Woord nb.

3.5 Die aanbevoting van die kommissie wat besluit van die
Sinodo geword hot (Handetingo, bI 1103, Pt 25.2)

“Die Algernene Sinode vereenseiwig horn met die stand-
punt wat op grond van die huidbge stand van verant
woordelike Skrifverklaring oortuig is dat daar geen
prinsipieel-teologiese beswaar teen die toelating van die
vrou tot die amp van die diaken in die Ned Geref Kerk
bestaan nie en stel gevoiglik die amp van diaken vir die
vrou oop om daarin volgens haar spesifieke skeppings
matige aard te dien” (Agenda, bI 461, pt 14.1).

Twee vorige sinodes hot ook op grond van studiestukke voor
hulle oor die Skrifgetuienis aangaande die vrou in die amp
besluit om nb die vrou tot die amp toe to Iaat nie (1974 en 1978
Algemene Sinodes). Dit hot natuurlik spesifiek op die
diakenamp betrekkbng gehad. Die Algomene Slnode van 1982
so Skrbfboroep kan dus net geregverdbg word dour die woorde
“die hubdigo stand van vorantwoordelike Skrifverklaring.”

Hieruit moot afgelei word dat daar sodert die 1978-Sinode
nuwe Skriflig oor die saak opgogaan hot sodat die
1982-Sinode met oortuiging kon aanvaar dat die 1978-Sinode
so Skrifinsig nou tekortskiot. Dat so bets gobour hot, blyk egtor
glad nie uit die bylaes wat yoor die twee Algomene Sinodes
was nb.

Reeds in bylao 14 wat voor die 1978-Sinode godien het, is die
standunt van die sogenaamde tyd- en kuttuurgebondenheid
van Paulus so swyggobod gestol, asook die boporktheid daar
van tot getroude vroue, Die vrou wat volgons haar ebe aard
moot dion — ‘n mens moot soek na bets wat werklik nuut is in
die bytae wat voor die 1982-Sinode gedien het. Die enigste wat
nuut is, is dat die meerderheid van die kommissie in die
Iaasgenoemde bytao die ingryponde hermeneutbese uitgangs
punt van tydgebondenheid in die betrokke verse moor heethar
tig aanvaar. Waarom dit met sovoel moor oortubging aanvaar
was, word nb op ‘n eksegeties-boredeneerde wyse in bytae 11
gese nb. So byvoorbeeld is daar in die versiag geen
noukourige aandag gegee aan Paulus so funderinge vir sy
gesag on bevele nie. Die onoortuigende verwysing na 1 Kor
11:5 is al werklike oksegetioso grond vir hierdie hermeneutiese
uitgangspunt.
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Daarom kan met reg gesê word dat die besluit van die
1982-Sinode glad nie oortuig in sy beroep op die Skrif in die hg
van nuwe eksegetiese hg nie. Indien die beroep of die Skrif
platval, kan natuurlik ook nie gesê word dat “daar geen
prinsipieel-teologiese beswaar teen die toelating van die vrou
tot die diakenamp” is nie. Inteendeel, as hierdie besluit
geneem is in stryd met die Skrifgetuienis, is daar ernstige prin
sipiehe beswaar teen hierdie besluit.

4. ARTIKELS IN DIE KERKBODE

Ek behandel drie artikels wat vir toelating van die vrou tot die
amp ~jepleiL lid.

4.1 “Pleidooi vir Vrou op die Kansel” — Mev Joey G van
Niekerk, Die Kerkbode, 7 Oktober 1981.

Mev Van Niekerk antwoord in hierdie artikel op prof FJM
Potgieter se artikels in Die Kerkbode van 15 Julie 1981 oor
“Die Vrou in die Amp van Predikant.” Haar hoofargumente is
soos volg:

4.1.1 Die onderdanigheid van die vrou is deur die geskiedenis
bewys ‘n minderwaardige posisie te wees waardeur sy verne
der en verontreg is. Met verwysing na Gen 3:16 sê sy: “Die
sleepsel van die slang het moeder Eva, en deur die eèue heen
haar dogters, nie gespaar nie. Hierdie straf van God wat na die
sondeval oor Eva uitgespreek is, het egter deur menshike
verdorwenheid in ‘n vloek ontaard.”

Ek stem hiermee saam. Geen Christen kan die vernederinge en
die verontregting van die vrou in die geskiedenis goedpraat
nie.

Om die vrou se onderdanige posisie net aan Gen 3:16 te koppel
is myns insiens nie korrek nie. Gen 3:16 (“Na iou man sal iou
begeerte wees en hy sal oor iou heers”), moet verstaan word
in die hg van die gesagsverhouding wat God reeds met die
skepping van die man en vrou daargesteh het. Volgens 1 Tim
2:12—13 het God deur die man eerste te maak hom as hoof
oor die vrou gestel. Dit is immers die khaarblyklike implikasie as
die apostel daaruit sé dat die vrou nie toegelaat moet word om
oor die man te heers nie.

Vanweë die betekenis van sonde as opstand teen God en Sy
gebod het die sondeval die rnoonthikheid ingehou dat dit die
gesagsverhouding tussen man en vrou omver kon gooi, ia, die
huwelik kon opbreek. In God se woorde aan Eva in Gen 3:16
het Hy die huwelik as instelhing en hierdie gesagsverhouding
bevestig, maar ook verklaar dat hy nie die deurwerking van
sonde as straf hierin sal stuit nie.

Die strafelement staan natuurlik in Gen 3:16 voorop. Dat die
man oor die vrou sal heers moet dan gesien word as ‘n
deurwerking van die sonde in die vrou Se skeppingsgegewe
onderdanigheid aan die man. Waar die man in sy hoofskap oor
die vrou, haar moes koester en met eer moes behandel, sy
gesag oor haar moes gebruik om haar te verhoog, het hy haar
verneder en verontreg. Die selfgerigtheid wat deur die
sondeval ingekom het, sou maak dat die man haar dikwels sou
uitbuit. Die onsehfsugtigheid van die suiwer hiefde wat maak
dat heerskappy diens word tot voordeel van die ondergeskikte,
sou deur hoogmoed vervang word en gesag oor die onderge
skikte ‘n harde eis vir diens aan horn vir sy voordeel en genot
word. Heers sou heers alleen word waaruit die element van
diens verdwyn.

Tereg toon mev Van Niekerk aan hoedat dit alles in die
geskiedenis tot diepe lyding van die vrou uitgewerk het.

4.1.2 Pragtig wys mev Van Niekerk op die aandag wat die
vrou in Christus se bediening gekry het en dat Hy ook die vloek
van die sonde oor die vrou weggeneem het. Hieruit maak sy

dan die gevolgtrekking: “God se wil vir die vrou is vandag dus
nie meer slawerny nie, rnaar vryheid. Ja, vryheid orn saam met
die man te bou aan ‘n mooi, monogame huwelik waarin die
vrou huhp, maat en metgesel naas die man is, en nie slavin
nie.”

Dit wil hieruit voorkom asof mev Van Niekerk wegskram van
die apostels se voorskrif dat die vrou aan haar man onderdanig
moet wees, ia, of sy so iets wil interpreteer as ‘n vorm van
slawerny. Of anders bedoel sy met onderdanigheid wat die
1982-AKLAS daarmee in bylae 11 daaronder verstaan en wat
ek onder 4.4.7 behandel het.

Dit is nodig om daarop te wys dat die onderdanigheid van die
vrou op sigself nie iets vernederends of ‘n straf is nie. Dit was
deel van God se werke en instellings by die skepping wat in Sy
oë alles goed was (Gen 1:31). Saam met die man is die vrou
medeheerser oor die aarde, ‘n koningin aan sy sy, rnaar hy is
koning, ook hare. So was dit goed vir God en moet dit goed
wees vir alma) wat in Sy koninkryk Sy heerskappy eer.

Christus het deur Sy verlossingswerk die vernederende en die
sondige wat in die man se gesag oor die vrou ingekom het,
weggeneem en die verhouding tussen man en vrou kom
herstel tot die verhewe bedoeling wat God gehad het toe Hy
die man as hoof oor die vrou gestel het. Daaom sé die apostel
Petrus dan ook: “Net so moet iulle, manne, verstandig met
hulle saamlewe en aan die vroulike geslag, as die swakkere,
eer bewys, omdatiulle ook rnede-erfgename van die lewe is (1
Petr 3:7). Dit sê hy nadat hy twee keer (Vse 1 en 5) daarop
gewys het dat die vrou aan die man onderdanig rnoet wees en
Sara in haar gehoorsaamheid aan Abraham as voorbeeld van
hierdie onderdanigheid voorgehou het (vs 6). Uit Gen 16 weet
ons dat Sara hierin ahles behalwe ‘n slavin was.

4.1.3 Wat die swyggebod in 1 Kor 14:34 betref probeer mev
Van Niekerk dit ook tot die plaaslike gemeentehike situasie in
Korinte beperk. Hierdie argument is reeds afdoende in my
behandeling van bylae 11 bespreek 4.3.3 hierbo).

4.2 “Vrou in die Kerkraad” — Dr Adehbert Scholtz, Die
Kerkbode, ilAugustus 1982.

Dr Scholtz antwoord in hierdie artikel op ‘n vyftiental besware
wat teen toelating van die vrou tot die amp ingebring is.

4.2.1 Van sy argumente is hinderhik tendensieus en sehfs
foutief in die feite daarvan.

4.2.1.1 Teen die argument dat Jesus net mans as apostehs
aangestel het, bring dr Scholtz twee teenargumente in:

4.2.1.1.1 Die twaahftal simbohiseer die nuwe Israel en “geen
Jood sou hierdie sirnbohiek begryp het indien Hy die twaalf
stamvaders deur vroue Iaat verteenwoordig het nie.”

Dit is nie korrek om die aanstelhing van mans as apostehs tot
simbole van die nuwe lsraeh te beperk nie. Huihe was die
toekomstige heiers en gesagsdraers in Sy kerk en dit was geen
vrou in die NTe kerk nie.

4.2.1.1.2 Jesus het 00k die eerste nagmaah slegs met hierdie
twaahf mans gevier. Desondanks laat ons vroue by die
nagmaal toe, terwyl geen Bybelteks so iets eksphisiet toelaat
nie.

Die antwoord hierop: Jesus steh die nagmaah met hulle in, nie
vanweë huhle geslag in die eerste plek nie, maar omdat hulhe
die verteenwoordigers en latere heiers van Sy kerk is. Daarom
is alle hidmate van Sy kerk in huhle betrokke by die instehhing
van die nagmaal.

4.2.1.2 Dr Scholtz sê van Junias wat in Rom 16:7 moonthik
as apostel opgeneem kan word, dat die Nestlé-uitgawe van die
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Griekse teks hierdie naam aandui as Junia, ‘n vrouenaam, en
nie as Junias, ‘n mansnaam nie.

Dit is nie korrek nie. Die Nestlé-teks (26e uitgawe) plaas op die
a ‘n lang streep, dus Junian. Volgens Arndt en Gringrich se
woordeboek moet dit dan as Junias opgeneem word. Indien
dit as ‘n vrouenaam opgeneem word, kry die i die beklemto
ning, dus JunIan.

Daar is we) ‘n papirusfragment uit die derde eeu (p 46) wat
toon dat die naam moontlik Julia kon gewees het, maar die
verre meerderheid van die vroeë manuskripte het dit as Junias,
terwyl net twee ou manuskripte T (Se eeu) en W (5 eeu), dit as
Junia het. Die Vulgaat waarna dr Scholtz as getuienis vir die
vroulike naam verwys, is maar een van die tekskritiese ge
tuienis en geensins so belangrik soos die ou Griekse tekse nie.

Indien dit we) as Junia opgeneem word of as Julia, kan dit
verstaan word dat sy die vrou is van Andronikus met wie sy
saamgenoem word (“Andronikus en Julia”).

4.2.1.3 “Die felt dat Maria se lied in die Bybel opgeneern is
(Lk 2:46vv — my invoeging) wys dat sy deur die vroeë Chris
tene as protetes erken moes gewees het.”

Die enigste bewys wat dr Scholtz hiervoor gee, is dat sy soos
ander Bybelskrywers geinspireerd was toe sy die lied gernaak
het. Daarom is dit immers in die Bybel opgeneem.

Dit oortuig nie as bewys file:

4.2.1.3.1 Al sou sy in daardie oornblikke ‘n besondere in
spirasie van die Heilige Gees gehad het, is dit geen bewys dat
sy dit blywend of selts meermale gehad het nie.

4.2.1.3.2 Word Salomo as ‘n proteet erken omdat van sy
werke in die Bybel opgeneem is? As met ‘n profesie ‘n spreek
of skrywe onder besondere inspirasie van die Gees bedoel
word, seker wel. Tog het Salomo onder inspirasie nie profesie
geskrywe nie, maar wysheid en was hy nie as profeet bekend
nie, rnaar as koning en wyse man.

4.2.2 Dr Scholtz probeer uit karige NTe gegewens bewys
wat file daaruit bewysbaar is nie.

4.2.2.1 Om te sê omdat Maria, Trifena, Trifosa en Persis “vir
ons gearbei het” of “in die Here gearbei het” (Rom 16:6, 12),
dit beteken dat hulle amptelike werk verrig het, is om te veel
van sulke woorde af te lei. Dr Scholtz meen dit word bewys
deurdat die woord vir albei elders deur Paulus gebruik word
vir sy eie werk en die arbeid van apostels, voorgangers en
ouderlinge.

In Paulus se geskrifte kom hierdie woord volgens Moulton en
Geden 14 keer voor en word soos volg gebruik: sy eie arbeid —

5 keer vir amptelike werk, 1 keer vir werk met sy hande; amps
draers — 2 keer; vroue — 3 keer; alledaagse werk — 2 keer;
medewerkers wat nie in die amp gestaan het nie (vgl. Gros
heide oor 1 Kor 16:16) — 1 keer. Elders in die NT word die
woord 8 keer gebruik waarvan nie 1 keer op amptelike werk dui
nie.

4.2.2.2 So ook is dit geensins seker dat Paulus se aanduiding
van mense as sy “medewerkers” beteken dat hulle in die amp
gestaan het nie, soos dr Scholtz impliseer (“Paulus gebruik
hierdie woord — ‘medewerkers’, my invoeging — origens van
mense wat saam met horn in amptelike kerkdiens staan”). Het
Paulus nie alma) wat gehelp hetom die evangelie te versprei,
as rnedewerkers beskou nie? Die klem val op rneehelp en mee
werk in die uitbreiding van die evangelie, nie op amptelikheid
nie. Daar kan nie met sekerheid vasgestel word in watter hoe
danigheid sy medewerkers elkeen gehelp het en wat die aard
van elkeen se huip was nie. Ek het reeds hierbo na Grosheide
se kommentaar op 1 Kor 16:16 verwys.

Paulus sou mos in teenstrydigheid verval het indien hy sy
vroulike medewerkers wat ook “in die Here gearbei het” of “in
die evangelie saarngestry het” (Rom 16:12, Fl) 4:2—3), sou
toegelaat het om in gemeentes te preek, maar die vroue in die
gemeente self sou verbied het orn te spreek.

4.2.3 Dr Scholtz gebruik ook Skrifbewyse vir toelating van
die vrou tot die amp wat bale meer gewig dra.

4.2.3.1 1 Tim 5:9—10 (“Laat ‘n weduwee gekies word,
nie minder as sestig jaar oud nie, wat die vrou van een
man gewees bet en getuienis van goeie werke bet, as sy
kinders grootgemaak bet, gasvry gewees bet, die voete
van heiliges gewas bet, verdruktes geheip bet en elks
gosie work nageetreof hot.”)

Dr Scholtz meen dat Paulus so opdrag dat weduwees
gekies word, dui op “die vroulike ekwivalente van die
ouderling-opsieners in 1 Tim 5:17”. Hy regverdig hierdie
stelling daarmee dat die strukturele opbou van die brief
aantoon dat Paulus ‘n lang lys kontrasterende sake
langs mekaar stel en dat die weduwees in 5:9—10 met
die ouderlinge in 5:17 gekontrasteer word. Verder word
vir die weduwees ‘n aantal vereistes gestel wat grootliks
ooreenstem met die vir opsieners en diakens in hoofstuk
3. Onder ‘n ander punt in sy artikel wys by daarop dat die
Griekse woord vir “kies” bier in 5:9 betoken “op ‘n lys
plaas, registreer” en beweer dan dat dit ‘n mens laat
dink aan ‘n amptelike indionsstelling of bevestiging in ‘n
amp.

4.2.3.1.1 Dit is moeilik om dr Scholtz se argument oor die
strukturele opbou van die brief te beoordeel omdat ek die
besondere strukturering nie ter insae het nie. ‘n Vergelyking
tussen enige twee kommentare oor ‘n Bybelboek toon egter
hoe subjektiet ‘n skrywer se strukturering daarvan kan wees.

4.2.3.1.2 Prof Groenewald noem ook in sy kommentaar op
hierdie verse die Iaaste twee argumente wat dr Scholtz hierbo
gebruik en kom myns insiens tot ‘n beter gevolgtrekking: “Of
hierdie weduwees in ‘n amp gedien het, is uit die gegewens
nie met beslistheid af te lei nie. Dit is we) duidelik dat hulle op
grond van sekere kwalitikasies uit ‘n breër kring van weduwees
gekies is en op ‘n lys ingeskryf is orn in die gemeente dien”
(Pastorale Briewe, bl 66). Die woord “kies” het wel ‘n tegniese
betekenis en kan volgens prof Groenewald dui op ‘n inskry
wing by ‘n lys van ‘n “orde van weduwees”. In die kerklike
literatuur van die eerste drie eeue, se dr SP Dee (Christelijke
Encyclopedie vol 2, Diacones), vind ons gedurig melding van
weduwees wat tot die geestelikheid gereken was, die soge
naamde viduaat of weduwee-instituut. Hulle het hulpdiens vir
biskoppe verrig en naas barrnhartigheidswerk geestelike werk
onder vroue gedoen. Hy meen dat hierdie viduaat moontlik op
1 Tim 5:9 — 11 teruggegaan het. Calvyn meen weer dat hierdie
weduwees diakonesse kon gewees het (Inst V.3.9.) Uit dit
alles blyk dat ons kennis oor hierdie weduwees in 1 Tim
5:9—10 te beperk is om met sekerheid vas te stel wat Paulus
met hulle in gedagte gehad het. In die vroeë kerk het hulle amp
saarngeval met die episkopaalse vorm van kerkregering en ons
het in die Ned Geref Kerk niks wat met hulle vergelykbaar is
nie.

4.2.3.2 Rom 16:1 (“...ons suster Febe wat ‘n dienares is van
die gemeente in Kenchrée”). Die woord vir dienares is
diakonos.

Dr Scholtz sê dat daar “nagenoeg eenstemmigheid by
eksegete is dat Febe (Rom 16:1,2) ‘n vroulike diaken was”.
Soos ult die 1979-Vertaling afgelei kan word, stem die NT’ci
wat daaraan gewerk het, nie saarn nie. Hulle vertaal: “Wat in
die gemeente van Kenchréë diens doen.” So ook die Bybel
met Verklarende Aantekeninge (“Waarskynlik rnoet dit nie in
amptelike sin verstaan word nie, maar van barmhartigheids
werk in die algemeen”). Die kommentare wat ek kon raad
pleeg, toon dat daar groot verskil van mening oor Febe as
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diaken is (Calvyn, Ridderbos, Murray, Jonker, Hendriksen,
Nygren, Wuest, Allen, Barrett, Newman and Nida).

Daar is egter bale sterk argumente vir Febe as diaken waarop
in 7.3 van hierdie gravamen ingegaan word.

4.2.3.3 Vrouens wat geprofeteer het.

Soos dr Scholtz meen ek ook dat daar in die NTe kerk vrouens
was wat die profetiese gawe besit het. Dit behandel ek in 7.2.

4.2.4 Dr Scholtz se argumente teen die geldigheid van die
swyggebod in 1 Kor 14:34 en 1 Tim 2:12 vir die kerk van alle
tye oortuig nie.

4.2.4.1 1 Kor 14:34-35 probeer dr Scholtz tot die ge
meentesituasie in Korinte en tot die getroude vrou beperk. Dit
is reeds behandel in 4.4.3 van hierdie gravamen.

4.2.4.2 1 Tim 2:11-12

Dr Scholtz probeer hierdie swyggebod tot die huwelik beperk
en ontken uitdruklik dat dit die erediens insluit. Sy gronde hier
voor is die volgende:

4.2.4.2.1 Daar staan niks van gemeentelike byeenkomste
nie.

Ek gb nie dat ‘n mens op ‘n argument moet antwoord deur
bloot net ‘n gesaghebbende standpunt daarteenoor te stel
nie. Elke eksegetiese standpunt moet op grond van sy eie
argumente in die hg van die gedeelte van die Skrif wat dlt
bespreek, beskou word, en daar moet nie eerstens gekyk word
na hoe bekend of gesaghebbend die persoon is wat die
betrokke standpunt handhaaf of weerspreek nie. Selfs groot
teoloë en bekende eksegete se menings kan ‘n voorbeeld wees
en nie die toets van Skrifgetroue, kritiese ontleding deurstaan
nie. Daar is uiteindelik net een gesaghebbende eksegeet en
leidraad vir die verstaan van die Skrif, naamhik die Heilige Gees
en die Skrif self. Tog dra die mening van manne wat hulleself
as betroubare leermeesters bewys het, gewig, omdat hulle
bekend is as manne van kennis en insig en reeds bewys het dat
hulle die Skrif nie verdraai nie, maar altyd eerlik daarmee pro-
beer omgaan.

As ek prof Groenewald en ander eksegete aanhaal, moet dit in
die hg hiervan gesien word. Prof Groenewald sê van 2:1 —3:16
dat ons daarin “die oudste voorskrifte vind vir die reeling van
die godsdiens en die kerkregering in die gemeente” en van
2:1 —15 spesifiek: “Eers praat hy oor die erediens waar voor
bidding gedoen moet word en manne en vroue onderskeidehik
huhle rol moet speel (Die Pastorale Briewe bI 30)

Persoonlik neem ek dat 2:1 — —5 op sowel die gemeenteby
eenkoms as die man en vrou in hulle persoonhike en huishike
lewe slaan. Dat vir owerhede gebid moet word en dat die vrou
haar behoorhik moet klee, geld tog nie net vir die een of die
ander nie, maar binne sowel as buite die erediens. So ook geld
2:11 —l2virdievrou in haarverhouding tot haar man in diege
meentebyeenkoms en in die huis, hoeweb meer op eersge
noemde as laasgenoemde (sien 7.6.1.4).

4.2.4.2.2 Die wenshikheid van moederskap in 2:15 toon dat
Paulus se swyggebod in 2:11 —14 op die huwebik slaan.

Vers 15 is die afsbuiting van ‘n hele perikoop oor die vrou wat in
vers 9 begin met “so ook moet die vroue. . .“ Die “so ook”
toon dat hierdie perikoop aansluit by die vorige een oor voor
bidding en spesifiek by die vorige vers se bevel dat “die manne
op elke plek moet bid en heibige hande ophef sonder toorn en
twis”.

So moet die vroue se gebede gepaard gaan met heihigheid (vgl
“heihige hande ophef” in vorige vers). Deel van die vrou se
heihigheid korn ult in haar boskeidenheid en ingetoendheid wat

weer onder andere in haar kleredrag en versiering blyk. Hierdie
beskeidenheid en ingetoendheid werk ook verder uit in haar
onderdanigheid aan die man wat onder andere inhou dat sy
horn nie moet onderrig of oor horn rnoet heers nie. Die vrou se
beskeidenheid en ingetoenheid is deel van haar en kan nie net
tot een situasie beperk word nie. Dit geld in die kerk en in die
huis, so ook hoe dit rnoet uitwerk in haar kleredrag en in haar
verhouding tot die man.

Vers 15 sluit dan die perikoop af deur te sê: “Sy sal gered word
deur kinders te baar.. .“ In die vorige twee verse het Paubus die
vrou se onderdanigheid aan die man gegrond in God se skep
pingsordening deurdat Hy Adam eerste gernaak het, asook in
Eva se vab. As gevolg van laasgenoemde het God aan haar
gesé dat sy met smart kinders sou baar en dat die man oor
haar sou heers (Gen 3:16). Die onderdanigheid in 1 Tim
2:11,12 sluit aan by die skeppingsordening en by die “man sal
oor iou heers” in Gen 3:16, terwyb die kinders baar in 1 Tim
2:15 aansluit by die “met smart sal jy kinders baar” in die
eerste deel van hierdie vers in Gen 3 waarin die belofte gegee
word van die saad van die vrou. Deurdat die vrou kinders baar
is redding vir haar en haar kinders bewerk omdat die Verlosser
deur haar saad en skoot in die wéreld gekom het. Nog steeds
word sy “gered deur kinders te baar”, rnaar dan in die sin dat
moederskap sabig (gelukkig) maak. Daarin vind die vrou haar
hoogste vervulling en geluk as vrou.

Paubus sê dus vir die vrou dat die vloek wat deur die vab oor
haar gekorn het, deurdat sy kinders baar, weggeneem is — sy
word gered deur haar Saad wat in die wêrebd gekom het.
Aangesien verbossing hierdeur gekom het, sal haar besondere
geluk as vrou dan in rnoederskap voortgesit word. Moeder
skap behels ook die opvoeding en geestehike vorrning van haar
kind, soos Paulus impliseer in die woorde: “. . .mits hulle bly in
geboof en hiefde en heibigrnaking met ingetoëndheid.” Indien
haar kinders nie so gevorm word nie, sal die vrou opnuut ont
dek dat sy met smart kinders gebaar het.

Die vrou vind dus nie in die kerk en in die huwebik haar gebuk
deur oor die man te regeer nie, maar deur haar rol as moeder te
vervul. Paulus beperk nie die swyggebod tot die huwehik deur
na moederskap te verwys nie, maar wys eerder op wat God
self na die vab van Eva vir haar as haar groot bydrae tot die
mens se ontwikkehing en geluk aangetoon het.

4.2.4.2.3 Die uitdrukking wat Paubus gebruik (oor die man
heers nie”) sou dan aan die destydse straattaal ontleen wees
en eerder beteken dat die vrou op die man se kop sit.

Ek kon gee bevestiging hiervoor vind, rnaar dit mag so wees.
Dit is egter geen argument om te bewys dat die swyggebod
net tot die huwebik beperk is nie.

4.2.4.2.4 Indien die swyggebod nie tot die huwebik beperk is
nie, “sou die kerk ab lankal beswaar moes gernaak het teen
vroue in die Parlement en in hoe posisies. .

Ek kan nie dink dat dr Scholtz hiermee bedoeb dat die posisie
van die vrou in die sarnelewing vandag aan die kerk moet voor
skryf hoe ons die Skrif moet verstaan nie. Dit sou ‘n verwerp
bike hermeneutiese uitgangspunt wees.

Indien die kerk oortuig is dat die sarnelewing oor enige saak
dwaal, rnoet hy beswaar maak. Daar is geen heihige koele in
die samelewing nie. Die Skrif se gesag gaan bo able ander uit.

Die situasie in ‘n samebewing mag egter vereis dat die kerk se
effektiefste rnanier van beswaar nie negatief moet wees nie,
rnaar positief, deur onderrig en deur ‘n meer Skrifgetroue
voorbeeld van ‘n saak te skep.

4.2.4.2.5 Die woord vir onderrig (“didaskein”) beteken in 1
Tim so iets as “vermaan” of “berispe” en het niks te doen met
die werk van ‘n leraar nb.



479 BESKRYWINGSPUNTE

Die woord word ook in 4:11 en 6:2 gebruik vir wat Timotheüs
moet doen. Wil dr Scholtz beweer dat Paulus se opdrag aan
Timotheüs in hierdie verse om “hierdie dinge te leer” niks te
doen het met onderrig in gemeentes nie? Juis die feit dat dit vir
Timotheüs se werk gebruik word, kan daarvoor pleit dat dit
ook in die vrou se geval in 2:11 sien op onderrig in die ge
meentebyeenkoms. ‘n Mens kan ook met reg vra waarom die
woord in 1 Timotheüs meer berispe en vermaan sal beteken,
terwyl dit elders in die NT leer of onderrig aandui?

4.2.4.2.6 Die Heilige Gees het dit toegelaat dat vroue
meehelp in die skrywe van die Bybel (by Debora, Hanna en
Maria se lofsange in Rig 5, 1 Sam 2:1—10 en Luk 1:46—56).
Vroue het dus bygedra tot die Boek waaruit die kerk geleer
word.

As dr Scholtz hiermee impliseer dat vroue tot die leraarsarnp
toegelaat mag word, gaan hy te ver. Daar moet onderskei
word tussen vroue se lofsange in groot momente van God
delike seen in hulle lewe wat by die historiese raamwerk as ‘n
heerlike reaksie op ‘n daad van God opgeteken is, en leringe in
‘n amp wat gesag in die gemeente behels.

4.3 “Is Manlike Eersug nie onder meer in die Pad van
NG Diakonesse” — Dr MTS Zeeman, Die Kerkbode, 29
September 1982.

Dr Zeeman is in die kerk bekend vir sy geskrifte oor kerkleer en
Skrifgedeeltes. Hoewel ek verbaas was dat hy hom so kritiek
loos met dr Scholtz se artikel kon vereenselwig, toon sy artikel
waarom hy met reg ‘n goeie naam deur sy geskrifte verwerf
het.

Omdat ek op verskeie van die Skrifgegewens wat hy behandel,
reeds ingegaan het of in ‘n volgende deel van hierdie
gravarnen sal ingaan, kyk ek hier net na argumente wat nie
elders behandel word nie.

4.3.1 “Rom. 12:1 en 1 Kor 12 wys op die groot ver
skeidenheid dienste en gawes (charismata — my invoeging) in
die gerneente en elkeen van die lidmate (mans, vrouens, jong
en oumense — my invoeging) kom daarvoor in aanmerking.”
Die apostelamp is die enigste amp wat vir mans gereserveer
was.

Omdat die Gees soewerein is, deel Hy uit aan elkeen afson
derlik soos Hy wil. Dit is die groot beginsel wat in 1 Kor 12:11
gestel word in verband met die persone aan wie Hy Sy gawes
uitdeel. In 1 Kor 12:28 gee Paulus ‘n soort opsomming en inde
ling van die genadegawes en dienste wat die Gees werk: “En
God het sommige in die gemeente gestel: in die eerste plek
apostels, ten tweede profete, ten derde leraars, daarna kragte,
daarna genadegawes van gesondmaking, helpers. regeringe,
allerhande tale.”
Daar is geen bewys uit die NT dat die vrou in enige diens ges
taan het of ‘n genadegawe op so ‘n wyse beoefen het dat dit
}iaar onderdanigheid aan die man in gedrang gebring het nie.
Dit impliseer dat dienste wat regering behels het, uitgesluit
was.

4.3.2 “Priscilla, ‘n vrou, lê aan Apollos, ‘n man, die weg van
saligheid uit (Hand. 18:26)”.

Die betrokke teks lui so: “Hy het begin om in die sinagoge
vrymoediglik te spreek; toe Priscilla en Akwila hom hoor, het
hulle horn opsygeneem (vgl Arndt en Gingrich oor proslam
bano) en noukeuriger die weg van God aan horn uitgelê” (eie
vertaling).

Ons lees ses keer in die NT van hierdie egpaar (Hd 18:2, 18, 26;
Rom 16:3; 1 Kor 16:19; 2 Tim 4:19) en volgens die Griekse teks
word Akwila net twee keer voor Priscilla genoem (Hd 18:2; 1
Kor 16:19). Uit die voorrang wat Priscilla in die aanduiding van
hierdie egpaar geniet, is al atgelei dat sy moontlik uit ‘n adellike

familie was (vgl Bruce op Hd 18:2—3). Dit is ook moontlik om
hieruit af te lei dat Priscilla ‘n sterker persoonlikheid as haar
man was en selfs dat sy meer beTndruk het in haar toewyding
aan die Here en ywer vir die evangelie.

lndien hierdie moontlikhede korrek is, kan hierdie Skrifge
deeltes oor hulle soos volg met ander oor die posisie van die
vrou in verband gebring word:

4.3.2.1 Akwila se hoofskap het beteken dat hy in hulle huwelik
pragtige ruimte vir sy vrou geskep het om as vrou haar talente
te gebruik en haar persoonlikheid te laat geld. Dit dui daarop
dat hy verstandig met haar saamgeleef het en aan haar eer
bewys het (1 Petr. 3:7).

4.3.2.2 Dit val egter op dat in een teks waarin van hulle twee
in die verband van hulle gerneente gepraat word (1 Kor 16:19),
Akwila eerste genoem word (“...Akwila en Priska saam met
die gerneente by hulle aan huis”), terwyl in ‘n ander Priscilla
weer eerste genoern wor: “Groet Priska en Akwila... en die
gemeente by hulle aan huis” (Rom 16:3,5). Dit toon myns in
siens dat daar nie te veel van hierdie rangorde van hulle name
gernaak moet word nie.

4.3.2.3 Uit Hd 18:26 is dit duidelik dat Priscilla nie op haar eie
Apollos onderrig het nie, maar saam met haar man, en dat
hulle dit nie in die sinagoge gedoen het nie, maar eenkant,
privaat. Watter aandeel Priscilla in hierdie onderrig gehad het,
word meer deur die eksegeet se vooroordele bepaal as deur
eksegese. Sy kon net biddend bygesit het of ‘n aktiewe rol in
die onderrig self gespeel het, in ‘n mindere of meerdere mate.

4.3.2.4 Uit die verwysing na hulle in die NT is dit duidelik dat
hierdie egpaar tot groot seen was in die kerk en vir die apostel
Paulus bale beteken het. Dit is te betwyfel dat hulle dit sou kon
gewees het as hulle verhouding as man en vrou sodanig was
of Priscilla so ‘n posisie in die gemeentes waar hulle gekom
het, ingeneem het dat dit die apostels se voorskrifte oor die
vrou en haar verhouding tot die man sou ondermyn het. Indien
Priscilla die sterk persoonlikheid en toegewyde vrou was wat
die voorrang van haar naam laat vermoed, sou dit juis des te
meer bemndruk het omdat sy haar man steeds as die hoof geëer
en laat voorgaan het. Sy was ‘n uitstaande Christen-vrou in
die NTe kerk wat deur haar geheiligde, nederige vroulikheid
miskien meer beIndruk het as haar man met sy geheiligde
manlikheid. Juis daarom sou enige aandeel wat sy in Apollos
se onderrig gehad het (Hd 18:26), nie die welsprekende
Apollos met sy leierspersoonlikheid afgestoot het nie, maar
horn net nog dieper oortuig het van die suiwerheid van die
evangelie wat mense herstel tot God se bedoeling met hulle.

6.3.2.5 Dr Zeeman sluit sy artikel af met die beroep dat ons
ons eerlik moet afvra of ‘n sondige ampshoogheid en manlike
eersug nie deels in die pad staan van die oopstel van
diakenamp yir die vrou nie.

Ek yind hierdie slotsin jammer en uit pad met die res van sy ar
tikel.

Elkeen wat beswaard voel oor die besluit van die Algemene
Sinode om die vrou wel tot die diakenamp toe te laat, sal
homself oor sy eie rnotiewe en gesindhede hierin, net soos in
alle ander sake, sekerlik onder die leiding van die Gees en die
Woord moet stel. Dr Zeeman meen blykbaar dat in sy en in dr
Scholtz se artikel die Woord voldoende oor die saak uiteen
gesit is en dat al wat oorbly nou eerlike ondersoek van die hart
is.

Wat gesindheid en motief betref, probeer ekself eerlik voor die
Here te staan en was al heel dikwels in gebed oor die saak in
volkome gewilligheid om hierdie gravamen te los. Wat waar
dering vir die vrou betref, staan ek vir mm agter en wil juis help
om die beeld van die vrou wat die Bybel voorhou in die kerk uit
te bou. Wat oortuiging en insig in die Woord betref, meen ek
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dat ek nie oppervlakkig en bevooroordeeld ,daarmee omgaan
oor hierdie saak nie en in aile waarheid van dr Zeeman en
ander moet verskil oor wat hulle ook in eeriikheid meen die
Skrif oor hierdie saak leer. Indien ek dwaal, ontvang ek graag
korreksie. Tot dan gb ek is my besware Skrifgefundeerd en
grondig genoeg om ‘n gravamen te regverdig en die eerlike
aandag van die kerk te geniet.

5. PROF DR JA HEYNS OOR DIE POSISIE VAN DIE
VROU NAAS DIE MAN IN SY DOGMATIEK

Prof Heyns word vanweë sy kennis, geskrifte en bydrae op
kerkllke gebled tereg as eon van ons kerk se leidende teolod
gerespekteer. Ek gb dat sy pleitbesorging vir die toelating van
die vrou tot die diakenamp op die Algemene Sinode van 1982
‘n besondere bydrae gelewer het om die Sinode tot ‘n posi
tiewe besluit oor die saak te beweeg. Vanweë my agting vir sy
bekwaamheid as teoloog vind ek dit jammer dat ek van hom
moet verskii. Ongeiukkig kan ek sy standpunt net beoordeel
uit wat hy in sy Dogmatiek oor die verhouding tussen man en
vrou skryf.

5.1 Vir die saak waaroor dit in hierdie gravamen gaan, is hfst
6 4.4—5 hier van belang.

Hy bekiemtoon dit dat man en vrou saam deur God geskape
is, die beeld van God genoem word, geseën word, ‘n opdrag
van God ontvang wat ‘n voortplantingstaak en kultuurtaak
behels, in sonde val en die belofte van die saad wat verlossing
sal bring, ontvang. Al hierdie dinge bekiemtoon huile gesa
mentlikheid en dat die vrou van geen taak vanweë haar geslag
uitgesluit is nie.

“Dat die man eerste geskape is, beteken dat in die verhouding
van man en vrou ‘n sekere rangorde ingebou is, wat aan die
man ‘n bepaalde ieiersposisie toeken. Maar dit beteken geen
oornblik ‘n meerderwaardigheid van die man met betrekking
tot die vrou, of ‘n minderwaardigheid van die vrou met betrek
king tot die man nie.”

Die gevolg van die sondeval is dat die man se ieiersposisie tot
‘n heersersposisie geword het en die vrou se huip aan die man
haar verleiding van horn. “Ook hierdie sondige verwording in
die verhouding van man en vrou, het Jesus Christus herstel en
aan die vrou erepiek naas en saam met die man téruggegee.”

In hst 6 4.2 sê dr Heyns onder andere: “Geskape deur God is
die manlike mens en die vroulike mens gelyk, rnaar as
manlike mens is hulle as aanvuliing vir mekaar bedoeI. Uit
drukiik word die skepping van die vrou in Gen 2:18 dan ook as
‘n huip vir die man aangekondig. Daarmee word natuurlik nie
bedoel dat die vrou daar is ter wille van die man nie, maar dat
hulie daar is vir mekaar.” Prof Heyns se standpunt kan uit dit
ailes met reg opgesom word as dat man en vrou in alies gelyk
is, maar dan so dat hulie aanvuiiend naas mekaar staan.

5.2 Ek meen dat prof Heyns Se standpunt nie ooreenstem
met wat die apostel Paulus leer nie.

5.2.1 1 Kor 11:3,7—12 (“3. Maar ek wil he dat Julie moet
weet dat Christus die hoof is van elke man, en die man die
hoof van die vrou, en God die hoof van Christus. 7. Want
‘n man moet die hoof nie bedek nie, orndat hy die beeId en
heerIikheid van God is; maar die vrou is die heeriikheid van die
man. 8. Want die Man is nie uit die vrou nie, maar die vrou
uit die man. 9. Want die man is ook nie ter wiile van die vrou
geskape nb, maar die vrou ter wille van die man. 10. Daarorn
moet die vrou ‘n (aanduiding van) gesag op die hoof he ter
wilie van die engele. 11. En tog, in die Here is die man nie
sonder die vrou nie, en die vrou ook nie sonder die man
nie. 12. Want soos die vrou uit die man is, so is ook die man
deur middel van die vrou; maar ailes is uit God.”)

5.2.1.1 Hoe beiangrik die beginsel van gesag is in die
verhouding van man en vrou, blyk daaruit dat die apostel dit
binne ‘n heIe hierargie van gesag piaas: God — Christus —

man — vrou (vs 3). Eikeen is die hoof van die een wat na
Horn/horn genoem word. Net so mm as wat daar twyfel kan
wees oor die man se onderdanigheid en ondergeskiktheid aan
Christus, kan daar binne hierdie raamwerk twyfel wees oor die
vrou s’n aan die man.

5.2.1.2 Die man is die beeld en heerlikheid van God, maar die
vrou is die heeriikheid van die man (vs 7).

Waar prof Heyns na aanleiding van Gen 1:27 bekiemtoon dat
die man en vrou saam die beeld van God is, stel Paulus hier ‘n
aiider perspektief: Uie man Is die beeld van God, maar omdat
God ‘n God van heerlikheid is waarvan die man ook uitdruk
king is, moet die man om voile beeid van God te wees, 00k uit
drukking he van sy heeriikheid en dit is die vrou. In iyn met die
gesagshierargie in vers 3 van Paulus se verdere gedagtegang
sou ‘n mens kon sê dat waar God se heeriikheid gesien word in
Sy gesag en heerskappy oor die man, die man se heeriikheid
dan weer gesien word in sy gesag oor die vrou. Heeriikheid
hier is dus ‘n begrip wat ten nouste saamhang met gesag in die
verhoudinge. Man en vrou is dus saam beeid van God (Gen
1:27) in die sin dat die vrou die man as beeld van God ver
volmaak deurdat sy die man se heerlikheid is. (Sien die
opmerking hierby hieronder, punt 6.2.1.9). Prof Heyns se sie
ning van die man se heerskappy oor die vrou as ‘n sondige ver
wording wat na die sondevai ingetree het, word hiermee
natuuriik weerspreek.

5.2.1.3 Teenoor Prof Heyns se uitdrukiike steiling dat die
vrou nie ter wiile van die man gemaak is nie, se Paulus as
verdere uitbouing van die vrou as heerlikheid van die man:
“Want die man is ook nie ter wiile van die vrou geskape nie,
maar die vrou ter wille van die man” (Vs 9). Om dit te bekiem
toon, stei die apostei dit eers negatief en dan positief. Dit sê
Paulus na aanieiding daarvan dat die man nie uit die vrou
geneem is nie, maar dat God die vrou uit ‘n deel van die man
gemaak het (vs 8).

5.2.1.4 Hierdie Skrifgefundeerde, gesagvoile uiteensetting
van die man se posisie teenoor die vrou deur die apostei,
moenie in die lug bly hang nie, maar uitwerk in die gemeente,
en dit onder andere daarin dat die vrou in die gemeentebyeen
koms ‘n aanduiding van die man se gesag op haar hoof moet
he. Later in 1 Korinthiërs word dit weer in die swyggebod
verder deurgevoer (14:34 — vgi. “wet” hier met wat Paulus in
11:7—9 se).

5.2.1.5 Hoedat die gemeente deei is van die koninkryk van
die hemele, kom uit deurdat die apostei se dat die vrou hierdie
aanduiding van gesag op haar hoof moet he “ter wiiie van die
engeie.” in die koninkryk van die hemeie, kom uit deurdat die
apostel sê dat die vrou hierdie aanduiding van gesag op haar
hoof moet he “ter wiiie van die engele.” in die koninkryk van
die hemeie moet aiies geskied soos God dit verorden het,
anders neem die engele as wesens van God se heeriikheid wat
voortdurend sy wii doen, aanstoot en is ons vir huHe ‘n
struikeiblok aangesien huiie juis vir diens uitgestuur word ter
wHiie van die wat die saligheid sal beërwe (Hebr 1:14).

5.2.1.6 Eers nadat die apostei hierdie verhouding tussen man
en vrou bekiemtoon het, kom hy dan uit by wat prof Heyns
tuisbring, naamiik man en vrou se eenheid met, behoefte aan,
aanwysing op en afhankiikheid van mekaar. Dit vioei eintiik
vanseifsprekend voort uit wat hy oor die vrou as heeriikheid
van die man gese het. Nou stel Paulus dit ten opsigte van die
geestelike lewe en die natuurlike iewe: In die Here is man en
vrou nie sonder mekaar nie en sonder die een sou die ander nie
gewees hot nie (eers is die vrou uit die man geneem en daarna
word die man uit die vrou gebore. in Gal 3:28 sê hy dat in
Christus, in die eenheid wat Hy bewerk, “daar nie man en vrou
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is nie.” Tog hef dit nie die natuurlike skeppingsgegewe verskil
op nie, soos Paulus tuisbring deur te sê dat die man alleen
deur die vrou gebore kan word.

Dit mag lyk of die apostel in verse 11 — 12 weerspreek wat hy in
verse 3, 7—8 gese het. Die waarheid is eerder dat verse 11 — 12
aanvullend by die vorige is. Die man se posisie as hoof van die
vrou mag nie beteken dat hy die vrou moet geringskat nie. Hy
moet haar eer want sy is in Christus aan horn gelyk en sonder
haar sou hy nie in die wêreld kan voortbestaan nie. Sy weer
moenie hierdie waarhede so uitlewe dat haar onderdanigheid
aen die man daardeur in die gedrang kom nie.

5.2.1.7 Dit bring ons by ‘n saak wat blykbaar baie hinder in
Paulus se leer oor die vrou se posisie ten opsigte van die man,
naamlik of hiermee geImpliseer word dat die man meerder
waardig teenoor die vrou en die vrou minderwaardig teenoor
die man is (vgl prof Heyns in die aanhaling hierbo: “Maar dit
beteken geen oomblik ‘n meerderwaardigheid van die man
met betrekking tot die vrou, of ‘n minderwaardigheid van die
vrou met betrekking tot die man nie.”)?

Ek meen hierdie verse in 1 Kor 11 toon dat dit ‘n valse afleiding
is dat ‘n mindere posisie in ‘n gesagsverhouding minderwaar
digheid beteken. Inteendeel, dit alles moet gesien word binne
die raamwerk van baie hoe eer.

Dit is geen vernedering vir die man om Christus as sy hoof oor
horn te he nie. Hy is die Koning van die konings. Hy maak ko
nings van almal oor wie Hy regeer. Hy verheerlik hulle. So ook
is daar nie sprake van vernedering of minderwaardigheid vir
die vrou in haar onderdanigheid aan die man as haar hoof en
heerser nie. Enige man wat enige vrou in oneer behandel en
verneder, bring skande oor homself en beklad sy heerlikheid.

God waak vir Sy eer en heerlikheid en laat nie Sy gesag en
heerskappy deur die man omverwerp nie. Hy waak nog meer
daarvoor deur die man wat Sy heerlikheid is, te versorg, te red
en te verheerlik. So moet die man met die vrou ook maak. Hy
rnoet haar eer en na Christus Iei. Hoe meer hy haar eer, hoe
rneer eer hy sy eie heerlikheid. Dan moet hy dit egter nie so
doen dat sy gesag oor haar daardeur in gedrang kom nie. Dan
word sy hoe agting vir die vrou selfverydelend. Daar is geen
sprake in die verhouding van man en vrou tot mekaar van
minderwaardigheid nie, maar wel van meerderwaardigheid.
Deurdat die vrou die man as haar hoof eer, stel sy hom in die
posisie om haar te eer. Deur sy meerderwaardigheid oor haar,
is sy meerderwaardig en moet hy haar al hoe meer meer
derwaardig maak. Hoe groter sy meerderwaardigheid, hoe
groter haar meerderwaardigheid. Dit is waar van die man in sy
verhouding tot Christus en dit moet ook waar wees van die
vrou in haar verhouding tot die man.

5.2.1.8 Dit is opvallend dat Paulus so van die vrou as
heerlikheid van die man praat en van die man en vrou wat nie
sonder mekaar in die Here is nie, terwyl hyseif ongetroud was.
Dit bring maar net verder die waarheid tuis dat dit nie hier gaan
om man en vrou in die huwelik nie, maar in die algemeen,
anders sou Paulus as man nie sy heerlikheid gehad het nie. In
Christus is hy egter ook nie sonder die vrou nie.

5.2.1.9 As opmerking by (ii) hierbo oor die vrou as die man
se heerlikheid wil ek vra of ons die vrou as vrou dan nie ook
rnoet sien as na die beeld van God geskape nie? Waar die vrou
in ware geregtigheid en heiligheid geskape was, is sy natuurlik
ook draer van die beeld van God (Ef 4:24). By haar werk hier
die geregtigheid en heiligheid onder andere uit in haar aanvaar
ding van haar posisie teenoor die man soos God dit bepaal het.

Hierin word dan ook verder gesien hoedat man en vrou saam
die beeld van God uitmaak omdat heiligheid en geregtigheid
nie net inherente eienskappe is nie, maar in verhoudinge
uitwerk en geopenbaar word.

5.2.2 1 Tim 2:11 —14
Dat prof Heyns aan die vrou se ondergeskiktheid aan die man
as iets wat met die skepping gegee was en na die sondeval
bevestig is, nie in sy Dogmatiek reg laat geskied nie, word ook
in hierdie verse gesien.

5.2.2.1 Die wyse waarop die apostel hier van die vrou se
onderdanigheid praat, toon tog duidelik aan dat haar onder
danigheid ‘n ondergeskiktheid behels. Haar onderdanigheid
beteken immers in hierdie verse dat sy haar in stilte moet laat
leer en nie oor die man moet heers of hom moet onderrig nie.
Hierdie swyggebod grond Paulus daarin dat Adam eerste
gemaak is (vs 13). Prof Heyns sien in hierdie voorrang
van Adam in die tydsorde dat dit wel aan hom ‘n bepaalde
Ieiersposisie toeken, terwyl Paulus tog duldelik aantoon dat
die vrou daardeur aan die man ondergeskik gemaak was en dat
sy nie gelyke gesag naas die man gehad het nie. Die man was
nie net ‘n eerste van twee gelykes nie.

5.2.2.2 Prof Heyns sê dat die man se Ieiersposisie eers na die
sondeval ‘n heersersposisie geword het. Die tweede rede wat
Paulus aangee vir die vrou se ondergeskiktheid aan die man is
dan ook die sondeval: “Adam is nie verlei nie, maar die vrou
het haar Iaat verlei en in oortreding gekom (vs 14).

Saam met vers 13 gelees is dit duidelik dat die apostel Paulus
die onderdanigheid van die vrou sien as jets wat God voor die
sondeval al gegee het en wat hy met die sondeval bevestig
het. Dit lyk of prof Heyns in sy siening weer die klem wil laat
val op die strafelementwaarvan duidelik in Gen 3:16 (“...en hy
sal oor iou heers”) sprake is. Cm reg aan albei hierdie aspekte
van die vrou se onderdanigheid te laat geskied, naamlik dat die
vrou se posisie voor en na die sondeval dieselfde was, maar
dat daar tog ook in Gen 3:16 ‘n strafelement is, het ek die
verkiaring daarvoor gegee wat u vind in my antwoord op die
artikel van mev Joey van Niekerk 5:1.1.

5.3 Uit prof Heyns se standpunt dat geen taak van die man
vir die vrou uitgesluit is nie, kan natuurlik bepleit word dat alle
ampte in die kerk daarom vir die vrou oopgestel moet word.

Ek meen dit kan nie betwis word dat in sowel die CT as die NT
die vrou se taak byna uitsluitlik tot haar huis as vrou en moeder
beperk was nie. Die enkele vroue wat in die openbare lewe
vanweë besondere gawes van die Gees opgetree het, het aan
hierdie algemene reel geen verskil gemaak nie. Die diens
doende vroue by die tabernakelpoort (Ex 38:8) se rol in die
tabernakeldiens was so ondergeskik dat dit nie as teenargu
ment kan geld nie. Dat Paulus daarby die vrou van lering en
regering in die gemeente uitsluit, word in hierdie gravamen juis
betoog. Dat sy as hulp vir die man gemaak is, sluit dit uit dat
sy vanweë eie reg op die man se terrein mag optree. Haar rol is
vanweë haar skeppingsbepaaldheid altyd bedoel om onder
steunend van aard te wees.

6. BYLAE 13 VAN DIE AKLAS-VERSLAG, ALGE
MENE SINODE AGENDA 1978, BLE 272-275

Dit is nodig om in hierdie gravamen nie net die argurnente wat
na iou mening verkeerd is, te weerlê nie, maar om ook ‘n
positiewe uiteensetting te gee van wat dan die Skrif se Iering
oor die vrou in die amp is.

Hiervoor verwys ek die eerwaarde vergadering wat hierdie
gravamen oorweeg, na die bogenoemde bylae, Ek wil egter
graag daarop verder uitbrei en sekere punte daarin aanvul, ter
wyl ek ook in alle eerlikheid moet aandui waarin ek van hierdie
bylae op eksegetiese punte verskil.

6.1 “Debora wat Israel gerig het” (Rig 4:4)
Tereg sê bylae 13 dat dit niks te doen het met die besondere
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amp in die kerk nie (3.5.1). Dat Debora se optrede geen nuwe
riglyn vir Ieierskap in Israel geskep is nie, is daaruit duidolik dat
geen vordere vrouliko rigters geroep was of dat vrouens later
as amptelike Ieidsters oor mans regeer het nie. Debora was ‘n
uitsondering op die reel.

6.2 Vroue wat geprofeteer het
Bylae 13 is hiervoor baie kort en wys net enige poging af em
hieruit tot oopstelling van die amp vir die vrou te kom: “Maar
die gawe van profesie laat niemand ipso facto vir die
besondere amp kwalifiseer nie. Dit is ‘n genadegawe wat die
Goes afgosien van ‘n amptelike funksie gee aan wie Hy wil (vgl
1 Kor 12 en Hand 21:9)” (3.5.1.1).

“L)aar was ook vroue met ander sposiale gawes, soos die
dogters van Filippus, wat die profetiese gawe besit het, maar
hoewel hulle vader diaken was, is daar geen aanduiding dat
hulle amptelik gedien het nie. Daarteenoor stel Hand 14:23 dit
juis duidelik dat op ‘elke plek ouderlinge aangestel is” (3.5.2).

Daar is egter twee probleme in verband met vroue wat
geprefeteer het, waarop ingegaan meet word om eerlik oor die
Skrif se getuienis oor die vrou in die amp te weos. In Ef 4:11 lees
ons dat profete een van die ampte is wat God gegee hot om in
die gemeente die heiliges toe to rus en op te bou. Dit is ‘n
vraag of die vroue wat geprofeteer het, ja, almal wat so
gespreek het, in hierdie amp gestaan hot? In 1 Kor 11:5 is
sprake van vroue wat in die gemeentebyeonkoms geprofeteer
hot. Hoe moot dit gerym word met Paulus so swyggebod in
14:34?

Ek moon die antwoord hang saam met wat ons ondor “profe
tering” en “profeet” moet verstaan. Ult OTe gegewens word
die volgende duidelik:

6.2.1 lemand profotoer wanoer hy bonatuurlik dour die Goes
vervul en tot spreke bowoeg word. Daarom lees ons dat monse
profeteer wanneer die Goes op hulle rus en daarna nie moor nio
(Num 11:25,26), wanneer die Goes op hullo kom (Num 24:2; 1
am 19:20; 2 Kron 15:1, 20:14) en wanneer hy oor menso vaar
dig word (1 Sam 10:10). Die profeot is daarvan bowus dat hy
nie spreek nie, maar God dour hom en kan daarom Se: “So
spreek die Here” (by Amos 3:8, Esog 39:1). Daarom sê Petrus
ook dat geen profesie ooit dour mense so wil voortgebring is
nie, maar deurdat die Goes “drywe” (2 Ptr 1:21).

6.2.2 Wat die inhoud van hiordie profetioso spreke betref, is
dit “‘n woord van die Here” wat tot die profoot kern (by Jer
11:1, ens). Dit is ‘n bonatuurlike openbaring (Amos 3:7) wat
aan die profeet gegee word en daardeur woet die persoon iots
wat nie dour die natuurlike prosesse van konnisvorkryging
moontlik is nie.

6.2.3 AImal wat profetoer, is nie noodwendig mense wat
daarom die profoteamp bekleo nie, soos die oudstes in Num
11:25, Saul in 1 Sam 10:10 en Saul so boodskappers in 1 Sam
19:20.

6.2.4 Profeteer was daarom iets heeltemal anders as die
ondorrig uit die wet wat die priostrs en die Levieto gegeo hot
(Mal 2:7, Jer 18:18, Neh 8:8,9).

Ek moon hierdie besonderhede is ook van teepassing op die
profetering en die profete/os in die NT. Dat hulle spreke nio
dieselfde is as wat dio gewone prediking was nie, blyk daaruit
dat vir die gewone prodiking of onderrig daar die amp van die
Ieraar was. In 1 Kor 14:6 word profosie ondorskei van onder
andere “konnis... of bring” en in 12:28 word profote onder
skei van apostels en beraars.

Vanweë die toeskrywing van profesie aan dio direkte,
bonatuurlike spreke van die Hoilige Goes dour ‘n persoon word
die profete daarom ook as deol van die kerk so fondamente
aangedui en net na die apostelamp geplaas (Ef 2:20).

Dit was dus ‘n heel besondoro en buitongowone amp en
sproko on ons hot niks in die Nod Goref Kork vandag wat
hioraan gelyk is nie. Om te sê dat omdat die profosio in die NT
(not soos in die OT) woordo van stigting, troos en bemeedi
ging bevat en die gemeonto stig, leer en bemoedig (1 Kor
14:3,4,31), dit daarorn aan die gowone prediking golyk is, is
orn nio al die gegewons oor profesie/-tering in die Bybel in ag
to neom nie.

Daarby is dit van bolang om daarop to let dat waar dio vrou in
die gemeontebyoenkoms geprofoteer hot, dit so geskiod hot
dat haar onderdanigheid aan die man steeds sou blyk. Daarom
moos sy profetoer met ‘n hoofbedokking op as blyke hiorvan (1
Kor 11:5,10). Dit is daarby ook opvallend dat van dio twee
huit9ng~wone ampt~ in dio NT kork, apostel en prefect, die
vrou nie dour die Goes tot die eon waarin die regoringsmag
sotel, naarnlik die apostelamp, geroep of aangestol was nie.

Die buitengewone karakter van dio profete-amp en die bona~
tuurlike aard van die profetering is eok dio redo waarom ‘n
profeterendo vrou toegelaat was em in die gomoontobyeen
koms to spreok ten spyte van die swyggobod wat in gewono
omstandighede sou gold. As die Goes van God eor ‘n persoon
kom, selfs ‘n afvalligo (vgl Bibeam, Saul), wie kan Hem
verhinder? Hy is immers soowerein. Dan buig dio gelowige em
Sy Woord met geloof en dankbaarheid te entvang on word
selfs ‘n Bileam so woordo in die Bybol opgeteken. Hior is so ‘n
direkto sproke van God dat die persoon vorvaag. Waar pro
fotoring ook ‘n element van bring bovat en bering woer ‘n vorm
van gesagsbeoefening is (vgl 1 Tim 2:12), hot die hoofbedek
king van die prefoterendo vreu eintlik gosê dat dit nb sy is wat
nou hier gesag uitoefen nie, maar die Goes wat so dirok dour
haar spreek.

In die gewone bering van die amp is so ‘n direkte Goddebike
spreke nie op die voorgrond nie. Dit geskiod moor vanuit die
persoon self, hoowel onder die verligting van die Goes en is
daarom gosagvol, veral in sevorre dit die inhoud en betekenis
van die Woord van God suiwer uitlê on toepas. In die leraars
amp is die persoon nio afhanklik van die sporadiese inspirasie
van die Goes nie, rnaar moor besig em dour die Goes so hoili
ging van die natuurlike gawos van verstand en enderwys uit
die geinspiroerde Woord to endorrig. Orndat die natuurlike
gawes hior ook stork op die veergrond is, kan die beraar so
onderrig bovraagtokon word en selfs as dwaalbeer bovind
word.

Daarom kern die natuurlike verheuding tussen man en vreu in
die bekboding van die beraaramp ook sterker na yore. Vanwee
die feit dat dit ‘n amp is en ondorrig ‘n vorm van gesagsb000-
foning is, mag die vrou in die kerk hirdie amp nb beklee nie.

In die hole aangoleentheid van bring dour prefesie en onderrig
gaan dit rnyns insiens om die saak van gesag in wat Paulus
teelaat of nie toolaat nie. Waar die hoer direkte gesag van God
tot openbaring kom, kan ens net buig, hoeweb ens daarin ook
moot raaksien dat God nio die gewone gesagsvorhoudinge
ophef nie. Wanneor die gewone gesagsverhouding tusson
man en vrou, soos dour God in die ‘wet’ bopaab, in die saak
van boring sterker na yore kom, meet die vrou so optrodo so
woos dat wat God met die skepping ingesteb hot en Hy nie dour
‘n bonatuurlike ingryping tydelik ephef nie, steeds erken on
gosien word. In albei gevalle gaan dit steeds em die onderwer
ping aan C~od so gesag en wil. So word Sy koninkryk in en
dour Sy koi~ gosien.

Hierdie selfdo beginsol kern ook tot oponbaring in die table
wonderwerke wat God doen en wat in die NTe kerk veral
goskied hot deur persono aan wie Hy die gawes van genesing
en kragto gegee hot (1 Kor 12:9,10). Die gewone natuurwotto
en -verhoudings kan op ‘n sekere punt opgehef word vir die
boreiking van ‘n hoer doel vir die eer van God, torwyl in die
gewone natuurprososse .wotte geld wat God by die skepping
reeds vasgelê hot.
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6.3 Febe as diakonos (Rom 16:1)
Soos reeds in die behandeling van dr Scholtz se artikel in De
Kerkbode aangetoon 5.2.3.2, is hierdie teks bale omstrede.
Ook in byiae 13 word meer as die gewone aandag daaraan
gegee. Dit haal drie argumente aan teen die opvatting van die
“diakonos” hier in die amptelike sin van die woord: Die woord
word hier gebruik in die wyer betekenis van dienskneg of be
diening soos in Rom 12:7 (“...of bediening, in die werk van
bediening”) en 1 Thess 3.2 (“en ons het Timotheüs, ons
broeder en dienaar van God en medewerker in die evangelie
van Christus, gestuur...”). Waar die woord presbuter of
episkopos nooit in die NT of in die vroeg-Christelike kerk aan
‘n vrou gekoppel word nie, is dit anders met die naam
diakonos. Die een keer se gebruik van die woord vir ‘n vrou in
die Skrif hier in Rom 16~1 is onvoidoende grond vir die bewe
ring dat die vrou in die NTe kerk as diaken gedien het.

Hendriksen sê dat vers 2 aantoon in watter sin Febe diakonos
was. Wat Paulus die Romeinse-gemeente vra om vir haar te
doen, is wat sy in Kenchrée gedoen het: “...dat julie haar ont
yang in die Here, soos dit die heiliges betaam, en haar bystaan
in elke saak waarin sy julie mag nodig he. Want sy was vir bale
‘n beskermster en ook vir my.” In ‘n hawedorp soos Kenchréë
waardeur menige reisiger gegaan het, het sy aan menige
Christen wat op pad was, ‘n woord van hartlike verwelkoming
gerig, goeie advies gegee, beskerming teen gevaar gebied en
dikwels selfs ‘n oop huis om die nag deur te bring, of dan in te
biy tot die volgende skip sou vertrek. In kort, sy het gasvryheid
aan baie van die besige hawesentrum van Kenchréë gebied.
Ook Ridderbos sien haar optrede as “beskermster” as dat sy
huip en steun aan baie gebied het, ook aan Paulus. Hoewel die
woord prostasis op sigseif patrona beteken, beskermvrou by
van vreemdelinge of vrygelatenes, in die regtelike juridiese sin,
het dit hier ‘n meer algemene betekenis.

Hieruit sou ‘n mens dan kon sê dat net soos die woord pro-
stasis ‘n regtelike betekenis het, maar hier in ‘n meer
algemene sin gebruik word, die woord diakonos in die ge
meentelike verband gewoonlik ‘n amptelike betekenis dra,
maar hier ‘n meer algemene betekenis het.

Die argumente vir Febe as diaken in die amptelike sin is 00k
sterk: Die woord diakonos kom 22 keer in Pauius se briewe
voor en word soos voig gebruik: die owerheid — 2 keer; Febe,
‘n vrou — 1 keer; Christus — 2 keer; Timotheüs — 2 keer;
Tichikus — 2 keer; Paulus — 7 keer; Satan — 2 keer; valse
apostels — 1 keer; diakens — 3 keer. Vir ampsdraers in die
kerk kom die woord dus 14 keer in Paulus se geskrifte voor
waarvan net 3 keer op diakens dui. Vir 7 van die 8 ander kere in
Paulus se briewe kan ‘n sterk saak daarvoor uitgemaak word
dat die woord ook dui op diens wat ‘n amptelike karakter dra.
Die 8 ste een is dan Febe.

Paulus se gebruik van die woord in sy briewe iyk dus asof dit
die standpunt begunstig dat Febe in een of ander amptelike
hoedanigheid gedien het.

Die manier waarop Paulus van Febe praat, dui ook op meer as
net gewone diens: “...ons suster Febe, wat ‘n diakonos is
van die gemeente in Kenchrée.” As Febe in Rome kom, sou sy
nog steeds gesien word as diakonos van die gemeente in
Kenchrée, terwyi die roeping van die gelowige om in die
Aigemene amp van die gelowige oral en voortdurend goeie
werke te doen, tog nie so uitgedruk sou word nie. Die woorde
“diakonos van die gemeente” laat tog dink dat sy in die ge
meente van Kenchréë meer was as net ‘n suster in die
algemene amp van die gelowiges soos alie ander susters.

Dit is moeilik om tussen hierdie twee eksegetiese standpunte
te kies. Daarom se verskeie kommentare dan ook net dat die
uitleg van diakonos hier onseker is en dit is myns insiens die
eeriikste gevolgtrekking om te maak.

Geref Kerk staan of val by die moontlikheid dat Febe in Rom.
16:1 ‘n diaken was en dat die weduwees in 1 Tim 5:9—10 of
diakonesse was of dan ‘n weduwee-orde gevorm het nie.
Enigeen wat met ‘n oop gemoed lees wat die taak van suike
moontlike diakonesse was voigens Calvyn se kommentaar
daarop (Inst IV 3.9 en sy kommentaar op 1 Tim 5:9—10) en
hoe dit in die kerk van die eerste eeue ontwikkel het, sal toegee
dat dit bale verskil van die posisie en taak wat diakens in die
Ned Geref kerk vandag bekIee en verrig (sien verder Vll.1). Dit
was suiwer net ‘n hulpdiens naas die amp van biskop of
presbieter of dan tot werk onder vroue beperk. Ons Kerk se
Vrou~ Diens kom bale nader daaraan as wat enige diens van
vrouein die diakenamp daaraan ‘n beter uitdrukking kan gee.
In die vroeë kerk is weduwees wat hierdie diens verrig het,
spesiaai daarvoor afgesonder en het hulleself daaraan gewy.
Daarom moes hulle volgens 1 Tim 5:9 dan ook ouer as 60 jaar
wees sodat hulie nie deur ‘n huisgesin of moontlike nuwe
huweiik verhinder sou word om hulleself so algeheel hiervoor
te gee nie. So lei ek in elk geval af uit wat Calvyn sê oor hulle
ouderdom in 1 Tim 5:9 (“First he says that they must be sixty
years old, for since they were being supported at the public
expense, it was but right that they should have reached old
age. And another and even stronger reason was that it was in
tolerable that they should dedicate themselves to the service
of the Church if there still remained any likelihood of their be
ing remarried. They were received on condition that the
Church should help them in their destination and that they on
their side should be employed in ministering to the poor, as far
as their health allowed”).

Voorstanders van toelating van die vrou tot die diakenamp
moet om konsekwent te wees in hulle beroep op Calvyn dan
ook vra dat so ‘n vrou in die amp ouer as 60 jaar moet wees.

6.4 1 Tim 3:11 (“Net so moet die vroue waardig wees, geen
kwaadspreeksters nie, nugter, betroubaar in alles.”)

Hierdie moontlike Skrifgrond vir toelating van die vrou tot die
amp word nie in bylae 13 behandel nie.

Praat Paulus miskien hier van vroulike diakens? In 3:1-13 is hy
immers besig met die vereistes vir opsieners en diakens. Eers
skryf hy oor die opsieners en dan in vers 8 tot die diakens oor
te gaan met die woorde: “Net so moet die diakens waardig
wees...” (Diakonous, hosautos, semnous. .j. Hierdie stuk
oor die diakens sluit eers in vers 13 af. In die middel daarvan
(vs 22) sê hy skielik: “Net so moet die vroue waardig wees. .

(Gunaikas, hosautos, semnas...”) In vers 12 praat hy weer
van die mans as hy sê: “Die diakens moet manne van een vrou
wees... (Diakoni estosan mias gunaikos andres).

Uit hierdie verband kan twee moontlike verklarings aan die
“vroue” van vers 11 gegee word en myns insiens is dit nie
moontlik om suiwer eksegeties die een bo die ander te verkies
n ie:

Die inleidingswoorde van verse 8 en 11 stem so ooreen dat dit
moontlik is dat Paulus hier van manlike en vroulike diakens
praat.

Omdat Paulus onmiddellik in die daaropvolgende vers praat
oor die diaken as man van een vrou, is dit ook moontlik dat hy
in vers 11 van die vroue van diakens praat. In verse 8 en 11
praat hy van “diakens” en “vroue” en in vers 12 bring hy die
twee met mekaar in verband: “Diakens. . .vroue”.

Indien vroue in vers 11 wel na diakonesse verwys, is dit in
teressant dat Paulus nie soos by die opsieners en diakens
enigiets Se oor hoe hulle huislike lewe moet wees nie. Hieruit
ontstaan die vraag of hierdie vroue die weduwees is waarna hy
ook in 5:9—10 verwys, hoewel dit ‘n vraag bly waarom hy dan
die vereistes vir die diakonesse so herhaal?

Ek meen nie die beswaar teen die vrou in die amp in die Ned Die bepaalde lidwoord “die” ontbreek in vers 11 voor “vroue”
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en daarom kan dit of opgeneem word as “die vroue” wat die
standpunt van diakonesse sou bevoordeel, of as “huile vroue”
wat dan sou dui op vrouens van die diakens (Groenewald).
Pleitbesorgers vir eersgenoemde verkiaring sê dat as Paulus in
vers 11 die vroue van die diakens bedoel het, hy duidelik sou
gesê het “hulle vroue”. Aan die anderkant kan gesé word dat
as hy diakonesse bedoel het, hy dan sou gesé het “vroue wat
diaken is”.

Uit hierdie vers kan dus geen sekerheid verkry word nie en
geen verantwoorde standpunt kan daarop gebou word nie.
Ridderbos sê in sy kommentaar op Rom 16.1 dat 1 Tim 3:11 as
bewys vir vroue as diakens hoogs onseker is en Groenewald
gee voorkeur aan die vroue hier as vroue van die diakens,
hoewel hy ook die moontllkheld van dlakonesse so sterk
beskou dat hy vanuit hierdie moontlikheid ‘n hele stuk kom
mentaar gee oor hierdie vereistes wat die apostel stel vir sulke
vroue in die amp van diaken.

Suiwer eksegeties beskou kan Rom 16:1 en 1 Tim 3:11 dus nie
as “be~çyse” vir diakonesse in die NTe kerk eintlik gewig dra
nie. Dit toon hoogstens aan dat daar so ‘n moontlikheid was.
Dit lyk egter of ons ‘n buite-Bybelse bewys het dat hierdie
tekse wel opgeneem moet word as aanduiding van diakonesse
in die NTe kerk. In sy brief aan keiser Trajanus skrywe Plinius,
goewerneur van die provinsie Bethinie-Pontus, oor hoe hy die
Christene behandel en vertel van twee slavinne wat hy Iaat
martel het. Sy presiese woorde is: “ancillis quae ministrae
dicebantur” (slavinne wat ministrae genoem word). Hierdie
brief dateer uit die jaar 112/113. Hy noem hierdie slavinne dus
ministrao van die Christene. Volgens Smith se Latynse
woordeboek is die betekenis van hierdie woord “an inferior,
hence a server, servant, attendant, helper, agent.” Dit stem
ooreen met die gewone betekenis van diakonos. Plinius dui
dus hierdie twee slavinne aan as diakonesse. Vir my kom hier
die buite-Bybelse getuienis redelik sterk voor, veral ook in die
hg van die vraag wat dr SP Dee vra law Diacones): “Hoe zou
die zo snel hebben kunnen opkomen, en dat in een tijd waarin
de vrouw van het publieke leven uitgesloten was, indien de
apostolische tijd hier niet het voorbeeld gegewen had?”

Ek meen ons moet dit egter sien in die hg van wat bylae 14 van
die AKLAS-verslag van 1978 sé oor die amp in die vroeë
Christelike kerk: “Die tyd van die vroeë Christelike kerk was ‘n
tyd van wording en groei en gevolglik is ook ‘n sekere
vloeibaarheid duidelik te merk: dit was ‘n tyd van ‘n Iosmaak
van die tempel en sinagoge, van die stigting en organisasie van
nuwe gemeentes in nuwe situasies waarvoor baie aanpassings
en reëlings nodig was waarvoor daar geen kerkhike orde be
staan het nie. Daar was ‘n veelheid van charismata en dienste
(diakonia) wat nie noukeurig beskryf word nie, maar almal was
gerig op die opbou van die gemeente en het iets uitgedruk van
die volheid van die genade van Christus aan Sy liggaam”
(Gevolgtrekking 1). Hierdie vloeibaarheid van die amp in die
NT word myns insiens daarin gesien dat hoewel Efes 4:11
onderskei tussen “herders en leraars” toon ‘n vergelyking van
Hd 20:28, 1 Tim 3:2 en Tit 1:7,9 dat herder, leraar en ouderhing
tog ook weer gelykgestel word. Dit was eerder verskillende
aspekte van dieselfde ampsbediening. Uit 1 Tim 5:17 is
duidelik dat die leraarsamp uit die ouderlingamp aan die ont
wikkel was. Ook WD Davies sien dit so as hy van die vroeë
stadium van die eerste gemeente verklaar: “It was more an
organism (as ‘n organisasie — my invoeging). The rudiments
of order were there, but far more characteristic was die ardour
of life under the guidance of the Spirit” (Peake’s Commentary
on the Bible, bI 870).

In hierdie tyd van ontwikkeling het sekere soorte ampte en
dienste egter redelik vroeg, j~, selfs van die begin af bestaan of
uitkristalliseer. Eerstens was daar die buitengewone ampte van
die apostels en die profete, naas die meer gewone ar,lpte
waarbinne daar weer die ampte of bedieninge was waarin
regeringsmag gesetel het, soos herders, leraars en ouderlinge,

dan ampte en bedieninge wat meèr ‘n dienende karakter as
hulpdiens van die regerende amp of diens in die gemeente
gehad het, soos die diakens en helpers. Vir al hierdie diakonia
en ampte moes daar ‘n besondere toerusting van die Gees
wees. So was daar binne die ouderlingegroep ook weer
diegene wat ‘n besondere toerusting van die Gees gehad het
om te onderrig of te leer en hulle het dan as leraar in die ge
meentebyeenkoms opgetree, terwyl daar weer ander was wat
net as voorgangers opgetree het (Rom 12:8). Waarskynlik was
daar ook gemeentelede buite die ouderlingamp wat gawes van
onderrig gehad het hoewel ons geen gegewens oor so iets in
die skrif kry nie. Genesings, kragte en tale was meer net
genadegawes as sulks waarmee die gemeente gedien is, maar
waaraan geen amp verbonde was nie. So ook kon sekere per
sone die gawe van profesie gehad het sonder dat hulle as pro-
fete in ‘n profeteamp erken was. Dit is duidelik dat moontlike
diakonesse binne die raamwerk van hulpdienste ontwikkel het.
Die apostel Paulus het daarvoor gewaak dat vroue nie in hier
die vrye, lewende gang van orde in die gemeente so sou op
tree dat dit hulle onderdanigheid aan die man in gedrag sou
bring nie, en dit nie vanweë die samelewing nie (immers wat
sou die gewone vry burger sé van ‘n gemeenskap waarbinne
slavinne diakonesse kon wees), maar vanweë die Here wat ‘n
sekere rangorde binne die vryheid wat die Gees werk, gehand
haaf wou he. Hoewel dit dus so is dat profeet, leraar, apostel,
genesing, helper, tale, barmhartigheid, voorganger, en
sovoorts in een asem genoem word vanweë die feit dat dit
alles van die Gees se toerusting en werking afhankhik was en
alles maar basies vorms van diens binne die koninkryk en ge
meente was, was daar alreeds ampte. Buiten die charismata
en bedieninge wat die karakter van hulp- of barmhartigheids
diens gedra het, is ‘n patroon geskep van uitsluiting van die
vrou van sekere posisies en dienste wat haar verhouding tot
die man anders sou reel as wat God by die skepping ingestel
het.

Drie dinge is dus belangrik waar die vrou in die diakonesseamp
ter sprake kom: die belangrikste is dat alle ampte moet fungeer
binne die raamwerk en atmosfeer van die vrye werking van die
Gees van die Here in die gemeente. Die tweede is dat so ‘n
diens van die vrou nooit in stryd moet wees met haar God
gewilde posisie teenoor die man nie en dat dit in die derde plek
die karakter van hulp- en barmhartigheidsdiens moet dra. As
diakonesse binne hierdie raamwerk in die Ned Geref Kerk kan
dien, kan ek nie sien dat daar vanuit die Skrif teen so ‘n diens
van die vrou in die gemeente beswaar kan wees nie. Diens vir
die vrou in die diakenamp in die Ned Geref Kerk pas egter nie
by hierdie raamwerk in nie. Wat die eerste en belangrikste
betref meen ek is hierdie ontwikkeling in ons Kerk meer ‘n
toegewing aan die tydsgees as wat ons daardeur tot dieper
gehoorsaamheid aan die Woord van God kom. Wat die
tweede betref druis die posisie van die vrou as diaken in ons
Kerk in teen die soort onderdanigheid wat die Skrif van die
vrou in haar verhouding tot die man verwag. Wat die derde
betref bied die Vroue Aksie van ons Kerk aan die susters van
ons Kerk ruim geleentheid om sulke hulp- en barmhartigheids
dienste te verleen.

6.5 Die vrou in haar verhouding tot die man as beeld van die
gemeente in haar verhouding tot Christus, Efes 5:22-24.

Bylae 13 se niks hieroor nie. Uit wat ek reeds oor 1 Kor
14:34—35 en 1 Tim 2:11 —l4geskryf het (4.4.2 en 4.4.3; 6.1.1;
6.2.4; 7.2.2), is dit duidehik dat die apostel Paulus die swyg
gebod vir die vrou vanuit haar posisie van onderdanigheid aan
die man beveel. Ek het ook reeds uit 1 Kor 11:3,7—12 (7.2.1)
aangetoon dat hierdie onderdanigheid ‘n saak van hoe eer vir
die man en vrou is. Uit al hierdie gedeeltes is dit ook duidehik
dat die onderdanigheid vir die vrou in die algemeen geld en nie
net vir die getroude vrou in haar verhouding tot haar eie man
in die huwehik nie.

Daar is wel twee gedeeltes waarin haar onderdanigheid net
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binne die raamwerk van die huwelik gepiaas word sonder
enige verwysing daarin na die posisie van die vrou in die ge
meente, naamlik Kol 3:18 (“Vroue, wees julie mans onder
danig soos dit betaamlik is in die Here”) en 1 Petr 3:1 (“Net so
moet hulie vroue aan julie eie mans onderdanig wees”).

in Efes 5:22 —24 (sien ook 4.4.7) het ons weer ‘n gedeelte wat
handel oor die verhouding van man en vrou in die huwelik as ii
lustrasie van die verhouding tussen Christus en Sy gemeente.
Die voigende waarhede uit hierdie gedeelte val op:

6.5.1 Soos uit die Grieks biyk, word die vrou se onder
danigheid aan haar man gesien as ‘n verdere praktiese deur
voering van die vervliiing met die Heilige Gees in die ge
meentelike ewe. Ons het die hoofwerkwoord van ‘n baie lang
sin in 5:18 waar Paulus Se: “. . .word met die Gees vervui.” Ai
die werkwoorde wat hierop voig is deeiwoorde wat van die
hoofwerkwoord afhanklik is. Om dit in Afrikaans uit te bring,
vertaai ek soos voig: “. . .word met die Gees vervul, sprekende
onder mekaar met psalms...’ singende en psaimsingende in
julie harte...’ dankende altyd vir alies...’ onderdanig aan
mekaar in die vrees van Christus, die vroue aan hulie eie
mans...” Binne watter heeriike raamwerk van verheffende
geestelike beiewenisse word die verhouding van die vrou en
man tot mekaar nie gepiaas nie. Die vervuiling met die Gees
met die verblyding en onderdanigheid aan mekaar wat dit in
die gemeente werk, word tot die huwelik deurgevoer. Onder
andere kan ons hieruit sien dat die geesteiike kwaliteit van die
gemeenteiike iewe die gesin moet verryk (ek gb ook ander
som).

6.5.2 in iyn hiermee moet die woorde in vers 22 “soos aan
die Here” (“die vroue aan huile eie mans soos aan die Here”)
ook gesien word as verdere deurvoering van dieseifde in
gesteidheid op die Here as in die vorige verse: “. . . psaimsing
ende in julie harte vir die Here, dankende... in die Naam van
onse Here Jesus Christus vir God die Vader, onderdanig... in
die vrees van Christus, die vroue aan hulie eie mans soos aan
die Here Die vrou se onderdanigheid aan haar man moet
dus deel wees van ‘n algemene iewensgerigtheid op die Here
wat geskep word deur die vervulling met die Heilige Gees en in
die teken staan van groot iof en blydskap. Net so die man in sy
verhouding tot die vrou. Daarom sê Pauius aan hom om sy
vrou te voed en te koester soos Christus die gemeente. Hierdie
siening van mekaar via Christus en Sy gerneente sal natuurlik
die biydskap van die Here in die huweiiksverhouding ook
verder bevorder.

6.5.3 in hierdie vreugdevolie onderdanigheid aan haar man in
toewyding aan die Here deur die toerusting van die Heiiige
Gees word die vrou ‘n beeld van die gemeente in haar onder
danigheid aan Christus as Hoof van Sy kerk. Cok haar
verhouding tot haar man word dan iets wat ‘n sterk
getuieniskarakter dra orndat dit heenwys na ‘n veei groter
werkiikheid as net haarseif in haar huweiik. Hierdie getuienis
iewer sy in die eerste piek in haar eie huis teenoor haar
huisgenote, rnaar dan ook in die gemeente en aan die wêreld
met sy siening en praktyk oor die verhouding van die vrou tot
die man. Hier het ons presies die teenoorgesteide van wat
eksegete wat die vrou tot die amp wii toelaat, voorhou.~ De
swyggebod waarin die onderdanigheid van die vrou in
die gemeente deurwerk, vind nie sy aansluiting by die
sedes van die tyd en die praktyk van die destydse same
lewing nie, maar moet juis aan die gemeenskap wat in
Paulus se tyd heidens was en vandag nog steeds van
God afvallig is, ‘n getuienis lewer van die nuwe verhou
ding wat Christus tussen man en vrou kom skep het, ‘n
verhouding wat van die nuwe gerneenskap, die gemeente,
deurwerk na die huwelik en van die huweiik na die nuwe
gemeenskap. Christus het so ‘n ander gees, so ‘n verhewe in
houd en karakter aan die vrou in haar onderdanigheid aan die
man gebring (en natuurlik in die man se hoofskap oor die vrou)
dat dit onherkenbaar anders was as die posisie van die vrou in

die samelewing. Christus se veriossing was ook ‘n veriossing
van die huwelik omdat hy die mense wat daarin staan, verbs.
Net 5005 wat daar ‘n verskii is tussen die ou mens en die
wedergeborene, al lyk huile uiteriik nog na dieseifde mens,
was daar ‘n groot verskii tussen die vrou in haar verhouding
tot die man in die Christeiike huweiik en gemeente en die wat
in die samelewing bestaan het. So moet dit vandag ook wees.

6.5.4 Uit hierdie verhewe karakter van die vrou in haar onder
danigheid aan haar man is dit weereens duidelik dat die vrou in
hierdie onderdanigheid geensins verneder word nie. Watter
eer is dit immers vir die gemeente om aan Christus onderdanig
te wees.

6.5.5 Aangesien die huweiik die eerste terrein van die vrou se
lewe is en haar verhouding met haar man die persoonlikste van
able menseverhoudings in haar lewe is, moet haar onderdanig
heid vanselfsprekend juis ook eerste daar gesien word. Onder
danigheid aan haar eie man behels op persoonlike viak uitsiui
ting van onderdanigheid aan ander mans, maar nie die ophef
fing van hierdie beginsei as suiks tussen die twee gsiagte in die
gemeente nie. Daarom voer die apostel Pauius ook die vrou se
onderdanigheid tot haar optrede in die gemeente deur. in die
gemeente moet dit so uitgewerk word dat dit aityd eerbaar biy
in terme van haar onderdanigheid aan haar eie man, en ook
eerbaar biy in terme van die man se posisie teenoor sy vrou.
Dit sou tog teenstrydig wees dat die man in die huweiik oor sy
vrou moet heers, maar in die gemeenskap deur haar of ‘n
ander vrou regeer word. Die gemeente en die huisgesin moet
mekaar immers nie afbreek nie, maar die een moet die ander
versterk. Die een is ‘n insteiiing van God as Verbosser en die
ander van Horn as Skepper en Hy is nie met Homseif in stryd
nie. Wat Hy met die skepping ingestei het, het profeties
heengewys na die hoogste vervuiiing daarvan gevind in
Christus en Sy gemeente. Vanuit hierdie vervuiiing word die
huwelik in Efes 5:22 vv belig.

6.5.6 ‘n Opvailende aspek van wat Paulus in Efes. 5:22—24
sê is dat die verhewe betekenis van die man en vrou se
huweiiksverhouding normatiewe karakter kry waaruit ‘n gebod
vboei: “Soos die gerneente aan Christus onderdanig is, so
moet die vroue dit ook aan huile eie mans wees” (vs 24). Hier
is dus nie net ‘n mooi en verhewe beeld wat teoiogies aan
spreek maar in die lug bly hang nie. Dit moet in die praktyk
uitwerk.

Die vrou moet dus in haar onderdanigheid aan haar man in die
huwelik en aan die man in die gemeente die iliustrasie wees
van ‘n baie verhewe beeid en getuienis. Die toeiating tot die
ampte wat die vrou in die Ned Geref Kerk begin kry het deur
die besiuit van die Aigemene Sinode van 1982, tas noodwen
dig die praktiese vergestaiting van hierdie beeid in ons Kerk
aan en verarm die geestelike karakter van ons kerklike iewe.

6.6 Nogeens 1 Kor 14:34—35 en 1 Tim 2:11 —14
Hierdie twee Skrifgedeeltes is van soveel beiang vir die saak
van die vrou se toelating tot die amp dat ek reeds verskeie kere
in hierdie gravamen verskillende aspekte daarvan moes uitiig
ten einde ‘n antwoord te kon gee op sekere standpunte (4.4.2
en 4.4.3, 5.5.5, 5.2.4, 6.2.2). Cm ‘n voliedige beeid te kry oor
wat hierdie twee Skrifgedeeites leer, behandei ek dit hier
verder. Cm nader aan die oorspronkiike Grieks te kom (teks
van Bybeigenootskappe, 3e uitgawe), gee ek my eie vertaling.

6.6.1 1 Kor 14:34—35
(33) Soos in ai die gemeentes van die heiliges (34) moet die
vroue in die gemeents swyg, want dit word huile nie toegeiaat
orn te praat nie; maar huile moet onderdanig wees, soos die
wet ook sé. (35) As hulie lets wil leer, laat hulle tuis (let. in
huis) hufle eie mans uitvra, want dit is iehk vir ‘n vrou om in die
gemeente te praat.

6.6.1.1 Die kiem op die gemeente(s) vai op. Drie maai staan
daar “in die gemeente(s)”. Dit word nog verder onderstreep
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deur die toenstellende “in huis” — “tuis”. Dit is duidelik dat
die apostel die kerk in die geheel en in sy gemeentebyeenkoms
bedoel.

6.6.1.2 Ook drie koer word stilswye die vrou opgele. Die
eerste keer gebruik die apostel die direkte woord “swyg”. Dan
stel hy dit negatief “nie toegelaat om te praat nie”, om dan ‘n
praat in die gemeentebyeonkoms as “lelik” te beskryf. Hy kon
nouliks dit sterker gestel het. Voeg hierby nog die sterk
motiveringe wat die apostel vir hierdie swyggebod gee,
naamlik die wet (vs 34) en die bevele van die Here (vs 37) en dit
is duidelik dat ons hier ‘n apostoliese bevel van buitengewone
gesag het wat net deur doolbewuste ongehoorsaamheid ver
ontagsaam kan word.

6.6.1.3 Die Grieks pleas ook groter klem op die vrou Se wil of
begeerte om te leer as wat in die vertaling hierbo uitkom: “As
die vrou jets wil leer (mathein thelousin in plaas van net
die optatief vir mathein). Ek meen nb dat die apostel enigiets
neerhalend hiermee suggereer asof die vrou by uitsondering
die begeerte en wil het om jets to leer nie. Inteendoel, hiermee
erken hyjuis dat die vrou ook hierdje begeerte na kennis en in
sig het. Daarom word sy in teenstelling met die Joodse sina
gogediens in die gemeentebyeenkoms ten voIle saam met die
man toegelaat, anders kon die man net so wel alleen die diens
bygewoon het en haar dan tuis van alles vertel het wat daar
geleer is. Sy mag egter geen vrae of aan enige bespreking
deelneem nie (soos wat daar blykbaar geleentheid voor was in
die gemoentebyeenkoms in die NTe kerk). As die vrou dit nje
eers mag gedoen het nje, ten spyte van haar begeerte en selfs
moontlike bydrae, hoeveel mindor dan wat die onderrjg self
betref. So jets was net nie toelaatbaar nie. Dje enigsto uitson
dering was wanneer God direk met profesje deur dje vrou sou
praat of die vrou in die gebed met God sou praat (1 Kor 11:5).

Hoe ‘n duidelike voorbeeld is hierdie swyggebod nie van hoe
mm die NTe kerk humanisties ingestel was nje. Hulle het nie
vanuit die mens oor hulle geloof besin of hulle gemeentes in
gerjg nie, maar suiwer vanuit God en Sy wil soos deur open-
baring bekend gemaak. Die hele gees van hierdie swyggebod
weerspreek enige gedagte van ‘n aansluiting daarvan by
menslike sedes en opvattinge van daardie tyd.

6.6.1.4 Die vrou se vra van haar man tubs word dour ‘n
versterkte vorm van die werkwoord erotao (vra) aangedui
(eperotao). Daarorn vertaal ek dit met ujtvra. Dat hierdie soort
vra tuis meer behels het as net vrae wat gevra is, word vir my
bewys deur Priscilla wat tuis een of ander aandeel gehad hot
om Apollos saam met haar man te onderrig (Hd 18:26).

6.6.2 lTirn2:11—12
(11) ‘n Vrou moot in stilte onderrig ontvang in alle onderdanig
heid. (12) Ek laat ‘n vrou nie toe om onderrig to gee of oor ‘n
man gesag te he nie, maar om in stilte te woes.

6.6.2.1 Twee keer stel die apostel die vrou so swye as “in
stilte”. Die “in stilte” in vers 11 korelleer met “nie onderrig gee
nie” in vers 12, terwyl “in alle onderdanigheid” (vs 11) woer
korreleer met “nie oor die man gesag to he nie” in die
volgende vers. Net soos in 1 Kor 14:34—35 val dit dus op hoe
sterk die apostel ook weer hierdie swyggebod en die vrou so
onderdanige posisie beklemtoon. As die stilheid van die vrou
beklemtoon word dour die herhaling van “in stilte”, word die
onderdanigheid weer beklemtoon dour die woord “alle” —

“alle onderdanigheid.” Verder word die stilheid beklemtoon
deurdat die teenoorgestelde ter verduideliking afgewys word
— “nie orn onderrig te gee nie. Net so ook met die onderda
nigheid waarvan die teenoorgesteldo is om oor die man gesag
to he. Dan is dear ook die teenstellende “ondorrig ontvang” en
“onderrig gee”.

6.6.2.2 As Paulus hier Se: “ek laat nio too nie” is dit duidelik
dat hy sy apostoliese gesag agter hierdie gobod of verbod
plaas. Saarn met “die wet sê” en “bevele van die Hero” in 1

Kor 14:34, 37 hot ons dus ‘n drioledige of drievoudige
gesagstruktuur agter die swyggebod. Om dit af to maak met ‘n
verklaring dat die apostel horn op die sedos van sy tyd vir die
swyggebod beroep hot, is orn die Skrif to verdraai. ‘n Mens
voel genoop om te vra dat as so ‘n beklemtoonde Skrif
uitspraak met sulke onbetwisbare gesag daaragter deur
die kerk so gerelativeer kan word, watter uitspraak in
die Skrif dan op die ou end werklik gaan geldig bly vir
die lewe van die kerk?

Hot die Algernene Sinode van 1982 besef wat die implikasies
van sy besluit is vir die kerk so omgang met die Skrif? Ek kan
nie andors as orn to gb dat talle afgevaardigdes so dour eon of
ander redevooring moegevoer moos gewees hot dat hulle
onder die indruk van ‘n oomblik besluit hot sonder om die vor
reikende konsekwensies van so ‘n besluit in gedagte to hou.
So hot ‘n sekere afgevaardigde in elk geval sy besluit ton
gunsto van die vrou so toelating tot die amp van diaken vir my
verduidelik.

6.7 DIE GEES VAN DIE NUWE TESTAMENT

is nie ‘n wottiese goes nie, rnaar eon van vryheid en bevryding,
van liefde en genade oor mense. Dit rnag lyk of hierdie strong
uitsluiting van die vrou uit die amp en die bekbomtoning van
haar onderdanigheid in stryd is met die goes en bedooling van
die ovangelie en of die samolewing vandag vir die vrou groter
vryheid bied as wat die apostels die kerk toelaat orn to doen.

Wat die “emansipasie” van die vrou in die samelewing betref,
moot die konsekwensies daarvan nog volledig dourgetrek
word. Dit moot nog gesien word wat die vrugte aan hierdie
boom ebbs gaan woes. Myns insions is daar alroeds vrugte to
bespour wat nie vir ‘n gelowige to mooi lyk of to soot smaak
nie. Dit sal moot gosien word of die vrou hierdeur ‘n groter
vryheid gevind hot wat waarlik groter vervulling van God so
bodoeling met haar meegebring hot en dan dieper verydeling
en groter gobondenheid as ooit. Hoe hot die Westerse
samebewing in sy ontkerstende toestand nie juis die “krag,
liefde en solfbeheersing” (2 Tim 1:7) nodig wat die Goes van
die Here in sy kindors work nio.

Wat die vryheid en verbossing betref, dit maak ons nooit los
van God nie, maar bring ons eerder tot grotor gehoorsaamheid
aan Sy wil. Dit is juis bevryding van opstand teen Horn om in
ondorworpenheid aan Horn ons hoogste vorwesenliking to
vind.

Die diepsto vraag is of die apostels, en in besonder die apostel
Paulus, in hierdie saak die wil en bedoeling van die Here reg
verstaan en uitgespel hot. Vir Gereformeerdes met ons Sola
Scriptura en geboof in die inspirasie dour die Heilige Goes van
die Skrif so skrywers kan daar hieroor egtor goon twyfel bes
taan nio. Die Ned Geref Kerk bou immers leer en lowe op die
Skrif, nie in soverre as wat dit die Woord van God bevat nie,
maar orndat dit die Woord van God is.

Hierdie kbem op die goes van die NT word dour die apostob
Paulus self gole as hy in 2 Kor 3:6 van sy bedioning sê dat God
“ons bekwaam gemaak hot as dienaars van ‘n nuwe testa
ment, nie van die letter nie, rnaar van die goes; want die letter
maak dood, maar die goes maak lewend”. Die goes van die NT
hier kan natuurlik nie los verstaan word van die Hoilige Goes
nie.

Volgens hiordie gotuienis oor sy bedioning moot die swyg
gebod dan gesion word as ‘n voorskrif wat Paulus gegee hot
volgens die Heilige Goes so bedoeling met die NT. Tog is dit
moontlik dat ons die letter van die vrou so uitsluiting van die
amp in die Ned Goref Kerk ken rog he sonder dat ons meer die
beginsel en die goes van die vrou so onderdanigheid aan die
man in die gemoente en tuis orvaar. Dan word die uitsluiting ‘n
bbote vorm sonder krag en iets wat nie verstaan word nie.
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Wanneer so ‘n situasie oor ‘n Skrifwoord ontstaan, kan die
kerk op drie maniere daarop reageer:

6.7.1 Hy kan aanvaar dat die letter in die hg van die tyd se op
vattinge en gees wat ook in die kerk posgevat het, kragteloos
geword het, ja, selfs wetties, en dit prysgee vir dit wat gedra
word deur die gees wat onder lidmate heers volgens die
beskouings van die tyd.

6.7.2 Die kerk kan aanvaar dat die letter hoegenaamd nie
meer in terme van ons gebruike van die gees van ‘n voorskrif
uitdrukking kan gee nie. Dan kan hy so ‘n voorskrif ignoreer
mits dit geen skade sal doen aan die gees daarvan in die kerk
nie (by voetewas), of nuwe uitdrukkings vind van die gees
wat agter die letter sit. (In plaas van mekaar se voete te was,
kan ons mekaar se skoene skoonmaak, en aangesien ‘n
broederlike kus nie ons manier van groet is nie, kan ons by ons
gemeentebyeenkomste heelwat meer maak van ‘n hartlike
handdruk). Laasgenoemde is van die twee moontlikhede
getrouer aan die Skrif.

6.7.3 Die kerk kan lidmate opnuut skool in die betekenis van
die letter of vorm en hulle Iei tot ‘n aanvaarding van die gees
daaragter. In verband met die uitsluiting van die vrou van die
amp in die Ned Geref Kerk is hierdie myns insiens die aange
wese weg. Ons moet immers steeds trag om die gees en letter
van die Skrif te gehoorsaam. Aangesien regering van die vrou
oor die man volgens die Skrif so duidelik indruis teen die gees
en beginsel van die vrou se onderdanigheid aan die man, kan
ons ook nie anders as om die leer van die Skrif hieroor na te
volg nie.

In die hg van Efes 5:18—24 (sien 5.i—iii hierbo) is die
belangrikste wat die kerk moet doen, om opnuut die vervulling
met die Heihige Gees te soek.

7. ‘N GEGRONDE BESWAAR TEEN DIE TOELATING
VAN DIE VROU TOT DIE DIAKENAMP IN DIE NED
GEREF KERK

In die hg van wat in hierdie gravamen aangetoon is, wil ek my
besware teen die toelating van die vrou tot die diakenamp in
die Ned Geref kerk in die volgende punte saamvat:

7.1 Die posisie van die diaken in die Ned Geref Kerk
Dat die apostel Paulus die vrou van lering en regering in die
kerk uitsluit, is al voldoende in hierdie gravamen beredeneer en
bewys. Hieruit voig vanselfsprekend dat die amp van Ieraar en
ouderling vir die vrou geslote is en het die NG kerk tot sover
ook nog nie die vrou tot hierdie ampte toegehaat nie.

Wat die diakenamp betref het die Algemene Sinode van 1974
reeds beshuit om die vrou ook hiervan uit te shuit “gesien die
besondere posisie van die diakens in die kerkregering van die
Ned Geref Kerk.” In bylae 10 van die AKLAS-vershag van 1982
word die volgende punte oor die diaken gemaak (punt 7, bI
516—517 in die Agenda van die Algemene Sinode):

7.1.1 Die kerkorde verheen aan hom ongekwalifiseerde
aandeeh aan die regering van die gemeente (art 9.5).

7.1.2 Daar is nie een van die opdragte aan die ouderling (art
16) wat nie vir die diaken geld nie, veral as daarop gelet word
dat art 9.5 aan hom die regering en tug oor die gemeente
toevertrou.

7.1.3 Ahleen al die direkte opdragte aan die diaken (art 17)
dra aan hom veel omvangryker verantwoordehikhede op as die
eertydse armversorging.

7.1.4 Die verskil tussen diaken en ouderhing in ampsopdrag
word in die kerkorde en praktyk sterk gedvalueer. Daar is reeds
op gewys dat aan die diaken “ouderlingswerk” opgedra word
en dat hy dit in die praktyk doen. Tersehfdertyd is die ouderhing
ook betrokke by die diakenswerk. Die opdrag aan die ouder

Iing in art. 16 kan nie anders as om ook die opdrag aan die
diaken in art 17.1 in te sluit nie. Selfs wat kollekteerwerk
betref, sit ouderhinge dikwels hand by.

Die vrou kan dus nie tot die diakenamp in die Ned Geref kerk
toegehaat word sonder cm die duidehike uitshuiting van rege
ringsmag in die kerk deur die aposteh Paulus ongehoorsaam te
wees nie. Hierdie besluit van die Algemene Sinode van 1982
was dus onskriftuurhik.

7.2 Die normatiwiteit van die Skrif in gedrang
Bylae 11 op grond waarvan die Algemene Sinode van 1982
besluit het om die vrou tot die diakenamp toe te Iaat, het in die
formuhering van sy hermeneutiese uitgangspunt asook in die
ontwikkehing van die meerderheldstandputit getooii dat dii die
voorbeeld van die NTe kerk en selfs ‘n sekere beginsel in Pauhus
se swyggebod nie aanvaar as normatief vir die kerk vandag
nie. Dat hierdie vershag hom hierin op die besluit van die
Algemene Sinode van 1978 oor die vrou se hoofbedekking kon
beroep, toon dat daar in die besluite ocr die vrou ‘n deur
oopgemaak is om duidehike Skrifuitsprake so te interpreteer
dat dit van die krag daarvan beroof word. Dit kan die Ned
Geref Kerk net goed doen cm krities na die konsekwensies van
hierdie besluite vir die Skrifgesag te kyk.

Sien in hierdie gravamen 4.3; 4.4.2; 4.4.3; 4.4.6; 7.6.

7.3 ‘n Kritieklose aanvaarding van die vrou se posisie in
die samelewing

Net soos die pasvermelde beswaar hierbo word ock hierdie een
teen die AKLAS-vershag (bylae 11) van die Algemene Sinode
van 1982 ingebring. Ek het hierdie saak voldoende in die
gravamen toegehig.

Sien 3.3.2; 4.2; 4.4.8; 5.2.4.2.4

7.4 Die grondliggende saak van gesag glad nie in aan
merking geneem nie

Grondhiggend aan die hehe aangeleentheid van die vrou se
posisie in die kerk en samelewing is die beskouing oor gesag
omdat ‘n fundamentele gesagsverhouding tussen mense wat
God met die skepping van die eerste mensepaar daargesteh het,
in die hele aangeheentheid ter sprake kom. Ten diepste gaan dit
om die aanvaarding van God se verordeninge en voorskrifte oor
die aangeheentheid van die vrou se posisie teenoor die man soos
dit uitwerk in die kerk. Ek gb die Ned Geref Kerk het in die
beshuit ocr die vrou in die amp van diaken (1982) verder
wegbeweeg van sy roeping cm ‘n ihhustrasie van die koninkryk
van God te wees. In geeneen van die bylaes of ander stukke wat
ek ocr die saak gelees het, is hierdie behangrike aspek van die
saak goed beskou nie. Dit ahleen regverdig al ‘n hersiening van
die beshuit cm die vrou tot die diakenamp toe te laat.

Die hele gravamen hoop dus daartoe op dat ek vra vir —

8. ‘N HERSIENING VAN ‘N HERSIENING

Die beshuit van die Algemene Sinode van 1982 was ‘n hersie
ning van die beshuit van die Ahgemene Sinode van 1978 dat
vroue “in die betrekking van diakonesse as hulpkragte mag
optree, maar nie as diakens bevestig mag word nie.” In die hg
van die sterk moonthikheid dat ens weh in die NT verwysing
vind na diakonesse wat nie deel gehad het aan die regering van
die kerk nie, maar as huhpkragte gedien het, is hierdie besluit
van die 1978-Sinode vir my Skriftuurhik beter gegrond en meen
ek dat die Algemene Sinode van 1982 se hersiening hiervan
verkeerd was. Die ander abternatief is dat able diakens van die
kerkregering uitgeshuit moet word.

Graag bedank ek u as eerwaarde vergadering vir die oorwe
ging van hierdie gravamen en bid u die heiding van die Here
daarvocr toe.

WILLEM LOUW (BA,M Th)



BESKRYWINGSPUNTE 488

B6.5 HEILIG~NG VAN DIE SONDAG

Die Dagbestuur van die Sinodale Kommissie van Wes-Transvaal
(Moderatuur) versoek die Algemene Sinode dringend om

1. Sy beginselstandpunt oor die Sondag en die heiliging daar
van korttiks en duidetik te formuleer.

2. Die belydende en dooplidmate van ons Kerk op te roep om
die Sondag te heitig volgens die eise van die Woord van God,
deur onder andere te wys op

2.1 die getroue bywoning van die erediens en die
Kategeseskool.

2.2 die weerhouding van alles wat strydig is met die heiiiging
van die Sondag soos byvoorbeeld nie-noodsaakiike arbeid
en georganiseerde Sondagsport.

3. Die Regering te bedank vir hulie pogings om die Christelike
karakter van die Sondag te beskerm.

4. Die Regering te verseker van die Kerk se ondersteuning en
voorbidding ten opsigte van daadwerkiike stappe en wetge
wing met die oog op die handhawing van die Sondag as
Christelike feesdag.

5. ‘n Baie ernstige beroep te doen op die organiseerders van die
COMRADES om af te sien van hut voorneme om die 1987
Comrades (voigens persberigte) op ‘n Sondag te iaat piaas
vind.

Dagbestuur Sinodale Kommissie
WES-TRANSVAAL

86.6 DANS

“T o v by dans kom die groot vraag na yore, hoe funksioneer
die Bybei as riglyn vir etiese probieme wat weer op sy beurt die
hele kwessie van Skrifgebruik en Skrifberoep in etiese pro
bleme raak, daarom gee die Aigemene Sinode AKLAS opdrag
om ‘n studie te onderneem oor “Skrifberoep in etiese sake” as
opvoiging van die stuk oor “Skrifgesag en Skrifgebruik”.

Dagbestuur Sinodale Kommissie Oos-Kaapland

B6.7 VERTALING APOSTOLIESE
LOOFSBELYDENIS

GE-

“Die Algemene Sinode word versoek om t o v die nuwe
Afrikaanse vertaiing van die Apostoliese Geioofsbelydenis
weer aandag te gee aan die vertaiing “en neergedaal het na die
hel” omdat dit nie ‘n Skriftuuriik korrekte vertaling is nie.”

Dagbestuur Sinodale Kommissie Oos-Kaaptand

86.8 ONTUGWET EN DIE WET OP GE
MENGDE HUWELIKE

Die voliedige bestuit van die Sinode lui soos voig:

1. Die Sinode neem kennis van die besluite van die Aigemene
Sinode oor die wet op gemengde huwelike en die ontug
wet.

2. Die Sinode verkiaar egter dat rasgemengde huwelike nie
Skriftuuriik verbied word nie. (RVN 64.1)

3. Die Sinode verklaar ook dat ras geen rot mag speel by die
beoordeling van ontug nie.

4. Die Sinode bring sy standpunt onder die aandag van die
Hersieningskommissie van Ras, Voik en Nasie.

5. Die Sinode lê punte 2 en 3 voor as beskrywingspunt aan die
voigende Aigemene Sinode.

6. Die SMA wil dit duideik stei dat hulie beskrywingspunt nie
situasiegebonde is nie maar dat dit hulie oortuiging is dat
hulie standpunt op Skrifgronde rus en dat dit dus aigemeen
geldig behoort te wees vir die hele kerk.”

Sinode Midde-Afrika

B6.9 WET OP GEMENGDE HUWELIKE EN
ART 16 VAN DIE ONTUGWET

(Acta Algemene Sinode 1982, bi 1 432)

9.1 Die Sinode besluit om die Algemene Sinode te versoek
om sy besluite insake Art 16 van die Ontugwet en die Wet op
die Verbod van Gemengde Huwelike in heroorweging te
neem.

Motivering: Punte 1-8 hieronder

1. OPDRAG: DIE VOLGENDE SKRYWES IS
DEUR DIE MODERATUUR NA SKLAS VER
WYS VIR BESTUDERING, ADVIES EN AAN
BEVELINGS AAN DIE SINODE VAN 1983:

1.1 Die kerkraad van Stelienbosch-Welgeiegen het besluit:
“Dat ‘n versoek aan die Moderatuur van die Wes-Kaapse
Sinode gerig sat word om die besluite van die Algemene
Sinode in verband met Rassisme, die Verbod op Gemengde
Huwelike en die Ontugwet en die studiemateriaal wat daarby
hoort, na die SKLAS van die Wes-Kaapse Sinode te verwys
vir ‘n bestudering van die konsekwensies daarvan en om die
Sinode met advies en aanbeveiings in verband daarmee te
dien.

Die kerkraad voel dat daar om twee redes weer op ‘n hoe viak
na hierdie aangeieentheid gekyk moet word:

1.1.1 Die Breë Moderatuur het by die Algemene Sinode
aanbeveel: Studiewerk behoort voile aandag van sinodes deur
huile kommissies te ontvang, en indien die vrug van die studie
van gemeenskaplike belang blyk te wees word dit deurgestuur
om sodoende die druk op die Kommissies van die Aigemene
Sinode te verlig (Handeiinge 1982, bi 91).

1.1.2 Die Gereformeerde kerk het horn ook oniangs oor
bogenoemde saak uitgespreek en daar moet dus weer op
teologiese gronde na die hele aangeieentheid gekyk word.”

1.2 Die kerkraad van Kaapstad het besluit
“in die hg van par 7.2.1.1.2 van die meerderheidsverslag in-
sake die ontugwet en die wet op gemengde huwehike nI dat
“dit vanseifsprekend sal wees dat hierdie verbod heroorweeg
kan word wanneer omstandighede dit sal regverdig”, vra die
kerkraad die Sinodale Kommissie vir Leer en Aktueie Sake om
onverwyld te besin oor die wenslikheid al dan nie van die
betrokke wette en indien moontiik reeds by die eerskomende
Weskaapse Sinode vergadering versiag te doen.”

1.3 Werkmetode: Skrifgegewens
1.3.1 Die komrnissie gb dat die tersaakhike Skrifverwysings
voiledig in Ras, Volk en Nasie (Hierna genoem RVN) uitgespei
en verduidebik word. Die verwysing na RVN sluit telkens die
relevante Skrifverwysings in, en word nie in die versiag herhaai
nie.
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2. RASSISME

2.1 DIE BESLUIT VAN DIE ALGEMENE SINODE OOR
RASSISME IS:

“Aangesien die Nuwe Testament die prinsipiële gelykwaar
digheid (RVN 13.1) en die daadwerklike verskeidenheid (RVN
13.4, 13.7 en 23) van mense en volkere, elk met ‘n eie
bestaansreg (RVN 9) — sowel as die eenheid van die menslike
geslag (RVN 8 en 31.2) handhaaf, en aangesien die gebod tot
naasteliefde, wat ook in geregtigheid tot uiting kom (RVN
13.9), die etiese norm vir die reeling van volkereverhoudings is
(RVN 13.8) verwerp die Algemene Sinode alle rassisme as on
skriftuurlik, as sonde (vergelyk Heidelbergse Kategismus,
Sondag 40) aangesien dit sommigo volke as meerderwaardig
en ander as minderwaardig beskou en behandel.

Die Sinode spreek dit verder as sy oortuiging uit dat
rasbewustheid en volksliefde as sodanig nie sonde is nie, maar
wanneer ras en/of yolk deur wie ookal verabsoluteer word,
tree rassisme in wat sonde is.
(Acta Algemene Sinode 1982 p 1 382)

2.2 VERWYSINGS NA RAS, VOLK EN NASIE EN VOL
KEREVERHOUDINGE IN DIE LIG VAN die Skrif in bg
besluit is die volgende:

“2.2.1 Oor die Prinsipiële gelykwaardigheid van mense:
RVN 13.1: Die Nuwe Testament ~iandhaaf die gelykwaar
digheid van alle mense en volkere.

2.2.2 Oor die verskeidenheid van mense en volkere:
RVN 13.4: Die Nuwe Testament aanvaar en handhaaf die feit
van die verskeidenheid van volkere.

RVN 13.7: Volgens die Nuwe Testament hou die volkerever
skeidenheid steeds die gevaar in van ‘n sondige geskeidenheid
tussen volkere. Die kerk van Jesus Christus en die volkere
moet steeds met hierdie verwyderingskeppende moontlikhede
rekening hou en alles in die werk stel om wedersydse begrip en
respek te skep, om probleme uit te praat en brUe te bou wat sal
voorkom dat die verskeidenheid ‘n sondige geestelike geskei
denheid word,

RVN 23: Soos die kerk is ook ‘n yolk in die volkerever
skeidenheid in diens van die koninkryk van God.

2.2.3 Oor die eie bestaanreg van volkere:

Etniese verskeidenheid (RVN 9)

Die Skrif leer en handhaaf ook die etniese verskeidenheid in
die menslike geslag.

In die proses van die voortgaande differensiëring van die
menslike geslag in volke en rasse is daar nie net vloek nie,
maar ook seen, nie net ‘n oordeel oor die sondige oormoed
van die Babelbouers nie, ook ‘n daad van genade waardeur die
mensheid nie vernietig word nie, maar ‘sodat hulle die Here
kon soek’ (Hand. 17:27) en die bedoeling van God met die ver
vulling van die aarde bereik word.

2.2.4 Qor die eenheid van die menslike geslag:
RVN 8: Die Skrif leer en handhaaf die wesenlike eenheid van
die menslike geslag, tesame met die oer-samehang en die prin
sipiële gelykwaardigheid van alle volke.

RVN 13.2: (Vermoedelik nie 31.2 soos die Handelinge van die
Sinode dit notuleer nie.)

Die Nuwe Testament handhaaf die eenheid en solidariteit van
die menslike geslag.

2.2.5 Oor die noodsaak van Geregtigheid:
RVN 13:9: Die gebod tot naasteliefde moet ook tot uiting kom
in geregtigheid.

2.2.6 Oor naasteliefde as etiese norm:
RVN 13.8: Die gebod tot naasteliefde is die etiese norm vir die
reeling van die volkereverhoudinge.”

2.3 VERWYSING NA HEIDELBERGSE KATEGISMUS
Wanneer die Algemene Sinode rassisme as onskriftuurlik en
sonde beskryf, word verwys na Sondag 40 van die Heidelberg
se Kategismus, wat handel oor die sesde gebod. Daarvolgens
verbied die Here alle nyd, haat en toorn, en roep Hy ons op tot
vrede en vriendelikheid en om ons naaste se skade te probeer
afkeer.

2.4 KAAPSE KERK 1979 OOR RASSEDISKRIMINASIE
Ons neem in die verband ook kennis van die volgende besluit
van dIe Kaapse Slnude van 1979 (Ada p 352):

“Die Sinode herbevestig sy oordeel dat alle rassediskriminasie
wat in stryd is met (a) die etiese norm van die naasteliefde, wat
geregtigheid insluit, en (b) met die beginsel dat alle mense
voor God gelyke status geniet, strydig met die Bybelboodskap
is.,,

3. VRAE VAN EERSTE MINISTER AAN KERKE

3.1 VRAE AAN KERKE

3.1.1 Die besluite van die Algemene Sinode oor die Wet op
Gemengde Huwelike en die Ontugwet, het gevolg op vrae wat
deur die Kerk beantwoord moet word na onderhoude tussen
die Eerste Minister en verskillende kerke.

Algemene Sinode 1982 Agenda p 140:

“Het die owerheid jurisdiksie ten opsigte van die keuse van ‘n
huweliksmaat en kan hierdie jurisdiksie op grond van ras of
kleur toegepas word?

Is die kerke die mening toegedaan dat die omstandighede wat
tot die aanname van die Wet op Gemengde Huwelike in 1949
gelei het, ooit geregverdig was en of dit tans geregverdig is?

Is die kerke bereid om die Owerheid te versoek om die Wet op
Gemengde Huwelike en Afdeling 16 van die Ontugwet te her
roep of om ten minste die aspek van ras in die wette te elimi
neer?”

3.2 DIE WEflE WAAROM DIT GAAN

Die Kommissie oordeel dat die kerk by sy besinnig oor hierdie
vrae, kennis moet neem van die inhoud van die twee wette
onder bespreking.

3.2.1 Die Ontugwet: Artikel 16:
3.2.1.1 Die Ontugwet, No 23 van 1957 soos gewysig in No 68
van 1967 en No 57 van 1969, handel oor wetsbepalings met
betrekking tot bordele en ontug en ander handelinge in ver
band daarmee. Die sake wat behandel word is bordele, kop
pelary, ontering van minderjariges, ontvoering met die oog op
seksuele misdrywe, misdrywe met minderjariges en swaksin
niges, homoseksuele oortredings, ensovoorts.

3.2.1.2 Slegs Artikels 16 van die Ontugwet het te doen met
seksuele misdrywe tussen blankes en nie-blankes en die
volgende misdrywe of pogings daartoe word verbied: ontug;
onbehoorlike en onsedelike dade; uitlokking, ensovoorts.

3.2.1.3 Die maksimum strafbepaling is sewe jaar.

3.2.2 Wet op Verbod van Gemengde Huwelike — Nr 55
van 1949

Om die huwelike tussen blankes en nie-blankes te verbied en
om vir daarmee in verband staande sake voorsiening te maak.

1. Huwelike tussen blankes en nie-blankes word verbied. —

(1) vanaf die datum van inwerkingtreding van hierdie Wet
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mag ‘n huwelik tussen ‘n blanke en nie-blanke nie bevestig
word nie, en is so ‘n huwelik in stryd met die bepalings
van hierdie artikel bevestig word nietig en ongeldig:

Met dien verstande dat —

(a) So ‘n huwelik geldig geag word, indien —

Ii) dit te goeder trou deur ‘n huweliksbeampte
bevestig is en geen van die betrokke partye, en
ook niemand anders in kollusie met die een of die
ander van hulle ‘n valse verklaring aangaande
bedoelde huwelik gedoen het wat op ‘n oortreding
van artikel 4 neerkom nie; en

(ii) ~iiige pai ly by so ‘n huweilk wat voorgee dat hy ‘n
blanke is, na gelang van die geval, volgens
voorkoms klaarblyklik is wat hy voorgee dat hy is,
of in staat is om te bewys, in die geval van ‘n party
wat voorgee dat hy ‘n blanke is, dat hy uit ge
woonte met blankes as ‘n blanke omgaan, of in die
geval van ‘n party wat voorgee dat hy ‘n nie
blanke is, dat hy uit gewoonte met nie-blankes as
‘n nie-blanke omgaan;

(b) Wanneer so ‘n huwelik te goeder trou deur ‘n huwe
liksbeampte bevestig is, enige kinders wat uit so ‘n
huwelik gebore of ontvang is voordat dit deur ‘n
bevoegde hof ongeldig verklaar is, geag word eg te
wees.

(2) Indien ‘n manlike persoon wat ‘n Suid-Afrikaanse
burger is of wat in die Republiek gedomisilieer is, ‘n
huwelik buite die Republiek aangaan wat ingevolge
subartikel (1) nie in die Republiek bevestig kan word
nie, is so ‘n huwelik in die Republiek nietig en’
ongeldig.

(Sub-a (2) vervang by A.1 van Wet No. 21 van 1968).

2. Bevestiging van gemengde huwelike deur huweliks
beampte ‘n misdryf. — ‘n Huweliksbeampte wat wetens
‘n huwelik tussen ‘n blanke en ‘n nie-blanke bevestig, is
aan ‘n misdryf skuldig en strafbaar met ‘n boete van hoog
stens vyftig pond.

3. Ras word veronderstel volgens voorkoms. — lemand wat
volgens voorkoms klaarblyklik ‘n blanke of ‘n nie-blanke is,
na gelang van die geval, word vir die doeleindes van hierdie
Wet geag sulks te wees, tensy en totdat die teendeel bewys
word.

4. Valse verkiarings aan huweliksbeampte ‘n misdryf. — le
mand wat met betrekking tot die vraag of ‘n party wat aan
soek doen om sy huwelik deur ‘n huweliksbeampte te laat
bevestig ‘n blanke of ‘n nie-blanke is, ‘n valse verklaring aan
so ‘n huweliksbeampte doen, wetende dat so ‘n verklaring
vals is, is aan ‘n misdryf skuldig en strafbaar met die
strawwe wat regtens vir die misdryf van meineed bepaal is.

5. Kort titel. — Hierdie Wet heet die Wet op Verbod van
Gemengde Huwelike, 1949.”

3.3 RELEVANTE STAT~STIEK

3.3.1 Artikel 16 van die Ontugwet
Gedurende 1981 en 1982 is onderskeidelik 132 en 135 persone
skuidig gevind aan oortreding van Art. 16. Die getal is redelik
konstant.
(Gegewens van Dept Justisie)

3.3.2 Herkaassjfjkasje van rasse
‘n Toename in die getal aansoeke om herkiassifikasie word
sedert 1980 ondervind. In die jaar tot 30 Junie 1980 is 162 aan
soeke afgehandel, en in die jaar tot 30 Junie 1982 was dit
1189.

Onder die aansoeke wat tot 30 Junie 1982 goedgekeur is, is
722 Kaapse Kleurlinge blank verkiaar
3 Blankes tot Kleurlinge
1 indiër tot Blanke
1 Blanke tot Indiër
109 Swartes tot Kleurlinge
(Die Burger, 30 Maart 1983)

4. BESLUITE ALGEMENE SINODE 1982 OCR
DIE WET OP GEMENGDE HUWELIKE EN AR
TIKEL 16 VAN DIE ONTUGWET (Acta 1982, p
1432)

4.1 “7 Artikel 16 van die Ontugwet en die Wet op
Gemengde Huwelike (bI 140 pt 5.17.3.8)

7.1 Aanname van die Wet op Gemengde Huwelike 1949 —

kennis geneem.

7.2 Vrae aan kerke — kennis geneem. Die aanbeveling van
die meerderheidsrapport word goedgekeur.

7.2.1 Aanbeveling van meerderheid
Het die owerheid jurisdiksie ten opsigte van die keuse van ‘n
huweiiksmaat en kan hierdie jurisdiksie op grond van ras of
kieur toegepas word?

7.2.1.1 Die Algemene Sinode handhaaf sy standpunte van
1974 in hierdie verband:

7.2.1.1.1 “dat die verbod op ‘rasgmengde’ huwelike in die
Skrif oorwegend godsdienstig gemotiveerd is, en dat die
Bybel horn nie letterlik vir of teen sodanige huwelik uitspreek
nie” (Par 64.1 RVN).

7.2.1.1.2 “n Huwelik is in die eerste plek ‘n persoonlike en
familie-aangeleentheid, maar dit het tewens ‘n sosiale, gods
dienstig-kerklike en staatkundig-ju ridiese aspek, en daarom
gaan so ‘n huwelik nie heelternal buite die ‘bemoelenis’ van die
maatskappy, kerk en Staat orn nie. Dit behoort in normale
omstandighede wel nie tot die taak van die owerheid om horn
met die vrye huwelikskeuse van individue te bemoei nie. Tog is
dit moontlik en denkbaar dat die owerheid die aangaan van
dergelike huwelike in bepaalde gevalle kan verbied. Die
ewewig in die stabilisering van verhoudinge in ‘n veelrassige
en veelvoikige situasie kan deur die aangaan van rasgemengde
huwelike versteur word, en in hierdie omstandighede is die
handhawing van die ‘vrede’ in die Bybelse sin van die woord,
vir die owerheid belangriker as die vrye huwelikskeuse van
bepaalde individue. Die feit bly dan egter dat dit ‘n
buitengewone rnaatreei is, en dit vanselfsprekend sal wees dat
hierdie verbod heroorweeg kan word wanneer omstandighede
dit sal regverdig.” (RVN par 64.2)

7.2.1.2 Is die kerke die mening toegedaan dat die omstan
dighede wat tot die aanname van die wet op gemengde huwe
like in 1949 gelei het, ooit geregverdig was en of dit tans nog
geregverdig is?

7.2.1.2.1 Die Sinode oordeel dat nie net bepaalde tydsom
standighede nie, rnaar ook andere faktore (etnies, kultureel,
biologies, ens) ‘n rol speel in die beoordeling van hierdie saak.

7.2.1.2.2 Die Sinode handhaaf sy standpunt dat by ras
gemengde huwelike met die volgende oorwegings rekening
gehou moet word:

“Sodanige huwelike is fisies moontlik. Faktore wat die geluk
kige bestaan en voile ontplooiing van ‘n Christelike huwelik
strern, sowel as faktore wat eventueel die Godgegewe ver
skeidenheid en identiteit vernietig, maak so ‘n huwelik uiters
ongewens. Sodanige faktore word gevind waar daar groot
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verskille by die egliede is ten opsigte van sake soos godsdiens,
maatskaplike struktuur, kultuurpatron, biologiese afstam
ming, ensovoorts.

Sulke huwelike bly ongewens solank die belemmerende
faktore bestaan” (RVN, p 65 soos gewysig in 1978).

7.2.1.2.3 Die Sinode oordeei dat in die gekompliseerde SA
samelewing die Wet op Gemengde Huweiike steeds geregver
dig kan word.

7.2.1.3 Is die kerke bereid om die owerheid te versoek om die
Wet op Gemengde Huwelike en art. 16 van die Ontugwet te
eiimineer?

7.2.1.3.1 In verband met die Wet op Gemengde Huwelike
volstaan die Algemene Sinode met sy antwoord in 7.2.1.2.3

7.2.1.3.2 In verband met artikel 16 van die Ontugwet ant
woord die Algemene Sinode soos voig:

7.2.1.3.2.1 AIle ontug, en nie net die oor die rassegrense
heen nie, staan in die hg van die Skrif veroordeel.

7.2.1.3.2.2 Sohank die Wet op Gemengde Huwelike bestaan,
behoort art 16 van die Ontugwet nie herroep te word nie.

7.2.2 Aanbevelings van minderheid
7.2.2.1 — 7.2.2.3.2.5 — kennis geneem.

Die volgende persone Iaat hulie name aanteken dat hulle in die
minderheid gestem het:

GA Breytenbach, CF Deiport, D Ganzevoort, TJA Gerdener,
MC Kitshoff, PL Louw, C Moller, WA Pieters, AS van Dyk.”

4.1.1 Die sake in 7.1 en 7.2 waarvan die Sinode kennis
geneem het, word as volg gestel in die verslag van die AKLAS
(Tydelike): Acta p 1107)

“7. Artikel 16 van die Ontugwet en Wet op Gemengde
Huwelike (bI 140 punt 5.17.3.8.1)

7.1 Aanname van die Wet op Gemengde Huwelike 1949
Oor die historiese omstandighede wat tot die aanname van die
Wet op Gemengde Huwelike in 1949 aanieiding gegee het,
rapporteer hierdie kommissie nie, aangesien hy nie voldoende
tyd vir so ‘n omvattende ondersoek gehad het nie.

7.2 Vrae aan kerke (bI 140 punt 5.17.3.8.1)
U kommissie het langdurige samesprekinge oor hierdie aange
leentheid gevoer en Iê hiermee Meerderheids- en
Minderheidsaanbevelinge voor die Sinode:

4.2 Die aanbevehings van die minderheid (p 1108):

7.2.2 Aanbeveling van minderheid

7.2.2.1 Het die Owerheid jurisdiksie ten opsigte van die
keuse van ‘n huweliksmaat en kan hierdie jurisdiksie op grond
van ras of kleur toegepas word?

7.2.2.1.1 Die Sinode is van oordeei en besluit dat:

7.2.2.1.1.1 die Staat kragtens sy wese, en dus vanweë sy
verantwoordeIikheid vir die openbare orde, jurisdiksie het ten
opsigte van ahle samelewingskringe, sonder dat hy daardeur
die bevoegdheid van elke samelewingskring in sy wese mag
aantas:

7.2.2.1.1.2 Ofskoon die huwehik sosiaal-maatskaphike, gods
dienstig-kerkhike en pohitieke aspekte vertoon, dit nogtans
tot die wese van die huwelik behoort dat onder Gods beskik
king ‘n vrye hiefdeskeuse ten opsigte van ‘n eie huweliksmaat
gedoen mag word — iets wat die Staat nie mag aantas nie;

7.2.2.1.1.3 vir sover die Staat in besondere gevalle wél ‘n
beperking op die vrye keuse van huweliksmaats mag iê, dit
voigens erkende universele standaarde te make het met die
beskerming van die wese van die huwehik, soos byvoorbeeld
wanneer monstrueuse huwehike verbied word of ‘n beperking
gele word op huwelike voor ‘n bepaalde ouderdom — sake
wat by die vraag wat ons hier beantwoord nie in geding is nie;

7.2.2.1.1.4 dat die Staat egter sy bevoegdheid te buite gaan
wanneer hy ingryp in die vrye huwelikskeuse van normale
voiwasse persone bloot omdat huile van verskillende ras of
kleur is, omdat sO nie aileen ‘n element wat tot die wese van
die huwelik behoort, misken word nie, maar boonop ook op
grond van ras en kleur, gediskrimineer word — iets wat in
sigselt onverdedigbaar is in die hg van die Chrlstelike etlek.

7.2.2.2 Is die kerke die mening toegedaan dat die omstan
dighede wat tot die aanname van die Wet op Gemengde
Huweiike in 1949 gehei het, ooit geregverdig was en of dit tans
nog geregverdig is?

7.2.2.2.1 Die Sinode beklemtoon dat dit tot die taak van die
kerk met betrekking tot die huwehik in die aigemeen behoort
om aan sy lidmate indringende pastorale begeheiding ten op
sigte van ahle vrae rondom die huwelik te bied. Die kerk het in
die besonder die verantwoordehikheid om sy hidmate te waar
sku teen die geweidige risiko’s van ‘n huwelik wat aan ernstige
psigiese en maatskaphike spanninge onderhewig kan wees,
5005 dit die geval is met ras-gemengde huwehike.

7.2.2.2.2 Die Sinode oordeei verder (ten opsigte van die
tweede vraag wat aan die Kerk gestel is) dat:

7.2.2.2.3 die aandrang van die Kerk by die Staat sedert die
dertigerjare om ras-gemengde huwelike te verbied (wat in 1949
gebeur het), hoofsaakhik saamgehang het met die sorg rond
om wantoestande wat destyds in moeihike sosiaie omstan
dighede rondom die sogenaamde armbianke-vraagstuk ge
heers het:

7.2.2.2.4 hierdie omstandighede sedertdien ingrypend
verander het en dus nie op dieseifde wyse meer geld nie;

7.2.2.2.5 die wetgewing onder die huidige omstandighede
vertroebeiend inwerk op die verhoudinge tussen die ver
skiliende bevoikingsgroepe in ons land.

Aanbeveling

7.2.2.2.6 Die Sinode besluit gevolghik om ten opsigte van die
kwessie van gemengde huwehike (soos dit in die derde vraag
na yore kom) aan die Owerheid te antwoord:

7.2.2.2.6.1 dat die Wet op die Verbod van Gemengde
Huwehike moreel rue verdedigbaar is nie;

7.2.2.2.6.2 dat die Staat in die hg van hierdie oorweginge self
oor hierdie wet moet besiuit.

7.2.2.2.6.3 Die Sinode verklaar egter uitdruklik dat hierdie
standpunt niks afdoen aan die verantwoordehikheid van die
Kerk om sy hidmate te waarsku teen aspekte van aanpasbaar
heid wat in die geval van rasgemengde huwehike tot ernstige
psigiese en maatskaphike spanninge kan lei en sO ‘n huwehik
kan bedreig.

7.2.2.3 is die kerke bereid om die Owerheid te versoek om
die Wet op Gemengde Huwehike en Afdehing 16 van die On
tugwet te herroep of om ten minste die aspek van ras in die
wette te ehimineer?

7.2.2.3.1 In verband met die Wet op Gemengde Huwehike
vohstaan die Sinode met die beshuite 7.2.2.2.6.1 en 7.2.2.1.6.2
— hierbo.
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7.2.2.3.2 In verband met Art 16 van die Ontugwet stel die
Sinode die volgende vas:

7.2.2.3.2.1 Die Sinode neem kennis van die feit dat in die
voorskrifte van art 16 ‘n verbod geplaas word op ontug, dit wil
sê op buite-egtelike gemeenskap tussen blankes en nie-blan
kes. Ontug tussen blankes onderling en tussen nie-blankes
onderling, word egter nie deur die Wet verbied nie.

7.2.2.3.2.2 Die Sinode oordeel dat daar in hierdie artikel —

anders as al die ander artikels in die Wet waarin daar geen
onderskeid tussen blank en nie-blank gemaak word nie — ‘n
duidelike diskriminerende element aanwesig is.

7.2.2.3.2.3 Die Sinode is van mening dat —

7.2.2.3.2.3.1 ‘n uitbreiding van art 16 in die sin dat ontug
tussen alle bevolkingsgroepe, byvoorbeeld tussen ‘n Swarte
en ‘n Kleurling, of ‘n Kleurling en ‘n Indiër en ‘n Sjinees, ook
verbied moet word, geen etiese oplossing is nie, omdat die
diskriminasie-inslag van art 16 daarmee nog nie verwyder is
nie.

7.2.2.3.2.3.2 ‘n uitbreiding van art 16 in die sin dat ontug
tussen alle lede van alle bevolkingsgroepe verbied behoort te
word, eties wel korrek sou wees, maar vir die wetgewer prak
ties onultvoerbaar. L)it sou immers beteken dat in elke geval
waar ‘n persoon buite-egtelike gemeenskap het, hy of sy ‘n
strafbare misdryf gepleeg het.

Aanbeveling
7.2.2.3.2.4 Die Sinode besluit gevolglik om ten opsigte van
art 16 van die Ontugwet van die Owerheid te antwoord:

7.2.2.3.2.4.1 dat art 16 van die Ontugwet in die hg van die
voorafgaande oorweginge moreel nie geregverdig kan word
nie;

7.2.2.3.2.4.2 dat die Staat in die hg hiervan self oor hierdie
wetsartikel moet besluit.

7.2.2.3.2.5 Die Sinode verklaar egter uitdruklik dat hierdie
standpunt nie gesien mag word as ‘n goedkeuring of selfs ‘n
onderskatting van die euwel van ontug nie. Alle buite-egtelike
gemeenskap is ‘n sonde voor die Here, en daarteen moet
steeds duidelik van kerklike kant getuig word.”

5. KERKLIKE UITSPRAKE OOR GEMENGDE
HUWELIKE EN DIE ONTUGWEG (Art. 16)

Die kommissie het kennis geneem van verskillende kerklike
uitsprake (Uit Geref kring) oor Gemengde Huwelike en die on
tugwet.

S 1~ Ras, yolk en nasie en volkereverhouding in die fig
van die Skrif.

Die standpunt van die Algemene Sinode 61974) is in Hoofstuk
5, paragrawe 62—65 verwoord.

Die Algemene Sinode het in 1978 die bewoording van para
graaf 65 verander op aandrang van die Wes-Kaapse Sinode,
waarmee rasgemengde huwelike beskryf word as “uiters
ongewens” in plaas van die vroeëre “ongewens en ongeoor
loot”.

5.2 GE Sinode
Die Algemene Sinode (1978) het kennis geneem van die for
muleringe van die Streeksinode van die GES: (1976):

“12.13.4 Die aangeleentheid het weer ter sprake gekom op
die streekkonferensie van lidkerke van die Gereformeerde
Ekumeniese Sinode. Die konferensie waarop verteenwoor
digers van die Nederduitse Geretormeerde kerk, Nederduitse

Gereformeerde Kerk in Afrika, Nederduitse Gereformeerde
Sendingkerk en die Reformed Church in Afrika aanwesig was
het besluit:

12.13.4.1 Gemengde Huwelike
Die huwehik is ‘n instelling van God wat die egpaar, die familie,
die Kerk en die Maatskappy — waarin die Owerheid ingesluit is
ten nouste raak. Die Heilige Skrif gee geen uitdruklike oordeel
oor rasgemengde huwelike nie. Die Bybelse lering oor huwelik
en oor die eenheid van die mensdom bied geen grond om
sulke huwelike as ontoehaatbaar te beskou. Dit pas die egpaar,
die familie, kerk en staat om hulle in geloof te onderwerp aan
hierdie Bybelse beginsels. In die praktyk, dwing Christelike
liefde ons om die probleme wat rasse-, etniese- en kulturele
v~i~kllle nag veworsaak In n sogenaamde rasgemengde
huwelik op die persoonlike, famihie- en sosiahe vlak in ag te
neem. Dit is dwingend dat elkeen van die betrokke partye, dit
is die familie, die kerk en die staat, elk volgens sy eie roeping in
ooreensternming met bogenoemde Bybelse beginsels, hierdie
implikasies aan die egpaar sal verduidehik.”

Aanvaar met een teenstem as aanbevehing aan die onderskeie
Sinodes.”

12.13.4.2 Immoraliteit — Die volgende besluit is eenparig
00 nvaa r
“Die Skrif verbied uitdrukhik alle onkuise handelinge, woorde,
gebare en ahles wat aanleiding daartoe kan gee.

Die roeping van die kerk in hierdie sake is ‘n proteties pastorale
een teenoor alle owerspel en immorahiteit. Die taak van die
Staat is, op grond van sy roeping, om wel kennis te neem van
die sewende gebod en om ahle immorahiteit by wetgewing
strafbaar te maak, nie slegs immorahiteit oor die rassegrense
nie.”
Die Algemene Sinode neem kennis van die verloop van sake
en keur punt 12.13.4.1 en 2 goed. (Agenda p 63).

5.3 NG Kerk in Suid-Afrika (Wes-Kaap)
Die Kaapse Sinode het in 1975 besluit (Handehinge 1975 p 26
en 203) dat alle uitsprake van ons kerk in vroeëre rapporte wat
op bepaalde punte in stryd is met die besluite van die
Algemene Sinode 1974, deur laasgenoemde as beheidsuit
spraak van ons sinode vervang word.

Dit sou dus nie veel sin he om in hierdie verslag in te gaan op
vroeëre beshuite en rapporte van die Kaapse Kerk oor Rasse
aangeleenthede nie, ahhoeweh daar tog waardevohle studiema
teriaal by ingesluit is.

5.4 Die Gereformeerde Kerk in Suid-Afrika
5.4.1 Die versoek van die kerkraad van Stellenbosch
Welgelegen wat tot hierdie verslag aanleiding gegee het, ver
wys ook na onlangse uitsprake van die Gereformeerde Kerk in
Suid-Afrika. Die Kommissie aanvaar dit verwys na persberigte
dat die Ger Kerk ook oor die twee wette onder bespreking met
die owerheid in gesprek was. Die deputate vir Korresponden
sie met die Hoe Owerheid het opdrag van die Nasionahe
Sinode (1982) ontvang om die volgende besluite onder die
aandag van die Owerheid te bring (Wat in 1982 gedoen is):

5.4.2.1 “Die Ontugwet
Die Sinode (1979 p 74) het goedkeurend kennis geneem van
die volgende uitspraak van die streeksitting van die GES 1976
in verband met die Ontugwet. “Die Bybel verbied alle onkuise
dade, woorde, gebare en alles wat daartoe lei. Die roeping van
die kerk hierteenoor is ‘n profeties-pastorale taak ten opsigte
van alle egbreuk en immorahiteit”. Die taak van die staat in die
hg van sy roeping is om sekerhik ahle immorahiteit wat deur die
wet strafbaar is, te weer en nie net ontug oor rassegrense
heen nie. Sinode 1982 het in sy besluit weereens ‘n kritiese
uitspraak gemaak oor die huidige inkonsekwente toepassing
van die Ontugwet art. 16 waarin shegs ontug oor die kleurgrens
heen strafbaar is.”
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5.4.2.2 Die Wet op Gemengde Huwelike
“Die Nasionale Sinode (1979 p 73) het die volgende stelling
van die GES aanvaar nadat dit gewysig is: “Die huwelik is ‘n
instelling van God en dit raak die familie, die kerk en die
samelewing waarin die staat ingesluit is. Die Heilige Skrif gee
nie ‘n direkte uitspraak oor rasgemengde huwelike nie. Die
Bybelse leer oor die huwelik en die eenheid van die mensheid
gee nie grond waarop sulke huwelike as ongeoorloof beskou
kan word nie. Dit betaam die huwelikspaar, familie, kerk en
staat om in die geloof gehoorsaam te wees aan die Bybelse
beg insel.

In die praktyk noodsaak die christelike liefde ons om rekening
te hcni m9t die probleme wat ras~e, yolks, etniese en kulturele
verskille in ‘n rasgemengde huwelik mag he op die persoonli
ke, familie en sosiale viak.

Hierdie implikasies het veral betrekking op die kinders uit so ‘n
huwelik. Dit is nodig dat elkeen van die betrokke partye, dit is
die familie, kerk en staat, elkeen volgens sy eie roeping in die
hg van bogenoemde Bybelse beginsels, hierdie implikasies aan
die voornemende egpaar moet aantoon.”

5.5 Die Nederduitsch Hervormde Kerk
Die Ned Hervormde Kerk het sy goedkeurende standpunt oor
die Wet op die Verbod van Gemengde Huwelike aan die rege
ring oorgedra. Die kerk het ook gevra dat Art 16 by die On
tugwet geskrap word en by die Wet op die Verbod van Ge
mengde Huwelike gevoeg word.
(Die Burger, 17 Desember 1982)

5.6 Die famiNe van NG Kerke
Die kommissie vir die studie van Rasseaangeleenthede (Wes
Kaap) het in 1975 aanbeveel dat kennis geneem sal word van
uitsprake deur ander kerke, veral kerke in Afrika. (Handelinge
1975 p 203). Ook is by die Algemene Sinode aanbeveel dat
“Moeder en Dogterkerke” met mekaar sal beraadslaag.

5.6.1 Die Breë Moderatuur het in 1978 aan die Algemene
Sinode gerapporteer dat samesprekings gevoer is met die
moderature van die NG Kerk in Afrika, die NG Sendingkerk en
die Indian Reformed Church. (Agenda p 62)

“Ds DP Botha, moderator van die NG Sendingkerk se Sinode,
opper die besware teen die wet op die verbod op gemengde
huwelike. Die jongste Sinode van die kerk het die saak ernstig
bespreek en besluit om vertoë te rig tot die herroeping van die
wet. Al drie moderature van die Dogterkerke verklaar dat
hoewel dit nie amptelik getoets is nie, hulle oortuig is dat daar
by hulle onderskeie sinodes nie ‘n begeerte bestaan dat die
betrokke verbod van gemengde huwelike tussen blank en nie
blank ook uitgebrei word na die ander onderskeie bevol
kingsgroepe nie”.

5.6.2 ‘n Afvaardiging van die NG Sendingkerk het in Maart
1980 samesprekings gevoer met die Eerste Minister oor die
twee wette onder bespreking. ‘n Kort verslag van die same
sprekings lui so:

“ONTUGWET EN WET OP GEMENGDE HUWELIKE

Kerk se standpunt
Ds Botha stel die saak soos reeds in skrif aan die Eerste
Minister oorgedra. Hy stel dit dat —

— die betrokke wetsbepalings deur die Kleurlinge as kwet
send beskou word;

— Die Kerk hoegenaamd nie rasgemengde huwelike voor
staan of die oogmerke van die Ontugwet teenstaan nie
maar hom nie met die toepassing op ontug oor die
rassegrens kan vereenseiwig nie.

— die wette soos toegepas tas die menswaardigheid van die
Kleurlinge aan en raak daarom ‘n eksistensiële probleem;

— die Kleurlinge deesdae a! meer toelogiese antwoorde op die
kwessie soek; en

— die identiteitskwessie a! groter word en die identiteit
bepaald nie deur wette beskerm sal kan word nie.”

(Verslag aan ASK van NG Sendingkerk 1980)

6. DIE VRAAG OF DIE OMSTANDIGHEDE WAT
AANLEIDING GEGEE HET TOT DIE AAN
NAME VAN DIE WET OP GEMENGDE
HUWELIKE, VERANDER HET

6.1 EEN VAN DIE VRAE WAT AAN DIE KERKE GESTEL
IS lv! 3.1.1) is:

“Is die kerke die menig toegedaan dat die omstandighede wat
tot die aanname van die Wet op Gemengde Huwelike in 1949
gelei het, ooit geregverdig was en of dit tans nog geregverdig
is?”

6.1.1 Die Tydelike KLAS het aan die Algemene Sinode ge
rapporteer dat hy nie op hierdie vraag antwoord nie, aange
sien hy nie voldoende tyd vir so ‘n omvattende ondersoek
gehad het nie.

6.1.2 Die aanname en implimentering van wette he op die ter
rein van die staat (RVN 49). Dit behoort dus streng gesproke
nie tot die taak van die kerk om ondersoek te doen na die
omstandighede wat die aanname of herroeping van sekere
wette beInvloed nie. Die kerk se optrede teenoor die owerheid
word daarin begrens dat hy die eie-aard van die owerheid sal
eerbiedig. Dit is nie ‘n dee! van sy roeping om aan die owerheid
voor te skryf presies hoe hy by in ‘n veelvolkige of veelrassige
situasie die onderlinge verkeer en verhoudinge tussen die ver
skillende groepe moet reel nie, juis omdat die Skrif geen
duidelike aanwysing gee oor die aard van die strukture waarin
die onderhinge verkeer gereël moet word nie. (RVN 49).

6.1.3 Ondanks wat gesê word in die vorige paragraaf, blyk
dit tog uit die geskiedenis dat die aanname van die wette deels
op aandrang van die Kerk geskied het.

6.2 VROE~RE KERKLIKE UITSPRAKE
Die kommissie het vasgestel wat in die jare voor die invoering
van die wette deur die NG Kerk in SA oor hierdie saak besluit
Is.

6.3 UITSPRAKE VAN DIE SINODE VAN DIE NGKERK
IN SA

6.3.1 Die Sinode van 1936 het die volgende besluit
geneem:

“Gemengde Huwelike — Punt 7. Beskrywingspunt 135. Di DP
van den Berg en D du P Steyn, stel as volg voor: Oortuig van
die onheilsame gevolge van huwelike tussen blankes en
gekleurdes, dra hierdie HE Vergadering dit op aan de te worde
aangestelde Kommissie vir die Bestryding van Sosiale Euwels
om in naam van die Sinode van die NG Kerk van SA by die
Regering aan te dring “op wetgewing in hierdie saak.”
(Acta 1936 p 244)

6.3.2 Die Sinode van 1940 hoor in die verslag van die Kom
missie van Waaksaamheid teen Sosiale Euwels (p 153)

“2. Gemengde Huwehike — Die besluit oor hierdie saak is
aan die betrokke Minister gestuur, en antwoord is ontvang dat
die saak na ‘n Kommissie van Ondersoek sal verwys word, en
dat die Kerk sy standpunt voor die Kommissie kan he. Dit is ge
doen per brief. Die kommissieverslag het intussen verskyn,
waarin wetgewing aanbeveel is, soos deur die Sinode in sy
besluit gevra word. Ongelukkig is daar van Regeringswee nog
niks verder in hierdie saak gedoen nie, en u Kommissie wil
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aanbeveel dat die Sinode sal aandring op wetgewing soos
deur die Gekose Komitee aanbeveel is.”

6.3.3 Die Sinode van 1945 ontvang uitvoerig versiag van die
stand van sake (p 226, 227)

6.3.3.1 Die Kommissie vir Waaksaamheid teen Sosiale
Euwels gee ‘n versiag van ‘n antwoord wat van die minister
van Binnelandse Sake ontvang is. Die minister verduidelik
onder meer dat die verhoudinge tussen blankes en nie-blankes
in Suid-Afrika een van die moeilikste en ingewikkeldste pro
bleme is waarvoor ‘n oplossing gesoek moet word, en dat
gemengde huwelike slegs een sy van hierdie probleem is. Hy is
oortuig dat nôg die blankes flOg die kleurlinçjbevolking onder
linge sosiale omgang begeer, en dat sosiale skeiding deur beide
uitgemaak word as die definitiewe en uitgemaakte beleid van
die land. Terwyl die openbare mening sosiale omgang tussen
blankes en nie-blankes afkeur (insluitende gemengde huwe
like), is daar diepe meningsverskil aangaande die wyse waarop
‘n oplossing gesoek moet word, aangesien sommige persone
voorstanders is van wetgewing, terwyl ander sterk daarteen
gekant is.

Vir die huidige beoog die regering die verskaffing van
behoorlike behuising en skeiding van woonbuurtes, waardeur
die hoofoorsake van gemengde huwelike sal verdwyn. Die
minister wys daarop dat wetgewing teen gemengde huwelike
nie ‘n einde aan bloedvermenging sal maak nie.

6.3.3.2 Die volgende besluit word deur die Sinode geneem
nadat bg verslag gedien het: (Acta p 353)
“Die Rapport van die Kommissie vir Waaksamheid teen Sosia
le Euwels (p 226), word vervolgens behandel.

Punt I word vir kennisgewing aangeneem.

Punt II — Gemengde Huwelike: Die volgende voorstel,
afkomstig van ds EG du Toit en dr SH Rossouw, word aange
neem:
“Die HE Sinode rig andermaal ‘n dringende versoek aan die
Regering om wetgewing in te dien wat gemengde huwelike sal
verbied.”

6.3.4 Die Sinode van 1949 ontvang die volgende verslag (Ac
ta p 297, 198):
“A. Gemengde Huwelike: (1) In uitvoering van die opdrag
van die jongste Sinode het die Federale Raad vir die
Bestryding van Maatskaplike Euwels op 12 Junie 1946 die
volgende besonderhede onder die aandag van die destydse
Regering gebring:

“Die Raad wil beskeidelik die aandag van die regering bepaal
by die verontrustende toename van huwelike tussen blank en
nie-blank in die Unie, waardeur die blanke beskawing met
ondergang gedreig word.

Tussen 1936 en 1944 (nege jaar) is 851 gemengde huwelike in
die Unie voltrek, dws 94,5 per jaar. die meeste het in 1942
plaasgevind nI 118. In 47 gevalle was die bruid van die
naturelleras en die bruidegom blank.

In een geval was die bruidegom ‘n naturel en die bruid blank.

In 49 gevalle was die bruidegom ‘n Asiaat en die bruid blank.

In 7 gevalle was die bruid ‘n Asiaat en die bruidegom blank.

In 622 gevalle was die bruid gekleurd en die bruidegom blank.

In 125 gevalle was die bruidegom gekleurd en die bruid blank.

Uit bogenoemde gemengde huwelike is in genoemde nege jaar
2 457 kinders gebore. Die totale Asiatiese- en Kleurlingbevol
king van die Unie in 1944 was 1 138 000. Hierdie bevolking het

dus nie net ‘n normale aanwas nie, maar kry elke jaar nuwe
families by deur ondertrouery van blank en gekleurd.

Die Federale Raad versoek die regering derhalwe:

(a) Dat wetgewing ingedien word om gemengde huwelike
sowel as buite-egtelike verkeer tussen blankes enersyds en
naturelle of gekleurdes andersyds te verbied.

(b) Dat die segregasie van blanke, naturelle- en gekleurde
woonbuurte verpligtend in die Unie gemaak word.

(c) Dat die regering in alle blanke en nie-blanke staatskole die
aanwakkering van ‘n gesonde rasse-trots by die blanke en
I iie-bl~i ike i w,se aai ii rioedlg.”

Onderhoude is gereel met die destyds waarnemende Eerste
Minister, wyle mnr JH Hofmeyr, asook die Ministers van Bin
nelandse Sake, mnr CF Clarkson en Justisie mnr HG
Lawrence. Later is antwoord ontvang dat die regering van
oordeel is dat gemengde huwelike as ‘n sosiale euwel nie met
wetgewing teengegaan moet word nie.

Op 18 Februarie 1949 is sterk vertoë in hierdie verband gerig
tot die huidige regering toe verteenwoordigers van die
Federale Raad, die Raad van die Kerke asook verteenwoor
digers van die Susterkerke, ‘n onderhoud met die Minister van
Binnelandse sake, Dr TE DOnges, gehad het. Gedurende die
afgelope Parlementsitting is wetgewing ingedien en
aangeneem waardeur Gemengde Huwelike verbied word.

U kommissie vertrou dat die Sinode die dank en waardering
van die Kerk aan die regering sal oorbring vir hierdie moedige
optrede en koester die hoop dat aan die verdere aanbeveling
soos vervat onder (a), (b) en (c) hierbo, ook binnekort uitvoe
ring gegee sal word.”

Die volgende besluit word deur die Sinode geneem; (Acta p
29):

“A40,A. Gemengde Huwelike — In verband hiermee stel ds
PW Jordaan en oudl JG du Toit voor en die vergadering
besluit dat die Sinode die dank en waardering van die Kerk aan
die regering oorbring vir sy moedige optrede teen gemengde
huwelike; en verder beleefdelik versoek dat die Regering, ten
einde rassevermenging in al sy vertakkinge aan bande te lê, die
volgende stappe sal doen:

(a) Wetgewing indien om ook buite-egtelik verkeer tussen
blankes en nie-blankes te verbied;

(b) Die segregasie van blankes, naturelle en kleurlinge in
aparte woonbuurte so spoedig moontlik verpligtend maak;

(c) Die aanwakkering van ‘n gesonde rassetrots by blanke en
nie-blanke rasse in alle blanke en nie-blanke staatskole
aanmoedig.”

6.3.5 By die Sinode van 1953 word die volgende versiag in
gedien, en die aanbeveling word besluit van die vergadering
(Acta p 344):

“8. Ontug
Die besluit van die vorige Sinode insake

(a) Wetgewing om buite-egtelike verkeer tussen blank en nie
blank te verbied,

(b) Segregasie van blankes, naturelle en Kleurlinge in aparte
woonbuurte, en

(c) Die aanwakkering van ‘n gesonde rassetrots by alle rasse
in staatskole is grotendeels deur die Regering uitgevoer, of
in beginsel aanvaar. Hiervoor verdien die Regering die
dank van die Vergadering (Aanbeveling 8).
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U kommissie is egter van gevoele in die beginsel dat ontug ook
tussen persone van dieselfde ras sonde is, en derhaiwe straf
baar behoort te wees, ook in ons wetgewing opgeneem
behoort te word. Dit is trouens in ooreenstemming met die
beginsels van die Romeins-Hollandse reg. Die Sinode word
derhaiwe versoek om die Regering daarom te vra.” (Aanbeve
ling 10.)

6.3.6 Opmerkings
6.3.6.1 Uit bg verwysing is dit duidelik dat die NG Kerk ver
toe tot die owerheid gerig het vir die invoering van die twee
wette.

6.3.6.2 Die vertoë is ç~erig op grond van die nood op maat
skaplike viak, en is bepleit deur die Kommissie vir Waaksaam
heid teen Sosiale Euwels.

6.3.6.3 In die verslae en besluite is geen verwysing na
die Heilige Skrif nie, en word geen teologiese motief vir
die vertoë of beginsel uitgespel nie. Die vertoë is gebore
uit ‘n pastorale nood. en was dus nie ‘n poging am die hg
van die Skrif op die probleem te Iaat vah nie.

6.4 OMSTANDIGHEDE AS AANLEIDING TOT DIE
WETTE

Uit die verslae aan die Sinode hierbo genoem, asook ander
studies uit daardie tydvak (vi Kerk en Stad, 1947, p 332), was
die aanleidende oorsaak van die vertoë, die maatskaplike pro
bleem van rassevermenging in die agterbuurtes.

Hierdie maatskapiike probieme het saamgehang met die
Afrikaner se trek na die stad, waar gemengde woonbuurte die
armblanke in ‘n omgewing geplaas het waar rassevermenging
op toenemende skaai plaasgevind het.

As heel belangrikste redmiddel teen rassevermenging is af
sonderlike woonbuurte bepleit. Dit is die groot saak waarvoor
die Kerk hom moes iaat geld (Kerk en Stad p 333).

6.5 HEY DIE OMSTANDIGHEDE VERANDER?

Die vraag aan die kerke was of die omstandighede wat die aan
name van die wet geregverdig het, dit tans nog geregverdig?

6.5.1 Die Kommissieversiag, soos deur die Sinode (1982)
aanvaar, meld dat die kommissie nie tyd gehad het om ‘n om
vattende ondersoek te doen na die historiese omstandighede
wat tot die aannarne van die Wet op Gemengde Huwelike in
1949 aanleiding gegee het nie. (Acta 1982, p 1107, Punt 7.1)

Tog sê die kommissie in sy meerderheidsaanbeveling (7.2.1.2)
dat nie net bepaalde tydsomstandighede nie, maar ook ander
faktore ‘n rol speel in die beoordeling van die saak. Die Sinode
oordeel dan ook dat in die gekompliseerde SA samelewing die
Wet op Gemengde Huwelike steeds geregverdig kan word.

6.5.2 Die aanbeveling van die minderheid wat nie deur die
Sinode aanvaar is nie, beklerntoon dat die vertoë vir die wet
direk verband gehou het met die wantoestande rondom die
armblankevraagstuk. Hierdie omstandighede het sedertdien
ingrypend verander.

6.5.3 Dit doen vreemd voor dat die Tydelike Kommissie eers
duidelik stel dat hy nie die tyd gehad het om op die ornstan
dighede in te gaan nie, en dan tog in beide meerderheids- en
minderheidsaanbeveling uitsprake rnaak en aanbevelings
voorlé gegrond op die omstandighede.

6.5.4 Uit die stukke waarna verwys is in 6.3 en 6.4 is ons
bevinding dat die omstandighede waarop die Kerk sy vertoë
gegrond het, ingrypend verander het:

6.5.4.2 Die identiteit en nasietrots van die Afrikaner het in die
veertiger en vyftiger jare ‘n nuwe gestalte gekry.

6.5.4.3 Die belangrikste is egter dat die aannarne en im
plementering van die Groepsgebiedewet die oorspronklike
wantoestande waaroor sedert 1936 in die Sinode gepraat is, en
wat ‘n bykomende oorsaak van rassevermenging was,
grotendeels verwyder het.

7. DIE STANDPUNT VAN DIE KERK OCR DIE
RASGEMENGDE HUWELIK

7.1 Die Skrif leer en handhaaf die wesenlike eenheid van die
rrie,i~Iike goslag, tesame met die oer samehang on dio prin
sipiele gelykwaardigheid van alle volke (RVN 8). Die verbod op
“rasgemengde” huwelike in die Skrif is oorwegend gods
dienstig gemotiveerd, en die Bybel spreek horn nie letterlik vir
of teen sodanige huwelike uit nie (RVN 64.1). Ook weens die
wese van die huwelik 5005 geleer deur die Skrif, is ‘n
Gernengde Huwelik moontlik (RVN 65).

Alle mense is na die beeld van God geskape. Dit druis dus teen
hierdie beginselwaarheid in om sekere rnense te verbied om
met ander in die huwelik te tree. God het egter die volke
gemaak (RVN 9; 13.4) en ‘n eiendornlike identiteitsbesef en
samehorigheidsgevoel in elke yolk ingeplant. Gevolglik sal
gemengde huwelike selde voorkorn. Ook orn die rede is
wetgewing hieroor onnodig.

7.2 ‘n Huwelik is in die eerste plek ‘n persoonlike en ‘n
familie-aangeleentheid, maar dit het tewens ‘n sosiale,
godsdienstig-kerklike en ‘n staatkundig-juridiese aspek, en
daarom gaan so ‘n huwelik nie heeltemal buite die “bemoeie
nis” van maatskappy, kerk en staat orn nie (RVN 64.2).

7.3 Wat die kerk betref, het hy wel deeglik ‘n pastorale roe-
ping om in gegewe omstandighede waarbinne rasgemengde
huwelike ‘n “Frerndkorper” is, teen die aangaan van dergelike
huwelike te waarsku. Hierdie “Waarskuwing” is dan veral
pastoraal gemotiveerd, met die oog op die ongunstige kompli
kasies van sodanige huwelik vir die egliede self, rnaar veral vir
hulle nageslag. (RVN 64.2)

7.4 Dit behoort in normale ornstandighede wel nie tot die
taak van die owerheid om horn met die vrye huwelikskeuse
van individue te bernoei nie. Tog is dit moontlik en denkbaar
dat die owerheid die aangaan van rasgemengde huwelike kan
verbied. Dit is vanselfsprekend dat die owerheid hierdie verbod
kan heroorweeg wanneer omstandighede dit regverdig (RVN
64.2)

7.5 Die besluit van die Algernene Sinode (sien 4.1) bevat
reeds die bewoording van RVN 65 waarin die faktore wat die
gelukkige bestaan van die christelike huwelik strem, uitgespel
word.

8. KONKLUSIE

8.1 Uit die materiaal tot die kornrnissie se beskikking, is dit
duidelik dat die besluit van die Algemene Sinode (1982) oor
Gemengde Huwelike en Art 16 van die Ontugwet nie sonder
rneer as die verantwoorde standpunt van die Kerk behou kan
word nie.

8.2 Die volgende opmerkings dien ter motivering:

8.2.1 Die versoeke van die kerkrade dat die Sinode verder
besin oor die onderhawige sake, spruit waarskyniik uit die feit
dat baie lidmate die Alg Sinode se besluite ocr Rassisme en die
Wet op die verbod op Gemengde Huwelike nie kan versoen
nie.

8.2.2 Die besluit van die AIg Sinode oor Rassisme is ‘n Skrif
tuurlike uitspraak. Die verwysing na RVN (en daarmee na die

6.5.4.1 Die arrnblankevraagstuk is, veral deur toedoen van
die kerk, na die Tweede Wereldoorlog opgelos.
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Bybel) is legitiem en kom ooreen met die uitsprake van die kerk
oor die onderwerp. Die verband met Sondag 40 van die Hei
delbergse Kategismus kom ooreen met RVN 13.8 en 13.9.

8.2.3 Uit ‘n bestudering van die Wet op die Verbod van
Gemengde Huwelike is dit duidelik dat dit gaan om ‘n verbod
op huwelike tussen Blank en Nie-blank. Dit word dus proble
maties om die standpunt van die kerk oor Etniese verskeiden
heid en die eie bestaansreg van volkere (RVN 9, 13.4) te ver
soen met die formulering en oogmerke van die wetsartikels.

Die begrippe blankes en nie-blankes, soos in die wet gebruik,
verwys nie na besondere volke nie. Dit is dus ‘n vraag of die
Algemene Sinode reg het om die vrae wat aan die kerk gestel
is, to beantwoord op grond van die formuloriiige cii ~1diid-
punte in RVN oor die verskeidenheid van volkere.

8.2.4 Dieselfde bedenking geld Art 16 van die Ontugwet.
Daarby is dit ‘n vraag of Art 16 hoegenaamd in hierdie wet pas.
Op die oog af dien Art 16 nie die sake waarom dit gaan in die
Ontugwet nie, maar die saak waarom dit gaan in die Wet op
die Verbod van Gemengde Huwelike.

8.2.5 Art 16 van die Ontugwet is, vanweë sy kleurbepaling,
eties nie te regverdig nie.

8.2.6 Die manier waarop RVN 65 gebruik word, Iaat die
vraag ontstaan of dit nog geskied in die gees van RVN 9 en
13.4? Die gevaar is dat die beginsel van verskeidenheid op so
‘n manier hanteer word dat blywende skeiding tussen mense
met veral biologiese verskille nie meer verskeidenheid in die
hand werk nie, maar sondige geskeidenheid. (RVN 13.7)

8.2.7 Die “groot verskille” en “belemmerende faktore” (RVN
65) mag nie die beginseluitsprake oor die huwelik (sien 7) ter
syde stel nie.

Hierdie moontlikheid blyk uit die verleentheid dat dit mag
voorkom asof daar in Suid-Afrika twee soorte verskeidenheid
is: ‘n Godgegewe verskeidenheid en identiteit (RVN 65) en ‘n
verskeidenheid en identiteit soos wetlik bepaal in geval van
herkiassifikasie (bI 3.3.2). In die harte van lidmate mag die
twee dieselfde wees.

8.2.8 Die Kerk het die intstelling van die wette bepleit sonder
die noem van Skrifgronde. Die vraag is of dit om die rede is dat
die kerk sê dat die verbod op gemengde huwelike heroorweeg
kan word wanneer omstandighede dit sou regverdig (RVN
64.2). Maar die kerk durf tog nie ‘omstandighede’ as ‘n norm
aanvaar nie. (RVN 47.2 : In die kerk se verkondiging van
sosiale geregtigheid en Christelike verhoudinge in Suidelike
Afrika moet hy steeds rekening hou met die feitlike praktiese
situasie, sonder om Iaasgenoemde as normatief te aanvaar).

8.2.9 Indien omstandighede meespreek in die standpunt van
die kerk, moet in die gekompliseerde SA samelewing na meer
as net die omstandighede van ons eie lidmate gekyk word. Die
standpunte van die jonger NG Kerke is hier ter sake (VI 5.5.2).
Hierdie kerke voel die wette tas die menswaardigheid van hul
Iidmate aan en hulle beleef dit as kwetsend. ‘n Formulering dat
gemengde huwelike ‘uiters ongewens’ is, stuit die kleurling
bevolking teen die bors juis omdat hulle mense van gemengde
bloed is. Dit mag wees dat hulle hieruit aflees dat die bestaan
van die kleurlingbevolking ongewens is.

8.2.10 Die pastorale roeping van die kerk is belangrik, maar
mag nie met die wese van die huwelik gekontrasteer word nie.

8.2.11 Die gekompliseerde SA samelewing hou deesdae ook
die bestaan van onafhanklike state binne die grense van die
Republiek in, waar gemengde huwelike we) voltrek kan word.
Is lidmate van die NG Kerk wat in hierdie state of elders
gemengde huwelike aangaan, tugwaardig?

die aanname van die wet geregverdig het, ingrypend verander
hot. In die Suid-Afrika van 1983 is dit ‘n vraag of rasbe
wustheid nie oorgaan in Rassisme wanneer die Wet op die
Verbod van Gemengde Huwelike goedgekeur word deur by
die blanke Afrikaner of Portugees, terwyl dit as kwetsend
beleef word deur die kleurlingmense van gemengde bloed.

8.2.13 Is dit nie diskriminasie en rassisme wanneer die
owerheid ingryp in die huwelikskeuse van mense slegs omdat
hulle van verskillende kleur is, en nie by, omdat hulle van
beskryfbare verskillende volksgroepe is nie? Hierdie ingrype
word egter gestaak, en ‘n huwelik gewettig, wanneer een van
die partye in ‘n huwelik na herkiassifikasie van dieselfde ras is
as die ander.

8.2.14 Die vraag van die kerke (vera) vraag 3) wek die indruk
dat die Regering die onus op die kerke wil plaas vir die behoud
of afskaffing van die twee wette. Dit is tog in stryd met RVN
49. Die AIg Sinode moes hierop gewys het, soos we) gesug
gereer in die aanbeveling van die minderheid (Acta p 1 109)

8.2.15 Die feit dat die NG Kerk die instelling van die wette
bepleit het, kan nie ontken word nie. Die vraag is of dit tans ‘n
gesonde gevolg het dat die kerk die wette goedkeur sonder
uitdruklike Skrifgronde.

8.2.16 Die gegewens oor gemengde huwelike voor die
sinodes van 1945 en 1949 stem tot nadenke:

8.2.16.1 ‘n Afname van 9 uit elke 1 00 huwelike tot 4 uit elke
1 000 vir die tydperk 1925 — 1937 roep vrae op oor die regte in
terpretasie van die getal en toename van gemengde huwelike.

8.2.16.2 Die toename in 1935 — 1944 is waarskynlik die
gevolg van die Tweede Wéreldoorlog.

8.2.16.3 AIle kinders ult gemengde huwelike is beskou as ‘n
toevoeging tot die kleurlingbevolking. H ierdie abnormale
toename in die geboortesyfer van die kleurlinge het die sinode
ontstel.

8.2.17 Die kerk het klaarblyklik die grense van sy profetiese
getuienis oorskry met sy vertoë tot die owerheid vir die instel
ling van die wet (RVN 49.1). Skrifgronde is in die proses ver
yang met die noodsaak van omstandighede, en die vertoë is
nie prinsipieel verantwoord nie. Hierdie gevaar word nog
steeds sigbaar in die besluit van die Aig Sinode.

8.2.18 ‘n Meer ontspanne, spontane en natuurlike
verhouding tussen die verskillende volksgroepe in SA is uiters
noodsaaklik (RVN 47.3). Die ongelykheid, vera) as gevolg van
historiese en ontwikkelingsfaktore plaas ‘n groot verant
woordelikheid op die bevoorregte volke om geregtigheid aan
almal te Iaat geskied, vera) omdat praktiese ordereëlings wat
hier in besondere situasies nodig is, we) vir sommige lyding en
ontbering kan meebring. Die kerk het die besondere roeping
om die ‘gewete’ van die gemeenskap te wees om sulke reel
ings steeds in die regte perspektief van die Skrif te plaas (RVN
47.1). Die kerk moet profeties die versoenende en genesende
boodskap van die Koninkryk verkondig, terwyl dit altyd atwy
send moet staan teenoor die sonde en korrigerend teenoor
sondige strukture in die samelewing. In die uitvoering daarvan
mag dit vir die kerk nie maar gaan om die bevordering van of
skuiling agter populére menings, wat nie Skriftuurlike verant
woord kan word nie, maar sal hy waar die Woord van God dit
vereis juis teen die populere mening sy profetiese taak moet
vervul (RVN 46.3).

9.2 Die Sinode besluit verder:
dat die wet op die verbod van gemengde huwelike tesame met
aanhangsel in art 16 van die ontugwet

14.2.1 Strydig is met die Skriftuurlike, Christelik-etiese
beginsels ten opsigte van die huwelik, omdat hierdie wette8.2.12 Die kommissie is oortuig dat die omstandighede wat
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eksterne, sosiale faktore tot beginsel verhef, in plaas daarvan
dat die wese van die huwelik as uitgangspunt geneem word.

14.2.2 strydig is met die wese van die huwelik, naamlik dat
die huwelik ‘n Godgegewe bestaansordening vir die mens is
waarby wedersydse liefde en agting die enigste wesenlike kri
terium is en

14.2.3 strydig is met die Skriftuurlike gegewe van die
wesenlike eenheid van die mensdom soos dit onder andere tot
uitdrukking kom in die feit dat alle mense beelddraers van God
Is.

9.3 Die Sinode oordeel verder:
dat die wette soos hulle tans funksioneer, die menswaardlg
heid van individue aantas, veral aangesien die wette in effek
self daardie verhoudings tussen mense van verskillende
velkleur wat volgens alle andersins gebruiklike maatstawwe as
huweliksverhoudings aanvaar word, onder die rubriek van on-
tug tuisbring en sodoende die godsdienstige assosiasie van
sonde daaraan heg. Aangesien die kriterium vir sülke sg “on-
tug” nie in die aard van die verhouding gevind word nie, maar
uitsluitlik in velkleur, beteken dit dat die “sondigheid” in der
waarheid by implikasie in die voorkoms van die persoon te
vinde is.

9.4 Die Sinode
* spreek dit as sy oortuiging uit dat die Kerk nie

teenoor die staat voorskriftelik mag optree met betrek
king tot wetgewing van watter aard ook al

9.5 * sien dit as die taak van die Kerk om die
beginselstandpunte van die Skrif daar te stel en die
staat te versoek om sy wetgewing in die hg daarvan te
formuheer.

9.6 * beklemtoon op grond van die getuienis van die Skrif
dat huwelike tussen verskihlende rassegroepe nooit as
ontug beskou kan word nie.

9.7 * versoek die staat om in die reeling van ‘n ordehike
volkshuishouding daarrnee rekening te hou.

9.8 DIE SINODE FORMULEER SY STANDPUNT TOV
DIE WET OP GEMENGDE HUWELIKE EN ARTIKEL 16
VAN DIE ONTUGWET, ACTA 1982 BL 1 432 EN 1 433
SOOS VOLG en stuur sy beshuit as beskrywingspunt ter
vervanging van die besluit van die Algemene Sinode, na die
volgende sitting van die Algernene Sinode.

Vraag 1: Het die owerheid jurisdiksie toy die keuse van ‘n
huweliksmaat en kan hierdie jurisdiksie op grand van ras en
kleur toegepas word?

1.1 Dit behoort tot die wese van die huwelik dat dit ‘n vrye
Iiefdeskeuse tussen twee persone onder die leiding en heers
kappy van God is. Die Skrif gee geen grond vir die staat am
hierdie vryheid aan te tas nie. Die staat se jurisdiksie het te
make met die beskerming van die wese van die huwelik wat
wel in gedrang kom in sekere omstandighede, byvoorbeeld
monstruese huwelike en huwehike tussen minderjariges.

1.2 Die Bybel spreek horn nie vir of teen rasgernengde
huwelike uit nie. Die enigste Bybelse bespreking op die vrye
huwehikskeuse is godsdienstig gemotiveerd. Indien die staat
suiwer op grand van ras en kleur die huwelikskeuse beperk,
hanteer hy ‘n beginsel wat nie met die wese van die huwelik
saamhang nie, en wat in hierdie geval diskriminerend is. Dit is
ook ‘n stryd met die Bybelse veroordehing van alle diskrimi
nasie, sowel as met die besluit van die Algemene Sinode van
1982 oar rassisme.

Vraag 2: Is die kerk die rnening toegedaan dat die Wet op
Gemengde Huwelike in 1949 gelei het, aait geregverdig was en
of dit tans nog geregverdig is?

Dit is nie die taak van die kerk om nou te bepaal wat in 1949
geregverdig of ongeregverdig was nie. Dit is egter duidehik dat
hierdie Wet onder die huidige omstandighede vertroebelend
inwerk op die verhouding tussen die verskihlende bevolkings
graepe en kerke in die land. Die Skrif bied oak geen rede vir die
handhawing van so ‘n wet nie.

Vraag 3: Verval in die hg van 9.4 — 9.7.

SINODE WES-KAAP 1983

B6.1O CHR~STEUKE V~ER~NG VAN SON
DAG AS DAG VAN D~E HERE

Die Sinode besluit am by die Algernene Sinode aan te beveel
am in die besluit oor Sondagsontheihiging (Hand 1982 bl 1 257
pt 29.1) na die woorde “en georganiseerde Sondagsport” die
volgende in te vaeg:

“in soverre dit afbreuk doen aan die ordehikheid van die ere
diens en die karakter van die Christehike Sondag.”

Die volgende versiag word as studiestuk goedgekeur en aan
die Algemene Sinode vir die kennisname van AKLAS gestuur:

“Betekenis en aard van rus op Sondag
Oor die kwessie van hoe ‘n mens jou Sondag moet deurbring
kan net uitsluitseh gegee ward as ons eers let op die betekenis
van die dag. Die Sabbat of rusdag is ingestel as ‘n skeppings
ordinansie en is as sodanig bindend vir ahle tye. Dit was waar
skynhik altyd bekend onder die yolk van God en is by Sinai
afgekondig as ‘n deel van die wet van die tien gebooie. Hier is
die verphigting daarvan gebaseer op die skeppingsordinansie
soos oak duidehik blyk uit die bewoording van die vierde gebod
in die dekahoog.

Hierdie gebad verskil enigsins van die ander gebooie daarin dat
dit beide tat die seremoniële en die sedewet behoort. As deel
van die seremoniële wet wys dit heen op Christus, is dus deur
Christus vervul en vir die kerk van die nuwe verbod afgeskaf.
Dit blyk duidehik daaruit dat Pauhus die Sabbat ‘n skadu noem
van wat sou kom en waarvan die werkhikheid Christus is (Kol
2:16,17). Vir die Jade het die Sabbat heengewys na die doding
van die vlees, sodat die nuwe mens in Christus kon gestalte
kry: hierin bestaan die geestehike rus wat deur die Sabbat
afgeskadu word. In aansluiting hiermee was die Sabbat oak ‘n
teken wat onderskei het tussen Jade en heidene. Soos reeds
gesê is hierdie seremoniëhe aspek van Christus vervuh. Die
eerste kerk het dan oak allengs opgehau am die Joodse Sab
bat te vier en oorgegaan tat die viering van die dag van die
Here, die dag waarap Christus opgestaan het. Hierdie dag het
reeds vroeg die Joodse Sabbat vervang saas duidehik blyk uit
die getuienis van onder meer die Didache, Ignatius en Justinus
die Martehaar. Calvyn se dan oak dat die vaders die Joodse
Sabbat vervang het met die Christelike Sondag omdat die ver
vuhhing van die ware rus waarvan die Sabbat ‘n afskaduwing
was geheë was in die opstanding van Christus (Inst 11:VhhI:34).
Onteenseghik het die verwissehing phaasgevind onder die
heiding van die Heihige Gees am die kerk te vrywaar teen ‘n
legahistiese Sabbatsviering. Hierdie hegahisme is in die kerk her
ingevoer deur die Puritanisme. Hoewel die Sabbat as serema
niehe wet afgeskaf is, het dit oak ‘n blywende element. Hierdie
element is beide godsdienstig en sedehik.

Calvyn sê dat soos die waarheid geheer is onder ‘n beeld so
word dit nag aan ons sander skadu aangeprys nh dat die bete
kenis van die rusdag dit is dat ons ons hele ewe moet rus van
ons werke sodat God die Here deur sy gees in ons kan werk,
en ans dikwels onsself sal aefen in die ware erkenning van die
werke van God (Inst 11:VIhI:34). Die Heidelbergse
Kategismus sé ook in hyn hiermee dat die gebod beteken dat ek
al die dae van my lewe van my base werke moet rus, die
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Here deur sy gees in my moet Iaat werk en so die ewige Sab
bat in hierdie lewe begin.

Die Christelike Sondag is dan ook inderdaad ‘n voorsmaak van
die hemel, ‘n ware geestelike rus wat getuig dat daar ‘n Sab
batsrus oorbly vir die yolk van God. In die tweede plek moet
die dag gebruik word vir die bediening van die Woord en die
Sakramente, vir openbare gebede en die diens van barmhar
tigheid. Dit kan ook goedskiks op enige ander dag geskied,
want geen dag is heiliger as ‘n ander nie en in werkiikheid eis
die Here al die dae van ons op vir sy diens. Ter wille van die
orde in die Kerk moet hierdie oefeninge egter piaasvind op die
Sondag.

Deide blywetide element inn die gebod is die els dat die mens
moet rus. Hierdie gebod is gemaak ter wille van die weisyn van
die mens self wat die rus nodig het. Elkeen moet dus ter wiile
van sy eie fisiese en ook psigiese gesondheid ‘n dag van rus
he. Ons word dus gebied om self te rus, maar ook die geleent
heid te gee aan ons diensknegte om te rus en op die dag asem
te skep en ook ons diere moet rus. Dit is ‘n wyse ordening van
God en toon dat die Sabbat vir die mens en nie die mens vir die
Sabbat gemaak is nie. Daar is egter geen besondere meriete
daarin om op die dag nie te werk nie en Caivyn wys ook daarop
dat God tog geen behae kan he in blote niksdoen en ledigheid
nie. (Ex 20;8). Ons moet dan ook onthou dat hierdie gebod in
die eerste plek ‘n arbeidsgebod is “Ses dae moet jy werk. .

en dan as ‘n mens die eerste deel van die gebod nagekorn het
jy die rus op die sewende dag wel deeglik nodig sal he. Dit is ‘n
dag waarop jy iou Iiggaam moet rus en iou gees uitspan. Die
rus op die dag is dus nooit ‘n doel op sigself nie, maar ‘n mid-
del orn die doel van die dag soos uiteengesit te verwesenlik.

Ons kan nou die vraag antwoord: hoe moet ons die dag deur
bring? Sondag is ‘n dag van gemeenskap met God, ‘n dag
waarin ons vir ‘n oomblik uitgeruk word uit die sleur en rnoeite
en stryd van ons vreerndelingskap en ‘n blik kry van die hemel.
Vir ‘n oornbiik hou ons op om peigrirns te wees en srnaak ons
die geestelike rus van ons ewige tuiste. Dit moet dus vir ons ‘n
dag van vreugde en biydskap en lieflike gemeenskap met God
en ons mede-gelowiges wees; ‘n heerlike feesdag. Die ware
betekenis van die dag word totaal vernietig as ons dit ‘n dag
rnaak om onsself op te kwel deur gebod op gebod en reel op
reel. Dit is ‘n dag waarop ons moet vier as die vrygemaakte
kinders in die huis van God, nie ‘n dag waarop ons ailerhande
jukke van diensbaarheid op onsseif moet neem nie. Die
legalistiese viering van die dag is juis geen viering nie. Vryheid
van die wet beteken egter nie bandeloosheid nie. Ons het ge
sien dat dit die dag is waarop die erediens en in besonder die
prediking moet waargeneern word. Alles wat dus inbreuk
maak hierop is dus verkeerd en sonde teen God. Ook is dit ‘n
dag van geestelike en Iiggaamlike rus en alies wat daardie rus
hinder is ook verkeerd. Op die dag moet alle ge-organiseerde
arbeid dus gestaak word. Noodsaaklike dienste kan egter in
stand gehou word.

Wat ontspanning betref geld dieseifde reel. Georganiseerde
sport sal beslis inbreuk rnaak op die eredienste en weghou van
die prediking. Ook is dit verrnoeiend vir beide toeskouers en
deelnerners en hinder dus mense om behoorlik te rus. Dit mag
dus nie toegelaat word nie. Private ontspanning wat die hg
gaamlike rus eerder bevorder as verhinder en nie inbreuk rnaak
op die openbare godsdiensoefening nie is egter toelaatbaar en
kan selfs voordelig wees. In alies moet ons ook die reel van
naastehiefde in gedagte hou en niks doen wat die gewete van
die wat swak is sal seerrnaak nie.

Oa geraadpieeg: Calvyn se Institusie 11.8, 31—34
Calvyn se Kommentaar op Kolossense 4:16
Caivyn se Aktueel-artikel deur prof Potgie
ter.”

B6.11 APARTHE~D AS SONDE
Die Sinode besluit orn die voigende punte as beskrywings
punte na die Algemene Sinode sowei as die Hersieningskom
missie van Ras, Volk en Nasie te stuur:
15.1 “Die Sinode oordeel in die hg van die Skrif dat dit die
taak van die owerheid is orn reg en geregtigheid aan al sy
onderdane te laat geskied.
15.2 Die Sinode is oortuig dat die Skrif geen bepaalde pohi
tieke model voorskryf om hierdie ideaal te verwesenlik nie.

15.3 Daarom kan die Sinode hom nie vereenseiwig met die
opvatting dat die beleid van apartheid of afsonderhike ontwik
ksling ‘n dirokto voorskrif van die Bybol is nie, trouons, die
Sinode distansieer horn van enige poging in hede of veriede
orn afsonderlike ontwikkeling as Bybeise voorskrif voor te
hou.

15.4 Orndat die Bybel geen politieke bloudrukke voorskryf
nie, kan die Sinode egter ook nie ‘n beleid van afsonderhke
ontwikkehing sonder meer beoordeei indien dit reg en geregtig
heid laat geskied.

15.5 lndien afsonderhike ontwikkeiing egter in die praktyk die
vorm van rassisrne en rassediskriminasie (soos deur die Alge
rnene Sinode en hierdie Sinode afgewys) aanneern, veroordeel
die Sinode dit nog eens as sonde.

15.6 In die hg van die Algemene Sinode se besluit waarin die
NG Kerk homself bereid verkhaar het orn in die gesprek te tree
met ander kerke van die NG Kerk-famihie, doen die Sinode ‘n
beroep op ringe en kerkrade en die betrokke skakelkornrnissies
van die Sinodes orn daadwerkhike aandag te gee aan die wyse
waarop die huidige politieke bestel in die praktyk deur ons
medegelowiges ervaar word.

Sinode Wes-Kaapland 1983

B6.12 BESLU~T VAN D~E ALGEMENE S~
NODE RIM ~NTERNASIONALE
DIENSORGAN~SA5~E5 (B 1.16
b .678)

Die Sinode formuleer sy standpunt soos vohg, en stuur dit as
beskrywingspunt na die volgende sitting van die Algernene
Sinode:

Die woorde “most volgens Skriftuurhike norme geevalueer
word, al sou daar aspekte van hulle werk wees wat rnornente
inhou wat gewaardeer kan word” word vervang en die besluit
ui soos volg:

“Funksioneer binne die kader van God se algernene genade en
het dus bestaansreg.”

B6.13 VRYMESSELARY

Sinode Wes-Kaapland 1983

Die Algernene Sinode word versoek om
sy besluit van 1962 en 1982 orntrent Vry
messelary te herroep en sy ernstige oor
weging aan die beskrywingspunt van die
Sinodale Komrnissie van Suid-Transvaal
(Agenda AIg Sinode 1982 pt 27.5 bl
747) wat soos volg ui te gee:

“In die hg van moonthike kerkregtehke imphikasies beshuit die
Sinodahe Kornrnissie van Suid-Transvaai om die volgende be
skrywingspunt aan die Algernene Sinode te stuur met die oog
op wysiging van die besluite van die Algernene Sinode van
1962 (Handehinge 1962, bI 249) insake Vrymesselary:

10.1 Die Aigernene Sinode herroep die bestaande besluite
van 1962 en vervang dit met die volgende:

Die Sinode beshuit:
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10.2 Deur die jare heen het die NG Kerk teenoor sekere
beginsels (veral die Godsbegrip) van die vrymesselary afwy
send gestaan. Die Sinode handhaaf hierdie siening en dring by
lidmate daarop aan om die vrymesselary met groot voorbe
houd te benader.

10.3 Lidmate wat die beginsels van die vrymesselary wat in
stryd met die Skrif mag wees, openlik propageer, moet deur
kerkrade bearbei en indien noodsaaklik blyk te wees, ook
getug word.”

Motivering vir die verwysing
1. “Hierdie besluite het verskeie negatiewe gevolge vir die

praktyk meegebring, onder andere dat lidmate daaroor die
Kerk verlaat het, dat kerkiade oliwetlig ~rrrge~1el i~ von
wee gebrek aan kennis dat ‘n bevestigde ampsdraer ‘n
vrymesselaar is en dat die Kerk daarvan ten regte of ten
onregte beskuldig is dat die bronne wat as grondsiag van
bestaande besluite gedien het, nie bo verdenking is nie.

2. ‘n Kerkregtelike beswaar is dat verbondenheid aan ‘n
organisasie medebepalend vir NG Lidmaatskap gemaak is.
Toelating tot belydende lidmaatskap, soos die betrokke for
mulier aandui, is alleen gegrond op ‘n persoonlike konfor
masie met die leer waarvan die aanname van Christus as
persoonlike Saligmaker die kern vorm en met ‘n lewens
wandel volgens die eise van die Skrif.

3. As ‘n kerk met groot lidmaatgetalle bedien die NG Kerk
mense met verskillende oortuigings wat met verskillende
politieke pártye, kultuurorganisasies en groepe geassosieer
is; instansies waarmee die NG Kerk hom nie noodwendig
vereenseiwig nie.

4. ‘n Verdere kerkregtelike beswaar teen bestaande besluite is
vervat in die beginsel dat ‘n ongesensueerde manslidmaat
die reg het om vir die besondere ampte verkiesbaar te
wees. Dit is sy kerklike sowel as sy burgerlike reg.

B7 JEUG

Sinode Wes-Kaapland 1983

B7.1 DOOPLJDMATEREGISTER
(Vgl KO Art 49, Argiefreglement punt 2, bI 99 Kerkordeboek
en Bep 68 Noord-Transvaal, asook bepalings van ander
sinodes)

1. Die Sinode besluit om by die Algemene Sinode aan te
beveel dat die hele Kerk daartoe oorgaan om ook ‘n register
van dooplidmate in gebruik te stel soos reeds vir belydende lid-
mate. Die dooplidmaatskap word dan op grond van sy doop
aangeteken en behoort in die gemeente waar sy ouers, voogde
of erkende domicilium is, te setel.

2. Verder versoek die Sinode die Algemene Sinode dat die
funksie van die doopseel verryk moet word deurdat ten op
sigte van elke dopeling onmiddellik by die doop aan sy ouers
sy doopseel oorhandig word.

Sinode Noord-Transvaal
(Kyk ook aanbeveling van Algemene Jeugkommissie —

skriba)

B7.2 GEMENGDE SPORT
Agtergrond
By die Algemene Sinode 1982 is deur die AJK gerapporteer
dat:
‘n Memorandum oor die opvoedkundige aspek van gemengde
sport as skoleaktiwiteit aan die Minister van Nasionale Op
voeding voorgelê is. Daarin is van die Christelik-nasionale
beginsel wat deur die kerk onderskryf word, en deur die Breë
Moderatuur vooraf goedgekeur is, uitgegaan. Die minister het
met die standpunt saamgestem ni:

* Skolesport is ‘n integrale deel van opvoeding
* Gemengde mededingende sport wat as deel van ‘n skool se

aktiwiteite aangebied word, kan gebruik word cm ‘n brug na
gemntegreerde opvoeding te bou

* Sodanige mededingende sport as dee) van die gewone
onderwysstelsel op skoolviak is vir elke yolk wat die
Christelike-nasionale doelstel)ings in die opvoeding hand
haaf, opvoedkundig ongewens.

Uitsonderlike buitengewone, gekontroleerde kompetisies
waarin toestemming verkry is, word nie hierdeur uitgesluit nie.
(Agenda 1982 p 397 punt 4.10)

Die Algemene Sinode het van hierdie standpunt ken
nisgeneem (Acta (982 p 35)

B es k ryw in gsp u nt
Die Algemene Sinode verklaar dat hierdie memorandum nie
beleid van die Kerk is nie, op grond daarvan dat:

1. Christelik-nasionale beginsels nie bepalend vir die kerk is
nie

2. Wat vir die yolk bepalend is, nie sonder meer vir die kerk
bepalend is nie

3. Die kerk brCie wat gebou kan word, moet verwelkom as
dee) van sy versoeningsopdrag.

Sinode Midde-Afrika

B8 EREDDENS
B8.1 [JEDEREBOEK
Die Sinodale Kommissie van die Ned Geref Kerk van Suid
Afrika beveel aan by die Algemene Sinode dat:

1. Soos die Psalm- en Gesangboek voorsiening maak vir ‘n
paar spesifieke kinderliedere, behoort spesifieke jeugliedere
ook opgeneem te word, vera) vir gebruik by eredienste wat op
die jeug toegespits is.

2. Die Algemene Sinode behoort deur sy Kommissie vir die
Erediens ernstige aandag te gee aan die vraag hoe verskillende
musikale stylvorme waarin aan die godsdienstige belewing uit
drukking gegee word, by verskillende geleenthede in die ere
diens geakkommodeer kan word en watter kriteria daarby
gehanteer meet word.

Die Algemene Sinode aan die Algemene Kommissie ~ir die
Erediens en die AJK opdrag gee om ‘n klein Proefsangbundel
saam te stel met liedere wat vir die erediens geskik is en
waaruit geslaagde liedere by ‘n heruitgawe in die Psalm- en
Gesangboek opgeneem kan word.

Sinodale Kommissie Wes-Kaapland

B8.2 HALLELUJAIJEDERE E A
Die Algemene Sinode gee opdrag aan sy Kommissie vir die
Erediens om aan die Kerkverband leiding te gee ten opsigte
van liedere in die huidige Jeugsangbundel en Halleluja wat ge
skik geag word vir liturgiese gebruik en oorweging verdien vir
later opname in die Psalm- en Gesangeboek.

Verder gee die Sinode opdrag aan die kommissie cm ems te
maak met die voorbereiding van ‘n proefbundel met nuwe,
aanvullende gesange (Handelinge p 1296, Pt 6.2.2) waarin,
onder andere die bogenoemde liedere uit die Jeugsangbundel
en Halleluja opgeneem kan word vir proefgebruik by liturgiese
geleenthede in die kerkverband.

Sinodale Kommissie OVS

B8.3 ~NRDGT~NG VAN D~E ERED~ENS
Artikel 48.2
Die Artikel word gewysig om te lui:
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Die inrigting van die eredienste word deur die kerkraad
vasgestel met gebruikmaking van ‘n Bybelvertaling wat
deur die Algemene Sinode goedgekeur is, en die amp
telike liturgiese orde van die erediens, asook die Psalm- en
Gesangboek en die liturgiese formuliere, soos deur die
Algemene Sinode vasgele.

Sinodale Kommissie Midde-Afrika

Nota: Hierdie beskrywingspunt is ook na die Tydelike
Regskommissie verwys.

Die Tydelike Kommissie vir die Erediens word versoek om hulle
aanbeveling ook aan die Tydelike Regskommissie deur te
£tuur.

B8.4 BESLU~T NAG MAALSVIEFUNG
Die Sinode van die Ned Geref Kerk in SA het op sy sitting in
1979 onderstaande besluit vir deursending na die Algemene
Sinode goedgekeur. Dit is toe ook met verloop van tyd
opgestuur na die Hoof-uitvoerende Amptenaar van die
Algemene Sinode, maar het om een of ander rede nié in die
Sakelys van die Sinode van 1982 verskyn nie. Op navraag kon
die Hoof-uitvoerende Amptenaar dan ook nie verduidelik wat
met hierdie skrywe en beskrywingspunt gebeur het nie. Al wat
vermoed kan word is dat dit moontlik in die pos soek geraak
het.
Graag stuur ek dan hiermee hierdie besluit weer vir die aandag
van die Algemene Sinode, al is dit nou soveel jare nadat dit
geneem is en nog soveel jare voordat die Algemene Sinode
daaroor kan besluit.

“Besluit: Die volgende voorstel word aanvaar:
Met betrekking tot die besluit van die Algemene Sinode insake
die deelname aan die Nagmaal deur besoekers (Handelinge
1978 p 922 — Agenda 1978: B3.3 no 4), versoek die Sinode die
Algemene Sinode om sy besluit in heroorweging te neem
sodat toegang tot die Nagmaal geskied by wyse van aanmel
ding Of by wyse van ‘n uitnodiging namens die Kerkraad aan
die wat daartoe reg het.

As motivering die volgende redes:

1. In die Skrif en in die Nagmaalsformulier word die onus op
die Kommunikant geplaas.

2. Die verantwoordelikheid om toe te sien dat die erediens en
die bediening van die Sakramente met goeie orde en in oor
eenstemming met die Skrif geskied, rus op die plaaslike Kerk
raad.
3. Indien daar op hierdie verantwoordleikheid van die
Kerkraad inbreuk gemaak word word sy outonome reg om
toesig te hou oor die bediening van die sakramente aangetas.
4. Die plaaslike gemeente is in die eerste instansie die Open-
baring van die Liggaam van die Here Jesus, en daarom moet
gewaak word teen enige neiging tot kerklike burokrasie met
die plaaslike Kerkraad tot ‘n blote rubberstempel mag degra
deer.
5. Hierdie bepaling dat vooraf aangemeld en verlof verkry
moet word, alvorens die besoekerslidmaat die Nagmaal mag
gebruik, skep in baie gemeentes — waar groot getalle besoe
kers kom — dikwels verleentheid vir gelowiges, omdat die be-
paling hier prakties onuitvoerbaar is.
Trouens, die opsig van die plaaslike Kerkraad bly nog altyd
beperk tot die gewete van die Nagmaalganger.
6. Hiermee sal die Algemene Sinode sy besluit van 1970
(Handelinge 1970 D4 p 827 1.4) herbevestig, wat lui: “Besoe
kers uit ander gemeentes mag die Nagmaal gebruik na vooraf
aanmelding om verlof by die Ieraar of ouderling; of op uit
nodiging, namens die Kerkraad, vanaf die kansel.”

B8.5 FORMUUER VAN D~E AFSNYD~NG
VAN D~E GEMEENTE

Handelinge van die Algemene Sinode 1982, bI 1 234, Pt 6.3.4)
“Die Sinode versoek die Algemene Sinode om die woorde
“van hardnekkige verset teen die gesag van die kerk of,” te
skrap in die besluit van die Algemene Sinode.”
Sinode Wes-Kaapland 1983

B8.6 DOOPFORMUUER VIR VOLWAS
SEN ES

Die Sinode versoek die Algemene Sinode om in die verkorte
doopformuli~r vir die doop van die volwassenee soos in die
kiassieke formulier — slegs berou oor sonde en geloof in
Christus as vereiste te stel.
Sinode Wes-Kaapland 1983

B9 ALGEMENE SAKE
(Organisasie en Administrasie, ens)

B9.1 REGLEMENT VIR DIE VERLOF VAN PREDI
KANTE

1. Skrap in Pt 1.2 die woorde: “tot 30 dae in totaal”.
2. Vervang die woorde: “in kontant uitbetaal word” in punt
1.3 met die volgende: “in kontant uitbetaal word vir ‘n
maksimum van 30 dae.”
Sinode Oos-Transvaal

B9.2 JAARLIKSE VAKANSIEVERLOF

Die Sinode van Noord-Transvaal versoek die Algemene
Sinode om die Reglement vir die verlof van Predikante en
Sinodale amptenare so te wysig dat jaarlikse vakansieverlof
wel uitbetaal kan word en wel op die volgende basis: ‘n
rnaksirnum van 30 dae na elke vier jaar periode in die betrokke
gerneente.
Sinode Noord-Transvaal

B9.3 GELOFTEDAG

Die Algemene Sinode beveel by gemeentes aan dat elke ge
meente op Geloftedag ‘n erediens hou, en dat hierdie erediens
aanvullend is tot feestelikhede wat deur Geloftefeeskornitees
gereel word.
Sinodale Kommissie OVS

B9.4 DIE ROL VAN KERKRADE EN MINDERE
VERGADERINGS

Die Sinodale Kommissie van die Ned Geref Kerk in Suid-Afrika
beveel by die Algernene Sinode aan dat:
Mindere vergaderings, vanaf kerkraadsvlak behoort sover as
moontlik die geleentheid te kry om standpunte na meerdere
vergaderings te stuur alvorens belangrike besluite geneern
word.
Sinodale Kommissie Wes-Kaapland

89.5 ALGEMENE SINODE AS WERKENDE SINODE

“Die Algemene Sinode herbevestig dat hy primer ‘n beleid
sinode is en dat die enigste werksaamhede wat direk deur horn
behartig kan word, die is wat in art 43 van die Kerkorde
vermeld word, met dien verstande dat onder “gemeenskaplike
belange van sinodes” in art 43.3 verstaan word.

(a) werksaamhede wat voor 1962 “deur federale en
gefedereerde liggame behartig is” en

(b) werksaarnhede wat vanweë hulle gemeenskaplike aard nie
deur sinodes behartig kan word nie. Die Sub-artikelSinode Wes-Kaapland 1979
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moenie misbruik word om die Algemene Sinode se werk
saamhede steeds meer en meer uit te brei of cm eenvor
mige reglementering van werksaamhede van sinodes op
die sinodes af te dwing nie. Die selfstandigheid van
sinodes hierin moet ten alle koste bewaar word.”

(c) Verteenwoordigers van die onderskeie sinodes op ‘n kom
missie van die Algemene Sinode moet toesien dat die be
ginsels in (a) en (b), toegepas word.

Sinodale Kommissie OVS

B9.6 RASIONALISERING WERKSAAMHEDE
ALGEMENE SINODE

Die Algemene Sinode benoem ‘n kommissie cm te besin oor
rasionalisering ten opsigte van die werk van die Algernene
Sinode en sy kommissies. Aan die volgende sake moet
dringend aandag gegee word: —

1. Oorweeg of vergaderinge van die Algemene Sinode vier
jaarliks of jaarliks gehou word — maar in korter sittings.

2. Die grootte van Sinodale Kommissies en sub-kommissies
van sinodate kommissies; Fondse van sodanige kommissies
en hut sub-kommissieS. (Dit sluit ook in kommissies wat
sogenaamde eie fondse besit.)

3. Die werkverdeling tussen kommissies van die Algemene
Sinode om veral oorvleueling en daarrnee onnodige koste
uit te skakel.

4. Die werkverdeling van kommissies en hut sub-kommissies.

5. Die voltydse personeel van die Algemene Sinode, die huur
van kantore, sekretaresses en alles wat met ‘n sinodale P05
saamhang.

6. Ontleding van administratiewe beleid van die Algemene
Sinode. (Die moontlikheid van een sentrale administratiewe
kantoor moet aandag geniet.)

7. Die bewering dat die Algemene Sinode werk doen wat net
so goed deur ‘n sinode of sinodes gedoen kan word.

Hierdie kommissie moet binne een jaar sy werksaarnhede
afhandel en moet aan die Breë Moderatuur versiag Iewer van
sy werksaamhede. Die Breë Moderatuur tree dan op (indien
nodig) volgens Artikel 40.2.2.

In die sarnestelling van die kommissies behoort die Algemene
Sinode voorsiening te maak sodat alle kommissies van die
Sinode verteenwoordiging op die kommissie het. Die Alge
mene Sinode gee opdrag aan die Kommissie vir Fondse (AKF)
om te begroot vir die werksaamhede van hierdie kommissie.

Sinodale Kommissie Wes-Transvaal

B9.7 OPLEIDING VAN SAAKGELASTIGDES

Die Sinode bevind dat die opleiding van goedgekwalifiseerde
kerklike saakgelastigdes in ‘n wesenlike behoefte in die Kerk
sat voorsien en spreek hom ten gunste van die instelting van ‘n
graad/diptomakursus aan die Hugenote-kollege vir daardie
doel uit.

Sinode Noord-Transvaal

B9.8.1 VANNE VAN VROUELIDMATE

Die Sinode versoek die Algemene Sinode om die Reglement
vir die argief so te wysig dat die vrouelidmaat so attestaat/ser
tifikaat die huidige wettige van asook die nooiensvan sat
vermeld.

B9.8.2 VANNE VAN VROUELIDMATE

1. Die Algemene Sinode besluit dat ‘n getroude vrou se
huidige van ook op die attestaat/Iidmaatsertifikaat/ Iidmaat
register aangebring moot word.

Motivering
Dit gebeur soms dat nuwe intrekkers self hulle bewyse van
Iidmaatskap aanvra en indien die vrou se huidige van nie erens
vermeld word nie, kan dit gebeur dat dit byna onmoontlik is
om haar op te spoor.

Sinodale Kommissie Noord-Kaapland

B9.9 VERKLEINING VAN SINODES

Die Algemene Sinode word versoek cm horn uit te spreek oor
die beginsel van verkleining van sinodes so samestelling.

Sinodale Kommissie Noord-Transvaal

B9.10 GRENSWYSIGING: SINODES VAN NOORD
TRANSVAAL EN MIDDE-AFRIKA

Na goedkeuring deur die onderskeie kerklike liggame (KO Art
32) word die volgende wysiging aan die Algemene Sinode
voorgelê

Die gedeelte van die gerneente van Messina wat binne die
geografiese grens van Zimbabwe vat, word afgesny sodat dit
binne die grense van die Ned Geref Kerk Masvingo (Kerk van
Midde-Afrika) val. Dit beteken prakties dat die Limpoporivier
voortaan die Noordelike grens van Messina en die Suidelike
grens van Masvingo sal vorm.

Moderatuur, Noord-Transvaal

89.11 VERKLARINGS, AANTYGINGS EN IN
SINUASIES TEEN DIE GEINSTITUEERDE
KERK

(Acta Algemene Sinode 1982 Bl 1 100 pt 8)

Die Sinode formuleer sy standpunt toy bogenoernde besluit
van die Algemene Sinode soos volg en stuur sy besluit as
beskrywingspuflt dour na die Algemene Sinode:

7.1 “Die Sinode beskou dit as sy verantwoordelikheid en die
goeie reg van elkeen wat die amp van gelowige in die geInsti
tueerde kerk beklee, om met die cog op voortgaande hervor
rning die beleid en optrede van die geInstitueerde kerk deurlo
pend te toets aan die normatiewe beginsels van die Woord van
God.

7.2 Die Sinode doen ‘n beroep op lidmate om die kritiek wat
hulte op grond van hulle vertolking van die Woord van God
teen die beleid en optrede van die getnstitueerde kerk mag he,
ooreenkomstig aanvaarde kerkregtelike prosedures vir bespre
king op die agenda van kerklike vergaderings te plaas.

7.3 Die Sinode verwelkorn saaklike gesprekke ocr ornstrede
aangeleenthede wat in ‘n gees van onderlinge vertroue en
liefde en in amptelike kerklike media gevoer word, “maar wit
terselfdertyd sy afkeuring te kenne gee van polariserende
groepvorrning en van polemieke wat tot onverkwiklike per
soonlike aanvalte mag lei.”

Sinode Noord-Transvaal Sinode Wes-Kaapland 1983
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B9.12 OORDRAAGBAARHEID VAN LANGVERLOF
2. Die Algemene Sinode dra dit aan die AKF op om onder
soek in te stel na die moontlikheid dat langverlof wel van een
gemeente na ‘n ander oorgedra kan word. Die gemeente
waarin die leraar staan, betaal dan die “waarde van die lang
verlof” oor aan die volgende gemeente.

Motivering
Indien dit prakties uitvoerbaar is, sal dit meebring dat ‘n Ieraar
aan die einde van sy bediening ‘n soort gratifikasie kan ont
yang, soos dit by in die staatsdiens die gebruik is.
Sinode Noord-Kaapland

B12 FONDSE

11. Die Algemene Sinode besluit om die traktementintervajle
van predikante van 15 na 10 te verminder.

12. Die Algemene Sinode besluit om ‘n studie te loods oor die
rolverwagtinge, verantwoordelikhede en taak van die pre
dikantsvrou.

Sinode Kommissie Wes-Transvaal

B12.2 VERGOEDINGSpAKKET VAN
PR ED IKANTE

“Die Algemene Sinode dra dit aan die Algemene Fondse Kom
missie op om in die reses voortdurend die oog in die seil te hou
wat die vergoeding~pakk9t vir predikanto botrof on om indien
nodig, aanbevelings in die verband met motivering aan die
Breë Moderatuur voor te lê vir finale besluit en deursending
aan die verskillende sinodes.”

Dagbestuur Sinodale Kommissie Oos-Kaapland

B12.1 KERKLIKE FINANSIES

1. Die Algemene Sinode onderstreep die feit dat die plaaslike
kerk primer verantwoordelik is vir die kerkilke arbeid op al
die terreine van die kerk.

2. Waar arbeid van sodanige omvang is dat die plaaslike kerk
dit nie alleen kan behartig nie, wys die Algemene Sinode
daarop dat dit die verantwoordelikheid van die Ring (as
primêre uitdrukking van die kerkverband) is om die werk te
behartig.

3. Die Algemene Sinode besluit om ‘n studie te loods oor die
regmatige verantwoordelikhede van die Ring en dit deur te
gee aan die onderskeie sinodes — verkieslik vôôr hulle
onderskeie sittings in 1987.

4. Daar word opnuut bevestig dat die Algemene Sinode
primer ‘n beleidsinode is. (Vgl KO, Art 43. En witboekie p
28.6.1).

5. Die Algemene Sinode besluit om ‘ndiepgaande studie te
maak na die kerkbeeld van die Ned Geref Kerk sodat wee
gevind sal word om die werksaamhede van die kerk meer
gemeente-gesentreer en minder sinodaal-gesentreer te
maak.

6. Die Algemene Sinode besluit om ‘n wetenskaplike studie
mbt afstigting van gemeentes, optimum ledetal, leraars
poste, vereistes vir kerkgebou, en gesamentlike gebruik
making daarvan en ander sake wat die bedieningspatroon
raak, te doen.

7. Die Algemene Sinode besluit om ‘n beginsel in verband
met die gee van tiendes in die hg van die Skrif, te for
muleer.

B13 SENDING

B13.1 KERSTENING IN ONDERSKEI
DING VAN “SENDING” EN
“EVANGELISASIE” VAN DIE
JODE

Die Sinode besluit om die benamings “Sending onder die
Jode” (Bepaling 65), “Bearbeiding van Jode” (Ooreenkoms
CPRC) en “Kerstening van die Jode” (Besluit Algemene
Sinode 1982, 19 Oktober, bl 1 318 pt 29.4) te laat vaar ten
gunste van “Bediening van die Jode” en versoek die Alge
mene Sinode om net laasgenoemde benaming te gebruik.

Sinode Wes-Kaapland 1983

B15 DIENS VAN BARMHARTIG
HElD

B15.1 HUWELIKSORGKOMITEE VAN
DIE AKDB

“Die Sinode oordeel dat die mees korrekte benaming van die
Kommissie is die van “Koördinerende Kommissie vir Huweliks
bediening” en versoek die Algemene Sinode om by sy volgen
de sitting die bestaande naam van die Huwehiksorgkomjtee
van die AKDB dienooreenkomstig te wysig.”

Sinode Wes-Kaapland 1983

8. Die Sinode gee opdrag dat die offervaardigheid van lid-
mate en sinode-besteding in praktyk op ‘n wetenskaphike
wyse bestudeer moet word.

9. Die Algemene Sinode besluit in beginsel dat daar net een
sentrale pensioenfondsskema moet wees en gee aan die
AKF opdrag om wee te ondersoek om dit prakties te im
plementeer.

10. Die Algemene Sinode besluit dat na aanleiding van die
kerk se bevindinge en die RGN navorsingsverslag (MN
108—1984) daar weer indringend gekyk sal word na die
traktement van leraars en dat aanpassings dienooreen
komstig gedoen sal word. Die Algemene Sinode beklem
toon dit dat die “skaal” deur die AKF aan kerkrade deur
gestuur, ‘n minimumaanbeyehing is.

B17 REGTE
B17.1 REVISIE KERKORDE EN REGLE

MENTE
B17.1.1 ALGEMENE REGSTELLINGS
817.1.1.1 Gebruik van hoof en klein letters
Die Algemene Sinode gee aandag aan die gebruik van hoof en
klein letters ten opsigte van Algemene Sinode, sinode, ring en
kerkraad in die Kerkorde en Reglemente.

Motivering:
Die indruk kan makhik geskep word dat die Algemene Sinode
die belangrikste kerkvergadering is en die ander van mindere
belang. Art 18 noem nie toevahhig die Kerkraad eerste nie,
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aangesien dit die belangrikste kerkvergadering is. Dit is die
enigste kerkvergadering met ‘n vaste personeel, hy vergader
die meeste, kan oor alle kerklike sake beraadslaag en daar is
baie meer Kerkrade as Sinodes. Daarteenoor ontbind die
meerdere vergadering na verdaging volgens Gereformeerde
kerkreg, het hulle nie ‘n vaste personeel nie, kan hulle slegs
oor sake van gemeenskaplike belang beraadslaag en is hulle
minder in getal. Dit behoort dus ‘n saak van beginsel te wees
dat Kerkraad, Ring, Sinode en Algemene Sinode met hoof let
ters geskryf word (soos in Art 18).

Dagbestuur Sinodale Kommissie Wes-Transvaal.

B17.1.1.2 Afkorting van die naam van die kerk
Die Algomono Sinode h~slLIit dat waar die naam van die Kerk
in die Kerkorde, in Bepalinge en in Reglemente afgekort word
dit behoort te wees NED GEREF en nie N.G. nie. Waar dit tans
foutief voorkom, moet dit reggestel word.

Dagbestuur Sinodale Kommissie Wes-Transvaal

B17.1.1.3 Die woord “Ressort”
KERKORDE, 5.4, 33.1, 35.4, 40.3.1, 43.5, REGLEMENT VAN
ORDE punt 3.1 en REGLEMENT VIR AKLAS punt 2.1.

Die woord RESSORT word in KO Art 5.4, 33.1, 35.4, 40.3.1 en
43.5 asook in die Reglement van Orde punt 3.1 en in die Regle
ment vir AKLAS vervang deur GEBIED.

Motivering:
RESSORT is nie goeie Afrikaans nie, kan misverstaan word en
het ‘n kollegialistiese kiankie (dit impliseer dat gemeentes
RESSORTEER onder ‘n sekere Sinode en dus die plaaslike
TAKKE van die Sinode uitmaak). Die woord GEBIED word wel
00k in die Kerkorde gebruik.

Dagbestuur Sinodale Kommissie Wes-Transvaal

B17.1 .2 REVISIE KERKORDE-ARTIKELS

B17.1.2.1 KERKORDE, ART 5.3.1 SAMESTELLING
KURATORIUM

(Kerkorde, Art 5.3.1 word gewysig om te lees: —

Die Kuratorium word saamgestel uit die verteenwoordigers
van die sinode/sinodes in wie se gebied die inrigting!fakulteit
is. Die getal lede in die Kuratorium word bepaal deur onder
linge reeling tussen die betrokke Sinodes. Ander sinodes het
die reg om op eie koste elk een verteenwoordiger in die
kuratorium te benoem.

Motivering:
Die huidige artikel impliseer dat daar net twee teologiese
fakulteite/inrigtings is, terwyl daar tans drie is en moontlik kan
daar in die toekoms nog bykom.

Dagbestuur Sinodale Kommissie Wes-Transvaal

B17.1.2.2.1 KERKORDE ARTIKEL 5.3.3: DEKAAN LID
VAN KURATORIUM

Vervang KO Artikel 5.3.3 met die volgende:

“Die Dekaan/Voorsitter van die Raad van Dosente of sy
sekundus is ampshalwe lid van die Kuratorium.”

Sinode Wes-Kaapland 1983

B17.1.2.2.2 KERKORDE ARTIKEL 5: OPLEIDING VAN
EVANGELIEDIENAARS

Voeg in ‘n nuwe 5.3.2 wat soos volg ui: (vervang huidige 5.5)

Die Kuratorium is verantwoordelik vir die keuring, die
begeleiding, die toesighouding oor en die uiteindelike aan
beveling vir toelating tot die evangeliebediening van alle stu

dente binne sy gebied. Hierdie verantwoordelikhede kan
namens die Kuratorium deur ‘n kommissie of kommissies van
die Kuratorium behartig word.

5.3.2 word 5.3.3

5.3.3 word 5.3.4

Die huidige 5.4 word soos volg gewysig:
In sinodale gebiede buite die ressort van die Kuratoria geskied
diekeuring, die begeleiding en die toesighouding oor studente
wat met die eerste fase van die opleiding vir die evangeliebe
diening besig is, deur ‘n Sinodale Kommissie vir Begeleiding
watdeur die betrokke sinode benoem word.

5.6 word 5.6

‘n Nuwe 5.6 word ingevoeg:
Daar bestaan ‘n Skakelkommissie vir die Kuratoria en Dosen
terade en word saamgestel uit twee verteenwoordigers van
elke Kuratorium en een verteenwoordiger vir elke Dosente
raad.

Sinodale Kommissie Noord-Transvaal.

B17.1.2.3 KERKORDE ARTIKEL 6:3: BESLISSING OOR
BEHOUD VAN STATUS

Kerkorde, Art 6.3 word gewysig om te lees: —

Aan hierdie kommissie word verder die beslissing oor aansoe
ke om behoud van status van bedienaars van die Woord toe
vertrOu.

Motivering:
‘n Beter woordorde wat minder lomp is.

Dagbestuur Sinodale Kommissie Wes-Transvaal

817.1.2.4 KERKORDE, ART 7: BEROEPING
Kerkorde, Art 7 word gewysig om te lees: —

Die beroeping van ‘n bedienaar van die Woord geskied deur
die kerkraadsvergadering onder voorsitterskap van die leraar
of, as daar net een leraarspos aan die standplaas verbonde is,
van die konsulent of ‘n Ieraar van die Ring deur die konsulent
daartoe versoek.

Motivering:
Dit is sterk te betwyfel of daar nog sinodes is wat bepalings
ivm die gekombineerde kerkraadsvergadering het. Art 7 is die
enigste plek waar so iets in die Kerkorde voorkom; dit word
verswyg waar die verkiesing van ouderlinge en diakens ter
sprake kom.

Dagbestuur Sinodale Kommissie Wes-Transvaal

B17.1.2.5 KERKORDE, ART 11.2: AANVAARDING VAN
ANDER BETREKKING DEUR LERAAR

Kerkorde, Art 11.2 word gewysig om te lees: —

As hy egter sy gemeente verlaat om ‘n ander betrekking te
aanvaar, verbeur hy sy status as bedienaar van die Woord,
tensy hy in sinodale diens tree of vooraf van die Algemene
Regskommissie verlof tot behoud van status ontvang het in
welke geval hy die status van ‘n emeritus-leraar sal ontvang.
Sodanige behoud van status kan alleen verleen word indien
die betrekking wat hy aanvaar, ‘n geestelike karakter dra, met
die verkondiging van die Woord in regstreekse verband staan
en ten bate van die Nederduitse Gereformeerd Kerk geag
word.

Motivering
Tans kan iemand die AMP van leraar beklee sonder dat hy in ‘n
gemeente bevestig is of aan ‘n gemeente verbind is, terwyl dit
juis een van die wesenskenmerke van ‘n amp is dat dit binne
gemeenteverband funksioneer (vgl Hand 13.1 ens). Hierdie
wysiging sal meebring dat die Reglement vir die Status van
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Predikante en Proponente 00k aangepas moet word. (Vgl ook
NGB artt 30 en 31).

Dagbestuur Sinodale Kommissie Wes-Transvaal

B17.1.2.6 KERKORDE, ART 13: VERANTWOORDE
LIKHEID VIR LEWENSONDERHOUD

Kerkorde, Art 13 word gewysig om te lees: —

Die gemeente of kerkvergadering in wie se diens ‘n bedienaar
van die Woord staan, is verantwoordeiik vir sy lewensonder
houd.

Motivering:
KERKVERBAND word hier vervang met KERKVERGADE
RING — ‘n ietwat suiwerder formulering. Tans word geImpli
seer dat ‘n Ring ‘n aparte kerkverband kan uitmaak, terwyl die
kerkverband gestalte vind in die Algemene Sinode. Waar die
Ring in art 29 ‘n uitdrukking van die kerkverband genoem
word, dui dit slegs op ‘n plaaslike uiting daarvan sonder dat dit
‘n aparte kerkverband uitmaak.

Dagbestuur Sinodale Kommissie Wes-Tranvaal

B17.1.2.7 KERKORDE, ART 15; DIENSTERMYN KERK
RAADSLEDE

Die sinode bepaal die dienstermyn van ouderlinge en diakens;
daar behoort ‘n gereelde aftreding van ouderlinge en diakens
te wees.

Dagbestuur Sinodale Kommissie Wes-Transvaal

B171.2.8 KERKORDE, ART 161: AMP VAN OUDER
LI N G

Artikel 16.1 van die Kerkorde word verskuif tot aan die einde
van die artikel en ANDER word vervang deur BUITEKERKLI
KES.

Motivering:
Tans skep die artikel die indruk dat die aspek die hooftaak van
die ouderlingsamp is en dit kan lei tot ‘n verkeerde kerkbegrip.
In die Kerkorde van Dordt verskyn dit aan die einde van die
betrokke artikel en dan met die betekenis dat die ouerlinge
benewens sy taak om die lidmate te versorg en opsig uit te
oefen ook nog andere (wat nie aan die gemeente behoort nie
en in sy wyk woon) na Christus moet lei.

Dagbestuu r Sinodale Kommissie Wes-Transvaal

B17.1.2.9 KERKORDE, ART 18: KERKVERGADERING
Die woord GEWONE word in Artikel 18 van die Kerkorde
geskrap.

Motivering:
Ongewone of buitengewone kerkvergaderinge kom nêrens in
die Gereformeerde Kerkreg voor nie.

Dagbestuur Sinodale Kommissie van Wes-Transvaal

B17.1.2.1O KERKORDE, ART 28:2: VOORSKITTERSKAP
KERKRAADSVERGADERINGS

Kerkorde, Art 28.2 word gewysig om te lees: —

Wanneer die voorsitter nie kan optree nie, tree die konsulent
op of ‘n ander ieraar van die ring deur die konsulent daartoe
versoek.

Motivering:
‘n Meer verstaanbare en duideliker omskrywing.

Dagbestuur Sinodale Kommissie Wes-Transvaal

B17.1.2.11 KERKORDE, ART 36 EN 37: SAMESTEL
LENDE SINODES VAN ALGEMENE SINODE

Kerkorde, Art 36 en 37 word gewysig om te lees: —

36. Die samestellende kerkverbande of sinodes behou voile
seggenskap oor hulle eiendomme, finansies, werksaamhede,
ensovoorts, wat hulle voor toetreding tot die algemene

sinodale verband gehad het of daarna verwerf, behalwe die
wat volgens die Kerkorde aan die Algemene Sinode oorgedra
is of sal word, of deur die Algemene Sinode in trust gehou
word.

37. Dit staan die samestellende Sinodes vry om met behoud
van alle regte, voorregte, besittings, naam, ensovoorts, uit die
algemene sinodale verband te tree wanneer hulle so ‘n stap
voor God in die hg van sy Woord kan regverdig.

Motivering:
Dit is nie heeltemal duidehik wat die artikel met KERK bedoel
nie; daarmee word waarskynlik die verskillende Ned Geref
kerkverbande van voor 1962 bedoel. VERBAND is vaag en kan
goedskiks vervang word met ALGEMENE SINODALE VER
BAND. Soos Art 37 tans ui, kan dit geInterpreteer word dat
elke afsonderIike gemeente die reg van afskeiding besit.

Dagbestuur Sinodale Kommissie Wes-Transvaal

B17.1.2.12 KERKORDE, ART 38.2 VERTEENWOORDI
GING TEOLOGIESE OPLEIDING

Kerkorde, Art 38.2 word gewysig om te lees:

Die teologiese opleiding word in adviserende hoedanigheid
verteenwoordig deur een lid van elkeen van die teologiese
inrigtings/fakulteite.

Motivering:
Ruimte word gelaat vir ‘n vermeerdering van inrigtings sonder
om telkens die artikel te wysig.

Dagbestuur Sinodale Kommissie Wes-Transvaal

817.1.2.13 KERKORDE, ART 40 BREE MODERATUUR
Breë Moderatuur word vervang met ALGEMENE SINODALE
KOMMISSIE.

Motivering:
Kerkregtelik suiwerder en meer in ooreenstemming met die
kerklike spraakgebruik in die verlede.

Dagbestuur Sinodale Kommissie Wes-Transvaal

B17.1.2.14 ART 40.1 SAMESTELLING BREE MODERA
TU U R

Kerkorde Art 40.1 word gewysig om soos volg te lees: Die
Bree Moderatuur bestaan uit die lede van die Moderatuur van
die Algemene Sinode en die Moderamen/Dagbestuur
(hoogstens 4 van elkeen) van die Sinodale Kommissies vandie
samestellende Sinodes. Die bevoegdhede van die Breë
Moderatuur word in KO art 40.2 omskryf.

Sinodale Kommissie Wes-Kaapland

B17.1.2.15 ART 40 — SAMESTELLING VAN BREE
MODERATUUR, ALGEMENE SINODE

“40.1 Voor die afloop van die vergadering van die Algemene
Sinode word ‘n Breë Moderatuur saamgestel wat uit die
volgende lede bestaan:

40.1.1 die vier moderatuurslede van die Algemene Sinode;

40.1.2 die vier moderatuurslede van elke konstituerende
Sinode;

40.1.3 een ouderhing (wat nie predikant- of proponentstatus
besit nie) uit elke konstituerende Sinode

40.1.4 Indien enige lid (of lede) genoem in 40.1.2, in die
moderatuur van die Algemene Sinode dien, word sy plek deur
‘n lid uit die betrokke sinodale gebied aangevul. Hierdie
aanvulling geskied deur die betrokke Sinode/Sinodale Kom
missie.

40,2 Die dagbestuur van die Breë Moderatuur bestaan uit die
4 moderatuurslede van die Algemene Sinode en een
bykomende moderatuurshid uit elke konstituerende Sinode.
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40.3 Die huidige 40.2

40.4.1 ‘n Vakature ontstaan in die Breë Moderatuur deur die
bedanking, erneritaat, verlies van status, opsegging van kerk
verband, afsetting of dood van ‘n lid.

40.4.2 ‘n Vakature ontstaan ook wanneer ‘n persoon vertrek
uit die sinodale gebied wat horn tot die Breë Moderatuur
verkies het, rnaar wanneer ‘n lid van die moderatuur (40.1.1)
verhuis, ontstaan egter geen vakature nie.

40.4.3 Vakatures word soos volg aangevul:

40.4.3.1 Ten opsigte van die moderatuur (40.1.1) deur die
D~gbestuur (vgl 40.2)

40.4.3.2 Ten opsigte van lede deur die konstituerende
Sinodes aangewys (40.1.2 en 40.1.3) deur die betrokke
Sinode.”

Sinodale Kommissie Noord-Transvaal

B17.1.2.16 KERKORDE, ART 40.2.5 - KOMMISSIE VIR
EKUMENIESE SAKE

Die bewoording van die artikel moet soos voig ui:

40.2.5 benoem ‘n kommissie vir ekumeniese sake van die
Algemene Sinode.

Sinodale Kommissie Wes-Kaapland

B17.1.2.17 KERKORDE, ART 43.9 — EKUMENIESE BE-
LANGE

Vervang WAT deur VAN in Art 43.9 van die Kerkorde.

Motivering:
Blykbaar ‘n skryffout.

Dagbestuu r Sinodale Kommissie Wes-Transvaal

B17.1.2.18 KERKORDE, ART 45.2 — SUSPENDERING
VAN ARTIKELS

Kerkorde, ARt 45.2 word gewysig orn te lees:

Die Algernene Sinode kan artikels van die Kerkorde, rnet
uitsondering van Artikel 44, tydelik opskort of met ‘n twee
derde meerderheidstem suspendeer.

Motivering:
Suiwerder Afrikaans, vgl DAARAAN en SUSPENDEER.

Dagbestuur Sinodale Kommissie Wes-Transvaal

B17.1.2.19 KERKORDE, ART 147 — BENOEMING VAN
AMPTENARE

SEKRETARISSE word vervang met AMPTENARE in Art 47
van die Kerkorde.

Motivering:
Nie alle persone in diens van die Algemene Sinode is sekre
tarisse nie.

Dagbestuur Sinodale Kommissie Wes-Transvaal

B17.1.2.20 KERKORDE, ART 148.2 — INRIGTING VAN
DIE EREDIENS

Die Artikel word gewysig om te lui:

Die inrigting van die eredienste word deur die kerkraad vas
gestel met gebruikmaking van ‘n Bybelvertaling wat deur die
Algemene Sinode goedgekeur is en die amptelike liturgiese
orde van die erediens, asook die Psalm- en Gesangboek en die
liturgiese formuliere, soos deur die Algemene Sinode vasgelê.

Sinodale Kommissie Midde Afrika

(Hierdie beskrywingspunt word ook verwys na die Tydelike
Kommissie vir die Erediens. Die TKE word versoek om hulle
aanbeveling aan die TRK beskikbaar te stel.)

B17.1.2.21 KERKORDE, ART 48.3 — LEIDING VAN ERE
DIEN STE

“Evangeliedienaar of Gereformeerde Belydenis” word met
Evangeliedienaar van Gereformeerde Belydenis” in Art. 48.3
van die Kerkorde vervang.

Motivering:
‘n Skryffout.

Dagbestuur Sinodale Kommissie Wes-Transvaal

B17.~I.2.22 KERKORDE, ART 48 — DIE LEI VAN ERE
DIENSTE DEUR KWEEKSKOOLSTUDENTE

2.1 Die huidige KO artikel 48.4.1 en 48.4.2 word met die vol
gond~ a~ art 48 4 vervang~

“Teologiese studente kan, in ooreenstemming met die bepa
ling van die sinodale gebied waarbinne sy opleidingsentrum
val, ook eredienste lei en in gemeentes plaasvervangende werk
verrig, met dien verstande dat hulle geen handeling mag verrig
wat slegs vir ‘n gevolmagtigde leraar toelaatbaar is nie. Onder
hierdie handelinge word oa verstaan die bediening van die
sakramente, die uitspreek van die seen en dade van opsig oor,
regering van en tug in die gemeente. Vergelyk ook KO (1982)
art 5.3 en Reglement vir ... Algemene Sinode 1982, bepaling
5.1.1.”

By KO art 5.3 en die Reglement vir ... Algemene Sinode,
bepaling 5.1.1 word ‘n kruisverwysing gemaak na die KO se
nuwe art 48.4.

Die huidige KO art 48.4.1 en 48.4.2 se numerering word
aangepas.

Sinodale Kommissie Wes-Kaapland

B17.2.2.23 KERKORDE, ART 50 .— ONDERRIG IN DIE
WOORD

Artikel 50 van die Kerkorde word gewysig om te lees:

Die kinders van die gemeente, asook alle buitekerklikes wat
lidmate van die gemeente wil word, moet onderrig word in die
Woord van God en die leer van die Kerk met die oog op die
aflegging van belydenis van geloof, waardeur hulle belydende
lidmate van die gemeente word, met al die regte en verant
woordelikhede daaraan verbonde.
Motivering:
lemand word nie lidmaat van die Ned Geref Kerk nie. Sy naam
staan aangeteken in die lidmateregister van ‘n besondere ge
meente en sodra hy uit die gemeente vertrek, verval sy
lidmaatsregte aldaar. Net so kan iemand nie ouderling of
diaken van die Ned Geref Kerk in die algemeen wees nie; hy is
dit slegs in ‘n bepaalde gemeente. Die beginsel word erken
deur Ko Art 52.1 en die Reglement vir die Funksionering van
die Algemene Sinode, punt 2.

Dagbestuu r Sinodale Kommissie Wes-Transvaal

B17.1.2.24 ART 51 — HERDERLIKE SORG
Dit word van die bedienaars van die Woord, ouderlinge en
diakens verwag om deur getroue huisbesoek hulle herderlike
sorg uit te strek tot alle lidmate van die gemeente, in besonder
deur behoeftiges, siekes en oues van dae te besoek en hulle te
bemoedig, te vertroos en te ondersteun.

Voorts moet lidmate voortdurend gewaarsku word teen valse
leringe en dwalinge en teen wereldgesindheid en goddelose
lewenspraktyke.

Sinodale Kommissie Wes-Transvaal

B17.1.2.25 KERKORDE, ART 55.1 — DIENSWERK VAN
GELOWIGES

Die woorde “van die kerk” en “as kerk” word in Art 55.1 van
die Kerkorde geskrap en “lidmate van die kerk” vervang deur
“lidmate van die gemeente”.

Dagbestuur Sinodale Kommissie Wes-Transvaal.
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817.1.2.26 KERKORDE, ART 56 — LEER EN AKTUELE
SAKE

Kerkorde, Art 56 word gewysig orn te lees:

Die kerk beywer horn vir goed-ingeligte en skriftuurlike be
skouinge ten opsigte van aktuele, leerstellige en etiese kwes
sies en vir ‘n sedelike gesonde openbare ewe.

Dagbestuur Sinodale Kornrnissie Wes-Transvaal.

817.1.2.27 KERKORDE, ART 66.1.2 — HEROPNEMING
IN GEMEENTE

Artikel 66.1.2
Wanneer ‘n lidrnaat deur die gebruik van die forrnulier van die
gerneente afgesny is, en hy hartgrondige berou het en verlang
orn weer in die gemeente opgeneern te word, moet die kerk
raad, as hy oortuig is van die egtheid daarvan, die lidrnaat
weer in die gemeente opneern rnet die gebruik van die
betrokke forrnulier.

Sinodale Kornrnissie Wes-Transvaal

B17.1.2.28 KERKORDE, ART 67.1 — GROND VAN
KERK SE BESTAAN

Die woord “slegs” voor “in die wilsuiting” word in Art 67.1
van die Kerkorde geskrap.

Motivering:
Die woord “slegs” plaas die wilsuitinge van die rnens op die
selfde viak as die raadsbesluite van God, terwyl Ig voorkeur
moet geniet.

Dagbestuur Sinodale Kommissie Wes-Transvaal

817.1.2.29 KERKORDE, ART 69.1 — PROTESTANTS
CHRISTELIKE KARAKTER VAN VOLK

Artikel 69.2 wat lui: “Die Kerk sal horn daarvoor beywer orn
die Protestants-Christelike karakter van ons yolk te beskerm,
te behou en uit te bou”, word geskrap.

Sinodale Kommissie Midde Afrika

817.1.2.30 KERKORDE, ART 71.3 — KONTAK MET
PROTESTANTS CHRISTELIKE KERKE

Met ander kerke van algernene Protestante-Christelike
belydenis word, sover dit rnoontlik en prakties is, kontak
gesoek in ooreenstemming met die roeping van die Kerk om in
gehoorsaarnheid aan die Heilige Skrif daarna te strewe om die
eenheid van die gelowiges prakties te bevorder en te besten
dig.

Sinodale Kommissie Wes-Transvaal

B17.2 WYS~G~NG VAN REGLEMENTE

B17.2.1 VOORGESTELDE WYSIG~NG AAN
DHE REGLEMENT VAN ORDE, AL
GEMENE S~NODE (b~ 22 Kerkorde
boek)

B17.2.1.1 PUNTE 1.1 EN 1.4 OPEMNG EN KONSTI
TUERING

1. Konstituering en opening
“1.1 Die afgevaardigdes kom byeen op die plek en tyd soos
vooraf bepaal. Die afgevaardigde leraar met die langste diens,
wat die oudste in jare is, vooraf deur die Kommissie van Orde
aangewys, tree as voorsitter op totdat die Moderator verkies is
(Art 41).”
1.2 bly onveranderd
1.3 bly onveranderd
“1.4 Onmiddellik ná die konstituering van die vergadering,
gaan die agerende voorsitter voor in Skriflesing en gebed.
Direk daarna word die Moderator op ‘n geslote sternwyse
gekies. Daar word dadelik tot stemming oorgegaan, sonder dat
vooraf ‘n nominasielys gevorm word. Die opneem en tel van

die stemme word aan ‘n kommissie opgedra wat vooraf deur
die Kommissie van Orde benoem word.”

1.5 bly onveranderd.

Sinodale Kommissie Wes-Transvaal

B17.2.1.2 REGLEMENT VAN ORDE, PUNT 3.1 — KOM
MISSIE VAN ORDE

Die verwysing na Art 40 van die Kerkorde word geskrap in
punt 3.1 van die Reglement van Orde (Algemene Sinode)

Motivering:
Art 40 sê niks oor die samestelling van die Kommissie van Orde
nie.

D~gb~s Luui Sii todale Koi ru rulssle Wes-Trarisvaal

B17.2.1.3 REGLEMENT VAN ORDE. PUNTE 3:5 en 3:8
— SPREEKBEURTE

In aansluiting by items 3:5 en 3:8 van die Reglement van Orde
van die Algemene Sinode (vgl Die Kerkorde ... met
Reglemente ens. 1982, pp 23 ev) verklaar die Algemene
Sinode dat hy dit so verstaan dat ‘n lid van die vergadering nie
‘n spreekbeurt mag aanvra drnv ‘n skriftelike/mondelinge ver
soek aan die voorsitter voordat ‘n bepaalde saak uit die Agen
da ter tafel gele is nie.

Hierdie beskrywingspunt word so spoedig moontlik ná
konstituering van die vergadering aan die orde gestel, indien
moontlik selfs op die eerste dag van die vergadering.

Sinodale Kommissie Wes-Transvaal

B17.2.1.4 REGLEMENT VAN ORDE: NUWE PUNT 4.3:
REVISIE VAN BESLUITE

‘n Punt 4.3 word by die huidige Reglement van Orde van die
Algemene Sinode bygevoeg wat soos volg lees:

“Elke punt van revisie word na die Tydelike Regskommissie
verwys. Die aansoeker kry geleentheid om sy redes persoonlik
aan die Tydelike Regskornmissie voor te lê. Die Tydelike Regs
kommissie oorweeg die redes en doen verslag en aanbevelings
aan die Sinode.”

Die numerering van die Reglement van Orde van die Algernene
Sinode word by die voorafgaande aanbevelings aangepas.

Sinodale Kommissie Wes-Kaaplarud

817.2.1.5 REGLEMENT VAN ORDE: NUWE PUNT 5,6
en 7: WERKSWYSE VAN SINODE

‘n Nuwe punt 5 word van die Reglement van Orde van die
Algemene Sinode ingevoeg onder die opskrif:

“5. Werkswyse van Permanente Kommissies” en dat dit
soos volg lees:
‘n Permanente Kommissie van die Algemene Sinode stel sy
voorlopige versiag so spoedig moontlik op. nie later nie as
twee jaar ná die sitting van die Algemene Sinode en stuur dit
aan die Uitvoerende Amptenaar van die Algemene Sinode en
daarna word daarmee soos volg gehandel:

5.1.1 Die Uitvoerende Amptenaar stuur die verslag aan die
skriba van elke Sinodale Kommissie/Dagbestuur van die
samestellende sinodes.

5.1.2 Die skriba van elke Sinodale Kommissie/Dagbestuur
stuur die voorlopige verslag deur aan elke kerkraad vir bestu
dering en kommentaar en skep geleentheid vir gemeentelede
om ook ‘n bydrae te lewer.

5.1.3 Die kommentaar van kerkrade moet binne drie maande
aan die skriba van die betrokke sinodale kommissie/dag
bestuur van die Algemene Sinode gestuur word vir verwerkirug
en versiag en aanbevelings aan die Algemene Sinode.

5.1.4 Desverkiesend kan sinodes/sinodale kommissies/ringe
die genoemde verslae 15.1.2) ook bestudeer en kommentaar
daarop lewer.
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5.1.5 Die voorlopige verslae word gemerk “VERTROULIK EN
VOORLOPIG”.

‘n Nuwe punt 6 word in die Reglement van Orde van die
Algemene Sinode ingevoeg onder die opskrif: “Werkswyse
van Tydelike Kommissies” en dat dit soos voig lees:

6. Tydelike Kommissies
“6.1 “Die tydelike kommissies van die Algemene Sinode
moet sover as moontlik uit die lede van die ooreenstemmende
permanente kommissie bestaan.

6.2 Waar enigsins moontlik, moet dosente van die drie
Teologiese Fakulteite in die personeel van tydelike kommissies
van die Algemene Sinode beiioeiri woid.”

‘n Nuwe punt 7 word in die Reglement van Orde van die
Algemene Sinode ingevoeg onder die opskrif: “Voorstelle of
amendemente ten opsigte van aanbeveligs en beskrywings
punte in die agenda van die Sinodale vergadering” en dat dit
soos volg lees:

“7 Voorstelle of amendemente ten opsigte van aan
bevelings en beskrywingspunte in die agenda van die
sinodale vergadering.

Voorstelle of amendemente ten opsigte van aanbevelings en
beskrywingspunte in die agenda van die Sinodale vergadering
moet die skriba van die Sinodale Kommissie op die laaste één
week voor die sitting van die Sinode bereik. Die Kommissie
van Orde verwys dit na Tydelike Kommissies en die insenders
van beskrywingspunte, voorstelle en amendemente kry die
geleentheid cm hulle saak voor die Tydelike Kommissie te stel.
Die aanbevelings van die Tydelike Kommissie dien as voor
stelle voor die Sinode.

Lede van die vergadering behou die reg orn amendemente
tydens die vergadering in te dien.”

Sinode Wes-kaapland

B17.2.1.6 REGLEMENT VAN ORDE, PUNT 5.7 — VER
KIESING OUDERLING BRE~ MODERATUUR

Die Algemene Sinode skrap punt 5.7 van die Reglement van
Orde aangesien dit reeds in Art 40.1 van die Kerkorde staan.

Dagbestuur Sinodale Kommissie Wes-Transvaal

B17.2.2 VOORGESTELDE WYS~GINGS
STUK: FUNKS~ONER~NG VAN D~E
ALGEMENE S~NODE (Kerkorde van
die Ned Geref Kerk, 1982, bI 27-30)

B17.2.2.1 Die Algemene Sinode besluit cm in die stuk
FUNKSIONERING VAN DIE ALGEMENE SINODE (Kerkorde
van die Ned Geref Kerk, uitgawe 1982, bI 27-30)

1. Punte 1 tot 5 te skrap, aangesien dit nie hier tuishoort nie..
2. Punt 3 te skrap omdat dit ‘n herhaling van KO art 26 is.

3. die woorde IN DIE RESES in punt 6.2 te skrap en BREE
MODERATUUR met ALGEMENE SINODALE KOMMISSIE te
vervang.

4. Punt 6.5.7 te skrap aangesien dit in ‘n besluiteregister tuis
hoort.

Dagbestuu r Sinodale Kommissie Wes-Transvaal

B17.2.2.2 ONTVANKLIKHEID VAN SAKE BY KOMMIS
SIES VAN DIE ALGEMENE SINODE

Par 6.6.3.3 van die Reglement vir “Funksionering van die
Algemene Sinode” word gewysig om te lees:
“dat hulle nie opdragte aanvaar wat nie deur die Algemene
Sinode/Breë Moderatuur aan hulle gegee is nie, uitgesonder
versoeke van ooreenstemmende kommissies van sinodes ocr
werksaamhede in belang van die Algemene Sinode.”

B17.2.3 REGLEMENT V~R D~E RE~UNG VAN
D~E OPLE~D~NG EN LEG~TKMAS~E
VAN EVANGELJEDIENAARS (b~ 31
— Kerkordeboek)

B17.2.3.1 HERRANGSKIKKING EN HERFORMULE
RING (in aansluiting by uitbreiding van KO Art 5,
vgl B17.1.2.2 hierbo)

1. Ooreenkoms met die universiteit
Die funksionering van die Teologiese Fakulteit aan ‘n univer
siteit word by wyse van skriftelike ooreenkoms tussen die
betrokke sinode(s) en die Universiteit bepaal, op voorwaarde
dat dit nie in stryd is met die besluite van die Algemene Sinode
soos in hierdio RogIem~nt vervat nie

2. Samestelling en funksies van die Kommissies,
betrokke by die Teologiese Opleiding

2.1 Die Kuratorium
2.1.1 Samestelling
Ingevolge artikel 5.3.1 van die Kerkorde word ‘n Kuratorium
saamgestel uit verteenwoordigers van die sinode(s) in wie se
gebied die Teologiese Fakulteit geleëis. Die getal lede in ‘n
Kuratorium word bepaal deur die betrokke sinodes (Wes
Kaapland, Transvaal en Oranje-Vrystaat). Ander sinodes het
die reg cm op eie koste elk een verteenwoordiger in die
Kuratorium te bencem.

2.1.2 Funksies
2.1.2.1 Opleiding
Die Kuratorium dra volgens Kerkorde artikel 5.3 sorg vir,
beheer en hou toesig ocr die opleiding en die verpligte voort
gesette opleiding van evangeliedienaars.

2.1.2.2 Studente
Die Kuratorium dra finale verantwoordelikheid vir die keuring,
begeleiding, toesighouding ocr, eksaminering en uiteindelike
toelating tot die evangeliebediening van alle teologiese stu
dente in sy gebied. Hy kan hierdie verantwoordelikheid deur ‘n
subkommissie of subkommissies Iaat behartig. Hy word in
hierdie taak bygestaan en geadviseer deur die Raad van Do
sente. Saam hou hulle voortgaande toesig ocr studente se
akademiese vordering en hulle leer en lewe. Die Kuratorium
kan ‘n student tydelik of permanent stuit in sy studie met die
oog op toelating as Bedienaar van die Woord en enige ander
dissiplinére maatreëls teen hom instel wat hy wenslik mag ag.

2.1.2.3 Dosente
2.1.2.3.1 Die Kuratorium neem die leiding ten cpsigte van
die beroeping van dosente.

2.1.2.3.2 Die Kuratorium hou toesig oor die leer en wandel
van die dosente in Teologie en gee, wanneer daar nadelige
gerugte tot sy kennis kom, daarvan kennis aan die vocrsitter
van die ring binne wie se ressort die betrokkene(s) woon.

2.1.2.3.3 Die Kuratorium hou toesig ocr die dosente in die uit
oefening van hulle ampspligte. Indien, na die oordeel van die
Kuratorium, waar so bepaal deur ‘n betrokke sinode, op hulle
voorlegging en cok na die oordeel van die Sinodale Kommissie
of van die sinode, ‘n dosent cm een of ander rede onbevoeg
of ongeskik bevind word cm sy ampspligte tot bevrediging van
die Kerk uit te veer, versoek die Kuratorium hem cm kragtens
die onderneming van dosente onmiddellik sy betrekking as do-
sent neer te Iê.

2.1.2.3.4 Hierdie toesig hef nie die normale toesig van die
universiteitsowerheid op nie. Noue skakeling tussen Kerk en
universiteit is te alle tye ‘n vereiste.

2.2 Subkommissies van die Kuratorium
2.2.1 Die BegeleidingskommiSsie
2.2.1.1 Elke Kuratorium benoem ‘n kommissie(s) wat die
teologiese student begelei en wat die Kuratorium adviseer ten
opsigte van die keuring, toesig en begeleiding van studente
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tydens die tydperk van hulle voorbereiding vir die evangelie
bediening.

2.2.1.2 Aan die einde van die eerste fase van die teologiese
opleiding stuur genoemde kommissie ‘n vertroulike versiag
deur na die betrokke Kuratorium van die fakulteit waar die stu
dent sy studie wil voortsit. Hierdie verslag moet inligting bevat
oor die kandidate se

1. volgehoue voornerne orn vir predikant te studeer;
2. kerklike meelewing tydens die studie vir die eerste graaci

van opleiding; hiervoor moet ‘n vertroulike verslag van die
kerkraad ingedien word;

3. akademiese- en ander prestasies sowel as hulle lewens- en
wêreldhe~koulike oortuigings;

4. persoonlikheidstoerusting vir die bediening. Persoon
likheids- en moontlike sielkundige probleme moet pertinent
vermeld word.

2.2.2 Die Eksamenkommissie
2.2.2.1 Samestelling
Ingevolge Art 5.6 van die Kerkorde benoem die Kuratorium in
opdrag van die Sinode ‘n subkommissie bekend as die Ek
samenkommissie wat bestaan uit soveel lede as wat hy nodig
ag uit bevoegde persone aan horn voorgele deur die onder
skeie sinodes en wat nie noodwendig lede van die Kuratorium
hoef te wees nie.

2.2.2.2 Funksies
Die Eksamenkomrnissie neem die Proponentseksarnen asook
Colloquium Doctum af en beveel die kandidate wat in die
eksarnen slaag, by die Kuratorium aan vir legitimasie deur die
Algemene Regskommissie, en voer sodanige opdragte uit
soos deur die Kuratorium aan horn opgedra.

2.3 Sinodale Kommissie vir Begeleiding
Die kornrnissie wat saarngestel word ingevolge artikel 5.4 van
die Kerkorde, bestaan sover moontlik uit predikante uit die
ring in wie se ressort die universiteit val, sowel as lede van die
Kuratoria en Eksamenkommissies wat in die betrokke sinodale
gebied in die bediening staan. Hierdie kornmissie hou in die
betrokke ressort toesig oor die aard van die kursus met die oog
op die vereistes van die teologiese opleiding.

2.4 Die Raad van Dosente
Ingevolge artikel 5.3.3 van die Kerkorde vorm a! die dosente
aan die fakulteit ‘n raad van dosente.

2.5 Kieskolleges
Die Kieskollege word saamgeste! soos die betrokke Sinode(s)
bepaal. Ander Sinodes het die reg om elkeen een verteen
woordiger op eie koste te benoem.

3. Doserende personeel aan die Teologiese Fakulteit
3.1 Beroeping
3.1.1 Vereistes
Die Kuratoriurn neem die leiding ten opsigte van die beroeping
van dosente en moet saarn met die Kieskollege toesien dat op
die groslys alleen die name verskyn van persone wat:

3.1.1.1 predikant- en proponentstatus in die Nederduitse
Gereformeerde Kerk het en wat reeds in ‘n gemeente bevestig
was;

3.1.1.2 die nodige kwalifikasies vir die betrokke pos besit;

3.1.1.3 goeie getuienis aangaande hulle bekwaamheid en
godsvrug het; en

3.1.1.4 onbetwyfelbare voorstanders van die Gereformeerde
leer is.

3.1.2 Prosedure by beroeping
3.1.2.1 Elke lid van die Kieskollege het die reg orn vroegtydig
skriftelik nominasies vir ‘n vakature in te dien.

3.1.2.2 By die sluitingsdaturn vir nominasies suiwer die
Kuratorium die lys en stel die Kuratoriurn ‘n nominasielys op
met ‘n volledige curriculum vitae van elke kandidaat, wat
betyds in die hande van die lede van die Kieskollege vir
bestudering gestel word. Hierdie stukke dien as vertroulike
inligtingstukke met die oog op die beroeping.

3.1.2.3 Die Kieskollege bring ‘n beroep uit nadat aan die
bepalinge van die betrokke sinode(s) uitvoering gegee is en die
voorwaardes van die universiteit nagekom is.

3.1.2.4 Nadat die Kieskollege die beroep uitgebring het,
word die name in die amptelike kerkorgaan gepubliseer met
die oog op approbasie deur die hele kerkverband.

3.1.2.5 Nadat die dosent die beroep aanvaar het, onderteken
hy ‘n ooreenkoms wat deur die Sinode goedgekeur is en daar
na word sy naam aan die unversiteit vir aanste!ling voorgelê.

3.1.2.6 ‘n Eertydse predikant wat as teologiese dosent
bevestig word, se predikantstatus word met sy bevestiging
herstel.

4. Teologiese opleiding

4.1 Eerste Fase

4.1.1 Toelating

Toelating geskied deur die Kuratorium of ‘n kommissie van die
Kuratorium en in sinodale gebiede buite die ressort van die
Kuratoria, deur die Sinodale Kommissie vir Begeleiding van
die betrokke Sinode.

4.1.1.1 Die betrokke kommissie roep alle voornemende teo
logiese studente wat binne hulle ressort wil inskrywe orn hulle
vir die bediening voor te berei, op om voorhorn te verskyn ten
einde as studente met die cog op die evangeliebediening toe
gelaat te word.

4.1.1.2 Die kommissie se taak behels:

4.1.1.2.1 ‘n Ondersoek na aanl~iding van ‘n geskrewe verkla
ring van die kandidaat met betrekking tot sy redes waarom hy
die evangeliebediening as roeping kies, sowel as sy persoon
like geloofsekerheid, en ‘n onlangse vertroulike rapport van sy
leraar;

4.1.1.2.2 ‘n ondersoek na die kandidaat se gemeentelike
meelewing, die indiening vn sy attestaat by sy plaaslike ge
meente en sy deelname aan kerklike jeugaksies;

4.1.1.2.3 ‘n ondersoek na die kandidaat se gesondheid aan
die hand van mediese- en sielkundige verslae;

4.1.1.2.4 advies en inligting ocr kursusse, akademiese
vereistes vir toelating tot die bediening en beurse/lenings;

4.1.1.2.5 die nodige reëlings met plaaslike gemeentes met
betrekking tot toesig ocr die kandidate se leer en lewe en hulle
kerklike betrokkenheid.

4.1.2 Akademiese vereistes vir die eerste fase
4.1.2.1 ‘n Baccalaureus-graad meet aan ‘n erkende universi
teit verwerf word.

4.1.2.2 As deel van ‘n sodanige Baccalareus-graad, of aan
vullend daarby, word welslae in die volgende vakke vereis:

(a) Hebreeus II en Grieks II (of Grieks hA of Grieks lIB) of ‘n
ander goedgekeurde tweejarige kursus in Hebreeus en
Grieks.

(b) Teologiese Studies Ill of ‘n gelykwaardige driejarige teolo
giese kursus of kursusse.

(c) Bybelkunde Ill of ‘n gelykwaardige kwahifikasie, indien die
kandidaat nie ocr die vereiste in (b) vermeld, beskik nie.
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(d) Waar ‘n fakulteit dit nodig ag, word van studente verwag
orn tydens die tweede fase van opleiding, bepaalde ont
brekende komponente aan te vu!.

4.2 Tweede Fase
4.2.1 Toelating
Toelating geskied deur die Kuratorium of ‘n kommissie van die
Kuratorium in samewerking met die Raad van Dosente; die
finale besluit berus egter by die Kuratorium.

4.2.1.1 Aansoek om toelating
Wanneer ‘n kandidaat die eerste fase van sy teologiese oplei
ding voltooi het, en horn te Stellenbosch, Pretoria of Bloern
fontein vir die finale fase aanrneld, moet sy aansoek vergesel
wees van:

‘n bewys van akademiese kwalifikasies soos in 4.1.2.1 en
4.1.2.2 vereis;
‘n mediese verslag.

4.2.1.2 Vertroulike versiag
Die Kuratoriurn en die subkommissie oorweeg die aansoek in
die hg van ‘n vertroulike verslag van die kommissie in punt
4.1.1 genoern. Hierdie verslag kan ook ‘n vertrouhike siel
kundige verslag insluit.

4.2.2 Vereiste kursusse
4.2.2.1 Die inhoud van die ,ursus behels die volgende en
duur drie jaar:
Ou-Testamentiese Wetenskap
Nuwe-Testamentiese Wetenskap

Historiese vakke en Kerkreg, insluitende Vaderlandse Kerk
geskiedenis en Gereformeerde Kerkreg
Dogmatologiese- en etiese vakke insluitend Gereformeerde
etiek
Godsdiens- en Sendingwetenskap
Diakoniologiese (amptelike) vakke

Spesialisering in ‘n bepaalde studiegebied, insluitend ‘n
verhandeling oor ‘n spesiale onderwerp.
Volgens behoefte kan ad hoc-vereistes ten opsigte van addi
sionele tale soos Duits, Latyn of Fraris gestel word.
Kandidate moet tydens hierdie studie bewys lewer dat hulle
Afrikaans kan besig op ‘n wyse wat voldoen aan die vereistes
van die bediening.
Om tot die bediening toegelaat te word, moet ‘n kandidaat oor
‘n BTh-graad of ‘n BD-graad of ‘n gelykwaardige kwalifikasie
beskik.

4.2.2.2 Studente is verplig orn die kursusse van die betrokke
Teologiese Fakulteit gereeld by te woon en in die eksamens te
slaag.

4.2.2.3 Praktiese Werk
Teologiese studente rnoet na die voltooiing van BTh.l of BD-l,
die volgende ondernerning onderteken voordat hulle uitgaan
orn praktiese werk in gemeentes te doen:

Ek, die ondergetekende, verklaar hiermee opreg en as voor die
Here dat ek die leer in die Formuliere van Eenheid van die
Gereformeerde Kerke vervat, van ganser harte aanneem en
hartlik gb, as ooreenkomstig Gods Heilige Woord; dat ek die
leer getrou sal handhaaf; dat ek my op die bevordering van
godsdienskennis, Christelike sedes, orde en eendrag, met alle
ywer sal toelê, en ek verbind my om, sou dit bevind word dat
ek teen enige gedeelte van hierdie verkiaring en belofte
gehandel het, my aan die uitsprake van die bevoegde kerklike
vergdering te onderwerp.

toelating tot die Evangehiebediening volgens onderstaande
prosedures en vereistes.

5.1 Proponentseksamefl
5.1.1 Tyd van Eksamen
Die eksamen word aan die einde van die finale jaar van die
BTh- of BD-studie afgeneem. As tegemoetkoming aan
studente kan die eksamen op ‘n buitengewOfle tyd afgeneem
word, indien die Kuratorium dit nodig ag.

Die Eksamenkommissie bepaal in oorleg met die Raad van
Dosente gedurende hoeveel dae die eksamen afgeneem sal
word, hoeveel tyd aan elke yak bestee word en ook of dit
skriftehik of mondeling sal geskied.

5.1.2 Omvang van die ProponentsekSamen
5.1.2.1 Die akademiese ondersoek, word afgeneem deur
die dosente, desverkiesend met byvoeging van een lid van die
Eksamenkommissie vir elkeen van die hoofafdelings van die
vakke, wat aan die Eksamenkommissie verslag moet doen.

Met inagneming van die vakkeuse met die oog op spesiahi
sasie, gaan die wetenskaphike dee! oor die vakke soos onder
punt 4.2.2 hierbo vermeld.

5.1.2.2 Die ondersoek na die bedieningsvaardigheid,
afgeneem deur die Eksamenkommissie, met die oog op die
volgende:

1. die geskiktheid van die kandidaat om die Kerk ooreen
komstig die Skrif en die Belydenis te dieri en sy innerlike
gehegtheid aan die leer van die Kerk;

2. sy beweegredes om Bedienaar van die Woord te word, en
sy persoonlike godsvrug;

3. sy bekwaamheid in die beoefening van die predikkunde,
ook deur mondehinge voordrag wat, indien moontlik, voor
‘n lid van die Eksamenkomrnissie gehewer is. Met die oog
hierop moet ‘n geskrewe proefpreek ‘n rnaand voor die
eksamen ingelewer word;

4. sy bekwaamheid in die beoefening van pastorale sorg,
waarvoor die Eksamenkomrnissie insae het in die vertrou
like verslag van die leraar(s) onder wie die student sy prak
tiese werk in ‘n gemeente gedoen het.

5. Verder word die geskiktheid van die kandidaat in. ‘n same
spreking tussen die Eksamenkommissie en die Raad van
Dosente bespreek. Die Raad van Dosente bevestig skriftehik
dat die kandidaat die voorgeskrewe kursusse met vrug
gevoig het, en die eksamen suksesvol afgelê het; dat hy
minstens een maand onder die toesig van ‘n diensdoende
leraar van die Kerk ondervinding opgedoen het en van die
praktiese aspekte van die gemeentelike bediening; dat hy
onder die toesig van een van die dosente ‘n proefpreek
gelewer het en dat sy gedrag onbesproke is.

5.1.3 Verdere vereistes
5.1.3.1 ‘n Verklaring van die kerkraad onder wie die kan
didaat ressorteer aangaande sy kerklike lidmaatskap, die
suiwerheid van sy leer, die voorbeeldigheid van sy lewens
wandel, en die onbesprokenheid van sy sedelike gedrag;

5.1.3.2 ‘n mediese sertifikaat ten opsigte vn goeie gesond
heid op ‘n voorgeskrewe vorm.

Bostaande stukke moet EEN maand voor die eksamen by die
skriba van die Eksamenkornmissie ingelewer wees. Die skriba
be by die aanvang van die eksamen die stukke aan die
Eksamenkommissie voor.

5.1.4 Stemming (huidige 5.1.7 bI 38)
Oor die aanbeveling van die kandidaat vir die formele
legitimasie word deur ‘n volstrekte meerderhdid van stemme,
en web met gesbote stembriefies, beshis. Die Eksamen
kommissie beveeb die kandidate wat in die ondersoek geslaag

5. Toelating tot die Evangeliebediefling
Die Eksarnenkommissie ondersoek kandidate met die oog op
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het, by die Kuratorium aan vir sy beslissing. Die Kuratorium lé
die name van die toegelate kandidate aan die Algemene Regs
kommissie vir legitimasie voor.

5.1.5 Afwysing van ‘n kandidaat
‘n Kandidaat wat afgewys is, kan volgens die diskresie van die
Kuratorium weer op ‘n tyd deur die kommissie bepaal, tot die
eksamen toegelaat word.

5.2 Colloquium Doctum (Art 5.6.2)
5.2.1 Vereistes vir toelating tot Colloquium Doctum:
5.2.1.1 bewys van goeie sedelike gedrag deur middel van ‘n
getuigskrif uitgereik deur die bevoegde outoriteite;

5.2.1.2 bewys van ‘n toelatingseksamen Sons vereis in
4.1.2.1 en 4.1.2.2

5.2.1.3 bewys dat hy ‘n volledige teologiese kursus gelyk
staande aan die sesjarige teologiese opleiding aan ‘n
teologiese opleidingsinrigting wat deur die Ned Geref Kerk
erken word, voltooi het;

5.2.1.4 bewys dat hy deur die betrokke Sinode/Sinodale
Kommissie ondersoek is met betrekking tot die wedergeboorte
deur die Heilige Gees, persoonlike ondervinding van die
genade van God en geskiktheid vir die evangeliebediening.

5.2.2 lnhoud van Colloquium Doctum
Die Colloquium Doctum is ‘n toets van die kandidaat se
wetenskaplike bekwaamheid, asook sy kennis van die
Gereformeerde teologie en sy gehegtheid aan die leer van die
Kerk en dit kan mondeling of skriftelik afgeneem word.

5.2.3 Afwysing by die Colloquium Doctum
As iemand by die Colloquium Doctum deur die betrokke
Eksamenkommissie afgewys word, mag hy hom na ses
maande weer aanmeld vir herondersoek.

5.2.4 Aanbeveling vir legitimasie
Nadat Colloquium Doctum tot bevrediging van die Eksamen
kommissie afgele is, word die kandidaat by die Kuratorium vir
sy beslissing aanbeveel. Die Kuratorium lé die naam van die
kandidaat aan die Algemene Regskommissie voor vir
legitimasie.

5.3 Legitimasie
Ingevolge artikel 6 van die Kerkorde is die Algemene
Regskommissie met die legitimasie van eertydse predikante en
proponente belas.

5.3.1 Ampsbelofte
Die geëksamineerde verklaar na toelating met ‘n plegtige eed
d~t hy om ‘n standplaas te verkry, geen ooreenkoms
aangegaan of gifte gegee het nie of ooit sal aangaan of gee
-nie. Hy verklaar voorts dat hy nie daarvan bewus is dat dit deur
iemand van sy kant of in sy belang aangegaan of gegee is,
aangegaan of gegee sal word nie, en dat hy ook nooit ‘n
standplaas sal soek, of aanneem in verband waarmee hy ver
moed dat enige voorwaarde, belofte of enige ander vorm van
voorafgaande ooreenkoms in sy belang bestaan nie.

5.3.2 Ondertekening van die Belydenisskrifte
Die geëksamineerde bekragtig bowendien met sy naam
tekening ‘n plegtige verklaring en belofte in ooreenstemming
met die formulier wat daarvoor opgestel is en wat betrekking
het op die Belydenisskrifte.

5.3.3 Plegtige toelating
Die geëksamineerde word, met ‘n gepaste toespraak deur die
Aktuarius van die Algemene Sinode of ‘n lid van die Algemene
Regskommissie, tot die evangeliebediening toegelaat. In die
reel geskied dit by geleentheid van ‘n openbare kerklike
byeenkoms wat vir die doel as afsluiting van die jaar se werk
saamhede in oorleg met die Kuratorium gereël is. ‘n Akte van
Legitimasie namens die Algemene Regskommissie, onder

teken deur twee lede van die kommissie, word aan hom uit
gereik.

5.3.4 Kennisgewing in die amptelike orgaan
Die gelegitimeerde verkry die titel van proponent. Van sy legiti
masie word in die amptelike biad van die Kerk kennis gegee.
Proponente is beroepbaar vanaf die oomblik van hulle legiti
masie.

5.3.5 Die bevoegdhede van ‘n proponent
Die status van ‘n proponent is deur ‘n reglement van die
Algemene Sinode in hierdie verband bepaal.

5.3.6 Ouderdomsbeperking vir beroeping
‘n Proponent is nie heroephaar voordat hy di~ oud~rdom van
twee en twintig jaar bereik het nie en ‘n persoon kan nie
gelegitimeer word as hy ouer as sestig jaar is nie.

5.3.7 Eis aan studente met buitelandse studie
Studente van ons Kerk wat in die buiteland studeer het, word
nie gelegitimeer voordat hulle hul proponentseksamen afgele
het nie.

5.3.8 Vereistes vir verdere studie
Dit word van ‘n student verwag om sy voile teologiese studie
aan ‘n Teologiese Fakulteit van die Ned Geref Kerk te voltooi.
lndien hy begeer om sy studies daarna, maar voordat hy
gelegitimeer is, voort te sit, moet hy vooraf verlof daartoe van
die Kuratorium bekom.

5.3.9 Else vir legitimasie van predikante of proponente
uit kerke van gereformeerde belydenis
Gewese lidmate van ander kerke, wat ‘n teologiese opieiding
ontvang het aan ‘n inrigting van gereformeerde belydenis en
wie se bediening en/of lidmaatskap in daardie kerk beeindig is,
kan, nadat hulie langs die ordelike weg lidmate van die Ned
Geref Kerk geword het, by die ring aansoek doen om ‘n aanbe
veling om tot die evangeliebediening toegelaat te word.

Die ring win in ‘n sodanige geval alle moontlike inligting om
trent die kandidaat in by die kerkrade en ringe van die Ned
Geref Kerk waar hy woonagtig was sedert hy Iidmaat van ons
Kerk geword het, asook van die omstandighede waaronder hy
die bediening in sy vorige kerk verlaat het. Nadat die aanbeve
ling van die Ring deur die Sinode of Sinodale Kommissie
bekragtig is, moet hy hom wend tot die Kuratorium wat beslis
of die kandidaat tot aanvullende opleiding toegeiaat moet
word en, indien wel, ook oor die vereistes van die aanvullende
opleiding.

Daarna ondersoek die Eksamenkommissie hom met die cog op
die moontlike aanbeveiing by die Kuratorium vir legitimasie
deur die Algemene Regskommissie.

5.3.10 Persone uit inrigtings van erkende kerke
‘n Persoon wat ‘n volledige of gedeeltelike teologiese opleiding
aan inrigtings van erkende kerke gevoig het en wat na die eis
van Bepaling 5.4.9 ten opsigte van lidmaatskap van die Ned
Geref Kerk gehandel het, word deur die Kuratorium in oorleg
met die Raad van Dosente aanbeveel indien bewys gelewer
word dat die opleiding van die betrokke kandidaat beantwoord
aan vereistes wat geiykstaande is aan die standaard van
opleiding van die Ned Geref Kerk. ‘n Sodanige aansoeker
word dan toegelaat cm die deel van die opleiding wat nog ont
breek, aan te vul om te voldoen aan die vereistes van ‘n voile
dige kursus en mag, na aflegging van die proponentseksamen
(gewysig volgens die bepaalde omstandighede) gelegitimeer
word.

5.3.11 Persone uit inrigtings van nie-erkende kerke
Van persone wat ‘n voiledige of gedeeltelike teologiese oplei
ding aan inrigtings van nie-erkende kerke gevolg het, word
verwag cm die voile teologiese studie aan een van die fakul
teite waar predikante van die Ned Geref Kerk opgelei word, te
voitooi.
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5.3.12 Persone uit nie-kerklike inrigtings of fakulteite
‘n Persoon wat sy teologiese opleiding geheel of gedeeltelik
aan ‘n inrigting/fakulteit wat nie aan die Kerk verbind is nie en
waar die Ned Geref Kerk geen inspraak by die aanstelling van
dosente of by die keuring, toesig, dissipline, opleiding en
begeleiding van studente het nie, moet die voile teologiese
kursus aan een van die Teologiese Fakuiteite waar predikante
van die Ned Geref Kerk opgelei word, voitooi aivorens hy
gelegitimeer kan word.

6. VOORTGESETTE TEOLOGIESE OPLEIDING
6.1 Op grond van die besiuit van die Aigemene Sinode van
1978 is dit verpligtend vir aile predikante wat die geIntegreerde
opleiding oridergaan het, om op koste van huiie kerkrade, nie
later as vy-f jaar na legitimasie nie, n kursus hi vootigeseLle
opleiding te voig;

6.2 die woord verpligtend soos dit hierbo gebruik word, het
nie die betekenis dat dit wetlik afdwingbaar is nie. Dit word
egter as ‘n saak van groot belang beskou en lê ‘n baie sterk
morele verpligting op predikante om hieraan gehoor te gee.
Die ringe moet jaarliks in sy kerkvisitasie hieraan aandag gee.

7. VERDERE SINODALE BEPALINGE
Die betrokke sinode of sinodes wat beheer oor die Teologiese
Fakuiteite uitoefen, kan na gelang van piaaslike omstandig
hede en verhoudinge tot hulle universiteite verdere bepaiinge
neeriê, op voorwaarde dat hulie nie in stryd is met die besluite
van die Aigemene Sinode soos in hierdie reglement vervat nie.

Dit geld beide vir die Teologiese Kursus en vir die funksie van
die Kuratoria waar die betrokke Sinodes bepaiinge het in ver
band met die beroeping van dosente, toesig oor dosente,
verhouding tussen die Teologiese Fakulteit en die departement
Bybelkunde, ensovoorts.

B17.2.3.2 REGLEMENT VIR DIE REELING VAN DIE OP
LEIDING EN LEGITIMASIE VAN EVANGELIE
DIENAARS, punt 1.6

Vervang punt 1.6 van die Regiement vir die reeling van die
opleiding en legitimasie van evangeliedienaars met:

Teologiese dosente verkry die status van emeritus-ieraars.

Motivering:
Teoiogiese dosente bekiee nie ‘n amp in die plaaslike ge
meente nie. Hulle kerkregtelike posisie is dieseifde as die van
sinodale amptenare wat voorheen predikante was.

Dagbestuur Sinodaie Kommissie Wes-Transvaal

B17.2.4 REGLEMENT VIR DIE STATUS VAN
PREDIKANTE EN PROPONENTE (bI
24 Kerkordeboek)

B17.2.4.1 WYSIGINGS
Die Algemene Sinode besluit om in die Reglement vir die
status van predikante en proponente

1. PROPONENTSTATUS in punt 1.3 te vervang met DIE
STATUS VAN ‘n EMERITUS-LERAAR.

2. punt 2.2 te vervang met: Die volgende persone het die
status van emeritus-ieraars

3. punt 2.2.4.3 te vervang met: Diegene wat met voile eer
weens ouderdom of verswakte gesondheid uit die diens
ontslaan is.

4. Punt 3.2 te vervang met ‘n bewoording wat iui:
Persone wat die teoiogiese opieiding voigens die voor
skrifte van die Kerk deurioop het, die vereiste eksamens
met goeie gevolg afgelê het, maar gevra het om tydeiik nie
beskikbaar te wees vir die amp nie, omdat huile besig is met
verdere studie, of as dosente in ‘n teologiese yak (Bybei
kunde, Hebreeus of Grieks ingesluit) aan ‘n inrigting vir
hoer onderwys werksaam is, mag aansoek doen om preek
vergunning. Persone wat ander geesteiike werk doen waar

voor huile veriof namens die Kerk van die Algemene
Regskommissie verkry het, mag eweneens aansoek doen
om preekvergunniflg.

5. die woorde OF ‘n PROPONENT in punt 6.3.1 te skrap.

Motivering:
‘n Proponent is iemand wat, per definisie, deur die Kerk
beroepbaar gestel isen wat homseif sien as iemand wat so
gou as moontlik ‘n beroep na ‘n gemeente wil ontvang. Dit is
beslis nie die geval met mense wat verder studeer of as
dosente hulie brood verdien nie. Dit word in 3.2.4 van die
Reglement gesê, maar in stryd daarmee word tog voorsiening
gemaak vir die onbepaalde behoud van proponentstatus,
solank die persoon maar net elke twee jaar daarom vra.

6. Die woord KERKRAADSVERGADERING te vervang met
KERKVERGADERINGE in punt 7.1.

Dagbestuur Sinodale Kommissie Wes-Transvaai

B17.2.4.2 UITBREIDING VAN REGLEMENT, PUNT
6.3.2.4.
Die Sinode besiuit om die Reglement vir die
Status van predikante en proponente punt 6.3.2.4
soos voig uit te brei:

Hierdie advies handel oor die regsgeidigheid en
voiledigheid van die stukke wat voorsien is.

Sinodaie Kommissie Wes-Transvaai

B17.2.5 REGLEMENT VIR DIE UIT
OEFENING VAN DIE TUG (bI 47
Kerkordeboek)

B17.2.5.1 HERSIENING VAN REGLEMENT
1. Die Aigemene Sinode verwys die Tugreglement na die
Aigemene Regskommissie om dit na te sien en te herskryf,
sodat

1.1 die gees van die wereidiike hof vermy word, en
1.2 dit makiiker toeganklik sal wees.

2. Aan regs/kerkordekommiSsies van die sinodes en aan
ander beianghebbendes word geleentheid gegee om by die
Algemene Regskommissie insette in die verband te lewer.

Dagbestuur Sinodaie Kommissie Wes-Transvaal

B17.2.5.2 TUGREGLEMENT
Die Sinode OVS versoek die Aigemene Sinode om die be
staande Regiement vir die uitoefening van die tug en die be
siegting van geskilie met die voigende te vervang:

1. ALGEMENE BEPALINGS
1.1 ‘n Ondersoek deur ‘n kerkvergadering begin wanneer
1.1.1 ‘n Skriftelike kiag teen ‘n Iidmaat by die kerkraad of teen
‘n ampsdraer by die ring ingelewer word, of
1.1.2 die kerkvergadering kennis neem van ‘n verspreidende
nadelige gerug.
1.2 In die res van hierdie regiement word onder die woord
“kiag” ook ‘n verspreidende nadelige gerug verstaan, en met
“partye” word bedoel die klaer (waar daar een is) en die
aangeklaagde. By die ondersoek na ‘n verspreidende nadelige
gerug is daar wel ‘n aangekiaagde, maar geen klaer nie.

1.3 Die aangeklaagde is geregtig daarop om van ‘n duidelike
geformuleerde kiag teen hom in besit gestel te word, en dis
deel van die kerkvergadering se verantwoordeiikheid om toe te
sien dat dit geskied.
1.4 ‘n Kiag kan nie deur ‘n klaer sonder toestemming van die
kerkvergadering en die aangekiaagde teruggetrek word nie.

1.5 Aangesien die aangekIaagde geregtig is op ‘n onpartydige
ondersoek teen hom, moet aile lede van ‘n kerkvergadering
wat om een of ander rede by bioedverwantskaP, persoonlike
beiang, waarskyniik nie onbevooroordeeld is nie, hulie aan die
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ondersoek onttrek of deur die kerkvergadering van die onder
soek uitgesluit word.
1.6 Na sodanige suiwering Sit die lede van die kerkvergadering
wat oorgebly het, die ondersoek voort, en hulie moet deur
gaans teenwoordig wees.
1.7 Lede van ‘n ondersoekkommissie het voile sitting in die
kerkvergadering by die ondersoek.
1.8 Geen party is geregtig om deur ‘n pleitbesorger in die
ondersoek bygestaan te word nie.
1.9 Die ondersoek moet te alle tye in die teenwoordigheid van
die party geskied, en benewens die feit dat die kerkvergade
ring aan hulle vrae kan stel, kan hulle ook oor-en-weer aan
mekaar en aan mekaar Se getuies vrae stel.
1.10 Waar ‘n party, nadat aan horn voldoende kennis van die
ondersoek gegee is, nie verskyn nie, en ook geen aanvaarbare
rede vir sy afwesigheid aangegee het nie, kan die ondersoek in
sy afwesigheid voortgesit word.
1.11 Indien ‘n kerkvergadering oordeel dat ‘n klag sonder
grond is of uit vervolgsug ingedien is, kan hy dit summier van
die hand wys.

2. VOORLOPIGE ONDERSOEK
2.1 Wanneer ‘n ring (of ringskommissie) ‘n klag ontvang,
word ‘n vooriopige ondersoek na die kiag deur die rings
kornrnissie ingestel.
2.2 Ook ‘n kerkraad kan, indien hy dit nodig ag, ‘n voorlopige
ondersoek iaat instel deur ‘n komrnissie daarvoor te benoern.
2.3 Die partye met hulle getuies moet met behoorlike kennis
gewing vir die voorlopige ondersoek opgeroep word.
2.4 By die voorlopige ondersoek moet die voorskrifte in par.
1.9 en 3.2-3.5 van hierdie regiement in ag geneem word.
2.5 Die ondersoekkommissie moet alie moontlike iniigting met
betrekking tot die kiag verkry, en lewer daarna versiag aan die
eerste gewone of buitengewone vergadering van die betrokke
kerkvergadering. Tesame met die versiag moet alle in
gelewerde bewysstukke aan die kerkvergadering voorgele
word.
2.6 in sy versiag lewer die ondersoekkommissie kommentaar
oor watter feite hy bewese ag, maar maak geen aanbevelinge
aan die kerkvergadering nie. Die aangeklaagde is geregtig op
‘n afskrif van hierdie verslag.
2.7 Indien die ondersoekkommissie bevind dat daar nie
genoegsame grond vir die kiag is nie, wys hy dit vooriopig van
die hand.
2.8 indien ‘n klag teen ‘n ampsdraer van ‘n ergeriike aard is,
en die ringskommissie van mening is dat die kiag nie sonder
enige grond is nie, kan hy die aangeklaagde in sy diens stuit
tot tyd en wyi die ondersoek teen horn afgehandel is.
Sodanige stuiting geskied met verantwoording aan die kerk
raad of kerklike instansie in wie se diens die aangekiaagde is.

‘3. DiE FINALE ONDERSOEK
3.1 partye moet met behoorlike kennisgewing opgeroep word
om met verdere getuienis, indien hulle dit sou verkies, voor die
kerkvergadering te verskyn vir die finale ondersoek.
3.2 Aan elke party moet genoegsame geleentheid gegee word
om deur getuienislewering en beredenering sy kant van die
saak te stel.
3.3 Die kerkvergadering kan self ook getuies roep indien hy dit
nodig ag in belang van die ondersoek.
3.4 Van getuies kan vereis word dat hulie ‘n plegtige belofte
om die waarheid te praat moet aflé.
3.5 Behalwe die partye, mag getuies aileen by die ondersoek
teenwoordig wees wanneer hulle getuig.
3.6 Die vergadering besluit oor die kiag op grond van al die
getuienis geiewer voor sowel die ondersoekkommissie as voor
die kerkvergadering self.

3.7 Wanneer ‘n kerkvergadering met ‘n meerderheidstem tot
‘n beslissing oor die klag kom, word sy bevinding genotuleer
en aan die partye bekend gemaak. Indien ‘n party wat in
gevoige art 64 van die Kerkorde ‘n reg van appèl het, dit
verlang, word aan horn ‘n afskrif van die bevinding oorhandig.
3.8 indien die aangeklaagde skuldig bevind word, word tug
maatreëls soos deur art 63 van die Kerkorde voorgeskryf,
toegepas.

4. APPEL

4.1 Appèl moet binne 21 dae na ontvangs van die bevinding
deur die appellant by die skriba van die meerdere vergadering
waarhoon goappeileer word, aang~tokon wo,d.
4.2 Binne 21 dae na die kennisgewing van appèl moet ook die
gronde vir appel, by die kerkvergadering teen wie se beslissing
geappelleer word sowel as die meerdere vergadering
waarheen geappelleer word, ingelewer word.
4.3 Die kerkvergadering waarvandaan geappelleer word moet
onverwyld die meerdere vergadering waarheen geappelleer
word in besit stel van
4.3.1 alle stukke wat met die ondersoek in verband staan
4.3.2 ‘n antwoord op die appellant se gronde vir appèl.
4.4 Wanneer geen sinode in die nabye toekoms in vooruitsig
is nie, kan ook na die Sinodale Kommissie geappelleer word.
4.5 In geval van appèl na die Sinodale Kommissie word die
stukke in verband met die ondersoek na die Sinodale Regs
kommissie verwys vir rapport en advies aan die Sinodale Kom
missie.
4.6 Waar ‘n appèl voor die sinode dien, word alle stukke in
verband daarmee na die Tydelike Regskommissie verwys vir
die nodige rapport en advies aan die sinode.
4.7 In die gevalle onder 4.5 en 4.6 genoem, kan die partye
voor die Sinodale of die Tydelike Regskommissie onderskeide
lik verskyn ten einde deur beredenering en beantwoording van
vrae verdere toeligting op die stukke te gee.
4.8 Op grond van al die stukke en advies voor horn gele, beslis
die Sinodale Kommissie of die sinode finaal. Die Sinodale
Kommissie Se beslissing is met verslag aan die eersvolgende
sinode.
4.9 Stukke in verband met ‘n appèl ingevolge art 44.3 of 64.2
moet minstens drie maande voor die tyd by die Skriba van die
Algemene Sinode ingelewer word.

5. KOSTE

5.1 Die kerkvergadering beslis oor wie vir die koste van die
ondersoek verantwoordelik gehou moet word.
5.2 indien ‘n kerkvergadering van oordeel is dat die klaer se
klag Iigvaardig of vervolgsugtig was, kan hy vir die geheel of ‘n
gedeelte van die koste aanspreeklik gehou word.
5.3 Indien die aangeklaagde skuldig bevind word of die kerk
vergadering van oordeel is dat sy optrede tot die klag aan
leiding gegee het, kan hy vir die koste aanspreeklik gehou
word.
5.4 Die kerkvergadering kan die partye elkeen gedeeltelik vir
die koste aanspreeklik hou.
5.5 Dis binne die bevoegdheid van ‘n kerkvergadering om van
‘n klaer vooraf ‘n waarborg te vra vir moontlike koste waarvoor
hy aanspreeklik mag wees.
5.6 Die kerkvergadering kan besluit om self die koste van die
ondersoek te dra, indien dit in belang van die ondersoek geag
word.
5.7 In geval van ‘n appèl moet die appellant bereid wees om
koste van die appèl te dra.

Sinodale Kommissie OVS
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B17.2.6 REGLEMENTE VAN KOMMISSIES
(bI 65 Kerkordeboek)

B17.2.6.1 ALGEMENE BESLUITE

B.17.2.6.1.1 SKRAPPING VAN SEKERE PUNTE

Die Algemene Sinode besluit om punt 1 van die Reglement vir
die AKKP, punt 1 van die Reglement vir AKLAS, punt 4 van
die Reglement vir die AKDB, punt 1 van die Reglement vir die
AKAE, punt 1 van die Reglement vir die ASS K, punt 1 van die
Reglement vir die AJK en punt 1 en die eerste sin van 2 van die
Reglement vir die AKF te skrap aangesien dit die vanself
sprekende sê.

Motivering:
Die punte is vanselfsprekend en soms ook met twyfelagtige
formuleringe.

Dagbestuur Sinodale Kommissie Wes-Transvaal

B17.2.6.1 .2 TERREINAFBAKENING, ALGEMENE SINODE,
SINODES EN HULLE KOMMISSIES (Hand 1979
bI 464 Pt 4, Agenda van Algemene Sinode bI 575
tot 584)

Die Sinode van die NG Kerk het Bylae 17 (Agenda Algemene
Sinode 1982) ter tafel geneem en neem met groot dank en
instemming kennis van die inhoud daarvan. Die Sinode spreek
sy dank uit teenoor SKLAS vir ‘n deeglike stuk werk. Voorts
besluit die Sinode om die volgende versoeke aan die
Algemene Sinode te rig:

8.1 Die Algemene Sinode doen ‘n beroep op die sinodes en
hulle kommissies om af te handel wat op hul terreine Iê.

8.2 Die Algemene Sinode doen ‘n beroep op al sy kommissies
om hulle streng te hou by die betrokke reglementêre voor
skrifte en om nie hul bevoegdhede en opdragte te oorskry nie.

8.3 Die Algemene Sinode dra dit aan sy Regskommissie op
om weer eens die omskrywing van die praktiese take van die
Algemene Sinode en die verskillende Reglemente vir die
Algemene Sinodale Kommissies en die Ordereëlings soos deur
die Breë Moderatuur in die interim aanbeveel, krities na te
gaan en in die hg van die voorafgaande versiag te besluit.

Sinode Wes-Kaapland 1983

B17.2.6.2 REGLEMENT VIR AKLAS (bI 71 Kerkorde
boek)

Punt 2.2 van die Reglement vir AKLAS word vervang met:

Hoogstens twee persone uit elk van die departemente dogma
tologie van elkeen van die Kerk se teologiese inrigtings.

Dagbestuur Sinodale Kommissie Wes-Transvaah

B17.2.6.3 REGLEMENT VIR DIE AKDB (bI 71 Kerkorde
boek)

Die Algemene Sinode besluit om in die Reglement vir die
AKDB

1. punt 4.3 te vervang met:
‘n lid uit elk van die teologiese inrigtings van die Kerk.
2. punt 4.6 so te wysig dat voorsiening gemaak word vir die
geval waar die Kapelaan-Generaal nie hidmaat van ‘n gemeente
van die Ned Geref Kerk is nie.

3. Seker te maak of NASIONALE KOMMISSIE EN NASIO
NALE LIGGAAM (punt 3 en 6.5) deur die Welsynswet vereis
word en indien nie, dit te vervang met ‘n kerkhike aanvaarbare
benaming.
4. Punt 6.8 te skrap aangesien dit vanselfsprekend is.
5. Punt 9 te skrap.
6. Punt 6.12 word vervang met “doen aan die Algemene
Sinode verslag van sy werksaamhede.”

Dagbestuur Sinodale Kommissie Wes-Transvaal

817.2.6.4 REGLEMENT VAN DIE AKAE (bI 76 Kerkorde
boek)

In punt 4.3 van die Reglement vir die AKAE word EEN N.G.
LIDMAAT vervang deur EEN LIDMAAT VAN ‘N GEMEENTE
VAN DIE NED GEREF KERK.

Dagbestuur Sinodale Kommissie Wes-Transvaal

817.2.6.5 REGLEMENT VIR DIE LTP (bI 78 Kerkorde
boek)

BESKRYWINGSPUNT:
Punt 4.4 word vervang met “doen aan die Algemene Sinode
verslag van sy werksaamhede.”

Dagbestuur Sinodale Kommissie Wes-Transvaal

B17.2.6.6 REGLEMENT VIR DIE ASSK (bI 79 Kerkorde
boek)

Die Algemene Sinode wysig in die Reglement van die ASSK

1. punt 3 om te lees: Vakatures wat op die kommissies ont
staan, word deur die Algemene Sinodale Kommissie op aan
beveling van die betrokke sinode of Sinodale Kommissie aan
gevul.
2. punt 5.2.3 om te lees: sodanige onderkomitees as wat
nodig mag wees vir spesifieke werksaamhede en kan hidmate
van gemeentes van die Ned Geref Kerkfamihie daarop
koOpteer.

Dagbestuu r Sinodale Kommissie Wes-Transvaal

B17.2.6.7 REGLEMENT VIR DIE AJK (bI 81 Kerkorde
boek)

Die Algemene Sinode wysig in die Reglement vir die AJK
sodat

1. Punt 2.1 lees:
Een verteenwoordiger met ‘n sekundus, verkieslik die voorsit
ter en onder-voorsitter van die SJK, benoem deur elk van die
Sinodes.

2. Punt 4.2 verval.

3. in punt 5.2 ‘n BEPERKTE AANTAL omskryf word as ‘n
spesifieke getal (by. twee of drie)

Motivering:
Die AJK is die enigste kommissie wat meer as een verteen
woordiger uit ‘n sinodale gebied het.

Dagbestuur Sinodale Kommissie Wes-Transvaal

817.2.6.8 REGLEMENT VIR DIE AKF (bI 83 Kerkorde
book)

Punt 3 van die Reglement van die AKF word gewysig om te
lees:
Vakatures wat in die AKF ontstaan, word aangevul deur die
Algemene Sinodale Kommissie op aanbeveling van die
betrokke sinode of Sinodale Kommissie.

Dagbestuur Sinodale Kommissie Wes-Transvaal

B17.2.7 REGLEMENT VIR DIE REELING VAN
EIENDOMME, GOEDERE EN FOND-
SE (bI 85 Kerkordeboek)

In punt 4.2 word die woorde NEDERDUITSE GEREFOR
MEERDE GEMEENTE VAN ... vervang deur DIE NEDER
DUITSE GEREFORMEERDE KERK

Dagbestuur Sinodale Kommissie Wes-Transvaal

B17.2.8 ARGIEFREGLEMENT (bI 92 Kerk
ordeboek)

B17.2.8.1 YS VAN AFKORTINGS

Die Algemene Sinode word versoek om die lys van afkortings
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wat in die bylaag tot die Argiefreglement in die Kerkordeboek
(witboekie) verskyn, deeglik te hersien en deur taalkenners
en/of die Akademie vir Wetenskap en Kuns te laat nasien met
die oog op groter korrektheid.

2. Motivering
2.1 As beginsel behoort te geld dat afkortings vermy word en
eerder die uitsondering as die gewoonte sal wees,
2.2 Waar wel van afkortings gebruik gemaak moet word,
moet slegs van erkende afkortings gebruik gemaak word, so
by. is die afkorting vir bladsy bi. en nie Bl. nie.
2.3 Afkortings behoort ook so duidelik te wees, dat aan die
betekenis daarvan nie getwyfel kan word nie, by yen beteken
00k verlede (of slegs venlede?).
2.4 Waar afkortings van kerke se name gebruik word, moet
net soos met die voluit-skryf daarvan groot sorg gedra word
dat dit die afkorting en spelling is, wat die spesifieke kerk self
gebruik en erken, by Ned Herv Kerk behoort te wees Ned Herv
Kerk van Afrika en voluit geskryf behoort dit te lees Neder
duitsch ... en nie Nederduitse nie.
2.5 Name van sektes en nie-erkende kerke kan nie in ‘n ge
meente se register voorkom nie. In sulke gevalle het ‘n mens te
doen met kerkverlating of belydenisaflegging wat elk sy
bepaalde voorsknifte het en waar die naam van die kerk of
sekte nie eers ter sprake kom nie en dus nie in die register
opgeneem word nie. Gevoiglik is die opname van afkortings
soos AGS, P Prot Vol Ev, ens oorbodig.
2.6 Daar bestaan nie so iets soos ‘n lidmaatsertifikaat nie,
maar wel ‘n Bewys van Lidmaatskap, en daarom kan daar nie
‘n afkorting voor wees nie. Afkortings moet dus ook van
toepassing wees op kerkregtelik-juiste begrippe en terme.
2.7 Bogenoemde laat dus duidelik blyk dat daar wel ‘n
behoefte aan hersiening bestaan.

Sinodale Kommissie Oos-Transvaal

B17.2.8.2 BYLAE TOT DIE ARGIEFREGLEMENT PUNT
2.6.3 (bI 100, Kerkordeboek)

“Die Algemene Sinode het in 1978 ‘n besluit geneem wat soos
volg ui: “Indien daar geen natuurlike of adopterende ouer is
wat ‘n kind ten doop kan bring nie, kan ‘n doopgetuie dit
doen, met dien verstande dat die doopgetuie in ‘n sodanige
verhouding tot die dopeling staan, dat hy in die vermoë is om
die doopbeloftes gestand te doen”.

Die Regskommissie is egter van oordeel dat aangsien daar
geen regsverband tussen ‘ii doopgetuie en so ‘n dopeling is
nie, en daar dus geen sekerheid is dat die doopgetuie die
doopbelofte gestand sal kan doen nie, die doop nie in hierdie
geval toegelaat behoort te word nie.

Aanbeveling: Die Sinode herroep Pt 2.6.3 van die Bylae tot
die Argiefreglement.

Sinodale Kommissie 0VS

B17.3 ALGEMENE KERKORDELIKE REE
UNGS

B17.3.1 OPLEGGING VAN HANDE BY DIE BEVES
TIGING VAN ‘N PROPONENT

Die Algemene Sinode verwys die handoplegging by die
bevestiging van ‘n proponent (K0 art 8.1.4) na die Algemene
Regskommissie yin studie en rapport in die hg van K0 art 3.

Motivering:
Alle ampte is gelykwaardig en die handophegging kan die in
druk wek van ‘n hoer amp.

B17.3.2 MONDIGHEID VAN KOMMISSIES VAN ‘N
SINODE

1. Die Algemene Sinode neem met waardering kennis van die
groot werk wat die verskillende kommissies doen en bid huhle
sterkte toe.

2. Die Algemene Sinode henbevestig sy besluite van 1982 ivm
die mondigheid van kommissies, nI.

2.1 “Die Algemene Sinode het die bevoegdheid om aan die
Breë Moderatuur opdragte te gee (Kerkorde Art 46), maar
moet sorg dat sodanige opdragte nie inbreuk maak op die
bevoegdhede en werksaamhede van die ander kommissies van
die Sinode nie.
2.2 “Mag die Algemene Sinode opdragte wat op ‘n ander
kommissie se terrein lê, aan die Breë Moderatuur opdra? Nee.
Dit is in stryd met die Kerkorde Art 40.2.1 en die Reglement
van die verskihlende kommissies.
2.3 “Binne die raamwerk van die verskillende kommissies se
opdragte, soos in hulle Reglemente vervat, is elkeen ‘n
volwaardige kommissie van die Algemene Sinode.
2.4 “Normaalweg kan een kommissie nie aan ‘n ander kom
missie opdragte gee nie, maar onderhinge skakehing is wenshik
waar moonthik. Die Breë Moderatuur het in die geval van
spoedeisende sake, ingevolge Art 40.2.2 die bevoegdheid om
opdragte aan ander medekommissies van die Sinode te gee.”

(Acta 1982, bI 1129, 1171 en 1387, punt 6).

3. Hierdie beginsel moet konsekwent deur kommissies van die
Algemene Sinode gehandhaaf word.

4. Die Algemene Sinode besluit om in 2.1 woord 00K NIE
AAN MINDERE KERKVERGADERINGS tussen KOMMISSIE
en OPDRAGTE in te voeg.

5. Die Algemene Sinode versoek sinodes, wat dit nog nie ge
doen het nie, om hulle bepalings en reglemente so te wysig
dat een kommissie nie versiag aan ‘n ander kommissie van die
sinode doen nie.

6. Die Algemene Sinode versoek sinodes om toe te sien dat
waar beroep word of ‘n aanstelling of benoeming gedoen
word, die betrokke kommissie dit self doen. (Vgl. Acta
Algemene Sinode 1982, bI 1441, Amendement by 19.2.)

Dagbestuur Sinodale Kommissie Wes-Transvaal

B17.3.3 BEROEPSTELSEL
Die Algemene Sinode gee opdrag aan die ARK om die beroep
stelsel soos dit tans funksioneer deeglik te ondersoek met die
oog daarop om die stelsel te wysig en aan te pas en om onder
meen oorweging te skenk aan die volgende sake en aspekte:
1. Dat die gemeente ‘n groter aandeel kry aan die beroeping
self, onder andere deur die reg om name aan die kerkraad voor
te he.
2. Dat ‘n kommissie van pre-advies die ten saaklike inhigting
aangaande a! die persone op die groslys mag versamel en die
groslys mag “suiwer” in die hg van die spesifieke behoeftes
van die gemeente en ten einde te venhoed dat ‘n totaal
onbekende beroep sal word.
3. Dat ‘n predikant nie alleen en eensydig kan besluit oor die
aanname of bedanking van ‘n beroep nie, maar dat hy die
kerknaad moet naadpleeg.
4. Dat omruihing van standplase onder leiding enbeheer van
die ning(e) waartoe die betnokke predikante behoort, kan
geskied.

Sinodale Kommissie OVS

B17.3.4 BEVESTIGING VAN DOSENTE IN GEMEENTES
Die Algemene Sinode word gevra om hom ten gunste van die
volgende uit te spreek:Dagbestuun Sinodale Kommissie Wes-Transvaal
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(1) dat dosente aan die drie teologiese fakulteite van die
Nederduitse Gereformeerde Kerk op dieselfde wyse as
byvoorbeeld kapelane met beperkte ampsopdrag in ‘n ge
meente bevestig kan word;

(2) dat dosente met proponentstatus wat aan ‘n Universiteit ‘n
teologiese yak (Bybelkunde, Hebreeus en Grieks) doseer
ook op hierdie wyse in ‘n gemeente bevestig kan word
(vergelyk 3.2.1 p 44 KO 1982)

Sinodale Kommissie Noord-Transvaal

B17.3.5 KURATORIA — VERSLAG
Die Algemene Sinode besluit dat

(1) aanbevellngs van die dde Kuietoria ontvanklik is on
(2) dat die Tydelike Regskommissie opdrag kry om te bepaal

hoe aanbevelings van die Kuratoria in die toekoms voor die
Algemene Sinode moet kom.

Sinodale Kommissie OVS

B17.3.6 AFTREE-OUDERDOM, PREDIKANTE
Die Sinode verkry nog tydens hierdie sitting regsadvies of die
besluit dat predikante wat na 1 April 1983 in diens getree het
op 65 jaar moet aftree (Handelinge 1982, p 1436, pt 6), ook van
toepassing gemaak kan word op predikante wat vOór 1 April
1983 in diens getree het.
Die Tydelike Regskommissie kry opdrag om die regsadvies in
te win en om ‘n aanbeveling te doen indien dit wel kan gebeur.

Sinodale Kommissie OVS

B17.3.7 DIAKENS OP MEERDERE VERGADERINGS
Die Algemene Sinode besluit om die Kerkorde so te wysig dat
diakens na meerdere vergaderings afgevaardig mag word.

Sinodale Kommissie Oos-Transvaal

B17.3.8 OMSKRYWING VAN TERME
Die Algemene Sinode gee opdrag aan die Algemene Regs
kommissie om ‘n lys met verklaringe/woordOmSkrYwings
saam te stel van woorde en begrippe wat in die Kerkorde en
Kerkordeboeke van die samestellende Sinodes voorkom.

Sinodale Kommissie Oos-Transvaal

B17.3.9 SITTINGSREG VAN DIAKENS OP DIE KERK
RAAD

Die Algemene Sinode gee opdrag aan sy Regskommissie om
‘n studie te maak van en met aanbevelings te kom oor die
sittingsreg van diaken op die kerkraad.

Dagbestuur Sinodale Kommissie Wes-Transvaal

B17.3.1O SAMESTELLING, WERKSWYSE EN TERREIN
AFBAKENING VAN DIE ALGEMENE SINODE

1. Die huidige reeling van 40 afgevaardigdes per Sinode word
vervang met ‘n formule waardeur die sinodes ‘n proporsionele
aantal afgevaardigdeS na die Algemene Sinode stuur of
volgens die getal lidmate in die sinode of volgens die getal
ringe in die sinode.

2. Die Breë Moderatuur word vervang met ‘n Sinodale Kom
missie vir die Algemene Sinode wat saamgestel word uit ‘n
proporsionele getal afgevaardigdeS met sekundi tot ‘n
maksimum van 6 en minimum van 2 uit elke sinode deur die
onderskeie sinodes! Sinodale Kommissie self benoem.

3. Die dagbestuur van die Sinodale Kommissie van die
Algemene Sinode bestaan uit die voorsitter en skriba van die
Sinodale Kommissie van die Algemene Sinode en 1 verteen
woordiger elk uit die sinodes wat nog nie in die Dagbestuur
verteenwoordig is nie.

1. Opdrag
Die sinode het dit aan SKLAS opgedra om in samewerking
met die Ring van Swartland en in oorleg met die Regskommis
sie ‘n studie te maak van die samestelling en werkswyse van
die Algemene Sinode om vas te stel of dit in alle opsigte
gereformeerd is en dit aan die Sinodale Kommissie voor te lê,
wat die stuk aan die Algemene Sinode kan deurstuur.

2. Werkswyse van kommissie:
Daar is ingegaan op die verskillende besware teen die same
stelling en die werkwyse van die Algemene Sinode soos wat
die besware aan die hg gekom het in die stukke wat voor die
Alg Sinode in 1982 gedien het (1)

3. Moot kerkrade teenwoordig wees?
Die grootste beswaar teen die samestelling en die werkwyse
van die Algemene Sinode waarop hierdie verslag ingegaan
het, was dat dit ‘n SYNODUS CONTRACTA is. As argument
is genoem dat slegs ‘n SYNODUS PLENA, dit wil sê een
waarop aIls plaaslike kerkrade verteenwoordig is, primordiale
gesag het.

3.1 Reaksie: Waar kom die gesag vandaan?
Dit gaan hier om die vraag: Wat gee aan ‘n kerklike ver
gadering sy gesag? Hierop reageer ons deur te sê: Dis nie die
aard van die verteenwoordiging nie, maar die getrouheid aan
die Skrif en Christus self wat aan die vergadering sy gesag
verleen.

3.2 Vir wie geld dit?
Dit geld vir alle vergaderings van die Kerk. Daar is dus geen
bindende rede hoekom ‘n SYNODUS CONTRACTA minder
gesag as ‘n SYNC DUS PLENA het nie.

4. Die onderskeid tussen ‘n “werksinode” en ‘n
“beleidsinode”

‘n Verdere beswaar teen die samestehling en werkwyse van die
Algemene Sinode is dat dit veronderstel is om ‘n “beleid
sinode” te wees, maar dat dit inderdaad ook werksaamhede
van sy eie onderneem.

4.1 Die verskil in bevoegdheid is nie kwalitatief nie

Ons oordeel dat die verskil tussen ‘n meerdere en ‘n mindere
vergadering ‘n KWANTITATIEWE verskil is en nie ‘n KWALI
TATIEWE verskil in bevoegdheid is nie, met ander woorde —

meerdere vergaderings handel slegs sake af wat mindere ver
gaderings nie kan afhandel nie vanweë die feit dat meer “par
tye” belang daarby het. Andersom gestel: meerdere vergade
rings mag nie sake hanteer wat deur mindere vergaderings
afgehandel kon gewees het nie. (2)

4.2 Die gevaar van misverstand
Hieruit volg dat die onderskeid tussen die Algemene Sinode as
“beleidsinode” en die Streeksinodes as “werksinodes” vat
baar is vir misverstand. Dit kan by aanleiding daartoe gee dat
streeksinodes bloot verwysingsinstansieS word wat sake
deurgee na die meerdere vergadering. Hierteenoor moet
duidelik gestel word dat alle kerklike vergaderings die reg het
om alle sake te bespreek wat by die Algemene Sinode ter tafel
was, mits hulle, hulle by die kerkhike prosedure hou.

5. Praktiese implikasies
Hierd~e prinsipiele oorweging het belangrike praktiese rn
plikasies:

5.1 Die gevoel van onmag by mindere vergaderings:
‘n Groot beswaar teen die werkwyse van die Algemene Sinode
is dat daar ‘n sterkerwordende gevoel van onmag is by die

(1) Sien Agenda bl. 464 pt 22 & bylae 17 bI 577 asook
Addendumverslag bI 1036

Die volgende motivering word voorgelê:
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mindere vergaderings. Indien egter aanvaar word dat elke
vergadering gelykwaardige gesag het ten opsigte van prak
tiese en beleidsake wat op sy terrein val, dan kan hierdie be
swaar ondervang word. O.i. is dit juis ‘n oorskatting van die
“beleidmakende” funksie van die Algemene Sinode wat tot
hierdie gevoel van onmag gelei het.
Die aanvanklike bedoeling met die onderskeid tussen die
Algemene Sinode as “beleidsinode” en die Streeksinode as
“werksinodes” was juis om te voorkom dat die Algemene
Sinode ‘n burokratiese instansie sou word wat allerlei werk
saamhede van sy eie sou onderneem. Dit beteken egter NIE
dat mindere vergaderings geen seggenskap het oor beleidsake
nie. Dit beteken WEL dat die ideaal gehandhaaf word om nie
van die Algemene Sinode ‘n werksinode te maak nie.
(2) Hlerdle en bg. standpunt is geformuleer na aanleiding van
die werke van Van der Lingen en Spoelstra, H Bouwman en B
Nauta.

Sinode Wes-Kaapland

B17.3.11 OORKOEPELENDE SINODE
Die Algemene Sinode gee aan AKLAS die opdrag om die
implementering van ‘n oorkoepelende sinode vir die NG Kerk
familie te ondersoek, en om die onderskeie sinodes te versoek
om studiebydraes te lewer in hierdie verband.

Sinode Midde-Afrika — Sept. 1985

B17.3.12 OOR EN WEER ERKENNING VAN LIDMAAT
SKAP BINNE DIE NG KERKE (Acta 1982, bI
1385—1386)

Die Sinode beveel die volgende wysiginge aan by die
Algemene Sinode toy sy besluit ivm oor-en-weer erkenning
van Iidmaatskap binne die familie van die Ned Geref Kerke:

11.1 “Punte 1.1 en 1.2 word onveranderd aanvaar met slegs
die vervanging van die woord “gehandhaaf” in 1.2 met die
woord “erken”, om soos volg te ui:

1.1 Die Sinode verwys na die begirisel in par 30 van Ras,
Volk en Nasie gestel, naamlik:
“Die Kerk van Christus vertoon in ons bedeling wel ‘n ver
skeidenheid van gestaltes wat met die volkereverskeiden
heid saamhang, maar is nie geslote in die sin dat dit net vir
lede van een yolk bedoel is nie.”
1.2 Ter wille van die weiwese van die Kerk, met inagne
ming van die werklikheid, word die bestaan van kerke
binne eie volksverband erken. (VgI onder andere para
grawe 14.4, 14.5 en 58 van RVN).

11.2 “Punt 1.3 (1.3.1 en 1.3.2) word vervang met ‘n nuwe
punt 1.3 wat soos volg lui:

“Met betrekking tot die oor-en-weer erkenning van lidmaat
skap binne die familie van NG Kerke besluit die Sinode dat
enige individuele aansoek om Iidmaatskap van die gemeente
uitsluitlik op grond van die persoonlike geloofsbelydenis van
die aansoeker deur die kerkraad ooreenkomstig Bepaling 14.2
van die NG Kerk in Suid-Afrika, (1979) gehanteer sal word.”

Sinode Wes-Kaapland 1983

Motivering:
1. Wat die weglating van punte 1.3.1 en 1.3.2 betref, wys die
kerkraad daarop dat dit oorbodig is aangesien die oorweging
van lidmaatskap ‘n aangeleentheid is wat by die kerkraad
berus en die ander voorwaardes wel in die KG beskerm word.

2. Wat die prinsipiële motivering betref:

2.1 In ‘n besinning oor lidmaatskap van die Kerk bly dit van
fundamentele belang om steeds die Skrif as ons uitgangspunt
te neem.

2.2 In die Nuwe Testament staan die eenheid van die Kerk
voorop. Dit is ‘n eenheid as ‘n nuwe yolk van God (1 Pet
2:9-10) wat deel in Jesus Christus se versoeningswerk alleen

op grond van een voorwaarde, naamlik die geloof (Gal 3:26).
Deelgenootskap aan hierdie “yolk van God” word nie versper
deur vyandskap van Jode en nie-Jode wat soos ‘n muur skei
ding tussen mense maak (Ef 2:14) nie, aangesien hulle deur
Christus Se kruisdood met mekaar versoen en tot een hg
gaam verenig is (Ef. 2:16).

Trouens, hierdie twee word konkreet tot een nuwe mensheid
(Kainon anthropon) verenig (Ef. 2:15; vgl ook Kol 3:11-15 en
RVN 14, 1-6). Hierdie eenheid is heel konkreet in die eerste ge
meentes bedoel, vgl die beroep op die eenheid van die liggaam
van Christus in 1 Kor 12, wat juis funksioneer teen die kon
krete sigbare verdeeldheid en groeperinge in daardie ge
meente. Daarom se RVN in 33 tereg dat die eenheid van die
kerk ook ‘n sighare werklikh~id is, w~t volgens Joh 17:23 go
sien, gehoor en beleef kan word.

2.3 Die eenheid is dus gegee in die werk van die één God met
betrekking tot die Kerk (Ef 4:3-6), maar 00k gevra, in die
eenheid van belydenis, van gemeenskap en diens (RVN 32).

2.4 Dit is dus duidelik dat die geloof die enigste voorwaarde
vir lidmaatskap van die Kerk van Christus is. Hierdie beginsel
geld ook ten opsigte van die gemeentelike samestelling en is
reeds vervat in bepaling 14.2 van die NG Kerk in Suid-Afrika.
Niemand wat aan bogenoemde vereistes voldoen mag daarom
op grond van ander oorwegings byvoorbeeld van stand of her
koms, uit die gemeente geweer word nie.

2.5 Terselfdertyd is dit moontlik, dat ter wille van die ef
fektiwiteit van die verkondiging van die evangelie, spontane
groeperinge rondom taal (byvoorbeeld Afrikaans-/ Engels-!
Portugeessprekende gemeentes) of kultuur (byvoorbeeld ten
opsigte van liturgiese vormgewing) tot stand kom. Die maat
staf by hierdie groeperinge bly steeds die kerugmatiese en
pastorale diensbaarheid aan die opbou van die een liggaam
van Christus, wat beteken dat die groeperinge nooit tot
beginsel verhef mag word nie. Terselfdertyd impliseer dit dat
sodanige groeperinge nooit eksklusief mag wees nie, maar dat
dit op vrywillige assosiasie berus. Die waarborg vir eenheid is
daarom ook nie in die eenheid van organisatoriese strukture as
sodanig geleë nie, maar alleen in die behoort aan die een hg
gaam van Christus.

2.6 In ‘n gegewe geografiese gebied sal tussen gemeentes ‘n
bepaalde ordereëling rakende gemeentelike grense getref
moet word wat primer op geografiese afbakening berus. Hier
die afbakening word egter soos gebruiklik deur onderlinge
ooreenkoms gereël.”

Sinode Wes-Kaapland

B18 AMPSBED~EN~NG EN EVAN
GEUSAS~E

B18.1 VOORBIDDING VIR JODE
Die Sinode stuur die volgende besluit van die Algemene
Sinode deur na kerkrade:
Die Algemene Sinode doen ‘n beroep op gemeentes van die
kerk om die Sondag voor die Joodse fees van die Groot
Versoendag in gebed te dink aan die arbeid onder die Jode.’

B18.2 KERKLIDMAATSKAP

Sinode Wes-Kaapland

1. Besluit sinode van Natal Oktober 1979 (Acta p 717)
Die sinode neem kennis van die aanbevelings onder 10.6.2 van
die verslag van die sinodale kommissie vir ampsbediening en
evangehisasie, asook van die studiestuk (bylae B).
Die sinode besluit om sowel die aanbevehings as bylae B deur
te stuur na die Algemene Siriode as ‘n studiestuk, met die oog
op moonthike oorweging.

2. Aanbevelings (agenda en verslae Oktober 1979 p 107)
10.6.2.1 Die hidmaattal van belydende hidmate in die gemeente
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word bepaal aan die hand van die Iidmaatregister van die ge
meente, na die eis van Bepaling 80.1.

10.6.2.2 Lidmate wat van een gemeente na ‘n ander verhuis
moet binne 6 maande na aankoms in die nuwe gemeente,
bewys lewer dat hulle belydende lidmate is deur attestaat van
die vorige gemeente in te dien (Bep. 83.1)

10.6.2.3 Lidmate wat versuim om hulle attestate in te handig
word vermaan dat hulle nie in die lidmaatsregte deel totdat
hulle bewys van Iidmaatskap ingehandig is nie (Bep. 84.2 en
84.3).

10.6.2.4 ‘n Jaarlikse sensusopname binne die grense van die
gomeente word ondornoom om persone wat êrens in ‘n ge
meente van die Ned Geref Kerk belydenis van geloof afgelê
het, maar nie lidmate van die plaaslike gemeente is nie, op te
spoor. Sulke persone word intensief bearbei as voorwerpe van
evangelisasie, sonder om bewys van lidmaatskap dadelik aan
te vra. Indien hulle sou besluit om die plaaslike gemeente mee
te leef, vra hufle hul bewys van Iidmaatskap aan en handig dit
in om huLvoornéme te bevestig. Indien hulle spu voihard in
hulle onverskilligheid, vra die kerkraad hul bewys van Iidmaat
skap aan met die oog op tughandeling.

10.6.2.5 Die datum van vertrek van ‘n Iidmaat uit ‘n ge
meente word in die aanmerkingskolom van die Iidmaatregister
aangeteken.

10.2.6.2 Die name van getroude vrouelidmate word onder
hulle getroude van in die lidmaatregister aangeteken.

3. Memorandum (Agenda en verslae Oktober 1979 p 127)
1. Inleiding
1.1 Die afgelope tyd word besondere aandag op verskillende
vlakke aan die geestelike toerusting van kerklidmate gegee.
Skolingskursusse word aan verskillende groepe gebied en die
•materiaal vir kategetiese onderrig het ‘n vernuwingskuur
ondergaan. Al hierdie aandag is gebore uit ‘n diepe kommer
oor die toestand van die Kerk en nog nader, die toestand van
die lidmate van die Kerk.

1.2 Oor die afgelope jare is dit telkens beklemtoon dat veral
twee faktore verantwoordelik is vir die toestand van die Kerk.
Aan die een kant word persone te maklik as lidmate van die
Kerk ontvang (katkisasie) en aan die ander kant het die kerklike
tug so verwater dat baie lidmate in die Kerk geduld word wat
lankal deur die tug afgesny moes gewees het.

1.3 Daar is egter ‘n derde faktor wat nog nie genoem is nie
en wat, na ons beskeie mening, die dringende aandag van die
Kerk verdien, naamlik die funksionering en oordrag van kerk
lidmaatskap binne die Kerk.

2. Waardering van status quo
2.1 As gevoig van die proses van verstedeliking, word die
kerklike gemeenskap al meer en meer ‘n viottende gemeen
skap. Dit bring ‘n groter druk op die oordrag van lidmaatskap
mee. Meer bewyse van Iidmaatskap word aangevra en moet
uitgereik en ontvang word. Ons gb dat ‘n baie meer viottende
wyse van oordrag van lidmaatskap gevind moet word, maar
dit daar gelaat. Vir die huidige bespreking gaan ons van die
gangbare gebruik uit.

2.2 Op die oomblik word die lidmatetal van ‘n gemeente vas
gestel deur ‘n periodieke sensusopname in die gemeente. Daar
word van huis tot huis navraag gedoen oor die kerk waaraan
die inwoners behoort. Diegene wat sê dat hulle aan die Ned
Geref Kerk behoort, word as sodanig aangeteken en aanvaar.
Maar hulle is nog NIE noodwendig LIDMATE VAN DIE GE
MEENTE NIE. Bepaling 80.1 bepaal dat ‘n gemeente bestaan
uit lidmate “wie se lidmaatskap ... erken en aangeteken is.”
Intussen het ‘n lidmaat wat uit ‘n gemeente vertrek het, se
Iidmaatsregte in daardie gemeente verval. (Bep 84.1) Hy staan
wel onder die herderlike sorg en toesig van die kerkraad van

die nuwe gemeente, maar hy geniet geen lidmaatsregte in
daardie gemeente nie (Bep 84.2).

2.3 Dit het algemene praktyk geword dat wanneer ‘n leraar
of ander kerkraadslid ‘n nuwe intrekker ontmoet, hulle met of
sonder die toestemming van die nuwe intrekker, onderneem
om sy lidmaatskap van die vorige gemeente te Iaat oorplaas.
Dit word dan gedoen (en soms vergeet), die bewys van
lidmaatskap word ontvang en alles is in orde! Maar intussen
het die betrokke lidmaat nog geensins by die gemeente in
geskakel deur die eredienste by te woon, die sakramente te
gebruik, ens nie. ‘n Mens kry die indruk dat dit meer om die
bewys van lidmaatskap as die persoon van die lidmaat gaan —

Maar ‘n persoon kan ‘n honderd bewyse van Iidmaatskap in
die gomeente he on tog 009 huite dio gemeenskap van die go
meente staan omdat hy nie aktief aan die gemeenskap van die
heiliges deel het nie.

2.4 Dit gebeur ook dat ‘n lidmaat vir ‘n tyd in die gemeente
woon sonder dat sy lidmaatskap oorgeplaas is. En dan wil hy
kind laat doop. Nou word die lidmaatsbewys gou aangevra en
alles is in orde. Maar die groot vraag is of hy fisies deel uitmaak
van die gemeente. Met die Doop word die kind in die gemeen
skap van gelowiges opgeneem, maar sal dit prakties gebeur as
sy ouers self nie aktief deel uitmaak van die gemeente nie? In
so ‘n geval het die Doop ‘n blote formaliteit geword terwyl die
ems daarvan misken word.

2.5 ‘n Ander verskynsel is dat ‘n bewys van Iidmaatskap in ‘n
gemeente ontvang word, direk vanaf ‘n vorige gemeente.
Navraag word in die konsistorie gedoen: Wie ken die persoon?
Nee, niemand nie. Maar die bewys van Iidmaatskap word
in die erediens afgelees sonder dat dit aan ‘n persoon
verbind is. En ‘n bewys van lidmaatskap is in die gemeente
ontvang maar geen persoon nie. Dit kan tog nie.’

3. Prinsipiële besinning
Daar is ‘n paar beginsels wat opnuut die ernstige aandag van
die Kerk verdien sover dit die oordrag van lidmaatskap betref.

3.1 Eerstens moet weer aanvaar word dat ‘n gemeente be
staan uit die belydende-en dooplidmate wat binne die grense
van die gemeente woon en wie se Iidmaatskap erken en ont
yang is (Bep 80,1)
3.1.1 Sodanige lidmaatskap word erken met die belydenis van
‘n persoon se geloof en met die bediening van die Doop. Dit
geskied immers onder toesig van die kerkraad.

3.1.2 Dit geskied ook met ontvangs van ‘n attestaat of bewys
van lidmaatskap. (Bep 83.1 en 83.3) In sulke gevalle behoort
die ontvange attestate en bewyse van Iidmaatskap eers aan die
kerkraad voorgelê te word om te bepaal of die persoon ook
reeds bewys gelewer het deur sy optrede dat hy tot die
gemeenskap van gelowiges wil toetree. Dan kan hy as per
soon in die erediens verwelkom word.
3.1.3 Indien die lidmaatsbewys ontvang is maar die persoon
fl09 nie persoonlik ingeskakel het nie, word sy Iidmaatskap in
die register aangeteken maar sonder afkondiging in die ere
diens. Volgens die huidige bepalinge is lidmaatskap nie meer
afhanklik van afkondiging in die erediens nie. Maar terself
dertyd besluit die kerkraad om besondere aandag aan die per-
soon te gee om sy persoon ook by die gemeente ingeskakel te
kry — die begin van die tughandeling.
3.2 Tweedens moet afgesien word van die algemene gebruik
dat die kerkkantoor bewyse van lidmaatskap aanvra.
3.2.1 Die besluit om lidmaat van ‘n gemeente te word, lê by
die persoon aanvanklik gebeur dit wanneer hy hom aanmeld
om belydenis van sy geloof te doen. Maar so ‘n besluit is nie
eenmalig nie. Dit moet voortdurend gedoen word. ‘n
Gelowige moet daagliks besluit dat hy Christus wil volg (Luk
9:23).

3.2.2 Die geleentheid om sy daaglikse besluit prakties te illus
treer, kom wanneer ‘n Iidmaat na ‘n ander gemeente verhuis.
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Sy Iidmaatsregte verval in die ou gemeente met sy vertrek
(Bep 84.1) en hy geniet geen voorregte in die nuwe gemeente
voordat sy attestaat of bewys van lidmaatskap daar ingehan
dig is nie (Bep 84.2).

3.2.3 Wanneer hy in die nuwe gemeente aankom, is dit sy
reg en voorreg cm homseif met bewys van Iidmaatskap aan te
meld met die versoek om Iidmaat van die gemeente te word.
So besluit hy opnuut om die Here te dien in die nuwe omge
wing.

3.2.4 Eintlik is dit die pug van die lidmaat cm bewys te lewer
dat hy reeds lidmaat van die Kerk is. Daarom moet hy versoek
dat ‘n attestaat aan hom uitgereik word (Bep. 83.1) en, by im
plikasie, 00k ‘n bewys van lidmaatskap (Bep. 83.3).

3.2.5 Wanneer ‘n nuwe intrekker dus teengekom word, kan
die kerkraadslid die adres van sy vorige gemeente se kerk
kantoor aan hom gee met die versoek dat hy sy lidmaats
bewyse moet aanvra en inhandig, (Daarom behoort elke kerk
raadslid in besit van ‘n Jaarboek te wees).

3.2.6 Indien ‘n Iidmaat weier om sy lidmaatskap na die nuwe
gemeente te Iaat oorplaas, dan, en dan alleen, het die kerk
raad die reg om bewys van lidmaatskap aan te vra. (Bep 83.8).
Maar dan is dit met die oog op tugaksie. By implikasie beteken
dit dat so ‘n persoon weier om by die plaaslike gemeenskap
van gelowiges in te skakel terwyl hy met sy belydenis van
geloof beloof het dat hy die Here in die toekoms sal dien. (Sien
die 3de vraag van die Formulier vir die Openbare Belydenis
aflegging).

3 3 Vervolgens moet die attestaat of bewys van lidmaatskap
aan die persoon wat daarom aansoek gedoen het, gestuur
word en nie aan die kerkkantoor van die nuwe gemeente me

3,3.1 Dit het algemene gebruik geword dat attestate en
bewyse van lidmaatskap nie aan die lidmaat self uitgereik word
nie, en redes vir die gebruik word aangevoer. Die belangrikste
rede wat genoem word, is dat lidmate met die bewyse van lid
maatskap na ander kerke of selfs na sektes kan gaan, of dit in
sy besit kan hou sonder cm dit in te handig. Maar wanneer ‘n
lidmaat so optree, lewer dit klaar die bewys dat hy in sy hart
nie meer met ons is nie. En wat baat dit cm ‘n sertifikaat te
besit maar die persoon is nie meer by ons nie?

3.3.2 Die persoonlike ontvangs van die lidmaatsbewyse hou
die voordeel in dat dit die lidmaat tot aktiwiteit dwing. Dit
word dikwels beweer dat die lidmate te passief is. Hier is die
geleentheid cm hulle aktief te laat meeleef; hy moet aktief be
wys lewer dat hy deel van die gemeenskap van gelowiges in
die plaaslike gemeente wil uitmaak.

3.3.3 Wanneer ‘n lidmaat reeds ‘n geruime tyd in die ge
meente woonagtig is en nagelaat het om sy bewys van
lidmaatskap in te handig en dan skielik met die bewys voren
dag kom wanneer hy wil laat doop, dien dit dadelik as bewys
dat sy gesindheid nie reg is nie. Dit scu weinig nut he om aan
so ‘n kind die teken van opname in die gemeenskap van
gelowiges toe te dien as die cuer nie aktief deel van daardie
gemeenskap uitmaak nie.

4. Opsomming

4.1 Die lidmatetal van ‘n gemeente behoort vclgens die
lidmateregister bepaal te word en nie volgens ‘n sensus
opname nie. Daarmee word die opneem van ‘n sensus nie
afgeskryf nie. Dit moet egter bloot ‘n hulpmiddel tot beter be
arbeiding van die gemeente wees en nie om die lidmatetal vas
te stel nie.

4.2 Wanneer ‘n lidmaat uit ‘n gemeente vertrek, moet die
datum van sy vertrek onder “Aanmerkings” in die lidmate
register aangeteken word. Vir ‘n ouderling wat sy wyk gereeld
besoek, behoort dit geen probleem te wees nie. Daarmee ver
val die lidmaatsregte van die betrokke lidmaat in die gemeente.

4.3 Met sy aankoms in die nuwe gemeente, is dit die lidmaat
se plig cm sy attestaat of bewys van lidmaatskap in te handig.
Verder moet sy lidmaatskap met ‘n meelewende lewenswyse
bevestig word.
4.4 Nuwe intrekkers wie se lidmaatsbewyse nie ontvang
word nie, word vcorwerp van intensiewe bearbeiding van die
kant van die gemeente.
4.5 Op hierdie wyse word die aanhou van lidmateregisters en
die oordrag van lidmaatskap ‘n sinvolle aksies in die gemeente.
Op die oomblik is dit vir baie gemeentes ‘n formaliteit wat slegs
ter wille van die ring en die Argief nagekom word.

Sinode van Natal

B18.3.1 BEDIENING VAN NAGMAAL AAN KRONIESE
SIEKES

Die Sinode besluit dat die sakrament van die Nagmaal aan
kroniese siekes privaat bedien mag word. Hierdie buiten
gewone viering van die Nagmaal geskied saam met die ampte
like bediening van die Woord.

B18.3.2 KRANKEKOMMUNIE

Sinodale Kommissie Wes-Transvaal

“Die Sinode van Natal versoek die Algemene Sinode

1. “om die besluit ocr die bediening van krankes buite die ere
diens in heroorweging te neem, en
2. “ter wille van die geestelike seen en geloofsversterking wat
dit vir veel kranke lidmate meebrin~, die krankekommunie
weer as praktyk in te stel.”

Sinode van Natal
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A

ACSV 33
AEAM
AJK — Verslag 243
AJK — en die Weermag 244
ASSK — Versiag 259
Aanddiens 203

— Sinvolle 223
Aangenome Nie-Verbondskind deur Verbondsouers

— Doop van 343
Aankondigings 13
Aanvaarding van ander betrekking dour Ieraar

— Artikel 11.2 5(J3
Aanvulling van Vakatures in Kommissies van die

Algemene Sinode 373
Aborsie 91,107
Acts van die Gereformeerde Ekumeniese Sinode 1984 13
Administrasie van die Kerklike Tydskrifte 238
Administrasiefonds — Begroting 254
Adviserende stem 13
Afgetrede Leraars en naasbestaandes — Verhuising van 338
Afgevaardigdes — Lys 4
Afkorting van naam van die Kerk 503
Afrikaanse Kerke — Nouerskakeling 41,46

— Skakeling met ander twee
Afrikaanse Ouervereniging 191
Afrikaner Broederbond 40
Afsluiting van sinode 10
Afsnyding van die gemeente — Formulier 500
Aftrede — Ds A C Sephton 345
Aftree-ouderdom 515
Afwesigheid tydens sitting 13
Agendaboek 7
Agendas en aktas van die Algemene Sinodes — Be-

marking 248
Agendas/Handelinge 233
Aksies en Groeperinge rondom die Kerk 399
Akte van Qoreenkoms 20
Aktuele sake deur Breë Moderatuur hanteer 55
Algemene Argiefkommissie — Versiag van 230

— Argiefhandleiding 230
— Duursame papier 232
— Fotostatiese kopieë 233
— Personeel 230
— Vergaderinge 230

Algemene Argiefreglement en bylae tot die
Argiefreglement 230

AlgemeneJeugkommissie — Vers~ag 169
—ACSV 33
— Funksionering 196
— Personeel 169

Algemene Kerkordelike reelings 514
Algemene Komitee — Vrouediens/Aksie 243,401
Algemene Kommissie Ampsbediening en Evangeli

sasie — Administrasie 379
— Beleid 380
— Beskrywingspunte 516
— Finansies en begroting 401
— Rasionalisering van die werk van die Algemene

sinode 379
— Resultate van Kerksensus 382
— Samestelling 379
— Skakeling met ander kommissies 379
— Vergaderings 379
— Versiag 379

Algemene Kommissie Diens van Barmhartigheid
— Aard en Omvang van die dienste 326
— Bevriesing van nuwe dienste 336
— Dagbestuur 325
— Dankbetuiging 347
— Definiering van dienste 325

Die Kommissie 325

— Finansies
— Huldeblyk
— Jaarlikse beraad
— Medesekretaris in AKDB-Kantoor
— Noodhulpfonds
— Notules en verslae
— Publikasies
— Publisiteit
— Spesialiteitskomitees
— Toerusting
— Vergaderings
— Versiag

Algemene Kommissie vir Bybelverkiaring en
Bybelvertaling

Algemene Kommissie vir Ekumene
Algemene Kommissie vir Fondse

Opdmgto v~i~ Algemene Sii ode
— Personeel
— Vergaderings
— Versiag van

Algemene Kommissie vir Kerklike Publikasies
Algemene Kommissie vir Lidmaattoerustingprogram

— Versiag
Algemene Kommissie vir die Erediens

— Komplikasieverslag na aanleiding van vraelyste
— Personeel

Algemene Regskommissie
— Advies en Opdragte
— Legitimasie
— Opdragte uitgevoer
— Personeel
— Statusaange(eenthede
— Vergadering
Versiag van die

Algemene Sinodale Sendingkommissie
— Algemeen en Administrasie
— Verslag van

Algemene Sinode
— Argief van
— Herstrukturering van die Werkwyse
— Samestelling van
— Terreinafbakening tussen Sinodes en die
— Vul van Vakatures van Amptenaarsposte
— Werkende Sinode

Algemene Sinode van 1982 — Notule
Alkoholiese Drankkonsurnpsie — Omvang
Alkoholiste

— Drankvoorkeure
— Moeilik Rehabiliteerbare

Alkoholistesorg
Amalgamasie van die Kerkbode en die Voorligter

nie aanbeveel
Amp — Vrou in die
Amp van Ouderling — Artikel 16.1
Ampsdraers, Dosente, Sendelinge, en leraars in diens

van die Kerk in breër verband — lndiensstel
ling/bevestiging van

Ampshuise
Amptelike Publikasies
Amptenaarsposte — Vul van vakatures
Amptenaarsposte van die Algemene Sinode — Vul

van Vakatures
Ander Kerke

— Verskille met
Andertaliges

— Arbeid onder
— Formuliere
— Kerkregtelike Posisie van Gemeentes

Apartheid
— assonde

Apartheid en Sendingbeleid en die eenheid van die
Kerk

346
325
346
347
334
325
330
329
325
346
325
325

433
434

248
248
248
248
237

407

202
202

370
370
370
370
370
370
370

259
259

236
256
374
374
346
501

15
336

337
337
336

239
160
504

214
248

72
260

346
84

157

397
215
398
435
498

265
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Apostoliese Geloofsbelydenis
— Artikel 4 van die
— Vertaling

Arbeid en Industrie — Kongres oor
Arbeid onder Andertaliges
Arbeidsbedeling — Nuwe
Argentinie — Geref Kerk in
Argiefkommissie — Begroting 1987 — 90

— AKV
— Kaapstad — Begroting
— Rekenarisering
— Skribaatskap
— Verslag

Argief van Algemene Sinode
Argiefbewering en Huwelikswet 1970
Argioffonds I3egroting
Argiefkunde — Kursus Kerklike
Argiefreglement
Argiefreglement en bylae tot die Argiefreglement
Argivalia van Sinodes
Artikel 5 — Opleiding van Evangeliedienaars
Artikel 5.3.1 — Samestelling van Kuratorium
Artikel 5.3.3 — Dekaan lid van Kuratorium
Artikel 6.3 — Beslissing oor behoud van status
Artikel 7 — Beroeping
Artikel 11.2 — Aanvaarding van ander betrekking deur

eraar
Artikel 12 van die Kerkorde
Artikel 12 van die kerkorde — Bestaansreg
Artikel 13 — Verantwoordelikheid vir lewensonderhoud
Artikel 15 — Dienstermyn kerkraadslede
Artikel 16.1 — Amp van Ouderling
Artikel 18 — Kerkvergaderings
Artikel 28.2 — Voorsitterskap kerkraadsvergaderings
Artikel 36 — Samestellende Sinodes van Algemene

Sinode
Artikel 37 — Samestellende Sinodes van Algemene

Sinode
Artikel 38.2 — Verteenwoordiging Teologiese Opleiding
Artikel 40 — Breë Moderatuur
Artikel 40 — Samestelling van Breë Moderatuur,

Algemene Sinode
Artikel 40.1 — Samestelling van Breë Moderatuur
Artikel 40.2.5 — Kommissie vir Ekumeniese Sake
Artikel 43.9 — Ekumeniese Belange
Artikel 45.2 — Suspendering van
Artikel 48 — Lei van eredienste deur Kweekskool

studente
Artikel 48.3 — Leiding van eredienste
Artikel 50
Artikel 50 — Onderrig in die Woord
Artikel 51 — Herderlike Sorg
Artikel 55.1 — Dienswerk van Gelowiges
Artikel 56 — Leer en Aktuele Sake
Artikel 66.1,2 — Heropneming in gemeente
Artikel 67.1 — Grond van Kerk se bestaan
Artikel 69.1 — Protestants Christelike Karakter van yolk
Artikel 71.3 — Kontak met Protestants Christelike Kerke
Artikel 71.4 — Kerkorde — Duideliker bewoording van
Artikel 147 — Benoeming van amptenare
Artikel 148.2 — Inrigting van die erediens

B

BKJA — Verslag
BKNV
Ba-ntwane en die Moutse-streekowerheid ten opsigte

van Kwa-Ndebele
Bandopnames, videos en televisieopnames
Barmhartigheidsdienste — Riglyne vir die

Koordinering
Bearbeiding van Seelui

Bearbeiding van trekarbeiders
Bearbeiding van vakansieoorde
Bediening byVakansieoorde
Bediening van Kapelaansdienste
Bediening van die Doop

— aan die kinders van gelowiges
— aan voiwassenes by belydenis van geloof —

Formulier
Bediening van die Nagmaal — Formulier
Bedryfsbediening en Verstedeliking

— Skakelkommissie vir
Begeleidingskommissie — Kuratorium Pretoria
Begrafnisformulier
Begroting

— Administrasiefonds
Argief te Kaap~tad

— Argieffonds
— Behuisingsfonds
— Bybelkorfonds
— Diens van Barmhartigheidsfonds
— Ekumeniesefonds
— Erediensfonds
— Evangelisasiefonds
— Hugenote-Kollegefonds
— Jeugfonds
— Kerklike Tydskriftefonds
— Leer en Aktuele Sakefonds
— Psalmberymingsfonds
— Realisering van
— Regsfonds
— Reserwefonds
— Sending onder Kommuniste
— Sendingsfonds
— Stabilisasiefonds
— Verdeling van
— Vroueaksiefonds

Begroting 1987 — 90 — Argief 233
Begroting vir navorsing 303
Behandelingssentra 336
Behoeftebepaling in Sinodale Gebiede 297
Behoeftes aan Predikante

— Kuratorium Stellenbosch 410
— lntoekoms 386

Behuising en Verstedeliking — Swart 283
Behuisingsbeleid — Ten opsigte van Kleurlinge in

Groter Kaapstad 284
Behuisingsfonds — Begroting 254
Behuisingsnood 42,283,342
Bejaardesorg 338

— Georganiseerde 338
Belasbaarheid van Kerkllke Eiendomme 331
Belastingtoegewinge op Geskenke aan Kinderhuise 341
Belydende Kerkjeugaksie — Verslag 186
Belydende Lidmate 183
Belydenis van geloof — Formulier vir die Openbare 209
Belydenisaflegging en volwasse doop — Een formulier 215
Bemaking J M Cockcroft 292
Bemarking agendas en aktas van die Algemene Sinode 248
Benoeming van amptenare — Artikel 147 505
Beplanning in Sinodale Gebiede 298
Beraad van Kerke 84
Beroepbaarheid van Dienspligkapelane 66
Beroeping — Artikel 7 503
Beroeping van Kerklike Dosent Universiteit

Durban/Westville 272
Beroepstelsel 91,514
Beskermingsdienste — Biddag vir 67
Beskrywingspunte 434—518

— Ampsbediening en Evangelisasie 516
— Ekumeniese sake 434
— Erediens 499
— Fondse 502

271
399
186
395

207

208
210
278
279
411
215

254
236
250
254
251
251
251
251
251
252
252
252
252
253
255
253
254
253
253
254
255
253

101
488
278
397

43
258
233
245
236
231

16
230
236
231
250
233
513
230
233
503
503
503
503
503

503
375
371
504
504
504
504
504

504

504
504
504

504
504
505
505
505

505
505
194
505
505
505
506
506
506
506
506
373
505
505

186
393

288
13

352
395



— Jeug 499
— Leer en Aktuele Sake 457
— Regte 502

Beslissing oor behoud van status — Artikel 6.3 503
Besluit Ned Geref Kerk in Suid-Afrika 1857 434
Besluiteregister/Herderlike brief 11
Bestaansreg van Artikel 12 van die Kerkorde 371,375
Besware en Motivering ASSK teen Besluit AKF oor

bemaking J M Cockcroft 292
Betiteling van Predikante 39
Betrokkenheid en inspraak van die Diakonieë en die

klemverskuiwing na voorkomingsaspekte 328
Bevestiging van Ouderlinge en Diakens — Formulier .. 213
Bevestiging/indiensstelling van leraars, sendelinge,

dosente en ampsdraers in diens van die Kerk in
hr~rv~rband 214514

Bevolkingsontwikkelings- en Gemeenskapsontwikke
lingsprogramme 333

Bevriesing van nuwe dienste — AKDB 335
Bewys van Lidmaatskap vir Nasionale Dienspligtiges

— Tydelike 373
Biddaevirdiejeug 193
Biddae, Oproepe en boodskappe 45
Biddag vir Beskermingsdienste 67
Bidure 13
Binnelandse Veiligheid 42
Bonusobligasies 44
Boodskappe, Oproepe en Biddae 45
Breë Moderatuur

— Administratiewe- en finansiële sake 38
— Administratiewe reelings 70
— Aktuele sake 39
— Artikel 40 504
— Funksionering van 19
— Kantoor van Algemene Sinode 20
— Ontmoetings 19
— Opdragte van Algemene Sinode aan — Riglyne 373
— Personeel 19
— Sake opgedra deur die Algemene Sinode 20
— Samestelling 53
— Subkommissies 19
— Vergaderings 19
— Verhouding tot ander kommissies 52

Versiag van die 19
Brits-lsrael-Beweging 91
Broederlike onderhoud 10
Buitelandse Bearbeiding 396

— Portugal 397
Buitelandse bediening : Voorbereiding vir die AKAE 402
Burgerskap Nie-Tuisland Swartmense en Paspoorte 290
Bybelkor 32

— en Bybelskole 241
— Finansies 241
— Kursusse 240
— Skakeling met 261
— Versiag aan Algemene Sinode 239

Bybelkorfonds — Begroting 251
Bybelkorkursus oor die Erediens 216
Bybeiskole en Bybelkor 241
Bybelverkiaring 433
Bybelverkiaring en Bybelvertaling — Versiag van

Kommissie 433
Bybelvertalings 35,433
Bydrae GES 258
Bylaell 469
ByIael3 481
Bylael4 466

C

CAD 336
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Casino’s
Christelike Alkoholiste Dienste
Christelike Geref Kerk Nederland
Christelike Kerke en Groepe en die Ned Geref Kerk
Christelike Lektuurfonds en sy dienste
Christene en Moslems — Verhouding tussen
Christian Reformed Church (North America)

D

Daggelde 258
Dalende Kindertal 109,170
Dankseggings- en voorbereidingsdienste 216
Dans 488
Definisies

— Diakonaat 303
— Evangelisasie 303

Gemeentebou 303
— Interkerklike hulpverlening 303
— Kerkopbou 303
— Sending 303

Dekaan lid van Kuratorium — Artikel 5.3.3 503
Derdewéreld 81
Diaken

— En Ouderlinge — Formulier 213
— En meerderevergaderinge 111,515
— Ken in die Ned Geref Kerk — Publikasies AKDB 330
— Ken vir Christus — Publikasie AKDB 330
— Sittingsreg op Kerkraad 515
— Vrou in Diakenamp 243

Diakonaat
— Definisie 303
— Missionêre 275
— Politiek in Toekomsperspektief 345

Diakonieë
— Betrokkenheid en inspraak 328
— Betrokkenheid by die Georganiseerde Dienste

van Diens van Barmhartigheid 353
— Doeltreffende Skakelstruktuur 277
— Versiag 325
— Begroting 251

Dienslewering en Dienstafel 13
Diensplig

— Godsdiensbesware 41
Kampe vir kapelane 46

— Kinderhuiskinders 341
Dienspligkapelane — Beroepbaarheid 54,66
Dienssentra vanuit Kerksale en Tuistes 338
Dienstafel en dienslewering 13
Dienste — Voorbereidings en dankseggings 216
Dienste van Barmhartigheid 347
Dienstermyn kerkraadslede — Artikel 15 504
Diensvoorwaardes vir Plaasarbeiders en Huishulpe 287
Dienswerk van Gelowiges — Artikel 55.1 505
Direkteur Ekumeniese Sake en lnhigting — Versiag van

Uitvoerende Amptenaar 84
Doeltreffende Skakelstruktuur Diens van Barmhartig

heid 277
Doktorale studente 52
Domisilie van Kerkraadslede in Middestadsgemeentes 371
Domisilie van Skoolgaande kinders 373
Doodstraf 95
Doop

— Aangenome Nie-Verbondskind deur Verbonds
ouers

— Erkenning van
— Formulier vir die Bediening aan die kinders van

gelowiges
— Formulier vir die bediening aan voiwassenes by

belydenis van geloof
— Formuliervirvoiwassenes
— Kind in Pleegsorg en Kinderhuis

41
336

83
92

273
314

83

343
457

207

208
500
341Campus Crusade for Christ 107,399



— Volwasse en Belydenisaflegging — Een
formulier 215

Dooplidmate 169
— Bediening 169
— Bystaan van nie-lidmate 118
— Lidmateregister 171,499
—Tug 172

Dosent Universiteit Durban/Westville — Beroeping van 272
Dosente 296

— Kuratorium Pretoria 412
— Kuratorium Stellenbosch 409
— Kuratorium UOVS 416

Dosente, Sendelinge, leraars en ampsdraers in diens
van die Kerk in breër verband — lndiensstelling/
bevestiging van 214

Dosenterade 33,410
Dranksoorte — Navorsing “Veilige” 337
Drankvoorkeure by Alkoholiste 337
Drankwet — Hersiening van 338
Drinkkultuur — By SA Weermag 337
Dronkenskap as Versagtende Omstandighede 345
Droogte en Sprinkaankrisisse — HuIp tydens 335
Droogtetoestande en Honger in Suidelike-Afrika 277
Ds A C Sephton — Aftrede 345

E

Een deur die Lied 424
Een formulier vir Belydenisaflegging en voiwasse doop 215
Eenheid van die Kerk — Standpuntstelling oor

Sendingbeleid en apartheid 265
Eenwording van Vrouediens en Vrouesendingdiens 243
Eeufeesmonument — Geestelike 271
Egskeiding en hertrou 40,119

— Konkubinaat, Wetgewing 34.0
—Wet 331

Eiendomsbelasting Kerklike Geboue 258
Eiendomsreg vir Swart Stedelinge 284
Eietydse Geloofsverantwoording 124
Eksamenkommissie — Kuratorium Pretoria 411
Ekumeniese Belange — Artikel 43.9 505
Ekumeniese Sake 45,72

— Begroting 251
— Beskrywingspunte 434

Ekumenisiteit 125
Emosionele en lntellektuele behoeftes van die jongmens 183
Engelse Bybelvertaling 36
Erediens

— Beskrywingspunte 499
— Bybelkorkursus oor 216

lnrigting van 500
— Komplikasieversiag 217
— Versiag van die Algemene Kommissie vir die 202

Erediensbywoning — Kerksensus 1985 383
Erediensfonds — Begroting 251
Erkende en Nie-erkende Kerke 373
Erkenning van Doop 457
Erkenning van Legitimasie en Beroepbaarheid van

Predikante binne die familie van die Ned Geref
Kerke 373

Erkenning van Lidmaatskap binne die Ned Geref Kerke 516
Ethiopië — Noodhuip 277
Evangelisasie — Definisie 303
Evangelisasie en Ampsbediening — Versiag 379
Evangelisasie en Sending 320

— Onderskeid 380
Evangelisasiefonds — Begroting 251
Evangelisering 266

— Oorsig oor werk van Sinodes 266

F
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— Konstitusie van en beleid mbt Gesamentlike
Sendingwerk 260

Federale Raad van Ned Geref Kerke
— Mosievandank 318
— Uitvoerende Komitee 318
— Vergaderings 318
— Versiag van 318
— Verteenwoordigers 318

FederaleVroueraad 54
Federale Vroueraad Volksbelang 244,246
Feesdae 58
Fondse — Algemene Kommissie vir 248
Fondse — Beskrywingspunte 502
Fondse — Kuratorium Stellenbosch 409
Fondsinsamelingswet 331
Formuliere

— Bediening van die Doop aan die kinders van
gelowiges

— Bediening van die Doop aan voiwassenes by
belydenis van geloof

— Bediening van die Nagmaal
— Begrafnis
— Belydenisaflegging en voiwasse doop — Een

formulier
— Bevestiging van Ouderlinge en Diakens
— Bevestiging/indiensstelling van Ieraars, sende

linge, dosente en ampsdraers in diens van die
Kerk in breër verband

— Huwelik
— Openbare belydenis van geloof
— Portugees
— Taalkundige nasien van Klassieke
— Virandertaliges

Free Church of Scotland
Funksionering van die AJK
Funksionering van die Algemene Sinode

G

GES bydrae 258
Geestelike Eeufeesmonument 271
Geestelike toestand van die Kerk 400
Geestesgestremdes

— Kategetiese onderrig 339
— Kerklike betrokkenheid 339

GeInstitueerde Kerk 501
GeIntegreerde kursus

— Ander Universiteite — Kuratorium
— Kuratorium Stellenbosch 409
— Kuratorium UOVS 417

GeIntegreerde Teologiese Kursus 414
Gelofteda~ 500
Geloofsbelydenis — Toonsetting van 206
Geloofsverantwoording — ‘n Eietydse 124
Gemeenskapsontwikkelings- en Bevolkingsontwikke

Iingsprogramme 333
Gemeentebou 390

— Definisie 303,390
— Reeks 391

Gemengde Huwelik 65
— Besluite Algemene Sinode 1982 490
— StandpuntvanKerk 495
— Wetop 488

Gemengde sport 499
Geneefse Melodiestyl — Geskiedenis van en Betekenis

van 425
Genetiese Dienste en Maatskaplike Werk 342
Georganiseerde Bejaardesorg 338
Geref Kerk in Argentinië 258
Gereformeerde Ekumeniese Sinode

— Actsvan die 13
— Jeugkonferensie 1984 184
— Verslag oor die 72

207

208
210
215

215
213

214
212
209
398
215
215

83
196
507

FVRV
Federale Raad — Besluite

244
318



Gereformeerde Kerk Nederiand.
— Leerstellige kneipunte

Gesamentlike aanbidding
Gesamentlike Sending met Jongkerke
Gesinsbeplanning
Gesinsboureeks
Gesinshowewet
Gesinssorg
Geslagsverandering
Gestremde Pesone — Jaar van
Gestremdesorg
Gevangenisbearbeiding
Gevangenisdiens

— Aard en omvang van die diens
— Versiag van Kapelaan-Generaal van die SA

Gevangenisse Streekkapelaan
Geweld en die Heiligheid van die Mensiike iewe
Godsdiensbesware teen Dienspiig
Godsdienstige programme
Godsdienstige werkers in Gevangenisse — Kerklike

keuring
Goedgekeurde huisvesting
Gravamen — Toeiating van vrou tot Diakenamp
Groeteboodskappe
Grond van Kerk se bestaan — Artikei 67.1

H

Hafleiujaiiedere 499
Handehnge van die sinode 13
Handehnge/Agendas 233
Handieiding vir Vakansieouers — Kinderhuislesings . . 341
Hantering van Gaste 285
Heihgheid van die Menslike iewe en Geweid 91
Heihging van die Sondag 488
Herderlike Sorg — Artikel 51 505
Herderlike brief/Besiuiteregister 11
Herdoop 457
Heropneming in gemeente — Artikel 66.1.2 506
Hersiening van Drankwet — Kommentaar 338
Hersiening van Sendingregiement 261,372
Hersiening van die Liturgiese Formuhere 206
Hersiening van die Psalms 36
Hersieningskommissie van Ras, Volk en Nasie 10,87
Herstrukturering van die Werkwyse van die Aigemene

Sinode 256
Hertrou en Egskeiding 40,119
Hervestiging van Nie-Biankes 42
Homoseksualiteit 343

— Wat sê die Kerk 355
Honger en Droogtetoestande in Suidelike-Afrika 277
Hongerkrisis 335
Hospitaaiieraarsposte — Werkiading 343
Hugenote-Koiiege 401

— Jeugwerkopieiding 367
— Maatskapkkewerkopieiding 367
— Nagraadse opieiding 368
— Nuwe Rigtings 368
— Sendingopieiding 367
— Statuut 33
— Versiag 367

Hugenote-Kollegefonds — Begroting 252
Hugenotefees 41
Huidige situasie in Suid-Afrika — Verkiaring 323
Huishuipe en Plaasarbeiders — Diensvoorwaardes .. 287
Huip aan Suidwes-Afrika 335
Hup met Fisies Hongerkrisis 335
Huip tydens Droogte en Sprinkaankrisisse 335
Huwekksaangeieenthede 398
Huwehksformuher 212
Huweliksorg 340

— Strukturering 340

Huweiiksverryking 398
— Studiebyeenkoms 399

Huwerkswet 1970 en Argiefbewaring 231

1KHK — Versiag 191
IKKO — Versiag 190
ISWEN 300,413

— Kuratorium Pretoria 413
— Kommunikasie 303

Immigrasie — Maatskapy vir Europese 401
ndiensopieiding binnevyfjaar — Kuratorium UOVS . 420
indienssteiling/bevestiging van ieraars, sendernge,

dosente en ampsdraers in diens van die Kerk in
breërverband 214

liidlëis (flefunried Chuicli iii AIiIc.ei) — Weik oiidei . . 271
Industrie en Arbeid — Kongres oor 278
iniigtingsbrosjure aan voornemende predikante 186
inrigting van die Erediens 500

— Artikei 148.2 505
Instituut vir Sendingwetenskapiike Navorsing aan

Universiteit Pretoria 300,413
lnstromingsbeheer 321
nterkerklike Handboekkommissie — Versiag 191
Interkerkhke Kommissie vir Opvoeding en Onderwys

— Versiag 190
Interkerkiike Hulpveriening — Definisie 303
Internasionaie Diensorganisasies 498
International Conference of Reformed Churches 82
Islam 306

— Samewerking met ander Kerke 314
— Suideiike Afrika 309
— Uitbreiding in Afrika 310
— Uitdagingsaan Kerk 313

J

J M Cockcroft
Jaar van Gestremde Persone
Jaarboek
Jaariikse vakansieveriof
Jeug

— Bediening — Artikei 50 194
— Beskrywingspunte 499
— Biddaevir 193
— Fonds — Begroting 252

Jaar 192
— Konferensie 81
— Konferensie 1984 — Gereformeerde Eku

meniese Sinode 184
Jeugsangbundei 71,192,202
Jeugwerkers 53,186
Jeugwerkopleiding — Hugenote-Koliege 367
Jode — Voorbidding vir 516
Jong Beiydende Lidmate 183
Jong Kerke

— Ekumeniese Konsultasies 46
— Doeitreffende Skakeistruktuur 334
— Gesamentrke Sending 308

Junior KJA/Kinderkrans — Versiag 181

K

KJA’s — Vereenvoudiging van struktuur 193
KSO 44
Kairos-dokument 60,324

— Beoordeiing deur die Breë Moderatuur 61
Kapeiaansdienste — Bediening van 395
Kapeiaanskommissie-sake 46
Kapeiane

— Diensphgkampe 46
— Polisie 68

6

75,83
130
456
308
322
341
331
342
124
340
339
396

345

54
91
41
59

261
285
465

10
506

292
340
238
500
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Kapelane in die SA Weermag en SA Polisie
— Versiag 66,184

Kapelanediensfonds — Kollekte 68
Kapelanekonferensie 186
Karakter van Ekumenisiteit 125
Kategese 174

— Banier 180
— Kampe 179

Kategetiese onderrig — Geestesgestremdes 339
Kerkbode-Kersfonds 237
Kerk en Samelewing — Agenda en konsepverslag 16
Kerk en die Gereformeerde Kerken Nederland 130
Kerk in veranderende omstandighede 399
Kerk, Wetenskap en Tegnologie 81
Kerkbode 237

— Duteursreg 72
— Ringsverteenwoordigers 237

Kerkbodes vir Weermag en Ambassades in die Buiteland 237
Kerkboek 216
Kerkeenheid 318
Kerklidmaatskap 516
Kerklike Aksie Noodhuip 276
KerklikeArgiefkunde — Kursus 233
Kerklike Betrokkenheid by Geestesgestremdes 339
Kerklike Eiendomme — Belasbaarheid 331
Kerklike Geboue — Eiendomsbelasting 258
KerklikeJeugwerkers 53,186
Kerklike Keuring van Godsdienstige werkers in

Gevangenisse namens die NGKA 261
Kerklike Opsig en tug en beslegting van kerkilke geskille 400
Kerklike Publikasie — Versiag van Algemene Kommissie

vir 237
Kerklike Sensuur en Tehuise vir Ongehude Moeders 342
Kerklike Tydskrifte

— Administrasie van 238
— Begroting 252

Kerklike Vergaderings 38
Kerkmuseum 233
Kerkopbou 271

— Definisie 303
— Oorsig oor werk van sinodes 271

Kerkorde
— Revisie van 374
— Vertaling van 398

Kerkorde en Reglemente — Revisie 502
Kerkorde-artikels — Revisie 503
Kerkordelike sake 52
Kerkraadslede in Middestadsgemeentes — Domisilie 371
Kerkrade en Mindere vergadering — Rol van 501
Kerkregtelike Posisie van Gemeentes vir Andertaliges 398
Kerksale en Tuistes — Dienssentra 338
Kerksensus 1985 329,381
— Erediensbywoning 382
— Volgende 390
— Waarde van 382
Kerkvergaderings — Artikel 18 504
Kersfonds-Kerkbode 237
Kieskollege — Kuratorium Pretoria 412
Kinderbybels 178
Kinderhuise — Belastingtoegewinge op Geskenke aan 341
Kinderhuiskinders

— Diensplig 341
— Doop van Kind in Pleegsorg 341
— Verpligte skoolgelde 341

Kinderhuislesings en Handleiding vir Vakansieouers 341
Kinderhuissorg 341
Kinderkommunie 178
Kinderkrans/Junior KJA — Verslag 181
Kinders en die Erediens 173
Kindersorgwet 331
Kindertal — Dalende 109
Klassieke Formuliere — Taalkundige nasien van 215

Kleurlingbehuising — Staatsubsidie 284
Kleurlinge

— Nuwe behuisingsbeleid ten opsigte van 284
— Staatkundige posisie 44

Kleynhans-fonds 308
Kommentaar op Ontugweg (No 23van 1957) 93
Kommentaar op Wetsontwerpe 285
Kommissie — Argief 230
Kommissie — Kapelaan 46
Kommissie van Orde

— Personeel en vergaderings 7
— Versiag 7

Kommissie vir Ekumeniese Sake — Artikel 40.2.5 505
Kommissie vir die Erediens 202
Kommunikasie met Gelowiges van die ander lede van

die Ned Geref Kerkfamilie 308
Ku, ruriunis Ic — Sending unde~ 208
Kommunistiese bedreiging 127
Komplikasieversiag omtrent Eredienste 217
Konferensie vir kapelane 186
Kongres — Arbeid en industrie 278,393
Konkubinaat, Wetgewing, Egskeidings 340
Konstituering van die Sinode 10
Konstitusie — Federale Raad en beleid mbt Gesament

like Sendingwerk 260
Kontak met Protestants Christelike Kerke — Artikel

71.3 506
Koor- en ander nie-gemeentelike sang in die Erediens 203

— Plek in die erediens 219
Koordinering van die Barmhartigheidsdienste — Riglyne 352
Kopiereg: Psalm- en Gesangeboek (asook die Kerkboek) 202
Kopieregsake 71
Koste van Vergaderings 248
Kunsmatige Inseminasie 39,91
Kuratoria

— Reglement van Skakelkommissie 33
— Verslag 409,515

Kuratorium Pretoria
— Begeleidingskommissie 411
— Dosente 412
— Eksamenkommissie 411
— Geintegreerde Teologiese Kursus 414
— Kieskollege 412
— Kuratorium en fakulteit 415
— Predikantekursusse 413
— Samesteiling 411
— Teologiesestudente 412
— Versiag 411
— Vergaderings 411
— Verhouding met universiteit 413
— Voortgesette Teologiese opleiding 414

Kuratorium Stellenbosch
— Behoeftes aan Predikante — Wetenskaplike

opnames 410
— Dosente 409
— Fondse 409
— Geintegreerde kursus 409
— GeIntegreerde kursus by ander Universiteite 410
— Leiding van eredienste deur Teologiese Studente 410
— Skakelkommissie vir Kuratoria en SKKD 410
— Studente 409
— Verhouding met universiteit 410
— Verslag 409
— Voortgesette opleiding 409

Kuratorium UOVS 416
— Dosente 416
— GeIntegreerde Kursus 417
— Indiensopleiding binne vyfjaar 420
— Samestelling en werksaamhede 416
— Sielkundige Evaluering van Teologiese

Studente 416
— Verhouding tot universiteit 417
— Voortgesette Opleiding vir Predikante 417



Kursus Kerklike Argiefkunde.
Kursusse — Bybelkor
Kw&Ndebele — Ba-ntwane en die Moutse streek~

owerheid 288

L

LTP — Versiag
Landswye opnames

— Liggaamlike gestremdes
— Nie-Opleibare~Erg-Gestremdes
— Psigiatriese Dienste

Langverlof — Oordraagbaarheid van
Leer en Aktuele Sake

— Algemene Werksaamhede
— Artikel 56
— Begro[Iiig
— Beskrywingspunte
— Inleiding

Personeel
— Reglementwysiginge
— Vergaderings
— Versiag

Leerdwaling van lidmaat — Amptelike verklaring dat
Iidmaat nie meer tot die gemeente behoort nie

Legitimasie en Beroepbaarheid van Predikante binne
die familie van die Ned Geref Kerke — Erkenning
van

Legitimasie van leraars — RCA
Legitimasie-eed — Wysiging van
Lei van Eredienste

— Artikel 48.3
— Kuratorium Stellenbosch
— Kweekskoolstudente — Artikel 48

Lektuurfonds — Christelike
Leraars, sendelinge, dosente en ampsdraers in diens

van die Kerk — Indiensstelling/bevestiging van
Leraarskursus — Sesjarige
Lewendewoord-bedieninge
Lidkerke
Lidmaatskap — Opheffing van
Lidmaattoerustingprogram

— Aanbevelings
— Administrasie
— Evaluering
— Materiaal
— Rekiame
— Vergadering
— Verslag

Lidmate — Oriënteringskursusse
Lidmate onder die vleuels van ander organisasie
Lidmatetal Ned Geref Kerkfamilie
Liedere
Liedereboek
Liggaamlike gestremdes — Landswye opnames
Ligte etes en verversings
Liturgie — Plek van die wet in die
Liturgiese Formuliere — Hersiening van
Lutherse Kerk
Lys van afgevaardigdes

M

Maatskaplike werk en Genetiese dienste
Maatskaplikewerkdienste
Maatskaplikewerkopleiding — H ugenote-KoHege
Maatskappy vir Europese Immigrasie
Magister Divinitatiskursus

— Kuratorium Pretoria
Magte van die Minister
Medesekretaris in AKDB-Kantoor
Mediese Sendingaksie — Salustrofee

8

MeerdereVergaderings — Diakens 111,515
Mema 93,274
Memoramdum: Posisie van die Ba-ntwane en die

Moutse-streek-owerheid ten opsigte van Kwa
Ndebele 288

Menseregte 81
Message to the Churches 46
Methodiste Kerk 84
Middestadsgemeentes — Domisilie van Kerkraadslede 371
Minderheidsverslag 80
Minister — Magte van 286
Missionêre Bediening — lnligting in verband met 293
Missionêre Diakonaat 275
Moeder- en Dogterkerke 456
Mondigheid van Kommissies by ‘n Sinode 514
Mosambiek — Werk in 320
Moslems en Christene — Verhouding tussen 314
Moutse-streekowerheid en Ba-ntwane ten opsigte van

Kwa-Ndebele 288

N

NGBArtikel36 137
NGK/NGSK/NGKAenRCA 354
NGKA — Teologiese opleiding 41
Nagmaal 10

— Formulier 210
— Viering soo
—Wyn 94

Nagraadse opleiding — Hugenote-Kollege 368
Nasien van klassieke formuliere — Taalkundige 215
Nasionale Dienspligtes — Tydelike Bewys van Lidmaat

skap 373
Nasionale Koördinerende Komitee vir Nywerheids

bediening 283
Nasionale State — Problematiek vir die Kerk 287
Navorsing — Begroting vir 303
Ned Geref Kerk as orgaan vir Geregtigheid en versoe

fling in die Suid-Afrikaanse Konteks 303
Ned Geref Kerk en ander Christelike kerke en Groepe 92
Ned Geref Kerk-familie 84,307

— Erkende Kerk 456
— Kommunikasie met Gelowiges van ander lede

van 308
— Skakeling 20
— Statistiek 307
— Verhoudinge binne 308

Ned Geref Kerkboekhandel 32
Ned Geref Kerkuitgewers 32
Ned Geref Sendingkerk — Verhouding tussen Ned

Geref Kerk 320
Ned Geref Sendingpers 274
Ned Geref Sendinguitgewers 274
Nie-Gemeentelike- en koorsang in die Erediens . . 203,219
Nie-Lidmate — Dooplidmate 118
Nie-Opleibare-Erg-Gestremdes — Landswye opnames 340
Nie-Tuisland Swartmense en Paspoorte — Burgerskap 290
Noodfonds van die Ned Geref Kerk 321
Noodfonds — Onlusgeteisterdes 60
Noodhulp — Kerklike Aksie 276
Noodhulp — Ethiopie 277
Noodhulpfonds — AKDB 334
Notule 13
Notule van die Algemene Sinode van 1982 15
Nuwe Arbeidsbedeling 43
Nuwe Drinkkultuur by SA Weermag 337
Nuwe Protestantse Kerk 138
Nuwe Rigtings — Hugenote-Kollege 368
Nuwe Vertaling van Bybel 36
Nuwe behuisingsbeleid ten opsigte van Kleurlinge

in Groter Kaapstad 284

233
240

407

340
340
340
502

90
506
252
457

90
90
93
90
90

215

373
20

374

505
410
505
273

214
296
127
72

147
391
407
407
407
407
407
407
407
293
267
307
202
499
340

13
216
206

84
4

342
342
367
401
414
414
286
347
276
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Nywerheidsbediening.
— Nasionale KoOrdinerende Komitee vir
— NGK!NGSK/NGKA en RCA — Reglement
— SA Vervoerdienste 393

0

Okkultisme 143
Omskrywing van terme 515
Omvang van die werk van die Skriba 17
Onderrig in die Woord — Artikel 50 505
Onderrigtende taak van die Kerk 173
Onderskeid — Sending en Evangelisasie 380
Onderwys — Ouermedeseggenskap in die 191
OnderwysenOpvoeding 187

— Versiag 190
Ongehude Moeders — Kerklike Sensuur en Tehuise ... 342
Onlusgeteisterdes — Noodfonds 60
OnsJeug 71
Ontugwet 93,428
OntvQlking van platteland 34
Ontwikkelaarskemas en Bevriesing van uitbreidinge 339
Ontwikkeling van Swart Gemeenskappe 286
Ontwikkelingsprogramme — Bevolking en Gemeen

skapsontwikkeling 333
Oor en weer erkenning — Lidmaatskap binne Ned Geref

Kerke 516
Oordraagbaarheid van Iangverlof 502
Oorkoepelende Sinode 515
Oorlogsverwonding 340
Oorsig oor werk van Sinodes mbt Evangelisering 266
Qos-Afrika 335
Openbare belydenis van geloof — Formulier 209
Openingsrede 10
Opheffing van Iidmaatskap 147
Oplegging van hande by Bevestiging van Proponent 514
Opleiding van Evangeliedienaars — Artikel 5 503
Oploopbaarheid van Vakansieverlof van Predikante 374
Oproepe, Biddae en boodskappe 45
Opsig en tug — Vernuwing 400
OpvoedingenOnderwys 187

— Versiag Interkerklike Kommissie 190
Ordelike beweging en vestiging van Swart persone ... 285
Orienteringskursusse

— Lid mate 293
— Sendelinge 293

Orrelistevereniging — Suid-Afrikaanse 216
Orthodox Presbyterian Church (America) 84
Ouderlinge en Diakens — Formulier 213
Ouderlingsamp 392
Ouermedeseggenskap in die onderwys 191
Owerheid — Skakeling met 41,65,66
Owerheid en Sending 283

P

Parakerklike organisasie — Verhouding tussen die Kerk
Partye by Tugondersoek en Hersiening van die Tug

reglement
Paspoorte — Burgerskap Nie-Tuisland Swartmense
Pastorieë vir Predikante
Permanente stadsbewoners
Pinksteroproep
Plaasarbeiders en Huishulpe — Diensvoorwaardes
Plasing van afgevaardiges
Pleegsorg — Doop van kind in Pleegsorg en Kinderhuis
Plek van die wet in die Liturgie
Plek van koor- en ander nie-gemeentelike sang in

erediens
Plek, tyd en sittingstye van sinode
Polisie — Bediening aan
Polisiekapelane

Politiek en diakonaat in Toekomsperspektief
Portugal

— Buitelandse Bearbeiding
— NedGerefKerkin

Portugees — Formuliere
Portugees-sprekendes — Afsonderlike Kerk vir
Portugese Gemeentes
Posisie van die Ba-ntwane en die Moutse-streek

owerheid toy Kwa-Ndebele
Predikante — Behoefte in toekoms aan
Predikante — Voortgesette opleiding
Predikantekursusse — Kuratorium Pretoria
Presbyterian Church of SA
Problematiek vir die Kerk in die Nasionale State
Proefbuisbabas
Proefsangbundol
Protestants Christelike Karakter van yolk — Artikel 69.1
Protestantse Kerk — Nuwe
Psalm- en Gesangeboeke — Kopiereg
Psalmberymingsfonds — Begroting
Psalmhersiening
Psalmhersieningskommissie

— Agtergrondstudies
— Begroting
— Opdrag
— Personeel
— Samewerking
— Vergaderings
— Versiag
— Werkswyse

Psalms
— Eiestemvan
— Hersiening van die
— In Christelike Erediens

Psigiatrie en Sielkunde — Teologiese Besinning
Psigiatriese Dienste — Landswye opnames
Publikasies

— AKDB — Diaken vir Christus
— AlgemeneJeugkommissie
— Kommissie vir Kerklike
— Vermaaklikhede
— Wetop

Publiksiteit — AKDB

R

RCA
— Legitimasie
— Sinode

Radio-Evangelisasie
Radiokansel
Radiouitsendings
Ras, Volk en Nasie

— Besluite van die Algemene Sinode
— Hantering van besluite
— Hersieingskommissie
— Studiestukke en kommentaar ontvang
— Verslag van die Hersieningskommissie
— Werkswyse

Rasseverhoudings
Rassisme
Realisering van Begroting
Reelings vir hierdie sinode
Reformed Church in Africa

— Werk onder Indiërs
Reformed Church in Japan
Reforum
Reg van Verset
Reglement — Argief
Reglement — Christelike Alkoholiste Dienste
Reglement — Diakonieë se betrokkenheid by die

Georganiseerde dienste

393
283

345

397
321
398
149
53

288
386
392
413

84
287
153
202
506
138
202
253
202

423
423
423
423
423
423
423
424

425
36

425
157
340

330
186
237

92
40

329

20
273
399

34
292

87
87
10
87
87
88
72

489
255

17
20

271
84
59

43,154
230
336

277

319

372
290

70
285

45
287

12
341
216

219
7

395
68
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Reglement — Hersiening van Sendingreglement .
Reglement — Kerklike opsig en tug
Reglement — Lidmaattoerustingprogram
Reglement — Partye by Tugondersoek en Hersiening

van Tug
Reglement — Sending
Reglement — Skakelkommissie — Kuratoria en

Dosenterade
Reglement — Skakelkommissie vir Nywerheids

bediening
Reglement — Verlof van Predikante
Reglement van Kommissies

— Wysiging van
Reglement van Orde
ReglementvirAKDB
Reglement vir Aklas
Heglement vir Salaris Kerklike Dosent Teologiese

fakulteit Universiteit Durban/Westville
Reglement vir Skakelkommissie vir Verstedeliking

en Bedryfsbediening
Reglement vir Skenkingsfonds — ASSK
Reglement vir Trust en ander Fondse
Reglement vir die AJK
Reglement vir die AKAE
Reglement vir die AKF
ReglementvirdieASSK
Reglement vir die Argief
Reglement vir die LTP
Reglement vir die Reeling van Eiendomme, Goedere

en Fondse
Reglement vir die Reeling van Opleiding en Legitimasie

van Evangeliedienaars — Voorgestelde wysiginge
Reglement vir die Status van Predikante en Proponente
Reglement vir die Uitoefen van tug
Reglement — Wysiging van
Reglementwysiginge — Leer en Aktuele Sake
Regsfonds — Begroting
Regte — Beskrywingspunte
Rehabiliteerbare Alkoholiste
Rekenarisering — memorandum oor rekenarisering —

NGKerk
Rekenarisering van Argief
Rekordbeheer
Rentmeesterskap
Reserwefonds — Begroting
Ressort
Revisie van die Kerkorde
Riglyne vir die Koordinering van Barmhartigheidsdienste
Ring van Portugese Gemeentes
Ringsverteenwoordigers -— Kerkbode
Rol van die Kerk in ‘n ontwikkelende Gemeenskap

S

SA Polisie — Ooreenkoms tussen Kerk
SA Weermag — Drinkkultuur
SAKOV
SAUK
SKJA — Verslag
SKKD — Kuratorium Stellenbosch
SOK
Saakgelastigdes — Opleiding van
Salarisaanpassing NGKA
Salustrofee vir Ned Geref Kerk se Mediese Sendingaksie
Samestellende Sinodes van Algemene Sinode

— Artikel 36
— Artikel 37

Samestelling — Kuratorium Pretoria
Samestelling en werksaamhede — Kuratorium UOVS
Samestelling van Breë Moderatuur — Artikel 40.1
Samestelling van Breë Moderatuur, Algemene Sinode

— Artikel 40

Samestelling van Kuratorium — Artikel 5.3.1 503
Samestelling van die Algemene Sinode 374
Samestelling van tydelike kommissies 11
Sang- en koorfees 10
Sangbundel

— Jeug 202
— Proef 202

Statusbehoud van Evangeliedienaars 371
Seelui — Bearbeiding 395
Sendelinge — Oriënteringskursusse 293
Sendelinge, leraars, dosente en ampsdraers in diens

van die Kerk in breër verband
— lndiensstelling/bevestiging van 214

Sendingopleiding — Hugenote-Kollege 367
Sending

— Definisie 303
— Gesamentlike Sending met Jongkerke 308
— Owerheid 283

Sending en Evangelisasie 320
— Onderskeid 380

Sending onder Kommuniste 268
— Begroting 253

Sendingbeleid 261
Sendingbeleid en apartheid en die eenheid van die kerk 265
Sendingblad 291
Sendingfonds — Begroting 253
Sendingfondse 308
Sendingjaar 294,321
Sendingkommissie — Versiag van 259
Sendingpers 274
Sendingreglement — Hersiening van 261,372
Sendinguitgewers 274
Sendingwerkers nie op Kerklike begrotings 258
Sendingwetenskaplike Navorsing aan Universiteit

van Pretoria — lnstituutvir 300
Sensus 1985 — Kerk 329
Sensuur — Kerklike Sensuur en Tehuise vir Ongehude

Moeders 342
Sesjarige Leraarskursus 296
Siekepastoraat — VTO-Kursus 344
Siekepastoraat en Spreekkamers 393
Siekesorg 343
Sielkunde en Psigiatrie — Teologiese Besinning 157
Sielkundige Evaluering van Teologiese studente

— Kuratorium UOVS 417
Sinodale Sendingkommissie — Verslag 259
Sinode 515
Sinode RCA 273
Sinvolle aanddiens 223
Sittingsreg met adviserende stem 13
Sittingsreg van Diakens op Kerkraad 515
Sittingstye van sinode 7
Skakeling met Bybelkor 261
Skakeling met Universiteite 295
Skakeling met die Ned Geref Kerk-familie 20
Skakeling met kommissies van Algemene Sinode en

ander instansies 32
Skakeling met owerheid 41,66
Skakelkommissie vir Kuratoria en Dosenterade 410
Skakelkommissie vir Nywerheidsbediening van

NGK/NGSK/NGKA 354
Skakelkommissie vir Verstedeliking en Bedryfsbediening 279
Skema van werksaamhede 7,8
Skenkingsfonds — Reglement 309
Skole vir Blanke kinders in die Transkei 287
Skoolgaande Kinders — Domisilie van 373
Skoolgelde — Kinderhuiskinders 341
Skorsing en ontslag uit gemeentes 373
Skriba

— Handelinge 15
— Korrespondensie 15
— Omvangvanwerk 17
— Verslag 15

372
401
407

372
261

33

354
500
513
374
506
513
513

309

279
308
308
513
513
513
513
513
513

513

413
511
511
50•

93
253
502
337

234
231
233
323
254
503
374
352

53
237
283

68
337
216

59
182
410
268
501

20
276

504
504
411
416
504

504
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Skribaat van Algemene Sinode en Uitvoerende
Amptenaar 15

Skribaatskap en Argief 16
Skrifgesag 92,457
Sondag

— Beskouing 154
Heiliging van 488

— Sport 39
— Verkoop van Sorghumbier 289
— Viering 497

Sorghumbier — Verkoop van op Sondae 289
Sosiaal-etiese probleme 335
Spesiale spreekbeurte 13
Spreekkamers en Siekepastoraat 393
Springkaankrisisse en Droogte — Huip tydens 335
Staatspresident Onderhoude met 66
Staatsubsidie Kleurhngbehulslng 284
Stabilisasiefonds — Begroting 254
Stadbewoners — Permante 285
Standpuntstelling oor Sendingbeleid en apartheid

en die eenheid van die Kerk 265
Status Confessionis en die Konsepbe!ydenis van die

Kerk 452
Steflenbosch Kuratorium — Versiag 409
Stemopnemers 12
Stemprosedure by die Vergadering van die Algemene

Sinode 373,376
Stofbergskole 294
Straatwerk-Evangelisasie 399
Strategiese beplanning vir die Kerk mdo jaar 2000 404
Strawwe 286
Studente

— Ander Kerke 297
-~ Kuratorium Stellenbosch 409
— Kuratorium UOVS 416

Studentebearbeiding 184
Studentegetalle 295
Suid-Afrikaanse orreliste vereniging 216
Suidwes-Afrika — Huip aan 335
Suspendering van Artikels — Artikel 45.2 505
Swart Gemeenskappe — Ontwikkeling van 286
Swart Leraars — Woonreg van 286,287
Swart Persone — Ordelike beweging en vestiging van 285
Swart Verstedeliking en Behuising 283
Swartmense — Burgerskap Nie-Tuisland en Paspoorte 290

T

TWR 34
Taalkundige nasien van kiassieke formuliere 215
Taalstudie 293
Tantieme op amptelike publikasies 72
Tehuise vir Ongehude Moeders — Kerklike Sensuur .. . 342
Teievisieopnames, Bandopnames en videos 13
Tentmakersbediening 373,376
Teologiese Besinning 345

— Sielkunde en Psigiatrie 157
Teologiese Studente 410

— Kuratorium Pretoria 412
— Optredes in gemeentes 54

Teologiese opleiding NGKA 41
Terreinafbakening van Algemene Sinode 374,513,515
Toepaslike Sielkundige toetse 413
Toonsetting van die Geloofsbelydenis 206
Transkei — Skole vir Blanke kinders 287
Trekarbeid 322

— Bearbeiding van 271
Tugondersoek en Hersiening van die Tugreglement 372
Tussenkerklike Kommissie 46
Tydvansinode 7
Tyde~ike Bewys van Lidmaatskap vir Nasionale Diens

pligtes 373

Tydelike Kommissies
— Hantering van beskrywingspunte

Vergadering
Tydelike Kommissie vir Algemene Sake
Tydskrifte — Administrasie van Kerklike
Tydskriftemaatskappy van die Ned Geref Kerk

— Versiag

U

Uitdeel van stukke
Uitsendings — Radio
Uitstallings
Uitvoerende Amptenaar — Verhouding tussen Skribaat

van die Algemene Sinode
Universiteit Durban/Westville — Beroeping Kerklike

L)osent
Universiteit van Pretoria — Instituut vir Sending

wetenskaplike Navorsing
Universiteite

— Skakeling met

V

VTO-Kursus in Siekepastoraat 344
VTO-Kursusse 346
Vakansieoordbediening 186

— Bearbeiding van 399
Vakansieouers — Kinderhuislesings en Handleidings 341
Vakansieverlof

Jaarlikse 500
— Oploopbaarheid van 374

Vakante poste — Opdragte van Sinode 248
Vakatures op Kommissies van die Algemene Sinode 373
Vakatures van Amptenaarsposte van die Algemene

Sinode 346
Van Riebeeckdag 44
Vanne van vrouelidmate 501
Veranderende same~ewing in RSA 328
Verantwoordelikheid vir lewensonderhoud — Artikel 13 504
Verassingsdienste 206
Verdeling van Begroting 255
Vereenvoudiging van struktuur van die KJA’s 193
Vergadering van Tydelike Kommissies 10
Vergaderings — Kuratorium Pretoria 411
Vergaderingskoste 248
Vergoeding aan predikante 256,502
Verhouding met universiteit

— Kuratorium Pretoria 413
— Kuratorium Stellenbosch 410
— Kuratorium UOVS 417

Verhouding tussen Mos’ems en Christene 314
Verhouding tussen Ned Geref Kerk en Ned Geref

Sendingkerk 320
Verhouding tussen Skribaat van die Algemene Sinode

en die Uitvoerende Amptenaar 15
Verhouding tussen die Kerk en Parakerklike organisasie 319
Verhoudinge binne die Ned Geref Kerkfamilie 308
Verhuising — Afgetrede Leraars en naasbestaandes van 338
Verkiaring oor huidige situasie in Suid-Afrika 323
Verkoop van Sorghumbier op Sondae 289
Verkorte memorandum oor Rekenarisering van die NG

Kerk 234
Verlof van Predikante — Reglement 500
Verlof vir afwesigheid tydens sitting 13
Vermaaklikhede en Publikasies 92
Vernuwing: Opsig en tug 400
Verpligte skoo~geIde deur/vir Kinderhuiskinders 341
Verset — Reg van 43,154
Verskille met ander kerke 157
Verslae 13
Verslae van Kapelaan-generaals 66

372
10
11

238

237

13
292

13

15

272

300
410
295



Versiag — Algemene Argiefkommissie.
Versiag — AlgemeneJeugkommissie
Verslag — Algemene Komitee van die Junior KJA/

Kinderkrans
Verslag — Algemene Komitee van die SKJA
Versiag — Algemene Komitee vir die Vrouediens/aksie
Versiag — Algemene Kommissie vir die Erediens
Versiag — Algemene Kommissie vir Kerklike Publikasies
Versiag — Algemene Kommissie vir Fondse
Versiag — Algemene Kommissie vir die Diens van

Barmhartigheid
Versiag — Algemene Kommissie vir Ampsbediening

en Evangelisasie
Verslag — Algemene Kommissie vir Lidmaattoerusting
Versiag — Algemene Kommissie vir Bybelverklaring

en Bybelvertaling
Vet slag — Algeirieiie Regskuiriirilssle
Verslag — Algemene Sinodale Sendingkommissie
Versiag — Belydende Kerkjeugaksie
Verslag — Breë Moderatuur
Versiag — Buitelandse bediening: Voorbereiding

virdieAKAE
Versiag — Bybelkor aan die Algemene Sinode
Versiag — Federale Raad van Ned Geref Kerke
Verslag — Gereformeerde Ekumeniese sinode
Verslag — Hersieningskommissie: Ras, Volk en Nasie
Versiag — Hesieningskommissie van Ras, Volk en Nasie
Verslag — Hugenote-Kollege
Versiag — lnterkerklike Handboekkommissie
Versiag — lnterkerklike Kommissie vir Opvoeding en

Onderwys
Verslag — Kapelaan-Generaal van die SA Gevangenis

diens
Versiag — Kommissie van Orde
Verslag — Kuratoria
Versiag — Kuratorium Pretoria
Verslag — Kuratorium UOVS
Verslag — Leer en Aktuele Sake
Verslag — Ned Geref Kapelane — SA Weermag en

SA Polisie
Versiag — Psalmhersieningskommissie
Versiag — Tydskriftemaatskappy van die Ned Geref

Kerk
Versiag — Uitvoerende Amptenaar, Direkteur Ekume

niese Sake en Inligting
Versorging — Moeilik Rehabiliteerbare Alkoholiste
Verstedeliking en Bedryfsbediening

— Skakelkommissie vir
Verstedeliking en Behuising — Swart
Vertaling Apostoliese Geloofsbelydenis
Verteenwoordiging Teologiese Opleiding — Artikel 38.2
Verteenwoordiging op ander liggame
Verversings en Iigte etes
Vervoerdienste — Nywerheidsbediening in die
Videos en televisieopnames, bandopnames
Vlugtelinge
Voedselvoorsiening
Volgende sensus
Volkereverhouding
Volksbelang
Volwasse doop en Belydenisaflegging — Een formulier
Voorbereidings- en dankseggingsdienste
Voorkomingsdienste
Voorligter
Voorlopige lys van afgevaardigdes

12

Voorsiening van Huisvesting 286
Voorsitterskap kerkraadsvergaderings — Artikel 28.2 .. 504
Voorstelbaarheid van Christus 157,178
Voortgesette Lidmaatskap — GES 434
Voortgesette Opleiding vir Predikante 392

— Kuratorium UOVS 417
— Kuratorium Pretoria 414
— Kuratorium Stellenbosch 409

Vrae van Eerste Minister aan Kerke 489
Vrou in Diakenamp 160,243,465
Vroueaksie/diens — Verslag van 243

— Begroting 253
— Algemene Komitee vir 401

Vrouediens en Vrouesendingdiens — Eenwording van 243
Vroueaksies 54
Vrouelidmate — Vanne van 501
Vrye (3eretormeerde Kerke In SA 84
Vryemarkstelsel 40
Vrymesselary 498
Vul van Vakatures van Amptenaarsposte van Algemene

Sinode 260,346

w

Weermag en AKV 244
Welsynswet 330,332
Wêreldbond van Gereformeerde Kerke 81,82
Wêrelddiakonaat 334,277
Wêreldraad van Kerke 59
Wereldsending 266
Werk in Mosambiek 320
Werk onder lndiërs (Reformed Church in Africal 271
Werklading — Hospitaalleraarsposte 343
Werkloses 285
Werksverhouding met ander kerkverbande wat Welsyns
en Barmhartigheidsdienste lewer 334
Werkwyse van die Algemene Sinode — Herstrukture

ring van 256
Wet

— 107van1987—Wysiginge 372
— Binnelandse Veiligheid 42
— Egskeiding 331
— Fondsinsameling 330
— Gemengde Huwelik 65
— Gemengde Huwelike 488
— Gesinshowe 331
— Hersiening van Drankwet 338
— Kindersorg 331
— Ontug 488
— Publikasies 40

Wetenskaplike opnames van Kerk se behoeftes aan
Predikante 511

Wetgewing, Egskeidings, Konkubinaat 340
Wetsontwerpe — Kommentaar op 285
Wetsoortredersorg 344

— Komitees 345
Woonreg van Swart Leraars 286,287
World Evangelical Fellowship 81
Wysiging van Legitimasie-eed 374
Wysiging van Reglemente 506
Wysiginge Wet lO7van 1987 372

z

Zimbabwe 335

230
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202
237
248

325

379

433
310
259
186

19

402
239
318

72
10
87

367
191

190

66
7

409
411
416

90

184
423

237

84
337
278
279
283
488
504
380

13
393

13
277

39
390
245

54
215
216
342
237
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