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Alle kopiéreg op hierdie boek (in geheel of gedeeltelik) word
voorbehou en geen publikasie hiervan of aanhaling hieruit
mag gedoen word voordat die Sinode daaroor besluit het
nie, en dan alleen soos dit deur die Sinode aanvaar of
gewysig word.
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VAN DIE

NEDERDU~TSE GEREFORMEERDE KERK
te Bloemfontein
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Vrydag 26 Oktober 1990

Die inhoud van hierdie agenda is

STRENG VERTROUUK
Alle kopiereg op hierdie boek (in geheel of gedeeftelik) word

voorbehou en geen publikasie hiervan of aanhaling hieruit
mag gedoen word voordat die Sinode daaroor besluit het
nie, en dan alleen soos dit deur die Sinode aanvaar of
gewysig word.

VOORWOORD
Mm mense sal enigsins kan begryp hoeveel werk agter die daarstelling van ‘n boek soos
hierdie agenda wat u nou in u hande hou, sit.
Vir vier jaar lank het kommissies bestudeer, besin, gebid, geskryf, herbesin en herskryf,
gesif en geweeg.
Talle vergaderings, samesprekings en werkswinkels is gehou.
En tog is die neerslag van die verslae in hierdie boek nog net die puntjie van die ysberg
van al die werk wat in die kerk
ook op Algemene Sinodale vlak
in die vorige vier
jaar gedoen is.
—

—

Daar was groot en mooi dinge in die lewe van die kerk sowel as hartseer en ontstellende
dinge.
Oor baie dinge is ons dankbaar. Oor baie dinge is ons bekommerd. Oar ander dinge laat
ons ons hoofde sak met berou en belydenis.
Weer eens is hierdie ‘n baie belangrike sinode. Die volgende sake sal, afgesien van al
die ander uiters belangrike dinge seker besondere aandag geniet:
*

*
*
*
*

die verhouding van die Ned Geref Kerk met die ander lede van die Ned Geref
Kerkfamilie,
die hersiende bewoording van “Kerk en Samelewing”
die verslag van die Rasionaliseringskommissie
die oopstelling van die ampte van leraar en ouderling vir die vrou
‘n eietydse geloofsdokument van die Ned Geref Kerk.

MAG ELKE AFGEVAARDIGDE HOMSELF BIDDEND VOORBEREI!
MAG ONS HELE KERK VOORTDUREND IN GEBED OP DIE HERE WAG!
MAG DIE HEILIGE GEES VANAF DIE EERSTE OOMBLIKKE IN BEHEER VAN DIE SINODE
WEES!
Afgevaardigdes moet asb, indien moontlik, die volgende saambring na die sinode:
1.
2.
3.
4.

Bybel, Psalm/Gesangboek, Jeugsangbundel en “Sing onder mekaar”.
Die Agenda en Handelinge van 1 986
Die Kerkorde
Die Handboek vir die Erediens

Reel asb u sake so dat u elke oggend kan deelneem aan die samesang en biduur.
Alle afgevaardigdes word verwag om dee! te neem aan die nagmaalsviering op Sondag
21 Oktober.
Groot dank word uitgespreek teenoor skribas van sinodes en van kommissies wat so
hartlik saamgewerk het aan die daarstelling van die agenda.
Hartlik dank ook aan al die sekretaresses wat betrokke was.
Aan die Sendingpers ook groat of en dank vir hulle weiwillende samewerking en dienste.
‘n Woordjie van persoonlike dank vir die laaste keer wat ek die voorreg gehad het am
‘n reeks van Agendas, Handelinge en selfs Kerkordeboeke op te stel.
Mag ons waarlik na 26 Oktober kan sê: “Die Heilige Gees en ons het besluit...”
DS DIRK VILJOEN
Uittredende Skriba
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1. VOORLOP~GE LYS VAN
AFGEVAARD~GDES
Primarii: Ouderlinge
ER Aucamp
GJE Beukes
OJM Botes
JAC Burger
BP de Wet
ZA du Plessis
JA Eourie
SP Eourie
PJJ Goussard
JC Kruger
G Kumm
LE Latsky
GSP Liebenberg
JP Manley
FJ Olivier
ELC Steyn
PJ Uys
JL van der Merwe
JL van der Walt
GJ Visagie

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

Primarli: Predikante
Ds
Ds
Ds
Ds
Ds
Ds
Dr
Ds
Dr
Dr
Ds
Ds
Ds
Ds
Ds
Ds
Dr
Dr
Ds
Ds

CW Alheit
CW Burger
JJ de Wet
JH Koch
HH Bierman
S McCarthy
JA Basson
S Ozrovech
JJ Hattingh
HF Conradie
PJ Botes
GSM Enslin
JA Visagie
RH Dick
HJ Vorster
JP Gavera
MDJ Smith
DJ Hattingh
J vd Westhuyzen
TE Lombard

Ouderlinge:Primarii
Prof HJB Combrink
P van der Heever
Ds FS Marincowitz
Dr J Raubenheimer
P de Kock
Dr FM Gaum
Dr WC Malan
Dr PS Meyer
Ds GSJ MölIer
Ds CS Roberts
HV du Plessis
MP du Preez
Ds JPJ Botes
IS Louw
PK Coetzee
Dr JA Mouton
CJ Hattingh
Ds JD Thom
Ds L Moolman
Dr HB de Jager

NOORD
KAAP

Primaril: Predikante
Ds HO Bekker
Ds Z Blömerus
Ds PJ David
Ds MH Heyns
Ds FD Hugo
Ds CH Jacobs
Ds WE Jordaan
Ds PL Louw
Ds JS Marais
Ds JP Maree
Ds JP Mostert
Ds DP Oosthuizen
Ds MG Steyn
Ds AC Swanepoel
Ds E Kritzinger
Ds MR van der Spuy
Ds GEJ van Rensburg
Ds AC van Wyk
Ds AA Verster
Ds JJ Vogel

Sekundi
Ds
Ds
Os
Ds
Ds
Ds
Os
Os
Ds
Ds
Os
Ds
Ds
Ds
Ds

PA du Toit
JP Malan
MJ Jonker
J Marais
PB Voigt
JA vd Merwe
AC Goosen
EJ Cillie
WA Eourie
WHB M~~IIer
AA Meintjies
HH Roux
J Esterhuizen
JW van Wyk
JO Loubser

OOS-KAAP

Os
Os
Os
Os
Os
Os
Os
Os
Os
Os

JB Greef
WJ le Roux
F Eourie
OS Conradie
P Jordaan
CP vd Merwe
PE van Zyl
BJ du Toit
SR Liebenberg
HM Strydom
EGJ de G Schutte
S du Toit
MC Steyn
LCH Eourie
HJ de Vos
WJL Etsebeth
JE Viljoen
GJ Beyers
A Griebenow
JA du P Esterhuyse

Primarii: Ouderlinge
Prof Jac Cilliers
Os J Claassen
MC Britz
WC Jooste
WE Jurgens
CJ Lingenvelder
Or JO Krynauw
W vd M Lombard
WS Nel
LC Moolman
RS Rossouw
AS Fourie
AJ Hanekom
JJ Ellis
OJA Crafford
J van Vuuren
P de W Olivier
JP Oreyer
JA Kruger
CMJ Vermaak

Sekundi
TC du Toit
JC Groenewald
JP Kampman
EJ Kritzinger
AC Loubser
PD Olivier
WPL Preller
OJ Smit
DL van Niekerk
WP Vermaak

SINODE
ORANJEVRYSTAAT

SE Engelbrecht
LG Erasmus

CC Scholtz
EJ Smith
JJ van Niekerk
GJJ van Vuuren

Primarii: Predikante
Or
Os
Os
Os
Os
Os
Os
Os
Os
Os
Os
Or
Os
Os
Os
Os
Os
Os
Os
Os

Sekundi
JPJ Botes
SE vd Westhuizen
GC du Toit
JB Haasbroek
JJ de Jager
WC Esterhuizen
JJ Oberhoizer
LCH Liebenberg
JJ van Z Naude
EW Stander
EN Schoken
AM le Roux
JPJ van Wyk
HS Camphor
ES Robertson
OJ van der Merwe

Sekundi
EP Botha
AH Burger
U Coetzee
O de Hart
MP de Jager

Sekundi

Os JE van Wyk
Os JPM Stapenberg
Or
Os
Os
Os
Os
Os
Os
Os
Os
Os

Sekundi
HJ Loots

JK Scheepers
HN Schoeman
Or LAPA Munnik
JP van Rensburg
GH Roux
Os JP Theron
GJ van Greunen
JI de Villiers
BH du Toit
DC vdM Groenewald
Sekundi

Primarii: Predikante
Os
Os
Os
Os

JHJ Oosthuizen
S du T Smuts
JS Berry
JO de Waal

AS Erasmus
EJ vd Merwe
PS Bester
JPJ van Rensburg
DB Pienaar
HW Crouse
EJ Nel
OW Mouton
CP vd Merwe
LEP Roodt

Os
Os
Os
Os

MP Gertenbach
AF du Toit
JA du Plessis
R van de Wall

LYS VAN AFGEVAARDIGDES
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Ds SA Smuts
Ds JJ Fourie
Ds G Deysel
Ds JJ Scheepers
Ds PJ Oosthuizen
Dr THN Sadler
Ds OJ Lessing
Ds JJ Odendaal
Ds J Slabbert
Ds C Nel
Ds H vd Walt
Ds JJ Swart
Dr JJ van Rensburg
Ds JE Lombaard
Ds TJ Leasing
Dr FJ du Toit
Ds JF le Roux

Ds JJ Ainslie
Ds RJC Brits
Ds N van Aswegen
Ds E Erlank
Ds A Rothmann
Ds EC Fourie
Ds PJ Uys
Js JC van Wyk
Dr JH Maartens
Ds BJ Stander
Ds H Kotzé
Ds HJ Malan
Vakant
Dr GPV le Roux
Ds MJ de V Delport
Ds DR Oliphant
Dr MC Strydom

NATAL

SE Taljaard
WD Myburgh
HF Labuschagne
MJ Nel
PJS de Jager
P Muller
HJP vd Watt
JS Botha
PD van Vuuren
AF de Necker
M Heyns
C du Preez
JAC Badenhorst
RJT van den Berg
WCA Schoeman
JGF Ebersohn
DL Grundlingh
Prof DN Pienaar
TD Bucknall
JP Verster
Ds LM Erasmus

Ds AJ Brits
Ds TE Carpenter
Ds PF de Jager
Ds DJM Dekker
Ds GP Kemp
Ds FJ Klopper
Ds E Louw
Ds LW Meyer
Ds JR Murray,
Ds SJJ Niemand
Ds SWP Scott
Ds JH Spies
Ds F Steenkamp
Ds JA Swanepoel
Ds NHJ van Rensburg
Primaril: Ouderlinge
HL Benade
Ds JI Bornman
JJR Buys
JC Brancken
A Cloete
GJ Dummy
JO Engelbrecht
GS Kok
OS Marais
RF Linde
FP Nel
CJ Potgieter
JHM J van Rensburg
JWJ van Rooyen
Ds JH Wildenboer

Primarii: Ouderlinge

MIODE
AFRIKA

Ds
Ds
Ds
Ds
Ds
Ds
Ds
Os
Ds

NOORD
TRANSVAAL

JB Botha
OWS Botha
MW Collins
JL Deacon
CS Doubell
WH du Plessis
JM Fourie
HJ Groenewald
W Klopper
FW Louw
J de Ia R Roos
JD Robbertse
CJ Smit
STJ Strydom
Os MS van Rooyen
GP van Zuydam
EJ Zeelie

Os
Os
Os
Os
Os
Os
Os
Os
Os
Os
Os
Os

Sekundi
Os
Os
Os
Os
Os
Os

LPO Lombard
JHG Maritz
CPJ vd Heever
0 van Huyssteen
JB Visser
HE von Wielligh

Sekundi
MC Boshoff
J Engelbrecht
J Hough
PL van Schalkwyk
WJ van Vuuren
OC Vermeulen

Sekundi

JP Barnard
WS Boshoff
GA Breytenbach
JG Haasbroek
HW Murray
WA Pieters
BH Pieterse
JP Roux
AS van Oyk
PFJ van Vuuren
WM Verster
MG Willemse

TE Beukes
OH Joubert
HL Liebenberg
F Maritz
EH Mostert
JH Oberholster
CJ Oberholzer
PE Oosthuizen
JB van der
Westhuizen
BO Viljoen
HL le R Viljoen
SJ Viljoen

AJ Boshoff
TIJ de Wet
JL du P Raath
W Engelbrecht
RF Erasmus
GI Kok
B Meyer
AD Theron
BJ van Dyk

Sekundi

Primarii: Predikante

Primarii: Ouderlinge

Sekundi

Primarii: Predikante

Primarii: Predikante
Os AJ de Klerk
Ds JJV Engelbrecht
Os AJ Griessel
Os FA Henning
Ds C Marais
Os EB Maritz
Os HZM Oosthuizen
Os FJ van Rensburg
Os JS van Vuuren

JJ Brand
Or GL Buys
AJ Oavids
WA de Klerk
JG Goussard
HF Möller
OJ Pienaar
KM Strauss
OJ van Vuuren

Sekundi

Primarli: Ouderlinge
HJP Groenewald
JP van Schalkwyk
A Hattingh
Ds CA du Plessis
JAH Cilliers
JJ du Toit
PGP le Roux
PH Spies
SJ Nel
Ds HL Burger
JA Burger
AF van Niekerk
Prof PC Potgieter
CJH Nel
MCM du Plessis
Dr SJ Eloff
JI de Villiers
Prof SD Snyman
JJ Calitz
Ds RJJ van Vuren
BT Potgieter

SUIDWESAFRIKA

Primarli: Predikante
Os C Colyn
Os PS Strumpfer
Or NJ Hanekom
Or PR du Toit
Os GJ Koen
Or J Greyvensteyn
Or AGS Gous
Os M v A Vermeulen
Os JC Carstens
Or JA Lombard
Os KP du Preez
Os NJ Behr
Os JO Herholdt
Os WP de Vos
Or GJ Cloete
Or PJ Raubenheimer
Os C Nel
Os H Cronje
Or CJ Jackson
Os PJ Smit
Primarii: Ouderlinge
Prof PB van der Watt
Prof AC Barnard

Sekundi
JJ Stander
GJ Page
ICW McGregor
H Conradie
CJ Campher

Sekundi
Or SW Theron
Os AJ de Clerk
Os SJB van Heerden
Os WP van Niekerk
Os GPE Stassen
Os GHP Oreyer
Or PJC Loots
Os C Gericke
Or JGM Richter
Os HL van Graan
Os GA Cruywagen
Os PT Venter
Os JJ van Oeventer
Os NJP Steenberg
Os AC Viljoen
Os JJ Krige
Os FJ van Eeden
Os JA du Plessis
Os MA Siebert
Os JC Scholtz
Sekundi
JH Schoeman
JW du Plessis

LYS VAN AFGEVAARDIGDES
Prof W Vosloo
Prof JA Heyns
Dr WJ Botha
Prof MC Dippenaar
Dr FPJ Knouwds
Dr D Louw
Dr P Rossouw
Dr DJ Rossouw
Prof PE de Ia Rey
Dr JJ de Beer
PB Bosch
Dr JA Greyling
JP Kirchner
JJ Potgieter
JL Steenekamp
Ds JAB Grobbelaar
JC Wagner
WR Hartman
SIN ODE
SUID
TRANSVAAL

Ds WT Badenhorst
Ds AL Klopper
Ds A Driescher
Ds SM van Vuuren
Ds P du Preez
Ds GC Hattingh
Ds GS Mostert
Ds JD Louw
Ds B van ZijI
Ds AM van Wyk
Dr JHH du Toit
Ds WH van Aswegen
Dr WJ Burger
Ds C van H Brand
Ds DJ Wolmarans
Ds JG Lindeque
Ds GJ Erasmus
Dr DCG Fourie
Dr J du P Malan
Dr AP van der Coif

ooS

Primaril: Predikante
Ds F Swanepoel
Ds NJ Mostert
Ds PL Bezuidenhout
Ds GH Reinecke
Dr DJ Dreyer
Ds JH Ernst
Ds PK Mentz
Ds S Heyns
Ds E Immelman
Ds A Smit
Dr EA van Niekerk
Ds JJ Myburgh
Ds SSB Steyn

Ds
Dr
Ds
Ds
Ds
Ds
Dc

MH Krichner
D van den Berg
E Kruger
BM van Wyngaard
JL Kruger
JL Steenekamp
MAN Oosthuizen
GMJ van Rensburg
GP Kruger
HG Maritz
JAR Botes
PW Prinsloo
PSN Swart
HFB Nel
AJB Brand
JS Erlank
FT Saaiman
PAM Brink

Primarii: Predikante

Primarii: Ouderlinge
CR du Plessis
EW van Staden
JH van Wyk
HD Visser
EJH Ehlers
PJ Jacobs
HSJ Schoeman
D5 van Garderen
HP Esterhuizen
JA Swanepoel
DCK Esterhuyse
JS le Roux
HJ van Niekerk
JM Buitendag
WJC de Beer
LA Viljoen
GC Olivier
HJ Geyer
Dr GJ Swart
PJ Kiopper

TRANS VAAL
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Ds
Ds
Ds
Ds

WC Goosen
SS Terblanche
CJP Niemandt
T Danzfuss

Sekundi
KJH Serfontein
PR Jordaan
G de Villiers
PR Schönfeldt
JGC Botha
J de Villiers
AW Venter
LE Botha
CJ Leonard
SF Burger
JJ Carstens
PP Muller
A Steyl
S Pienaar
PB Botha
LPA Spies
A Steyl
AL Wehnke
FWJ Barnard
Sekundi

Dr HJ van den Berg

Ds JN van Vuren
Ds RPG Stoyn

Primarii: Ouderlinge
WG James
Ds PW de Wet
OT Doyer
JCE Fölscher
Dr MM Nieuwoudt
Prop DJ van Lill
Genl CL Viljoen
F de Villiers
FRJ van Rensburg
FFB Coetzee
AW Dill
lJ van der Merwe
B Rossouw
JAC Friis
Prof BF Smit
Ds JJF Bezuidenhout
IJ van Heerden
BC Loots
JJ Spies
AT Buurman

Sekundi
Ds SS Terbianche
Ds E Naude
Ds PJSG du Plessis
Ds AZ Keyser
Ds HJ Horn
Ds CC Myburgh
Ds LP Steenkamp
Ds RJ Germishuys
Ds GHS Els
Ds LNJ de Jager
Ds GW Painter
Ds MP Bothma
Dr RJ de Beer
Dr DCG Fourie
Ds JJ Verster

CL Venter
CW du Toit
PJJ Venter
P Conradie
PA Loots
PS Botha
DA Deacon

WESTRANSVPIAL

Primaril: Predikante
Ds NMS Bezuidenhout
Ds SJ Cloete
Ds J v W du Plessis
JHG Gous
Dr HS Grobler
Ds JB Haasbroek
Dr R Hurter
Ds JM Kearney
Ds AT Kemp
Dr HJ le Roux
Ds WJ Lübbe
Ds CF Marais
Ds JF Mouton
Dr AJB Rawlins
Dr DA Scholtz
Dr BJ Schutte
Ds M van de Wall
Ds JJ Wessels
Ds CP Willemse
Ds JM Wolmarans
Primaril: OuderIin~e
LPJ Bester
AD Bosman
JJ Bosman
HL Bronkhorst
NCH Bouwman
JT Claassen
GD Cornelesen
HJP Duvenhage
LPP Fourie
MJ J van Rensburg
GJLH Otto
DJ Potgieter
RA Reed
KG Schindler
Ds TF Theron
Prof D van Eeden
LF van Heerden
GenI M van Vuuren
Dr WPJ van Wyk
JG Vosloo

Sekundi

MB Read
W van Drimmelen
TM Roux
Ds WF Louw
AJ van R Louw
JD de Witt
G van Maarleveld
A Fischer
JD Richards
ECA Heimstra
JJ Joubert
Diaken DH Denk
PE Botha
TF Klopper
RP van Rooyen
Sekundi
Ds PHC Albertyn
Ds DJF du Plessis
Dr JM Gerber
HS Havenga
Ds BJ Linde
Ds HJ Lombard
Ds JJ Pretorius
Ds JW Saunderson
Dr JD Scott
Ds PWA vd Merwe

Sekundi
RH Ehlers
EP Eloff
HJ Gerber
SP Grobler
JMA Kotze
ZP le Roux
DF Naude
PG Olivier
EF Peters
JP Prinsloo
NC Scribante
MJ Visagie
HS van der Merwe

Verteenwoordigers van Teologiese Fakulteite
Ds CJ Benade
Ds JH Fourie
Ds S Marais

Stellenbosch: Prof BA Muller
Pretoria: Prof WS Prinsloo
Bloemfontein: Prof JS Kellerman
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1. Verslag van die

ALGEMENE KOMMISSIE VAN ORDE
1. PERSONEEL EN VERGADER~NGS
Volgens voorskrif van die Reglement van Orde (3.1> het die
kommissie bestaan uit die volgende lede:

4.2 Hy is deur die Kommissie van Orde versoek om die vol
gende handelinge waar te neem ter opening en konstitue
ring van die Sinode:
*

Moderatuur Algemene Sinode:
Prof JA Heyns (voors), dr DCG Fourie, ds DJ Viljoen (skri
ba) en die uitvoerende amptenaar dr P Rossouw.
Moderatuur OVS:
Prof PC Potgieter, ds JE Lombaard, dr THN Sadler, ds JHJ
Oosthuizen en die saakgelastigde van die OVS, mnr JH van
Dyk.
Die kommissie het tweekeer vergader.

2. PLEK EN DATUMS VAN SINODE
2.1 Volgens reeling tydens die totstandkoming van die Al
gemene Sinode in 1962, is dit die beurt van die Sinode van
die OVS om die Algemene Sinode te Bloemfontein te ont
yang.
2.2 Die Algemene Sinodale Kommissie het die datums van
die Sinode bepaal vir 16-26 Oktober 1990.

*
*

*
*
*

*
*

*

*

Skriflesing en gebed.
Gepaste sang.
Konstituering deur voorlegging van name van at
gevaardigdes (vgl punt 3.2 hierbo, Regi van Orde 1 .3 en
Art 38).
Verwelkoming van afgevaardigdes en ander aanwesiges.
Voorlees van Art 39 aan afgevaardigdes.
Vasstelling dat stemopnemers en stembriewe gereed is
(Kyk punt 8.6 hieronder)
Reeling van verkiesing van moderator.
Formele ontvangs van geskrewe groeteboodskappe (kyk
punt hieronder) terwyl stemme getel word.
Aankondiging van naam van nuwe moderator en geluk
wen sing.
Oorhandiging van stoel aan nuwe moderator.

5. SITTINGSTYE
Die volgende gereelde sittingstye word aanbeveel:

3.1 Die name van die afgevaardigde predikante en ouder

Daagliks: 08:30 — 12:45 (met teepouse 1 Q:30 — 11:00)
14:15—17:30 (met teepouse 15:45—16:15)
19:30—21:30 (soos gereël deur skema van
werksaamhede of die moderatuur)

linge (met sekundi — waar beskikbaar) verskyn in die LYS
VAN AFGEVAARDIGES voor in hierdie Agenda.

6. FISIESE RE~UNGS IVM SINODE

3. AFGEVAARDIGDES

3.2 In ooreenstemming met Reglement van Orde 1 .2, be
rus hierdie lys op gesamentlike geloofsbriewe wat deur die
skribas van sinodes by die skriba van die Algemene Sinode
op die voorgeskrewe tyd ingedien is.
3.3 Die wysiging aan hierdie lys sal deur die uittredende
skriba tydens die konstituering voorgedra word. (Alle wysig
ings moet hom skriftelik en onderteken deur die skriba van
die betrokke sinode, bereik voor 10:00 op die 1 6de Oktober
1990) (RegI van Orde punt 1.2).

3.4 Na raadpleging met die Algemene Regskommissie,
word Art 35.7 soos voig geInterpreteer:
3.1 Die betrokke sinode vaardig af.
3.2 Die Sinode se daad kan nie ter syde gestel word nie.
3.3 Indien dit blyk dat ‘n afgevaardigde nie meer die
Sinode kan verteenwoordig nie as gevoig van dood,
kerkverlating, vertrek uit sinodale gebied, onder tug
staan, ens. word die sekundus opgeroep.
Dit beteken dat ook nie-dienende ouderlinge afgevaardigdes
kan wees.

LET WEL:
Die reëlings wat hier voig, word aNes as
aanbevelings voorgelê.

4. OPENING EN KONSTITUERING
4.1 Die afgevaardigde leraar met die langste diens wat die
oudste in jare is, is dr J du P Malan van Aasvoëlkop
gemeente, Suid-Transvaal. (VgI Regi van Orde 1.1.)

6.1 LOSIESREELINGS
‘n Lys van beskikbare akkommodasie met besonderhede en
tariewe is van die saakgelastigde van OVS verkry en aan
alle skribas van sinodes gestuur. Hulle was self ver
antwoordelik om te reel hoe hulle die losiesbesprekings vir
hulle afvaardiging wil doen, bloksgewys of individueel. Die
Kommissie van Orde het nie verdere verantwoordelikheid
aanvaar nie.

6.2 VERVOERREELINGS
Die skriba van OVS is die skakelpersoon indien groepe wil
reel om afgehaal te word by die lughawe. Ander reelings
vir vervoer tydens die sinode sal moontlik op die eerste dag
van die sinode in die leers van atgevaardigdes bekend ge
maak word.

6.3 SITPLEKREELINGS
6.3.1 Sitplekke word alfabeties ingedeel volgens die van
van die afgevaardigde predikant. Langs hom sit ‘n ouder
ling wat volgens die lys wat deur die skribas verskaf is, in
volgorde geplaas word.,
6.3.2 Indien ‘n sekundus na die verskyning van die Agen
da opgeroep word, neem hy sy sitplek in op die naam van
die primarius wat hy vervang.
6.3.3 ‘n Alfabetiese lys met sitplekplasings sal in die leer
van atgevaardigdes geplaas word en bodes sal op die eerste
dag behulpsaam wees met die aanwysing van sitplekke.

6.4 MIKROFONE
Genoeg mikrofone word op die vloer van die saal geplaas.
Sprekers moet na die mikrofone beweeg vir ‘n spreekbeurt.
Die moderator sal alleen persone wat van die mikrofone ge
bruik maak “hoor”.

KOMMISSIE VAN ORDE
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6.5 PARKERING

7.2 KOSTE VAN BOEKE

Daar is ongelukkig geen parkering beskikbaar by die Sino
dale Sentrum nie. Parkering is wel beskikbaar by die
Vrystaatse Stadion ‘n endjie vanaf die Sinodesaal.

Volgens besluit van die vorige Algemene Sinode word die
koste van Agendas en Handelinge deur gemeentes gedra.

6.6 UITSTALLINGS

Rekeninge word egter slegs aan sinodes gestuur wat dit self
by gemeentes moot insamel of op hulle eie wyse verkry.

Aansoeke is van die volgende instansies ontvang om uit
stallings van hulle produkte en werksaamhede by die Alge
mene Sinode te hou.
NG Kerkboekhandel
NG Kerk-Jeugboekhandel
NG Kerk-Uitgewers
Bybelkor
MEMA
Christelike Lektuurfonds
Die Kommissie van Orde het dit goedgekeur. Mnr Van Dyk,
Saakgelastigde van die OVS, tref direkte reëlings met die
uitstallers.

6.7 DIENSTAFEL
Die Kommissie van orde het met dank die aanbod van die
NG Kerk-Uitgewers aanvaar om ‘n dienstafel in te rig en te
beman. Hier kan afgevaardigdes boodskappe ontvang en
stuur, algemene inligting, pos- en telegramdienste, reis
inligting verkry ens.
Afgevaardigdes word aangemoedig cm met vrymoedigheid
daarvan gebruik te maak.

6.8 LEERS, PENNE, PAPIER, ENS
Trustbank het goedgunstiglik ‘n leer met die embleem van
die Algemene Sinode daarop voorsien terwyl die Sending
pers gratis gesorg het vir gedrukte stembriewe, bood
skapbriefies en vorms vir mosies en voorstelle.
Dit word met groot dank aanvaar.

6.9 SEKURITEITSREELINGS
Afgevaardigdes sal naamkaartjies ontvang wat hulle deur
gaans as toegangs- en identiteitskaarte moet dra.
Besoekers sal moet aanmeld en van ander kaartjies voor
sien word.

6.10 VERVERSINGS, LIGTE ETES, ENS
Gemeentes van Bloemfonteir, onderneem vir die bediening
van ligte verversings tydens teepouses. Borge word deur
die Saakgelastigde verkry om die kostes te dek sover as
moontlik. Die borge sal telkens vir ‘n bepaalde teebeurt aan
gekondig word en hulle verteenwoordigers word genooi om
saam met die moderatuur verversings te geniet.
Met ‘n gemeente word ook gereel om ‘n beperkte aantal ligte
etes tydens die middaguur in die kelder aan persone wat
vooraf kaartjies daarvoor gekoop het te bedien.

6.11 AANBEVELING
Die Sinode keur hierdie reëlings goed.

7. AGENDABOEK
7.1 Kwotasies is van vyf drukperse/uitgewers aangevra vir
die druk van die Agenda, Aangesien hulle s’n nie alleen die
goedkoopste en aanneemlikste was nie, maar ook ons eie
plaaslike pers is, is die kwotasie aan die NG Sendingpers
toegeken.
Soos in die verlede was die samewerking met hulle hartlik
en hoogs professioneel bevredigend. Groot dank word aan
die betrokkenes gerig.

Volgens voorlopige berekenings sal elke Agenda nagenoeg
R23,50 kos. In die handel sal dit verkoop word vir R25,00.

7.3 UITSENDING VAN AGENDABOEKE
Volgens Reglement van Orde 3.1 is Agendaboeke aan “alle
diensdoende predikante van die Ned Geref Kerk, sowel as
amptenare en ander tersake instansies” gestuur, dws ook
aan alle professore.
Gemeentes is weer eens versoek om ten minste een ekstra
eksemplaar van die agenda te bestel. Pligeksemplare en
gratiseksemplare is ook in ag geneem.
Alle navrae ivm die agendas moet gerig word aan die Kan
toor van die Algemene Sinode, Posbus 4445, Pretoria 0001
Tel. (012) 322-7658/9

7.4 VERTROULIKHEID VAN AGENDA
Daar is ‘n besliste embargo op die gebruikmaking van die
inhoud van die Agenda en die Konsep — Kerk en Samele
wing. Dit mag’nl gladnie in enige media gebruik of gekwo
teer 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.

7.5 KONSEP VAN HERSIENE “KERK EN
SAM ELEWING”
Hoewel AKLAS aanvanklik versoek het dat die nuwe kon
sep van “Kerk en Samelewing” weer eens as ‘n los boek
gedruk moet word, het die KvO geoordeel dat die Agenda
boek nie so dik is dat dit nie daarin opgeneem kan word nie.
Die setwyse moet egter sodanig wees dat, nadat die sinode
dit behandel en moontlike wysigings aangebring het, dit net
so gebruik kan word om die nuwe “Kerk en Samelewing”
uit te gee.
Dieselfde geld vir die eietydse geloofsgetuienis wat deur AKLAS voorgele word.

7.6 AS GELESE BESKOU
Die agenda sal as gelese beskou word. Die moderator word
versoek om sover as moontlik die nommers en opskrifte van
alle hoofpunte te noem sodat afgevaardigdes, en veral die
skriba en notulekommissie kan volg (en byhou) maar alleen
aanbevelings (wat dan ook in vet letters gedruk word) word
aan die sinode voorgele vir behandeling en besluitneming.
Alle ander sake is vir kennisname tensy die sinode uitdruk
lik oor ‘n bepaalde punt ‘n besluit neem.

7.7 “ACTS” VAN GEREFORMEERDE EKU
MENIESE RAAD, HARARE 1988
Aan elke afgevaardigde is cok ‘n eksemplaar van die “Acts”
van die GER van 1988 te Harare gestuur.

8. FUNKS~ONERING VAN D~E S~NODE
Ter wille van die goeie en ordelike verloop van die sinode,
word die volgende werkende kommissies wat tydens die
sinode optree, aanbeveel:
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8.1 NOTULE KOMMISSIE
8.1.1 Die volgende leraars van die sinode van OVS wat nie
afgevaardigdes na die Algemene Sinode is nie, is deur die
moderatuur van die OVS voorgelê om te dien as
notulekommissie:
1. Ds A Barlow (Fichardtpark)
2. Ds F Retief (Fichardtkruin)
3. Dr JH Maartens (Noordhoek)
4. Ds CL van der Merwe (Hugenoot)
5. Ds JC Dippenaar (Bloemfontein-Wes)
6. Ds GJJ Jonker (Heuwelsig)
7. Ds RR Botha (Kovsiekampus)
8. Ds PS du Plessis (Langenhovenpark)
9. Ds H van Niekerk (Bloemheuwel)
10. Ds E Barnard (Pellissier)
(Vergaderplek: Kamer 103, eerste vloer)
8.1.2 Die skriba van die 0VS, ds JHJ Oosthuizen dien as
skakel met die tiksters.
8.1.3 Die notule word, nadat dit van die skribas vanaf die
tafel ontvang is deur hierdie kommissie afgerond om getik
te word. ‘n Reeling is met die Sendingpers getref om dit be
tyds af te haal en te set. Proefleeswerk word ook deur die
Notulekommissie gedoen.
8.1.4 Die notule word daagliks aan die sinode voorgele.
Nadat dit uitgedeel is, kan skriftelike komment~r en kor
reksies aan die aangewese lid van die Notulekommissie ge
gee word. Die Notulekommissie werk dit in en lê dit, waar
toepaslik, aan die sinode voor by behandeling van die notule.
8.1.5 Die Notulekommissie ontvang ook die verslae van die
skribas van Tydelike Kommissies, voorsien dit van die regte
nommer, sien dit na, oorhandig dit vir setwerk aan die pers,
doen die proefleeswerk en sorg dat dit betyds gereed is vir
uitdeling en behandeling deur die sinode.

8.2 PERSKOMMISSIE
Dr FM Gaum
Ds Lafras Moolman
Ds B van Z~l
(Vergaderplek: kamer 104, eerste vloer)
Hulle dien as skakels met die media en voorsien hulle van
die inligting wat op daardie stadium beskikbaar is. Vir pas
genome besluite moet met die skriba en Notulekommissie
geskakel word, waar nodig.
Spesiale sitplekke word vir hulle afgesonder.

8.3 VERLOF- EN AANKONDIGINGS
KOMMISSIE
Ds CP van der Merwe (Oos-kaap)
Ds JR Murray (Natal)
Ds NJ Behr (Noord-Tvl)
Spesiale sitplekke sal vir hulle aangewys word.

8.4 KOMMISSIE VIR DIE HERDERLIKE
BRIE F
8.4.1 Hoewel ‘n ander prosedure by die vorige Algemene
Sinode gevolg is, beveel die Kommissie vir Orde aan dat daar
wel ‘n kort Herderlike Brief van ‘n paar bladsye opgestel sal
word wat slegs handel oor die kernbesluite en kernmomente
van die Sinode. Dit moet ter inligting en bemoediging kort
na die Sinode uitgestuur word.
8.4.2 Aanbeveling
Die Algemene Sinode keur die opstel van ‘n kort Herderlike
Brief volgens punt 8.4.1 hierbo, goed.
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8.4.3 As kommissie vir die Herderlike Brief word aanbeveel:
Ds GSJ MölIer
Prof JS Kellerman en
Ds HNJ van Rensburg

8.5 SANGMEESTER
Die Kommissie van Orde beveel aan:
8.5.1 dat daar elke oggend voor die biduur en ook by ander
gepaste geleenthede saamgesing word uit ons skat van kerk
liedere;
8.5.2 dat prop Lourens Strydom gevra word om te sorg vir
die sangleiding en vir ‘n orrelis wat elke dag die begeleiding
kan doen;
8.5.3 dat aan die versoek van die Sinode van Wes-Trans
vaal voldoen word ni dat op Vrydag, 19 Oktober, wanneer
die Jeugverslag dien, oak uit die Jeugsangbundel gesing
word.

8.6 KOMMISSIE VIR KOMMISSIES
Volgens Reglement van Orde 5.8 bestaan die Kommissie
vir Kommissies uit:
*
*
*

die assessor van die Algemene Sinode (sameroeper)
die assessors van die sinodes
die skribas van die aftredende Algemene permanente
kommissies.

8.7 STEMOPNEMERS
8.7.1 Nadat die sitplekreelings gefinaliseer is, sal ‘n lys van
stemopnemers van elke blok opgestel word. Hierdie lys sal
in die leer van afgevaardigdes geplaas word.
8.7.2 Aanbeveling
Die Sinode keur die stemopnemers soos in gemelde lys ver
meld, goed.

8.8 UITDEEL VAN STUKKE, BOODSKAPPE
EN ORDELIKE ONDERLINGE KOMMUNI
KASIE
Die Kerkkantoor van die OVS voorsien ‘n aantal bodes om
hierdie take te verrig.

8.9 SAKE WAT OP MEER AS EEN PLEK IN
DIE HANDELINGE VOORKOM
8.9.1 Reglement van Orde 3.3 reel soos volg oor hierdie
saak:
“3.3 Die skriba vandie Algemene Sinodale Kommissie,
as lid van die Kommissie van Orde, wat vir die opstel van
die agenda van die Algemene Sinode verantwoordelik is,
maak in oorleg met skribas van kommissies aantekeninge
van sake wat op meer as een plek voorkom, maar nog
tans by mekaar tuishoort, en groepeer hulle sover moont
lik saam. Hy kan hom hierin, indien nodig van kruis
verwysings bedien. Dit word tot beskikking van die voor
sitter gestel.’’
8.9.2 Die Algemene Sinode van 1 986 het ook soos volg
besluit:
“Die Sinode gee aan die Kommissie van Orde opdrag om
in die toekoms by die bepaling van die orde van die ver
gadering ook sover as moontlik te bepaal waar sake behan
del word wat op meer as een plek in die sakelys voorkom.
Hierdie verslag moet skriftelik tot beskikking van die ver
gadering gestel word wat dan as riglyn moet dien.

KOMMISSIE VAN ORDE
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8.9.3 die KvO het ds JE Lombaard versoek om ‘n lys van
sulke sake gereed te maak en op die eerste dag van die
sinode beskikbaar te stel, sodat leiding aan die moderator
gegee kan word.

diens gereël word, grotendeels parallel met die sinode se
verrigtinge verloop. Sinodegangers word uitgenooi om op
Sondagaand 21 Oktober ‘n sangdiens deur hulle gereël in
die kerkgebou van die gemeente Universitas by te woon.

As beginsel word aanvaar..dat ‘n saak wat primer by ‘n
bepaalde kommissie resorteer, daar afgehandel word en die
ander aanbevelings as amendemente uitgelig word. Verder
handel die voorsitter in die Jig van Reglement van Orde 3.4
en 3.5

9.4.2 Aanbeveling
Die Algemene Sinode besluit om sy afgevaardigdes te ver
soek om hierdie sangdiens by te woon.

8.10 SITTINGSREG MET ADVISERENDE
STEM

Die KvO het kennis geneem dat die Algemene Komitee vir
Vrouediens ‘n byeenkoms vir vroue van afgevaardigdes reel
op Vrydag, 19 Oktober 1990, vanaf 09:00—12:00. Die
verslag van die AKV dien op Saterdag 20 Oktober.

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

9.5 DAMESDAG

9.6 GROETEBOODSKAPPE VAN ANDER
KERKE
Die KvO beveel aan:

8.11 UITDEEL VAN STUKKE, BAND
OPNAMES, VIDEO- EN TELEVISIE
OPNAMES

9.6.1 dat by hierdie sinode alleen skriftelike groetebood
skappe ontvang word en dat dit agter in die agenda gedruk
en as gelese beskou word;

Geen stuk mag uitgedeel word of enige opname gemaak
word van enige verrigting sonder die uitdruklike toe
stemming 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.

9.6.2 dat indien sodanige skriftelike boodskappe te Iaat ont
yang word, dit in gedupliseerde vorm in die leers van af
gevaardigdes geplaas word.

9. BESONDERE GELEENTHEDE GE
DURENDE D~E S~NODE

Binnelands
Ned Geref Sendingkerk
Ned Geref Kerk in Afrika
Reformed Church in Africa
Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika
Nederduitsch Hervormde Kerk in Afrika
Presbyterian Church of Southern Africa
Church of England in Southern Africa
Church of the Province in Southern Africa
Evangeliese Lutherse Kerk in Suidelike Afrika
Vrye Gereformeerde Kerk in Suid-Afrika
Methodist Church

9.1 OPENINGSREDE
Die KvO beveel aan dat dit plaasvind op Dinsdagaand, 16
Oktober 1990 om 19:30 en waargeneem word deur die
voorsitter van die Algemene Sinode van 1986, prof JA
Heyns.

9.2 BROEDERLIKE ONDERHOUD
Die KvO beveel soos volg aan:
9.2.1 dat daar wel ‘n broederlike onderhoud gevoer word;
9.2.2 dat die tema sal wees; DIE GETUIENIS VAN DIE NED
GEREF KERK VANDAG;
9.2.3 dat die drie professore wat deur die drie fakulteite
aangewys word, as sprekers optree;
9.2.4 dat hulle elk tien minute spreektyd kry en self onder
ling moet ooreenkom oor die verdeling van die tema;
9.2.5 dat die broederlike onderhoud as vertroulik beskou
word en slegs oop sal wees vir afgevaardigdes en evangelie
dienaars van die Ned Geref Kerk.

9.6.3 Die KvO het die volgende kerke uitgenooi om groete
boodskappe te stuur:

Buitelands
Gereformeerde Kerke in Nederland
Gereformeerde Kerke Vrygemaak, Nederland
Christelike Gereformeerde Kerk
Schweizedrischer Evangelischer Krichenbond (SEK)
Evangelische Kirche in Deutschland (EKD)
Reformed Church in Japan
Reformed Church in Australia
Reformed Church in New Zealand
Free Church of Scotland
Christian Reformed Churches in North America
Evangeliese Gereformeerde Kerk Frankryk

9.7 SPESIALE SPREEKBEURTE

9.3 NAGMAAL

Die KvO beveel aan:

9.3.1 Die Algemene sinode is uitgenooi deur die Kerkraad
van die gemeente Bloemfontein (Tweetoringkerk) om saam
met hulle die heilige nagmaal te vier op Sondag 21 Oktober
om 09:30.

dat spesiale spreekbeurte vooraf skriftelik aangevra moet
word met aanduiding van die spesiale saak waaroor dit gaan.
Die moderatuur beslis dan daaroor.

9.3.2 Aanbeveling
As prediker word die huidige voorsitter van die Sinodale
Kommissie van die OVS, nI prof PC Potgieter, aanbeveel.

9.4 KERKSANGSIMPOSIUM
9.4.1 Die KvO het kennis geneem dat ‘n Kerksang
simposium wat deur die Algemene Kommissie vir die Ere

9.8 BIDURE
Die KvO beveel aan dat die volgende ouderlinge die bidure
op die volgende dae sal lei:
Woensdag 17 Oktober:
Donderdag 18 Oktober:

OudI
Sek:
Diak
Sek:

dr WC Malan
prof P0 le Roux
mev EJ van der Merwe
OudI WF Jurgens
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Vrydag 19 Oktober:

Oudi FP Nel
Sek: Oudi JWJ van Rooyen

Saterdag 20 Oktober:

Oudi
Sek:
Oudi
Sek:

Maandag 22 Oktober:

JA Burger’
oudi CGJ Nel
(genii M van Vuuren
oudi JG Vosioo

Dinsdag 23 Oktober:

Oudi (dri JJ de Beer
Sek: audi WR Hartman

Woensdag 24 Oktober:

Dudi
Sek:
Oudi
Sek:

Donderdag 25 Oktober:
Vrydag 26 Oktober:

CA du Plessis
oudi DCK Esterhuizen
JCE Föischer
audi CL Viijoen

Oudi SJ Viljoen
Sek: oudi H Viljoen

9.9 AFSLUITING VAN SINODE
Die afsluiting van die sinode word bepaai vir nie later as
18:00 op Vrydag 26 Oktober
Afgevaardigdes word versoek am huiie reisreëiing dienoor
eenkomstig te tref.

10. SKEMA VAN WERKSAAMHEDE
Die voigende skema van werksaamhede word by die sinode
aanbeveei: (Sien bI. 12 en 13)

KOMMISSIE VAN ORDE
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VOORGESTELDE SKEMA VAN WEF

MAANDAG 15 OKTOBER

DINSDAG 16 OKTOBER
09:00 Afgevaardigdes meld aan by
registrasietoonbank en kry hulle Sitplekke en leers
1 1:00 Opening deur oudste leraar met
langste diens: Dr. J du P Malan

Tydelike kommissies vergader, indien
hulle opgeroep word deur sameroeper
vanaf 10:00 op die plekke soos aangedui in hierdie agenda.

*
*
*

Konstituering
Verkiesing van moderator
Verkiesing van res van moderatuur
terwyl die volgende versiag behandel word.
(Notulekommissie notuleer)

WOENSDAG 17 OKTOBER
08:30 Samesang
08:45 Biduur
09:00
*

Versiag van ALGEMENE SINODALE
KOMMISSIE (vervoig)

14:15 (of volgens aanpassing)
*

Versiag: ALGEMENE KOMMISSIE
VIR LEER EN AKTUELE SAKE

~ Versiag van KOMMISSIE VAN ORDE
~ Voorlegging van laatstukke deur uit
tredende skriba
~ Versiag van ALGEMENE SINODALE

KOMMISSIE
19:30

19:30

~ Openingsrede: Prof JA Heyns
~ Tydelike kommissies vergader

SONDAG 21 OKTOBER

*

Broederlike onderhoud (geslote ver
gadering)

MAANDAG 22 OKTOBER

09:30

08:30

~ Alle afgevaardigdes woon die
NAGMAALSVIERING van die
gemeente Bloemfontein (Twee
toringkerk) by.
Prediker: Prof P C Potgieter

08:45 Biduur

Samesang
08:45 Biduur

09:00

09:00

18:00
KERKSANGFEES

19:30

Universitasgemeente

*

*

Samesang

DINSDAG 23 OKTOBER

Versiag RASIONALISERINGSKOMMISSIE
Versiag ALGEMENE KOMMISSIE
VIR FONDSE (Vervolg)

~ Eerste verslag Tydelike Kommissie
vir Fondse

08:30

*

Versiag van ALGEMENE SENDING

KOMMISSIE

~ Versiag: Kommissie vir BYBEL—

*

VERKLARING EN
BYBELVERTALING
Versiag Tydelike Kommissie vir
Sending

19:30

Aandsitting indien nodig

KOMMISSIE VAN ORDE
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~AAMHEDE ALGEMENE S~NODE 1990

DONDERDAG 18 OKTOBER
08:30 Samesang
08:45 Biduur
09:00
~ Versiag ALGEMENE KOMMISSIE
VIR LEER EN AKTUELE SAKE (vervoig)
~ Behandeling van hersiende
KERK EN SAMELEWING
19:30
~ Versiag AKLAS en/of KS (vervoig)
~ Eerste versiag Tydelike Kommissie
vir Leer en Aktuele Sake
~ Versiag van Tydelike Regskommissie i/s Iaatstukke

VRYL)AG 19 OKTOBER
08:30 Samesang
08:45 Biduur
09:00
* Verslag
ALGEMENE
JEUGKOMMISSIE
* Verslagf Tydelike Jeugkommissie
14:15
~ Versiag ALGEMENE KOMMISSIE
VIR DIE EREDIENS
* Versiag AD HOC KOMMISSIE VIR
VERNUWING VAN DIE EREDIENS
MDO OP KINDERS
*
Versiag Tydelike Kommissie vir die
Erediens

SATERDAG 20 OKTOBER
08:30 Samesang
08:45 Biduur
09:00
* Versiag
ALGEMENE KOMITEE
VROUEDIENS
* Versiag
ALGEMENE KOMMISSIE
VIR KERKLIKE PUBLIKASIES
* Versiag
ALGEMENE KOMMISSIE
VIR FONDSE

19:30
~ Verslag HERSIENINGSKOMMISSIE
PSALMBOEK
~ Versiag ALGEMENE ARGIEF
KOMMISSIE
~ Tydelike kommissies vergader soos
nodig.
(Uitstappie eggenotes van af
gevaardigdes: 10:00)

WOENSDAG 24 OKTOBER
08:30 Samesang
08:45 Biduur
09:00
~ Verslag: ALGEMENE KOMMISSIE
VIR DIE DIENS VAN BARMHARTIGHElD
~ Versiag Tydetike Kommissie vir die
Diens van Barmhartigheid
•
~ Verslag van die
HUGENOTE
0 EG

DONDERDAG 25 OKTOBER

VRYDAG 26 OKTOBER

08:30 Samesang
08:45 Biduur
09:00
* Verslag van ALGEMENE KOMMISSIE VIR AMPSBEDIENING EN
EVANGELISASIE

08:30 Samesang
08:45 Biduur
09:00
*
Verkiesing van ouderlinge in Alge
mene Sinodale Kommissie
*

*

*

~
~ Verslag van die ALGEMENE REGSKOMMISSIE
~ Eerste verslae van Tyde)ike Regs
kommissie

Verslag: ALGEMENE KOMMISSIE
VIR
LIDMAATTOERUSTINGS
PROGRAM
Verslag van Kuratoria:
* STELLENBOSCH
*
PRETORIA
* BLOEMFONTEIN

19:30
Verslae van Tydelike Kommissies:
~ Ampsbediening en Evangelisasie
~ Ekumeniese Sake

*

Versiag van Kommissie vir Kommis
sies
Verslae van Tydelike Kommissies
(vervoig)

*

Tweede verslag: Fondse

*

Tweede versiag: Regte

*

Algemene Sake

*
*

Herderlike brief
Uitstaande verslae en Sake

18:00
Afsluiting

KOMMISSIE VAN ORDE
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11. TYDEUKE KOMM~SS~ES

11 .2.3 Ekumeniese Sake

11.1 SAMESTELLING

WES-KAAP
OOS-KAAP
NOORD-KAAP
NATAL
OVS
NOORD-TVL
WES-TVL
SUID-TVL
OOS-TVL
SWA
SMA

11.1.1 Van die verskillende sinodes is name ontvang as
voorleggings om ult hulle gebied in ‘n bepaalde tydelike kom
missie te dien.
11.2.1 As beginsel het gegeld dat vir sommige kommis
sies nie meer as twee persone per sinode aanbeveel word
nie en dat waar moontlik, ‘n ouderling een van die twee is.
11.1.3 Vir sommige kommissies is kragtens die aard van
hulle opdrag, slegs een naam per sinode aanbeveel.
11.1.4 Die naam van die sameroeper word telkens vet
gedruk.
11.1.5 Wat predikante in sinodale en algemene sinodale
diens sowel as amptenare betref, word die sinode herinner
aan Reglement van Orde 5.3 en 5.4 wat soos voig lui:
“5.3 Hoofamptenare en 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 hulle magtiging verkry het van die
kommissies in wie se diens hulle staan. Ter wille van koste
besparing dien slegs een predikant in sinodale diens per
sinode in die betrokke tydelike kommissie. Indien ‘n sinode
nog iemand wil stuur, moet toestemming van sy kommis
sie verkry word wat ook die koste dra. Sodanige adviseurs
kan nie voorsitters of skribas van tydelike kommissies wees
nie.
5.4 Amptenare/predikante in algemene sinodale diens wat
afgevaardigdes na die sinode is, het ‘n keurstem in hul
betrokke tydelike kommissie. Hierdie persone kan ook voor
sitters of skribas van tydelike kommissies wees.”

11.2 PERSONEEL VAN KOMMISSIES
Die KvO beveel aan dat die volgende kommissies saamgestel
word en dat hulle personeel soos volg goedgekeur word:

11.2.1 Ampsbediening en evangelisasie
WES-KAAP
OOS-KAAP
NOORD-KAAP
NATAL
OVS
WES —TVL
NOORD-TVL
SUID-TVL
OOS-TVL
SWA
SMA

—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—

Ds S Ozrovech, ds JP Gavera
Ds A Griebenou, oudi MC Britz
Ds Z Blomerus, oudi LF Latsky
Ds LW Meyer, ds JWJ Wildenboer
Ds JF le Roux, oudi CJH Nel
Dr AJB Rawlins, oudi (geniI M van
Vuuren
Ds KP du Preez, ds JD Herholdt
Ds GC Olivier, ds DJ Wolmarans
Ds PK Mentz, oudi PH Kapp
Ds JJV Engelbrecht, oudi PJ Pienaar
Ds MG Willemse, oudl H Viljoen

Vergaderplek: Gallery in sinodesaal

11.2.2 Diens van Barmhartigheid
WES-KAAP
OOS-KAAP
NOORD-KAAP

Ds HF Conradie, ds S McCarthy
—
Ds PE van Zyl, oudi JD Krynauw
—
Ds JS Marais, mev (diak) EJ van der
Merwe
NATAL
—
Ds FJ Klopper
OVS
—
Ds J Slabbert, oudl JA Burger
WES-TVL
—
Ds M van de Wall, oudl NCH Bouwman
NOORD—TVL
—
Ds PJ Smit, oudl WR Hartman
SUID-TVL
—
Ds WH van Aswegen, ds P du Preez
OOS-TVL
—
Ds A Smit, oudi (ds) JJF Bezuidenhout
SWA
—
Ds HZM Oosthuizen, oudi KM Strauss
Vergaderplek: Oppersaal (derde vloer)
—

(Slegs een per sinode)

Oudi (ds) GSJ Möller
Dr JB Greeff
—
Oudi JA Fourie
—
Ds HNJ van Rensburg
—
OudI (prof) PC Potgieter
—
OudI (dr) P Rossouw
—
Ds JJ Wesseis
—
Dr J du P Malan
—
Dr CW du Toit
—
Oudi JG Goussard
—
Ds BH Pieterse
Vergaderplek: Kamer 304 (derde vloer)
—
—

11 .2.4 Erediens
WES-KAAP
OOS-KAAP
NOORD-KAAP
NAAL
OVS
WES-TVL
NOORD-TVL
SUID-TVL
OOS-TVL
SWA
SMA

—

—
—
—
—
—
—
—
—
—

(Een per sinode>
Dr CW Burger
Ds JF Viljoen
Ds MR van der Spuy
Ds GP Kemp
Dr FJ du Toit
Ds JM Kearney
Oudi (prof) AC Barnard
Dr AP van der Coif
Ds GH Reinecke
Ds JS van Vuuren
Ds GA Breytenbach

Vergaderplek: Kamer 303 (derde vloer)

11.2.5 Fondse
WES-KAAP
OOS-KAAP
NOORD-KAAP
NATAL
oVS
WES-TVL
NOORD-TVL
SUID-TVL
OOS-TVL
SWA
SMA

—
—

—
—
—
—
—
—
—
—

Oudi MG Swart, oudi (dr) JA Mouton
Ds HJ de Vos, oudl DF Ellis
Ds JJ Vogel, oudl JC Kruger
Ds F Steenkamp, oudi DS Marais
Ds H van der Walt, oudi JI de Villiers
Ds WJ Lubbe, ds CF Marais
Ds PS Strumpfer, oudi (dr) JJ de Beer
Ds GS Mostert, oudl HSJ Schoeman
Ds CL Venter, oudi WG James
Ds FJ van Rensburg, oudi HF Möller
Ds AS van Dyk, oudi (ds) F Maritz

Vergaderplek: Argief (grondvloer)

11.2.6 Jeug
WES-KAAP
—
Ds J van der Westhuyzen, dr AJ Basson
OOS-KAAP
—
Ds MC Steyn, oudl P de W Olivier
NOORD-KAAP — Ds E Kritzinger, oudi FJ Olivier
NATAL
—
Ds PF de Jager, oudi JWJ van Rooyen
oVs
—
Ds JJ Fourie, oudi HL Burger
WES-TVL
—
Ds HJG gous, ds NMS Bezuidenhout
NOORD-TVL
—
Dr J Greyvensteyn, ds JC Carstens
SUID-TVL
—
Ds JG Lindeque, ds JD Louw
OOS-TVL
—
Ds F Swanepoel, oudi JAC Friis
SWA
—
Ds C Marais, oudi DJ van Vuuren
SMA
—
Ds WA Pieters, diaken DH Joubert
Vergaderplek: Sondagskoolgebou (Maitlandstraat)

1 1.2.7 Leer en Aktuele Sake

WES-KAAP
OOS-KAAP
NOORD-KAAP
NATAL
OVS
WES-TVL
NOORD-TVL
SUID-TVL
OOS-TVL
SWA
SMA

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Dr JJ Hattingh, dr MDJ smith
Prof J Cilliers, ds P Jordaan
Ds PL Louw, oudl BP de Wet
Ds TE Carpenter, ds JH Spies
Dr JJ van Rensburg, oudi (dr) SJ Eloff
Dr DA Scholtz, ds AT Kemp
Dr PR du Toit, oudi (prof) JA Heyns
Ds WT Badenhorst, ds SM van Vuuren
Dr DJ Dreyer, oudl (genII CL Viljoen
Ds AJ de Klerk, oudi AJ Davids
Dr JP Roux, oudl HL Liebenberg

~/ergaderpIek: DJ Louw Komiteekamer (grondvloer)
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11.2.8 Regte
WES-KAAP
OOS-KAAP
NOORD-KAAP
NATAL
OVS
WES-TVL
NOORD-TVL
SUID-TVL
OOS-TVL
SWA
SMA
Vergaderplek:

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

SJ

Ds TE Lombard, ds PJ Botes
Ds WJ Le Roux, oudi WF Jurgens
Ds MH Heyns, ds JGF Roelofse
Ds JR Murray
Ds JE Lombaard, dr THN Sadler
Ds CP Willemse, dr HS Grobler
Ds C Colyn, oudl (prof) PB van der Watt
Dr WJ Bruwer, dr DCG Fourie
Ds PL Bezuidenhout
Ds AJ Griessel, dr GL Buys
Ds PFJ van Vuuren, oudl TE Beukes
Naudé Komiteekamer (grondvloer)

11.2.9 Sending
WES-KAAP
OOS-KAAP
NOORD-KAAP
NATAL
OVS
WES-TVL
NOORD-TVL
SUID-TVL
OOS-TVL
SWA
SMA

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Ds JH Koch, ds CW Alheit
Ds DS Conradie, oudl (ds) J Claassen
Ds P David, oudl PJJ Goussard
Ds DJM Dekker, ds E Louw
Ds JO de Waal, oudi (ds) RJJ van Vuren
Ds JvW du Plessis, dr JH le Roux
Ds NJ Hanekom, dr JA Lombard
Ds C van H Brand, ds AM van Wyk
Ds JH Ernst, oudl (ds) PW de Wet
Ds EB Maritz, oudl JJ Brand
Ds HW Murray, oudl PE Oosthuizen

Vergaderlek: Sondagskoolgebou (Maitlandstraast)

11.2.10 Algemene Sake
WES-KAAP
OOS-KAAP
NOORD-KAAP
NATAL
OVS
WES-TVL
NOORD-TVL
SUID-TVL
OOS-TVL
SWA
SMA

—
—
—
—
—

—
—

—
—
—
—

Dr DJ Hattingh, oudl PS Meyer
Ds F Fourie, oudl AJ Hanekom
Ds GFJ van Rensburg, ds HO Bekker
Ds SWP Scott, audI JO Engelbrecht
Ds JHJ Oosthuysen, oudl (prof) SD Sny
man
Ds JB Haasbroek, oudi LPJ Bester
Oudi (prof) MC Dippenaar, oudi JC Wag
ner
Ds GJ Erasmus, oudi PJ Kiopper
Dr AE van Niekerk, oudl JCE Fölcher
Ds AJ de Klerk, oudl DJ van Vuuren
Ds JP Barnard, oudi JH Oberhoister

Vergaderplek: Van Heerden Komiteekamer (tweede vloer)

11.3 VOORAF-VERGADERING VAN KOM
M~SSIES
Die KvO beveel aan dat die Tydelike Kommissie wat bale
sake het om te behandel, soos by Regte en Leer en Aktuele
Sake reeds op Maandag, 1 5 Oktober en selfs Vrydag 1 2 Ok
tober mag vergader. Sameroepers moet in oorleg met die
uittredende skriba hulle kommissies oproep.
Sommige tydelike kommissies hoef nie vooraf bymekaar te
kom nie en kan hulle werk tydens die sinodesitting afhan
del.

1L4 FUNKSIONERING VAN TYDELIKE
KOMMISSIES
11.4.1 Tydelike Kommissies hanteer nie sake uit verslae
van Permanente Kommissies nie tensy:
* die Sinode ‘n saak na hulle verwys;
* daar ‘n beskrywingspunt is wat oor dieselfde saak handel.
11.4.2 Sodra ‘n tydelike kommissie ‘n redelike deel van sy
agenda afgehandei het, word dit aan die Notulekommissie
oorhandig wat dit nasien ter wille van die regte vorm en
numerering en dit inhandig by die tiksters vir tik en duplise

KOMMISSIE VAN ORDE
ring. Proeflees word deur die notulekommissie en die skri
ba van die tydelike kommissie gedoen.
11.4.3 Die verslae van tydelike kommissies kry dieselfde
nommer as die hoofverslag van die permanente kommissies,
net met ‘n T vooraan, by die nommer van die verslag van
die Agemene Regskommissie is 17. Die verslae van die
Tydelike Regskommissie is dus Ti 7. Indien daar meer as
een versiag van die Tydelike Kommissie is dan word dit:
T17.1 Eerste Versiag Tydelike Regskommissie en
Ti 7.2 Tweede Verslag Tydelike Regskommissie, ens.
11 .4.4 Tydelike Kommissies moet die beskrywingspunt of
punt uit ‘n verslag waaroor dit gaan, duidelik aandui en in
dien hulle dit aanbeveel, in hulle aanbeveling die volledige
besluit wat deur die Sinode geneem moet word weergee,
sodat dit woordeliks in die Handelinge opgeneem kan word.

11 .4.5 Reëhng ~vm die hersiene Kerk en
Samelewäng
11 .4.5.1 Hantering van versiag
Die KvO beveel aan dat die hersiene Kerk en Samelewing
gewoonweg as deel van die versiag van AKLAS behandel
word en dat beskrywingspunte wat daaroor handel ook na
die Tydelike Kommissie van Leer en Aktuele Sake verwys
word.
Indien daar ‘n situasie ontwikkel dat voorstelle eers na ‘n
kommissie verwys moet word, moet dit ook deur die Tyde
like Kommissie vir Leer en Aktuele Sake hanteer word.
11 .4.5.2 Gewysigde gedeeltes van “Kerk en Samelewing”
AKLAS word versoek om vooraf ‘n lys van weglatings en
veranderings mbt “Kerk en Samelewing” op te stel sodat
leiding aan die modeator gegee kan word. Dit kan ook aan
die sinode beskikbaar gestel wored.

11.4.6 Sake ivm Rasionalisering
11.4.6.1 Hantering van sake
Die Kommissie van Orde beveel aan dat sake in verband met
Rasionalisering deur die Tydelike Kommissie vir Algemene
Sake hanteer word.
11 .4.6.2 Reglemente wat voorkom in die versiag van die
Rasionaliseringskommissie
Die kommissie beveel aan dat nadat beginselbesluite geneem
is, die reglemente vir aanpassing en kontrolering na die ARK
verwys word. Hulle moet dit na raadpleging met die betrokke
kommissie vir finale goedkeuring voorlê aan die Algemene
Sinodale Kommissie.

12. BYWOMNG VAN S~NODE DEUR
WAARNEMERS VAN NED
GEREF KERKFAMIUE
12.1 Op grond van ‘n besluit van die ASK, na aanleiding
van uitnodigings na hulle sinodes in die verlede, beveel die
KvO aan dat een waarnemer elk van die Ned Geref Sending
kerk, die Ned Geref Kerk in Afrika en die Reformed Church
in Africa uitgenooi word om die sinode op koste van die Al
gemene Sinode by te woon.
12.2 Van die Reformed Church in Zambia is ook ‘n versoek
ontvang om ‘n persoon te stuur om die sinode byte woon.
12.3 Aanbeveling
Die Algemene Sinode keur goed dat waarnemers uit die
betrokke lidkerke van die NG Kerkfamilie soos hierbo gereël.
die sinode op koste van die Algemene Sinode bywoon.

KOMMISSIE VAN ORDE
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1 3. HANDEUNGE VAN D~E S~NODE

kan word vir publikasie deur die nuwe skriba.

Dit word in die hande van die nuwe moderatuur gelaat om
te beslis oor hierdie 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 no
tules, sowel as ‘n volledige stel van die Tydelike Kommissieverslae, bylaes en iaatstukke te kan oorhandig, wat afgerond

Versiag opgestel namens die Kommissie van Orde deur
Ds Dirk Viljoen
Skriba
Onderteken deur
JA Heyns — Voorsitter
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ALGEMENE SINODALE KOMMISSIE

I Vers~ag van die
ALGEMENE SINODALE KOMMISSIE
1. PERSON EEL
Die personeel van die ASK was soos voig (name van per
sone wat intussen am een of ander rede nie meer gedien
het nie, word tussen hakies aangedui):
Verkose ampsdraers:
Prof JA Heyns (voors), ds GSJ MölIer (onder-voorsitter), (ds
JE Potgieter), dr DCG Fourie (aktuarius), ds DJ Viljoen
(skriba)
Verkose ouderlinge:
Prof PB van der Watt, prof PC Potgieter, oudl A van Wyk
de Vries.
Verteenwoordigers van sinodes:
Wes-Kaapland: Dr DJ Hattingh, ds J van der Westhuyzen,
(ds JW Hanekom). Oos-Kaapland: Dr JB Greeff, ds WJ le
Roux, (ds DJ Marais), (ds DT du T Moolman). Noord~
Kaapland: Ds GFJ van Rensburg, ds JJ Vogel, (ds JS
Marais). Oranje-Vrystaat: Ds JE Lombaard, dr THN Sadler,
(ds PB Botha), (ds DS Snyman), Natal: Ds LA Kriek, ds HNJ
van Rensburg, Wes~Transvaai: Ds JvW du Plessis, dr HS
Grobler, (ds JI Roux), (ds IF Retief). Noord-Transvaal: Ds
C Colyn, ds PS Strümpfer, (ds H Cronje). Suid-Transvaai:
Dr J du P Malan, ds HJC an Wyk (ds GJ Erasmus). Oos
Transvaai: Ds F Swanepoel, ds NJ Mostert. Suidwes-Afrika:
Ds AJ de Klerk, ds C Marais, (ds PA du Toit), (ds AP Kilian),
(dr GL Buys). Midde-Afrika: Ds AS van Dyk, ds F Maritz,
(ds JP Roux).
Adviserend: Dr P Rossouw en dr FM Gaum
Twee van hierdie lede is tydens hulle dienstyd skielik oorlede
tw di Dave Marais en Kobus Roux.

2. FUNKSDONERING VAN DDE ASK
Vergaderings:
Die ASK het ses gewone vergaderings en twee buiten
gewone vergaderings gehou.
Kommissies:
Die ASK het ‘n Dagbestuur van sewe lede gekies wat een
of twee keer tussen die vergaderings van die ASK vergader
bet en ook sekere sake telefonies afgehandel het. Hulle bet
opdragte uitgevoer en ook die vergaderings van die ASK
voorberei.
Verder het die ASK ook nog ‘n Kommissie vir Ekumeniese
Sake en ‘n Kapelaariskommissie aangewys.
Die Dagbestuur bet ook die Kommissie vir Skakeling met die
Owerheid gevorm.
Verskeie ander ad boc-kommissies bet ook gefunksioneer.

3. SAKE DEUR ALGEMENE S~NODE
AAN ASK OPGEDRA
3.1 DRUK EN UDTGEE VAN “KERK EN SA
MELEWHNG (Hand. AS 1986 bI 649)
Die Sendingpers te Bloemfontein bet die drukwerk gedoen
en Pro Christo-Publikasies het die verspreiding gedoen. Die
volgende aantal boeke is versprei:
Afrikaans:
Engeis:
Duits:

61 000
10000
5 000

3.2 “HERDERLBKE BRDEF” EN BESLU~TE
REGDSTER (Hand 81 578)
Die “tussentydse herderlike brief” (vgl bI 754> is deur middel van die skribas van sinodes aan alle gemeentes gestuur.
Omrede die feit dat die manuskrip vir die “vernaamste be
leids- en ander besluite”
* op ‘n stadium van die betrokke kommissie ontvang is
toe die Handelinge met ‘n volledige inhoudsopgawe
reeds gereed was, en
* omdat die verwysings in die stuk op die afgerolde notule
berus bet en dus heeltemal oorgewerk sou moes word,
bet die ASK besluit am te volstaan met die Handelinge waar
in die besluite maklik gevind kan word.

3.3 GOEDKEURDNG VAN NOTULE VAN
LAASTE SOTTDNGSDAG
Die ASK bet die afgerolde notule kragtens Reglement van
Orde, punt 8.4 goedgekeur, met die volgende wysigings wat
in Die Kerkbode gepubliseer is:
3.3.1 Afgerolde notule bI 277, gedrukte notule bI 695: die
woorde “neergedaal ter belle” is redaksioneel verander na
“ter belle neergedaal” (bet).
3.3.2 Afgeroide notule bi 346, 347 en gedrukte notule hi
721, 722: die aanbevelings ten opsigte van opheffing van
Iidmaatskap (20.8.1 — 20.8.2.4) is almal ingebring in die
notule. By punt 1 .10.3 is duidelik aangeteken dat van die
hele punt oar “die amptelike verklaring dat ‘n lidmaat as
gevolg van leerdwaling nie meer tot die gemeente behoort
nie” net kennis geneem is. Die verklaring self is gevolglik
weggelaat uit die notule.
3.3.3 By die samestelling van die Handelinge bet die druk
kers oak ‘n hele bladsy uitgelaat wat handel oar wysigings
van die kerkorde artikeis 36-40. Die ontbrekende bladsy is
in Die Kerkbode van 24/6/87 onder “Amptelik” gepubliseer.
Na punt 1 8 se opskrif bet die woorde: “Reeds afgehandel.
Kyk bI. 676” oak uitgeval. Die bladsy ui 5005 volg:

NED GEREF KERK
ERRATA: HANDELINGE ALGEMENE SINODE 1986
Neem asseblief hiermee kennis dat daar op een of
ander wyse by die opmaak van die bladsye deur die
pers een hele bladsy uitgeval bet, sodat daar op bI 699
van die Handelinge van punt 14 na punt 20 gespring
word in die behandeling van die tweede versiag van
die Tydelike Regskomniissie. (U vind die Tydelike Regs
kommissie se aanbeveling op bI 289-291.) Die bladsy
wat uitgeval bet moet soos volg lees:
15. B17.1.2.11 KERKORDE ART 36 en 37 —
SAMESTELLENDE SINODES VAN ALGEMENE
SINODE
Aanbeveiing:
15.1 Die beskrywingspunt word nie goedgekeur nie.
15.2 Aangesien hierdie artikels oorspronklik presies
so geformuleer is am te voldoen aan die voorwaardes

ALGEMENE SINODALE KOMMISSIE
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van bepaalde sinodes vir toetreding tot die algemene
sinodale verband, word die formulering behou behalwe
dat vir Art 36 die woord verband gewysig word tot
algemene sinodale verband.
16. B17.1.2.12 KERKORDE ART 38.2— VERTEEN
WOORDIGING TEOLOGIESE OPLEIDING
Aanbeveling
16.1 Die beskrywingspunt word nie goedgekeur nie.
16.2 Art 38.2 word gewysig om te ui:
Die teologiese opleiding word in adviserende hoedanig
heid verteenwoordig deur een lid van die personeel van
elk van die teologiese fakulteite van Stellenbosch,
Pretoria en Bloemfontein.
17. B17.2.1.13 KERKORDE ART 40
MODERATUUR

—

BRE~

40.3.2 Indien ‘n vakature ontstaan ten opsigte var
‘n lid van die moderatuur wat ingevolge Art 39 ver
kies is, benoem die Breë Moderatuur uit die geledere
van alle afgevaardigdes na die vorige gewone Alge
mene Sinode ‘n persoon om die vakature aan te vul.
40.3.3 ‘n Vakature wat ontstaan ten opsigte van ‘n
lid van ‘n moderatuur/dagbestuur (art 40.1.2> word
normaalweg gevul deur die betrokke lid se opvolger.
40.3.4 Bly onveranderd maar ‘n sin word bygevoeg
naamlik: lndien een van die ouderlinge tot ‘n moder
atuur van ‘n sinode verkies word, ontstaan nie ‘n vaka
ture nie.
18.2.2.4 Art 40.4
Die Breë Moderatuur wys sy eie dagbestuur aan.
19. B17.1.2.16 KERKORDE ART 40.2.5
MISSIE VIR EKUMENIESE SAKE

—

KOM

Aanbeveling:
Die beskrywingspunt word goedgekeur. Die benam
ing Breë Moderatuur word verander na Algemene
Sinodale Kommissie.

Aanbeveling:
Die beskrywingspunt word nie goedgekeur nie in die
hg van bostaande punt.

18. B17.1.2.14 KERKORDE ARTIKEL 40 —
SAMESTELLING VAN DIE BRE~ MODERATUUR,
ALGEMENE SINODE (Ook verslag BM bI 1 53 pt
3.1.7.4, B17.1.2.l5en B17.3.10)

3.4 POSDS~E VAN D~E SKRDBA

Reeds afgehandel (Kyk bI 676)
18.1 OPMERKING
Die Kommissie het in die oorweging van hierdie be
skrywingspunt aandag gegee aan die aanbeveling van
die Breë Moderatuur op p 53 punt 3.1.7.4 asook aan
beskrywingspunt B 1 7.1 .2.1 5 en beskrywingspunt
Bi 7.3.10 en het besluit om ‘n nuwe formulering van
Art 40 aan te beveel.
18.2 AANBEVELINGS
18.2.1 Die Sinode neem kennis van beskrywingspunt
B17.1.2.14 en B17.1.2.15 en B17.3.10.
18.2.2 Art 40 word gewysig om soos volg te lui:
18.2.2.1 Art 40.1
‘n Breë Moderatuur word saamgestel bestaande uit
die volgende lede:
40.1.1 die lede van die moderatuur (art 39)
40.1.2 die lede van die moderature/dagbesture van
Sinodale Kommissies van die onderskeie Sinodes, en
40.1.3 twee ouderlinge met secu~,di wat uit ‘n gros
iys van afgevaardigde ouderlinge tydens die Algemene
Sinode gekies word.
18.2.2.2 Art 40.2 bly onveranderd
18.2.2.3 Art 40.3 Vakatures
40.3.1 ‘n Vakature ontstaan in die Breö Moderatuur
deur die bedanking, emeritaat, verlies van status, op
segging van kerkverband, atsetting of dood van lid.
‘n Vakature ontstaan ook wanneer ‘n lid bedoel in
40.1 .2 vertrek uit sy sinodale gebied. Wanneer ‘n lid
van die moderatuur wat ingevolge Art 39 verkies is,
na ‘n ander Sinodale gebied verskuif, bly by lid van
die moderatuur.

3.4.1 Die Sinode het soos volg besluit:
Aangesien dit al hoe meer onmoontlik word om die
skribaatskap saam met ander verphigtings (gemeentehik
of sinodale diens) na behore na te kom, dra die Sinode
dit aan die’ moderatuur op om die aangeleentheid in ver
band met werksverdeling en ‘n pro-rata formule van kom
pensasie te ondersoek. Indien nodig word met die Fond
sekommissie oorleg gepleeg. (Hand. AS 1986, bI 581).
3.4.2 ‘n Voorlegging is in hierdie verband deur die Alge
mene Jeugkommissie, as opdraggewer van ds Viljoen, aan
die ASK gedoen. Saam met die toegewing dat by in Preto
ria mag bly, is dit aan die ASK gestel dat die AJK wag op
voorstehle “insake kompensasie vir die feit dat ds DJ VII
joen skriba van die Algemene Sinode is”.
3.4.3 Die ASK het egter besluit om die beginsel van kom
pensasie nie te aanvaar nie, maar om die situasie rondom
die skriba te verwys na die Kommissie vir Rasionalisering
oor die werksaamhede van die Algemene Sinode.

3.5 BETROKKENHE~D VAN PRED~KANTE ~N
ALGEMENE SUNODALE D~ENS BY VER
GADERINGS VAN ASK
3.5.1 Die Sinode het 5005 volg besluit: “Art 10.1.4
Predikante in Algemene Sinodale diens met adviserende
stem oor sake wat op hulle besondere werksaamhede
betrekking bet.”
3.5.2 Na verskeie oorwegings bet die ASK uiteindelik
volg gereel:

SOOS

“dat die skriba van die ASK ‘n PASD in kennis stel van
ongeveer die tyd waarop die verslag van die kommis
sie waaraan by verbonde is aan die orde sal kom. Hy
bet dan die reg om die ASK-vergadering vir die be
handehing van die besondere verslag met adviserende
stem by te woon.”
3.5.3 Verder het die ASK ook aandag gegee aan die posisie
van die redakteur van Die Kerkbode en die PASD met op
drag inligting. Die volgende aanbevehing word aan die Al
gemene Sinode voorgelé:

ALGEMENE SINODALE KOMMISSIE
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3.5.4 Aanbeveling
Dat Art 10.1.6 gewysig behoort te word tot: ~‘die redak
teur van Die Kerkbode en die predikant in Algemene Sino
dale Diens met opdrag Ekumene mag, in hul hoedanighede
as inligtingsamptenare, die vergaderings van die ASK as rap
porteurs bywoon.

3.8 HERBERYM~NG VAN HERMELOD~E
RING VAN PSALMS
3.8.1 Die sinode het soos volg besluit:
Die Sinode dra dit aan die Breë Moderatuur op om die
onderhandelinge in verband met die hersiening van die
Psalmbundel met die ander twee susterkerke voort te sit,
rnaar orn indien daar nie binne die afsienbare toekoms
tot ooreenkoms gekom kan word nie, die Psalmher
sieningskomrnissie opdrag te gee om onafhanklik met die
werk voort te gaan (Hand. AS 1986 bI 627).

3.6 RASDONALDSER~NGSKOMMHSS~E
3.6.1 Die sinode het die samestelling van die kommissie
aan die ASK opgedra met die aanduiding dat dit moet be—
staan uit kundiges onder andere ook uit die sake-akademiese
wêreld. (Hand. AS 1986, bI 364)
3.6.2 Na herhaalde oorwegings het die ASK soos voig
besluit:
3.6.2.1 Die kommissie word saamgestel uit ‘n engere en
breëre kommissie. In die breëre kommissie dien die voltydse
predikante van al die kommissies van die Algemene Sinode
met voltydse amptenare, saam met lede van die engere kom
missie. Wanneer die kommissie die stadium bereik waar hy
sy finale aanbevelings voorberei, is dit slegs die engere kom
missie wat met die werk voortgaan en uiteindelik die aan
bevelings voorlê aan die ASK.

3.8.2 Kort na die sinode is die saak weer opgevolg deur
die ASK. Die Geref Kerke het egter eers op die vergadering
van hulle Nasionale Sinode van 1988 die Basis van Onder
handeling omtrent hierdie saak wat op 3/1/1986 aan hulle
voorgelê was, behandel.
‘n Brief van hulle Deputate vir Psalmberyrning en Liturgiese
Musiek is op 18/10/88 ontvang waarin hulle onder andere
die volgende besluite van hulle Nasionale Sinode weergee:

*

*

3.6.2.2 Die engere kommissie bestaan dan uit: Ds JvW du
Plessis, ds PS Strumpfer, ds GSJ Möller, dr DCG Fourie, prof
1W Rautenbach (RAU) mnr MG Swart, mnr GJJ du Toit
(saakgelastigde Transvaal).
Die Breëre komrnissie bestaan dan uit:
ds M Smuts
AKAE:
dr MM Nieuwoudt
AKDB:
ds PES Smith en dr AM Hofmeyr
ASSK:
AJ K:
ds DJ Viljoen, dr LC Dressel en
ds EJ Hay
dr FM Gaum
AKKP:
dr P Rossouw
Ekumene en Inhigting:
Die volgende predikante wat ook in ‘n sekere sin in diens
van die Algemene Sinode is, kan opgeroep word wanneer
sake wat op hulle diensterrein is, behandel word:
MEMA:
Sendinguitgewers:
CLF:
Bybelkor:
Hugenote Kollege:

ds E Botha
ds JJ Botha
ds GH Oosthuizen
ds HJ Linde
prof PR van Dyk

3.6.2.3 Blykens die besluit van die Algemene Sinode (bI
729) rapporteer die kommissie direk aan die Algemene
Sinode.

3.7 NGB ART~KEL 36
3.7.1 Die AS het soos volg besluit:
1 7.4 Aanbeveling — goedgekeur
Die Algemene Sinode aanvaar dat die nuwe vertaling nie
‘n verandering is nie, maar inderdaad die bedoeling van
NGB Art 36 korrek weergee.
Die Sinode besluit dat ander Gereformeerde Kerke in Suid
Afrika hiervan in kennis gestel moet word (Hand AS 1986
bI 608).
3.7.2 Die skriba het die besluit van die sinode aan al die
betrokke kerke gestuur.
Slegs van die Ned Herv Kerk is antwoord ontvang dat hulle
daarvan kennis neem, maar van die interpretasie van die be
sluit verskil.

*

dat die naarn van die kornrnissie nie die “Psalrnher
sieningskomrnissie” rnoet heet nie, maar die
“Psalrnberymingskomrnissie”;
dat die manuskrip eers voltooi en deur die onderskeie
kerke goedgekeur moet word, voordat daar oor kopié
reg en outeursregte finaal beslis kan word;
dat die hele bundel van 1 50 Psalms as ‘n eenheid deur
die GKSA aanvaar word.

3.8.3 In die hg van hierdie besluite het die ASK geoordeel
dat ‘n skaakrnatsituasie met die Geref Kerke oor hierdie saak
ontstaan het. Derhalwe is eers ‘n vergadering saam met ver
teenwoordigers van die Ned Herv Kerk gehou op 14/8/89.
Die Ned Herv Kerk het van die begin af hulle hartlike
samewerking in die saak gegee en, behaiwe sekere adminis
tratiewe punte waaroor verskil was, die Basis van Onderhan
deling, aanvaar.
Op genoernde byeenkorns het die twee kerke (Ned Geref
en Ned Herv) besluit om ook gesamenthik ‘n samespreking
met die deputate van die Geref Kerke te hou.
3.8.4 Hierdie byeenkoms is op 14/8/89 gehou en na same
sprekings en verduidelikings, is op hersiening van die Basis
van Onderhandeling op sekere punte ooreengekom. Die ver
teenwoordigers van die Geref Kerke sou dit aan huhle depu
tate gaan voorlé.
3.8.4.1 Die Ned Herv Kerk het intussen (op 23/1/90) berig dat huhle Algemene Kerkvergadering die hersiene Basis
van Onderhandehing behandel het en “horn met die inhoud
daarvan vereenselwig het”.
3.8.4.2 Van die Ned Geref Sendingkerk is ook op 16/11/89
deur middel van hulle Sinodale Kommissie vir Kerksang en
Mustek verneern dat hulle die hersiene Basis van Onderhan
deling aanvaar en daarrnee saam medewerking in die TKKP.
3.8.4.3 Ook van die deputate van die Geref Kerke is op 14
Maart 1990 berig ontvang dat hulle die nuwe Basis van On
derhandehing aanvaar en aan huhle Nasionale Sinode van
1991 sal voorlé.
3.8.4.4 Intussen het die werk van die kommissie wat die
werkhike beryrning gedoen het, steeds voortgegaan en het
alvier kerke tog daarin saarngewerk. Hulle rapporteer oor
huhle werk as deel van die verslag van die Algemene Kom
missie vir die Erediens.

ALGEMENE SINODALE KOMMISSIE
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3.8.4.5 Aanbeveling
Die Algemene Sinode versoek die Tussenkerklike Kommis
sie vir Publikasies en die Psalmkommissie om met soveel
spoed as moontlik voort te gaan met die herberyming en her
melodiëring van die Psalms. Die uitgee van ‘n proefbundel
moet ook spoedige aandag geniet sodat die hele kerk kan
deeP in die evaluering van die singbaarheid daarvan.

3.9 HANDVES OOR MENSEREGTE
3.9.1 Die Algemene Sinode het soos volg besluit:
~‘Die Algemene Sinode dra dit aan die Breë Moderatuur
OP om dmv die Kommissie vir Skakeling met die Ower
heid en in oorleg met AKLAS ‘n memorandum aan die
betrokke kommissie van die Staat wat wetgewing om
trent ‘n handves oor menseregte vir SA voorberei, voor
te lé en in gesprek met hulle te tree.”
3.9.2 Op versoek van die SA-Regskommissie is ‘n stuk
waarin al die toepaslike gedeeltes wat oor menseregte han
del in Kerk en Samelewing saam met ‘n stuk van AKLAS,
op 30/3/87 aan hulle gestuur. ‘n Onderhoud is in die vooruit
sig gestel.
3.9.3 Sedertdien het AKLAS ‘n memorandum oor hierdie
saak opgestel en kommentaar gelewer op die konsepstukke
van die SA-Regskommissie. Die ASK het versoek dat hulle
op die hoogte gehou word met die onderhandelings. AKLAS
rapporteer hieroor aan die Algemene Sinode.

3.10 PENS~OEN EN KAPELANE
3.10.1 Die Algemene Sinode het soos volg besluit:
“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 voortvloeiend uit die ontwikkeiing, te
onderneem.”
3.10.2 Genoemde ooreenkomste is reeds soos volg
geteken en gefinaliseer:
*
Met Departement van Verdediging op 2/5/85
*
Met Departement van Gevangenisse op 6/5/85
*
Met Departement van Polisie op 22/3/85

1.2 Die aanbeveling word soos volg goedgekeur:
“Die Alge~nene Sinode dra die voortgesette besinning oor Kerk en Samelewing aan die Alge
mene Kommissie vir Leer en Aktuele Sake op
om oor die inkomende kommentaar te evalueer
en aan die volgende sinode te rapporteer.
Die Sinode besluit verder dat die kommentaar
aan die Breë Moderatuur voorgele moet word
vir voorlegging aan die Sinode.” (Hand AS
1986, bI 649)
“INSAKE: VOORLEGGING KOMMENTAAR AAN ASK
Revisie word toegestaan:
Die volgende mosie word aanvaar:
Die tweede paragraaf wat SOOS volg lees: “Die Sinode
beshuit verder dat die kommentaar aan die Breë Mode
ratuur voorgelé moet word vir voorhegging aan die
Sinode” word geskrap.” (Hand AS 1986, bI 734)
3.12.2 VERWYSING NA AKLAS
Besware en kommentaar op Kerk en Samelewing het on
middellik ná die Sinode op ‘n aansienlike skaal begin in
kom. Afgesien van briewe van lidmate wat persoon
lik en voorlopig beantwoord is, is alle stukke ook aan
AKLAS oorhandig volgens besluit van die Sinode.
AKLAS sal daaromtrent verslag doen.
3.12.3 VOORTSETTINGSKOMITEE
Veral het ‘n groep lidmate hulleself begin organiseer as
beswaarde lidmate onder leiding van prof WJG Lubbe.
Reeds op 26 November 1 986 het ‘n eerste ontmoeting tus
sen beskikbare lede van die Dagbestuur van die ASK en 5
lede van ‘n “Voortsettingskomitee’~, ‘bp inisiatief van prof
Heyns, plaasgevind. Dit was pas voor die eerste Skilpad
saalbyeenkoms. Van hulle is gevra wat hulle besware is en
wat hulle met die Skilpadsaalbyeenkoms beoog. Hulle is ver
soek om nie met die “heillose weg” van kerkskeuring voort
te gaan nie. Hulle wou egter nie hulle vertroulike aanbeve
lings bekendmaak nie. By hierdie geleentheid het hulle gesé:
“Ons sal weer praat”.
3.12.3.1 Die DB het daarop, na die eerste Skilpadsaal
byeenkoms, die volgende verkiaring uitgereik:

VERKLARING i.s. SKILPADSAALBYEENKOMS

3.11 KA~ROSDOKUMENT
3.11.1 Die Algemene Sinode het

5005

volg besluit:

“Die Sinode dra dit aan die Breë Moderatuur op om sy
standpunt met betrekking tot die Kairosdokument so
wyd as moontlik binnelands en buitelands te versprei.”
(Hand AS 1986, bl 599)
3.11.2 Deur middel van DRC-News en ander korresponden
sie is die beoordeling van die Kairosdokument op wye skaal
buitelands versprei.
Op besluit van die ASK is dit ook aan die skribas van die
lede van die NG Kerkfamilie gestuur vir voorlegging aan hulle
verskillende vergaderings.

3.12 BESWARE TEEN “KERK EN SAME
LEWING”
3.12.1 DIE SINODEBESLUIT LUI SOOS VOLG:

Die DB van die ASK van die Ned Geref Kerk het met
hartseer en ontsteltenis kennisgeneem van die
byeenkoms in die Skilpadsaal te Pretoria op 28
November 1986 en wil graag die volgende verklaring
daaromtrent doen:
Volgens berigte dui die besprekings en besluite in die
rigting van ‘n moontlike kerkskeuring en kerkstigting
indien sekere pogings tot onderhandeling sou misluk.
Gesien in die hg van die Bybelse leer oor die eenheid
van die kerk en van besluite van die Algemene Sinode
wat aan die een kant duidelike geleentheid vir gesprek
voering en voorlegging van besware aangedui het en
aan die ander kant ernstig teen polariserende groep
vorming gewaarsku bet, moet teen bogenoemde han
delswyse sterk besware ingebring word.
Met ontsteltenis is kennisgeneem dat lidmate gevra
word om hulle verset teen sekere sinodahe besluite te
illustreer deur o.a. dankoffers aan hul eie gemeentes
feitlik te staak en tot ‘n eie fonds vir toekomstige
gebruik by te dra.
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Ons wil almal wat hieraan meedoen, versoek om die
gewetensvraag aan hulself te stel of hulle nie juis nou
besig is om te handel op die wyse waarteen die Nag
maalformulier pertinent waarsku, dat almal wat skeur
ing en oproer in die kerk wil veroorsaak, hulseif buite
die Nagmaalsgemeenskap van die kerk stel nie.
Daarom wil ons al die betrokke lidmate en ampsdraers
weereens versoek om nie op die wyse voort te gaan
nie en betyds met al die implikasies rekening te hou.
Verder wil ons met pastorale bewoënheid ‘n beroep
doen om al die besware en vrae wat mag bestaan in
die hg van die kerkorde en volgens ‘n sinodale besluit
wat juis opening hiervoor gee, tê hanteer.
Terselfdertyd word diepe dankbaarheid uitgespreek
teenoor die oorweldigende getal lidmate en amps
draers wat huh toewyding steeds met lojahiteit in die
kerk voortsit.
3.12.3.2 Op 21 April is ‘n brief van hulle ontvang met drie
punte nI:
1. dat hulle hoop om teen die helfte van Mel ‘n stuk as reak
sie op Kerk en Samelewing te publiseer;
2. dat hulle saam met die stuk sekere versoeke aan die ASK
sal rig, en
3. dat die ASK voor einde Junie 1987 daarop moet reageer.
3.12.3.3 Op 16 Mel is die beswaarskrif saam met die brief
persoonlik aan die skriba oorhandig en is dit daardie selfde
naweek nog deur die Dagbestuur behandel.
Hoewel daar in die brief geen versoek in daardie verband
was nie, het die Dagbestuur besluit om ‘n buitengewone ver
gadering van die voile ASK bymekaar te roep op 22 Junie
1987 en hulle uit te nooi om hulle besware daar te kom be
spreek.
Die ASK was wel bewus daarvan dat hierdeur eintlik van
noodkerkreg onder buitengewone omstandighede gebruik
gemaak is. Aangesien een van die versoeke van die Voort
settingskomitee egter was dat ‘n buitengewone sinodesit
ting byeengeroep moet word, is geoordeel dat dit binne die
reg van die ASK is om kragtens Art 40.2.4 so ‘n saak spoed
eisend te hanteer.
3.12.3.4 Hierdie ontmoeting en buitengewone vergadering
van die ASK het toe plaasgevind op 22 Junie 1987 in die
sinodesaal te Pretoria. 25 lede van die Voortsettingskomitee
van beswaarde lidmate was teenwoordig. Die gesprek het
vanaf 11:00 tot 1 5:30 geduur, met ‘n kort onderbreking vir
ete.
3.12.3.5 Die uitkoms van die ernstige gesprek is die vol
gende besluit wat deur die ASK geneem is:

BESLUIT

VAN

ALGEMENE
KOMMISSIE

SINODALE

OMTRENT VERSOEKE VAN
VOORTSETTINGSKOM~TEE
22Junie 1987
1. Vanaf die Voortsettingskomitee van beswaardes
in die Ned Geref Kerk omtrent Kerk en Samelewing
is die volgende versoeke ontvang:
~‘1. Die VK versoek die ASK om ‘n buitengewone
vergadering van die Algemene Sinode byeen
te roep (kragtens Kerkorde Artikel 40), nie
later as Julie 1987.
2. Die VK versoek die ASK om die volgende aan
bevehings by die beoogde buitengewone ver
gadering van die Algemene Sinode te maak:
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2.1 dat die Algemene Sinode, omrede van
die wye en diepe onrus wat KES in die
NG Kerk veroorsaak het, ahle besluite
vervat in KES herroep, ingeslote besluite
wat reeds uitgevoer is of vir sover hulle
uitgevoer is;
2.2 dat die Ahgemene Sinode dit uitdrukhik
sal vashê dat lidmaatskap van die NG
Kerk gereserveer word vir blanke
Afrikaners, asook vir bhankes wat hulle
met
die
blanke
Afrikanerdom
vereenselwig;
2.3 dat die Algemene Sinode die bevoegd
held van die phaaslike Kerkraad om, vol
gens Reformatoriese beginsel wat ook in
die NG Kerk steeds erken is, ahleenseg
genskap te he oor met name kerklid
maatskap en toegang tot gemeentelike
samekomste, ongeskonde waarborg;
2.4 dat die koste verbonde aan die byeen
roeping van die beoogde buitengewone
sinodale vergadering, deur die Ahgemene
Sinode gedra sal word.”
2. Na indringende samesprekings mOt die Voort
settingskomitee en ernstige oorweging van die ver
soeke deur die ASK, verklaar die ASK dat dit nie
moontlik is om daaraan te voldoen nie, om die vol
gende redes:
2.1 Kerk en Samelewing word deur die beswaar
skrif van die Voortsettingskomitee, nh. Gehoof
en Protes op ‘n wyse geInterpreteer wat nie
reg haat geskied aan sy inhoud en bedoehing
nie.
2.2 Die eis dat die Ned Geref Kerk as kerk uit
sluithik vir bhanke Afrikaners en diegene wat
huhle met die blanke Afrikanerdom vereensel
wig verklaar moet word, maak die kerk soda
nig eksklusief dat dit nie meer in ooreenstem
ming is met die Bybelse kerkbegrip nie.
2.3 Die standpunt van die VK omtrent die seggen
skap van die plaaslike kerkraad is kerkregte
Ilk independentisties en nie in ooreenstem
ming met die Gereformeerde Kerkreg nie.
3. ‘n Buitengewone vergadering van die Ahgemene
Sinode wat sy eie koste moet dra, is nie te reg
verdig nie, veral ook in die hg van die feit dat ah
die sinodes nog in hierdie jaar ahhe beswaarskrifte
teen Kerk en Samehewing in behandehing kan
neem.
4. Terwyl die ASK daarop wys dat Kerk en Samele
wing ‘n studiestuk is wat nie finaah en onveran
derlik is nie, en dat die Algemene Sinode self wee
geskep het vir die ontvangs van voorstelhe wat tot
verbetering van die inhoud en formulering kan dien,
wih die ASK dit duidehik steh dat Kerk en Samehew
ing tans onveranderd die standpunt van die Ned
Geref Kerk bhy.
5. Die ASK nooi nietemin die VK uit tot voortgaande
gesprekke hangs die regte kerkordehike wee.
6. Hoewel daar sekere formuherings in Geloof en Pro
tes gesteh word waarmee ons kan saamstem en
wat ook in Kerk en Samelewing voorkom, is daar
ernstige besware teen sekere standpunte in
genoemde stuk. Die ASK verwys derhalwe Geloof
en Protes na die Algemene Kommissie vir Leer en
Aktuele Sake vir spoedige en deeghike kommen
taar wat aan die ASK voorgehé moet word vir be
kendstelhing aan die kerk.
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7. Die ASK roep alle beswaarde lidmate en amps
draers, en in die besonder die lede van die VK, op
om getrou te bly aan die kerk en die eenheid te be
waar. Afskeiding van die kerk is ‘n heillose en
onomkeerbare weg wat alleen die kerk verswak
en die eenheid verbreek waarvoor die Hoof van die
kerk so ernstig gebid het in Joh. 17.
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3.12.4.2 ‘n Gesprek is op 3 1/8/87 deur die Dagbestuur van
die ASK met die Bond gevoer. Daaroor is aan die ASK ge
rapporteer en die ASK het soos voig besluit:
“1. Die ASK gee opdrag aan die Dagbestuur om die
gesprek met die NG Bond voort te sit.
2. Die ASK het “Die Bondgenoot”, lyfbiad van die NG
Bond, Jaargang 1, No 2, ter ~nsae gehad en het met
ontsteitenis kennis geneem van die inhoud en gees
van die biad en verklaar onomwonde dat dit niks
bydra tot die gesprek en onderhandelinge wat tans
aan die gang is nie, en dat dit ook nie die uitgesproke
doelwit van die NG Bond “om beswaarde lidmate
te beweeg om in die NG Kerk te bly”, bevorder nie,
inteendeel dit wek agterdog en onrus by lidmate.
3. Die NG Bond word versoek om skrifteiik te antwoord
op die DB/ASK se ernstige versoek “om die NG Bond
se posisie in heroorweging te neem.”

3.12.3.6 Met leedwese, en ten spyte van talle beroepe om
dit nie te doen nie het ‘n groep beswaardes onder leiding
van die Voortsettingskomitee op 27 Junie 1 987 ‘n tweede
byeenkoms in die Skilpadsaal gehou en ‘n nuwe kerk ges
tig. Aanvanklik was dit die “Afrikaanse Gereformeerde
Kerk” genoem, maar toe dit blyk dat ‘n ander groep reeds
daardie naam dra, is besluit om die nuwe kerk die
“Afrikaanse Protestantse Kerk” te noem.
3.12.3.7 Intussen is die beswaarskrif teen Kerk en
Samelewing gepubliseer met die titel “Geloof en Protes”.
Die ASK het hom geroepe gevoel om ‘n antwoord daarop
te stel. Nadat ‘n konsepstuk van AKLAS oorweeg is, is dit
aangevul, redaksioneel versorg en in ‘n netjiese pamfletvorm
gedruk as “ANTWOORD VAN DIE NED GEREF KERK OP
GELOOF EN PROTES”.
Tien duisend daarvan is gedruk en versprei deur die Alge
mene Sinodale Kantoor.
(Die ASK was ook genoodsaak om sekere riglyne te gee oor
optrede teenoor die Afrikaanse Protestantse Kerk. Kyk later
in hierdie versiag.)
3.12.4 AFRIKAANSE GEREFORMEERDE BOND

3.12.4.1 Dit het algaande egter ook duidelik geword dat
daar ‘n groep lidmate is, wat wel ook beswaard is, veral teen
Kerk en Samelewing, maar wat nie die Ned Geref Kerk wil
verlaat nie. Huile het hulieseif eers georganiseer as die
“Nederduitse Gereformeerde Bond”, onder voorsitterskap
van prof CWH Boshoff. Later is hulle naam verander na die
“Afrikaanse Gereformeerde Bond”.
Omtrent hulie ontstaan berig huile self in huile eerste
“RIadskrif”.
“Tydens ‘n massavergadering van beswaarde NGK lidmate in die Skiipadsaai te Pretoria op 27 Junie 1987,
het ongeveer 20% van die lidmate teenwoordig teen
kerkstigting besluit. Huile wou nog eers binne die Kerk
en op Kerkordelike wyse probeer om die krisis in die Kerk
wat na die jongste Algemene Sinode en die aanname van
die geskrif Kerk en Samelewing, losgebrand het, die hoof
te bied.
Op 20 Julie 1987 het ongeveer 50 lidmate, verteen
woordigend van feitlik eike sinodestreek in die land, in
die Sinodale Sentrum in Pretoria byeengekom en Die
Nederduitse Gereformeerde Bond tot stand gebring.”

3.12.4.3 ‘n Voigende gesprek is op 23/11/87 met lede van
die Dagbestuur van die Bond gevoer. Huile was egter flog
flue gereed om huile konstitusie voor te lê nie, maar het ver
kiaar dat hulie wel gestruktureerd wil voortgaan. Die DB het
huiie versoek om dit nie te doen.
3.12.4.4 lntussen is verskeie kritiese stukke teenoor die
kerk en die ASK deur huile gepubiiseer en is ‘n kongres ge
hou op 24/3/90.

3.12.4.5 ‘n Ontmoeting tussen lede van die AGB en die
voile ASK het plaasgevind op 14/3/90. Hulie het verai ver
soeke voorgeiê dat daar flue beweeg moet word op die pad
van struktureie eenwording met die ander iede van die Ned
Geref Kerkfamihe. Aangesien die ASK reeds op daardie sta
dium sy aanbevehng van die Aigemene Sinode vir ‘n
dinamiese model van die sigbaarwording van meerdere kerk
eenheid goedgekeur het, waarin strukturele kerkeenheid
nie gemeid word file, kon flue aan huHe versoeke voidoen
word file.
3.12.5 INTERPRETASIE VAN KERK EN SAMELEWING
Weens die navrae en die polemiek in korrespondensie in die
media het die ASK horn genoodsaak gevoel om ‘n duidelike
interpretasie van sekere paragrawe in Kerk en Sameiewing
te gee, verai rondom die “oop rdmaatskap” en die besiuit
omtrent “apartheid”. Rigiyne is daarmee ook aan kerkrade
gegee hoe om in aiie gevaiie van oordrag van rdmaatskap
op te tree. Verder handel dit oor die “outonomie van die
kerkraad”.
Die voiledige verkiaring iui soos voig:

Verduidelikende aantekeninge deur die

Algemene Sinodale Kommissie:

Hulie stel huile doel soos volg:
“Die doel van die Bond is om lidmate te beweeg om in
die NGK te biy en orn die besware van die lidmate op
te yang en met AKLAS daaroor te onderhandel met die
oog op aanbeveiings aan die Algemene Sinode.
Die Bond sal daarom voortgaan orn sy oorhoofse doel
te bevorder, naarniik om die historiese karakter van die
NG Kerk as gereformeerde belydeniskerk binne die
Afrikanervolksverband te handhaaf en uit te bou deur
navorsing en vooriigting.
Die dagbestuur van die Bond verkiaar ook dat hy horn
steeds sal beywer vir versoening met iidmate wat reeds
die Kerk verlaat het.”

*

1. Die vorige besluit van die Algemene Sinode ten
opsigte van erkende en nie-erkende kerke, word
vervang met die nuwe besluit: Oordrag van lid
maatskap en erkenning van ander kerke, wat hier
onder volg (pt. 3).

*2

Punt 2 hieronder reel hoe ‘n kerkraad met elke
aansoek om, of oorplasing van lidmaatskap moet
handel en watter oorweginge geld. Afhangende
van die betrokke kerk of genootskap waaraan die
aansoeker behoort, moet die gegewens in punt
3 hieronder genoem, ook oorweeg word.
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*3

Met die familie van Nederduitse Gereformeerde
Kerke, moet, met inagneming van die Sinodebe
sluit, soos in Kerk en Samelewing paragraaf 270
vervat, dieselfde oorweginge wat in punt 2 van
die besluit (Oordrag van idmaatskap en erken
ning van ander Kerke) genoem word, ook hier
geld.

1. INTERPRETASIE VAN PARAGRAAF
VAN KERK EN SAMELEWING

270

1 .1 Onder oop lidmaatskap word verstaan dat enige
persoon aansoek kan doen om lidmaat van die
Ned Geref Kerk te word. Eñige aansoeker moet
voldoen aan die vereistes van paragrawe 62-64
en paragrawe 265-266 van Kerk en Samelewing
naamlik:

die geloof die uitdrukking is van
gehoorsaamheid aan die Woord
van God;
*
dat groot verskiile in geloofsbelydenis skadelik is vir die on
derlinge gemeenskap en belyde
nis van die kerk

62

VAN ANDER KERKE, CHRISTELIKE GROEPE
EN SEKTES
3.1 Gereformeerde kerke word in drie groepe verdeel

63

64

1 .4.3.1 Kerklidmaatskap
Geloof in die Drieënige God, sy openbaring in die Skrif en die verwoording
hiervan in die aanvaarde Belydenis
skrifte is die enigste voorwaarde om
aan die kerk van Jesus Christus te be
hoort; daarom is hierdie geloof ook
die fundamentele voorwaarde om ‘n
lidmaat van ‘n Ned Geref gemeente te
word. Die kerk moet toesien dat hier
die geloof die regte inhoud het en dat
dit opreg bely en uitgeleef word.

.Die oop lidmaatskap van die Ned Geref Kerk toy die
familie van Ned Geref Kerke moet nie met die eenheid
van kerke verwar word nie. Hieroor het die Algemene
Sinode sy standpunt soos volg geformuleer: Die
Bybelse leer van die eenheid van die kerk en die
gereformeerde opvatting oor die sigbare eenheid van
die kerk roep ons daartoe op om die eenheid van die
familie van Ned Geref Kerke steeds duideliker tot uit
drukking te bring. Die vraag hoe hierdie sigbare een
heid daar moet uitsien, sal angs die weg van in
dringende samesprekings tussen die verskillende lid
kerke, in die hg van die eise van die Skrif en van prak
tiese omstandighede, uitgemaak moet word (Kerk en
Samelewing 257 en 258).

3. DIE NED GEREF KERK EN DIE ERKENNING

Dit beteken
dat geloof in die Drieënige
God en sy openbaring in die Skrif
die enigste voorwaarde vir lid
maatskap van die kerk van Jesus
Christus is;
*
dat die suiwer belydenis van

2.3 Elke aansoek am of oordrag van Iidmaatskap
word deur die kerkraad in behandeuing geneem.
Die volgende punte dien onder andere as leidraad
wat vir die oorweging geld: die beweegrede vir
die oorkoms as lidmaat, die getrouheid aan die
leer en belydenis, die lewe, kerklike meelewing,
die bedieningsbehoeftes en die gemeentegrense.

Opmerking:

Paragraaf 270 ui soos voig:
Die lidmaatskap van die Ned Geref Kerk is oop.
Indien lidmate (doop- of belydend) uit ander lid
kerke van die familie van die Ned Geref Kerke om
lidmaatskap van ‘n Ned Geref gemeente sou aan
soek doen, word met hierdie aansoek en moont
uk oorplasing op kerkordelike en verantwoordelike
wyse gehandel.

*

hoeftes voorsiening gemaak word (Kerk en
Samelewing 269).

266

2. OORWEGINGS WAT GELD BY ELKE AAN
SOEK OM OF MOONTLIKE OORPLASING
VAN LIDMAATSKAP
2.1 Die opneem van lidmate uit ander kerke is in be
ginsel en praktyk ‘n gemeentelike aangeleentheid
wat onder toesig van die kerkraad en ‘n ooreen
stemming met die amptelike ordereëling piaas
vind (Kerk en Samelewing 267).
2.2 Die gewone patroon in die gemeentelike opset is
dat gelowiges die Here aanbid en as lidmate ont
yang word daar waar vir hulle eie bedieningsbe

3.1 .1 Kerke wat dieselfde belydenis as die Neder
duitse Gereformeerde Kerk het ni die Neder
duitsch Hervormde Kerk van Afrika en die
Gereformeerde Kerke in SA. Aan huhle word
voile erkenning verleen en dit sluit in:
3.1.1.1 erkenning van die Kerk se doop,
3.1 .1 .2 erkenning en aanvaarding van lidmaatskap
of bewys van opsegging van hidmaatskap na
‘n deeghike ondersoek deur die kerkraad ten
opsigte van die leer en lewe van die betrok
kenes en mits voldoen word aan die vereistes
wat die Kerk stel,
3.1.1 .3 verlening van kerkhike voorregte sonder lid
maatskap, insluitende
—

—

die bediening van die doop mits die
nodige skrifteiike verlof daartoe van die
eie kerkraad verkry is;
die deelname aan die nagmaal indien die
kommunikant die reg en vrymoedigheid
daartoe in eie gemeente sou gehad het.
Dit word verwag dat hidmate van hierdie
kerke wat wens om van hierdie voorreg
gebruik te maak, huile vooraf sal aanmeld
by ‘n leraar of ouderhing.

3.1 .2 Kerke met beiydenisskrifte wat, alhoewel dit
nie die Formuhiere van Eenheid behels nie, tog
in hoofsaak daarmee ooreenstem by die Pres
biteriaanse Kerke en die Church of England in
Southern Africa (nie te verwar met die Church
of the Province of Southern Africa of Anglican
Church nie).
Erkenning sal insluit dieselfde as onder 4.1 .1 .1
— 4.1 .1 .3 hierbo, behalwe dat bewyse van lid-
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maatskap nie aanvaar word nie voordat ‘n
gesprek met die applikant gevoer is oor punte
van verskil, indien enige, en voordat die kerk
raad oortuig is dat die applikant oor die nodige
kennis beskik van en instemming betuig met
die leer van die Ned Geref Kerk.
3.1.3 Kerke wat in hoofsaak die Protestantse begin
sels huldig, te wete die Heilige Skrif as enigste
openbaringsbron van ons geloof, Jesus
Christus as enigste Verlosser, die regverdiging
siegs deur die geloof en verlossing alleen uit
genade, maar ook op sommige punte af
wykende beskouings in hulle belydenisskrifte
huldig, by die Lutherse Kerk, die Metodiste
Kerk, Baptist Church of Southern Africa (in on
derskeiding van die Hatfield-Baptiste en die
Wederdopersektes), Congregational Church en
die Church of the Province of Southern Africa
oftewel Anglican Church, en die Evangeliese
Gereformeerde Kerk (vroeër Nuwe Protestant
se Kerk).
Erkenning sal verleen word onder dieselfde
voorwaardes soos onder 4. 1 .2 hierbo uiteen
gesit, met dien verstande dat spesiale aandag
gegee word aan die punte van verskii en dat
‘n applikant nie aanvaar word voordat hy/sy die
kerkraad bevredig het dat hy/sy afsien van die
standpunt van sy/haar kerk nie en instemming
met die belydenis van die Ned Geref Kerk be
tuig het nie.
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3.2.1.4 Daar sal geen kerklike voorregte aan persone
uit hierdie kerke verleen word nie, behalwe
die algemene voorreg om eredienste by te
woon.
3.2.2 Groepe wat in so ‘n mate van die Christelike
geloof afwyk dat hulle nie as Christelike kerke
beskou kan word nie by die Nuwe Apostoliese
Kerk, die 0u Apostoliese Kerk, die Mormone,
Christian Science, Jehovagetuies en alle
sinkretistiese groepe waar Christendom en
heidendom sodanig vermeng is dat die evan
gelie van sy wese beroof word.
3.2.2.1 Die doop van die groepe word nie erken nie;
2.2.2.2 Persone uit hierdie groepe kan slegs lidmate
van ‘n Ned Geref gemeente word onder
dieselfde voorwaarde soos in 3.2.1.2 en
3.2.1 .3 hierbo uiteengesit en met insluiting
van die doop, indien dit nie alreeds plaasge
vind het by ‘n kerk waarvan die Ned Geref
Kerk die doop erken nie.

3.3 Algemene belekl
Dit is die beleid van die Ned Geref Kerk om ander
kerke en sektes steeds met Christelike verdraag
saamheid te behandel en deur grootmoedige op
trede en verstandige oortuigingswerk die
dwalende terug te lei na die boesem van die
gemeente en om steeds aan almal wat behoefte
het aan die evangelie van Jesus Christus, beson
dere aandag en sorg te bestee. Leraars word
daarbenewens opgeroep om lidmate steeds in te
hg en te waarsku teen die gevare van die
dwalinge wat deur sommige kerke en sektes ge
huldig word.

3.2 Ander Christelike Kerke en groepe word in
twee groepe verdeel
3.2.1 Kerke wat nie die Protestantse beginsels hul
dig nie, maar wat tog as Christelike kerke
beskou kan word by die Rooms-Katolieke Kerk,
die Kerk van die Nasarener, die Sewendagse
Adventiste en Pinkstergroepe soos die
Apostoliese Geloofsending, die Voile Evangelie
Kerk van God, die Charismatiese Baptiste.
3.2.1 .1 Die doop van hierdie kerke word erken mits
die wese van die saak behoue gebly het,
naamlik.
—

—
—

dit moet in die Naam van die Vader, die
Seun en die Heilige Gees geskied;
dit moet met water bedien word;
dit moet bedien word deur ‘n ampsdraer
wat deur die kerk tot die bediening van
die Woord en die Sakramente afgesonder
is.

3.2.1 .2 Persone uit hierdie kerke kan slegs lidmate
van ‘n Ned Geref gemeente word na be
hoorlike kategese en openbare belydenis van
geloof.
3.2.1 .3 Persone uit hierdie kerke wat voorheen be
lydende lidmate van ‘n Ned Geref gemeente
was en begeer om terug te keer, hoef nie
weer die voile kategese byte woon nie. Hulle
kan na ‘n deeglike ondersoek deur die kerk
raad ten opsigte van leer en lewe en nadat
bewys gelewer is dat die kategese voorheen
deurloop is, toegelaat word tot lidmaatskap
na belydenis van geloof, desnoods voor die
kerkraad of ‘n kommissie van die kerkraad.

4. INTERPRETASIE VAN BESLUIT OOR APART

HEID (KERK EN SAMELEWING, PAR 306)
4.1

Die ASK is versoek om ‘n verduideliking van die
Algemene Sinode se besluit oor Apartheid (par
306) te gee aangesien verskillende interpretasies
wat gegee word lidmate verwar.

4.2

Vir sodanige verduideliking is dit noodsaaklik om
rekening te hou met die noue samehang tussen
die besluite oor “Die NGK en Politieke Modelle”
(par 302-309).

4.3

Die uitgangspunt van die besluite is “die feit dat
die Skrif nêrens ‘n bepaalde politieke model as
normatief vir alle tye voorskryf nie” (par 302).
Enige beleid moet egter voldoen aan die Bybelse
else van reg en geregtigheid (par 303).

4.4 Hieruit is duidelik dat die sinode nie bedoel het
om oor apartheid as ‘n bepaalde politieke beleid
sonder meer en ongekwalifiseerd ‘n uitspraak te
gee nie. Die sinode sou sy terrein oorskry het in
dien hy apartheid of enige ander pohitieke model
ongekwalifiseerd beoordeel het.
4.5 Die sinode het wel ondubbelsinnig verklaar:
4.5.1 Die Ned Geref Kerk is oortuig dat die hantering
van apartheid as ‘n politieke en maatskaplike
sisteem wat mense veronreg en een groep on
regmatig bo ‘n ander bevoordeel, nie op
Christelike-etiese gronde aanvaar kan word nie,
omdat dit in stryd is met die beginsels van
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naasteliefde en geregtigheid en onafwendbaar
die menswaardigheid van almal wat daarby
betrokke is, aantas (par 306).
4.5.2 Die lyding van mense, waarvoor die kerk deer
nis het, moet egter nie net aan apartheid toe
geskryf word nie maar aan ‘n verskeidenheid
faktore van ekonomiese, rnaatskaplike en
politieke werklikhede waarin mense van ver
skillende gerneenskappe mekaar nie aanvaar
het nie. In soverre die kerk en sy lidmate hier
aan deel het, bely hy dit met ootrnoed en berou
(par 307)
4.6 Ten slotte het die Algernene Sinode ook besluit:
‘Die Ned Geref Kerk wil horn ondubbelsinnig
daarvan losrnaak dat die kerk geroep is om enige
politieke model of beleid aan die owerheid voor
te skryf, en verkondig slegs die eise van liefde,
geregtigheid en menswaardigheid wat in die
samelewing beliggaam rnoet word. Daarom sal
hy voortgaan om elke bestaande en voorgestelde
model hieraan te toets” (par 309).
5. DIE “OUTONOMIE” VAN KERKRADE EN BE
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en ampsdraers. Verdraagsaarnheid was nog al
tyd ‘n metode, maar dan mag dit nie sodanig
ontwikkel dat die indruk geskep word asof die
betrokke besluite maar geIgnoreer kan word
nie. In die geval van ‘n wesenlike saak waar
die besluit direk op pertinente Skrifuitsprake en
-beginsels berus en die verdraagsaamheid gelei
het tot wanorde, beroering en disharmonie, is
dit moontlik dat tughandeling ter sprake kan
korn.
5.6.2 Hiervan mag uiteindelik nie teruggedeins word
nie maar natuurlik nie voordat sake uitgepraat
en deurgebid is nie.
5.6.3 Lidmate het selfs die reg en weg om volgens
die “Reglement vir die beslegting van kerklike
geskille” (Kerkorde 1982—p.SB) op te tree
wanneer hulle beswaard is oor besluite van
kerkrade.

3.12.6 Aanbeveling
Die Algemene Sinode keur hierdie optredes en bogenoem

de interpretasie van die ASK goed.

SLUITE VAN MEERDERE VERGADERINGE
5.1 Die selfstandigheid van die ecciesia localis lê
daarin dat hy ecclesia completa is.
5.2 Hierdie self standigheid moet nie gesien word as
‘n outonomie in independentistiese sin nie.
5.3 Die optrede van die kerkraad word bepaal en beperk deur:
(a> die Heilige Skrif, en
(b) die Kerkverband se besluite wat bindend is
in soverre dit volgens die Woord van God is.
5.4 Hierdie besluite van meerdere vergaderings bly
van krag totdat die onskriftuurlike of onkerkor
delikheid daarvan bewys is.
Dit is die korrekte standpunt. Enersyds word hier
mee die beginsel gehandhaaf dat Bybelse
besware teen besluite van meerdere kerkverga
derings vryelik deur lidmate en mindere kerkver
gaderings uitgespreek mag word; andersyds
word benadruk dat sodanige besware op ‘n kerk
ordelike wyse aanhangig gernaak en hanteer
moet word; en totdat sulke besluite verander is,
bly dit van krag.
Wie dus nie sulke besluite kan aanvaar nie, rnoet
bewys lewer dat dit strydig is met God se Woord.
Hierdie reg en geleentheid kan volgens die Kerk
orde geskied by wyse van appèl, revisie en
beswaarskrif.
5.5 Dit is baie duidelik dat geen Iidmaat of kerkraad
sinodale besluite mag ignoreer of hulleseif daar
van distansieer nie.
5.6 Die belangrike vraag is dus: hoe moet gehandel
word met beswaardes (lidmate en mindere
vergaderings>?
5.6.1 Mindere kerkvergaderings het hier ‘n geweldige
taak. Hier dink ons aan kerkrade ten opsigte
van lidmate en ringe ten opsigte van kerkrade

3.13 GESPREK MET NED GEREF
KERKFAMME
3.13.1 Die Algernene Sinode het oa soos voig besluit:
“Die Sinode neem vrymoedigheid om Kerk en Samelewing
sowel as die “Belydenis van Beihar” as gespreksbasis
voor te stel sonder dat enige voorskriftelikheid daaraan
gekoppel word.
Die Sinode dra dit aan die Breë Moderatuur (Algemene
Sinodale Kornmissie) op om so spoedig moontlik die be
oogde samesprekings en onderhandelings aan te knoop
en by die eersvolgende Sinode verslag te doen.” (Hand
AS 1986, bI 716>
“Die volgende mosie word aanvaar:
1. Die Sinode Iê “Kerk en Samelewing” aan al die lid
kerke van die NG Kerkfamilie voor vir bestudering.
2. Die Sinode versoek die Breë Moderatuur om die in
isiatief te neem in samesprekings met die kerke van
die NG Kerkfamilie oor “Kerk en Samelewing” met
versiag aan die Algernene Sinode” (Hand AS 1 986,
bl 659)

3.13.2 Kerk en Samelewing is aan hierdie kerke gestuur

en die ASK het dit aan sy Dagbestuur opgedra om die mi
siatief in hierdie gesprekke te neem. Hier voig nou ‘n kort
oorsig oor die gesprekvoering.

3.14 GESPREKKE MET NED GEREF
SEND~NGKERK
3.14.1 Eerste ontmoeting
‘n Eerste ontmoeting het plaasgevind op 18 mei 1987 te
Belhar. Die afvaardiging van die kant van die ASK was die
Dagbestuur en twee lede van die Moderamen van Wes-Kaap
wat gekoöpteer was. Van die kant van die NGSK was hulle
moderatuur uitgebrei met 5 ander persone. Die hoofpunte
op die agenda van ons kant was “Kerk en Sarnelewing” en
die Belharbelydenis.

ALGEMENE SINODALE KOMMISS~E
Van die kant van die NGSK is ‘n skriftelike “gespreksagen
da” voorgele. Die punte hiervan was: Kerkvereniging, legi
timasie, versoening en geregtigheid.
Die afvaardigings kon mekaar egter nie vind nie en dit was
as verkennende gesprek gesien wat later met ander ge
sprekke opgevolg moes word.
Die afvaardiging van die Ned Geref Kerk het op daardie sta
dium onderneem om aandag te gee aan ‘n eie “model” van
kerkeenheid, aangesien hulle hul nie kon vereenseiwig met
die model van die NGSK nie.
In die hg van par 306 wat nie ‘n klinkklare verwerping van
“apartheid” is nie, het hulle verklaar dat die Status Con
fessionis nog bly staan tussen die twee kerke.
3.14.2 Tweede beplande ontmoeting
Die tweede ontmoeting was beplan vir 29 Maart 1988 in
die Kerksentrum te Kaapstad. ‘n Kommentaar van die NGSk
se kommissie vir Ekumeniese Betrekkinge oor “Kerk en
Samelewing” was ook reeds ontvang.
3.14.3 Intussen het dr A Boesak en Aartsbiskop Tutu op
13 Maart 1988, tydens ‘n byeenkoms by die katedraal in
Kaapstad, op die sg “Nasionale Dag vir Aangehoudenes”,
sekere bewerings gemaak waarop die ASK genoodsaak was
om te reageer.
Die volgende verklaring is op 1 5 Maart tydens die ASK ver
gadering uitgereik:
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In die hg hiervan doen die ASK ‘n dringende beroep
op Aartsbiskop Tutu en dr Boesak om van hierdie heil—
lose weg af te sien en hulle probleme met die betrokke
minister en selfs ook met die Staatspresident wat al
bei ook belydende Christene is, vrymoedig en open
hartig te bespreek.
Die ASK bring dit weer eens onder die aandag dat ook
die kerk aan die landswette gehoorsaam moet wees
en eerder versoening moet bewerk as om wetteloos
heid en rewolusie aan te wakker. Die NGK wil ‘n yen
noot wees van almal wat wet en orde, vrede en gereg
tigheid wil bevorder.
Die ASK roep al die hidmate van die NGK op om em
stig voorbidding te doen vir die owerheid in die nood
situasie wat ons belewe.”
3.14.4 Op 24 Maart is berig ontvang dat die NGSK nie meer
bereid is om ons te ontmoet nie en is die volgende verkla
ring deur huhle uitgereik:

VERKLARING
“Die gesprekskommissie van die NGSK vir gesprekke
oor kerkeenheid met die NG Kerke het vandag 24
Maart 1988, bymekaar gekorn om te besin oor ons
volgende gesprek met die NG Kerk.
1. Die Komrnissie het besluit orn nie op 29 maart
1988 met ‘n gesprek met die NG Kerk voort te gaan
nie en wel om die volgende redes:

GEBEURE TE KAAPSTAD BY KATEDRAAL OP SOGE
NAAMDE “NASIONALE DAG V~R AANGEHOUDENES”
“Die Algemene Sinodale Kommissie (ASK) van die
Ned Geref Kerk (NGK) het deur die nuusmedia kennis
geneem van die optrede van Aartsbiskop D Tutu en
dr A Boesak tydens die sogenaamde “Nasionale Dag
vir Aangehoudenes” in die St Georges-Katedraal,
Kaapstad, op Sondag 13 Maart 1988.
Indien die beriggewing korrek is, spreek die ASK ont
steltenis uit oor die taal, gesindheid en bedekte
dreigemente, wat nie die gees van die evangehie adem
nie, sonder om daarmee te kenne te gee dat die ASK
onsensitief staan ten opsigte van probleme waarmee
kerke in die land worstel.
Vir die NGK word die kerk van Christus sowel as die
staat in hulle optrede begrens deur die Woord van God
wat hulle onderskeie terreine bepaal. Deur hulle op
trede en uitsprake het bogenoemde persone hierdie
begrensing oorskry en kom hulle aansprake dat hulle
die kerk of God verteenwoordig, in die gedrang. Die
NGK vereenselwig horn nie met sodanige optrede en
uitsprake nie.
Deur hulle terrein op hierdie wyse te oorskry, kom die
twee persone in botsing met die Skrif en die Staat.
Hulle kan die optrede van die Staat teen hulle daarom
nie vereenselwig met optrede teen die “kerk” en ‘n
“uitdaging van God” nie.
Die vraag is: narnens watter kerk praat hierdie per
sone? Die kerk van Christus is imrners baie groter as
enkele indiwidue wat onder die dekmantel van “kerk”
en “Woord van God” klaarblyklik persoonhike en ook
pohitieke doelwitte wil bevorder. Die kerk van Jesus
Christus mag nie ‘n werktuig gemaak word om die
regering van die land op rewolusionére wyse na ‘n
ander regering oor te dra nie.

1.1 Blykens die agenda van die voorgenome
vergadering wat van die NG Kerk ontvang is, kom die
NG Kerk nie na hierdie vergadering met ‘n model vir
kerkeenheid 5005 ons afgespreek het by die laaste ont
rnoeting nie.
1.2 Die standpunte wat die NG Kerk by die Federale
Raad van NG Kerke oor apartheid ingeneem het, is vir
ons ‘n onoorkornehike struikelbiok.
1 .3 Die venynige aanval van die ASK van die NG
Kerk op die Moderator van die NGSK, dr Allan Boe
sak, en Aartsbiskop Desmund Tutu, die siening van
die Suid-Afrikaanse samelewing en die rol van die kerk
wat daaruit blyk en die kritiek op die strewes van ook
die NGSK wat daaruit spreek, vind ons volkome
onaanvaarbaar. As Kommissie van die NGSK sê ons
ons voihardende steun en voorbidding toe aan dr Boe
sak en sy gesin in hierdie tyd van onbihhike veroorde
hing en dreiging.
2. Ons het die NG Kerk tydens ons vorige vergade
ring uitermate tegemoet gekom deur nie sake soos
aanhouding sonder verhoor, onderdrukkende geweld,
burgerhike ongehoorsaamheid en verset, diensphig,
ens, aan die orde te stel nie.
3. Die persoonhike ontmoetings kan na ons oordeel
tans slegs voortgesit word indien:
3.1 ‘n Voorstel vir kerkeenheid deur die NG Kerk
aangebied word, soos ooreengekom;
3.2 Die NG Kerk se standpunte om bogenoemde
sake duidehik uitgespel word en op die agenda geplaas
word;
3.3 Die NG Kerk die verklaring van huhle ASK
terugtrek.
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4. Ons het opdrag van ons Sinode om die gesprek
met die NG Kerk volhardend te voer en wil dit graag
doen. OP hierdie stadium vind ons hierdie verkiaring
die mees geskikte vorm van gesprek.
Ons vertrou dat ons spoedig ‘n positiewe reaksie sal
ontvang, ten einde voortgaande ontmoetings moont
uk te maak.”
3.14.5 Hierop het die DB op 9/5/88 aan hulle soos volg
geskryf:
“Hiermee erken ek namens die Dagbestuur van die
ASK van die Ned Geref Kerk (wat dit op 9/5/88 behandel het) die ontvangs van u brief en verklaring van
19/3/88.
Ons antwoord tans nie op die punte genoem in u ver
klaring nie. Aangesien ons die inhoud van u verklar
ing egter as baie belangrik beskou, nooi ons u hier
mee uit om in persoonhike gesprek oor hierdie sake met
ons saam te praat.
Ons nooi u dus uit na ‘n gesprek met ons Dagbestuur
te Pretoria of te Kaapstad in die Kerksentrum te Grey’s
Pass op enige dag van die week van 26-30 Septem
ber 1988.
Dit moet by voorkeur ‘n openhartige en broederlike ge
sprek wees.
Graag ontvang ons u antwoord so gou as mopntlik.”
3.14.6 Op 3/8/88, na verskeie navrae is die volgende ant
woord ontvang:

“U brief van 9 Mei 1988 is behandel op die Modera
tuursvergadering van 1 Augustus 1 988.
Die Moderatuur was verdeeld oor die vraag of die ge
sprek, soos u versoek, gevoer kan word. Twee lede
het geoordeel dat die gesprek nie kan plaasvind alvo
rens die voorwaardes van die verkiaring van 9/3/88
nagekom is nie. Die andertwee lede het geoordeel dat
hulle bereid is tot gesprek op grond van hulle vertolk
ing van ‘n duidehike Sinode mandaat in hierdie verband.
Baie dankie vir u brief en die gees waarin dit geskrywe
was.”

3.14.7 Saam met die briefie is wel te kenne gegee dat drie
van die lede van die Moderatuur/Ekumeniese Kommissie in
formeel met ons ‘n gesprek sal voer. Die DB het besluit om
hierdie gedagte eers na hulle Sinodale Kommissievergade
ring op 5 Oktober op te voig.
3.14.8 Op hierdie stadium is kennis geneem dat hulle die
genoemde verkiaring van die ASK ook vir die 1K van die GER
aangedui het as rede waarom hulle nie die konsultasie van
die NG Kerkfamilie te Vereeniging sal bywoon nie.
3.14.9 Op 19/9/88 is daar telefonies verneem dat die NGSK
se moderatuur nie bereid is om oor die saak te praat nie,
maar ‘n skriftelike apologie verwag.
Na kennisname van hierdie houding van hulle teenoor die
NG Kerk en hulle voorwaardes vir die konsultasie, is onmid
dellik telefonies en per brief aan die NGSK op 26/8/88 5005
volg laat weet:
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“HERHAUNG VAN VERSOEK TOT ONTMOETING
MET
MODERAMEN NGSK
Die Dagbestuur van die ASK van die Ned Geref Kerk
het kennis geneem van u antwoord aan die Interim
Committee van die GER insake die konsultasie van die
NG Kerkfamilie op 18-22 Oktober 1988.
In die hg van die feit dat u daarin verwys na ons ASK
se verklaring van 1 5 Maart 1988, en dit as die rede
aangee waarom u nie aan die konsultasie sal deelneem
nie, herhaal ek hiermee baie dringend ons uitnodiging
van 9 Mei 1988 dat ons graag u moderamen sal ont
moet om juis van aangesig tot aangesig oor die sake
rondom die verklaring met u te praat.
U brief aan die GER en die konsultasie is bykomende
redes waarom ons ons uitnodiging herhaal. Voorheen
het u berig dat u nie tot ‘n besluit kon kom nie. Indien
u nou weier om hierdie uitnodiging te aanvaar, sal nie
mand kan sê dat ons nie ons hand na u uitgesteek het
nie.
As datums het ons voorheen die datums 26 en 27
September voorgestel. Dit staan u vry om ‘n ander
voorstel te maak. Die voorstel van die plek bly ook
staan.
Ter wille van sake wat groter as ons persone is, ver
trou ons dat u nuwe aandag aan hierdie uitnodiging
sal gee.”
3.14.10 Op 19/9/88 is, na telefoniese navraag, kennis
geneem dat hulle moderatuur besluit het om ons nie te ont
moet nie, maar steeds ‘n skriftelike verskoning verwag.
Ten einde te probeer verseker dat die moontlike afspring van
die konsultasie nie aan ons kerk se deur gelê kan word nie,
het die aanwesige lede van die Dagbestuur spoedeisend op
1 9/9/88 besluit om die volgende boodskap aan die NGSK
te stuur:
“Die beskikbare lede van die Dagbestuur van die ASK
het op 19/9/88 kennis geneem van u telefoniese
mededeling dat u moderamen nie bereid is tot ‘n per
soonhike ontmoeting met lede van ons Dagbestuur in
verband met u voorwaardes vir die Konsultasie van
die Ned Geref Kerkfamilie, soos versoek in my brief
van 26/8/88, nie. U verwag egter ‘n skriftelike ver
klaring omtrent u besware soos gestel in u brief van
19/3/88.
Hiermee wil ons bevestig dat die bedoehing van die ver
kiaring van die ASK van 1 5/3/88, nie was om die persoon van dr Boesak op Aartsbiskop Tutu te na te kom
nie en nog minder om refleksie te werp op die Ned
Geref Sendingkerk of die Anghikaanse Kerk, maar wel
om ons duidehik van hulle standpunte soos in die on
derhawige geval gestel, te distansieer.
Weer eens nooi ons u moderatuur dus uit tot ‘n per
soonhike ontmoeting, so gou as moonthik, oor u voor
waardes vir die konsultasie van die Ned Geref Kerk
familie met die Interim Committee van die GER, ten
einde te verseker dat die konsultasie wel kan
plaasvind.
Ons vertrou dat ons ‘n spoedige positiewe antwoord
van u kan verwag.”
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3.14.11 Op 14 Oktober 1988 het die ASK hierdie optrede
goedgekeur en die volgende verkiaring uitgereik oor hierdie
saak:
VERKLARING VAN DIE ASK OOR SAMESPREKINGS
Die ASK wys daarop dat dit op voorstel van ‘n af
gevaardigde van die Ned Geref Kerk in Afrika na die
Geref Ekumeniese Raad was dat die GER in Harare
gedurende Junie 1988 eenparig besluit het dat, onder
leiding van die Interim-Komitee van die GER, ‘n
samespreking tussen die Iidkerke van die Ned Geref
Kerkfamilie in Suidelike Afrika in Suid-Afrika gehou
moet word. Van enige voorwaardes vir die gesprek
was daar op daardie stadium geen sprake nie.
Nadat uitvoerige reelings vir die byeenkoms reeds
getref was, is verneem dat die Ned Geref Sendingkerk
en die Ned Geref Kerk in Afrika bepaalde voorwaardes
stel waaraan die Ned Geref Kerk eers moet voldoen
alvorens hulle aan die samesprekings sal deelneem.
Die vernaamste voorwaarde is dat die ASK eers sy
verkiaring moet terugtrek wat hy uitgereik het na aan
leiding van die optrede en uitlatings van dr A Boesak
en Aartsbiskop D Tutu by geleentheid van die sg “Na
sionale Dag vir Aangehoudenes” op 13 Maart 1988.
Ook Aartsbiskop Tutu van die Church of die Province
of Southern Africa het sedertdien verklaar dat hulle
geen gesprek met die Ned Geref Kerk sal voer tensy
die betrokke verkiaring teruggetrek word nie.
Die ASK wys daarop dat, wat die Ned Geref Sending
kerk betref, hy nie minder nie as drie briewe aan die
moderatuur geskryf het en twee aan die moderatuur
van die Ned Geref Kerk in Afrika waarin hulle uitgenooi
is om die verskilpunte in ‘n persoonlike gesprek te
bespreek. In korrespondensie is dit gestel — en die
ASK wil dit bevestig — dat dit nooit die bedoeling van
sy verkiaring van 1 5 Maart was om die persoon en
karakter van dr Boesak en van Aartsbiskop Tutu te
skend nie net so mm om die Ned Geref Sendingkerk
en die Church of the Province of Southern Africa te
na te kom. Die ASK se bedoeling was om hom duide
uk en onomwonde van die uitlatinge en optrede van
genoemde kerkleiers tydens die “Nasionale Dag van
Aangehoudenes” te distansieer.
Die uitnodiging aan die Ned Geref Sendingkerk en die
Ned Geref Kerk in Afrika vir voortgesette gesprek geld
ewe eens vir die Church of the Province of Southern
Africa. Die ASK wag dus met vertroue op hulle bereid—
willigheid om aan die samesprekings deel te neem.
14 Oktober 1988
3.14.12 Oor die verloop van die Vereenigingberaad word
by ‘n ander punt gerapporteer.
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Die gesprek het hoofsaaklik oor hulle “modelle” vir kerkeen
heid waarop in 1983 deur hulle Algemene Sinode besluit
is, gegaan. Die indruk is gekry dat hulle met begrip en waar
dering oor “Kerk en Samelewing” geoordeel het op hierdie
stadium.
‘n Versoek om salarisskale van swart leraars aan te pas is
ook ontvang vir deursending aan sinodes en gemeentes.
3.15.2 lntussen het die Algemene Sinode van die NGKA
10/6/87 evd te Umtata plaasgevind. ‘n Nuwe moderatuur
met uitsondering van die skriba, is daar gekies.
Hierdie sinode is deur drie lede van die Dagbestuur van die
ASK (ds Kobus Potgieter, Prof Johan Heyns en ds Dirk Vil
joen) afwisselend bygewoon. Dit het baie groot waarde
gehad.
3.15.3 Op 22/3/88 is van die kant van die NGKA per brief
‘n voorstel ontvang dat ons mekaar moet ontmoet. As ant
woord is op 9/5/88 aan hulle voorgestel dat die gesprek na
die Oktober ASK-vergadering, waar meer duidelikheid oor
‘n paar sake verkry moet word, kan plaasvind en is die da
tum 3 November tentatief vasgestel vir so ‘n verkennende
gesprek.
3.15.4 Intussen is die verklaring van 15/3/88 van die ASK
omtrent die optrede van dr Boesak en Aartsbiskop Tutu by
die katedraal in Kaapstad uitgereik en het die moderatuur
van die NGKA, in simpatie met dr Boesak oa vir die Interim
Komitee van die GES laat weet dat hulle deelname aan die
kerkeberaad van Vereeniging afhanklik is daarvan dat die
ASK apologie aanteken.
3.15.5 Die volgende brief is daarop aan die NGKA gestuur:

“Die beskikbare lede van die Dagbestuur van die Ned
Geref Kerk het op 1 9/9/88 soos volg besluit:
1. Namens die ASK word met dank kennis geneem
van die bereidheid van u moderatuur om ons te
ontmoet op 3 November 1 988, soos versoek in
ons brief van 9/5/88.
2. Intussen het ons ook kennis geneem van die voor
waardes wat u in u brief van 18/8/88 aan die
Interim-Committee van die REC gestel het in ver
band met die Konsultasie van die NG Kerkfamilie.
Hiermee wil ons u vriendelik uitnooi om in te stem tot
‘n ontmoeting tussen die moderatuur en dagbestuur
van ons twee kerke om so gou as moontlik boge
noemde voorwaardes persoonlik te kan bespreek ten
einde te verseker dat die beoogde konsultasie van
kerke wel kan plaasvind.
Kan ek bale dringend so spoedig moontlik van u ‘n
antwoord ontvang?”

3.14.13 Op sy vergadering van 13/3/90 het die ASK goed
gekeur dat die gesprek met die NGSK weer opgeneem word
en is ‘n uitnodiging gerig vir Mei 1 990.
Die uitkoms van hierdie gesprek sal moontlik as ‘n Iaatstuk
aan die Sinode voorgele word.

3.16 OPLOSSHNG VAN GESK~LPUNT

3.15 GESPREK MET NED. GEREF. KERK
~N AFR~KA

3.16.1 Gedurende Desember 1988 het die Interim Komi
tee van die GER samesprekings gehou met die DB van die
ASK sowel as met die Moderature van die NGSK en die
NG KA.

3.15.1 ‘n Ontmoeting het kort na die Algemene Sinode nI
op 19 mei 1987 met die moderatuur van die NGKA wat op
daardie stadium gedien het, te Pretoria plaasgevind.

Aan hulle is by die eerste ontmoeting die volgende verkia
ring van die DB oorhandig met die versoek dat hulle dit aan
die ander twee kerke sal voorlê:

29

“In the light of the fact that the declaration (March
1 988), contrary to our intention, has given occasion
to various misunderstandings, we acknowledge that
another time and another formulation would proba
bly have been more appropiate in communicating our
intention. It should also be emphasized that the Gener
al Synodical Committee never intended to assail the
person and character of either dr A Boesak or Arch
bishop Tutu or to cast a shadow over the DRMC or
the Church of the Province of Southern Africa. We are
therefore willing, after a consultation with the NGKA
and the NGSK, in which all the objections in connec
tion with the declaration will be scrutinized, to recom
mend to the ASK the possibility of a new statement
concerning the principles involved. We in any case
would gladly see that all three churches would forget
the grievances of the past and with an open mind
would start de novo in a spirit of reconciliation to en
gage in discussions with one another.”
3.16.2 By hulle terugkeer van samesprekings met die ander
twee kerke, het die Interim Komitee die volgende verklaring
voorgelê wat die NGSK en die NGKA versoek dat die Ned
Geref Kerk moet onderskryf, waarna hulle gewillig sal wees
om voort te gaan met die beraad:

“Joint NGKA and Dutch Reformed Mission Church
Statement:
We request the Dutch Reformed Church to state as
follows:
1. We did not intend by the statement to give any
offence or to cast a shadow on the DRMC or the
CPSA.
2. In view of the fact that our statement did cause
offence we regret that it created so much offence.
3. We recognize that we have different perceptions
of the political situation in South Africa and that
we also differ in our response to it.
4. We recognize that the place to discuss all these
differences is at the Consultation in March 1989.”
Die DB het dit eenparig onderskryf.
3.16.3 Op versoek van beide kerke is die tentatiewe reë
lings wat vir gesprekke gedurende November getref is, uit
gestel tot na die Vereenigingberaad.
3.16.4 Sedertdien is weer eens ‘n uitnodiging aan die
NGKA gerig vir gesprekvoering in Mei 1990.

3.17 GESPREK MET DIE
CHURCH IN AFRICA

REFORMED

3.17.1 ‘n Samespreking tussen die Dagbestuur en 5 lede
van die Synodical Committee van die RCA het plaasgevind
op 23/1/87.
Die traumatiese ondervinding van hierdie kerk sedert 1980
toe ‘n groep hulle in ‘n sekere politieke rigting wou dwing,
is bespreek. Sedertdien het hulle terugbeweeg na ‘n “evan
geliese” standpunt. Verskeie van hulle probleme is open
hartig bespreek. Wat kerkeenheid betref sou hulle graag een
of ander wyse van groter eenheid wil sien, maar wil nie hulle
eie identiteit as kerk prysgee nie, veral nie vir strukturele
eenheid met net een ander kerk nie.
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3.17.2 Ook met die RCA is ‘n ontmoeting aangevra vir Mei
1990.

3.18 DIE BELHARBELYDENIS
3.18.1 Die Algemene Sinode het soos volg besluit:
1 .2.1 Die Sinode van die NG Sendingkerk het die Bel
harbelydenis aanvaar en daaraan die status van ‘n vier
de belydenisskrif naas die drie Formuliere van Eenheid
toegeken en die groot ems waarmee die Sinode van die
NGSK dit bejeën, spreek uit die notule wat ons ontvang
het.
1 .2.2 Die NGK het intussen die hersiene beleid van die
NGK in sy pyblikasie, “Kerk en Samelewing”, as ‘n
getuienis van die kerk oorweeg waarin verskeie punte
wat die Beiharbelydenis raak, gestel word.
1.3 In die hg van bogenoemde en vanweë die ernstige
implikasies wat die aanvaarding van die Belharbelydenis
vir die verhoudinge met die NGK inhou, besluit die Sinode:
1.3.2 die Algemene Kommissie vir Leer en Aktuele Sake
en die Algemene Regskommissie ontvang die opdrag om
in die hg van die “Antwoord van die Breë Moderatuur aan
die NGSK oor die Konsepbelydenis” (Agenda 1986 pt
2.1.3.1.6 op bI 22) asook ander tersaaklike stukke soos
by die studiestuk van die Sinodale Kommissie van die NG
Kerk in SA, Agenda beskrywingspunt B4.5 (op bI 452)
die nuwe “Kerk en Samelewing” en alle besluite van die
NGSK Sinode, asook die Acta van die Algemene Sinode
1982, wat ons verhoudinge raak die Belharbelydenis te
beoordeel en ‘n verslag aan die Breë Moderatuur voor te
lé (Hand AS 1986, bI 716).
3.18.1.2 In die hg van die aanbeveling van die
Skakelkommissie en in die hg daarvan dat die onlangse
Sinode van die NG Sendingkerk in SA reeds die Akte van
Ooreenkoms opgehef het, besluit die Algemene Sinode:
1. Die Akte van Ooreenkoms word opgehef.
2. Die Breë Moderatuur ontvang opdrag om so spoedig
moontlik in samewerking met die benoemde kommissie
van die NG Sendingkerk in SA ‘n nuwe wyse van same
werking tussen die Ned Geref Kerk en die NG Sending
kerk in SA daar te stel (Hand AS 1986, bI 723).
3.18.2 In hierdie sake is advies gevra van AKLAS en die
ARK.
3.18.3 Beoordeling van die BelharbeIydenis van die NGSK
3.18.3.1 Nadat AKLAS ‘n stuk op 2/9/88 aan die ASK
voorgele het, en nadat al die lede hulle kommentaar daarop
kon lewer, het die ASK besluit om soos volg by die Alge
mene Sinode aan te beveel as beleidstandpunt oor hierdie
saak:

BEVINDINGE OOR DIE BELHARBELYDENIS
1. Die ASK verwys na Art 1 van die Kerkorde wat die
Formuhiere van Eenheid (die Nederlandse Geloofs
belydenis, die Heidehbergse Kategismus en die
Dordtse Leerreëls) as die belydenisgrondslag van
die Ned Geref Kerk omskryf.
2. Die NG Sendingkerk het in 1986 die Belharbelyde
nis as vierde belydenisskrif aanvaar.
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3. Die ASK erken die prinsipiele reg van elke kerk om
‘n bykomende belydenisskrif te aanvaar.
4. Die ASK het begrip dat die Belharbelydenis met
groot ems deur die sinode van die NG Sendingkerk
behandel en aanvaar is en dat die inhoud sake han
teer wat veral vir die NG Sendingkerk van wesen
like belang is.
5. Die ASK oordeel dat die Belharbelydenis op sigself
genome nie met die drie Formuhiere van Eenheid
in stryd is nie.
6. Die ASK beskou “Kerk en Samelewing” as die Ned
Geref Kerk se antwoord op die gedeeltes wat han
del oor verwerpings in die Belharbelydenis.
7. Die ASK wys daarop dat na die aanvaarding van
die beleidstuk “Kerk en Samelewing” bepaàlde uit
sprake rondom die Beiharbelydenis nie sonder meer
op die Ned Geref Kerk van toepassing gemaak kan
word nie.
8. Die ASK oordeel dat bepaalde uitsprake anders
geformuheer kon gewees het, oa par 4 van die Bel
harbelydenis en dat die uiteensetting van “Kerk en
Samelewing” oor die Here as God van “die arme
en verontregte”, die Bybelse uitsprake in die ver
band suiwerder stel (vgl par 143-151 van Kerk en
Samelewing).
9. Die ASK benadruk dat in toekomstige gesprekke
tussen die twee kerke beide die Belharbelydenis
en “Kerk en Samelewing” as basis van gesprek
gebruik behoort te word.
3.18.3.2 Aanbeveling
Die Algemene Sinode keur hierdie standpunt goed.
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3.18.4.4 Beroepbaarheid van proponente
Proponente wat die Beiharbelydenis onderteken het, maar
wat tog ook volgens Art 1 van die KO gelegitimeer is,
bly beroepbaar in die Ned Geref Kerk. lndien ‘n beroep
na die Ned Geref Kerk aanvaar word en hy die Belhar
belydenis onderteken het, word dit van sodanige beroe
pene verwag om voor sy bevestiging in die Ned Geref
Kerk weer die Formuliere van Eenheid te onderteken.
Die vraag of die ARK sodanige teologiese studente vir
diens in die NGSK behoort te legitimeer is in stryd met
wat legitimasie is. Legitimasie is die finale toelating van
kandidate tot die evangeliebediening in die kerk nadat
hulle aan die vereistes wat die kerk vir sy eie toekoms
tige predikante stel, voldoen het.
3.18.4.5 Toekomstige onderhandelings ivm legitimasie
van teologiese studente
Toekomstige onderhandelinge oor hierdie saak met die
NGSK moet daarin bestaan dat die NGSK finalejaar
studente aan ons teologiese fakulteite wat NGSK lidmate
is, vir legitimasie in die NGSK sal aanvaar. Dit het die
NGSK reeds gedoen met blanke finalejaar studente wat
die begeerte uitgespreek het om in die NGSK gelegitimeer
te word nadat hulle aldaar lidmaatskap aanvaar het.
3.18.4.6 Aanbevelings
Die Algemene Sinode keur die reelings in punte 3.18.4.1 —5
hierbo in verband met die kerkregtelike implikasies van die
NG Sendingkerk se vierde belydenisskrif, goed.

3.19 WERKSAAMHEDE VAN D~E TUSSEN
KERKLDKE KOMMDSS~E
3.19.1 Die Algemene Sinode het soos volg besluit:
2.1 2.7.6.2

3.18.4 KERKREGTEUKE IMPLIKASIES
Die volgende besluite is deur die ASK goedgekeur.

1. Die Algemene Sinode dra dit aan sy afvaardi
ging by die TKK op om die vordering in die gesprek
met die ander twee Afrikaanse kerke te evalueer in
die hg van die oorspronklike doelwit ni die ideaal om
eventueel een kerkverband te realiseer.

3.18.4.1 Beroepbaarheid van predikante uit die NGSK
Wat die beroepbaarheid en indiensstelling van predikante
uit die NGSK betref, moet aanvaar word dat alle sodanige
predikante die Belharbelydenis onderteken het en aldus
aanvaar. Dit is dus noodsaaklik dat predikante uit die
NGSK by aanvaarding van ‘n beroep of ‘n benoeming deur
‘n Ned Geref gemeente of die kerkverband, ‘n verkiaring
onderteken dat hulle die Formuliere van Eenheid, as die
enigste belydenisgrondslag van die Ned Geref Kerk in
gevolge KO Art 1 en 5 aanvaar en van harte onderskrywe.
3.18.4.2 Opname van lidmate vanuit die NGSK
Wat die opname van lidmate vanuit Ned Geref
Sendingkerk-gemeentes betref, behoort kerkrade, in die
oorweging van sodanige aansoeke, ‘n deeglike
samespreking met sodanige persone te voer oor die For
muliere van Eenheid as die enigste belydenisgrondslag
van die Ned Geref Kerk.

2. Hierdie evaluering moet aan die Breë Mode
ratuur voorgele word.
3. Die Breë Moderatuur adviseer die volgende Al
gemene Sinode in verband met moontlike optrede
omtrent reahisering van die eenwording.
(Hand AS 1986 bI 591>
3.19.2 Die betrokke paragraaf in Kerk en Samelewing lui
volg:

5005

14.2.3 Die drie Afrikaanse Kerke
Die afsonderlike bestaan van die drie Afrikaanse
kerke is prinsipieel nie verantwoord nie. Hulle het
basies dieselfde belydenis, kerkregering en liturgie;
hulle is saam in dieselfde land en vervul hulle roeping onder dieselfde yolk; hulle bedieningsbehoeftes
is in alle opsigte dieselfde. Daar bestaan dus geen
deurshaggewende rede waarom die betrokke kerke
nie tot ‘n sigbare eenheid kan kom nie.

3.18.4.3 Nuwe wyse van samewerking en Ieraars wat
die Beiharbelydenis onderteken het
In die hg van punt 3.18.4.1 hierbo dat leraars van die
NGSK wat na die Ned Geref Kerk oorkom ‘n verklaring
moet onderteken dat hulle die Formuliere van Eenheid as
die enigste belydenisgrondslag van die Ned Geref Kerk
aanvaar, moet leraars van die Ned Geref Kerk, wat die
Belharbelydenis onderteken het, deur hulle Ringe versoek
word om ewe eens ‘n verkiaring 5005 hierbo vermeld, te
onderteken.

3.19.3

PERSONEEL

Die Ned Geref Kerk was deur die volgende persone
verteenwoordig:
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Prof JA Heyns, Prof PC Potgieter, Prof. PB van der Watt,
Dr P Rossouw, Dr DCG Fourie, Ds DJ Viljoen, Ds LA Kriek,
Ds GSJ MöIler, Ds HJC van WYk, Ds C Colyn.

Die Algemene Regskommissie rapporteer verder oor hier
die saak.
*

Adviseurs: Prof AB du Toit, prof WS Prinsloo, prof PJ
Rossouw
3.19.4 VERGADERINGS
Die TKK het gereeld vergader. Die metode van werksaam
hede was weer eens dat eers ‘n memorandum oor ‘n
bepaalde saak van elke kerk verkry word. Daarna word dit
na ‘n ad hoc-kommissie verwys wat hoofsaaklik punte van
ooreenkoms en punte van verskil moes uitwys.
3.19.5 SAKE WAT DEUR DIE TKK BEHANDEL IS
3.19.5.1 Die Quia-Quatenus vraagstuk

3.19.5.4 Skrifbeskouing
3.19.5.4.1 Die gesprek oor hierdie saak het voortgegaan
sedert die vorige standpuntstelling deur die Algemene
Sinode van 1986. Kyk die beleidstandpunt: Skrifgesag en
Skrifgebruik, (Hand 1986 bI 592, 594)
*

3.19.5.1.1 In die debat van Geref Kerke oor die wéreld bly
hierdie vraagstuk ernstig op die voorgrond. Dit handel oor
die vraag of ‘n kerk die belydenisskrifte aanvaar OMDAT
(quia) hulle met die Bybel ooreenstem en of die kerk die be
Iydenisskrifte aanvaar INSOVERRE (quatenus) hulle met die
Bybel ooreenstem. Laasgenoemde standpunt beteken eint
uk Ieervryheid.

3.19.5.2 Die “Volkskerk”-gedagte
Na aanleiding van memoranda wat oor hierdie saak ingedien
is, het dit geblyk dat daar verskille tussen die drie kerke oor
hierdie saak bestaan. Die saak word tans op bilaterale vlak
bespreek.

*

*

3.19.5.3 Aspekte van die ampte in die kerk
*

*

Die instelling van die ampte geskied deur God drie-enig
en word deur Christus aan sy kerk gegee;
Oor die taak, roeping, opdrag en gesag van die ampte
word nie ernstig verskil nie;

*

Die gesag van die ampte strek sover as die opdrag van
die Skrif;
Die Ned Geref Kerk het van die ander twee kerke verskil
met betrekking tot die sogenaamde “vermenging” van
die ampte of die moontlikheid dat een persoon in meer
as een amp bevestig kan word (by professore en
predikante in sinodale diens as ouderlinge).
Die standpunt van die Ned Geref Kerk is dat die wese en
praktyk van elke amp ook fasette van die ander twee
ampte insluit. Deur middel van afvaardiging deur ‘n
gemeente kan ‘n persoon met predikantstatus wat as
ouderling verkies is, ook in meerdere vergaderings dien.
Die Nederduitsch Hervormde Kerk verskil hiervan en reel
dat alle persone met predikantstatus ampshalwe deel is
van kerklike vergaderings.
Die Geref Kerke reel dat alle dosente tegelyk aan at die
gemeentes verbind is. Hulle dien net adviserend in meer
dere kerkvergaderings.

Met betrekking tot die binding aan die belydenisskrifte
mag ‘n standpunt wat daarvan verskil, nie by die Geref
Kerke openbaar gemaak word nie. By die ander twee
kerke kan dit wel gebeur, maar dit beteken flue dat leer
vryheid geduld of toegelaat word nie.
Al die kerke handhaaf ‘n organiese inspirasieleer ten op
sigte van die Skrif en dus dat die Skrif in geheel deur God
ingegee is, terwyl die Heilige Gees die Bybelskrywers se
spesifieke geaardhede, gawes en talente voluit in hulle
Iewende historiese situasie gebruik het en dat die Bybel
deur God se voorsienigheid aan ons oorgelewer is.
Die afvaardigings van die Ned Geret en Ned Herv Kerke
het egter tog die indruk gekry dat die wyse waarop die
Geref Kerke dit in die praktyk hanteer, tot ‘n meganiese
inspirasieleer neig.

*
*

Oor die verhouding tussen die Heilige Skrif en die Be
lydenisskrifte is onder andere soos volg ooreengekom tus
sen die drie kerke:
Wat die funksionering van die belydenis betret as uitdruk
king van die regula fidei, norm en reel van die geloof en
die Woordbediening, ensovoorts, is daar nié ‘n verskil tus
sen die drie kerke nie. In sowel die Geref Kerke in SA en
die Ned Geref Kerk funksioneer die belydenis as basis van
die kerkverband. In die Ned Herv Kerk funksioneer die be
lydenis nié in daardie sin nie, omdat die begrip kerkver
band nie daarin funksioneer nie.
Dit word die “gemeen akkoord” genoem hoewel hierdie
begrip ook flog verdere aandag geniet.

3.19.5.1.2 Aanbevelings
1. Die Algemene Sinode is verheug dat al drie kerke in be
ginsel op die quia-standpunt staan.
2. Die Algemene Sinode spreek dit as sy oortuiging uit dat
die quia-standpunt ten opsigte van die drie Formuliere
van Eenheid nougeset toegepas moet word ten einde die
gevare van dwaling in die leer te voorkom en ter wille
van die versterking en opbou van die lidmate in die sui
were leer.

Die diaken word in die Ned Hervormde en Ned Geref
Kerke aanvaar as deel van die kerkregering. Die Geref
Kerke aanvaar op grond van historiese kerkordelike ar
gumente ‘n grens tussen die drie ampte. Hulle is dus nie
deel van die kerkraad nie en ook nie deel van meerdere
vergaderings nie.

Met betrekking tot die aard en gesag van die Skrif, on
derskryf aldrie kerke die volgende:
Dit gaan in die Skrif om die gesaghebbende en genoeg
same openbaring van God en sy wit. Daarom funksioneer
die gesag van die Skrif flue primer op die gebied van die
ruimtelike wêreldbeeld, antieke geskiedskrywing en bio
grafiese gegewens flue. Ons moet inteendeel aanvaar dat
die Bybelse geskrifte ‘n spesifieke tendens vertoon,
naamlik dat dit die verkondiging van God se groot dade
is. Hulle bied dus nie bruta facta aan nie, maar sub specie
Del geInterpreteerde geskiedenis. Dit gaan in die Skrif om
die ewige waarhede en die altyd geldende wil van God.
Hierdie waarhede en wil van God het egter in konkrete
situasies gemanifesteer.
Cm die gesagvolle spreke van God vir ons eie tyd te ver
neem, moet daar dus onderskei word tussen kontingente
en die normatief-konstante wat sigself midde in die
histories-kontingente manifesteer. Cm die historiese
kontingente vir alle tye normatief te maak (by die dra van
‘n sluier in die erediens) is om telkens unieke “geskied
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skrywing” van God se Woord in ‘n nuwe tyd en situasie
te rnisken.
*

Die verhouding tussen die Ou- en Nuwe Testament word
soos voig gestel:
“Die oniosmaaklike eenheid tussen die Cu- en Nuwe
Testament moet onverswak gehandhaaf word.
Cns aanvaar dat die Cu- en die Nuwe Testament albei
volledige, gesagvoiie Woord van God is en nie teen
mekaar uitgespeel mag word nie. Daarom verwerp ons
alie openlike of subtiele vorme van degradering of selfs
eliminering van die Cu Testament en/of die Nuwe
Testament.
Terseifdertyd moet in gedagte gehou word dat God in sy
openbaring dinamies-voortskrydend werksaam was en
dat die openbaring van God eers in Jesus Christus sy voile
vervulling bereik het. Hierdie voortgang in die openbaring
beteken dat die kerk die Cu Testament en die Cu-Testa
mentiese norme in die hg van die ~“Juwe Testament sal
moet verstaan en ook dat daar tussen die Cu- en die
Nuwe Testament nie net kontinulteit bestaan nie, maar
ook ‘n sekere diskontinulteit.”

*

Die Geref Kerke het bepaaide standpunte oor Christus in
die Ou Testament byvoorbeeld dat “die Persoon van
Christus op grond van sy eienskappe en werke volgens
die getuienis van die Nuwe Testament herken kan word”,
of, “die Messias word in die Cu Testament in die vlees
geprefigureer en in die geskiedenis en seremonies afge
beeld en vind sy vervuhhing in Christus”. Die Ned Geref
Kerk en die Ned Herv Kerk sien hierdie standpunte nie
as ‘n saak van weseniike verskil nie.
Vir die Geref Kerke is die standpunt van die Ned Geref
Kerk dat Christus in ‘n bepaalde sin by imphikasie in die
Cu Testament teenwoordig is en dus nie op ‘n gedwonge
wyse daarin gelees moet word nie, egter ‘n wesenhike
verskii. In die Ned Herv Kerk is daar ookverskihlende
beskouings oor hierdie saak oa dat die Cu Testamentiese
geskrifte meer as een viak van betekenis het wat weer
vir sekere van huhle teoloë onaanvaarbaar is. Dit is vir die
Geref Kerke ‘n wesenhike verskil.

*
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waardigheid van die Ned Geref Kerk onder verdenking plaas.
Tydens ‘n vergadering van die Tussenkerkhike Kommissie
is hieraan indringende aandag gegee en kon die verteen
woordigers van die Ned Geref kerk huhle teologiese geloof
waardigheid teenoor die ander kerke verantwoord.
3.19.5.5.2 Aanbeveling
Die Algemene Sinode is oortuig dat knelpunte tussen die drie
Afrikaanse kerke openhartig, indringend en in ‘n goeie gees
deurgepraat moet word, onder andere ook met betrekking
tot die verskilpunte in die GER.
3.19.5.6 Die Ekumene
3.19.5.6.1 Ten einde in die verhouding tussen die drie
kerke tot groter kiaarheid te kom, het elkeen ‘n memoran
dum ingedien oor wat met ekumene bedoel word. Sake wat
na yore gebring is, was onder andere die wese en die im
phikasies van die eienskappe van die kerk, die roeping, die
omvang, die graad, die voorwaardes en die doel van die
ekurneniese verhoudings.
3.19.5.6.2 Aanbeveling
Die Algemene Sinode boekstaaf sy waardering vir voort
gesette besinning deur die Tussenkerklike Kommissie oor
Ekumene.
3.19.5.7 Die toekoms van die TKK
Al drie die kerke het memoranda ingedien wat op 18 Sep
tember 1989 deur die TKK behandel is.
*

*

institusionele eenheid is nie ‘n Skriftuurlike eis nie en so
ook nie die ophef van die verskeidenheid met betrekking
tot kerklike etos, Skrif- en belydenisinterpretasie nie. Die
blote voortbestaan van die drie kerke en van selfs die
genoemde verskeidenheid hoef nie die eenheid en die al
gemeenheid van die één, algemene kerk in gedrang te
bring nie en behoort derhaiwe nie as sodanig as “sonde”
tipeer te word nie.

3.19.4.2 Aanbeveling
Die Algemene Sinode bevind dat die aksentverskille wat in
die Skrifbeskouing tussen die drie kerke voorkom nie as
wesenlike verskille beskou kan word nie.

3.19.5.5.1 Die Ned Herv Kerk is nie lid van die Gere
formeerde Ekumeniese Raad nie. Die Geref Kerke in
Suid-Afrika het, as gevoig van sekere besluite wat in Harare geneem is, sy hidmaatskap van die Gereformeerde
Ekumeniese Raad gesuspendeer. Die Ned Geref Kerk se af
vaardiging kon horn nie ten voile met die rigting van die Geref
Kerke in Suid-Afrika se voorstehle te Harare vereenseiwig
nie. Sedert Harare het daar ook artikeis verai in die Kerk
biad verskyn wat per mphikasie die gereformeerde gehoof

Die Ned Herv Kerk het tot die volgende konklusie gekom:
Wat die eis om “eenheid” van die drie Afrikaanse sus
terkerke betref, kan die volgende Skriftuurhike afleiding
gemaak word: Deelname deur gelegitimeerde bedienaars
van die Woord van die onderskeie kerke aan die hand
opieggingseremonie tydens die ordening van ‘n bedienaar
van die Woord, onbelemmerde kanseiruihing en onbelem
merde deelname deur die gelowige lidmate van die onder
skeie kerke aan die Woordverkondiging en die sakramente
is, naas die ervaring van hiefde en vreugde van mekaar,
die wyse waarop die eenheid te midde van, ten spyte van
en selfs op grond van die verdehende faktore, sigbaar kan
word.

Wat die eenheid en verskeidenheid in die Skrif betref, is
bevind dat benewens grondhiggende ooreenstemming
daar tog verskihle oor teologie en teologiee in die Skrif en
oor die relasionele waarheidsbegrip is. Die kerke is dit wei
met mekaar eens dat die begrip “relasionele waarheid”
nie aanvaarbaar is nie wanneer daarmee bedoel word dat
die mensiike geioofshandehing in die verhouding tot God
mede-konstitutief word vir die waarheid.

3.19.5.5 Verdeeldheid by die vergadering van die Gerefor
meerde Ekumeniese Raad te Harare 1988

Die Ned Geref Kerk het die TKK versoek om, op grond
van al die wesenhike punte van ooreenstemming, ‘n ver
kiaring van voorneme op te stel om ernstig vir eenwor
ding te ywer.

*

Die bevinding van die Geref Kerke was soos voig:
Die evahuering van die kerkregtelike en Skrifbeskouhike
standpunte toon duidelik aan dat daar diepgaande en kon
fessionele verskihle tussen ons en die Ned Geref Kerk
asook tussen ons en die Ned Herv Kerk bestaan. Dit bly-k
inderdaad dat die ideaah wat in 1958 gestei is, steeds nie
haahbaar is nie.
Dit is met droefheid voor die Here dat ons tot hierdie
bevinding moes raak. Cns bely dit egter steeds as ons
roeping dat daar nie in hierdie geskeidenheid berus rnag
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word nie. Ons bede is daarom dieselfde as die versug
ting wat ons vaders in 1 859 in die akte van uittreding
uitgespreek het: “en God geve, dat wij nog eens alien
een worden, zoowel in dienst als in leer”.

3.19.5.8 Bilaterale gesprekke
‘n Nuwe fase in die beraadslagings van die drie kerke het
op 18/9/89 ingetree toe besluit is om eers bilaterale
gesprekke oor knelpunte te voer en dan aan die TKK terug
te rapporteer.
3.19.5.9 Aanbevelings
Die Aigemene Sinode:
1. Waardeer die mate waarin die gesprek tussen die drie
Afrikaanse kerke gevorder het;
2. verheug horn oor die omvang van wedersydse instem
rning met die Gereformeerde waarheid soos dit oorvloe
diglik na yore kom;
3. besluit dat sigbare strukturele eenheid tussen die drie
kerke noodsaaklik is;
4. dra dit in die hg van reeds genome besluite aan die af
vaardiging op die Tussenkerkhike Kommissie op om voor
bereidende gesprekke te voer en oor die praktiese stappe
in verband met eenwording aan die volgende sinode te
rapporteer;
5. beskou dit as noodsaaklik dat die Tussenkerkhike Kom
rnissie voortgaan cm misverstande en onduidehikhede uit
die weg te ruim en die bande tussen die kerke te ver
sterk en dra dit aan die Tussenkerkhike Kommissie op om
op die interpretasie en funksionering van die behydeniss
krifte te konsentreer in die hg van die oorspronkhike doel
van die Tussenkerkhike Kommissie naamlik eenwording
van die kerke;
6. doen ‘n beroep op sinodes, ringe en kerkrade om aktief
aan die versterking van wedersydse bande te werk
by name deur gesamentlike eredienste en ander geleent
hede op plaashike viak, sterk aan te moedig;
7. ag dit as gewens dat die Tussenkerkhike Kornmissie
voortgaan om praktiese terreine van sarnewerking te
identifiseer en waar rnoonthik te implementeer.

3.20 REFORUM
3.20.1 Die Algemene Sinode het soos voig besluit omtrent
Ref orum:
Die vergadering neem kennis van die saak, en verwys die
hele aangeieentheid van Reforum (aanbeveiing 3.2.4.3
sowel as die mosie van JA Victor) na die permanente
kommissie vir Leer en Aktuele Sake en die Algemene Reg
skommissie vir studie en verslag aan die Breë Moderatuur.
(Hand AS 1986, bI 606)
Die mosie van JA Victor ui sees voig:
Die Sinode erken die reg van lidmate en ampsdraers om
op koninkryksterrein in verenigingsverband byeen te kom,
maar beklemtoon gelyktydig dat sodanige bedrywighede
steeds Skrif- en belydenisgetrou meet wees en met in
agneming van kerklike besluite. Die kerkrade word ver
soek om gespreksgeleenthede oor aktueie sake onder
leiding van die kerkraadskommissie vir Leer en Aktuele
Sake vir lidmate te skep.
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3.20.2 ‘n Studiestuk oor Reforum is as versiag van AKLAS
op versoek van die ASK ontvang.
In die studiestuk word verwys na huiie doeistellings om ‘n
oop forum te wees waaraan mense met verskillende stand
punte kan deeineem. Huile wou ook oor alleriei grense heen
mense byeenbring. Hulie oogmerk was nie om ‘n drukgroep
wat vyandig teenoor enige kerk staan, te wees nie.
Reforum is in 1985 gestig en vir die eerste twee jaar was
daar Iandwyd ‘n groot aantal deeinemers. Daarna het die
getalle gekrimp. Dit wil voorkom of die besluite van die Al
gemene Sinode van 1986 baie deelnemers tevrede gestel
het.
Hoewel Art 70.1 van die Kerkorde die blote bestaan van
Reforum nie veroordeel nie, is dit tog opmerklik dat vraag
stukke met politieke implikasies voortdurend op die agen
da en Reforum voorkom. Reforum het predikante en lidmate
ook aangemoedig om die besluite van die Vereenigingbe
raad met huiie handtekeninge te onderskryf.
3.20.3 Aanbevehings
3.20.3.1 In die hg van bostaande bevinding wys die Alge
mene Sinode Reforum opnuut op die besluit van 1982 wat
soos voig hui, en versoek Reforum om sy optrede steeds hier
aan te toets:
“Die Sinode erken die reg van ampsdraers en lidmate om
lojale kritiek teen die kerk se standpunte of manier van
doen uit te spreek of ‘n diskussie oor brandende vraag
stukke van die dag te veer, by voorkeur in die kerkiike
pers.
Die Sinode wys egter daarop dat polariserende groep
vorming met die oog op groter effek, gevaar inhou vir die
eenheid van die kerk, en ook vanweë die oflsekerheid en
onrus wat dit in die kerk veroorsaak, ontmoedig moet
word.”
3.20.3.2 Terselfdertyd word kerkrade versoek om
gespreksgeheenthede oor aktuehe sake onder heiding van die
Kerkraadskommissies vir Leer en Aktuele Sake vir gemeen
telede te skep.
3.20.3.3 Die sinode versoek ahie hidmate en ampsdraers wat
in een of ander verband bymekaar kom, om toe te sien dat
huhhe bedrywighede steeds Skrif- en belydenisgetrou sal
wees en dat kerkhike besluite en beleid in ag geneem sal
word.
3.21 VRYEMARKSTELSEL
3.21.1 Die Sinode het soos voig besluit:
Die Algemene Sinode herhaai sy versoek aan AKLAS om
in medewerking met die ASSK en die AKDB ‘n Bybelse
beoordeling van die vrye-marksteisel te maak.
Aangesien die saak dringend is, moet aan die Breë Mode
ratuur gerapporteer word wat na goeddunke daarmee
handel.
(Hand AS 1986, bI 589)
3.21.2 ‘n Versiag in hierdie verband is van AKLAS ontvang.
Dit word ná hierdie verslag aangeheg as Byhae ASK 1.
3.21 .3 Aanbevehings:
1. Die Sinode oordeel dat die uitbouing van ‘n vryemark
ekonomie in Suid-Afrika moreel geregverdig kan word
in soverre
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1.1 dit bevorder~ik is vir die handhawing van ‘n hoe
ekonomiese groeikoers wat onontbeerlik is ~iir die
grootskaalse verbetering van die ekonomiese
posisie van minderbevoorregte Suid~Afrikaners;
1 .2 die deregulering wat daarmee gepaard gaan, betrek
king het op die opheffing van wetlike maatreëls wat
daartoe lei dat aan aUe Suid-Afrikaners groter vry
heid tot ‘n produktiewe deelname aan die Suid
Afrikaanse ekonomie gebied word.
2. Die Sinode waarsku teen ‘n oorhaastige en ongekon
troleerde invoering van ‘n vryemarkekonomie, omdat dit
die volgende gevare inhou:
2.1 Die opheffing van maatreëls wat werknemers
beskerm. In die besonder moet sorg gedra word dat
deregulering nie daartoe lei dat aan werknemers on
biflike en mensonwaardige lone betaal word nie;
2.2 die inperking en selfs opheffing van sosiale dienste
dour die staat (soos onderwys en behuising) wat
onontbeerlik is vir die produktiewe deelname aan
‘n vryemarkekonomie van diegene wat ‘n
ekonomiese agterstand het. Die wanbalans wat
daar op die oomblik in die per capita besteding van
die staat aan die sosiale dienste vir Blankes en vir
ander beuolkingsgroepe bestaan, moot so gou
doenlik reggestel word;
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Die rede vir die gebrek aan eenstemmigheid hang saam met
die feit dat die tugreglement in opdrag van die Algemene
Sinode totaal hersien word. Aangesien die Tugreglement as
basis dien vir optrede in hierdie verband, moet eers duidelik
heid verkry word oor die inhoud van die gewysigde tugregle
ment. Die nuwe tugreglement (indien enige), moet dus eers
deur die Algemene Sinode goedgekeur word.
3.22.3 Aanbeveling
Aangesien kerkregtelike optrede tydens ‘n egskeiding tot
‘n groot mate gebaseer word op die tugreglement, en aan
gesien die Algemene Sinode van 1986 besluit hot om die
tugreglement to hersien, besluit die Algemene Sinode dat
die Tydelike Regsko;nmissie aan die hand van die hersiene
tugreglement riglyne opstel vir kerklike optrede tydens en
na egskeiding en flog tydens die sitting rapporteer.

3.23 BR~TS-~SRAEL BEWEG~NG, HSRAEL EN
D~E CH~UASME
3.23.1 Die Sinode het soos volg besluit:
Die Algemene Sinode dra dit aan die Algemene Kommis
sie vir Leer en Aktuele Sake op om ‘n versiag op te stel
oor en ‘n beleidstandpunt te formuleer in verband met
die Brits-lsraelbeweging. Indien hierdie rapport spoedig
afgehandel kan word, ontvang die Breë Moderatuur
toestemming om die versiag en aanbevelinge goed te keur
en vry te stel as standpunt van die Kerk.
Die volgende amendement op die voorstel word wel
goedgekeur:

2.3 die verwaarlosing van die versorging van nood
lydendes deur die staat;

1. Die Algemene Sinode dra dit aan die Algemene Kom
missie vir Leer en Aktuele Sake op:

2.4 die vergroting van die inkomstegaping tussen ryk
en arm in Suid-Afrika as gevolg van ‘n ongekontro
Deerde privatisering van staatsonderrieminge. Sorg
moet gedra word dat met die privatisering van hier
die onderneminge die belange van die minder
bevoorregtes in die samelewing afdoende gedien
word;

1 .1 om ‘n verslag op te stel oor en ‘n standpunt te for
muleer in verband met die Brits-lsrael-Beweging met
spesiale verwysing na die plaaslike vorms daarvan 5005
by die sogenaamde Wit Teologie en lsrael-visie.
1.2 om gegewens uit bogenoemde versiag tesame met
die Kerk se standpunt oor die Chiliasme (Handelinge, Al
gemene Sinode, 1962) te gebruik om ‘n versiag op te stel
oor die Kerk se standpunt oor Israel.

2.5 die verdere konsentrasie van ekonomiese mag in die
hande van ‘n klein aantal private onderneminge wat
die aanwending van anti-vryemarkmeganismes en
monopolitiese praktyke in die hand kan werk;

1.3 om die Kerk se standpunt oor die Chiliasme in ‘n
vorm te verwerk wat geskik vir publikasie sal wees.

2.6 die algemene verhogh;g van die koste van onderwys
en gesondheidsorg as ‘n resultaat van die privatise
ring van die dienste. Sorg moot gedra word dat be
hoorlike onderwys en gesondheidsorg ook vir diegene wat arm is, beskikbaar en bekostigbaar is;
2.7 die verskerping van die konflik tussen Blank en
Swart in Suid-Afrika, as die indruk gewek word dat
die uitbouing van ‘n vryemarkstelsel in die eersté
plek dien om die blankes so ekonomiese belange te
verskans en te bevorder.

3.22 KERKREGTELDKE ASPEKTE VAN EG
SKE~D~NG
3.22.1 Die Sinode het soos volg besluit:
Dat die permanente kommissie van Leer en Aktuele Sake
en die Algemene Regskommissie die kerkregteW.:e
aspekte van egskeiding en hertrou sal bestudeer, met
verslag aan die Breë Moderatuur om in die reses leiding
te gee aan die mindere kerkvergaderings.
(Handi AS 1986, bI 606)
3.22.2 Verteenwoordigers van die betroKke Kommissies
van AKLAS het met hierdie saak op meningsverskil gestuit.

2. Indien bogenoemde opdragte spoedig afgehandel kan
word, ontvang die Breë Moderatuur toestemming om die
verslae goed te keur en afsonderlik in ‘n maklike verstaan
bare vorm te publiseer as standpunt van die Ned Geref
Kerk.
(Hand AS 1986, bI 601)
3.23.2 Die ASK hot die volgende stukke vanaf AKLAS ont
yang:
*
Die kerk so standpunt oor Israel
*

Die kerk se standpunt oor Chiliasme (onder die titel: Die
duisendjarige ryk van Openbaring 20).

3.23.3 Hoewel albei hierdie stukke baie verdienstelik is, het
die ASK besluit dat:
3.23.3.1 die redakteur van die Kerkbode versoek word om
die stuk oor Israel in die Kerkbode te publiseer.
3.23.3.2 die stuk oor die Chiliasme nie aktueel genoeg is
om as ‘n aparte pamfiet gepubliseer te word nie. Die Alge
mene Sinode het ook reeds in 1962 ‘n duidelike versiag
daaroor behandel en ‘n beleidsbesluit geneem.
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3.24 STATUUT/REGLEMENT HUGENOTE
KOLLEGE
3.24.1 Die Algemene Sinode het soos voig besluit:
2.4.3 Die Algemene Sinode besluit dat, wanneer die on
derhandelinge in verband met die inlywng van die Kollege
by ‘n universiteit afgehandel is, die Breë Moderatuur met
volmag die statuut van die Hugenote-Kollege, en indien
nodig die ooreenkoms met die betrokke universiteit, in
oorleg met die Kollegeraad kan wysig en finaliseer.
(Hand AS 1986, bI 664)
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5.

SKAKEUNG MET UNWERSDTEIT

Die Kollege is akademies en adrninistratief met die
Universiteit van Suid-Afrika geskakel, kragtens ‘n
ooreenkorns wat goedgekeur is deur die Raad van die
Kollege en die Raad van die Universiteit, en waardeur
die Christelike grondslag en kerklike karakter van die
Kollege gehandhaaf word.
6. FUNKSIONELE STRUKTUUR
Die werksaarnhede van die Hugenote-Kollege
word deur die Kollegeraad behartig.

3.24.2 Baie aandag is aan hierdie saak gegee. Verteen
woordigers van die Kollegeraad is persoonlik ontmoet deur
die Dagbestuur. Dit is verwys na die Algemene Regskom
missie.

6.1 Samestelling van die Raad

Herhaalde wysigings is aangebring.

6.1.1.1 Vier persone deur die Universiteit van Suid
Afrika aangewys;

3.24.3 Die Reglement Iui soos voig:

REGLEMENT VDR DDE HUGENOTE-KOLLEGE
1. WOORDOMSKRYWING
Tensy dit uit die sinsverband anders blyk, beteken:
1 .1 “Kerk” die Nederduitse Gereformeerde Kerk.

6.1.1 Die Raad bestaan uit die volgende lede met
secundi:

6.1.1.2 Vier lede deur die Sinode van die Nederduitse
Gereformeerde Kerk in Suid-Afrika
(Wes-Kaapland) aangewys;
6.1.1.3 Een lid uit elk van die ander sinodes van die
Kerk wat werkgewer is van afgestudeerdes
van die Kollege, deur sO ‘n sinode aangewys;

1.4 “Raad” die Raad van die Hugenote-Kollege.

6.1 .1 .4 Een verteenwoordiger van elk van die vol
gende kornrnissies van die Algemene Sinode
van die Kerk: Diens van Barmhartigheid;
Sending; Jeug; Ampsbediening en Evan
gelisasie, deur die betrokke kommissie
aangewys;

2. NAAM
Die Hugenote-Kollege van die Nederduitse Gerefor
meerde Kerk.

6.1.1.5 Een verteenwoordiger van die Algernene
Komitee van die Vrouediens van die Neder
duitse Gereform~erde Kerk;

3. GRONDSLAG
Die Hugenote-Kollege

6.1.1.6 Een verteenwoordiger van elk van die kerk
rade van die Kerk se gerneentes waarin ‘n
koshuis van die Kollege gelee is, deur die
betrokke kerkraad aangewys;

1 .2 “Universiteit” die Universiteit van Suid-Afrika.
1.3 “Kollege” die Hugenote-Kollege, Wellington.

3.1 grond hom op die Heilige Skrif as die Woord van
God. Die leer wat hy in ooreenstemming met
daardie Woord bely, is uitgedruk in die Be
lydenisskrifte van die Nederduitse Gereformeer
de Kerk, die drie Formuliere van Eenheid;

6.1 .1 .7 Twee lede wat uit hoofde van besondere be
langstelling en bekwaarnheid deur die Raad
aangewys word;

3.2 onderwerp hom aan die Kerkorde van die Alge
mene Sinode van die Nederduitse Gereformeer
de Kerk;

6.1.1.8 Die Rektor van die Kollege;

3.3 stel horn op die standpunt van die Christelike
wetenskapsbeskouing en -beoefening.

6.1.2 Lede word vir ‘n terrnyn van vier jaar benoern,
norrnaalweg vanaf een gewone vergadering
van die Algernene Sinode tot die daaropvol
gende gewone vergadering van die Algemene
Sinode.

4. DOEL
Die doel van die Hugenote-Kollege is
4.1 die akademiese en professionele opleiding en
geestelike vorming van studente, veral lidmate
van die Nederduitse Gereformeerde Kerk, vir:
4.1 .1 Diens van Barmhartigheid
4.1.2 Sending
4.1.3 Jeugwerk
4.2 Ander studierigtings waaraan daar ‘n behoefte
in die Kerk bestaan en wat die Kollegeraad van
tyd tot tyd mag instel.

6.1.1.9 Die Vise-rektor van die Kollege.

6.1.2 Lede word vir ‘n terrnyn van vier jaar benoern,
norrnaalweg vanaf die een gewone vergadering
van die Algernene Sinode tot die daaropvol
gende gewone vergadering van die Algemene
Sinode.
6.1.3 Die Raad kies by konstituering aan die begin
van ‘n ampstermyn ‘n voorsitter en ‘n
onder-voor
sitter.
6.1.4 Die Registrateur van die Kollege dien as
sekretaris van die Raad.
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6.2

Vergaderings van die Raad

6.2.1 Die Raad vergader minstens eenkeer per jaar
op ‘n tyd en ‘n plek soos deur die voorsitter
bepaal.
6.2.2 ‘n Buitengewone vergadering word, volgens
die besluit van die voorsitter, of op die skrifte~
like versoek van minstens vyf lede, deur die
voorsitter byeengeroep.
6.2.3 ‘n Volstrekte meerderheid van die stemgereg
tigde lede van die Raad vorm ‘n kworum.
6.3

Pligte en bevoegdhede van die Raad

6.3.1 Die Raad bestuur en beheer die finansiële, aka
demiese en administratiewe werksaamhede,
die fisiese fasiliteite en die toerusting van die
Kollege en maak volgens ooreenkoms aan
bevelings by die Universiteit.
6.3.2 Die Raad stel die personeel van die Kollege aan
met dien verstande dat die Rektor, die Vise
rektor en alle akademiese personeel in oorleg
met die Universiteit aangestel word.
6.3.3. Die Raad kan in oorleg met die Universiteit
departemente instel of afskaf soos hy dit in die
belang van die opleiding van studente nodig
mag ag.
6.3.4 Van alle vergaderings van die Raad moet be
hoorlik notule gehou word.
6.3.5 Finansiële verantwoording
6.3.5.1 Die Raad sorg vir behoorlike rekeningkundige
verantwoording van alle gelde wat ten be
hoewe van die Kol!ege ontvang en uitbetaal
word.
6.3.5.2 Die finansiële jaar strek vanaf 1 Januarie tot
31 Desember.
6.3.5.3 Binne twee maande na die verstryking van
elke finansiële jaar moet finansiële jaarstate
wat deur ‘n firma van openbare rekenmees
ters en ouditeure nagegaan is, voorgelé
word.
6.3.6 Behoudens die ooreenkoms met die Universiteit
is die Raad bevoeg om ordereëls op te stel om
uitvoering te gee aan sy opdrag om die Kollege
te beheer en te bestuur, wat die reel van enige
studenteaangeleentheid insluit; met dien ver
stande dat studente ten opsigte van aange
leenthede rakende die Kollege onder toesig van
die Rektor van die Kollege en onderworpe aan
die program en regulasies van die Kollege is,
en ten opsigte van aangeleenthede rakende die
Universiteit hulle onderworpe is aan alle wet
gewing en reels van die Universiteit.
6.4
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Komitees van die Raad

6.4.1 Die Raad benoem uit eie geledere ‘n uit
voerende komitee van die Raad, met secundi.
6.4.2 Die Raad skep sodanige ander komitees as wat
hy nodig ag om hom met sy werksaamhede be
hulpsaam te wees en stel die lede van komi

tees aan, wat ook persone wat nie lede van die
Raad is nie, kan insluit.
7.

PERSELE, GEBOUE EN FASIUTEITE

7.1 Die Hugenote-Kollege as ‘n kerklike stigting is ‘n
regspersoon en die Raad van die Hugenote
Kollege of sy gemagtigde(s) is sy orgaan:
7.2 Die Hugenote-Kollege is dus die eienaar van alle
roerende en onroerende bates wat deur die
Kollege verkry word en vaste eiendom word in
die naam van die Hugenote-Kollege geregistreer.
7.3 Eiendomme, goedere en fondse word geadminis
treer deur die Raad van die Hugenote-Kollege of
sy gemagtigde(s).
7.4 Die Raad van die Hugenote-Kollege is bevoeg om
enige regshandeling wat verband hou met die be
skikking, verkryging, vervreemding, beswaring of
versekering van die betrokke bates te verrig, met
insluiting van die volgende:
7.4.1 Om eiendomme, roerend en/of onroerend, te
verkry deur skenking, erfiating, aankoop, huur
of enige ander wyse.
7.4.2 Om eiendomme, roerend en/of onroerend, te
verkoop, te verruil, te verhuur, te skenk of op
enige ander wyse te vervreem, te verbind, in
pand, as sekuriteit of as borg te gee, of op
enige ander wyse te beswaar.
7.4.3 Om gelde onder sy beheer te belê of uit ie leen
op eerste verband oor vaste eiendom of ander
sekuriteit wat hy mag goeddink en om
sodanige beleggings te gelde te maak, op te
vra, te kanselleer, te sedeer, te verander of an
dersins daarmee te handel.
7.5 In alle regsgedinge of dispute oor eiendomme,
goedere en fondse tree die Raad van die
Hugenote-Kollege sonder meer bepaalde lasge
wing sowel eisend as verwerend en ten behoewe
van die Kollege op.
8.

VERSLAGLEWERING

8.1 Die Algemene Sinode
Die Kollege wat tot diens van die Nederduitse
Gereformeerde Kerk is, lewer verslag aan die Al
gemene Sinode.
8.2 Die Sinodes
Die Kollege lewer ook ter inligting verslag aan die
sinodes.
8.3 Universiteit
Die Kollege lewer verslag aan die Universiteit
soos deur die Universiteit verlang.
9.

Finansies

9.1 Die lopende koste vir die bedryf van die Kollege
word hoofsaaklik uit die volgende bronne
gefinansier:
9.1 .1

Staatsubsidie.

9.1 .2

Klas- en losiesgelde van studente.

9.1 .3

Bydrae deur die Algemene Sinode voorsien.

ALGEMENE SINODALE KOMM~SSIE

37

ALGEMENE SEND~NGREGLEMENT
EN BEG~NSELS V~R SEND~NGWERK

9.2 Die Kollege voorsien jaarliks ‘n finansiële versiag
aan die Algemene Kommissie vir Fondse.

3.26

10. WYSIGING VAN REGLEMENT
Die reglement kan alleen deur die Algemene
Sinode van die Nederduitse Gereformeerde Kerk
op aanbeveling van die Kollegeraad gewysig
word.

3.26.1 Die sinode het soos voig besluit omtrent hierdie
twee sake:

11. ONTBINDINGSKLOUSULE
Indien die Kollege nie meer permanent ingevolge
hierdie reglement bedryf word nie, word alle
bates wat aan die Kollege behoort aan die Alge
mene Sinode van die Nederduitse Gereformeer
de Kerk oorgedra.

4.23.4 Aanbeveling
Die Algemene Sinode keur die optrede va~i die ASK goed,
naamlik dat die nuwe reg~ement van die Hugenote Kollege
goedgekeur en in werking gestel is.

24. Die voorgestelde Sendingreglement word na die Al
gemene Regskommissie verwys om na te sien en
aan die Breë Moderatuur vir goedkeuring voor te Ie.
26. Hierdie riglyne word na die Algemene Regskommis
sie verwys om na te sien en aan die Breë Moderatuur
vir goedkeuring voor te Iê.
(Hand AS 1986, bI 727>
3.26.2 In oorleg met die ASSK het die ARK ‘n hersiende
“Reglement vir die Sending van die Ned Geref Kerk” voor
gele, waaraan die ASK self ook sekere wysigings aangebring
het, Die Beginsels vir Sendingwerk is hierby ingesluit. Dit
is in Die Kerkbode gepubliseer en verder deur die ASSK
versprei.
3.26.3

3.25
3.25.1

REGLEMENT V~R TRUST- EN
ANDER FONDSE
Die Algemene Sinode het soos volg besluit:

55.2 Aanbeveling
Die Algernene Sinode keur die Reglement vir die “Kleyn
hansfonds vir Teologiese Opleiding”, die “Sken
kingsfonds Algemene Sinodale Sendingkornmissie” en
die “Fonds vir Salaris Kerklike Dosent Teologiese Fa
kulteit Durban-Westville” goed.

Die reglernent lui soos volg:

REGLEMENT VIR DIE SENDING VAN DIE
NED GEREF KERK
1. DEFINISIE EN UITGANGSPUNT
1 .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.

(Hand AS 1986, bI 309)
Deur die gemeente
55.2 Aanbeveling — verwys na die Algemene
Regskommissie
Die volgende mosie word aanvaar:
Die reglement genoem in punt 55 word verwys na die
Algemene Regskornmissie vir keuring en voorlegging aan
die Breë Moderatuur.
(Hand AS 1986, bI 684)
3.25.2 Die volgende advies is vanaf die Algemene Regs
kommissie in hierdie verband ontvang:
Reglemente: Skenkingsfondse ASSK en Fonds vir salaris
Kerklike dosent Teologiese Fakulteit Universiteit Durban
Westville.
1. Die Algemene Sinodale Kommissie besluit dat die
reglemente uitfaseer word na onderhandeling deur die
ASSK met AKF. Beskikbare bates word vir dieselfde
doel aangewend as waarvoor dit bestem was.

1. laat God by die voleinding sy Woord aan die
gevalle wêreld verkondig,
2. bring Hy die gerneenskap van die heiliges uit
alle nasies tot stand en
3. laat Hy diens aan die wêreld in nood lewer.
So laat Hy sy koninkryk korn tot by die volein
ding van die wêreld.
1.2 Daarom aanvaar die Ned Geref Kerk dit as die sin
en bestemming van sy bestaan om deur God
gebruik te word in sy handeling met die mens en
die wêreld.
1.3 Gelowiges uit elke taal en nasie wat sodoende
vergader word, vorm met al die gelowiges ‘n een
heid in die ware geloof in Christus.

2.1 Vervang in punt 6 die woord “Trustee” met “Al
gemene Kommissie vir Fondse” en

1 .4 Dit is in die eerste instansie die roeping van elke
lidmaat en van die plaaslike kerkraad om diens
baar in die hand van God te wees vir die uitvoe
ring van die sendingtaak. Dit behels die verkon
diging van die evangelie aan nie-gekerstende
mense.

2.2 Vervang in punt 12 die woord “Trustee” met “Al
gemene Sinode”.

1.5 Waar omstandighede dit vereis, onderneem ge
meentes ook in kerkverband van ring en sinode
sendingwerk.

2. Vir die “Reglement vir Kleinhansfonds van die ASSK
van die Ned Geref Kerk”

3.25.3 Aanbeveling
Die Algemene Sinode keur punte 1 en 2 hierbo goed.

1 .6 Waar binne een geografiese gebied meer as een
Ned Geref Kerkverband bestaan, word sending-
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werk in oorleg en samewerking met mekaar
gedoen.
2. UITVOERING
2.1 Kerklike sendingbetrokkenheid
2.1 .1

2.1.2

2.1.3

2.1 .4

2.1.5

2.1.6

2.1.7

2.1.8

2.1.9

Waar sending die heilshandeling van God met
die wéreld is met die oog op die koms van sy
koninkryk, is die kerk as sy dienaar wesenlik
daarby betrokke.
Dit is die pug van die kerkraad om die
gemeente te motiveer en toe te rus om as mis
sionêre gemeente betrokke te wees by die
heilshandeling van God met die wêreld. Hier
die betrokkenheid sluit in persoonlike getuie
nis deur woord en ewe, die beoefening van
geloofsgemeenskap, voorbidding, rentmees
terskap en die diens van barmhartigheid.
Vir die koördinering, stimulering en uitvoering
van di~ sendingtaak benoem die kerkraad ‘n
sendingkommissie.
Elke kerkraad onderneem sendingwerk binne
sowel as buite eie gemeentegrense na gelang
van omstandighede. In alle gevalle geskied
hierdie werk in oorlegpleging met, en waar
moontlik in samewerking met ander lede van
die Ned Geref Kerkfamilie (gemeente, ring of
sinode) wat belang mag he by die betrokke
werksaamheid of wat ook in die betrokke ge
bied ressorteer.
Waar die omvang van die sendingtaak dit
vereis, kan die kerkverband deur ring en sinode
die plaaslike kerkraad in die uitvoering van die
sendingtaak steun.
Die Ringsendingkommissie en die Sinodale
Sendingkommissie neem verantwoordelikheid
vir die sendingaangeleenthede in die rings- en
sinodale gebiede respektiewelik.
Waar sendingwerk buite die grense van die
gemeente of buite die RSA geskied, moet daar
waar moontlik, skakeling en samewerking
wees met ander kerke en sendinggenoot
skappe wat reeds daar bestaan (vgl. pt 2.5.3).
Waar ‘n sinode ‘n sendingaksie begin met
spontane bydraes van lidmate vanuit die hele
kerk (‘n “geloofsending”), moet ander sinodes
wie se lidmate daarby betrokke word, ook in
die saak geken word.
Die Algemene Sinode bepaal die sendingbeleid
van die Ned Geref Kerk. Die ASSK bedien die
Sinode met advies in die verband. Die Fede
rale Raad van Ned Geref Kerke adviseer die
Ned Geref Kerkfamilie oor gesamentlike
sendingbeleid.

2.1 .10 Deur middel van bedienings op die terreine van
byvoorbeeld mediese werk, onderwys, lek
tuurvoorsiening, tegniese hulpmiddels, sosio
ekonomiese opheffing en missionêre barmhar
tigheidsdiens streef die kerk daarna om die
koninkryk van God op omvattende wyse met
woord en daad te dien.
2.2 Toerusting vir die Sending
Die Ned Geref Kerk aanvaar dit as sy taak en ver
antwoordelikheid om lidmate en ander werk
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kragte op te lei en toe te rus met die oog op sy
eie sendingverantwoordelikheid asook met die
oog op beskikbaarstelling van werkkragte, waar
verlang of benodig, vir diens by ander lede van
die Ned Geref Kerkfamilie. Die opleiding en
toerusting geskied op die volgende wyse:
2.2.1 deur lidmate te skool en te aktiveer vir getuie
nis met woord en daad;
2.2.2 deur sendingwerkkragte op te lei en toe te rus
vir ‘n bepaalde deeltydse of voltydse sending
taak waarvoor hulle ‘n roeping het, of vir die
dienswerk wat hulle gevra mag word om by
ander lede van die Ned Geref Kerkfamilie te
verrig;
2.2.3 deur die opleiding van bedienaars van die
Woord vir missionêre diens op die volgende
terreine;
2.2.3.1 die opbou van gemeentes tot missionére ge
meentes;
2.2.3.2 die bediening as sendeling op ‘n bepaalde
sendingakker;
2.2.3.3 die bediening as voltydse leraar by ‘n ander
lid van Ned Geref Kerkfamilie waarheen hy
beroep mag word;
2.2.3.4 ‘n bediening van spesialiteitswerk op
bepaalde terreine as gesekondeerdes na ‘n
ander lid van die Ned Geref Kerkfamilie in
dien daarvoor ‘n behoefte bestaan;
2.2.3.5 ‘n bediening in die wêreldsending.
2.3 Lidmate vir sendingdiens onder die uleuels van
ander kerke en sendingorganisasies
Die Ned Geref Kerk keur goed dat lidmate hulle
by kerke en sendingorganisasies wat vir die kerk
aanvaarbaar is, kan aansluit vir sendingdiens ver
al in ander wêrelddele, mits hulle by hulle belyde
nis bly en die Ned Geref Kerk se sendingbeleid
waardeur gedien word. Vir hierdie soort sending
diens word die volgende bepaal:
2.3.1 Die sinodale sendingkommissie(s) bepaal met
watter kerke en organisasies ooreenkomste in
die verband aangegaan mag word.
2.3.2 Wanneer lidmate begerig is om by ‘n erkende
kerk of organisasie te gaan werk moet ‘n
ooreenkoms met die werkgewers aangegaan
word insake aangeleenthede soo3 lewenson
derhoud, reiskoste, verblyf, pensioenvoordele
en kerklike lidmaatskap van en toesig oor die
betrokke werker/werkster.
2.3.3 Lidmate wat begerig is om sendingwerk buite
‘n arbeidsterrein van die Ned Geref Kerk te
doen, verkry, indien nodig, ‘n buitelandse
reisattestaat van hulle kerkraad.
2.3.4 Lidmate wat voornemens of begerig is om by
so ‘n erkende kerk of organisasie in te skakel,
tree met die betrokke SSK in verbinding.
2.4 Basis waarvolgens met ander kerke en organisa
sies saamgewerk kan word.
2.4.1 Die kerke en organisasies moet van hoofsaak
uk gereformeerde belydenis wees.
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2.4.2 Ned Geref Kerk werkers moet die vryheid he
om hulle geloofsbeskouing ooreenkomstig die
Drie Formuliere van Eenheid te behou.

2.5.3.1 Die beroepende instansie is verantwoorde
uk vir pensioen en ander verpligtinge (KO Art
13).

2.4.3 Lidmate moet eweneens die vryheid behou om
in beskouinge waaroor daar verskille tussen
gelowiges bestaan, hulle eie standpJnte daarop
na te hou.

2.5.3.2 Die pensioen word deur die beroepende in
stansie in stand gehou terwyl die verdere on
dersteuning van die pos op ‘n vrywillige
bydraebasis gevind word met die goedkeu
ring van die betrokke sinodale kommissie of
ring.

2.4.4 Van Ned Geref Kerk werkers word enersyds
verwag om getrou te bly aan die leer van hulle
kerk.
2.5 Gelegitimeerdes in sendingdiens onder die v~eu&s
van ander Kerke en Sendingorganisasies
2.5.1 Status van hierdie gelegitimeerdes
Daar is drie kategorieë ten opsigte sian hulle
status, waarvolgens gelegitimeerdes gebruik
kan word in die sending:
2.5.1.1 Evangeliedienaars van die Ned Geref Kerk
wat in erkende kerke vir sendingwerk beroep
en bevestig word. Omdat hulle status in
daardie kerk kry, verloor hulle hul status in
die Ned Geref Kerk (predikante van die lid
kerke van die Ned Geref Kerkfamilie
uitgesluit).
2.5.1.2 Predikante en proponente van die Ned Geref
Kerk wat deur kerkvergaderings of hulle ge
magtigdes uitgestuur word vir sendingwerk
saam met ander kerke en organisasies, be
hou hulle status so~ank hulle met hierdie op
drag besig is.
2.5.1.3 Predikante en proponente van die Ned Geref
Kerk wat ‘n werk saam met ander kerke of
organisasies wil aanvaar wat —
1. na die oordeel van die Algemene
Regskommissie ‘n geestelike karakter
d ra,
2. met die verkondiging van die Woord in
regstreekse verband staan en
3. ten bate van die Ned Geref Kerk geag
word,
kan by die ARK aansoek doen vir die behoud
van proponentstatus.
Indien proponentstatus aan hulle toegeken
word, moet hulle elke twee jaar by die Alge
mene Regskommissie aanmeld en met op
gawe van redes aansoek doen om verlening
van behoud van status.

2.5.3.3 Die pensioenaandeel en diensvoordele word
deur die beroepende instansie in stand ge
hou en oor die verdere lewensonderhoud
word met die samewerkende kerk of or
ganisasie ooreengekom.
2.6 Lidmaatskap en kerkverband
2.6.1 Gelowiges uit elke taal en nasie wat deur die
sending- of evangeliesasieaksie van die Ned
Geref Kerk vergader word, en deur doop en be
lydenis lidmate word van die kerk van Christus,
vorm met alle gelowiges ‘n eenheid in die ware
geloof in Christus as lidmate van sy liggaam.
2.6.2 Sulke lidmate sal waar moontlik inskakel by ‘n
gemeente van die Ned Geref Kerkfamilie. By
gebrek aan ‘n sodanige gemeente kan hulle, na
onderhandeling, by ‘n ander kerkverband in
skakel of kan daar, wanneer genoegsaam
getalle bestaan, tot selfstandige gemeen
tevorming oorgegaan word.
2.6.3 Ter wille van meer doeltreffende Woordbedie
ning is dit wenslik dat elkeen “in sy eie taal
praat oor die groot dinge wat God gedoen het”
(Hand 2:11). Daarom behoort daar ruimte te
bestaan daarvoor dat Woordbediening en aan
bidding kan geskied met inagneming van eie
soortige taal- en kultuuragtergrond en bedie
ningsbehoeftes.
2.6.4 Indien ‘n bepaalde groep gelowiges dit metter
tyd sou verlang en omstandighede dit regver
dig, kan daar ruimte vir hulle geskep word om
in eie gemeenteverband te tree ooreenkomstig
hulle eie bedieningsbehoettes binne die ver
band van eie taal en kultuur.
2.6.5 Eie gemeentevorming impliseer ook die moont
likheid van eie breër verbande van ring en
sinode. Hier sal faktore soos geografiese ver
wyderdheid, staatkundige bestel en die be
hoefte aan inkleding van die evangelie in in
heemse gewaad, ‘n rol speel. Voorop bly eg
ter staan dat die eenheidsband sover moontlik
behoue bly en steeds uitdrukking sal vind op
die mees sinvolle en effektiewe wyse.

2.5.2 Pensioen van hierdie geletitimeerdes
‘n Ned Geref Kerk-instansie wat ‘n
gelegitimeerde beroep en uitstuur, moet in belang van so ‘n persoon deelhebber word van
een van die Sinodale Pensioenfondse.
2.5.3 Lewensonderhoud van hierdie gelegitimeerdes
Waar ‘n Ned Geref Kerk-instansie ‘n proponent
of predikant vir ‘n eie sendingaksie beroep en
uitstuur, kan die lewensonderhoud op een van
die volgende wyses gereël word:

2.7 Die Ned Geref Kerkfamflie
2.7.1 Die Ned Geref Kerk erken en aanvaar die
wesenlike eenheid tussen die lidkerke van die
Ned Ge~ef Kerkfamilie kragtens die gemeen
skaplike geloof in die verbondenheid aan
dieselfde Here en sy Woord, en kragtens die
erkenning van dieselfde Gereformeerde belyde
nis en kerkregering, en begeer dat hierdie een
heid steeds gehandhaaf en uitgebou word.
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2.7.2 Die Ned Geref Kerk vereenselwig horn rnet die
begeerte van die Ned Geref Kerkfamilie orn die
eenheidsband (wat tans in die Federate Raad
van Ned Geref Kerke uitdrukking vind) te
verstewig en te verdiep.
2.7.3 Die eenheid kom verder tot uitdrukking in die
vorm van deurlopende skakeling en sarnewerk
ing op die vlakke van kerkraad, ring en sinode.
Die skakeling en samewerking kan plaasvind
by wyse van kontak en gesprek, gesarnentlike
gebed, dienste en nagmaal asook deur Ska
kelkornmissies en gesamentlike werkskommis
sies (of aksies) van die onderskeie kerkver
bande in verband met sake van gerneen
skaplike belang.
2.7.4 Die eenheidsband hou in:
2.7.4.1 Die Iidmaatskap van die Ned Geref Kerk is
oop in die sin dat enige persoon aansoek om
lidmaatskap van ‘n Ned Geref gemeente kan
doen.
2.7.4.2 Indien lidmate (doop of belydend) uit ander
lidkerke van die familie van Ned Geref Kerke
om lidmaatskap van ‘n Ned Geref gerneente
sou aansoek doen, word met hierdie aan
soeke en moontlike oorplasing op verant
woordelike wyse gehandel (Kerk en
Samelewing 270).
2.7.4.3 Die erkenning van die legitimasie en weder
sydse beroepbaarheid van die evangelie
dienaars in die onderskeie kerke word by
wyse van onderlinge ooreenkomste gereël
met inagneming van die verskillende
vereistes van die reglemente vir die
legitimasie van leraars (Kerk en Samelewing
272).
2.7.5 Die Ned Geref Kerk onderskryf die beginsel van
wederkerige huip en bystand ten opsigte van
geestelike behoeftes binne die Ned Geref Kerk
familie.
2.7.6 Die verskillende dienste wat deur die Ned Geref
Kerk in belang van sendingwerk onderneem is,
kan waar nodig aan ander Iidkerke van die Ned
Geref Kerkfamilie oorgedra word of indien
omstandighede dit vereis, gesamentlik voort
gesit word.
2.8 Gesamentlike Sendingwerk
2.8.1 Die Ned Geref Kerk aanvaar die beleid van ge
samentlike sendingwerk. Indien hy sending
werk wit voortsit onder ‘n bevolkingsgroep
waarbinne daar reeds ‘n kerk uit die Ned Geref
Kerkfamilie bestaan, rnoet hy samewerking
soek.
2.8.2 Indien die Ned Geref Kerk in ‘n gebied of land
werk waar daar nog nie ‘n gemeente bestaan
wat in verband staan met een van die lidkerke
van die Ned Geref Kerkfarnilie nie, kan die Ned
Geref Kerk self sendelinge beroep, bevestig en
uitstuur. Anders kan ‘n lidkerk van die Ned
Geref Kerkfamilie dit doen in oorleg met ander
Gereformeerde
kerke
of
erkende
sendingorganisasies.
2.8.3 Kragtens die beginsel van wedersydse erken
ning van legitimasie binne die Ned Geref Kerk
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familie is die Ned Geref Kerk bereid om be
dienaars van die Woord vir ander lede beskik
baar te stel indien hulle dit versoek. Hierdie le
raars word in ooreenstemming met die kerkor
des en bepalinge van die onderskeie kerkver
bande beroep en bevestig of soos ooreen
gekom in die ooreenkomste tussen die
betrokke sinodes.
2.8.4 Bedienaars van die Woord wat deur die Ned
Geref Kerk beskikbaar gestel is en beroep en
bevestig is in ‘n ander Ned Geref Kerkverband,
se status en opsig en tug word bepaal deur die
kerkorde van daardie ander kerkverband.
2.8.5 Verder kan die Ned Geref Kerk kundiges op die
gebied van teologiese opleiding, jeugwerk,
sending, evangelisasie, kerklike administrasie,
diakonaat, ens, op versoek van ‘n ander lid van
die Ned Geref Kerkfamilie vir bepaalde tye vir
diens in ‘n ander kerkverband sekondeer. Hutle
posisie met betrekking tot die strukture van die
ander kerkverband word by wyse van onder
tinge ooreenkorns gereël.
2.8.6 Ander sendingwerkkragte uit die Ned Geref
Kerk wat volgens ooreenkorns dienswerk in ‘n
lidkerk van die Ned Geref Kerkfamilie verrig,
kan langs ordelike weg lidmaat van die
betrokke kerk word. In ‘n gebied waar nie ‘n
gemeente van die Ned Geref Kerkfamilie be
staan nie, bly hy Iidmaat van die Ned Geref
Kerk.
2.8.7 Waar geleentheid tot gesamentlike sending
werk horn voordoen, kan gesamentlike sen
dingkommissies van die betrokke lidkerke van
die Ned Geref Kerkfamilie in die ewe geroep
word om verantwoordelikheid vir die werk te
aanvaar.
2.8.8 Gesamentlike sendingwerk word gereël vol
gens onderlinge ooreenkoms tussen die
betrokke kerklike liggame met inagneming van
die beleid vir gesamentlike sendingwerk en
onder toesig van die betrokke meerdere
vergaderings.
2.8.9 Dit is noodsaaklik dat alle gelowiges ‘n
positiewe Christelike getuienis en gesindheid
met woord en daad tot al die onderskeie
bevolkingsgroepe binne die gemeenskap sal
Iaat uitgaan. Derhaiwe onderneem die Ned
Geref Kerk om sy lidmate dit steeds in te skerp
en daartoe aan te moedig.
2.9 Skaketing met die Owerheid
2.9.1 Skakeling met die Owerheid geskied deur middel van die Kommissie vir Skakeling met die
Owerheid wanneer dit gaan oor beleidsake.
Wanneer ‘n bepaalde kommissie van die Alge
mene Sinode of van die sinodes, uit hoofde van
sy opdrag, veral op gespesialiseerde terrein of
administratief optree, skakel hy direk met die
betrokke minister of staatsdepartement.
2.9.2 Skakeling met owerheidsinstansies deur kom
missies van mindere kerkvergaderings is nood
saaklik wanneer dit aangeleenthede behels wat
veral op gemeentelike of sinodale terrein voor
kom en wat prakties van aard is (Kerk en
Samelewing 319 en 320 en KO Art 67.5).
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3.26.4 Aanbeveling
Die Algemene Sinode keur die Reglement vir die Sending
van die Ned Geref kerk, goed.

4. SAKE VOORTSPRUDTENDE U~T
KERKORDE ART 40.11, 40.2.2
en 40.2.5
4.1 S~GBAARMAK~NG VAN MEERDERE
KERKEENHEDD

ALGEMENE SINODALE KOMM~SSIE
1 .1 Die Ned Geref Kerk lé horn onvoorwaardelik neer
by die riglyne van die Heilige Skrif oor die een
heid van die kerk. Aangesien normatiewe gege
wens oor die struktuur van die kerk nêrens as
gesistematiseerde riglyne in die Bybel voorkorn
nie, laat die kerk horn in die verband Iei deur ‘n
verskeidenheid van Bybelse beginsels wat ter
sake is, onder andere die oor eenheid as eienskap
van die kerk (I Kor 12:12, 13; Efes 2:l4vv; 4:4-6;
Gal 3:28; Joh 10:16) liefde (Matt 22:39; Joh
2:1-10), geregtigheid (Miga 6:8; Hand 10:34;
Matt 6:33) en goeie orde (1 Kor 14:33, 40).

4.1.1 Die Algemene Sinode het dmv Kerk en Samelewing
soos volg besluit oor hierdie saak:
Die Familie van Ned Geref Kerke is kragtens hulle 255
historiese verbondenheid in ‘n gemeenskaplike oor
sprong, hulle gemeenskaplike geloof in en verbon
denheid aan dieselfde Here en sy Woord, en krag
tens die erkenning van dieselfde gereformeerde be
lydenis en kerkregering wesenlik één.
Hulle is egter instituter onderskeie: hulle beskik elk- 256
een oor ‘n eie organisasie, kerkorde, liturgie en be
sluitnemingsbevoegdheid om desnoods hulle eie
belydenisgrondslag te wysig.
Die Bybelse leer van die eenheid van die kerk en 257
die gereformeerde opvatting oor die sigbare een
heid van die kerk roep ons daartoe op om die een
heid van die familie van Ned Geref Kerke steeds
duideliker tot uitdrukking te bring.
Die vraag hoe hierdie sigbare eenheid daar moet uit- 258
sien, sal langs die weg van indringende samespre
kings tussen die verskillende lidkerke, in die hg van
die else van die Skrif en van praktiese omstandig
hede, uitgemaak moet word.
4.1.2 By die eerste ontmoetings met die NGSK, NGKA en
RCA is hierdie saak dan ook ernstig bespreek.
Aanvanklik het die Dagbestuur onderneem om ‘n eie
“model” vir die Ned Geref Kerk oor “Kerkeenheid” soos
hy dit sien uit te werk, in die hg van die felt dat twee van
die ander kerke “modelle” voorgele het.

4.1.3 Die ASK het ‘n subkommissie aangewys wat die Dag
bestuur in hierdie verband moes adviseer. Hoewel aanvanklik
aandag gegee is aan alle moontlike modelle (opsies) wat
voorhande is, met die gedagte om huhle dan een vir een te
beoordeel, en selfs moonthik aan sinodes en/of kerkrade voor
te lê vir oorweging, is uiteindelik besluit om geen “institu
têre” of “strukturele” model voor te lé nie, maar alleen ‘n
“dinamiese” benadering tot die saak wat evolusionêr tot
‘n bepaalde model kan lei en wat op die regte gesindheid
gebou moet word. Hierdie oortuiging het gespruit uit lywige
verslae wat opgestel was, sowel as skriftelike kommentaar
van talle lede van die ASK. Die saak is ook by meer as een
geleentheid indringend bespreek.
4.1.4 Aanbeveling
Die volgende besluit word as die oorwoë aanbeveling van
die ASK aan die Algemene Sinode voorgelê vir goedkeuring:

1 .2 Die Ned Geref Kerk bely hierdie Bybelse begin

sels soos dit verwoord is in die Drie Formuliere
van Eenheid (Nederlandse Geloofsbelydenis Art
27 en 28; Heidelbergse Kategismes Sondag 21;
Dordtse Leerreëls 117 en 8; 11/9).
1 .3 Die Ned Geref Kerk sê in sy beleidstuk “Kerk en
Samelewing”, par 255—257:
“Die Familie van Ned Geref Kerke is kragtens
hulle historiese verbondenheid in ‘n gemeen
skaplike oorsprong, hulle gemeenskaplike geloof
in en verbondenheid aan dieselfde Here en sy
Woord, en kragtens die erkenning van dieselfde
gereformeerde belydenis en kerkregering wesen
uk één.
Hulle is egter instituter onderskeie: hulle beskik
elkeen oor ‘n eie organisasie, kerkorde, liturgie
en besluitnerningsbevoegdheid orn desnoods
hulle eie belydenisgrondslag te wysig.
Die Bybelse leer van die eenheid van die kerk en
die gereforrneerde opvatting oor die sigbare een
heid van die kerk roep ons daartoe op orn die een
heid van die familie van Ned Geref Kerke steeds
duideliker tot uitdrukking te bring.”

2. Bogenoemde wesenlike eenheid van hierdie kerke,
wat dus ‘n gegewenheid is, korn konkreet tot
openbaring waar lidmate rnet mekaar in aanraking
kom en hulle hulle eenheid in die Here van die kerk
beleef (KS par 95, 96). Hierdie openbaring van die
eenheid van die kerk is oorwegend ‘n plaaslike
aangeleentheid.

3. Omdat plaaslike omstandighede van plek tot plek
verskil oa as gevolg van historiese ontwikkeling en
ook orndat die geestelike belewing van en die be
nadering tot die skepping van gestaltes van een
heid verskil, sal die aard en graad van die sigbare

eenheid wat hieruit voortvloei gevoiglik eweneens
verskil.
4. Die vorme waarin sigbare eenheid tot uitdrukking
kan kom, behoort ook nie deur meerdere kerk
vergaderings en met name van die kant van die Al
gemene Sinode op die sinodes en die sinodes op
die ringe en die ringe op die gerneentes afgefor
seer te word nie.

SIE INSAKE SIGBAARMAKING VAN MEERDERE
EENHEID IN DIE FAMILIE VAN NED GEREF
KERKE

Die Ned Geref Kerk het uit sy eie kerkgeskiedenis
die dure les geleer dat ‘n bepaalde eenheidstruk
tuur met ander kerke nie deur sinodale besluite,
met geringskatting van kerkrade en Iidrnate se oor
tuigings, te weeg gebring kan word nie.

1. Vir die besinning oor die sigbaarmaking van meer
dere eenheid in die familie van Ned Geref Kerke
dien die volgende as uitgangspunt:

5. Een model van sigbare kerkeenheid vir al die kerke
kan nie deur een kerk eensydig voorgeskryf word
nie.

BESL.UIT VAN ALGEMENE SINODALE KOMMIS
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6. In die Dig van aD hierdie oorwegings beveel die ASK
by die Algemene Sinode aan dat:
6.1 elke sinode versoek word om hulle gemeentes
aan te moedig om, onderhewig aan die kerkor
de, sinodale bepalings en in die Dig van die alge
mene prinsipiële standpunte in “Kerk en
Samelewing”, met die Didmate van ander Hdkerke
van die Ned Geref Kerkfamilie saam te werk en
samowerkingstrukture daar te stel wat tot aen
heid van die kerk kan dien;
6.2 elke sinode gewys word op die noodsaaklikheid
van die skepping van ‘n gesindheid van eenheid
deur oa onderlinge gesprekvoering, beraadslag
ing, gesamentlike projekte en kanselruiling wat
sinvolle skakeling kan dien;
6.3 elke sinode gesprekke met ander Dede van die
famiNe van Ned Geref Kerke oor die groter sig
baarmaking van die eenheid as ‘n saak van drin
gende aard beskou en onverpoosd daarmee
voortgaan;

6.4 die Algemene Sinode voortgaan met besinning
oor die groter sigbaarmaking van kerklik€ eenheid
en evaluering van sinodale insette in hierdie
verband.
6.5 Die Algemene Slnode dra dit aan die ASK op om
die ander Ned Geref Susterkerke binne die RSA
te nader met die oog op die vorming van ‘n
samewerkingstruktuur van Ned Geref Kerke. Die
samewerkingstruktuur sal dan ‘n deurlopende
gespreksforum wees waar sake van gemeen
skaplike belang bespreek kan word.
Die ASK verklaar dat daar geen prinsipiële
besware is as lidmate en kerkvergaderings, in die
Hg van “Kerk en Samelewing”, reeds volgens
hierdie aanbeveflngs optree nie.

42

4.2.3 EEUFEES: CHURCH OF CENTRAL AFRICA
PRESBYTERIAN NKHOMA SYNOD
Die voorsitter en die sekretaris van die Federale Raad is af
gevaardig na die eeufeesverrigtinge in Augustus 1989.
4.2.5 SENDINGJAAR
Met dankbaarheid is kennis geneem van alle reëlings en die
goeie reaksie van die Iidkerke.
4.2.6 IGREJA REFORMADA EM PORTUGAL
Die Algemene Sinode neem met blydskap kennis dat hier
die kerk die uitnodiging aanvaar het am lid van die Federale
Raad te word.
4.2.7 STUDDEKOMITEES
Verskeie studiekomitees het deeglike en waardevolle ver
slae ingedien, byvoorbeeld oar verstedeliking, verantwoor
delike ouerskap, tentmaker-bediening en rentmeesterskap.
4.2.8 VERGADERING VAN MAART 1988
Op hierdie vergadering het afgevaardigdes van die Ned Geref
Sending Kerk en die Ned Geref Kerk in Afrika die vergade
ring verlaat toe besluit is am nie hul voorstel tot wysiging
van die volgarde van die agenda te aanvaar nie.
Hierdie broers het die afleiding gemaak dat die Federale Raad
nie meer relevant is nie en dat sy geloofwaardigheid op die
spel is omdat hy “nie bereid is am die brandende sake
rakende die verantwoordelikheid van die Ned Geref Kerke
in die huidige Suid-Afrikaanse situasie as sy hoogste priori
teite aan te spreek nie”.
Deur die voorsitter en andere is aangetaan dat dit nie die
geval is nie aangesien die vergadering drie dae sou duur. Dit
hat niks gebaat nie en die betrokke broers het die vergade
ring verlaat en apart vergader.
Dit het die vergadering ontwrig. Etlike broers het herhaaldelik
probeer am hulle te laat terugkeer.
Om die moeilike situasie te prabeer oorbrug, is die volgende
voorstel deur die Federale Raad goedgekeur:

4.1.5 Hierdie besluit is in Die Kerkbode gepubliseer met die
uitdruklike vermelding dat dit nag net die aanbeveling van
die ASK aan die Algemene Sinode is.

“Die Federale Raad gaan in sitting as ‘n broederlike an
derhoud onder die vaarsitterskap van ds FD Sakala en noai
die broeders wat die vergadering verlaat het am hierdie broe
derlike onderhoud by te woon en hulle saak te stel.”

4.2 DEELNAME AAN D~E FEDERALE RAAD

Die volgende vier lede van die Ned Geref kerk se afvaardi
ging het laat aanteken dat hulle daarteen gestem het: Di JvW
du Plessis, JI Roux, DS Snyman en GSJ Möller.

4.2.1 AFGEVAARDIGDES
Die afvaardiging van die Ned Geref Kerk het bestaan uit 14
lede te wete 9 lede van die Algemene Sinodale Kommissie,
3 verteenwoordigers van die Sendingdepartemente van die
5 Tealogiese Fakulteite en 2 uit die Algemene Sinodale
Sendingkommissie.
4.2.2 BESLUITE OOR KERKEENHEID
Na luid van die besluit van die vorige Algemene Sinode het
die skriba die besluite oar kerkeenheid aan die sekretaris van
die Federale Raad gestuur.
4.2.3 VERSLAG OOR LIDKERKE
By elke vergadering ward breedvoerige verslae ingedien oar
die ewe en werk van elke lidkerk. Dit varm ‘n belangrike
deel van elke Federale Raadsvergadering. Dit was besonder
verblydend am te verneem van die graei van die Nkhoma
sinode (in Malawi) waar ongeveer 10 000 volwassenes per
jaar gedoop ward.

4.2.9 SPESDFIEKE BESLUITE NA AANLEIDDNG VAN BE
SKRYWDNGSPUNTE VAN DDE NED GEREF SENDING
KERK:
Dr A Boesak het ‘n samevattende voorstel voargedra na
mens die afgevaardigdes wat vroeër die vergadering verlaat
het, en wat aanvanklik deur die Ned Geref Sendingkerk in
gestuur is, ni:
4.2.9.1 Apartheid
“Die Ned Geref Sendingkerk herbevestig sy diepste oortui
ging dat dit nie op die weg van die Kerk lé am ‘n bepaalde
partypolitieke beleid vir die Suid-Afrikaanse situasie te ant
werp of voor te skryf nie. Kragtens sy profetiese roeping
is die Kerk egter verplig am kritiek uit te spreek en beswaar
aan te teken wanneer ‘n owerheid daarop aanspraak wil
maak dat hy ‘n Christelike Owerheid is.”
“Die Kerk wil dit as sy oortuiging uitspreek dat die apart
heidsbeleid en/of afsonderlike ontwikkeling 5005 deur die
owerheid gehandhaaf, in stryd is met die evangelie:
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1. omdat, anders as die geregtigheid van die evangelie van
Christus op die versoening van die mens met God en met
sy medemens, die gedwonge skeiding van mense op
grondsiag van ras en kleur ten diepste gebaseer is op
die oortuiging van die fundamentele onversoenbaarheid
van mense wat op so ‘n wyse geskei is;
2. omdat die sisteem wat uit so ‘n beleid na yore kom,
noodwendig moes lei en gelei het tot ‘n toenemende
polarisasie tussen mense, vera! omdat die praktyk on
teenseglik aangetoon het dat binne die sisteem een
bevolkingsdeel, naamlik die blankes, bevoorreg is en dat
daar gevolglik nie voldoen is aan die evangeliese eis dat
geregtigheid aan almal sal geskied nie; en
3. omdat daardeur nie alleen die menswaardigheid van die
nie-bevoorregte bevolkingsdele nie, maar ook die mens
waardigheid van almal wat daarby betrokke is, aange
tas is”.
Hierdie voorstel is met 16 stemme teen 14 aanvaar. Die
volgende bykomende voorstel is met algemene stemme
aanvaar.
“Die Federale Raad verwerp elke ideologiese benadering
van die evangelie wat insluit ‘n ideologie van apartheid
en ‘n ideologie van geweldadige revolusie, wat albei ‘n
polariserende uitwerking het.
Ons basis van bespreking van kerkverhoudinge en een
heid moet die aanvaarde gereformeerde belydenisskrifte
wees”.
4.2.9.2 “Status Confessionis” — kettery en afgodery
Die volgende twee voorstelle van die Ned Geref Sending
kerk is in ‘n stemming met geslote stembriewe met 19 teen
6 verwerp:
4.2.9.2.1 “Omdat die sekulêre evangelie van apartheid ten
diepste die belydenis van versoening in Jesus Christus en
die eenheid van die Kerk van Jesus Christus in sy wese
bedrieg, verklaar die Ned Geref 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 evangelie is en dat sy volgehoue onge
hoorsaamheid aan die Woord van God, ‘n teologiese ket
tery is”.
(Sien Handelinge Ned Geref Sendingkerk 1982 p 706 en
604)
4.2.9.2.2 “Kettery en Afgodery
Die Ned Geref Kerk gb, na die Sinode (NGSK) se oortuiging
in die ideologie van apartheid wat direk in stryd is met die
Evangebieboodskap van versoening en die sigbare eenheid
van die Kerk. Daarom bring die Sendingkerkbesluite van
1978 mee dat hy nie anders kan as om met die diepste beed
wese die Ned Geref Kerk van teologiese kettery en afgo
dery te beskuldig nie, gesien in die hg van haar teologies
geformuleerde standpunt en die implementering daarvan in
die praktyk.
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“In die big hiervan versoek die Ned Geref Sendingkerk die
Federale Raad om te besluit dat:
Elke lidkerk versoek word om te oorweeg of die beoefening
van die beleid van apartheid in woord en daad nie vir elke
lidkerk afsonderhik ‘n Status Confessionis daarstel nie.
Die Ned Geref Kerk versoek word om nie maar net die han
tering van apartheid: te bevraagteken nie, maar ook die
ideologie van apartheid as sodanig uitdrukhik as sonde te
verwerp”.
4.2.9.3 Kerkeenheid
Die volgende voorstel van die Ned Geref Sendingkerk is nie
aanvaar nie.
“Die Federale Raad van Ned Geref Kerke verklaar dit as hulle
gemeenskaphike oortuiging dat die Bybelse leer oor die een
heid van die kerk en die gereformeerde opvatting oor die sig
bare eenheid van die kerk uiteindehik gestalte moet vind in
een enkele Ned Geref Kerkverband. Dit beteken dat die be
staande institute sal moet verenig in ‘n enkele instituut, ge
organiseer volgens gereformeerde kerkreg en kerkverband.
Rasse-oorwegings sal geen rol speel in die kerkregtehike in
rigting van hierdie kerk nie. “Taal- en kulturele verskille, 5005
alle ander verskihlende bedieningsbehoeftes, sal langs die
gewone gereformeerde wee hanteer word, en sal dien tot
die onderhinge verryking binne die een enkele sigbare kerk”.
“Die Federale Raad van Ned Geref Kerke besef dat daar talle
praktiese probleme verbonde is aan so ‘n proses van kerk
vereniging en aanvaar dat dit slegs verwesenlik sal kan word
hangs die weg van indringende samesprekings tussen die ver
skillende hidkerke. Sulke praktiese probleme durf egter nooit
genoegsame rede te wees om af te sien van die Bybelse en
gereformeerde ideaal nie”.
“Die Federale Raad van Ned Geref Kerke bely gesamentlik
hulle skuld aan die wyse waarop die twee Kerke, elk op sy
eie manier, bygedra het tot die gebrek aan sigbare en geeste
like eenheid wat oor jare heen binne die Ned Geref Kerk
familie gegroei het en steeds bestaan”.
Die volgende voorstel van ‘n tydelike kommissie is in die plek
daarvan eenparig aanvaar:
“In die big van besluite wat die Federale Raad en die ver
skillende sinodes reeds oor kerkeenheid geneem het, is dit
duidelik dat die Federale Raad die verskiblende kerke die saak
van kerkeenheid as van die uiterste bebang vir die familie van
Ned Geref Kerke beskou.
Daarom besluit die Federale Raad:
Cm al die beskikbare inbigting en die aanbevelings wat aan
die Raad voorgelê is, na die verskilbende sinodale kommis
sies van die Ned Geref Kerkfamihie te verwys vir hantering
deur die onderskeie higgame.
Die Federabe Raad versoek die sinodale kommissies om die
saak van ‘een gereformeerde kerkverband in suidebike Afri
ka’ en die praktiese implikasie daarvan, te bestudeer en te
evalueer.

Die Ned Geref Sendingkerk doen hierdie oproep in diepe oot
moed en selfondersoek dat ons nie ‘terwyl ons vir ander
gepreek het, self verwerphik sou wees nie. “.

Kerkeenheid kan bevorder word deur gesamenthike aanbid
ding, kanselruihing en afgevaardigdes van die famihie van Ned
Geref Kerke byeen te roep om die aangeleentheid te
bespreek en op verdere optrede te besluit.

1 Kor. 9:27 (Kyk Handehinge Ned Geref Sendingkerk 1982
p 714 en 607)

Die Federale Raad is diep daarvan bewus dat die aangeleent
heid van kerkeenheid en ook ander sake wat die lede van
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die verskillende kerke raak, alleen met goeie gevoig bespreek
kan word as die bespreking in die gesindheid van Christus,
in liefde en met toegeeflikheid gevoer word”.

al die Iidkerke vir kommentaar gestuur word, en om die be
lydenis ook te aanvaar as ‘n basis vir die gesprek oor kerk
eenheid.

4.2.10 VOORTGAANDE BESINNING
Vir indringende aandag is die volgende sake na die Iidkerke
verwys: Die toekoms van die Federale Raad, Kerke in front
liniestate, vreedsame oplossings vir die stryd, die verbod op
fondse uit die buiteland, die belydenis van Beihar, apartheid,
aanhouding sonder verhoor en kerkeenheid. Uit ander ver
slae is dit duidelik dat hieraan aandag gegee en aanbeve
lings daaroor gedoen word.

4.2.13.2.4 Versoek van Gereformeerde Ekumeniese Raad
oor armoede
Die Gereformeerde Ekumeniese Raad het besluit dat die
familie van NG Kerke ‘n konferensie oor armoede in Suid
Afrika moet reel.

4.2.11 AANHOUDING SONDER VERHOOR
4.2.11.1 Die Federale Raad het besluit dat die 4 lidkerke
in die Republiek van Suid-Afrika elk twee persone benoem
om hierdie en verwante sake met die minister te bespreek.
So ‘n ontmoeting het inderdaad later plaasgevind maar die
Ned Geref Kerk in Afrika het nie die afgevaardigdes van die
Ned Geref Kerk, Ned Geref Sendingkerk en die Reformed
Church in Africa vergesel nie.
4.2.11.2 Aanbeveling
Die Algemene Sinode betuig sy waardering vir die empatie
waarmee die Minister van Wet en Orde die afvaardiging uit
die familie van Ned Geref Kerke te woord gestaan het en
vir daadwerklike stappe wat daaruit voortgevloei het.
4.2.12 DS PES SMITH
4.2.12.1 Aanbeveling
Die Algemene Sinode boekstaaf sy hoe waardering vir die
jarelange toegewyde diens wat Ds PES Smith ook as lid en
voorsitter van die Federale Raad met soveel geduld, wys
heid en offervaardigheid gelewer het.
4.2.13 DIE UITVOERENDE KOMITEE
4.2.13.1 Personeel
Ds PES Smith (Voorsitter>
Ds FD Sakala (Vise-Voorsitter)
Ds IF Mentor
Ds DT Keta
Ds Sukdaven
Dr P Rossouw
Dr AM Hofmeyr (Skriba)
4.2.13.2 Hantering van opdragte
4.2.13.2.1 Verspreiding van studiestukke
Die Federale Raad het die nuttige stap gedoen om
waardevolle studiestukke te stuur aan die amptelike organe
van die lidkerke vir publikasie, wat dit aan hulle betrokke
kommissies besorg. Terugvoering aan die Federale Raad is
versoek.

4.2.13.2.5 Uitbreiding van samewerking
Die Federale Raad het besluit om meerdere kommunikasie
tussen die Federale Raad en die Council of Reformed
Churches in Central Africa tot stand te bring.
14.2.13.2.6 Volgende vergadering
Die volgende vergadering van die Federale Raad word beplan
vir Augustus 1 991 sodat ‘n meer sinvolle gesprek eers kan
plaasvind nadat sinodes van lidkerke oor brandende vraag
stukke besluit geneem het.
4.2.14 TOEKOMS VAN DIE FEDERALE RAAD
4.2.14.1 Aanbeveling
Die Algemene Sinode besluit dat die Federale Raad as’n fo
rum vir gesprek oor gemeenskaplike sake behou word as
uitdrukking van ‘n federale band tussen die NG Kerke binne
en buite die RSA.

4.3 DDE VEREENDGDNG-BERAAD
4.3.1 AGTERGROND
Op die vergadering van die Gereformeerde Ekumeniese
Sinode (GES) tans die Gereformeerde Ekumeniese Raad
(GER) te Harare (waaroor afsonderlik verslag gedoen word>
is die besluite geneem dat die familie van Ned Geref Kerke
ocr alle aspekte rakende onderlinge verhoudinge ‘n beraad
in Suid-Afrika sal hou. Dit het plaasgevind op 6-10 Maart
1989 te Vereeniging.
4.3.2 AFGEVAARDIGDES
4.3.2.1 Die volgende Kerke was teenwoordig
Ned Geref Kerk
Ned Geref Sendingkerk
Reformed Church in Africa
Ned Geref kerk in Africa
Evangeliese Gereformeerde Kerk in Afrika
Dutch Reformed Church in Botswana
Reformed Church in Zambia
Church of Central Africa Presbyterian Nkhoma Synod
Church in Central Africa Prysbyterian Harare Synod
lgreja Reformada em Mocambique
4.3.2.2 Die Ned Geref Kerk-afvaardiging
Proff JA Heyns, PC Potgieter, DA du Toit, Drr DJ Hattingh,
P Rossouw en Ds DJ Viljoen

4.2.13.2.2 Kerkeenheid
Indringende aandag is ook deur die Federale Raad gegee aan
die vraagstukke rakende die meerdere sigbaarmaking van
die wesenlike eenheid van die Ned Geref Kerkfamilie.

4.3.2.3 Interim Komitee
Die Interim Komitee van die GER was volledig aanwesig.

Die Algemene Sinode neem ook kennis van die stappe tot
strukturele eenwording tussen die Ned Geref Sendingkerk
en die Ned Geref Kerk in Afrika en bid hulle die seen van
die Here toe.

4.3.3.1 Die beraad het ooreengekom dat al die studiestukke
en rapporte rakende die familie van Ned Geref Kerke wat op
die vergadering van die Gereformeerde Ekumeniese Raad te
Harare gedien het, die agenda van die samesprekings vorm.
(Vergelyk die verslag oor die Gereformeerde Ekumeniese
Raad>.

4.2.13.2.3 Belydenis van Belhar
Die Algemene Sinode neem kennis dat die versoek van die
Ned Geref Sendingkerk dat die belydenis van Beihar by die
belydenisgrondslag van die Federale Raad gevoeg word, aan

4.3.3 DIE VERLOOP VAN DIE BERAAD

4.3.3.2 Verder is besluit dat besluite wat geneem sal word
geen bindingskrag ten opsigte van enige kerk het nie. Van
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die deelnemers is verwag om die besluite te verdedig tensy
hulle tydens die vergadering aandui dat hulle daarmee nie
saamstem nie.
4.3.3.3 Heel aan die begin van die Beraad was die kwes
sie van die teenwoordigheid van die wêreldpers ter sprake.
Die standpunt van die Ned Geref Kerkafvaardiging was dat
die lede van die Beraad openlik en vry moes kon praat sonder
am steeds rekening te hou met die pers. As kompromis is
uiteindelik toegegee dat die Beraad op die Dinsdagoggend
geslote sal wees, rnaar daarna oop. Gedurende hierdie ge
slate sessie het al die afgevaardigdes gemoedelik en open
uk gepraat en het die afgevaardigdes van die Ned Geref Kerk
oak hulle goedgesindheid teenoor die ander kerke probeer
openbaar.
4.3.3.4 ‘n Klein komitee van 5 lede is benoem am ‘n
konsep-getuienis van die Beraad op te stel. Die konsep van
hierdie getuienis was egter van so ‘n aard dat die afvaardi
ging van die Ned Geref Kerk horn nie daarmee kan vereen
selwig nie.
4.3.3.5 Cm hulle standpunt te stel is die volgende verkla
ring die volgende oggend uitgereik.
1 .1 The delegates of the DRC explicitly reject the sys
tem of discriminatory apartheid. They pledged them
selves to entreat the government to dismantle meas
ures and laws which are offensive and destructive
to human dignity.
1 .2 In the spirit of “Church and Society” the delegates
of the DRC confess with humility and sorrow the
participation of their church in the introduction and
legitimation of the ideology of apartheid and the sub
sequent suffering of people.
1 .3 We again express our concern about the ongoing
state of emergency and accompanying measures
and request the government to lift it as soon as
possible.
1 .4 The DRC delegates stress that the withholding of
political maturity and rights from a part of the popu
lation is a serious affront to human dignity.
4.3.3.6 Hierdie verklaring het groot ontsteltenis by die
ander afgevaardigdes uitgelok, veral oar die woorde “dis
criminatory apartheid” wat hulle onaanvaarbaar gevind het
omdat hulle dit sien as “not pertaining to apartheid as a
whole, but to “discrimenatory apartheid” a term we find
both unacceptable and objectionable”. Op daardie stadium
was die hele voortgang van die Beraad op die spel.
4.3.3.7 In ‘n ernstige gesprek met die afvaardiging van die
Ned Geref Kerk afsonderlik het die Interim komitee van die
GER die afvaardiging oak versoek am daardie verkiaring te
rug te trek.
4.3.3.8 Intussen is die hoofmosie van die klein kommis
sie, sowel as ‘n voorstel van dr Boesak, ter tafel gelê, en
is daar soos volg besluit (saamgevat in “The Testimony of
Vereeniging”):

THE TEST~MONY OF VEREEMG~NG
PREAMBLE
It is with gratitude to God that we churches of the
Dutch Reformed Family, under the leadership of the
Interim Committee of the Reformed Ecumenical Coun
cil, could meet in a brotherly discussion on social and
ecclesiastical issues which trouble our churches.
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We were reminded at the opening of the Consultation
of our need for full reliance on God in whose image
we are made and whose representatives we are. We
met in the awareness that He has given us a ministry
of reconciliation in our troubled society as agents of
justice and love. The spirit of love prevailed, even
when there was a clear difference of opinion ex
pressed on issues such as apartheid and the unity of
the church. It was in the confrontation on the issues
that the demands of social justice emerged most
clearly.
In the discussions, it soon became apparent that, in
spite of the different positions between the Dutch
Reformed Church and the other churches in the same
family, there was a solid basis on which we all could
accept one another as fellow servants of God, as we
seek for the coming of His Kingdom and its righteous
ness in this area of the world.
This mutual acceptance prevailed, even though
delegates were all aware of the different perceptions
of the political situation in South Africa and of the
different responses to it. A key feature of this mutual
acceptance was the expression of guilt by delegates
of the Dutch Reformed Church for its complicity in the
system of apartheid.
It appeared at first that there was a far-reaching and
unprecedented unity. But this perception was soon
placed in doubt as the discussion progressed. For it
soon became apparent that in spite of the basic one
ness, the difference in perception and response could
not easily be brought into a consensus statement that
reflected a common mind. Rather, at the end of the
second day the diverging perceptions assumed such
a high profile that many were constrained to speak
not only of different perceptions and different
responses, but of two worlds in the one family of
churches. Reference was made to the possibility that
the black churches might have to go their own way
without the company of the Dutch Reformed Church.
The euphoria of the first days gave way to a feeling
of near despair one day later.
But just when a break threatened, a consensus
emerged, not one that reflected a common mind on
all issues, but one that was deeper and better found
ed than the one earlier. For now the conviction
prevailed that whatever the differences, and they
should not be minimised, the churches needed to con
sult together and wanted to remain together. The
areas of agreement and those where more discussion
is needed and the way ahead for the Dutch Reformed
Family are explained in the pages that follow.
OUR TESTIMONY
The Consultation adopted the following motion in
which it expressed its view of apartheid and the uni
ty of the Church:

ON APARTHEID
1. We have heard from the representatives of the
DRC repeated confessions of guilt with regard to
the establishment, maintenance and justification
of apartheid. We have heard their plea for forgive
ness. We too confess that we have not always
been willing to speak out clearly enough against
apartheid through fear. We now respond by reach
ing out in forgiveness and brotherhood and assure
our brothers from the white DRC that, well aware
of our own weakness and sin, we do not intend
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to hold the past against them, but together seek
a way forward to find God’s will for all of us.
2. We say clearly and unequivocally that we regard
apartheid in all its forms as a sin, as contrary to
and irreconcilable with the Gospel of Jesus Christ.
We agree that apartheid in all its forms cannot be
reformed, but must be totally eradicated from the
life of the South African nation and church.
3. In the light of this, we commit ourselves to work
together towards the dismantling of apartheid.
Therefore we believe that all discriminatory and un
just laws should be abolished, especially the Land
Act, Group Areas Act, Separate Amenities Act and
the Population Registration Act.
4. We call upon the Government to:
(a) cease immediately the practise of detention
without trial;
(b) lift the State of Emergency;
(c) release all political prisoners and detainees;
(d) unban all organisations opposing apartheid;
(e) as a matter of urgency start negotiations with
the authentic leaders of the majority in our
country. Here we are not speaking of co
optation and consultation, but of genuine
negotiations which will lead to a transfer of
power to the majority by free and fair
elections.
We believe that “sharing of power” means full and
meaningful participation of all the people at ail lev
els of government. We pledge continued support
for non-racial, non-violent opposition to apartheid.
5. ON CHURCH UNITY
We confess that even though we should be one
in Christ, in fact we are divided on the basis of
race, ethnicity and colour.
We pledge ourselves to become one, united, non
racial Reformed Church in Southern and Central
Africa.
6. ON THE FUTURE
We recognise that the people of South Africa are
one nation. Political change is necessary, but we
recognise that political change alone is not enough.
We therefore commit ourselves to work towards
genuine reconciliation based upon the demands of
the Gospel for justice for all.
We will work towards an open, non-racial demo
cratic society.
We realise that this is not an easy task, indeed for
some it may be more difficult than for others. But
we pledge solidarity to each other and obedience
to God. We do this, not in our own strength, but
in faith in Jesus Christ our Lord and depending
upon the guidance of His Holy Spirit.
The content of this motion represents the official
standpoint of the Consultation.

It became evident that the representatives of the DRC
could not identify with the motion as it was adopted.
They felt that this motion went beyond what was
agreed upon by the DRC in Church and Society and
that this document determines their present mandate.
At our request, however, they were prepared to make
some statements in which they expressed their own
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view of the burning issues at hand. They too realise
that there are laws, such as the Land Act, Group Areas
Act, Separate Amenities Act and the Population Regis
tration Act, which are the four pillars of apartheid and
are experienced by million as degrading and as violat
ing the human dignity, and they are willing, in co
operation with the other churches, to bring these mat
ters to the attention of the present Government.
In a statement presented to the Consultation by the
DRC delegation we found several Biblical principles
that are accepted by all of us. The Consultation,
however, is of the opinion that this statement, just
as Church and Society, stops short at the principles
and fails to implement them in a practical and con
crete way, by clearly indicating what is to be done.
As long as this has not been done the credibility of
the DRC remains at stake. As members of this Con
sultation we urge the DRC to go beyond the position
of Church and Society and spell out clearly and con
cretely what is the task of Christians in this day an
in this land.
In the meantime we expect from the DRC delegates
that they will present the motion adopted by the Con
sultation to all the official church meetings for discus
sion and we also expect that the DRC, when and
where possible, will act upon it.
On the unity of the Church the motion states unam
biguously: “We pledge ourselves to become one, unit
ed, non-racial Reformed Church in Southern and Cen
tral Africa”. The delegates of the DRC, however, stat
ed that they could not identify with this pledge, be
cause their church, while recognising the need for
spiritual and visible unity, is not yet ready to say what
the structural model of the one-church-to-be will be.
The Consultation was deeply disappointed by this and
therefore urges the DRC delegation to bring our pledge
to their church as a matter of the greatest urgency.
THE FUTURE
As agreed at the beginning of the Consultation we all
commit ourselves to bring all the matters decided upon
to our churches and seek from them the approval of
these decisions. Unless disagreements have been in
dicated to the Consultation, we will defend the reso
lutions of the Consultation.
We also plead with all the member churches, as a mat
ter of priority to bring the outcome of the Consulta
tion, with all the relevant documents (the Statement
of the DRC, and the Statement of the NGKA, “The
Struggle for Liberation between the Two Worlds in
South Africa”, before their respective congegations
and church bodies in order to involve in these discus
sions people belonging to the various churches.
Once again we say with the motion: “We realise that
this is not an easy task, indeed for some it may be
more difficult than for others. But we pledge solidari
ty to each other and obedience to god. We do this,
not in our own strength, but in faith in Jesus Christ
our Lord and depending upon the guidance of His Holy
Spirit.”

5. DIE STANDPUNT EN ANTWOOD VAN DIE AF
VAARDIGING VAN DIE NED GEREF KERK
5.1 Die lede van die afvaardiging van die Ned Geref Kerk
het nie deelgeneem aan die bespreking en behandeling van
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die versiag nie. Vyf van hulle het ook buite stemming gebly
en ‘n sesde lid het sy teenstem, met opgawe van redes, laat
aanteken.

Deeglike en ernstige bespreking van die hele saak het
plaasgevind en aan die einde daarvan het die ASK soos voig
besluit:

As antwoord op hierdie versiag het die Ned Geref Kerk se
afvaardiging die volgende dag die volgende verklaring
voo rg el ê.

Verkiaring van die Algemene Sinodale Kommissie op
15.3.1989

5.2 Verklaring van die Ned Geref Kerk-afvaardiging.
1. We take note of the motion of the other DRC
Churches and give the assurance that we will
present it to all our church meetings for discussion.
2. We confess with humility and sorrow the partici
pation of our church in the introduction and legiti
mation of the ideology of apartheid and the sub
sequent suffering of people.
3. We declare that, snce any ideology speaks deci
sively above and alongside the truth of the Bible,
the ideology of apartheid is a political and social
system whereby human dignity is adversely affect
ed, and whereby one particular ethnic group is
detrimentally oppressed by another, and connot
be accepted on Christian ethical grounds, because
it contravenes the very essence of reconciliation,
neighbourly love, and righteousness, the unity of
the church and inevitably the human dignity, of all
involved and is therefore a sin. Any teaching of the
church that would defend this ideology would have
to be regarded as heretical, that is, in conflict with
the teaching of Scripture.
4. We again express our concern about the ongoing
state of emergency and accompanying measures
and request the government to lift it at the earli
est possible moment.
5. With regard to all the facets of society, we of the
Dutch Reformed Church, will continually ask what
is right in God’s sight, and will combat all injustice.
6. We commit ourselves to strive for justice for all
people in our country with regard to social, educa
tional, economic and political matters as well as
in all other spheres of life.
7. We unequivocally dissociate ourselves from the
view that it is the calling of the church to prescribe
any political model or policy to the government.
We do maintain, however, that the church must
proclaim that the demands of love, justice and hu
man dignity must be embodied in society.
8. Consequently we will continue to test every ex
isting and proposed model against the Scriptural
demand.
9. In the light of the abovementioned it is our con
viction that all the members of the DRC Family in
South Africa should work together on all burning
issues and approach the government together
whenever necessary.
6. VERSLAG AAN DIE ALGEMENE SINODALE KOM
MISSIE OP 15 MAART 1989
Die Ned Geref Kerk-afvaardiging het breedvoerig aan die Al
gemene Sinodale Kommissie gerapporteer (vyf dae na die
Beraad).

1. Die Algemene Sinodale Kommissie het ernstige
aandag gegee aan die besluite van die Beraad en
betuig waardering vir die optrede van die Ned Geref
Kerk se afvaardiging.
2. Die aandag word daarop gevestig dat die beraad
nie besluitnemingsbevoegdhede wat bindend op
die Iidkerke van die Ned Geref Kerkfamilie is, het
nie.
3. Met betrekking tot die verklaring van die afvaardi
ging van die Ned Geref Kerk:
3.1 Die Algemene Sinodale Kommissie aanvaar punt
1 en 4-9.
3.2 Die ASK neem kennis van die besluite van die
Vereeniging-kerkeberaad en gee die versekering
dat ons dit aan al ons kerklike vergaderinge sal
deurgee vir bespreking.
3.3 Met betrekking tot punt 2 en 3 van die verkla
ring oordeel die Algemene Sinodale Kommissie
dat dit verstaan moes word in die hg van Kerk
en Samelewing par 38, 218, 332, 206 en 307.
3.4 Die ASK spreek weer sy kommer ult oor die voort
gesette noodtoestand in Suid-Afrika en oor maat
reels wat daarmee gepaard gaan en versoek die
Regering om dit so gou as moontllk op te hef.
3.5 Die Ned Geref Kerk sal oor alle fasette van die
sarnelewing steeds vra na wat in God se oë reg
is en ons sal alle ongeregtigheid bestry.
3.6 Ons verbind ons daartoe om na geregtigheid te
strewe vir al die mense in ons land: op maat
skaplike, opvoedkundige, ekonomiese en
politieke terreine en ook in alle ander
lewensverbande.
3.7 Ons distansieer ons onomwonde van die siening
dat dit die roeping van die kerk is om enige
politieke model, of beleid aan die regering voor
te skryf. Ons beskou dit egter as die kerk se taak
om die eise van liefde, geregtigheid en mens
waardigheid te verkondig wat in die samelewing
beliggaam moet word.
3.8 In die hg hiervan sal ons voortgaan om elke be
staande en beoogde politieke model aan die Skrif
tuurlike eise te toets.
3.9 Met bostaande in gedagte, is dit ons oortuiging
dat al die lede van die Ned Geref Kerk-familie in
Suid-Afrika ten opsigte van alle brandende vraag
stukke saam behoort te werk en die Regering,
wanneer nodig, gesamentlik behoort te nader.
4.3.7 INISIATIEF VAN DIE NED GEREF KERK
Kort na die beraad het die Ned Geref Kerk die inisiatief
geneem om aan die Ned Geref Sendingkerk, die Ned Geref
Kerk in Afrika en die Reformed Church in Africa te skryf om
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hul personeel te benoem sodat ‘n afspraak met die Ower
held gemaak kon word ten einde die besluite van die beraad
aan hulle oor te dra. Reaksie op hierdie skrywes word nog
ingewag.

1. Ringe is versoek om voortdurend te let op die werkla
ding van predikante en steeds te streef na die ideaal
dat ‘n predikant nie meer as 700 doop- en belydende
lidmate sal bedien nie.

4.3.8 AANBEVEUNGS

2. Die Skakelkomitee van Kuratoria en die Kuratoria is
versoek om te besin oor die moontlikheid om ‘n
beperking op die toelating van teologiese studente te
plaas.

4.3.8.1 Die Algemene Sinode spreek sy dank uit dat op die
pad van voortgesette dialoog voihard word en bevestig sy
standpunt dat die nouste bande tussen die familie van Ned
Geref Kerke ons roeping is.
4.3.8.2 Die Algemene Sinode aanvaar die besluite van die
Algemene Sinodale Kommissie soos in punte 1-3.9 hierbo
oor die Vereeniging-beraad.

4.4 OORAANBOD VAN PROPONENTE EN
ALGEMENE BEDDEMNGSFONDS
4.4.1 Op 10 Maart 1987 het die ASK by wyse van ‘n
memorandum van die AKAE kennis geneem van die ont
stellende situasie dat op daardie stadium daar 85 proponente
sonder beroepe was. Slegs in 35 gemeentes was daar
vakante poste.
Projeksies wat toe gedoen is, het met 2 aannames gewerk:
1. dat die lading lidmate per predikant sal afneem;
2. dat die lading lidmate per predikant konstant bly soos
in 1985.
Die volgende projeksie is voorgelê:
TABEL: PROJEKSIE VAN VRAAG NA PROPONENTE TOT
1993
= tekort; + = oorskot)
Aanname 1
(dalende lading)
Jaar
86
87
88
89
90
91
92
93

Aftree 65
+ 20
+ 35
+60
+105
+185
+200
+215
+230

Aanname 2
(konstante lading)
Aftree 60
—55
—25
—15
—
5
—
3
+ 3
+ 5
+12

Aftree 65
+ 25
+ 45
+ 90
+ 182
+360
+ 405
+455
+513

Aftree 60
—
60
—5
+ 60
+ 116
+ 171
+210
+255
+312

Daar is bereken dat daar in 1987 50 proponente sal oorbly
nadat al die bestaande vakatures gevul is. Dit korreleer bale
goed met die 45 wat volgens aanname 1 vir 1 987 voorsien
is. Kieruit kan afgelei word dat die dalende tendens toy la
ding lidmate per predikant wat van 1981 tot 1985 waar
geneem is, nou gestuit is en waarskynlik kan omkeer. In
dien dit waar is, en dit nie gestuit word nie, kan die sneeubal
effek wat in aanname 2 loud. 65) waargeneem word ver
der vererger.
Indien die kerk daarin kan slaag om op die korttermyn die
skepping van nuwe “poste” vir die huidige ooraanbod van
proponente te stimuleer, kan dit op die lang termyn ‘n gewel
dige bydrae lewer tot die realisering van aanname 2 — ‘n
voortgesette daling in die lading lidmate per predikant.
4.4.2 Vir die langtermyn oplossing van die probleem is die
volgende maatreëls reeds deur die Sinode goedgekeur:

3. Die ideaal is gestel dat dit vir predikante moontlik ge
maak moet word om sonder skade vroeër (by. op 60)
te kan emeriteer.
4. Die AKAE het opdrag ontvang om die name van pro
ponente wat nog nie beroep is nie onder aandag van
beroepende gemeentes te bring.
4.4.3 Dit was egter duidelik dat hierdie maatreëls nie die
onmiddellike probleem van ‘n groeiende oorskot van pro
ponente sou hanteer nie. Terwyl dit vir die oplossing op die
lang termyn noodsaaklik is, moes daar op daardie stadium
stappe gedoen word om op die kort termyn oplossings te
vind.
Daar was kennis geneem dat daar toe reeds ‘n oorskot van
ongeveer 50 proponente was wat uiteindelik, nadat al die
bestaande vakatures gevul is, nie beroep sal kan word nie.
Hierdie probleem sou jaarliks progressief toeneem, indien
daar nie nou die nodige stappe gedoen word nie.
Dit is ook aangetoon dat die dalende neiging toy die lading
lidmate per predikant vermoedelik sou omswaai na die teen
deel. Indien dit gebeur sou die probleem nog meer handuit
ruk.
Indien dit toegelaat word om so te ontwikkel, sal dit waar
skynlik daartoe lei dat die aantal nuwe teologiese studente
wat jaarliks toegelaat word, dramaties kan afneem omdat
studente begin gb dat hulle nie meer beroepe sal ontvang
nie. So ‘n ontwikkeling sal nie alleen ons teologiese fakulteite
in ‘n dilemma dompel nie, maar kan ook daartoe lei dat die
gevreesde oorskot binne 8— 10 jaar in ‘n massale tekort kan
omswaai.
Dit was dus dringend nodig dat die saak op daardie stadium
die nodige aandag sou ontvang.
4.4.4 Dat daar genoeg werk in die kerk was, was duidelik
in die big van die volgende berekenings:
1. Die Ned Geref Kerk het in 1985 1 748 000 lidmate ge
had (opname deur ouderlinge) met 1965 “predikants
poste”. Dit beteken dat elke predikant gemiddeld 890
lidmate bedien. Indien elke predikant 700 lidmate sou be
dien, beteken dit dat 372 500 sou “oorbly”; ‘n verdere
potensiaal van 532 poste!
Hierdie soort berekening is egter erg teoreties en hou nie
rekening met die werklikhede 5005 bestaande gemeen
tegrense en bevolkingsverspreiding nie. Die volgende
berekening is meer prakties en bruikbaar:
2. In “Kerkspieël II” is bevind dat 40,38% van die pre
dikante (N 739) meer as 800 lidmate elk bedien. Hier
die 739 predikante is elk gemiddeld vir 1 064 lidmate ver
antwoordelik (Kerkspieel II p. 97).
Hieruit kan afgelei word dat ongeveer die helfte van die
predikante (300—350) waarskynlik 10 000 + lidmate be
dien. Daar is dus by die meeste van hierdie predikante
reeds genoeg werk om onmiddellik ‘n medeberaar te kan
akkommodeer sonder die probleme van grensverande
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rings, ens. nie. Talle van die gemeentes sou vermoede
Ilk ook bereid wees om medeleraars te beroep indien hulle
dit kon bekostig.
Daar is vermoedelik ook ‘n hele aantal gemeentes wat van
wee ekonomiese omstandighede poste bevries het, terwyl
daar genoeg werk vir ‘n nog ‘n leraar is.
Dit is dus duidelik dat daar genoeg werk binne die kerk is
om die proponente sinvol te kan benut, indien die fondse
beskikbaar sou wees. Indien werkgeleenthede toy die sen
ding en die jongkerke verder in berekening gebring word,
is dit nog duideliker dat daar wel genoeg werk is. Die kerk
behoort ook te gb dat die Here wat arbeiders roep, dit doen
met die oog op werk waarin Hy hulle wil benut. Dit beteken
dat die Kerk ook daarom ‘n groot verantwoordelikheid het
om die manne te benut.
4.4.5 Naas die objektiewe gegewens omtrent die feitelike
situasie toy die gebrek aan “poste”, is daar ook die aan
grypende nood van die proponente wat werkloos is. Talle
van hulle wat nou reeds so lank op ‘n beroep wag, onder
vind ernstige materiële nood. Dit is bekend dat sommige van
hulle daagliks van een werkgewer na die volgende gaan op
soek na werk. Telkens moet hulle hoor dat hulle kwabifika
sies nie toepasbik is nie. Sommige doen werk as sekuriteits
beamptes, terwyl selfs dit nie vir ander beskore is nie. Ter
wyl sommige op familie terugval vir onderhoud, is daar ander
wat ook nie die heenkome het nie.
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2. Die ASK rnaak die volgende aan die media bekend:
“Daar was ‘n tyd toe ons kerk ‘n ernstige tekort
aan bedienaars van die Woord beleef het. Die Here
is in die gebed gevra om in hierdie noodsaaklike
behoefte te voorsien. In Sy genade het Hy so ryk
Ilk voorsien, dat daar tans meer proponente vir
beroepe beskikbaar is, as werkbike poste wat in
gerneentes bestaan. Hierdie tekort aan poste is nie
te wyte aan die feit dat daar nie genoeg werk vir
aI hierdie persone binne die kerk is nie, rnaar om
dat gemeentes vanweë finansiëbe en ander redes
nie altyd huble weg oopsien om sulke poste te skep
nie.
Die Algernene Sinodale Kommissie verklaar sy
dank teenoor die Koning van die Kerk vir die ruirn
voorsiening van proponente en is daarvan oortuig
dat alles moontlik gedoen moet word om die
gawes en toerusting van hierdie persone in diens
van die Kerk en die Koninkryk te benut.
In die big van hierdie nuwe situasie wat ontstaan
het, het die ASK besluit om:
1. Op gerneentes ‘n beroep te doen om vakatures
wat mag ontstaan so spoedig moontlik te vub.

Die kerk mag nie ongevoelig staan teenoor die werklike nood
van hierdie manne nie. Hulle het alimentasie dringend nodig.

2. Gemeentes te versoek om van proponente op
‘n tydelike basis gebruik te rnaak om pastorabe
huip te verleen.

4.4.6 In die big van hierdie gegewens het die ASI~ soos volg
besluit:

3. Oor te gaan tot die stigting van ‘n Abgernene
Bedieningsfonds orn gemeentes te help om:
3.1 vobtydse poste vir beraars te skep;

1. Die ASK besbuit kragtens K.0. art. 40.2.2:
1 .1 ‘n Algernene bedieningsfonds word in sarnewer
king met die onderskeie sinodes geskep orn:

3.2 finansiëbe hubp te verbeen aan gemeentes
om van proponente op ‘n tydelike basis
gebruik te maak;

1 .1 .1 gemeentes en ringe te help om voltydse poste
vir Ieraars te skep;

3.3 in uiterste noodgevalle proponente in
finansiële nood te help.

1.1.2 finansiële huip te verbeen aan gerneentes orn
van proponente op ‘n tydelike basis gebruik te
moak;

Die ASK bring graag ook die vobgende besluit van
die Algernene Sinode (Oktober 1986) onder
aandag.

1 .1 .3 in uiterste noodgevabbe aan proponente wat nog
nie beroepe ontvang het nie, finansiële hubp te
verleen.

“Die Sinode dank die Here wat arbeiders vir Sy
wingerd roep vir die huidige groot oes aan beskik
bare teobogiese studente en roep die seuns van die
Kerk om op steeds biddende oorweging te skenk
aan die vraag of hubbe nie geroep word vir die be
diening nie. Die Sinode steb horn ten doeb orn able
moontlike wee te benut, orn te verseker dat hubbe
wat tot die bediening geroep word, uiteindelik ook
in ‘n werkkring geplaas sal word” (Agenda pp
389-390).

1 .2 Die fonds word geloods en geadministreer deur
‘n ad hoc-kommissie wat saamgestel word uit
een verteenwoordiger elk van die:
ASK, AKAE (sameroeper), AKF, AKDB, Die drie
Kuratoria, AJK.
1 .3 Samewerking van die onderskeie sinodes word
so spoedig rnoontlik aan die hand van ‘n voorleg
ging van die Kommissie vir die Algemene Be
dieningsfonds gevra.
1 .4 Die fonds moet so gestruktureer word dat vol
doende voorsiening gernaak word vir inspraak
van ringe en sinodes by die toekenning van sub
sidies aan gemeentes.
1 .5 Die kommissie vir die Abgernene Bedieningsfonds
doen versiag aan die volgende Algernene Sinode
via die ASK. Vorderingsverslae word gereeld aan
die ASK voorgelé.

4.4.7 Aanvankbik is gepoog orn die fonds apart te registreer
in terme van Wet 107 van 1978, rnaar dit het gebbyk uit
onderhandebings met die Direkteur van Fondsinsarneling dal
dit nie nodig is nie.
4.4.8 Uit die versbag van die Kornrnissie vir die Abgernene
Bedieningsfonds wat in Maart 1 990 aan die ASK voorgelë
is, blyk die volgende:
4.4.8.1 In opvolging van die besbuit van die ASK orn die
fonds in die lewe te roep, het 9 van die 11 sinodes se Sino
dale Kornrnissies besluit orn vobbedig met die fonds saam te
werk. Die Sinode van die OVS se Sinodabe Kommissie het
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bes’uit om die doelstellings en beginsels van die bedienings
fonds te steun, maar om die toepassing daarvan in die OVS
op ‘n ander wyse aan te pak. Daarvolgens aanvaar OVS die
verantwoordelikheid om op ‘n pro-rata basis jaarliks verant
woordelikheid te aanvaar vir die indiensstelling van
proponente waarvoor fondse binne die OVS gevind sal word.
Die Sinode van Oos-Kaap het besluit dat samewerking met
die fonds op hierdie stadium nie gegee kan word nie, van
wee die moeilike ekonomiese omstandighede binne die sino
dale gebied.
Die huidige situasie ten opsigte van die proponente is steeds
binne die perke soos in 1987 se verslag van die AKAE aan
die ASK voorgelê. Volgens die verslag sou ‘n ongunstige
verloop van die situasie meebring dat daar teen einde Sep
tember 1989 ‘n oorskot van 105 proponente sou wees.
Daarteenoor, is geprojekteer dat, indien alle predikante sou
gebruik maak van die geleentheid om op 60 te emeriteer,
ons op die betrokke datum ‘n tekort van 5 proponente sou
he. By die skrywe van hierdie verslag (8 Augustus 1 989)
het die register vir proponente nog 47 name bevat. Terwyl
ons dankbaar is vir die relatief gunstige ontwikkeling van
die stand van proponente, is die probleem nog lank nie opge
los nie en kan die huidige ooraanbod in die volgende twee
jaar waarskynlik verdubbel.
Waarskynlik het die optrede van die AKAE en die Aigemene
Bedieningsfonds, die kerklike pensioenfondse, die ver
skillende sinodes en ringe, wat elk op eie terrein aan hierdie
saak aandag gegee het, daartoe bygedra dat daar aandui
dings is van ‘n relatief gunstige wending ten opsigte van
die probleem. Die feit dat hierdie wending ook publisiteit kry,
behoort verdere vertroue te stimuleer, sonder dat onrealis
tiese verwagtinge geskep word.
4.4.8.2 Stand van fondse
~nkomste
Oorsig van Inkomste sedert die ontstaan van die fonds:
1987/88

1988/89

TOTAAL

Debietorders
Kontantbydraes
Rente

R 50 906
R 93 456
R
1 277

R 94 037
R187 221
R 20 376

R144 943
R280 677
R 21 653

TOTAAL

R145 639

R301 634

R447 273

4.4.8.3 HuIp reeds ult die fonds verleen
1987/88

1988/89

TOTAAL
R 96 666
R 16 864
R113 530

Aan gemeentes
Aan Proponente

Ri 864

R 96 666
R 15 000

TOTAAL

Ri 864

Rili 666

—

4.4.8.4 Toekennings
Die Kommissie voig die volgende as beleid in die bepaling
van toekennings aan gemeentes:
Die primêre evaluering van die meriete van aansoeke geskied
deur die betrokke ringe en sinodes. Die Kommissie vir die
Algemene Bedieningsfonds hanteer siegs aansoeke wat deur
die onderskeie sinodes goedgekeur is.
Die Kommissie vir die Algemene Bedieningsfonds rangskik
die aansoeke in orde van meriete, sodat toekennings aan
hierdie gemeentes gedoen kan word, namate fondse beskik
baar word.

-

Hulpverlening geskied deur kapitaai aan te wend. Aange
sien die kommissie horn vir ‘n tydperk van drie jaar in huip
verlening aan ‘n gemeente verbind, moet die vermoë van
die fonds baie fyn beoordeel word. Die voigende geld as
beginsels:

*

*

Ten opsigte van debietorderbydraes, aanvaar die kom
missie dat daar genoegsame sekerheid van inkomste is
om hulp aan gemeentes te bied, sonder dat die voile
bedrag reeds in hande is. Met die oog op sekuriteit vir
moontlike daling in debietorder inkomste, word ‘n bedrag
van ten minste Ri00 000,00 gereserveer.
Ten opsigte van kontantbydraes, word hulp eers aan ‘n
gemeente gebied as ‘n genoegsame bedrag vir hulpver
lening oor drie jaar beskikbaar is.

4.4.8.5 Gemeentes aan wie huip reeds toegeken is
Met dankbaarheid kan gerapporteer word dat die fonds in
die kort bestek van sy bestaan, horn reeds kon verbind om
hulp aan 9 gemeentes te gee, naamlik:
Brackendal (Suid-Transvaai), Bonaeropark (Suid-Transvaal),
Wespoort (Noord-Transvaal), Worcestervailei (Wes-Kaap),
Pierre van Ryneveid (Oos-Transvaal) Kenridge (Wes-Kaap),
Miederpark Potchefstroom (Wes-Transvaai), Johannesburg
Oos (Suid-Transvaal), Secunda Goedehoop (Suid-Transvaal).
Die vo~gende gemeentes is tans op die waglys
Phalaborwa-Noord, Windhoek-Wes, Flimiedapark, Gansbaai,
Vanderbijlpark, Ermelo, Baifour, Edenvale-Noord, Primrose
heuwel, Wonderboom, Sunwardpark en Eispark, Gordons
baai, Potgietersrus-Suid.
4.4.9 Aangepaste projeksie
Dit moet steeds onthou word dat enige projeksie se
betroubaarheid afneem namate die tydperk waaroor die
projeksie strek, anger word. In die hg daarvan weerspieCi
die werkhike syfer van + 1 5 wat in September 1988 geregis
treer is ‘n besonder hoe betroubaarheid, as in ag geneem
word dat dit reeds die vierde jaar na die projeksiedatum
verteenwoordig.
In die hg van die ontwikkelinge sedert 1985 kan die perke
waartussen die toekomstige aanbod van proponente gaan
lê, met versigtigheid vernou word. (Na die data van 1989
kerksensus verwerk is, sal dit met groter akkuraatheid ge
doen kan word.)
‘n Voorlopig aangepaste projeksie kan soos volg daaruitsien:
ANGEPASTE PROJEKS~E
JAAR
(30 September)
1988
1989
1990
1991
1992
1993

BO-PERK

ONDER-PERK

1 5 (Werkiik)
45
82
92
+100
+110
+
+
+
+

PROPONENTE

-

+34
+63
+72
+79
+88

PROJEKSIE 8/1989

120
100

IH-ITNi1~
——

I
19U

1989
WERKUK

1990

1991

~ 80-PERK

1992

~ ONDER-PERK

—

1893
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OPMERKINGS
*

*

*

Die merkbare daling in eerstejaar getalle by twee van ons
teologiese fakulteite wat in 1 989 geregistreer is, sal eers
teen 1 994/96 effek toon. Terwyl die ooraanbod van pro
ponente rede tot kommer bied, sou ‘n te drastiese ver
mindering in studentegetalle, kon lei na ‘n tekort aan
predikante binne die volgende 1 5-20 jaar.
Die gunstigste syfers in die projeksie (die “onderperk”)
verteenwoordig steeds ‘n sorgwekkende groei in die aan
tal proponente wat nie beroep kan word nie vanweë ‘n
te kort aan poste.
Die noodsituasie wat tot die daarstelling van die Alge
mene Bedieningsfonds gelei het, kan vir die voorsienbare
toekoms voortduur en sal waarskynlik vererger.

4.4.10 Aanbevelings
1. Die Algemene Sinode keur hierdie optrede van die ASK
goed en versoek die ASK om slegs vir solank dit nodig
is voort te gaan met hierdie forids.
2. Die AKAE word versoek om intussen duidelike leiding
aan die kerk te gee ivm ‘n Iangtermyn normalisering van
vraag-en-aanbod in evangeliebedienaars in die kerk.
3. Jongmanne wat hulle geroepe voel om die evangelie te
verkondig en teologiese opleiding daarvoor te kry, word
opgeroep om die roeping in geloof te gehoorsaam. Die
Koning van die Kerk sorg vir arbeiders in sy wingerd.

4.5 GESPREKKE MET DIE APOSTOUESE
GELOOFSENDING
4.5.1 Na aanleiding van gesprekvoering met lede van die
AGS wat van hulle kant aangevra is, bet die ASK die vol
gende praktiese beleid in verband met sulke gesprekke
goedgekeur:

GESPREKKE MET
APOSTOUESE GELOOFSENDING DEUR
NED GEREF KERK
EKUMENIESE VERHOUDINGS
Ekumeniese verhoudings kom tot stand wanneer kerke
deur middel van hul amptelike verteenwoordigers ‘n
tussenkerklike gesprek voer. Die gesprek kan plaasvind
tussen twee of meer kerke op ‘n ad hoc of op ‘n per
manente basis. Die volgende onderskeidinge is in die
hg van die Kerkorde, art 71, en die tersaakhike para
grawe in KS gemaak:
1. Ekumeniese Betrekkinge
Dit is verhoudings tussen die Ned Geref Kerk en
ander kerke van gereformeerde belydenis en kerk
regering. Sodanige kerklike gesprekke vind plaas
deur middel van korrespondensie en/of amptehike
afvaardigings. Dit is formele verhoudings soos deur
die betrokke kerkvergaderings goedgekeur.
2. Ekumeniese kontakte
Die Ekumeniese verhoudinge bet verder betrekking
op “ander kerke van algemeen Protestants-Chris
telike belydenis”. Met sulke kerke word kontak ge
soek waar dit moonthik en prakties is.
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In hierdie kategorie van ekumeniese skakehing word
aanvaar dat daar leerstelhige verskille tussen die ge
sprekgenote bestaan. Sodanige verskille kan wel
veroorsaak dat die gesprekke misluk. Aan die ander
kant bied dit ‘n geleentheid om ‘n positiewe getuie
nis van die Bybels-gereformeerde waarhede teen
oor die betrokkenes te lewer.
3. Informele kontak
Die HAT definieer die FORMELE as “ooreenkom
stig gereelde, erkende en vasgestelde vorme en me
todes”. Die bostaande twee kategoriee van eku
mene, waar samesprekings deur amptelike afge
vaardigdes gevoer word, moet dus as ekumene in
formele sin gereken word.
4. Ekumeniese liggame
Die Kerkorde bepaal dat oor die aard en/of graad
van die betrekkinge met ekumeniese liggame deur
‘n twee-derde meerderheid van die Algemene
Sinode beshis word.
In Kerk en Samelewing word verklaar “dat die Ned
Geref Kerk hom beywer vir lidmaatskap van eku
meniese higgame waarvan die grondsiag, doelstel
ling en die praktiese uitlewing daarvan verenigbaar
is met sy eie konfessionele standpunte”.
Gevolgtrekkinge
1. Geen formele ekumeniese verhoudinge met die~AGS
kan tans gehandhaaf word nie.
2. Informele gesprekke oor voorkomende sake is wel
met die AGS moontlik en selfs gewens.
Aan die ander kant definieer HAT die INFORMELE
as “nie ooreenkomstig die gewone, konvensionele,
voorgeskrewe vorm of prosedure nie”. Toegepas
op die ekumene, beteken dit gesprekke wat rue deur
amptelike afgevaardigdes van kerke gevoer word
nie, maar op ‘n informele wyse, gewoonhik bloot vir
inhigting oor spesifieke sake.
Hierdie kategorie van ekumene word deur Kerk en
Samelewing par 363, soos voig omskrywe: “Infor
mele kontak oor Bybels-teologiese aangeleenthede
is moonthik met die kerke en geloofsgroepe waar
mee die Ned Geref Kerk geen amptelike ekumeniese
betrekkinge het nie.”
Dit is die geval van byvoorbeeld met die Rooms-Ka
tohieke Kerk en met die verskillende ander groepe.

4.5.2 Aanbeveling
Die Algemene Sinode keur bostaande beleid mbt gesprekvoe
ring met die AGS goed.

4.6 GESPREKVOERING MET ROOMS
KATOLIEKE KERK
4.6.1 Die beleidstuk onder punt 4.5 hierbo genoem, geld ook
vir die Rooms-Katolieke Kerk.
4.6.2 Aanbeveling
Die Algemene Sinode keur bestaande beleid mbt gesprekvoe
ring met die Rooms-katolieke Kerk goed.
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4.7 VERHOUD~NG MET D~E AFRIKAANSE
PROTESTANTSE KERK

tenskaplike opnamo was — ingevul dour saakgelastigdes
van gemeentes) kan die volgende gegewens voorgele word.

4.7.1 Met groot leedwese is kennis geneem van die ontstaan
van die APK op 27/6/87.

BELYDENDE LIDMATE AFGESTAAN AAN DIE APK

4.7.2 Die ASK hot ook kennis geneem van hulle stigtingsakte
waarin oa die volgende voorkom:
“Ons vernaamste bes ware (by dat KES afwykinge van
Bybel en Be! ydenis be vat asook afwykinge van erkonde
beginsels van die Gore formeerde Kerkreg; dat KES die
A frikaner vervreem van die NG Kerk en die NG Kerk ver
vreem van die Afrikaner; dat KES die Christelike huweliks
en gesinslewe aantas en die inheemse kerk aftakel; dat
KES horn besondig aan dubbeipratery en inkonsekwen
sies; dat KES ontstellende kianke en spore van part ypoli
tiek be vat) — hierdie en derglike bes ware is dour die
ASK vorwerp. Ook die versoeke van die VK aan die ASK
(om ‘n buitengewone Algemene Sinode (AS) byeen to
roep, en by die AS aan te beveel om KES te herroep (ten
einde die debat in die hele kerk to heropen); om die Kerk
raad se uitsluitlike reg te herstel om plaaslik oor lidmaat
skap en gemeentelike sarnekomste te besluit; orn lidmaat
skap van die NG Kerk vir blanke A frikaners te reserveer;
om die koste van ‘n buitengewone AS te dra) — al hier
die versoeke is deur die ASK geweier. Dit het vir ons
duidelik geword dat die Algomene Sinode van die NG Kerk
‘n nuwe koers gekies het, die koers van die liberalisme,
en dat die ASK onversetlik en onverbiddelik op die nuut
gekose koers voortbeur, ondanks wye en diepe onge/uk
kigheid onder tienduisende lidmate van die NG Kerk.
Ons is beswaardes wat elkeen met sy Bybelgeskoolde
gewete voor die Here staan, die Here aan wie ons bo
almal gehoorsaamheid verskuldig is (Hand 5:29), hot dus
goon ander keuse nie as om ons geliefdo NG Kerk to ver
laat — on ons verlaat ons kerk met hartseer.
Ons ag dit in huidige omstandighede gewens en wys om
vir onsself ‘n nuwe kerklike tuiste te stig onder die naarn
Die Afrikaanse Gore formeerde Kerk. Ons sal bly staan op
grondsiag van die Bybel on van ons Belydonisgeskrifte
(tw die Nederlandse Geloofsbelydenis, Die Heidelbergse
Katogismus en die Vyf Dordtso Leerreëls) as betroubare
samevatting van die waarhede van die Bybel. Ons sal ook
bly staan by die beginsels van die Gore formeerde Kerk
reg. Op die grondslag salons die Koninkryk van God dion
binno en buite die blanke Afrikanervolk waar en soos God
vir ons die deure open.
Ons verklaar dat slegs blanke Afrikaners en ander Blankes
wat hulle met die blanke Afrikaners vereenselwig, lid
maatskap van hierdie kerk mag geniet omdat ons gb dat
God die verskeidenheid van volkere ook die Afrikanervolk
—
geskep hot; dat God uit elke yolk — ook uit die
Afrikaneryolk — vir Horn ‘n Godsvolk roep; dat waar
Christus in ‘n yolk kom woon, ‘n allerintiemsto band tus
sen volkskap en Christenskap gesmee word; dat elke yolk
sy ole aanbiddingsgeleentheid mag he en moet he waar
hy intiern met God kan vorkeer; dat die geroepe Gods
yolk in elke yolk — ook in die Afrikanervolk — dus sy ole
Kerkformasie(s) moet stig vir sy elo volksgenote;

SIN0DE

1987/88
Werklike
getal

Wes-Kaap
Oos-Kaap
Noord-Kaap
Natal
OVS
Wes-Tvl
Noord-Tvl
Suid-Tvl
Oos-Tvl
SWA
SMA

147
97
344
159
1 192
987
1 264
391
747
6
0

Gemiddeld
per
Gemeente
0.72
0.94
4.99
3.00
7.74
8.29
11.60
3.31
10.67
0.17
0

Hole Kerk

5 344

5.07

1988-28/2/89
Werklike
getal

2.901

180
144
392
127
591
253
433
332
319
67
0

Gemiddeld
per
Gemeonte
0.87
1.40
5.68
2.40
3.84
2.13
3.97
2.81
4.56
1.91
0
2.75

Ontleding van hierdie tabel
1

2.

.

Die beraming behels slegs getalle van belydende lid
mate. Daarvolgens is 5 344 belydende lidmate in die
ontstaansjaar (1987/88) die Ned Geref Kerk verlaat om
by die APK aan to sluit. In die oerste elf maande van
die boekjaar 1988/89 was dit 2901. Dws 8245 in
totaal.
Die aantal lidmate wat in die tweede jaar na die APK oor
gegaan het, was feitlik die heifte minder as die in die
eerste jaar. Sou ‘n mens aanvaar dat die aantal wat in
die boekjaar 89/90 die kerk verlaat hot, dieselfde was
as in die vorige jaar, bring dit die getal op ongeveer
11 500 te staan. Daar bestaan goeie rode om to vermoed
dat dit nie so hoog is nie.

3. ‘n Vorige opname hot getoon dat die dooplidmate wat
na die APK oorgegaan hot ongeveer 50% van die be
lydendo lidmate so gotal beloop. Dit sou betoken dat die
groottotaal wet die Ned Geref K~rk teen 28/2/89 na die
APK verlaat het 12 400 was. Teen 31/3/90 het dit waar
skynlik (hoogstens) 1 5 000 beloop.
4. Die getal belydendo lidmate wat teen 28/2/89 die Ned
Geref Kork na die APK verlaat het, was 0,9% van alle
belydende lidmate van die Ned Geref Kork d.w.s. uit elke
1 000.

4.7.3 Met leedweso is kennis geneem van ‘n groep Ieraars
en lidmate wat na die APK oorgegaan het.

5. ‘n Vorgelyking van die verskillonde sinodes toon dat die
sinodes wet aanvanklik die swaarste gotref is dour die
stigting van die APK in die tweede jeer ‘n dramatiese af
name in die gemiddelde aantal lidmate wat per gemeento
afgestaan is, beleef hot (N-TvI 11,6 tot 3,97); 0-TvI
10,67 tot 4,56; W-TvI 8,29 tot 2,1 3). Slegs Wes-Kaap
so gemiddeld hot redelik konstant gobly, en wel op ‘n
lao vlak van minder as eon Iidmaat per gemeente getoon.
Verder blyk die volgende vormeerderings nI. Oos-Kaap
(0,94 tot 1,40), Noord-Kaap (4,99 tot 5,68) en SWA
(0,17 tot 1,91). Dit is waarskynlik to wyte daaraan dat
die gemoontes eers later in die APK so werwing aan die
orde gekom hot.

Dit is nie moontlik om die presiese getalle wat reeds oor
gegaan hot vanaf die Ned Geref Kerk na die APK te gee nie,
maar volgens die Kerksensus van Maart 1989 (wat ‘n we-

4.7.4 Uit dieselfde sensusgogewens blyk ook gelukkig dat
in 1 987/88 reeds 1 58 lidmate terug gekom hot vanaf die
APK na die Ned Geref Kerk en in 1988/89: 272.
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4. Optrede van NG-predikante

Daar het reeds lidmate van die APK na die Ned Geref Kerk
begin terugkeer.

4.1 Net soos lidmate (pt 1.3 bo), is predikante van ons
kerk wat nie na die nuwe kerk oorgaan nie, maar
die nuwe kerk propageer, tugwaardig.

Op 28/2/89 het die getal wat teruggekeer het, 6% be
ioop van die wat die kerk verlaat het.

Wanneer ‘n leraar uitgenooi word om amptelik in

Wes-Kaap en Noord-Transvaal se gemiddeld per
gemeente wat teruggekeer het, is beduidend hoer as die
res.

4.7.5 Hierdie ongelukkige gebeurtenis het die ASK genood
saak om op 14/3/89 die volgende riglyne op te stel met
betrekking tot lidmate wat oorgaan na die APK.

daardie kerk te preek moet hy streng volgens Art
10 van die Kerkorde handel.
4.7.6 KERKORDE VAN DIE APK
Die ASK het ook op 14/3/89 die Kerkorde van die APK behandel en na aanleiding daarvan soos volg besluit:
4.7.6.1 Die ASK neem kennis van die Kerkorde van die APK
wat tot ‘n groot mate in wese met die van die Ned Geref
Kerk ooreenste/n, behalwe Art 3 wat 5005 volg ui:

1. Lidmaatskap
LIDMAA TSKAP
1 .1 Wanneer lidmate uit ons kerk bedank om na die
nuwe kerk oor te gaan, word aan hulle ‘n gewone
vorm oorhandig wat verklaar dat hulle lidmaatskap
in ons kerk beëindig word.

1.2 Daar is geen outomatiese verval van lidmaatskap
nie. Lidmate moet pertinent bedank om hulle lid
maatskap te beëindig. Die prosedure wat vir die han
tering van hierdie bedanking gevoig moet word, is
soos deur die verskillende sinodes se bepalinge
neergelé.
1.3 Indien ‘n lidmaat nie pertinent bedank nie,’maar wel
die uitbreiding van die nuwe kerk daadwerklik be
vorder, maak hy horn skuldig aan skeurmakery en
is aldus tugwaardig.
1 .4 Onder huidige omstandighede en tot tyd en wyl
ander gegewens na yore kom, word met lidmate wat
terugkom uit die kerk gehandel volgens die besluite
omtrent die tweede groep van erkenning van kerke
(besluit ASK 10/3/87) naamlik “dat bewyse van lid
maatskap nie aanvaar word nie voordat ‘n gesprek
met die applikant gevoer is oor punte van verskil
en voordat die kerkraad oortuig is dat die applikant
oor die nodige kennis beskik van en instemming be
tuig met die leer van die Ned Geref Kerk”.
2. Status van predikante
Hier geld as algemene reöl die een wat neergelê is in
punt 8.1.3 van die Reglement vir die Status van
predikante dat wanneer ‘n predikant horn in woord
en daad met die nuwe kerk vereenseiwig, hy sy sta
tus as evangeliedienaar in ons kerk verbeur. Indien
‘n orneritusieraar by die nuwe kerk betrokke raak, ver
beur hy sy status as evangeliedienaar, rnaar sy pen
sioen word in die hg van die reglement van die
betrokke pensioenfonds hanteer.
3. Optrede in die Ned Geref Kerk deur APK-heraars’
Aihoewel die diskresie cm onder Art 48.3.3 van die
Kerkorde bevoegde leraars van kerke met ‘n gerefor
meerde belydenis uit te nooi om ‘n erediens in ons
kerk to hei, prinsipiëel by die kerkraad berus, oordeel
die ASK dat in die huidige praktiese omstandighede
ovangeliedienaars van die nuwe kerk nie as bevoeg
(Art 48.3.3) beskou word orn die Evangelic met seen
in die Ned Geref Kerk te verkondig nie, en derhaiwe
nie dour kerkrade genooi moet word nie. Dit shuit in
die bediening van die sakramente en aile hiturgiese

handelinge.

3. Net blanke A frikaners, asook Blankes wat hulle met
blanke Afrikaners vereenselwig, wat die saligmaken
de geloof in Christus het (Rom 10:9-10), wat die be
lydenis en ordereëls van die kerk onderskryf en die
leer van die Kerk bely, kan lidmaatskap van ‘n kerk
(gemeente) verkry en geniet.
4.7.6.2 Die ASK het ook besluit om te volstaan met sy
“Antwoord van die Ned Geref Kerk op Geloof en Protes”,
as sy beoordeling van die standpunte van die APK. Daar
bestaan flog geen amptelike verhouding tussen die Ned
Geref Kerk en die APK nie.
4.7.7 Intussen is korrespondensie egter aan die gang
met die APK om sekere optredes en gesindhede te probeer aanspreek.
4.7.8 Aanbevehing
1. Die Algemene Sinode keur die optrede, beoordeling en
aanvanklike reëlings van die ASK teenoor die APK, goed.
2. Die Algemene Sinode dra dit aan die ASK op cm voort
te gaan om by wyse van korrespondensie en gesprekke
steeds die saak van die Ned Geref Kerk teenoor die APK
duidehik te stel en om die beste verhouding in die ge
spanne omstandighede te verkry.

4.8 OPROEP TYDENS ALGEMENE VERKIE
SING 6 MEl 1987
Die ASK het op 19/3/89 die volgende verkiaring vrygestel:
OPROEP ivm DIE ALGEMENE VERKIESING
Die Algemene Sinodale Kommissie van die Ned Geref
Kerk het op sy afgelope sitting dit nodig geag om met
die oog op die komende algemene verkiesing die volgende
beroep op al die lidmate van die NG Kerk te doen. Die
Kommissie is diep bewus daarvan dat die verkiesing vir
almal in Suid-Afrika van baie groot belang is. Dit gaan
immers om die beslissing watter politieke party aan bewind moet kom om volgens sy beleid die land te regeer
as dienaar van die Allerhoogste en tot die beswil van al
sy inwoners (Rom 13).
Die ASK ag dit dus nodig om lidmate op te roep cm met
biddende opsien tot God hierdie verantwoordelikheid na
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te word nie omdat dit regte en evangeliedienaars
enigsins beperk. Die bepaling kan dus nie op alle ter
reine van gemeenskapsdiens betrek word nie, maar
slegs op die intsansies met ‘n partypolitieke inslag.
Die interpretasie is dus: ~‘in ‘n politieke bestuurslig
gaam dien om horn as kandidaat in ‘n politieke
norninasie of politieke verkiesingstryd beskikbaar
stel.’’

te korn. ~‘As die Here die huis nie bou nie, swoeg die wat
daaraan bou tevergeefs. As die Here die stad nie beskerm
nie, waak die wat dit beskerm, tevergeefs.”
God alleen weet watter pad vir Suid-Afrika die regte is.
Laat ons in gehoorsaamheid aan die Here in die eerste
piek die koninkryk van God en Sy geregtigheid soek en
dan geiowig vertrou dat ai die ander dinge vir ons byge
voeg word.

2.2 Die bedoeling van die Algernene Sinode met hierdie
bepaling blyk te wees dat evangeliedienaars nie aan
die praktiese partypolitiek rnag meedoen nie, aan
gesien ‘n sodanige optrede van hulle omstrede per
sone by moor of minder lidmate, veral diegene wat
ander politieke sienswyses huldig, maak. ‘n
Sodanige posisie beInvloed sy bediening en posisie
as evangeliedienaar op ‘n negatiewe wyse.

Die ASK wil verder die lidmate tot verantwoordelike
Christelike optrede oproep. Politieke verkiesings kan
sorns tot groot emosionele reaksies aanleiding gee. Die
ASK wil egter die lidmate versoek orn in hierdie spanningvoile tye met koninklike waardigheid op te tree sodat ons
Christelike getuienis nie kragteloos gemaak word nie.
“Hoofsaak is dat julie lewenswandel in ooreenstemming
met die evangelie van Christus moet wees” (Fil. 1:27>.
Dan sal die Here se seen ook nie uitbly niel

Nota
Die beginsel hierin vervat is dat ‘n evangeliedienaar horn
as kandidaat in ‘n rnunisipale of skoolraads/bestuursraad
kan beskikbaar stel as onafhanklike of vir ‘n nie-politieke
organisasie, maar nie as ‘n kandidaat van ‘n politieke
party nie.

Lidmate en Ieraars word gevra om in die bediening van
die voorbidding in die binnekamer en van die kansel af
te voihard.

4.9 PRED~KANDE AS KANDDDATE ~N
STADSRAADSVERK~ES~NGS
4.9.1 As spoedeisende saak mdo op die Stadsraadsverkies
ings van 1988 is die volgende beleidstuk deur die ASK
goedgekeur:

4.9.2 Aanbeveling
Die Algemene Sinode keur hierdie interpretasie van Art 7.1.2
van die Reglement vir die status van predikante en propo
nente, goed.
Nota: Die ARK lê wysigings in die reglement voor.

EVANGEUEDIENAARS AS KANDIDATE DN
STADSRAADSVERK~ESINGS
1.

bleiding

1 .1 Dit is die verklaarde beleid van die owerheid om die
steisel van regering in die RSA minder te sentraliseer
en meer te diversifiseer, dit wil sê om meer gesag
en bevoegdhede aan plaaslike besture oor te dra.

4.10 TWEEDE CARNEG~E VERSLAG
4.10.1 Die ASK het kennis geneem van hierdie belangrike
verslag en ‘n ad hoc-kommissie, wat ook verteenwoordigers
van ASSK, AKDB en AKLAS ingesluit het, benoem.
4.10.2 Hierdie kommissie het besin oor die situasie, oa dat
armoede in Suid-Afrika tans ‘n baie sensitiewe saak is.

1 .2 Aangesien stadsrade deel vorm van die derde viak
van regering word, anders as in die verlede, die hele
situasie tans verpolitiseer en neem die meeste
politieke partye amptelik aan die verkiesing deel.

Aangesien dit egter tog ook ‘n baie aktuele saak is, het die
ASK begin met ‘n voorlopige eie ondersoek.

1 .3 Dit is algemeen bekend dat daar finansiële voordele
vir stadsraadslede voorhande is, veral as hulle tot
burgemeesters of lede van die bestuurskornitees
benoem word.

*

Sodoende is studiestukke verkry oor:

*

*

1 .4 Die Ned Geref Kerk se standpunt oor die posisie van
evangeliedienaars in partypolitieke aangeleenthede
word in 7.1 .2 van die Reglement vir die status van
predikante en proponente gereël. Dit is die enigste
ordereël wat in die verband bestaan.
1 .5 Die Aigemene Regskornmissie het in Januarie 1988
err sy dagbestuur iii April 1988 ‘n interpreasie van
7.1.2 gegee. Per slot van sake kan alleen die Alge
mene Sinode sy eie ordereëls finaal interpreteer. Cmdat die beslissing nie tot in 1990 kan wag nie, blyk
die aangewese weg te wees dat die ASK ingevolge
KO Art 40.2.2 ‘n interpretasie gee wat tot en met
die Algernene Sinode in 1990 DV op alle betrok
kenes bindend sal wees.
2. interpretasie van punt 7.1.2 van statusreglement
2.1 Hierdie bepaling behoort nie strong geinterpreteer

Die arme (armoede) in die Ou Testament (prof WS
Prinsloo)
Die kerk se verantwoordeOikheid toy die armoedeprobleem
in die hg van die Nuwe Testament (prof AB du Toit)
Die Kerk en armes in Suid-Afrika (prof JJ Kritzinger)

4.10.3 Intussen is van die kant van die Gereforrneerde
Ekurneniese Sinode ‘n “Seminaar oor Armoede in Suid
Afrika” gereël vanaf 26/2—2/3/90 te Mamelodie.
Die ASK het besluit om twee waarnemers namens die Ned
Geref Kerk daarheen te stuur in die persone van dr AM Hof
rneyr, prof Piet Moiring on prof D Crafford (Ig twee hot
mekaar afgewissel)
‘n Kort versiag van hierdie byeenkoms lui

5005

volg:

1. Referate
Dr George Monsrna het oor die Bybelse en Teologiese
beskouing van Armoede gepraat. Prof Francis Wilson
het referate oor die voorkoms en oorsake van ar
moede en die kerk en organisasies se taak in verband
daarmee, gelewer. Mnr Peter van der Meulen hot oor
gemeenskapsontwikkeling in die Dominikaanse
Republiek gepraat, mnr Douglas Seebeck oor modelle
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set te lewer. Daar is gesê: “The Church in the
Middle Ages ceased to count because it ceased
to think”.

van samewerking in Kenia; Dr John Orkar oor Land
bouontwikkeling en mnr Gerard Eldin oor armoede in
Europa.
*

Ds MN Pietersen van die NGSK het vertel van die
projekte van die Diakonale Dienste van Noord-Kaap
(NGSK), en ds Eddie Bruwer het Kerklike Aksie Nood
hulp bekendgestel.
2. Werkmetode
Benewens die referate en ruim tyd vir die bespreking
daarvan, is klein groepe gevra om antwoorde op die
volgende vrae te vind:

*
*

*

*

*

*

*

Wie is die armes! Identifiseer die soorte mense wat
arm is in iou konteks.
Wat is die kenmerke van suksesvolle gemeen
skapsontwikkelingsprojekte?
Wat is die gevare en slaggate wat vermy moet
word?
Watter hindernisse verhinder die armes in iou
gemeenskap om hulself te help? en
Watter strategieë is daar om die hindernisse te
oorkom?

1. Die Algemene Sinode neem met besorgdheid en bewoën
heid kennis van die omvang en ems van armoede in Suid
Afrika soos dit, onder andere, in die verslae van ISWEN
en die Tweede Carnegieverslag aan die hg gekom het.
2. Die Sinode besluit:
2.1 Om dit aan die ASSK in oorleg met die AKDB op
te dra om ‘n ondersoek in te stel en om riglyne uit
te werk vir die Kerk se betrokkenheid by opiossings
van die probleem van armoede.

Die antwoorde van die groepe hierop is saamgevat
en aan die vergadering voorgele. Daar is egter geen
besluite oor geneem nie en dr Van Houten het ook
gesê dat hy nie van plan is om dit te publiseer nie.

2.2 Om intussen die grootskaalse armoede onder die
aandag van sinodes te bring met die versoek dat
ringe, gemeentes en lidmate van die probleem be
wus gemaak sal word en gevra sal word om pogings
te verskerp om op sinvolle en verantwoordehike
wyse hulp te verleen. Waar enigsins moontlik moet
dit in samewerking met die betrokke NG Susters
kerke geskied.

3. lndrukke
1. U waarnemers het weer diep onder die indruk van
die omvang en ems van armoede in die RSA
gekom.

2. In sy toespraak oor die taak van die kerk het prof
Wilson gesê:
*

*

*

Die pynlike werklikheid moet onder die oë ge
sien word, dit wil sê die tragedie van groot
skaalse armoede onder veral swartmense en
die oorsake daarvan, en daar moet berou wees
oor die eie aandeel daaraan.
Die kerk kan ‘n boodskap van vergifnis en hoop
bring.
Die kerk moet om wysheid bid. Gebed is sy be
langrikste “hulpbron”. Daar moet onder andere
om vindingrykheid en verbeeldingskrag gebid
word om effektief te kan help.

4.11 VERKLARDNG ~NSAKE ONRUS,
13 MAART 1990
Die ASK het dit nodig gevind om die volgende verklaring en
oproep uit te reik na aanleiding van die wydverspreide on
rus, skole-boikot en gevegte in Natal:

VERKLARING INSAKE ONRUS, 13/3/90
Die Algemene Sinodale Kommissie van die NG Kerk
spreek sy ernstige kommer en diepe ontsteltenis uit oor
die toenemende onrus en voortgaande geweld in sekere
dele van die Suid-Afrikaanse gemeenskap. Die anargis
tiese gedrag van sommiges en die sinlose verlies aan
menselewens en eiendom staan in skrille kontras met die
feit dat 77% van die bevolking hulle self as Christene
beskou.
Daarom wil die Algemene Sinodale Kommissie:
*

*

Die kerk moet betrokke raak in die makro
beplanning. Mm is nog gedoen in verband met
die beplanning van Suid-Afrika na apartheid.
Sake soos grondhervorming en landbou,
gesondheid en vele ander moet nagevors en
beplan word en die kerk behoort daarby ‘n in-

Die werk van Kerklike Aksie Noodhulp het ‘n
groot indruk op die deelnemers gemaak. ‘n Paar
het aangedui dat hulle die KAN-model by hul
kerke gaan aanbeveel. Dit was duidelik dat ds
Bruwer die kenner op hierdie terrein by die
werkswinkel was.

4.10.4 Aanbevelings

Watter model of aksies is jy bereid om aan iou kerk
voor te stel?

Benewens bepaalde menslike faktore, is daar ook
strukturele oorsake van armoede. Dit het duide
uk geword dat dit nie net in die RSA die geval is
nie. Dit maak die situasie in Suid-Afrika egter nie
minder ernstig nie.

Intussen moet die kerk op die uitkyk wees vir
modelle van betrokkenheid: tekens van hoop
moet opgerig word. Voorbeelde uit verskillende
wêrelddele is genoem waar mense ‘n behoefte
raakgesien het, iets daaraan gedoen het, en
suksesvolle ondernemings gevestig het. Kerk
like Aksie Noodhulp is op klein skaal juis hier
mee besig.

*

‘n ernstige beroep doen op almal wat griewe en
probleme het om oplossings langs die weg van vreed
same onderhandelinge te soek;
alle gelowiges in ons land oproep om die Here te vra
dat sy Heilige Gees die opstandige harte van mense
tot rustigheid en kalmte sal bring;
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alle politieke Ieiers verseker van die kerk se volgehoue
voorbidding om wysheid in die leiding wat hulle moet
gee, en by hulle pleit om deurgaans konfrontasie
optrede te ontmoedig en Christus se opdrag tot
naasteliefde en versoening te gehoorsaam;
alle beproefdes wat verliese aan dierbares en eiendom
gely het verseker van innige meegevoel en voorbid
ding;
die owerheid bemoedig om met vaste hand maar ook
op ‘n regverdige wyse elke vorm van anargie en inti
midasie tee te staan.

4.12 BESLUIT OOR ANTI-SEMITISME
Die ASK het dit ook nodig gevind om die volgende ver
kiaring te Iaat publiseer in Maart 1 990.
Gedurende die afgelope tyd is verskeie uitlatings gemaak
wat as anti-Semities beskou kan word. By geleentheid
is selfs erkende Joodse simbole in die openbaar verbrand.
Vanselfsprekend het dit tot ontsteltenis by die Joodse
gemeenskap gelei.
Die Algemene Sinodale Kommissie van die Ned Geref
Kerk is besorg oor enige uitspraak of optrede wat vyan
dige gevoelens tussen die mense van ons land kan aan
wa kker.
Derhalwe distansieer die Algemene Sinodale Kommissie
horn van enige vorm van anti-semitisme en doen ‘n be
roep op sy lidmate om op ‘n positiewe wyse by te dra
tot ‘n gemeenskap waarin die Christelike liefde en on
derlinge verdraagsaamheid teenoor mekaar tot openba
ring sal kom.

5. DIVERSE SAKE DEUR ASK HAN
TEER
5.1 BESLUIT OOR DIE ISLAM
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die Islam begin wend het. Toe die Sinode homself afgevra
het hoe die Christelike evangelie aan die Moslems mee
gedeel behoort te word, was die uitgangspunt nie ‘n
vyandige konfrontasie met die Islam nie, maar eerder ‘n
saambestaan in liefde en diensbaarheid teenoor mekaar
waardeur God se liefde duidelik oorgedra kan word. Uit
druklik is ook gesê dat buurskap en vriendskap met Mos
Iemgesinne ‘n belangrike metode is waardeur die evan
gelie meegedeel kan word. Die sinode van die Ned Geref
Kerk, soos trouens ook die regering van hierdie land het
dus die Islam erken en aanvaar as ‘n godsdiens in Suid
Afrika wat die vryheid het om sy geloof te beoefen in
ooreenstemming met die beginsel van Godsdiensvryheid.
Maar die sinode het ook probeer om duidelik te Se wat
die boodskap van die Bybel is: Jesus Christus is nie rnaar
net ‘n mens nie en ook nie maar net ‘n profeet onder baie
ander profete nie. Hy is die enigste God-Mens deur Wie
mense verbs word (Hand. 4:12). Almal wat ‘n ander leer
verkondig, verkondig volgens die Christendom ‘n valse
leer, en ‘n godsdiens wat Jesus Christus nie as enigste
Verlosser aanhang nie is ‘n valse godsdiens. Die stand
punte dat die Islam ‘n vaiste godsdiens is, is gevoiglik
deel van die taal waarrnee en wyse waarop ‘n kerkver
gadering horn bedien wanneer hy sy eie lidmate aan
spreek en oproep om vas te hou aan die suiwere evan
gelie. Hierdie uitspraak wou dus nie die Islam uitlig en
beklemtoon as die enigste valse godsiens nie, wou nie
aanstoot gee aan die aanhangers van die Islam nie, en
wou ook nie godsdiensvryheid misken nie.

5.2 INUGTINGSTUK: FACING THE
CHALLENGE
‘n Nuwe inligtingsbrosjure wat deur ds Henno Cronje op
gestel is, is deur die ASK goedgekeur en as amptelike stuk
van die kerk aanvaar. Hy het ook die uitgee daarvan deur
middel van ‘n borg onderneem.

5.3 KOPIEREGSAKE
5.3.1 Die Algemene Sinode het in 1986 soos voig besluit

5.1.1 Heftige reaksie het in die pers gevolg op die besluit
van die Algemene Sinode van 1986 waarin oa die Islam ‘n
“valse godsdiens” genoem was. Verder is ten minste 18
beswaarskrifte en 46 telegramme omtrent die saak ontvang.
Selfs ‘n samespreking met ‘n “Imam”, op sy versoek, is
gevoer.

2. Die Algemene Sinode behou in die toekoms kopiereg
op sy eie publikasies.

5.1.2 Omrede die wye reaksie en misverstand, het die Dag
bestuur die volgende verklaring uitgereik wat ook deur die
ASK goedgekeur is.

3. Die Algemene Sinode besluit om voortaan ‘n persen
tasie tantieme op eie publikasies met die uitgewer te
beding.

VERKLARING
Die onlangse besluit van die sinode van die Ned Geref
Kerk te Kaapstad dat die Islam ‘n valse godsdiens is, is
onder geen ornstandighede as ‘n aanstoot aan die Mos
lems bedoel nie. Die verband waarbinne dit gesê is moet
in gedagte gehou word.
Die sinode was besig om die rapport van sy sendingkom
missie te behandel. Die groei en die oplewing van die Is
lam in Afrika het onder andere ter sprake gekorn, en die
sinode het sy besorgdheid uitgespreek oor die feit dat talle
jong Swartmense en Bruinmense vera) na 1 976 hulle tot

1. Die Algemene Sinode neem kennis van die tussen
tydse reelings van die Breë Moderatuur in 3.6.1.1.

4. Die Algemene Sinode verwys die hele saak van kopie
reg en tantieme mbt eie publikasies na die Algemene
Regskommissie vir studie. Nadat regsadvies ontvang
is en onderhandelings met die huidige houers van ou
terusreg gevoer is, word verslag aan die Breë Mode
ratuur gedoen.
5. Die Algemene Slnode stel dit duidelik dat die kategese
boeke en die kursusboeke van Bybelkor hiervan uit
gesluit is.
(Hand AS 1986, bI 597, 598)
Die voorbopige reelings waarvan gepraat was, is die vol
gende:

ALGEMENE SINODALE KOMMISSIE
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3.6.1 Kopiéreg 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 1 5 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 publikasies wat
deur die Algemene Sinode of sy gemagtigdes ampte
lik gepubliseer word, by die Algemene Sinode in sit
ting of by die Breë Moderatuur in die reses berus.
2. dat elke outeur of mede-outeur van ‘n sodanige amp
telike publikasie ingevolge art. 22 van Wet 98 van
1 978 sy outeursregte skriftelik en onderteken aan
die Algemene Sinode/Breë Moderatuur moet oordra.
Hierdie reeling raak nie die ooreenkoms insake vergoe
ding, verspreiding ens. wat met die uitgewer getref word
nie.”
(Hand AS 1986, bI 71)
5.3.2 Om hierdie opdrag uit te voer het die Algemene Regs
kommissie soos volg gerapporteer by die ASK:

4.2 met huidige houers van outeursreg te onderhandel ten
einde met hulle tot ‘n soortgelyke ooreenkoms to
geraak;
4.3 geen tantieme op tydskrifte on pamfietto te hef nio.

5.4 HANDBOEK VIR DIE EREDIENS
5.4.1 In oorleg met die ASK het die Kommissie vir die Ere
diens die manuskrip van die nuwe kerkboek onder die titel
“Handboek vir die Erediens” aan die N.G. Kerkuitgewers
gegee om te publiseer en te versprei.
5.4.2 Die outeursreg en kopiereg is vir die Algemene Sinode
behou en 1 5% tantième is gereel.
5.4.3 Die AKE sal verder rapporteer omtrent die Handboek
vir die Erediens.

5.5 DIE KERKSEEL
5.5.1 Tydens ‘n aansoek vir gebruik van die Kerkseël van
die Algemene Sinode en omrede ongemagtigde gebruik van
die Kerkseël, word die besluit van die Algemene Sinode van
1966 weer eens onder aandag van alle kerkvergaderinge en
lidmate gebring:
Dit ui

5005

volg:

2. Beredenering
2.1 Kragtens art. 43.9 van die Kerkorde van die Ned
Geref Kerk het die Algemene Sinode beheer oor al
gemene kerklike publikasies.
2.2 Die Algemene Sinode het dus die bevoegdheid om
2.2.1 kopiereg op sy eie publikasies te behou en
2.2.2 ‘n persentasie tantieme op eie publikasies met die
uitgewer te beding.
2.3 Met die huidige houers van outeursreg het die kerk
tevore ‘n ooreenkoms toy die betrokke publikasies
aangegaan, en is hy derhaiwe kontraktueel gebonde
om ‘n sodanige kontrak te handhaaf. Dit sou alleen
na wedersydse ooreenkoms of na ‘n tydsverloop van
50 jaar tot niet gemaak kon word.
2.4 Na die vernietiging van ‘n vorige kontrak sou die Al
gemene Sinode die bevoegdheid he om toy sodanige
publikasies in terme van 2.2 te handel.

5.3.3. Aanbevelings
1. Kragtens art 43.9 van die Kerkorde het die Algemene
Sinode beheer oor algemene kerklike publikasies.
2. Die kopiereg berus by die Ned Geref Kerk wat sy
bevoegdheid in die verband uitoefen dour die Algemene
Sinode/Algemene Sinodale Kommissie.
3. Elke outeur of mede-outeur van ‘n sodanige amptelike
publikasie moot ingevolge art 22 van Wet 98 van 1978
sy outeursregte skriftelik en onderteken aan die Alge
mene Sinode/Algemene Sinodale Kommissie oordra. Hi
erdie reeling raak nb die ooreenkoms insake vergoed
ing, verspreiding ens. wat met die uitgewer getref word
nie.
4. Die Algemene Sinode besluit om
4.1 voortaan ‘n persentasie tantieme op eie publikasies met

die betrokke uitgewer to boding;

Kerksoël (bI. 23)
Aanbevoling: Die Sinode besluit dat die kerkseël uitsluit
lik soos volg gebruik sal word:
1. Op ~tukke wat deur die Scriba Synodi namens die Al
gemene Sinode of die Breë Moderatüur, of deur die
skribas van kommissies van die Algemene Sinode na
mens hul kommissies uitgestuur word;
2. op kontrakte wat namens die Sinode aangegaan
word;
3. op dokumente in verband met die legitimasie en
bevestiging van proponente en predikante;
4. op sertifikate van Iidmaatskap en kerklike attestate;
5. op publikasies van die Algemene Sinode: agenda, han
delinge edm;
6. op hoekstene, monumente en wapens van die Kerk;
7. soos die Breë Moderatuur verder aan een of ander
kerklike instansie verlof verleen.
8. Die Breë Moderatuur ontvang opdrag om vir die regi
strasie van die Sinodale SeëI by die Heraldiekraad te
sorg en indien dit nie kopiereg dek nie, ook vir die ver
kryging daarvan.
(Hand AS 1986, bI 458)
5.5.2 Die ASK het ook versoek dat ‘n artikel oor die Kerk
‘seël in Die Kerkbode gepubliseer moet word waaruit die oor
sprong, doel, gebruik en prosedure om toestemming tot
gebruik te verkry, duidelik moet blyk.

5.6 BENOEMINGS VAN VERTEENWOOR
DIGERS IN VERSKILLENDE INSTAN
SIES
5.6.1 DIREKSIE VAN RADIOKANSEL
Ds M Smuts
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5.6.2 INTERDENOMINATIONAL COUNCIL
INDUSTRIAL MISSIONS
Dr AM Hofmeyr en dr P Rossouw (prim)
Ds M Smuts en ds Chris Brand (sek)

OF

5.6.3 GROOT TREK HERDENKINGSFEES
Ds JI Roux was benoem as verteenwoordiger van die ASK
in die Reëlingskomitee.
5.6.4 NASIONALE FEESKOMITEE: HUGENOTE 300
Ds GSJ MöIIer het die Ned Geref Kerk verteenwoordig.
5.6.5 SENDING ONDER MELAATSES
Ds HW Keyter (prim) en ds C v H Brand (sek) as waarnemers.

5.7 VERKLARONG WM GROOT TREK HER
DENK~NGSFEES 1988
Die ASK het dit nodig geag om die volgende verklaring uit
te reik:
HERDENKING VAN DIE GROOT TREK
1. Die diep en wydlopende volksverdeeldheid veral binne
Afrikanergeledere stem die ASK tot besorgdheid en
nadenke. Die ongelukkige situasie word vererger deur
die feit dat rondom die herdenking van die Groot Trek
in 1988 sowel die FAK as die Afrikanervolkswag
volksfeeste redi.
2. Alhoewel die Ned Geref Kerk uit beginsel nie by enige
kultuurorganisasie geaffilieer is nie, bevind hy hom
tog midde in die volkslewe en daarom word al die lidmate opgeroep om hul daadwerkhike belangstehling by
die besondere kuItuur-historiese gebeurtenis van vol
gende jaar te toon. Mag die Bybelse eise van
verdraagsaamheid en eensgesindheid ‘n besondere
stempel piaas op alle verrigtinge.
3. Gedagtig aan die verpligtinge wat die gelofte op ons
iê, doen die ASK ‘n ernstige beroep op kerkrade om
die belangrike gebeurtenis wat 1 50 jaar gelede in ons
volkslewe plaasgevind het, te gedenk deur die og
genddiens op 4 Desember 1 988 as ‘n dankdiens tot
eer van die Here in te rig.

5.8 HUGENOTEFEES 300
Die Ned Geref Kerk het in 1988 ‘n aktiewe aandeel aan
die drie-eeue gedenkfees met betrekking tot die koms van
die Hugenote in 1688 na Suid-Afrika gehad. Ds GSJ
Möller het as voorsitter van die Kerklike Subkomitee van
die Sentrale Feeskomitee, die leiding by die feesdiens in
Fransschoek geneem terwyl prof JA Heyns die boodskap
by die feesdiens gelewer het.

5.9 GROETES
Op hulle uitnodiging is groetes aan die sinodes van ander
kerke oorgebring nI:
*

Die Ned Herv Kerk van Afrika se Algemene Kerkver
gadering.

*

Die Algemene Sinode van die Gereformeerde Kerke.

*

Die Algemene Sinode van die Ned Geref Kerk in Afrika.

*

General Assembly Presbyterian Church in South
Africa.

5.10 B~DDAE
5.10.1 Verskiilende aansoeke om biddae is ontvang. In
meer as een geval is dit verwys na Sinodes om self streeks
gewys aandag daaraan te gee.
5.10.2 BIDDAG VIR RE~N EN LANDSOMSTANDIGHEDE,
12/11/89
Die volgende oproep is bekend gemaak:
“In die hg van die heersende droogte oor die grootste dee)
van ons land en die feit dat die plantseisoen in baie dele
aan die verbygaan is, doen die Dagbestuur van die Alge
mene Sinodale Kommissie ‘n beroep op lidmate van die
Ned Geref Kerk om met verootmoedigende gebed in hulle
binnekamers en as huisgesinne, tot God te bid om reën
en vir ons landsomstandighede.
Dit word verder aan die hand gedoen dat sinodale ge
biede, moontlik deur middel van hulle moderature/dag
besture dit sal oorweeg om, indien huhle omstandighede
sodanig is, gemeentes aan te moedig om op 1 2 Novem
ber 1 989 tydens eredienste in die gebede in die besonder
aandag te gee aan hierdie saak. Indien dit intussen reën
op ‘n bepaaIde plek kan dit ‘n heerhike geleentheid tot toe
wyding en danksegging wees.”

5.11 OPE BR~EF AAN LERAARS
In die hg van die landsomstandighede in die tweede helfte
van 1988 en gebeurtenisse indie lewe van pastorie
gesinne, het die ASK die volgende brief dmv Die Kerk
bode aan alle leraars gerig:
Liewe Broers,
Die Algemene Sinodale Kommissie het op sy vergadering
van 13 en 14 Oktober in Pretoria ander maal bewus
geword van die veeleisende maar vreugdevolle roeping
van die Ned Geref Kerk vandag.
Die ASK dank die Here vir die wyse waarop leraars van
die NGK hulle taak met toewyding en seen verrig.
Die eise van Gods Woord ten opsigte van leer, (ewe en
bediening is hoog maar heerlik, en die ASK wil alle le
raars opnuut in ‘n uiters spanningsvolle tyd met talle ver
soekings wat juis ook op huhle weg kom, oproep tot her
nieude oorgawe aan die Here God en hulle besondere
roeping. In die woorde van die apostel Paulus in Hand
20:28: “Pas julie self op en die hele kudde wat die Heilige
Gees onderjulle sorg gestel het. Soos wagters ‘n kudde
versorg, so moet julie die gemeente van God versorg wat
Hy vir Hom verkry het deur die bloed van sy eie Seun.”
Mag die Here u bemoedig en in staat stel om getrou op
u pos te bly en, deur u innige verbondenheid aan Jesus
Christus, ‘n voorbeeld te stel aan die lidmate wat aan u
sorg toevertrou is!

5.12 PSALMS EN GESANGE OP OUD~O
KASSETTE
5.12.1 Na aanleiding van aansoeke in hierdie verband, het
die NG Kerkuitgewers die ASK genader vir ‘n beginseluit
spraak.
Die ASK het soos volg besluit:
Die ASK besluit dat fly dit in belang van die gebruik van die
kerkiied ag dat Psalms en Gesange ook deur middel van
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klankkassette beluister, geleer en gesing sal word. Alle in
stansies betrokke by hierdie saak word versoek om nougeset
te hou by die korrekte ritme vir die Psalms en Gesange (vol
gens die Koraalboek) en by die amptelike woorde sodat die
gehalte van die kerklied op geen wyse verviak sal word nie.
5.12.2 Aanbev&ing
Die Algemene Sinode keur hierdie standpunt goed

5.13 PROEFSANGBUNDEL: SDNG ONDER
MEKAAR
5.13.1 Van die kant van die Algemene Kommissie vir die
Erediens is ‘n aanbeveling ontvang dat die proefsangbun
del deur die NG Kerkboekhandel uitgegee moet word.
Dit is goedgekeur en die nodige kont~ak is namens die kopié
en outeursreghouer, die Algemene Sinode onderteken. Tan
tiéme is gereël.
5.13.2 Vir sekere liedere van die Jeugsangbundel wat in
die proefsangbundel opgeneem is, is in oorleg met die AJK
toestemming gegee.
5.13.3 Met betrekking tot sekere Hallelujaliedere wat op
geneem is, is met die NG Kerkuitgewers tot ‘n ooreenkoms
gekom.

5.14 AANVAL VAN KUBANE ~N ANGOLA
Die ASK het met kommer destyds kennis geneem van die
skielike aanval van die Kubane op die SA-magte toe
vredesonderhandelings reeds aan die gang was~in verband
met Suidwes-Afrika. Die volgende verkiaring is dus deur die
ASK goedgekeur:
Die beskikbare lede van die Dagbestuur van die Algemene
Sinodale Kommissie van die Ned Geref Kerk het met groot
kommer kennis geneem van die aanval deur die Kubane
op die magte van die RSA en SWA in Suid-Angola en die
gevoiglike lewensverlies aan albei kante. Ons is veral ont
steld omdat dit plaasgevind het terwyl vredesonderhan
delings aan die gang was.
Vir ons, as kerk, is alle opregte vredesamesprekingS
steeds die aangewese en Christelike weg. Ons wil dus
die bede uitspreek dat al die betrokke partye by die
Angola-SWA-konflik hulle sal verbind op langs die weg
van onderhandeling ‘n oplossing te soek met wedersydse
welwillendheid sodat die onnodige jarelange stryd en
bloedvergieting tot ‘n einde kan kom.
Teenoor die naasbestaandes van daardie jongmanne wat
hulle lewens ingeboet het, wil ons ons diepste meegevoel
uitspreek en hulle wys op die vertroostende en voor
sienende krag van God.
Terselfdertyd wil ons al ons lidmate oproep tot gebed en
verootmoediging voor God en tot kalmte, selfbeheersing
en vertroue. Laat ons bid tot die God van vrede om ook
in hierdie spannende tyd aan ons liefde, hoop en leiding
te voorsien. Laat ons ook nie nalaat om al die manne in
gevegsituasies aan Horn op te dra nie.

5.15 KOERANTBER~GTE
5.15.1 Na aanleiding van verskeie koerantberigte wat nie
die feite van kerklike sake en optredes van persone korrek
weegegee het nie, het die ASK die volgende verklaring
uitgereik:
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Die ASK spreek sy opregte waardering teenoor koerante
uit wat daarop ingestel is om nuus omtrent die Ned Geref
Kerk korrek en simpatiek aan te bied.
Die ASK het egter ook kennis geneem van koerante wat
deur hulle skewe en onjuiste beriggewing oa oor sekere
sinodale besluite, talle lidmate onder verkeerde indruk
gebring en sodoende by hulle ‘n groot mate van onseke
rheid geskep het.
Hieroor spreek die ASK sy kommer uit en versoek lidmate
andermaal om hulleseif altyd eers van die korrekte feite
en inligting te vergewis voordat op ‘n negatiewe en selfs
onveranwoordelike wyse gehandel word.

5.16 BESLU~TE VAN S~NODES
5.16.1 Die volgende besluit is ook deur die ASK goedge
keur:
Die Algemene Sinodale Kommissie het kennis geneem
dat daar by lidmate verwarring en onsekerheid ontstaan
het nadat, na hulle mening, sommige sinodes op hulle
afgelope sittings besluite geneem het wat anders is as
wat die Algemene Sinode besluit het. Die ASK stel dit
onomwonde dat sinodes die reg het om sake wat betrek
king het op die beleid van die Ned Geref Kerk, in behan
deling te neem, maar dat sodanige besluite alleen as
beskrywingspunte voor die Algemene Sinode kan dien.
5.16.2 Aanbev&ing
Die A~gemene Sinode keur hierdie standpunt goed.

6. ORDEREEUNGS WAARAAN D~E
ASK AANDAG GEGEE HET
6.1 PERSONE MET PROPONENTSTATUS
AS HUWEUKSBEVEST~GERS
6.1.1 Na vertoë dat ook hierdie persone, soos oa sekere
dosente van UNISA ook as huweliksbevestigers moet aan
beveel word, is advies van die Algemene Regskommissie
gevra.
6.1.2 Hulle uiteindelike advies het soos voig gelui:
“Die ARK besluit om by die ASK aan te beveel dat slegs
persone wat predikantstatus van die Ned Geref Kerk het
as ‘n ‘leraar’ in terme van die huweliksweg geag word en
daarom as huweliksbevestigers benoem mag word.”
Die ASK het dit so aanvaar.
6.1.3 Aanbevehng
Die Algemene Sinode keur die advies in punt 6.1.2 hierbo
goed.

6.2 LEG~T~MAS~E EN BEROEPBAARHE~D ~N
D~E ONDERSKE~E NED GEREF KERKE
6.2.1 Vanaf die kant van die Teologiese Fakulteit van Stel
Ienbosch is navraag gedoen omtrent die besluit van die Al
gemene Sinode insake “lidmaatskap van die NG Kerk deur
lidmate uit die NG Kerkfamilie en wedersydse beroepbaar
heid van Evangeliedienaars.”
Aangesien teologiese studente uit die NG Sendingkerk by
die Universiteit van Stellenbosch studeer, is versoek dat drin
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gend aandag gegee word aan die saak “alvorens ‘n Ek
samenkommissie en Kuratorium voor ‘n situasie geplaas
word wat verreikende implikasies vir die betrokke partye kan
he.”

6.2.2 Die Algemene Regskommissie het die volgende advies gegee wat deur die ASK goedgekeur is.
1. Die aangeleentheid toy die beroepbaarheid van pre

dikante binne die familie van Ned Geref Kerke word
gereel deur die besluit van die Algemene Sinode van
1986 nI “Predikante van die familie van die Ned Geref
Kerke is beroepbaar binne die Ned Geref Kerk sodra
‘n Ieraar van die familie van Ned Geref Kerke met be
wys van Iidrnaatskap na ‘n gerneente van die Ned
Geref Kerk oorgekorn het, en horn by die Algemene
Regskommisie vir beroeping aangemeld het”.
2. Die besluit het slegs betrekking op predikante wat aan
genoemde vereiste voldoen en dan beroepbaar is.
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7. SAKE DEUR SDNODES VOORGELE
7.1 GEMEENTES IN OOS-AFRIKA
7.1.1 Na aanleiding van korrespondensie ontvang van c~ie
skriba van die Sinodale Kommissie van die Sinode van
Midde-Afrika het die Sinodale Kommissie van Noord
Transvaal tydens sy vergadering van 28 Junie 1988, ken
nis geneem van die feit dat die gemeentes van Oos-Afrika
tans nog formeel onder die Sinode van Noord-Transvaal
resorteer. As gevoig van verskeie omstandighede is daar eg
ter vanuit hierdie sinodale gebied nie aan die betrokke lidmate aandag gegee nie. Die Sinodale Kommissie van die
Sinode van Midde-Afrika het egter weer die bediening aan
betrokke lidmate opgeneem.
Daarom het die Sinodale Kommissie van Noord-Transvaal
dit goed gevind om die volgende besluit te neem:

3. Oor die vereiste 5005 vervat in Par 272 van “Kerk en
Samelewing” ni die erkenning van die legitimasie en
die wedersydse beroepbaarheid het nog geen onder
handeling plaasgevind en geen ooreenkoms het nog
gerealiseer nie.

Die Sinodale Kommissie:

4. Alvorens die besluit in punt 1 nie gewysig is nie, en
onderhandelings met die familie van Ned Geref Kerke
nie gefinaliseer is nie kan sodanige studente nie deur
die Algemene Regskommissie gelegitimeer word nie.

2. vra goedkeuring van die Algemene Sinodale Kommis
sie dat met die huidige praktyk in die tussentyd voort
gegaan kan word;

6.2.3 Aanbeveling
Die Algemene Sinode keur punte 1-4 hierbo goed.

6.3 VERPLASING VAN KAPELANE
6.3.1 As reaksie op navraag wat in hierdie verband gekom
het, het die ASK geoordeel dat die volgende reëlings wat
reeds sedert 1967 goedgekeur is, nog steeds van krag is ni:
Om ‘n kapelaan, wat reeds in diens is, behoorlik en op
kerkregtelike verantwoordelike wyse in te skakel by ‘n
gemeente, kan die volgende prosedure gevoig word:
1. Eers moet die Kerkraad besluit of hy gewillig is om
die kapelaan as medeleraar met spesiale en beperkte
opdrag ooreenkomstig sy werk as staatsbesoldigde
kapelaan, te aanvaar.
2. Indien die Kerkraad instem moet, soos in die geval van
‘n gewone beroep, die Kieskollege opgeroep word om
‘n beroep uit te bring.
3. Die beroepende liggaam word dan gevra om per ge
slote stembrief “Ja” en “Nee” te stem. Aangesien
daar in die geval net een kandidaat is, word die naam
nie gebruik nie, maar aangesien die beroepende hg
gaam die vryheid van keuse moet he, word daar “Ja”
of “Nee” gestem.
4. As ‘n beshissende meerderheid “Ja” stem, word die
beroep soos gewoonhik afgekondig, en word daar
verder insake goedkeuring van beroep, ens. soos die
Bepahinge voorskryf, gehandel.

6.3.2 Aanbevelings
1. Die Algemene Sinode herbevestig hierdie prosedure.
2. Die Algemene Sinode besluit dat hierdie reeling in die Ker
kordeboek opgeneem moet word.

1. betuig sy instemming met die praktyk dat die betrokke
lidmate vanuit die Sinode van Midde-Afrika bedien
word;

3. verleen steun aan ‘n beskrywingspunt wat deur die
Sinode van Midde-Afrika aan die Algemene Sinode
voorgele kan word dat die verantwoordelikheid vir die
betrokke lidmate aan die genoemde Sinode oorgedra
word.
Die amptelike goedkeuring van die Algemene Sinodale
Kommissie word dus hiermee vir die voortgang van die
huidige praktyk gevra totdat die Algemene Slnode self
die saak in behandeling kan neem.
7.1.2 Die ASK het hierdie reeling voorlopig goedgekeur.

7.1.3 Aanbeveling
Die Algernene Sinode besluit dat die lidmate in die oor
blywende gemeentes van Oos-Afrika deur die Sinode van
Midde-Afrika bedien word.

7.2 INSKAKELING VAN “IGREDA RE
FORMADA ANGOLANA” BY SINODE
VAN NOORD-TRANSVAAL
7.2.1 ‘n Brief van die Sinode van Noord-Transvaal met die
volgende inhoud is op 22/6/89 ontvang.
Tydens die vergadering van die Sinodale Kommissie van
14 Junie 1989 is kennis geneem van die volgende skrywe
namens die Portugese Ring:
Die Igreja Reformada Angolana is die Portugees
sprekende Ned Geref Gemeente verbonde aan 32
Bataijon. Die Eenheid wat hoofsaaklik uit ex-Angolese
burgers bestaan en bekendheid verwerf het vir sy oper
asionele suksesse, was eers in die Wes-Caprivi ge
stasioneer, maar het onlangs verskuif na Pomf ret in die
Noord-Kaap.
Die gemeente is in 1981 gestig. Die afgelope drie jaar
reeds word die Eenheid bedien deur ds Sidney Middlemost wat Portugees goed magtig is.
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Ons het ‘n aansoek van hul kerkraad ontvang om by
die Portugese Ring in te skakel. Hierdie aansoek is
tydens ons onlangse Ringsitting behandel en met al
gemene goedkeuring aanvaar. Ons voel bevoorreg dat
ons ‘n kerklike tuiste aan hulle kan bied waardeur ons
gb die uitbreiding van God se Koninkryk onder die Por
tugeessprekendes in Suid-Afrika gedien sal word.
Ons wil langs hierdie weg aan die Sinode kennis gee
van ons besluit en vertrou dat die geagte Sinodale Kom
missie ons entoesiasme sal deel en met blydskap sal
kennis neem van nog ‘n Portugeessprekende Ned Geref
Gemeente.
Aangesien dit ‘n Weermaggemeente is, sal hulle geen
finansiële versoeke ten opsigte van hub predikant aan
die Sinode stel nie.
Die Sinodale Kommissie het dan ook soos volg besluit:
Die Sinodale Kommissie neem van hierdie skrywe ken
nis en besluit om die gemeente as deel van die Ring
van Portugeessprekendes te aanvaar met kennisge
wing aan al die betrokkenes.
Hiermee wens ons u in kennis te stel van die besluit. In
die mate wat dit “grensveranderings” behels word u
Kommissie versoek om die nodige goedkeuring daaraan
te heg.

7.2.2 Die ASK het hiervan kennis geneem en besluit dat,
aangesien dit ‘n kategoriale gemeente is wat tydelik op ‘n
bepaalde plek gestasioneer is, geen grenswysigings nodig
is nie.
7.2.3 Aanbeveling
Die Algemene Sinode keur hierdie reeling van die ASK goed.

7.3 HERTOELAT~NG VAN EVANGELIE
DIENAARS WAT NA ‘N ANDER KERK
OORGEGAAN HET
7.3.1 Vanaf die Dagbestuur van Suid-Transvaal is ‘n ver
soek ontvang cm die Reglement vir die Status van
Predikante en Proponente aan te vul deur voorsiening te
maak vir evangeliedienaars wat die kerk verlaat en weer wil
terugkom.
Tans is daar nie hiervoor voorsiening gemaak nie.
7.3.2 Die ASK het die vobgende voorlegging goedgekeur:
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wie se gebied die betrokke persoon woonagtig was
sedert hy uit die bediening getree het, asOok die om
standighede waarom hy die ander kerk of groep ver
laat het.
3. Nadat ‘n gemotiveerde aanbeveling vanaf die ring
deur die sinode of sinodale kommissie goedgekeur is,
moet hy hem wend tot die kuratorium wat beslis of
die kandidaat tot aanvubbende opleiding toegelaat
moet word en indien wel, ook oor die verreistes van
die aanvullende opleiding.
4. Daarna ondersoek die eksamenkommissie hom met
die oog op die moontlike aanbeveling by die kurato
rium vir legitimasie deur die Algemene Regskommis
sie.”
7.3.3 Aanbeveling
Die Algemene Sinode keur bostaande reeling goed vir op
name in die Reglement vir die status van predikante en
proponente.

7.4 LYD~NG VAN MENSE ONDER
APARTHEIDSBELEID
7.4.1 Vanaf die Sinode van Midde-Afrika is die volgende
versoek ontvang:
1. Die sinode versoek die ASK om in die hg van Kerk en
Samelewing ondersoek in te steb na die werkbike byding van mense agv die apartheidsbeleid en om
konkrete oplossings daarvoor to help soek. Abbeen
wanneer die kerk in woord en daad sinvob betrokke
raak by diegene wat by onder apartheidswetgewing,
sal die belydenis oor sy deebname aan die lyding (306)
geboofwaardig wees.
7.4.2 Die ASK het egter bevind dat dit ‘n prakties onuit
voerbare versoek is, maar dat die ASK deur die Kommissie
vir Skakeling met die Owerheid, binne sy vermoë, voort
durend aandag gee aan die Iyding van mense en dit onder
aandag van die betrokke instansies bring.

8. VERSLAG VAN DIE EKUMENIESE
KOMMISSIE AAN DIE ALGEMENE
SINODE
Die Abgemene Sinodale Kommissie het sy ekumeniese ver
antwoordebikhede deur middel van ‘n Ekumeniese sub
kommissie nagekom wat gereeld volledig versiag gedoen
het.

8.1 EKUMENIESE BELEID
“n Gewese Evangeliedienaar van die Ned Geref Kerk wat
na ‘n ander kerk of godsdienstige groep oorgegaan het,
kan op die volgende wyse weer tot die Evangebiebedie
ning in die Ned Geref Kerk toegelaat word:
1. Nadat hy lidmaat van ‘n Ned Geref gemeente geword
het, kan hy skriftelik by die ring binne wie se gebied
die gemeente of liggaam in wie se diens hy gestaan
het onmiddellik voor sy verlies van status vab, aan
soek doen om ‘n aanbeveling om tot die Evangelie
bediening toegebaat to word.
2. Hierdie ring ondersoek die hele aangeleentheid gron
dig met inagneming van art 66.3 van die Kerkorde en
win ook getuienis in van al die kerkrade en ringe binne

In die hg van die dringende behoefte aan prinsipiële en prak
tiese riglyne vir tussenkerkbike kontak word ‘n Ekumeniese
Bebeid aan die sinode voorgelê.

1.1 DIE KERK EN EKUMENE
1 .1 .1 Die kerk dank sy bestaan in die eerste en baaste
instansie aan die drie-enige God. Die kerk is dus
nie bboot ‘n menslike organisasie wat op grond van
menslike inisiatief tot stand kom nie, maar is in
die evangelie self veranker. Op grond van die uit
verkiesende genade van God roep hy uit die mens
bike geslag vir hom ‘n bondsvobk byeen om tot sy
eer te beef en om die boodskap van sy genade wer
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wend in die wêreId te verkondig. Hierdie kerk word
deur God self teen aile sondige weerstand in, in
stand gehou. Dit is die unieke instrument waar
van God gebruik maak om die koms van sy
koninkryk te bewerkstellig.
1 .1 .2 Gegrond in God se genade, tot stand gebring en
in stand gehou deur God se Woord en Gees en ge
rig op God se eer en ewige heerskappy, vertoon
die kerk steeds die eienskappe van eenheid, heilig
heid, aigemeenheid en apostolisiteit. Wanneer
hierdie wesenseienskappe van die kerk ernstig be
jeën word, stel dit die verskillende kerke voor die
taak van ‘n dinamiese ekumeniese strewe.
1.1.3 Die kerk wat sy bestaan te danke het aan die drie
enige God, kan nie anders as een wees nie. Hier
die eenheid is gegrond in die een waarheid van
God soos in die Christus van die Skrifte geopen
baar. In Christus is alle gelowiges een (Gal. 3:28)
en as sy liggaam, is die Kerk een. Omdat die mens
aityd in bepaalde historiese omstandighede lee!
en ook as gevolg van die sonde, ken elke in
dividuele gelowige sowel as elke partikuliere
geloofsgemeenskap die apostoliese waarheid wel
genoegsaam maa1~ tog siegs 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 algemeenheid
waarin die voile ruimte en tyd van die kerk
geskiedenis omvat word (Ef. 3:18).
1 .1 .4 Die eenheid en aigemeenheid van die kerk is eg
ter ook veranker in die gerigtheid van die kerk op
die eer en heerskappy van God. Daarom word die
heiligheid van die kerk nie los van die eenheid en
aigemeenheid daarvan, tot uitdrukking gebring
nie.
1.1.5 Daar is dus ‘n onmiskenbare verband tussen die
eienskappe van die kerk en sy ekumenisiteit.
Ekumenisiteit is derhalwe ‘n blywende opdrag wat
dinamies uitgevoer moet word in ‘n gemeenskap
like bestaan, getuienis en diens van alle gelowiges
tot eer van God.
1.1 .6 Die beiydenisgrondslag vir sy ekumeniese roeping
is vir die Ned Geref Kerk geleë in die gereformeer
de belydenisskrifte, vergelyk Art 9 van die
Apostoliese Geloofsbelydenis, die van Nicea, die
Nederlandse Geloofsbelydenis Art 27-29 en die
Heidelbergse Kategismus, Sondag 21, Vrae 54 en
55.
1.1.7 Die Nederduitse Gereformeerde Kerk het homself
in sy kerkorde daartoe verbind om te strewe na
ekumeniese betrekkinge met ander (Art 71) kerke,
sover dit moontlik en prakties is.
1.2 DIE DOEL VAN EKUMENISITEIT
1 .2.1 Wanneer aanvaar word dat ekumenisiteit op grond
van die eienskappe van die Kerk onafskeidelik aan
kerkwees verbind is, voig dit dat ekumenisiteit
nooit ‘n doel op homself moet wees nie. Die
uiteindelike doel van ekumene is nie anders as die
doel van die Kerk nie, naamlik die koms van die
koninkryk van God tot verheerliking van God. Die
kerk is geroep tot ‘n getuienis enersyds oor wat
dit reeds is, naamlik geestelik een in Jesus
Christus en andersyds oor wat dit nog moet word
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naamlik sigbaar een in Jesus Christus. Kerkeen
heid is ‘n gawe en ‘n roeping. Die gegewe een
heid is die basis en die dryfkrag van die strewe
na die meerdere sigbaarmaking van die gegewe
eenheid.
1 .2.2 Alhoewel ekumeniese betrekkinge nie noodwen
dig die onmiddellike of selfs uiteindelike verkry
ging van institutêre eenheid impliseer nie, kan dit
tog ‘n wesenlike bydrae maak tot ‘n verantwoor
delike uitskakeiing van vervreemding, gespanne
verhoudings, verskeurdheid en ‘n onverantwoord
bare hantering van die verskeidenheid in die kerk.
1 .2.3 Ekumeniese betrekkinge met kerke van ‘n Gerefor
meerde belydenis en kerkregering (wat ook prak
ties gehandhaaf word) kan die volgende insluit:
erkenning van mekaar se doop, ontvangs van at
testasies, toelating tot die sakramente, toegang
tot kansels, erkenning van legitimasie, verteen
woordiging op sinodes en gesamentlike betrok
kenheid by ekumeniese liggame. “Korresponden
sie” dui op amptelike kontak tussen kerke om hier
die aangeleenthede te reel.
1 .2.4 Die nadere doel van ekumeniese betrekkinge is
enersyds om byte dra tot die meer volkome kerk
wees van die kerk, en andersyds om mee te werk
tot die meer etfektiewe funksionering van die kerk.
1.2.5 Hierdie doel kan nader toegelig word deur dit in
verband met die eienskappe van die kerk te bring.
1.2.5.1 Die eenheid van die Kerk moet op verskillende
maniere tot uitdrukking kom. Primer is die eens
gesindheid van gelowiges onderling en die een
heid van getuienis in die wêreld. Waar
ekumenisiteit reeds die pluriforme gestalte van
die Kerk impliseer, is ekumeniese betrekkinge
ook die weg waariangs enersyds gestry moet
word teen elke vorm van verskeurdheid van die
liggaam van Christus, en andersyds teen ‘n
soort eenheidstrewe wat die verskeidenheid in
die werke van God misken.
1.2.5.2 Die heiligheid van die Kerk impliseer sy uniek
heid in die wéreld. Omdat die kerk die uitverko
renes tot die ewige lewe is, moet sy heiligheid
nie net belydenis wees nie, maar ook belewe
nis. Deur ekumeniese betrekkinge kan die kerk
sy roeping cm die heilige liggaam van Christus
te wees, universeel uitdra en uitieef.
1.2.5.3 Die ekumene kan ook sinvol bydra tot die al
gemeenheid van die kerk. As lewensomvat
tende, Christelike geloofsgemeenskap uit alle
volke, tale an 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, ywerig uitvoer. Hiervoor sal die verskillende
kerke ook oor grense moet heen reik om die taak
gesamentlik meer effektief uit te voer. Dit im
pliseer nie ‘n opheffing van sy pluriforme
gestalte nie, maar noodsaakiike aanvuliing in
gesamentlike ondernemings.
1.2.5.4 Waar die apostolisiteit van die Kerk veral beteke
nis 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.
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1.2.5.5 Dit is derhaiwe duidelik dat ‘n ekumenisiteit wat
binne die bane van die Kerk se eienskappe funk
sioneer, ‘n noodsaaklike bydrae sal lewer tot
vervulling van die Kerk se roeping na binne en
na buite.
1.2.6 Hierdie ekumeniese strewe na eenheid beteken nie
‘n strewe na eenvormigheid nie. Kerke het ‘n eie
geskiedenis, bestaan in uiteenlopende omstan
dighede, besig ‘n eie taal, ensovoorts. Dit doen
egter niks af van die bestaande geestelike eenheid
nie. Hierdie eenheid figureer in ‘n verskeidenheid
van aanbidding ten opsigte van die talle liturgieë
en sang bundeis wat gebruik word. Daar is ook ‘n
verskeidenheid belydenisskrifte as gevoig van
uiteenlopende situasies wat spesifieke nadenke
oor en leiding uit die Heilige Skrif verg. Hierby kom
ook ‘n verskeidenheid kerkordes vanweë eie tradi
sies, behoeftes en administratiewe reëiings.
1.2.7 Die Ekumeniese roeping van ‘n gereformeerde
kerk rus altyd op en eerbiedig die eenheid van die
kerk wat ‘n eenheid in die waarheid is. In die han
tering van ingrypende verskille oor Bybelse
waarhede moet die ekumeniese gesprek en
ekumeniese verhoudings eie insigte met ander
deel en met openheid na ander luister. Geen kerk
het immers ‘n monopolie op die leiding van die
Heilige Gees nie. Efesiërs 3:18 “Mag julie in staat
wees om saam met a> die geiowiges te begryp hoe
wyd en ver en hoog en diep die liefde van Christus
strek”.
Op hierdie weg word die waarheid behou en uit
gebou, vind wedersydse verdieping piaas, word
korrektiewe aangebring, misverstande opgeklaar
en nuwe gesindhede geskep, en die voortgaande
leiding van die Heilige Gees gesamentlik eerbie
dig (Joh. 15:16>.
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mettertyd terreine betree wat nie meer tot die
weseniike taak van die kerk behoort nie.
1.4 DIE OMVANG EN GRAAD VAN EKUMENE
1 .4.1 Die omvang van ekumene word bepaai deur die
grense van die kerk as liggaam van Christus op
aarde. Dit is die wydste grens waarbinne verskeie
grade van ekumeniese betrekkinge met verskii in
intensiteit bevorder moet word.
1 .4.2 Binne die grense van hierdie kerk mag daar kerke,
sektes en groepe wees met afwykende en een
sydige beskouinge. Met huile word ekumene ten
opsigte van aard en graad anders (informeel) be
oefen as met kerke wat ten opsigte van die be
lydenis~rondsiag nader is.
1.4.3 Buite die grense van die kerk as liggaam van
Christus word sending beoefen. Kontak-dialoog
en moontiike samewerking met nie-Christelike
godsdienste is nie ekumene nie aangesien eku
mene gerig is op die bevordering en meerdere sig
baarmaking van die geesteiike eenheid van die
kerk as iiggaam van Jesus Christus.
1.5 PRAKTIESE TOEPASSING
Die Ned Geref Kerk interpreteer sy ekumeniese ver
antwoordelikheid soos volg:
1 .5.1 Ekumene moet deur aile kerkvergaderinge beoefen
word te wete die Algemene Sinode, sinodes, ringe
en kerkrade. Dit is nodig om te bekIemtoon dat
piaasiike ekumene op die agenda van elke kerk
raad moet biy.
1.5.2 Die Algemene Sinode bepaai die beleid oor die
aard en graad van ekumeniese verhoudinge.
Toegepas op die Ned Geref Kerk word die vol
gende ekumeniese betrekkinge onderskei:

1.3 VOORWAARDES VIR EKUMENIESE BETROKKEN
HELD

1 .3.2 In enige ekumeniese kontak moet die reg behou
word om onskriftuuriike besluite en optredes te
verwerp. Besiuite geneem by ekumeniese same
komste van watter aard ookal, mag in geen opsig
bindend wees op die betrokke kerke nie.

1.5.3 Familie van Ned Geref Kerke
Hier bestaan die nouste eenheidsband aangesien
die kerke een is in belydenis, kerkregeringsvorm
en in historiesa verbondenheid aan mekaar. Vir die
totale Nederduitse Gereformeerde Kerkfamiiie is
die Federaie Raad van Nederduitse Gereformeer
de Kerke ‘n uitdrukking van die eenheidsband en
maak voorsiening vir skakeiing, oorieg en same
werking. Vir die Ned Geref Kerk binne die Repu
biiek van Suid-Afrika is daar egter behoette aan
dringende onderhandelinge oor duidelike uitdruk
king van die eenheidsband selfs waar voorsiening
gemaak word vir kultureie verskeidenheid en
bedieningsbehoeftes.

1.3.3 Ekumeniese betrekkinge in die sin van werkiike
samewerking kan seigs piaasvind tussen kerke
wat dieselfde beiydenisgrondslag het en dit in
praktyk handhaaf. Buite die kring is daar ook wel
ruimte vir ekumeniese betrekkinge maar dan hoof
saakiik in gesprekgeieentheid en ter wille van
getuienis vir die waarheid.

1.5.4 Die Drie Afrikaanse Kerke
Ook hier funksioneer eenheid van beiydenis en
kerkregeringsvorm, maar die kerke het vanweë ‘n
historiese breuk van mekaar verwyder geraak. Aiie
kerkvergaderings moet deur volgehoue kontak
bou aan positiewe gesindhede en welwiiiende
samewerking met die oog op kerkhereniging.

1 .3.4 Al is dit so dat eie kwaiiteit enige vrese vir eku
meniese betrokkenheid in hierdie wyer sin kan oor
kom, moet sodanige betrokkenheid tog met groot
verantwoordeiikheid gehanteer word. Die kerk
mag op geen wyse gekompromiteer en in verleent
held gestei word nie. Die geskiedenis het immers
bewys geiewer dat sommige ekumeniese liggame

1.5.5 Kerke van Gereformeerde belydenis
Met kerke van gereformeerde belydenis en kerkre
gering word in die hg van 1 .2.3 gehandel.

1.3.1 Ekumeniese betrokkenheid is sinvol waar dit in
Christus as die Waarheid geskied. Dit beteken dat
kerke mekaar ernstig moet neem in die hg van die
Woord van God en dat daar deurgaans onbeiem
merde geleentheid moet wees om van en vir die
Evangelie te getuig.

1.5.6 Kerke met ‘n Protestantse belydenis
Met ander kerke wat ‘n protestantse beiydenis
handhaaf, word sover dit moontlik, wenshik en
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prakties is, kontak gesoek, volgens die roeping
van die kerk om in gehoorsaarnheid aan die Heilige
Skrif die eenheid van die gelowiges prakties te
bevorder en te bestendig.
1.5.7 Ander Christelike kerke en groepe
Met ander kerke en groepe kan informele ekurnene
beoefen word deur middel van gesprekke oor sake
wat die koninkryk van God raak en ter wille van
die getuienis vir die waarheid.
1.5.8 Ekumeniese liggame
Die Ned Geref Kerk beywer horn vir Iidmaatskap
van ekumeniese liggarne waarvan die grondslag,
doelstellings en die praktiese uitlewing daarvan
rnet sy eie konfessionele standpunte verenigbaar
is.

1 .5.9 Aanbeveling
Die Algemene Sinode keur die ekumeniese beleid goed.

8.2 BU~TELANDSE EKUMENE
8.2.1 GEREFORMEERDE KERKE IN NEDERLAND
8.2.1.1 Ten spyte van herhaalde versoeke kon indringende
gesprekke nog nie gereël word nie.
8.2.1 Aanbevelings
8.2.1.2.1 Die Algemene Slnode spreek sy teleurstelling uit
dat ten spyte van herhaalde versoeke deur die Ned Geref
Kerk ‘n indringende gesprek met die Geref Kerke in Neder
land nog nie gereël kon word nie.
8.2.1.2.2 Die Algemene Sinode herbevestig sy verantwoor
delikheid tot gesprek met die Geref Kerke in Nederland soos
verwoord tydens die Sinode van 1986 (Handelinge 1986
pag. 608).
8.2.1.2.3 Die Algemene Sinode staan op die standpunt dat
versoeke tot bi-laterale gesprekke nie afhanklik gestel kan
word van verhoudings met ander kerke of ekumeniese hggame nie en dring derhaiwe by die Geref Kerke in Neder
land aan op ‘n aanvaarding van herhaalde versoeke tot ‘n
betekenisvolle gesprek.
8.2.2 GEREFORMEERDE KERKE NEDERLAND (VRY
GEMAAK) en CHRISTELIKE GEREFORMEERDE
KERKE
8.2.2.1 Met beide kerke is korrespondensie in stand gehou.
8.2.2 Aanbeveling
Die Algemene Sinode besluit tot voortsetting van die
gesprek.
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churches that have geographical proximity and/or
areas of common history concern of co-operation with
our Churches.
*

That direct bilateral relationships be established on the
grounds of a modified Churches in Ecclesiastical Fel
lowship concept. The exercise of this relationship shall
imply and, where possible and disirable, shall involve:
+

exhange of fraternal delegates at major assem
blies;

+

eligibility for call of ministers from each other’s
churches

+

free transfer of members, implying the acceptance
of each other’s membership certificates;

+

joint action in areas of common responsibility;

+

communication on major issues of joint concern;

+

the exercise of mutual concern and admonition
with a view to promoting the fundamentals of
Christian unity.”

8.2.3.2 Aanbeveling
Die Aigemene Sinode besluit dat hy, behoudens die bepa
ling rakende beroeping van ieraars uit ander Geref Kerke,

instemming betuig met die besluit van die Reformed Church
in Australia.
8.2.4 PRESBYTERIAN CHURCH IN IRELAND
8.2.4.1 Korrespondensie rnet hierdie kerk wat hul roeping
onder rnoeilike ornstandighede rnoet vervul, is in stand
gehou.
8.2.4.2 Aanbevelings
8.2.4.2.1 Die Aigemene Sinode besluit dat kommunikasie
met hierdie kerk uitgebou moet word.
8.2.4.2.2 Die Algemene Sinode rig ‘n pastorale woord van
bemoediging en die versekering van voorbidding aan die
Presbyterian Church in Ireland in die woorde van 1 Kor
15:58: “Daarom, hiewe broeders, wees standvastig, on
wankeibaar, altyd oorvloedig in die werk van die Here, om
dat julie weet dat julie inspanning in diens van die Here nie
tevergeefs is nie.”

8.2.5 CHRISTIAN REFORMED CHURCH IN NORTH
AMERICA
8.2.5.1 Korrespondensie en persoonlike kontak in stand
gehou.
8.2.5.2 Aanbeveling
Die Algemene Sinode besluit tot voortsetting van gesprek.
8.2.6 FREE CHURCH OF SCOTTLAND

8.2.3 REFORMED CHURCHES OF AUSTRALIA
8.2.3.1 Voortgesette korrespondensie en persoonlike kon
tak het daartoe gelei dat belangrike besluite oor hul verhou
ding tot ons kerk geneern is:
*

*

That the Reformed Ecumenical Synod be the basic
means for our relationships with Reformed Churches
in general.
That direct bilateral relationships be established with
churches where such is necessary and desirable, e.g.,

8.2.6.1 Korrespondensie en persoonlike kontak is in stand
gehou.
8.2.6.2 Aanbeveling
Die Algemene Sinode besluit tot voortsetting van gesprek.
8.2.7 ONAFHANKLIKE EVANGELIESE KERK FRANK
RYK
8.2.7.1 Korrespondensie en persoonlike kontak is in stand
gehou.
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8.2.7.2 Aanbeveiing
Die Algemene Sinode besluit tot voortsetting van gesprek.
8.2.8 SWITSERSE EVANGELIESE KERKE
8.2.8.1 Korrespondensie en persoonlike kontak is in stand

4.2.4. 1 Die Algemene Sinode besluit in 1990 oor die
aard en graad van sy verhouding tot die WBGK in die Jig
van hul ant woord op die standpunte van die Algemene
Sinode van 1986 (Hand AS 1986 bI 662).

gehou.

8.2.12.3 Aanbevelings

8.2.8.2 Aanbeveling
Die Algemene Sinode besluit tot voortsetting van gesprek.

8.2.12.3.1 Die Algemene Sinode boekstaaf sy teleurstel
ling ten opsigte van die besluite van die vergadering in Seoul
om die Ottawa-besluit tot opskorting van die lidmaatskap
van die Wêreidbond van Goref Kerke te handhaaf.

8.2.9 EVANGELJESE KERK DUITSLAND
8.2.9.1 Korrespondensie en persoonlike kontak met hier
die kerk het meegebring dat die wedersydse verhouding op
vallend verdiep het.

8.2.9.2 Aanbeveling
Die Aigemene Sinode spreek sy waardering uit vir die vol
gehoue korrespondensie tussen die Ned Geref Kerk en die
Evangeliese Kerk in Duitsiand en vertrou dat hierdie ver
houding met die Lutherse vertakking van die Reformasie sinvol uitgebou kan word.

8.2.12.3.2 Aangesien die besluit van 1986 dus nog nie uit
govoer kon word nie, besluit die Sinode om die hersione Kerk
en Samelewing aan die Wéreidbond van Gerof Korke te stuur
en ‘n afwagtende houding in to neem.
Nota van Skriba
Op aanvraag is die volgende skrywe op 27 April 1990
van die WBG ontvang:
Geneva, April 27, 1990
TO: D J VILJOEN

8.2.10 REFORMED CHURCH IN JAPAN
8.2.10.1 In die hg van jarelange korrespondensie en dat die
predikant in Algemene Sinodale Diens vir Ekumene reeds
twee keer persoonlike groete aan hul sinode oorgebring het,
het as resultaat ‘n verblydende verdieping in wedersydse
verhoudings.

8.2.10.2 Aanbevelings
8.2.10.2.1 Die Algemene Sinode erken die Reformed
Church in Japan as ‘n gereformeerde kerk met wie ampte
like kontak voortgesit en uitgebou word.
8.2.10.2.2 Die Algemene Sinode betuig sy dank dat die
Reformed Church in Japan Kerk en Samelewing in Japanees
vertaal hot en spreek die bede uit dat dit vir hulle tot nut
sal wees.
8.2.10.2.3 Die Algemene Sinode wil hiermee ‘n pastorale
woord van bemoediging en die versekering van voorbidding
aan die Reformed Church in Japan oordra in die woorde van
1 Kor 15:58: “Daarom, liewe broers, woes standvastig, on
wankelbaar, altyd oorvloedig in die work van die Here, om
dat julie weet dat julie inspanning in diens van die Here nie
tevergeefs is nie.”

—

Clerk of Session, NGK, Pretoria

FROM: Rev Jill SCHAEFFER, Executive Secretary.
Department of Co-operation and Witness,
WARC
Dear Mr Viljoen
We acknowledge receipt of your fax today. Cannot trace
what happened to the earlier one. Please know that Dr
Opocensky, the new General Secretary, is in Namibia and
will return next week. In response to your request please
find a copy of the Seoul, General Council decisions on
the matter of the suspension of the NGK:
VIII SOUTHERN AFRICA
THE DUTCH REFORMED CHURCH IN SOUTH AFRICA
(DRC IN SA)
1. The WARC noted the following developments and
decisions:
1. 1

The conditions set by the Ottawa General Council
for the readmission of the DRC to full membership
were that:
(a) Black Christians are no longer excluded from
church services, expecially from Holy Com
munion.
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(b) Concrete support in word and deed is given to
those who suffer under the system of apart
heid (or separate development).

Korrespondensie en persoonlike kontak het as resultaat ‘n
wedersydse verhouding wat sterker groei.

8.2.11.1 Aanbeveling
Die Aigemene Sinode besluit tot voortsetting van gesprek.

(c) Unequivocal Synod resolutions are made which
reject apartheid and commit the church to dis
mantling this system in both church and poli
tics.

8.2.12 DIE WERELDBOND VAN GEREFORMEERDE
KERKE

8.2.12.1 Hoewel daar nog nie ‘n amptehike skrywe van die
WBG ontvang is nie, is dit bekend dat die WBG sy besluit
orn die Iidmaatskap van die Ned Geref Kerk op te skort in
1 982, gehandhaaf het by sy vergadering in Seoel in 1988.
8.2.12.2 Die Algemene Sinode het soos voig beshuit:

1.2

The Synodical decision of the DRC in SA in 1986,
relating to the above conditions for readmission,
which endorsed the document “Church and
Society”.

1.3

The minutes of the Executive Committee of the
WARC held in Belfast, in October 1988 which,
Inter-alia, state:
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“Recently, the DRC published a “Church and So
ciety” document which, on the surface might rev
eal a significant repentance from and revision of its
earlier position. That document at its best, may in
dicate that the church is ready to consider so-called
reforms of the apartheid system, which, however,
do not alter the present situation. The church re
fused recently to declare apartheid a sin and its
theological justification a heresy. The latest stand
ing revelation is that the church is now suggesting
that those calling for a dismantling of apartheid do
not belong to the church.”
1.4

1.5

The official statement known as the Vereeniging
Declaration, issued by the representatives of the
various member churches of the DRC family after
a consultation held in Vereeniging, in March 1989,
under the auspices of the Reformed Ecumenical
Council (REC). The Declaration unequivocally re
jects apartheid in all its forms as sin and commits
the DRC family of churches to dismantle apartheid
in both church and state by accepting unification
of the various churches into one non-racial
Reformed Church in Southern and Central Africa,
and by calling on the state to repeal all racist laws
and repressive Security Legisiation. All the
representatives present, with the notable exception
of the white DRC, adopted this Declaration.
The decisions of the General Synodical Commis
sion of the DRC on the Vereeniging Consultation
and Declaration which clearly indicate that the DRC
position at Vereeniging had not moved beyond the
official position expressed in “Church and Socie
ty” as well as in the 1986 Synodical decisions.
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3.2

3.2. 1 the abolition of discriminatory and unjust laws, ex
pecially the Land Act, Group Areas Act, Separate
Amenities Act and the Population Registration
Act;
3.2.2 an end to the practice of detention without trial;
3.2.3 the lifting of the state of emergency,
3.2.4 the unconditional release of all political prisoners
and detainees;
3.2.5 the unbanning of all organizations opposing
apartheid;
3.2.6 genuine negotiations with authentic leaders which
will lead to a transfer of power to the majority by
free and fair election;
3.2.7 one, united, non-racial Reformed Church in
Southern and Central Africa;
the WARC consequently maintains the suspension
of the DRC pending its response at its Synod in
1990 and mandates the Executive Committee to
act accordingly.
3.3

Cognizant of the very difficult circumstances of
many churches, to urge churches with direct links
with the DRC to review their relationship with the
DRC, in view of the declaration of the status con
fessionis and report back to the WARC Executive
Committee. Furthermore, to request all the WARC
member churches to support the efforts of the
younger DRC churches in SA towards indepen
dance from the DRC.

3.4

The pledge support to

2. Having noted the above the WARC concludes that:
2. 1

By its own admission the White DRC have not
moved further forward than the position adopted
at its Synod on the basis of its “Church and Socie
ty” document. Furthermore, the WARC executive
Committee Meeting in Belfast from 19-26 October,
1988 clearly stated that this position failed to meet
the conditions laid down at Ottawa, particularly
those in clause (b) and (c), and recommend that
suspension be maintained.

2.2. The other churches in the DRC family have
strengthened their witness and have succeeded,
despite all the pressures to the contrary to make
a unanimous and unaquivocal stand on the rejec
tion and dismantling of apartheid as well as a com
mitment to the unification of the church into one
non-racial church.

(a) individuals, congregations and churches, who
experience intimidation and pressure from the
White DRC.
(b) individuals within the DRC, who have adopted
the status con fessionis declaration and are be
ing victimized because of this conviction.
3.5

To urge the DRC to stop its practice of intimida
tion and adopt a proper acclesiastical attitude.

3.6

To commend the “younger churches” of the Dutch
Reformed family for taking the unanimous stand on
resistance to apartheid and towards unification of
the Reformed Churches in Southern and Central
Africa as expressed in the Vereeniging Declaration,
March 1989.

3. 7

To encourage all the churches that participated in
Vereeniging to pursue the pledges in the Vereenig
ing Declaration, March 1989.

3.8

To facilitate and consultation on church unification
of the Dutch Reformed Churches in one, non-racial
Reformed Church during 1990 or early 1991, as
well as to prepare the way towards the greater uni
ty of all the Reformed Churches in Southern and
Central Africa.

RECOMMENDATIONS
3. Therefore, the General Council of the WARC meet
ing in Seoul in August 1989 resolves:
3. 1

The statement on racism adopted by the Ottawa
General Council (from Ottawa to Seoul p 34-39)
was shared with all member churches with the re
quest for an official response. The replies received
(p. 44) show that the statement reflects the con
viction of the large majority of the member
churches. In the light of these replies the General
Council feels entitled to reaffirm the statement as
being representative of the position of member
churches of the Alliance.

Having considered that the DRC was silent on too
many curcial issues relating to the dismantling of
the System of Apartheid and that they failed to call
and work for:
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3.9

To appeal to the DRC, to join the Church unifica
tion process started at Vereeniging and to return
to the fellowship of the Reformed Churches in
Southern and Central Africa and thus also into com
munity with the common confession of the global
reformed community.

3. 10 To commend those many members of the DRC,
who individually and jointly adopted the status con
fessions position and the official declaration of
Vereeniging and call on other members and con
gregations of this church to take this courageous
Step.

The Reformed Churches in the Netherlands
Ecumenical Relations
Constitutional Revision
8.2.13.6 Oorsig
8.2.13.6.1 Vooraf is insiggewende konferensies gehou oor
Mission Strategy and Power Encounter, Theology and
Youth.
8.2.13.6.2 Vir ‘n oorsig van die hele byeenkoms is “The
Message of Harare” deur die GER gepubliseer. Eksemplare
daarvan word aan afgevaardigdes saam met die agenda
voorsien.

Signed by: Rev Jill Schaeffer

8.2.13 GEREFORMEERDE EKUMEMESE
RAAD
Verslag aangaande die vergadering van die Gereformeerde
Ekumeniese Raad in Mei-Junie 1 988 in Harare word soos
voig aan die Sinode voorgelê:
8.2.13.1 Afgevaardigdes van die Ned Geref Kerk
Prof JA Heyns
Stemhebbend
Dr P Rossouw
Stemhebbend
Prof PC Potgieter
Stemhebbend
Ds DJ Viljoen
Stemhebbend
Ds LA Kriek
Ds JE Lombaard
Prof CJ Wethmar
Ds PB Botha
Prof DA du Toit
Dr DJ Hattingh
8.2.13.2 Inleidende Opmerking
Onder leiding van prof Heyns het daar tot die einde van die
Gereformeerde Ekumeniese Raad ‘n hegte spangees be
staan. Die afvaardiging het elke aand na die dag se verrig
tinge byeengekom vir mededelings, gesprek en gebed. Die
feit dat die hele afvaardiging van die begin as ‘n span saam
begin het, het opvallende dividende gelewer.
Op die voorlaaste aand is ‘n openhartige terugskouing ge
hou en die eenparige konklusie van die afvaardiging was dat
nie ‘n enkele lid in enige debat buite die standpunte van die
Ned Geref Kerk gepraat het nie.
8.2.13.3 Kerke teenwoordig
Afgevaardigdes van Geref Kerke het uit die volgende lande
g ekom:
Botswana, Kenya, Malawi, Namibië, Nigerië, Suid-Afrika,
Zambië, Zimbabwe, Japan, Sri Lanka, Frankryk, Nederland,
Griekeland, Mexico, VSA, Kanada, Argentinie, Australia,
New Zealand en Indonesië. Die Reformed Church of East
Africa is as lid toegelaat.
8.2.13.4 Moderamen
Moderator
Ds C Boomsma
Eerste Assessor Prof K Runia
Tweede Assessor Ds DT Keta
Eerste Skriba
Prof H de Waard
Tweede Skriba
Prof S Sopater
Dr Schrotenboer het na baie jare diens afgetree. In sy plek
is dr R van Houten gekies.

8.2.13.7 Rasse-aangeleenthede
‘n Meerderheids- en ‘n minderheidsrapport het voor die ver
gadering gedien. Daaroor is geen besluite geneem nie.
Aandag word gevra vir die felt dat geen besluite met betrek
king tot rasse-aangeleenthede geneem is nie en dat ooreen
gekom is op ‘n samekoms van die familie van Ned Geref
Kerke om alle sake te bespreek wat onderlinge verhoudinge
raak.
8.2.13.8 Homofilie, Skrifbeskouing en Iidmaatskap van die
Gereformeerde Ekumeniese Raad
8.2.13.8.1 Die Gereformeerde Ekumeniese Raad het nie
besluit om die lidmaatskap van die Gereformeerde Kerke in
Nederland op te hef nie, slegs ‘n dringende beroep op die
Gereformeerde Kerke in Nederland is gedoen om hul aan
vegbare besluite te herroep. ‘n Komitee is aangestel om die
volgende Gereformeerde Ekumeniese Raad te bedien met
‘n grondige studie oor die gesag, die interpretasie van die
Skrif en hermeneutiese vrae oor die aanwending van Bybelse
gegewens in die Christelike etiek en die volgende Gerefor
meerde Ekumeniose Raad te bedien met ‘n aanbeveling oor
voortsetting van lidmaatskap in die hg van die konstitusie
van die Gereformeerde EkumenieseRaad en die reaksie van
die Gereformeerde Kerke in Nederland.
In die hg hiervan het vier kerke te kenne gegee dat hulle uit
die Gereformeerde Ekumeniese Raad tree, te wete: die
Christelike Gereformeerde Kerk in Nederland, die Ortho
dox Presbyterian Church, die Reformed Church of New
Zealand en die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika.
Die Ned Geref Kerk-afvaardiging het vir bogenoemde voor
stelle gestem waarmee op geen wyse die leerafwykings van
die Gereformeerde Kerke in Nederland ignoreer of gekon
doneer is nie.
Een van die belangrike redes vir die standpunt van die Ned
Geref Kerk-afvaardiging is die felt dat die besluit van die
vorige Algemene Sinode tot indringende gesprek met die
Gereformeerde Kerke in Nederland nog nie plaasgevind het
nie. Ons ekumeniese verantwoordelikheid is nog nie afge
handel nie.
In antwoord op die uittrede van die vier kerke het die Interim
Komitee met ‘n spesiale verklaring gereageer. Dit word
aangeheg as Bylae ASK-2.

8.2.13.5 Tydelike Komitees
Volgens gebruik is etlike tydelike komitees gekies.

8.2.13.9 Dubbele Lidmaatskap
Die kern van die besluite van die Gereformeerde Ekumeniese
Raad oor hierdie saak Iui soos volg:

Mission and Diakonia
Theology, Youth, Publications
Third World Concerns
Race Relations
REC Studies

“That the RES, while reaffirming its advice against WCC
membership decides not to terminate the RES membership
of those churches holding WCC membership on that ground
and to urge them to give clear evidence that they are authen
tically Reformed both in faith and practice”.
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8.2.13.10 Studiestuk
8.2.13.10 Soos gebruiklik dien voor elke vergadering ‘n uit
voerige studie oor ‘n aktuele tema. Hierdie keer het dit ge
handel oor: Family in Crisis Today. Na grondige bespreking
en amendering is dit na die Iidkerke verwys vir verdere kom
mentaar voor 31 Desember 1989. Die hele studiestuk met
sy Pastorale Riglyne word later aan die lidkerke gestuur.
8.2.13.10.2 Aanbeveling
Die Algemene Sinode beveel die studiestuk aan by aVe
belanghebbendes.
8.2.13.11 Nuwe Konstitusie
8.2.13.11.1 ‘n Kommissie vir hersiening van die konstitusie
het sedert die vorige algemene vergadering kommentaar van
die Iidkerke gevra. Die hersiene konstitusie is aanvaar en
maak ook daarvoor voorsiening dat die naam verander word
vanaf Gereformeerde Ekumeniese Sinode na Gereformeer
de Ekumeniese Raad. Aan die belydenisgrondslag is nie ver
ander nie. Etlike organisatoriese verbeterings is aangebring,
byvoorbeeld dat in ‘n tydelike komitee nie meer as drie lede
van ‘n lidkerk mag dien nie. Die prosedure vir beeindiging
van lidmaatskap is breedvoeriger uiteengesit.
8.2.14 Voortsetting van Iidmaatskap
8.2.14.1 Aanbeveling
Die Algemene Sinode kontinueer sy Iidmaatskap van die
Gereformeerde Ekumeniese Raad.
8.2.14.2 Die Algemene Sinode doen ‘n dringende beroep
op die Gereformeerde Ekumeniese Raad om sy sittingsduur
te verkort.

68
8.2.15.2 Lidkerke (Lidmatetal word tussen hakies gegee)
Canadian Reformed Church (11 800)
Evangelical Presbyterian Church in Ireland (563)
Free Church of Scotland (12 000)
Free Church in South Africa (17 00)
Free Reformed Church of Australia (2 400)
Presbyterian Church in Korea (93 749)
Reformed Church in the Netherlands (liberated) (108 000)
Reformed Presbyterian Church of Ireland (3 900)
Free Reformed Churches in South Africa (1 200)
Waarnemers
Christian Reformed Church in the Netherlands
Christian Brethern Free Church (Philippines)
Gereja Masehi Musayfir (Indonesia)
Free Reformed Church of North America
Dutch Reformed Church
Orthodox Presbyterian Church
Presbyterian Church in America
Dutch Reformed Church
Orthodox Presbyterian Church
Presbyterian Church in America
Reformed Church in South Africa
Reformed Church in the United States
Reformed Church of Japan (verskoning)
Evangelical Presbyterian Church of New Zealand (versko
ning)
Evangelical Presbyterian Church of Australia (verskoning).
Opmerking: Hierdie ekumeniese Iiggaam bestaan uit kerke
wat oorwegend baie klein is.
Na Harare stel etlike van die kerke wat uit die Gereformeer
de Ekumeniese Raad getree het, ernstig belang om aan te
sluit by die International Conference of Reformed Churches.
8.2.15.3 Konstitusie

8.2.15 INTERNA11ONAL CONFERENCE OF
REFORMED CHURCHES
8.2.15.1 Historiese Oorsig
8.2.15.1.1 Die konstituerende vergadering het plaasgevind
op 26 Oktober — 4 November 1982 in Groningen. Nege
kerke was teenwoordig. By die geleentheid is ‘n konsep
konstitusie vasgestel. Ander sake op die agenda was tus
senkerklike verhoudinge, leerstellige sake, kerkregering, die
sendingverantwoordelikheid en die belydenisverband tus
sen die kerke.

ARTICLE II

—

BASIS

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

—

PURPOSE

8.2.15.1.2 Die volgende vergadering is gehou in Septem
ber 1985 te Edinburgh waar ds JE Potgieter en dr Pierre Ros
souw teenwoordig was. Sewe kerke het besluit om lid te
word met nog drie wat cm lidmaatskap aansoek gedoen het.

The purpose of the Conference shall be:

Referate wat tydens bogenoemde vergaderings gelewer en
bespreek is, was onder andere die volgende: Harmonie en
verskeidenheid in die Gereformeerde belydenisskrifte; Die
eenheid van die geloof as gawe en opdrag en die betekenis
daarvan vir praktiese gestaltes van kerkregering; Die een
heid van die geloof as gawe en opdrag en die betekenis daar
van vir ekumeniese verhoudings; Gereformeerde Sending
werk in die tagtigerjare; Die leerstuk van die kerk in die
Gereformeerde belydenisskrifte; Die verhouding tussen die
sakramente en die nuwe ewe in Christus; Die leer van die
verbond in die Gereformeerde belydenisskrifte, Vergelyking
tussen die tekste van die Gereformeerde belydenisskrifte.

2.

to encourage the fullest ecclesiastical fellowship
among member Churches;

3.

to encourage co-operation 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 recom
mendations with respect to these matters;

5.

to present a Reformed Testimony to the world.

8.2.15.1.3 Tydens die laaste vergadering is die volgende
temas ingelei en bespreek: Nehemia die hervormer; Die doop
met die Heilige Gees; Christologie; Apartheid; Kontekstua
lisering in die sending; Bevrydingsteologie in die kerk van
Korea en die ouderling se taak rakende ewe in die verbond.

ARTICLE IV

1

.

1.

to express and promote the unity of faith that the
member Churches have in Christ;

—

MEMBERSHIP

Those Churches shall be admitted as members
which:
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a. adhere and are faithful to the confessional stan
dards stated in the Basis;
b. furnish:

I.
ii.
iii.
iv.

their confessional standards;
their form of government;
their form of subscription;
their declaratory acts (if applicable);

9.3 PASTORALE SORG AAN WEERMAGKAPELANE
9.3.1 Aanbeveling
Die Algemene Sinode betuig sy waardering vir ‘n geeste
like verdiepingsprogram en intensiewe pastorale versorging
van Weermagkapelane.
9.4 BESOEKE AAN DIE GRENS

c. are accepted by a two-thirds majority vote of the
member Churches,
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.

9.4.1 Besoeke aan die grens is deurlopend vir verskeie
groepe gereël.
9.4.2 Aanbeveling
Die Algemene Sinode betuig sy waardering van suksesvolle
inisiatiewe om leraars, akademici, studente leraars, eg
genotes van Ieraars en jong Christene op besoek aan die
operasionele gebied in Suidwes-Afrika te neem.

8.3 VERSLAGGEWING: PRED~KANT DN
ALGEMENE S~NODALE DIENS, OP
DRAG EKUMENE EN ~NUGTfiNG

9.5 LERAARSPOS VIR GEESTELIKE BEARBEIDING
VAN LEDE VAN DIE NASIONALE INTELLIGEN
SIEDIENS

8.3.1 Die ASK het gereeld verslag ontvang van dr Rossouw
aangaande sy werksaamhede, besoeke, onderhoude,
geskrifte en die kantooradministraSie.

9.5.1 Van die Nasionale Intelligensiediens is ‘n gemotiveer
de versoek ontvang vir ‘n leraarspos met die oog op geeste
like bearbeiding van lede wat onder besondere omstan
dighede werksaam is.

Die ASK het ook kennis geneem van ‘n nuwe inligtingsbros
jure oor die Ned Geref Kerk wat hy opgestel het en wat in
Engels en Duits vertaal word vir verspreiding in die buiteland.
Dr Rossouw het te kenne gegee dat hy April 1991 emeriteer.
8.3.2 Aanbeveling
Die Algemene Sinode spreek sy dank en hoe waardering uit
vir dr Pierre Rossouw se getroue, gespesialiseerde en toe
gewyde diens in belang van die koninkryk en die Ned Geref
Kerk.

9. VERSLAG VAN D~E KOMM~SS~E
V~R KAPELAANSD~ENSTE
Die Algemene Sinodale Kommissie het ‘n sub-kommissie vir
Kapelaansdienste saamgestel. Dit bestaan uit 5 lede plus
die Kapelaan-generaals of hulle verteenwoordigers.
9.1 KAPELANE IN UNIFORM MET RANGTEKENS
Sekere kerke het besware geopper dat kapelane uniforms
en rangtekens moet dra. Na ondersoeke het die Algemene
Sinodale Kommissie hieroor tot ‘n gevolgtrekking geraak.
9.1.2 Aanbeveling
Die Algemene Sinode aanvaar die besluit van die Algemene
Sinodale Kommissie dat daar geen deursiaggewende en/of
praktiese besware bestaan dat ‘n kapelaan in uniform met
rangtekens sy roeping as evangeliebedienaar vervul nie en
beskou dit in orde dat die status quo behou word.
9.2 NUWE POS IN AMERIKA
9.2.1 Noukeurige opnames het ‘n behoefte bepaal rakende
‘n meer deurlopende versorging van veral ons lidmate in
Noord-Amerika.
9.2.2 Aanbeveling
Die Algemene Sinode betuig sy instemming dat op voetspoor
van bestaande poste in Europa, ‘n soortgelyke pos in Amen
ka ingestel is en dat die Algemene Sinodale Kommissie ‘n
woord van dank aan die betrokke minister genig het.

9.5.2 Aanbevelings
9.5.2.1 Kragtens die ooreenkoms tussen Kerk en Staat
beskou die Algemene Sinode sodanige pos as die ekwiva
lent van ‘n kapelaanspos in die Suid-Afrikaanse Weermag.
9.5.2.2 Op grond van bestaande uitsonderings en om redes
wat verband hou met die werk van die Nasionale Intelligen
siediens word aanvaar dat die betrokke Ieraar nie aan ‘n
gemeente gekoppel is nie.
9.5.2.3 Die Algemene Sinode betuig sy waardening vir die
geleentheid wat aan een van die leraars van die Ned Geref
Kerk gebied word om hierdie gespesialiseerde diens te kan
lewer.
9.6 VOORBIDDING VIR BESKERMINGSDIENSTE
(SA Weermag, Polisie en Gevangenisdiens)
9.6.1 Hoe eise word aan lede van die beskermingsdionste
in die uitvoering van hul veeleisende pligte ten bate van alle
inwoners in Suid-Afrika gestel.
9.6.2 Aanbevelings
9.6.2.1 Die Algemene Sinode boekstaaf sy verontrusting
van negatiewe en soms onnodige kritiek teen die optrede
van lede van die beskermingsdienste.
9.6.2.2 Die Algemene Sinode doen ‘n beroep op die lidmate
van die kerk om gereeld voorbidding te doen vir elke lid van
die beskermingsdienste en om te help bou aan ‘n positiewe
gesindheid teenoor hulle.
9.6.2.3 Die Algemene Sinode doen ‘n ernstige beroep op
elke lid van die beskermingsdienste om, selfs onder die
moeilikste omstandighede, so op te tree dat hulle nie hulle
positiewe beeld skade aandoen nie.

9.7 VERSLAE VAN KAPELAANS-GENERAAL
Aangesien die ooreenkomste en oorhoofse skakeling tus
sen die kerk en die owerheid met betrekking tot die Kape
laansdienste deur die Algemene Sinode/Algemene Sinodale
Kommissie behartig word, doen die Kapelaansdienste hier
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oor soos volg verslag deur middel van die Kapelaans-gene
raal.
9.7.1 VERSLAG VAN DIE KAPELAAN-GENERAAL
VAN DIE SA WEERMAG
1. Inleiding
Dit is ‘n heerlike voorreg om as verteenwoordigers van
ons kerk deel te he aan die verkondiging van die Woord
van God aan die lede van die SA Weermag. Die geleent
heid om oor hierdie arbeid aan die kerk versiag te doen,
word waardeer. In hierdie verslag word veral oor or
ganisatoriese aspekte versiag gedoen aangesien in die
verslag aan die AKAE volledig versiag gedoen is oor die
bedieningsaspekte.
2. Ooreenkoms tussen die Ned Geref Kerk en die Departe
ment van Verdediging
Die bepalings van hierdie ooreenkoms dien steeds as die
voorskrif waarvolgens die Kapelaansdiens en die NG Kerk
saam werk met die oog op die geestelike versorging van
die kerk se lidmate in die SAW.
3. Skakeling met die ASK en die Kerk in die algemeen
Die wyse waarop die ASK die werk van die Kapelaans
diens ondersteun het, asook die besondere aandag wat
daaraan bestee is, word waardeer. Skakeling met ander
kerklike kommissies is uitstekend. Die belangstelling van
die kerk in die algemeen was baie goed soos blyk uit die
feit dat so baie gemeentes die Biddag vir Beskermings
dienste waargeneem het. Die mooi bedrag wat deur
gemeentes by wyse van die spesiale kollekte bygedra
is vir die kapelaansfondse van die Beskermingsdienste
(43 1 32-79) vir 1 989), is ‘n verdere bewys van die kerk
like publiek se meelewing, Genoemde kollekte word
gelykop verdeel tussen die drie beskermingsdienste se
Kapelaansfondse. Daarvoor word opregte dank betuig.
Ook vir die Vrouediens se reuseaandee[ aan die 84
koffiekamers se funksionering is daar groot waardering.
4. Voorsiening van kerklike tydskrifte.
Bydraes van ‘n groot aantal gemeentes maak dit vir die
Kapelaansdiens moontlik om die kerklike tydskrifte gra
tis beskikbaar te stel in kotfiekamers en menasies by een
hede. Sodoende maak baie van ons kerk se lidmate vir
die eerste keer kennis met kerklike tydskrifte soos die
Kerkbode, die Voorligter en Ons Jeug.
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5.3 Die terugvoer wat vanuit die kerk ontvang is, toon dat
Dienspligkapelane baie baat gevind het by die ervaring
wat tydens die 24 maande diensplig opgedoen is. Dit
is ons bede dat die verkorte dienspligtydperk ook nog
hierdie voordeel vir die kerk sal meebring.
6. Beroepbaarstelling van Dienspllgkapelane
Die name van Dienspligkapelane wat kwalifiseer word
jaarliks aan die Algemene Regskommissie voorgelê met die
oog op beroepbaarverklaring in die Kerkbode drie maande
voor datum van uitklaring. Geen haakplekke word in die ver
band ervaar nie en waardering word betuig vir die same
werking van die betrokke instansies.
9.7.2 VERSLAG VAN DIE HOOFKAPELAAN VAN DIE
POLISIE
1. Inleiding
Dit is vir my as Hoofkapelaan van die SA Polisie ‘n eer
en ‘n voorreg om die volgende verslag in verband met
die geestelike versorging van die SA Polisie aan u voor
te lê.
Vir my en my medekapelane wat almal as medeleraars
by gemeentes ingeskakel is, bly dit ‘n heerlike voorreg
om op hierdie wyse betrokke te wees by die werk van
die Kerk van Jesus Christus aan mense in buitengewone
omstandighede.
2. Statistiek
Tans is daar lede van 121 verskillende kerke en gods
dienstige denominasies in die SA Polisie geregistreer. Dit
sluit aIIe lede van die verskillende bevolkingsgroepe in.
Volgens die jongste gegewens behoort 69% van alle
Blanke Iede aan die Ned Geref Kerk, 6% van alle Swart
lede aan die Ned Geref Kerk in Afrika en 9% van alIe
Kleurling lede aan die Ned Geref Sendingkerk.
Die SA Polisie beskik tans oor 43 voltydse kapelane en
28 Nasionale Dienspligkapelane. Hierdie kapelane is land
wyd op Streek- en Distrikvlak geplaas, sodat kapelane
op die mees effektiewe wyse aangewend kan word.
Die Nasionale Dienspligkapelanp wat wel nog diensplig
kampe in die SA Polisie doen, lewer werk van onskat
bare waarde en hulle dienste word hoog waardeer.

5. Uitwerking van Verkorte Dienspligtydperk

3. Wyse van geestelike versorging

5.1 Die aangekondigde verkorte dienspligtydperk het tot
gevoig dat die NG Kerk ongeveer 35% minder werk
kragte in die SA Weermag sal he. Daar sal dus aansien
uk groter eise aan die kapelane van die NG Kerk in die
SAW gestel word. Onder andere sal die oorblywende
dienspligkapelane in’n baie korter tydsbestek ‘n ver
trouensverhouding met die lidmate moet opbou ten
einde effektief te kan werk. Die Kerk se voorbidding
word gevra vir die aanvaarding van hierdie groter uit
daging. Dit stem tot dankbaarheid dat ‘n groeiende be
sef van drlngendheld toy ons taak by kapelane bespeur
word.

3.1 Gereelde besoeke by polisiestasies bly een van die vrug
baarste wyses van pastorale versorging van ons lede:

5.2 ‘n Ander gevolg is die feit dat ‘n groter aantal beroep
bare proponente deur die kerk geakkommodeer sal
moet word. Onderhandelinge word gevoer met die oog
daarop om ‘n aantal dienspligkapelane langer in vrywil
lige diens te hou kragtens Art 24 (bis) van die Ver
dedigingswet. Indien ‘n Dienspligkapelaan onder die ar
tikel aangestel word, sal hy slegs een maand kennis
hoef te gee om sy diens te beëindlg indien hy ‘n beroep
aanvaar.

Om in amptelike werktyd met alle lede van ‘n polisie
stasie rondom die Woord van die Here kontak te maak,
bly ‘n wonderlike voorreg waarop daar baie seen rus.
3.2 Kaserne besoeke:
Kapelane besef terdeë die uiters noodsaaklike bearbei
ding van Iede woonagtig in enkelkwartiere. As gevolg
van die onreëlmatlge werkure en skofte wat die jong
lede werk, is dit uiters moeilik om hulle bevredigend
tuis te bereik. Afsprake word egter met die wat nie be
reik kan word nie gemaak, en hulle kom tydens kan
toorure vir persoonlike onderhoude na die kapelane.
3.3 Besoeke aan grensbeheerposte:
Die SA Polisie is reeds vir baie jare betrokke op ons
landsgrense. Dit bly ‘n besonder vrugbare geleentheid
vir kapelane om die lede in afgedeelde diens onder die
buitengewone omstandighede te besoek en pastoraal
te versorg.
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Polisiemanne en hulle gesinne getuig telkens van die
besondere seen wat voortspruit uit hierdie kapelaans
bediening.
3.4 Onlusbekamping:
Dis geen geheim dat ons land en sy mense nou al
geruime tyd voortdurend getiester word deur onlus
voorvalle nie.
Duisende lede van die Mag is jaarliks vir maande saam
getrek in onlusgebiede.
Besondere aandag wod dan ook deur ons kapelane aan
hierdie persone gegee.
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Dit kan egter nie nagelaat word om met akklamasie mel
ding te maak van die besondere gesindheid, welw;llend
heid en samewerking van die kapelane vanaf die Minister
asook generaal Johan van der Merwe die Kommissaris
van die Suid-Afrikaanse Polisie ervaar nie.
6.1 Aanbevelings:
1. Die Sinode betuig sy hartflke dank teenoor die Minister
van Wet en Orde en sy vo~gehoue bebngstelling en on
dersteuriing en selfs uitbouing van die kap&ariekorps in
bebng van die geestelike versorging van die SA Polisie
in sy geheel.

Groot dank moet hier betuig word aan soveel plaaslike
kerkrade en predikante wat in samewerking met ons
kapelane hierdie lede sinvol geestelik bearbei.

2. Die Sinode betuig sy opregte dank aan die Kommissaris
van die SA Po~isie vir sy gesiridheid teenoor die kape
‘ane en ook sy me&ewing met die kapelanekorps sodat
die geestelike en maatskaplike versorging van Dede van
die SA PoDisie ongehinderd kan voortgaan.

3.5 Koffiekamerbediening:
Hierdie tipe van bediening van breë inslag gevind in die
SA Polisie. Op verskeie van ons groot sentra het
koffiekamers tot stand gekom en veel meer word in die
vooruitsig gestel.

3. Die Sinode is bewus van die vee~eisende en dikwels
~ewensgevaarIike omstaridighede waaronder die SA
Polisie sy taak moet verrig en verseker die Minister van
Wet en Orde, die Kommissaris sow& as alle ~ede van die
Mag van aDDe voortdurende en voDhardende voorbidding.

Hierdie bediening gerig allereers op die jong ongetroude
lede van die Mag, voorsien in ‘n groot behoefte en bale
seen het al op hierdie werk gerus.

4. Die Sinode doen ‘n ernstige beroep op aiDe gemeentes
en Didmate van die kerk em in hul voorbidding die SA
Polisie nie te vergeet nie sodat wet en orde op ‘n seifbe
heersde en regverdige wyse gehandhaaf kan word; sodat
die SA Polisie kan verseker dat ‘n rustige en harmonieuse
samelewing gewaarborg mag word; sodat die Evangelie
van Jesus vryiik deur aiDe gelowiges uitgeieef mag word
en die Koninkryk van Jesus Christus uitgebou kan word.

3.6 Lektuurverspreiding:
Geestelike lektuur soos skrifgedeeltes en Bybels en
ander geestelike leesstof bly steeds sterk in aanvraag.
Daar is dan ook gepoog om sover as moontlik veral aan
die behoefte van Swart lede voorsiening te maak. Groot
dank is aan die Bybelgenootskap verskuldig wat altyd
bereid is om Skrifgedeeltes en Bybels tot beskikking
van die SA Polisie te stel.
4. Biddag vir die beskermingsdienste:
Desnieteenstaande die besluit van die Algemene Sinode
dat die tweede Sondag in Maart as biddag vir die Be
skermingsdienste waargeneem moet word, is daar nog
baie gemeentes wat die oproep totaal verontagsaam.
Gemeentes moet hierin ‘n pragtige geleentheid sien om
‘n besondere gesindheid tussen die gemeenskap en lede
van die Beskermingsdienste te bevorder.

7. Algemeen:
Al was ons land vir ‘n groot deei van die reses deur on
luste en opstande geteister en al het ons kapelane in die
Suid-Afrikaanse Polisie dikweis onder baie moeiiike en
uitdagende omstandighede ons werk moes doen, was
dit ‘n voorreg om in uniform in diens van die Here en Sy
Kerk te mag staan.
Die Sinode word ‘n baie geseende sitting toegebid.

9.7.3 VERSLAG VAN DIE KAPELAAN-GENERAAL
VAN GEVANGEMSDIENSTE TOV WETSOOR
TREDERSORG
Hiermee bevestig ek graag dat:

‘n Groot dankie aan elke leraar en kerkraad wat deur
voorbidding en finansiële ondersteuning die veiligheids
magte dra in die uitvoering van ‘n baie moeilike opdrag.
4.1 Aanbev&ing:
Die Sinode doen andermaal ‘n beroep op Kerkrade om
die jaarlikse biddag vir die Beskermingsdienste te hou en
by dieselfde geleentheid ‘n kollekte te hou vir die kape
Iaansdiensfonds van die Veiligheidsmagte.
5. Ooreenkoms tussen die Kerk en die SA Pohsie:
Hierdie ooreenkoms is streng gehandhaaf en was dan
ook deurgaaris die norm waarvolgens met korkrodo ton
opsigte van die inskakeling van kapelane onderhandel is.
6. Departementele samewerking:
Deur middel van hierdie versiag word die hartlike same
werking tussen die Minister van Wet en Orde, die Kom
missaris van die SA Polisie en die kapelanekorps van die
SA Polisie met groot dank vermeld.
Die Afdeling Pastorale en Maatskaplike Sorg vorm ‘n
integrale deel van die Mag en word dan ook as sodanig
aktief benut.

1. kapelane van die Ned Geref Kerk vir die Suid-Afrikaanse
Gevangenisdiens verkry en verplaas word volgens die
bestaande ooreenkoms tussen die kerk en die staat;
2. verslag aan die AKDB gedoen is kragtens besluit van die
Algemene Sinode (Handelinge, biadsy 672, punt 31.2.1)
en as Bylae D van die AKDB se verslag voor die sinode
dien.

10. SKAKEUNG MET D~E OWER
HE~D
Die take van die Kommissie vir Skakeling met die Owerheid
moet gesien word in die hg van die volgende paragrawe van
Kerk en Samelewing: 29, 38 111-114, 121-151, 160-220,
296-378.

10.1 FUNKSIONERING
Die voIle Dagbestuur van die ASK vorm ook die Kommissie
vir Skakeling met die Owerheid. Omrede spoedeisendheid
kon die voile KSO nie altyd by aile optredes betrek word nie.
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10.2 GESAMENTLIKE AFVAARDIGINGS MET AN
DER KERKE
Die felt dat ‘n verskeidenheid kerke met uiteenlopende eise
die Owerheid voortdurend nader, het opvallende nadele en
probleme.
10.2.2 Aanbeveling
Die Algemene Sinode beskou dit as gewens dat met die
Owerheid oor brandende vraagstukke deur gesamentlike af
vaardigings met ander kerke gesprek gevoer word.
10.3 GESPREKKE OCR DRINGENDE SAKE
10.3.1 Die Kommissie vir Skakeling met die Owerheid het
getrag om waar nodig gesprekke oor brandende vraagstukke
met die owerheid te voer.
10.3.2 Aanbevelings
10.3.2.1 Die Algemene Sinode betuig sy dank dat indrin
gende gesprekke met die Owerheid gevoer is oor Iangdurige
aanhouding, die noodtoestand, beperkings op die media,
hervestiging, aanhouding van kinders, stakings, botsings
tussen veiligheidsmagte en ander instansies, behandeling
van aangehoudenes, eetstakings en die beweerde misbruik
van mag in ‘n noodsituasie.
10.3.2.2 Die Algemene Sinode betuig sy waardering vir die
begrip en sensitiwiteit waarmee ministers na die afvaardi
gings geluister het en vir die daadwerklike hantering van ver
soeke wat gerig is.
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11. APPEL TEEN ONTNEMDNG VAN
PRO PON ENTSTATUS
11.1 ‘n Appèlskrif van PL Theron is deur die Dagbestuur
van die ASK behandel op 5/4/90.
Die appèl gaan teen ‘n besluit van die Algemene Regskom
missie op 7/2/90 om hom sy proponentstatus te ontneem.
Hy het naamlik ‘n ander betrekking aanvaar omdat hy nie
‘n beroep kry nie, maar sien dit as ‘n “tydelike” permanente
betrekking en nie as sy lewensroeping nie. Hy verlang dat
sy naam gereeld in Die Kerkbode as beroepbaar moet
verskyn.
11 .2 Die Dagbestuur het geoordeel dat die appèl ontvank
uk is kragtens Kerkorde Art 23.2
11 .3 Aanbeveling
Die Algemene Sinode verwys die appèl van br P.L. Theron
na die Tydelike Regskommissie. Die stukke in verband met
die saak is by die skriba verkrygbaar.

12. DIE CHIPATA-VERKLARING VAN DIE
REFORMED CHURCH IN ZAMBIA
12.1 Die Dagbestuur van die ASK het as ‘n dringende saak
op ‘n stadium toe hierdie verslag reeds gefinaliseer was, ken
nis geneem van die Chipata-verklaring. Hierdie stuk was
reeds ‘n paar maande te yore volgens hulle amptelik aan ons
kerk oorhandig.
12.2 Die Chipata-Verkiaring ui soos voig:

10.4 VRAAG OP SENSUSVORMS OCR KERKVER
BAND

Statement on Apartheid in South Africa and the Dutch
Reformed Church in South Africa (DRC>:

10.4.1 In die staat se huidige sensusvorms ontbreek die
vraag na kerkverband.

The Chipata Statement on Apartheid and the Dutch
Reformed Church (1989>

10.4.2 Aanbeveling
Die Algemene Sinode versoek die betrokke Minister om die
vraag oor kerkverband weer op die staat se huidige sensus
vorms aan te bring.

We as delegates to the 1 7th Synod of the Reformed Church
in Zambia (RCA> jointly declare that:
1. We feel compelled to address the issues of Apartheid
and the DRC due to the fact that:

10.5 ONTMOETING MET VOLKSRAADSLEDE WAT
LIDMATE VAN DIE NED GEREF KERK IS

(a> This ideology, and political and economic policy de
nies our humanity. As such it is a matter which af
fects our faith in the Gospel if we ramain silent;
(b) The history of the RCZ has been determined by a
Mission Policy of Apartheid;
(c) The RCZ has strong historical, theological and
financial ties with different churches inside South
Africa, with particular reference to the DRC in the
Orange Free State;
(dl The civil war in South Africa is being fought in the
whole of our region and thus adversely affects the
life of our nation and the rest of our nation;
(e> A clear statement on our views is long overdue.

10.5.1 ‘n Gesprek met lidmate van die Ned Geref Kerk in
die Volksraad is gereël. Die volksraadslede wat enigsins kon
het dit bygewoon en daar is versoek dat hierdie pastorale
handreiking herhaal moet word. Enkele lidmate uit ander
kerke het die byeenkoms op eie versoek bygewoon.
10.5.2 Aanbeveling
Die Algemene Sinode betuig sy waardering vir hierdie his
toriese byeenkoms en versoek dat dit herhaal word.
10.6 VOORTSETTING VAN VERANTWOORDELIK
HEDE
10.6.1 Die NG Kerk het ‘n gefundeerde standpunt oor die
verhouding: kerk en staat. Elk het ‘n eie roeping en ‘n ver
antwoordelikheid wat in huidige tye groot eise stel en eis
dat elkeen sy Skriftuurlike taak moet vervul.
10.6.2 Aanbeveling
Die Algemene Sinode stel dit andermaal as sy oortuiging dat
die Ned Geref Kerk ‘n groot verantwoordelikheid het om
steeds op kerklike wyse met die owerheid dialoog te voer
oor die horisontale implikasies van die evangelie.

2. We confess that we have not always made our con
victions on this issue abundantly clear due to our
respect for the work the DRC had done in the past and
continue to do. We also confess that we have, with
good reasons been afraid of financial victimization.
3. We categorically state:
(a> We have to fear the judgement of God more than
the victimization of man;
(b> In obedience to Gd in Christ, we will not be silenced
by money or our traditional sentiments;
(c> We will no longer accept conditions set over our
conscience by the DRC.
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4. We declare with Christians in South Africa and the
world over:
(a) Apartheid in whatever form or name is a sin and
theological justification thereof a heresy;
(b) The theological justification of Apartheid in word
and deed is regarded as a denial of the person and
work of Christ and therefore, against the heart of
the Gospel;
(c) No christian or church could support or fail not to
resist and abolish this ungodly ideology and policy;
(dl Apartheid cannot be reformed, because sin cannot
be reformed.
5. We declare our solidarity and support to all South Afri
cans who defy unjust laws and who resist the morally
illigitimate government in South Africa.
6. We pledge that we will do whatever we can to play
our small role in bringing an end to this situation in
South Africa.
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(c) Commit themselves unequivocally and visibly to
resist Apartheid and participate in abolishing it in
the life of the church and society;
(d) Accept the forgiveness and communion extended
to them in the Declaration of Vereeniging by ac
cepting this declaration as their stand as well;
(e) Discipline those members who support Apartheid.
10. We painfully declare in view of our convictions of faith
stated above, that:
(a) We have no choice but to say that the present
stand of the DRC on Apartheid jeopardizes our
communion with the, and
(b) Therefore, enter into a process of reviewing our
relationship with the DRC to be decided in 1991
whether to maintain or to cut our relations, pend
ing the stand of the General Synod of the DRC in
1990;
(c) If the DRC does not make its position and public
action unequivocally clear we will have no other
option but to cut our relations.

7. We pray that:
(a) God will strenghten, encourage and comfort those
who actively resist Apartheid.
(b) God will bring just peace and true liberation to
South Africa;
(c) God will convert those who support and justify
Apartheid.

11. The RCZ demand total “Umwini”, including “Umwi
ni” of our minds and hearts! May God help and guide
us.
12.3 Die Dagbestuur het ook besluit om hulle uit te nooi
om ‘n waarnemer na die Sinode te stuur op ons koste.
12.4 Aanbevelings

8. We deplore the DRC’s covert and overt support and
justification of Apartheid.
9. We urge the DRC, in the name of God, to:
(a) Turn away from this path, because of the judge
ment of God over those who continue to live in sin
and support sin;
(b) Reject Apartheid in all its forms;

12.4.1 Dat die Algemene Sinode die Chipata-Verkiaring
van die Reformed Church of Zambia in ontvangs neem.
12.4.2 Dat die Sinode besluit om die hersiene Kerk en
Samelewing aan hulle as antwoord te stuur.
12.4.3 Dat die Moderatuur tydens die Sinode samespre
kings voer met die waarnemer(s) van die Reformed Church
of Zambia wat teenwoordig is.

ALGEMENE SINODALE KOMMISSIE

By~ae ASK-i
‘N BYBELSE BEOORDEUNG VAN D~E VRYE
MARKSTELSEL ~N D~E SU~D-AFR~KAANSE
KONTEKS
1. INLEIDUNG
Die opdrag van die Algemene Sinode van die NGK in 1 986
aan AKLAS was om in samewerking met die ASSK en die
AKDB ‘n Bybelse beoordeling van die vryemarkstelsel te
bied. Die aanleiding tot die opdrag was ‘n versiag van die
ASSK oor “Die relevansie van die verslae van die CiNie-,
Wiehahn- en Riekertkommissies vir die Ned Geref Kerk”. In
die verslag is daarop gewys dat die verslae van die Wiehahn
en Riekertkommissies die vryemarkstelsel en die implemen
tering daarvan in die Suider-Afrikaanse ekonomie as ‘n
basiese uitgangspunt het. Die vraag is aan die orde gestel
of die NG Kerk die vryemarkstelsel al genoegsaam onder die
loep geneem het. Die noodsaak van ‘n Bybelse beoordeling
van die vryemarkstelsel binne die konteks van Suid-Atrika
is onderstreep.
Die rede vir hierdie versoek van die ASSK is voor die hand
liggend. Die afgelope aantal jare word veral van die kant van
Blanke sakemanne ‘n sterk pleidooi gevoer vir die handha
wing en selfs uitbouing van ‘n vryemarkstelsel in Suid
Afrika, omdat dit — na huT mening — tot voordeel van almal
in ons land sal strek. Aan die kant van baie Swartes bestaan
daar egter diepe wantroue ten opsigte van so ‘n ekonomiese
stelsel. Baie van hulle is daarvan oortuig dat daar ‘n direkte
verband tussen die vryemarkidee, kapitalisme, imperialisme
en — in die geval van Suid-Afrika — apartheid bestaan. Op
grond van hul ervaring oordeeI hulle dat die vryemarkstel
sel tot so ‘n mate gerig is op ‘n winsmotief dat dit op niks
anders neerkom as uitbuiting en die handhawing van die sta
tus quo tot voordeel van die Blanke maghebber nie. In die
hg van hierdie teenstrydige uitsprake oor die vryemarkstel
sel is dit inderdaad ‘n dringende noodsaaklikheid dat die kerk,
en met name die NG Kerk, aan die hand van ètiese norme
aan die Bybel ontleen, ‘n noukeurige beoordeling van die
vryemarkstelsei bied.
Die subkommissie belas met die betrokke opdrag wil hier
mee slegs ‘n eerste bydrae tar bevordering van die gesprek
oor ‘n moreel aanvaarbare ekonomiese stelsel vir Suid-Afrika
lewer. Geen omvattende beoordehing van die vryemarkstel
sel in Suid-Afrika aangevoer word, weergegee en derdens
‘n beoordelling van hierdie argumente op grond van die
Bybels-etiese riglyne gebied.
2. BYBELS-ETIESE RIGLYNE VIR DIE EKONOMIE
In Kerk en Samelewing word ‘n aantal Bybels-etiese riglyne
vir mede-menslike en groepverhoudings onderskei waarvan
‘n aantal ook in die etiese beoordeling van ‘n ekonomiese
stelsel aangewend kan word:
(a) Die Christelike naasteliefde (par. 127-134)
In die bespreking van die Christelike naasteliefde word
beklemtoon dat dit ‘n liefde is wat alle mense, ook as
vyande, insluit. Die naasteIiefde hou onder andere in dat
ons die omvattende heil van ons naaste sal soek. “Dit
sluit ahiereers in dat ons aan horn die goele boodskap
van redding en versoening in Jesus Christus sal verkon
dig. Die heil in Christus sluit egter meer in. Christus se
hiefde het ingesluit dat Hy ook siekes genees, hongeriges
gevoed en na ahle vorme van sorgbehoewendheid uitge
reik het.” Hierdie hiefde van die daad word ook van ons
gevra. “Ons beoefen hierdie hiefde wanneer ons Christus
se goue reel toepas dat ons aan ander moet doen wat
ons wil he dat hulle aan ons sal doen.”
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(b) Bybelse geregtigheid en reg (par. 135-1 51)
In Kerk en Samelewing word beklemtoon dat van
solidariteit binne ‘n gemeenskap slegs sprake kan wees
as reg en geregtigheid in daardie gemeenskap gehand
haaf word. “‘Geregtigheid’ herstel iemand se geskonde
‘reg’. . . .‘Beregtigheid’ betrek ook die strukture van die
menslike samelewing en hou in dat elkeen ontvang
waarop hy as lid van die samelewing geregtig is, ten
einde sy Godgegewe roeping te kan vervul”. Konkreet
hou die Bybelse eis dat ons sal doen wat voor God reg
is en alle onreg sal bestry onder andere in “dat ons ons
daarvoor sal beywer dat rag sal geskied aan alle groepe
in ons land op sosiale, opvoedkundige, ekonomiese,
politieke en alle ander gebiede; dat owerheidsbeleid en
aile individuele, groeps- en owerheidsoptredes getoets
sal word om die eis van wat reg en bilhik voor God is”.
Die Bybelse eis orn geregtigheid te iaat geskied, het in
‘n besondere mate betrekking op die minderbevoor
regtes en weerloses in die gemeenskap. As beelddraers
van God is huhle daarop “geregtig” orn ‘n menswaardige
bestaan te voer. Hieruit voig onder andere dat gelowiges
sensitief moet wees ten opsigte van die handhawing van
die reg van die weerlose, die arme en die verontregte
en dat onreg en nood onder die aandag van die ower
heid en alle betrokke instansies gebring moet word.
(c) Eerbiediging van die Godgegewe waardigheid van die
mens (par. 160-1 99)
Die Godgegewe waardigheid van die mens blyk allereers
uit die unieke plek wat hy in God se skeppingswerk in
neem, die felt dat hy alleen na die beeld van God geskep
is in kennis, geregtigheid, heiligheid. Dit blyk egter ook
uit God se herskeppingswerk, uit onder andere die feit
dat Christus vir mense van afle volke aan die kruis
gesterf het. Dit imphiseer dat Christene teenoor alle
mense moet optree 5005 dit ‘n mens teenoor mense,
dit wil se een beelddraer van God teenoor ander beeld
draers van God, pas. Die besondere gawes wat God aan
die mens skenk, plaas horn ook onder ‘n verantwoor
delikheid en ‘n verphigting om dit tot eer van God te
gebruik. Ten einde in staat te wees om sy verpligtings
te kan nakom en so ook sy bestemming as mens te kan
reahiseer, beskik die mens ook oor aansprake wat hy mag
en behoort uit te oefen. Dit is sy basiese regte as mens.
In Kerk en Samelewing word ‘n aantal van hierdie basiese
“menseregte” onderskei: Wat l~etref die rnens in sy
geskapenheid, gaan dit om sy reg op ‘n voile menshike be
staan; op lewe, voedsel, kleding en beskerming. Wat sy
Godsuerhouding aanbetref, gaan dit om sy reg op vryheid
van geloof, godsdiens en aanbidding en om verantwoorde
uk en aanspreeklik voor God te leef. Wat sy medemensflke
verhoudings aanbetref, gaan dit onder andere orn die reg
om ‘n huwelik te sluit; op ‘n gesinsiewe en kinders; op
opvoeding, onderwys en opleiding, op sosiale verband en
groepsidentiteit; op pohitieke inspraak, deelname en
bedrywighede. Wat sy kultuur- en arbeidsopdrag aanbetref,
gaan dit om die reg op assosiasie en deelname aan kuiturele
en arbeidsverbande; op die vrug van sy arbeid, onder meer
in die gestalte van ‘n bilhike vergoeding en op ‘n bilhike sosio
ekonomiese bestel.
In ‘n bespreking van die kerk se taak ten opsigte van die
maatskappy in Kerk en Samelewing (par 348-364) word die
arbeidsbeskouing van die Skrif en die konkrete irnplikasies
wat dit vir ons in die RSA inhou, aan die orde gestel.
Arbeid word in die Bybel as deel van die konkrete diens van
die mens aan God beskou. Dit behoort tot die etiese sin van
arbeid dat dit uit vrye instemming, volgens vrye keuse en
uit verantwoordehikheidsin as plig verrig word. Die mens het
‘n opdrag tot en dus ‘n reg op arbeid.
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Van die konkrete implikasies wat onderskei word, is onder
andere die volgende: regverdige one gebaseer op die aard
van die arbeid, die bekwaamheid vir die arbeid en op
vereistes vir ‘n menswaardige bestaan; gelyke lone vir ge
lyke arbeid en arbeidsprestasie; gelyke geleenthede vir ge
lyke werksmoontlikhede; ope arbeidskeuse wat ‘n dis
kriminerende beleid van arbeidsreservering waar ‘n onge
lyke behandeling van individue of groepe op grond van kleur
en kultuur toegepas word, uitsluit; toegang tot vakbonde
wat met verantwoordelikheid optree en ander arbeidslig
game waar die arbeider sy reg om ‘n menswaardige loon,
gunstige werksomstandighede en arbeidssekuriteit kan
beding.
3. DIE SAAK VIR ‘N VRYEMARKEKONOMIE IN SUID
AFRIKA
Voorstanders van ‘n vryemarkekonomie pleit gewoonlik vir
so mm as moontlik inmenging van die staat in die ekonomie.
Die mark moet so ver as moontlik vry gelaat word om hom
self te reguleer. Die aanspraak wat gemaak word, is dat daar
nie ‘n meer effektiewe manier is om die ekonomie te reel
nie. ‘n Vryemarkekonomie sou ‘n ekonomiese stelsel wees
wat meer inisiatief ontlok, maar produktiwiteit teweegbring
en uiteindelik ook meer voorspoed en vryheid vir almal tot
gevolg het as enige ander ekonomiese stelsel. Ter stawing
van die aanspraak word gewys op die voorspoed en vry
heid in Westerse lande wat ‘n oorwegend vryemark
ekonomie het en die ekonomiese agterstand en onderdruk
king in lande wat ‘n sosialistiese ekonomiese stelsel het.
Waarom sou die vryemarkstelsel so effektief wees? Die
teorie ten grondsiag van die vryemarkstelsel kan kortliks as
volg saamgevat word: As elkeen vry is om iets op die oop
mark te koop of te verkoop, kan verwag word dat elke koper
teen die laags moontlike prys sal koop en elke verkoper teen
die hoogs moontlike prys sal verkoop — of dit nou materiële
goedere of menslike arbeid is. Dit betaal om steeds die dinge
te maak en te verkoop wat mense graag wil he. Is daar nie
aanvraag vir ‘n bepaalde produk nie, sal vervaardigers ver
pug wees om op te hou om dit te maak en hewer jets anders
te maak wat mense graag wil koop. Die mark gee dus self
aan vervaardigers aanwysers van wat vervaardig moet word
en wat nie.
Kompetisie op die mark bring teweeg dat pryse neig om laag
te bly, omdat elke onderneming — in ‘n poging om sy pro
dukte te verkoop en ‘n wins te maak — probeer om hul
produkte so goedkoop as moonthik te vervaardig ten einde
dit teen ‘n laer prys as die kompeterende onderneming op
die mark te bring. Dus is daar ook sterk druk om koste te
sny, dws om steeds meer effektief te vervaardig. Die “dis
sipline van die mark” verseker dus dat die hele ekonomie
goeie diens lewer aan die verbruiker en dwing terselfdertyd
die mees effektiewe maniere van vervaardiging af.
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ooit demokraties in die ware sin van die woord was nie —
so beweer voorstanders van ‘n vryemarkekonomie — neig
kapitahistiese state altyd na demokrasie.
Die kritiek wat deur die voorstanders van ‘n vryemarkstel
sel teen die huidige ekonomiese stelsel in Suid-Atrika uit
geoefen word, het veral betrekking op.
• die feit dat die staat ‘n groot deel van die ekonomiese
bates in ons land besit en beheer: staatskorporasies,
swart dorpsgebiede, uitgestrekte grondgebied, strande,
hawens, paaie, vervoermiddele, hospitale, skole, ens.
• die oorregulering van die ekonomie met behulp van ‘n
groot hoeveelheid wette en amptenare: mbt toetredings
vereistes tot bepaalde beroepe, minimum-standaarde,
huurbeheer, prysbeheer, die landbou, arbeid, ens.
Die grootskaalse staatsbesit, -beheer en -regulering van die
Suid-Afrikaanse ekonomie het na die mening van die vrye
markiers allerlei nadelige gevolge: ‘n groot en duur buro
krasie, oneffektiewe bestuur, die onproduktiewe verkwis
ting van staatsgeld, korrupsie, die onderdrukking van on
dernemingskap en beperkinge op die vryheid van mense.
Selfs die onrus in die land moet, na huh mening, tot op sekere
hoogte op rekening van die ingrypende staatsinmenging in
die ekonomie geskryf word. Peilings onder Swartes sou
uitwys dat die frustrasie as gevolg van oorregulering en die
burokratiese rompslomp, korrupsie en treitering deur ampte
nare wat daarmee gepaard gaan, ‘n belangrike bydraende
faktor tot Swart onrus is.
Om die nadelige gevolge van die staatsinmenging in die Suid
Afrikaanse ekonomie te oorkom, stel die vryemarkiers twee
stappe voor;
• privatisering, dws ‘n proses wat behels dat die staat sy
bates aan die privaatsektor verkoop of sekere publieke
dienste aan die privaatsektor oorhandig of
uitkontrakteer;
• deregulering wat behels dat die regulasies wat van die
kant van die staat neergelê word om die aktiwiteite van
private maatskappye en ondernemers in die vryemark
te beheer, drasties verminder en selfs uitgeskakel word.
Grootskaalse privatisering en deregulering sal, volgens die
voorstanders daarvan, nie alleen ekonomiese groei, ‘n ver
mindering van inflasie, meer geleenthede vir ondernemer
skap en ‘n vermmndering van korrupsie in Suid-Afrika tot
gevolg he nie, maar ook aanleiding gee tot minder konflik.
Inmenging van die regering in die ekonomie het steeds die
politisering van die ekonomie tot gevolg en lei tot konfhik.
As behuising, die onderwys, vervoer en arbeid (die vier ge
biede in Suid-Afrika wat deur die meeste konflik geteister
word) geprivatiseer en gedereguleer sou word, sou die
probleme mbt konfhik in Suid-Afrika grotendeels uitgeskakel
word, omdat die gebiede gedepolitiseer sou word.

Die vryemark moedig ook mense aan om te spaar en te in
vesteer in meer produktiewe produksiemiddele en fabrieke.
Deur mense toe te laat om private rykdom te akkumuleer,
motiveer die vryemarkstelsel hul om die produktiewe ver
moe van die hele samelewing te verhoog. Alhoewel die
“winsmotief” op die oog af op selfsug gebaseer is, lei dit
uiteindelik tot groter produktiwiteit en welvaart vir almal.
Die wat die hardste wer~ en die mees produktiewe is, ont
yang hul welverdiende loon vir diens wat aan almal gele
wer word.

4. BEOORDELING
Dit is nie die taak van die kerk om ‘n bepaalde ekonomiese
stelsel vir ‘n spesifieke land aan te beveel nie. Die kerk be
hoort alleen toepaslike Bybehs-etiese riglyne vir die ekonomie
uit te speh en — waar daarom gevra word — te oordeeh of
‘n bepaalde ekonomiese stelsel aan die riglyne beantwoord.

Ten slotte is daar, volgens die teorie, ook die bonus dat die
vryemarkstelsel nie net persoonlike vryheid nie, maar
pohitieke vryheid bevorder. Aangesien vrye ondernemerskap
op die beginsel van vryheid berus, is dit op die langtermyn
onversoenbaar met ‘n politieke bestel wat nie op vrye wils
uiting berus nie. Waar geen wetlik sosialistiese staat nog

As die vraag aan die orde gestel word of die pleidooi vir die
uitbouing van ‘n vryemarkstelsel in Suid-Afrika Bybels ver
antwoord kan word, gaan dit nie soseer om ‘n beoordeling
van die huidige ekonomiese stelsel in Suid-Afrika nie. Die
stelsel kan om verskeie redes nie as ‘n suiwer vryemark
ekonomie getipeer word nie:
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1. ‘n Beduidende persentasie van die Swartes is nog aktief
betrokke by die tradisionele Swart bestaansekonomie of
word nog beInvloed deur die lewenshouding wat daar
mee saamhang. Die tradisionele bestaansekonomie en
lewenshouding verskil sterk van ‘n vryemarkekonomie
en die lewenshouding wat ten grondslag dáárvan lé. ‘n
Sterk winsmotief wat byvoorbeeld ‘n belangrike voor
waarde vir die instandhouding van en suksesvolle deel
name aan die vryemarkekonomie is, ontbreek byvoor
beeld in die tradisionele Swart kultuur. Handeidryf in die
konteks van die tradisionele Swart kultuur berus eerder
daarop dat daar na ‘n ewewig in die uitruil van goedere
gestreef word: ‘n gelyke bevoordeling van albei partye
wat goedere uitruil of verkoop. Van langtermynbeplan
ning, kompetisie en die opbou van kapitaal wat in die
vryemarkekonomie ‘n belangrike rol speel, is daar wei
nig sprake. As gevoig van die voortdurende invloed van
die tradisionele Swart kultuur beskik baie Swartes nie
oor die houdings en vaardighede wat nodig is vir ‘n ak
tiewe en suksesvolle deelname aan die vryemark
ekonomie nie. Hulle deelname aan markbedrywighede
is daarom ook veel meer beperk as die van Blankes.
2. Dit is ‘n uitgangspunt van die vryemarkiers dat mark
kragte spontaan neig na ‘n ekonomiese ewewig. Adam
Smith het egter reeds aangetoon dat ‘n ekonomiese of
markewewig (dws ‘n ewewig in al die afsonderlike
markte) net tot stand kan kom indien daar ‘n redelike
mate van sosiale ewewig in die betrokke land bestaan.
‘n Sodanige sosiale ewewig of harmonie bestaan aller
mins in Suid-Afrika. Gevoiglik is dit ook nie realisties om
van ‘n vryemarkbenadering in Suid-Afrika te praat binne
‘n raamwerk wat so opvallend deur konflik gekenmerk
word nie. Die ongelyke verdeling van inkome en geleent
hede van die verskillende bevolkingsgroepe moet as een
van die belangrike redes vir die hoe konflikpotensiaal in
die Suid-Afrikaanse sosiale, politieke en ekonomiese
lewe beskou word. Tot tyd en wyl die grondoorsake van
hierdie konflikpotensiaal tot ‘n redelik bevredigende mate
uit die weg geruim is, kan daar nie ‘n sosiaal-politieke
klimaat geskep word waarin ‘n ware vryemarkekonomie
kan gedy nie.
Hierby kom dat diskriminerende wetgewing (soos by
voorbeeld beperking op hul reg op grondbesig) Swart
mense verhinder om daardie soort lewenshoudings en
-vaardighede aan te kweek wat hulle beter in staat sou
stel om meer aktief en suksesvol aan ‘n markgeoriën
teerde ekonomie deel te neem. By uitstek die gebrek aan
voldoende onderwysgeleenthede vir Swartes speel hier
‘n belemmerende roT.
3. ‘n Vryemarkekonomie veronderstel ook die bestaan van
‘n juridiese stelsel waarin alle markdeelnemers redelik
gelyke individuele en eiendomsregte en redelik gelyke
toegang tot ekonomiese en politieke geleenthede het.
Vanweë die groot aantal diskriminerende maatreëls wat
steeds op die Suid-Afrikaanse wetboek bestaan en vanwee die ongelykhede in die owerheid se sosiale beste
dings op die verskillende bevolkingsgroepe, word daar
nie aan hierdie voorwaarde vir ‘n vryemarkekonomie vol
doen nie. Die volgende gegewens illustreer die ongelyk
hede in die owerheid se sosiale bestedings:
Indien die per capita-sosiale besteding op Blankes op die
indeks van 100 gestel word, bereken McGrath dat die
besteding op Kleurlinge en Asiërs sowat 40 was in die
tydperk 1949/50 tot 1975/76, terwyl die Swartes slegs
1 2 was. Hierdie gaping het oor die afgelope 1 5 jaar ma
tig gekrimp en is na beraming tans soos volg: Blankes
= 100; Kleurlinge en Asiërs = ± 45 en Swartes = ±
17.
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4. ‘n Vryemarkekonomie veronderstel ook ‘n redelik hoe
mate van mededinging op alle markte, asook ‘n redelik
vrye vloei van produksiefaktore. Vanweë die magskon
sentrasie en sentralisasie in sowel die private as openbare sektore en vanweë die statutêre faktore wat die
vloei en aanwending van produksiefaktore steeds aan
bande Iê, word daar ook nie aan hierdie voorwaarde van
‘n vryemarkekonomie voldoen nie. Suid-Afrika verkeer
in die eienaardige posisie dat die burokrasie groot en
sterk geraak het, terwyl die private sektor in hoofsaak
deur ‘n paar sterk kapitalistiese konglomerate beheer
word. (Die 12 grootste konglomerate beheer na bewe
ring 80% van die markwaarde van die aandele wat op
die Johannesburgse aandelebeurs gekwoteer word.)
Hierdie faktore wat daarvoor verantwoordelik is dat die Suid
Afrikaanse ekonomie nie as ‘n vryemarkekonomie getipeer
kan word nie, is struktureel van aard en sal gevolglik nie mak
lik uit die weg geruim kan word nie.
Tog kan die vraag of die pleidooi vir die uitbouing van ‘n vrye
markstelsel in Suid-Afrika Bybels verantwoord kan word,
nie beantwoord word sonder om die huidige ekonomiese en
politieke bestel in Suid-Afrika wel deeglik in berekening te
bring nie. Dit gaan troueris daarom of die ombouing van die
ekonomiese stelsel in Suid-Afrika tot ‘n suiwer vryemark
ekonomie — gegee die huidige ekonomiese en politieke situ
asie — tot nadeel of tot voordeel van die meeste mense in
Suid-Afrika sal strek.
Die sentrale aanspraak van die voorstanders van ‘n vrye
markstelsel is dat die uitbouing van ‘n sodanige stelsel deur
middel van privatisering en deregulering tot voordeel van
almal in Suid-Afrika sal strek. Insoverre deregulering spesi
fiek betrekking het op die opheffing van die groot aantal
wette en regulasies wat teen Swartes, Kleurlinge en Asi
ërs, bloot op grond van die feit dat hul ‘n ander velkleur as
Blankes het, diskrimineer en hul vryheid ook op ekonomiese
terrein aan bande lé, moet deregulering vanuit ‘n etiese
gesigspunt ongetwyfeld as gewens beskou word. Hierdie
wette en regulasies het nie alleen Swartes, Kleurlinge en As
iërs oor ‘n lang tydperk ekonomies benadeel en so ‘n belang
rike bydrae tot die ongelyke verdeling van inkome en wel
vaart in Suid-Afrika gelewer nie, maar het ook bygedra tot
die ekonomiese ontwrigting en armoede van baie van hulle.
Op grond van die Bybelse riglyne van geregtigheid en die
eerbiediging van die Godgegewe waardigheid van elke mens,
moet hierdie wette en regulasies e’ties veroordeel word en
moet vir die opheffing daarvan gepleit word.
Ekonomie is dit met mekaar eens dat ‘n grootskaalse ver
betering van die ekonomiese situasie van die groot persen
tasie Suid-Afrikaners wat onder armoede gebuk gaan, slegs
moontlik sal wees as die Suid-Afrikaanse ekonomie oor die
volgende paar dekades ‘n besonder hoe groeikoers hand
haaf. As die swak resultate van sosialistiese ekonomieë wat
sentraal beheer word, in oënskou geneem word, lyk dit nie
of die gevraagde hoe groeikoers met behulp van sterk sen
trale beheer van die ekonomie bereik sal kan word nie. Die
ekonomiee van Westerse en Oosterse lande wat sterker
steun op die vryemarkmeganisme het ten aansien van
ekonomiese groei veel beter resultate opgelewer. Dit wil dus
aan die eenkant voorkom of Suid-Afrika in die toekoms ten
minste tot op sekere hoogte op die vryemarkmeganisme sal
moet staatmaak om die ekonomiese situasie van minder
bevoorregte Suid-Afrikaners te verbeter. In soverre die vrye
markekonomie daartoe sal bydra dat groter welvaart vir arm
er Suid-Afrikaners geskep word, kan met die uitbouing van
‘n sodanige ekonomie in Suid-Afrika vanuit Bybels-etiese
gesigspunt nie fout gevind word nie.
As die groot ongelykhede in ekonomiese en politieke mag
in ag geneem word, is dit aan die ander kant egter ‘n vraag
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of die blote afskaffing van oorblywende apartheids
maatreëls, verdere deregulering, privatisering en gevoiglike
inkrimping van staatsinmening in die ekonomie, vanseif daar
toe sal Iei dat almal in Suid-Afrika ekonomies beter daaraan
toe sal wees en dat daar van minder konflik sprake sal
wees.* Enkele van die moontlike gevare wat ‘n ongekon
troleerde uitbouing van ‘n vryemarkekonomie inhou, word
hier aangestip:
*

VgI. die gegewens in die volgende tabelle:
Tabel 1

Beraamde inkome-aandeel van die bevolkingsgroepe
sentasie van persoonlike inkome 1917— 1980.

1917
1936
1956
1970
1980

—

per

Blankes

Kleurlinge

Asiërs

Swartes

71,9
74,9
71,3
71,1
64,9

6,0
4,5
5,5
6,7
7,2

1,8
1,9
2,3
2,4
3,0

20,3
18,7
20,9
19,8
24,9

Tabel 2
Beraamde per capita persoonlike inkome 1917-1980, uit
gedruk as ‘n persentasie van die Blankes se per capita per
soonlike inkome

1917
1936
1956
1970
1980

Blankes

Kleurlinge

Asiërs

Swartes

100
100
100
100
100

22,0
15,6
16,9
17,3
19,1

22,1
23,1
21,9
20,2
25,5

9,1
7,6
8,6
6,8
8,59

1. Die meeste vryemarkiers het nie net die opheffing van
diskriminerende apartheidsmaatreëls in gedagte as hul
vir deregulering, die pleidooi voer nie. Hulle sou verkies
dat daar van die staat so kant so mm as moontlik — in
dien enige — regulasies vir die ekonomie neergelê word.
Wat nou egter van byvoorbeeld die regulasies wat werk
nemers beskerm? Die opheffing van regulasies met
betrekking tot minimumlone sou maklik kon lei tot die
uitbuiting van werknemers, met betrekking tot
veiligheids- en gesondheidstoestande tot verhoogde
veiligheids- en gesondheidsrisiko’s in die werksituasie
en met betrekking tot gesondheidsrisiko’s in die werk
situasie en met betrekking tot besigheidsure tot dwang
om sonder afdoende beloning langer ure te werk. In ‘n
situasie waar daar volop werkgeleentheid is, sou werk
nemers eenvoudig kon bedank. In die huidige Suid-Afrika
is daar egter van toenemende werkloosheid sprake en
is uitbuiting van werknemers as gevolg van deregulering
‘n reële moontlikheid. As die vasstelling van byvoorbeeld
lone volledig aan die markmeganisme van vraag en aan
bod oorgelaat sou word, sou die huidige ooraanbod van
ongeskoolde arbeid op bepaalde werkterreine heel waar
skynlik aanleiding gee tot lone wat nie in die basiese
lewensonderhoud van arbeiders en hul gesinne voorsien
nie. So ‘n resultaat sou egter in stryd wees met die
Bybels-etiese riglyn dat ‘n arbeider ‘n billike en mens
waardige loon vir sy arbeid moet ontvang. Daar sal dus
gewaak moet word teen deregulering wet die ekonomies
swakker deel van die bevolking benadeel.
2. Ons moet in ag neem dat teen Swartes, Kleurlinge en
Asiërs vir dekades lank nie net gediskimineer is deur die
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toepassing van “negatiewe” apartheidsmaatreëls wat
hul ekonomiese vryheid aan bande gelê het nie. Ook in
die toepassing van “positiewe” maatreëls soos die toekenning van geld vir sosiale dienste (onderwys, gesond
heid, behuising, welsyn ens.) is teen hul gediskrimineer.
Op die oomblik word in per capita-terme nog steeds on
geveer ses keer meer op die sosiale dienste van die
relatief ryk Blankes as die relatief arm Swartes bestee.
Aangesien hierdie soort owerheidsbestedings die
lewenskwaliteit van die verskillende bevolkingsgroepe
en hul geleenthede en vermoë om aan die ekonomie deel
te neem (dws hul produktiwiteit) deurslaggewend bein
vloed, is ‘n meer regverdige bestedingsbeleid in die ver
band dringend noodsaaklik. Hier is één terrein wear daar
nie van minder staatsinmenging in die ekonomie sprake
kan wees, soos die vryemarkiers dit wil he nie, maar
eerder van meer staatsinmenging. Om die onreg van die
verlede reg te stel en die wat ekonomies agtergesteld
is, in staat te stel om op ‘n produktiewe wyse aan die
vryemarkekonomie deel te neem, sal ‘n veel groter deel
van die owerheidsuitgawes na hierdie sosiale dienste aan
armer Iandsburgers gekanaliseer moet word.
Dit is belangrik om te beklemtoon dat die staat nie sal
kan volstaan met sosiale bestedings (byvoorbeeld toy
onderwys) wat minderbevoorregtes voorberei om op ‘n
efektiewe wyse aan die ekonomie deel te neem nie.
Vanuit ‘n Bybelse gesigspunt gesien, is dit ongetwyfeld
verkieslik dat mense die geleentheid sal he om deur eie
arbeid in hul lewensonderhoud te voorsien. Ongeveer die
helfte van die Suid-Afrikaanse bevolking leef egter op
die oomblik onder die broodlyn, onder andere as gevolg
van groot werkloosheid. Vanweë die huidige geneigd
heid tot kapitaal-intensiewe investeringe (ten koste van
arbeidsintensiewe investeringe) hoef hoer ekonomiese
groel in die toekoms ook nie noodwendig te beteken dat
groot getalle mense bykomens in diens geneem sal word
nie. Selfs onder die mees gunstige ekonomiese omstan
dighede sal daar waarskynlik nog vir ‘n geruime tyd ‘n
groot aantal mense in Suid-Afrika onder armoede gebuk
gaan. Die Bybelse riglyn van naasteliefde hou in dat wan
neer mense nie langs die normale weg van arbeid in hul
basiese lewensonderhoud kan voorsien nie, daarin — vir
sover moontlik — voorsien sal word langs die weg van
barmhartigheid. Alhoewel ook ander instansies, soos
kerke, in die verband ‘n verantwoordelikheid het, mag
die staat nie sy verantwoordelikheid om deur welsyn die
nood van armes op ‘n direkte wyse te lenig, ontloop nie.
3. Dit is nie moeilik om ‘n antwoord te vind op die vraag
nie: “Wie sal die meeste by privatisering baat?” Die
meeste aandele in byvoorbeeld staatskorporasies wat
aan die publiek beskikbaar gestel word, sal waarskynlik
opgeneem word deur groot private maatskappye en
Blankes wet oor die nodige kapitaal beskik. Slegs ‘n klein
aantal Swartmense sal sodanige aandele kan opneem.
Sal die uiteindelike resultaat nie wees dat diegene wet
reeds ryk is, slegs ryker sal word en dat die groot meer
derheid Swartes ekonomies slegs verder agter sal raak
nie? In stryd met die Bybelse riglyn dat ons voor alles
sensitief moet wees vir die nood van die arme en weer
lose in die samelewing en onreg wat hul aangedoen is,
sal regstel, kom dit dus voor of privatisering in die eerste
plek die belange van diegene wet reeds welvarend is,
sal bevorder.
Dit mag wees dat as staatskorporasies, vervoerdienste,
ens, geprivatiseer word, hul meer effektief bestuur sal
word en ook ‘n groter bydrae tot ekonomiese groei in
die land sal lewer. Sal dit egter vanselfsprekend tot ‘n
verlaging van pryse lei en so almal is Suid-Afrika bevoor
deel? Die groot konsentmasie van ekonomiese mag in die
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hande van ‘n klein aantal private maatskappye maak dit
onwaarskynlik. Waar sodanige konsentrasie en sen
tralisering voorkom, word meestal deur onderlinge af
spraak van anti-vryemarkmeganismes gebruik gemaak
om die druk van kompetisie te oorkom en pryse te
verhoog.
Vera! die privatisering van sosiale dienste soos die on
derwys en gesondheidsorg sal hoogs waarskynlik tot ‘n
verhoging van die prys wat die publiek vir dienste op die
terreine moet betaal, lei. Ons kan reeds waarneem
hoedat die koste van gesondheidsorg in private hospi
tale oor die afgelope aantal jare gestyg het. Waarom sou
dit anders gaan as staatshospitale op groot skaal deur
die privaatsektor oorgeneem word? Dieselfde kan ver
wag word as sko~e op groot skaal in die hande van die
privaatsektor oorgaan. Vanuit die gesigspunt van die
genoemde Bybels-etiese riglyne gesien, is die dis
kriminasie waartoe dit aanleiding sal gee, egter nog die
mees aanvegbare. Aangesien nie almal in Suid-Afrika
dieseifde vir onderwys en gesondheidsorg sal kan be
taal nie, sal duurder en beter onderwys en gesondheid
sorg vir rykes beskikbaar wees, en goedkoper en swak
ker onderwys en gesondheidsdienste vir armes. Die
gevaar bestaan dat diskriminasie op grond van velkleur
slegs vervang sal word deur diskriminasie op grond
grootte van inkomste.
4. Vryemarkiers oordeel dat privatisering en deregulering
tot minder konflik in Suid-Afrika aanleiding sal gee om
dat dit tot die depolitisering van die terreine van behui
sing, onderwys, vervoer en arbeid aanleiding sal gee. Die
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vraag is egter of die teenoorgestelde nie dalk die geval
sal wees nie. Privatisering en deregulering sal beteken
dat die regering oor veel minder mag sal beskik om on
gelykhede op ekonomiese terrein deur politieke ingryping
reg te stel. Sal die Swartes dit aanvaar dat hierdie mag
van die politiek weggeneem word juis op ‘n tydstip dat
die moontlikheid van groter politieke deelname vir hul
gegee is? Sal hulle bereid wees om af te sien van politieke
mag as ‘n middel om die wanbalans op ekonomiese ter
rein reg te stel, nadat die Blankes die politiek dekades
lank aangewend het om hulself ekonomies te bevoor—
deel? Tot tyd en wyl ‘n beduidende aantal Swartes oor
afdoende ekonomiese mag beskik om hulself op eko
nomiese gebied te handhaaf, kan verwag word dat hul
sterk weerstand sal bied teen enige poging om die
ekonomie teen politieke ingryping te verskans.
Uit die voorafgaande kan afgelei word dat dit nie alleen moei
lik sal wees om die Suid-Afrikaanse ekonomiese stelsel tot
‘n suiwer vryemarkekonomie op te bou nie, maar dat dit ook
nie eties geoorloof sal wees om ‘n sodanige ombouing van
die ekonomiese stelsel a! te haastig en ongekontroleerd deur
te voer nie. Die ombouing van die Suid-Afrikaanse ekono
miese stelsel tot ‘n suiwer vryemarkstelsel sal slegs eties
aanvaarbaar wees as terselfdertyd wee gevind kan word om
die gevare wat hier aangedui is, te omseil. Dit hou in dat
die staat — ten minste aanvanklik — ‘n sekere mate van
kontrole oor die ekonomie sal moet uitoefen en tot op sekere
hoogte in die ekonomie sal moet ingryp ten einde die groot
skaalse ongelykheid op ekonomiese gebied enigsins te
korrigeer.
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ByDae ASK 2
THE RESPONSE OF THE IINTERUM COMM~T
TEE TO THE W~THDRAWAL OF MEMBER
CHURCHES FROM THE REFORMED ECU
MEMCAL COUNC~L
December 1 988
It was with great regret and deep sorrow that the 1 988 As
sembly of the Reformed Ecumenical Synod, meeting in Harare, Zimbabwe, on June 9 and 10, heard the delegations
of four of its member churches announce the resignation
or suspension of their churches’ membership in the
Reformed Ecumenical Synod (RES), now known as the
Reformed Ecumenical Council (REC).1 These announce
ments were made after the assembly’s decision not to re
quest the Reformed Churches of the Netherlands (GKN) to
terminate their membership in the REC.
The Orthodox Presbyterian Church resigned at the synod.
The delegates of the Reformed Churches of New Zealand
said their church would probably withdraw in accordance
with earlier RCNZ synodical actions, and they have subse
quently resigned. The delegations of the Christian Reformed
Churches in the Netherlands and of the Reformed Churches
in South Africa informed the assembly that, in keeping with
previous decisions of their churches, their churches would
suspend membership in the REC until decisions about with
drawal could be taken at their next synods.
The REC assembly was not able to formulate a response
to these announcements that came near the close of its ses
sions. (This was through no fault of the delegates of the
four churches since the decision on the GKN came near the
end of the meeting.) As the Interim Committee of the
Reformed Ecumenical Council, therefore, we feel compelled
to respond to the churches that have terminated along with
the reasons they advance for their actions.
We do so, not only because we grieve over the separation
of these churches from the fellowship of the REC and the
loss of the very valuable contributions they make to the life
and service of the Council, but also because of the serious
nature of the accusations they make, which call into ques
tion the integrity of the REC and deny the credibility of its
testimony and the effectiveness of its service. Moreover,
these accusations constitute grave charges that reflect unf
vourably on the integrity and sincerity of the churches that
remain in the REC. We cannot in good conscience allow
these accusations to stand unchallenged.
The Interim Committee does not question the commitment
and integrity of these dissenting churches, nor do we hold
that they took their actions lightly and gave their reasons
without careful and thoughtful consideration and without
distress and sorrow.
We, as well as they, hope and pray that a way may be found
to the restoration of our fellowship with them. We submit
this response urging the churches that have terminated their
membership seriously to reconsider their decision, and we
plead with those churches that are considering withdraw
ing their membership to weigh most earnestly all the fac
tors and implications involved.
Occasion for Withdrawal of Member Churches
The basic reason given for the withdrawal of membership
in the F~EC may be summarized as follows:

the unwillingness of the REC to abide by its constitution
and enforce the qualifications for membership as stated
in its Basis and Purpose, evidenced in its toleration of the
membership of the Reformed Churches in the Netherlands
(GKN).
In support of this reason the separating churches cite the
persistence of the GKN in holding positions well-known to
the REC, over a 25-year period, positions which the REC
itself has judged to be out of accord with Scripture. They
charge that to remain in an organization that harbors a
church that is no longer eligible, as in the case of the GKN,
implicates all the member churches in the “sin” of the or
ganization, and therefore the dissenting churches believe
they are duty-bound to withdraw from the REC.
We need not detail the charges that have been made against
the GKN over the years, nor recount the REC’s repeated ex
pressions of concern about and disapproval of the GKN’s
positions on Scripture, homosexuality, membership in the
WCC, and laxity in discipline. That the REC has not been
indifferent to the criticisms, complaints and opposition of
the four dissenting churches can be well documented and
is abundantly clear. The REC has, as the dissenting churches
recognize, judged the GKN’s positions to be out of accord
with the REC’s understanding and interpretation of Scrip
ture and has consistently communicated its critiques and
concerns to the GKN.
The last three REC assemblies have spent much time and
effort discussing the positions of the GKN, giving high pri
ority to the issues involved. If the REC is “harboring” the
GKN by tolerating its membership, it is not because of in
difference to the truth nor due to negligence regarding the
constitutional Basis of the REC.
The REC has had as one of its purposes “to promote the
unity of the churches which profess and maintain the
Reformed faith.”2 How is this purpose to be maintained if
a member church appears no longer to profess and main
tain the Reformed faith?
The possibility that such a problem could arise within the
REC was recognized when the constitution included as one
of the stated purposes of the REC ‘to advise one another
regarding questions and problems pertaining to the spiritu
al welfare and the Scriptural government of the
churches.”3
Quite obviously there may come a point where the process
of advice reaches a dead end and termination of member
ship is necessary. The older constitution of the REC ac
knowledged a termination of membership and the newly re
vised consjjtution provides explicit regulations for such
terminatiofi.
The real issue that divides the four churches from the REC
is this: Has that point of termination been reached in the
process of advice and criticism relative to the GKN, espe
cially as it has come to a crisis in the twin issues of Scrip
ture and homosexuality as expressed in the GKN documents
“God With Us” and “Homophilia?”.
To resolve that issue, it seems to the Interim Committee,
that three areas of concern must be addressed.

1. The Adequacy of the Exchange Between the REC
and the GKN on the Ussues of Scr~pture and
Homosexuality
Has the Reformed Ecumenical Council submitted to the GKN
a biblically and confessionally grounded critique of the GKN
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position expressed in “God With Us” and a similar critique
of the GKN position on homosexuality expressed in
“Homophilia?” Has it given the GKN adequate time to
rethink its positions on Scripture and homosexuality in the
light of the REC’s critiques? Has it in turn given the GKN’s
replies to the REC’s critiques adequate consideration and
appropriate responses?
The Complexity of the Issue
The issue of the GKN membership in the REC is complex.
The GKN maintains that in its judgment has not departed
from nor it is violating the Basis of the REC. It has sought
to demonstrate its conformity with the Scirptures and the
confessions by setting forth and defending its positions in
study documents. In addition, the GKN charges that the REC
has not adequately supported its ciritiques of the GKN po
sitions in the light of the Scriptures, nor has the REC provid
ed a responsible defense of its positions. That the GKN does
not judge itself to be incompatible in the REC is evident from
the fact that it chooses to maintain its membership.
Issue of Homosexuality
At RES Chicago 1984 the issue of the GKN’s membership
came before the assembly, occasioned by the GKN’s earli
er decisions on homosexuality and the admonition of RES
Nimes 1 980 directed to the GKN. The matter was debated
at length in the light of a report submitted by the Interim
Committee. By a very close vote the assembly did not ask
the GKN to withdraw from the REC as had been requested
by some member churches.
That decison did not imply the REC’ indifference to biblical
truth or a refusal to take seriously its Basis and Purpose.
The issue facing the assembly was whether the REC had
adequately established on the basis of the Bible its critique
of the GKN position as set forth in “Homophilia” and
whether it had defended its own position adequately, to
justify requesting the GKN to withdraw its membership in
the REC.
RES Nimes 1980 had appointed a committee to prepare a
report defending the admonition the synod had directed to
the GKN, but the study committee was unable to present
its report to RES Chicago 1 984. That synod did not decide
to continue the committee or to appoint another study
committee.
But in 1 986 the Interim Committee decided that the REC
owed the GKN a reply to “Homophilia,” and appointed a
study committee. The Interim Committee understood that
the GKN was not only entitled to a reply but must be given
an opportunity to review its own stance in the light of such
a reply. It should be given an opportunity to respond by
either acknowledging its error and seek to corpct its posi
tion and pastoral advice on homosexuality, or~’by demon
strating to the REC its judgment that the position of the REC
critique was not biblically tenable.
Late in 1 987 the study committee report was sent to the
GKN and the GKN hastened to present its reaction three
months later, shortly before the assembly in Harare. The as
sembly basically endorsed the study committee’s report and
once again asked the GKN to withdraw its pastoral letter
on homosexuality. It further instructed the Interim Commit
tee to pursue the matter with the GKN and report to the
1 992 assembly with advice regarding the propriety of con
tinuing the membership of the GKN in the REC.
The RES Harare 1988 made it unmistakably clear that the
disputed position on homosexuality taken by the GKN is not
the stance of the REC. It judged the GKN position to be in
conflict with the teaching of the Scriptures. The report of
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the REC committee (Report No. 9), however, also stated
that “to affirm that ‘all homosexual practice is sin’ is a very
incomplete moral witness to the issue of homosexuality”
(RES Acts 1988, p 293), because as synod declared, “there
are complex factors at play in homosexuality” (Acts 1988,
p 114).
Issue of “God With Us”
Closely associated and intertwined with the issue of
homosexuality is the GKN position on Scripture as stated
in “God With Us” that was published earlier and on which
to some extent the interpretation of the biblical data in
“Homophilia” depends.
The REC has never officially studies and responded to “God
With Us,” although member churches have done so and
have presented their cirticisms to the GKN. Some churches
have called the attention of the REC to their concerns. In
January 1 982 the RES Theological Forum carried a discus
sion on the document “God With Us” that reflected a diver
sity of responses, predominantly critical. As a consequence
of numerous critiques both within and without the GKN, the
general synod in 1 985 received an additional statement on
Scripture. This “sequel,” distributed to REC churches, has
received a variety of evaluations.
When the Interim Committee appointed the study commit
tee on “Homophilia,” it also advised the committee to take
into consideration “God With Us” and its sequel, particu
larly as they undergirded the use of the biblical data in
“Homophilia.”
Although the report of the study committee did not provide
a comprehensive analysis and detailed critique of “God With
Us” and the sequel, it found the documents defective on
a number of basic points.
Recognizing that the REC has not addressed an indepth
study of the two documents on Scripture, the assembly in
1988 appointed a committee to study the question of her
meneutics and ethics including the GKN studies.
Validity of the REC Position
The Interim Cimmittee wishes to emphasize, in the light of
this historical survey, the validity of the essential judgment
of RES Harare 1988.
The Reformed Ecumenical Council has not submitted to the
GKN a biblically and confessionally grounded critique of the
GKN positions, especially on its view of Scripture. It has not
given the GKN adequate time to rethink its positions on
Scripture and homosexuality in the light of the REC’s cri
tiques. Nor has it given the GKN’s replies to the REC’s cri
tiques adequate consideration and appropriate responses.
Some churches, and the OPC in particular, have objected
that further exchange with the GKN will not move them to
respond positively to REC criticism for it has not done so
in 25 years. The Interim Committee believes, nonetheless,
that the REC must continue to address the GKN with love,
following due procedures until it is evident that its efforts
are fruitless and it is convinced that the membership of the
GKN is incompatible with the Basis and Purpose of the REC.
We would remind the churches that the REC has engaged
in an exchange with REC churches in South Africa for 35
years on the issue of racial policies and practices and con
tinues to do so.

2. The Demands of Scripture on the Unity of the
Church
To have terminated the membership of the GKN in Harare
would not, in the judgment of the Interim Committee, have
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given sufficient importance to the REC’s responsibility to
labour for the unity of the Church of Jesus Christ.
That the Scriptures teach the oneness of the Church and
our duty to promote that unity need not be enlarged upon
in this statement. But it is especially important in the cur
rent situation to remind the member churches that the uni
ty of the Church as the Body of Jesus Christ is a fundamental
teaching of the New Testament and an awesome responsi
bility of the churches.
The New Testament on the Unity of the Church
In John 1 7 the intense yearning of Jesus for the unity of
his di~ciples and those who were yet to believe, expressed
in his tervent prayer to the Father, accents the high priority
of the visible unity of the church “so that the world may
believe that thou hast sent me,” Seeking to emulate the
yearning of our Lord, this unity must be of primary concern
for REC member churches.
In Ephesians 4 the apostle stresses that our unity is a given
reality in Christ that must be recognized and acknowledged.
Every effort to maintain it must be made by “speaking the
truth in love.” There must be a growth in unity from im
maturity to attain a maturity in the fullness of Christ. Must
not every effort be made and every evenue explored before
we rupture the fellowship of the REC?
In Romans 1 5 the Apostle Paul stressed the need for en
durance and encouragement that God provides in the quest
for unity” so that with one heart and mind you may glorify
the God and Father of our Lord Jesus Christ.” The REC must
be prepared to endure in its struggle for unity in the truth
in the presence of serious differences and dangers within
the fellowship, always encouraged by the assurance that
our unity is a gift of God.
The New Testament on Divisions in the Church
Althouth there is no direct reference in the Bible to the
problem of divided churches, much less any instructions on
how ecumenical organizations shall function, it is instruc
tions on how ecumenical organizations shall function, it is
instructive to note how churches that manifest varying
degrees of faithfulness to the truth and love of Christ are
dealt with.
The churches of Galatia harbored a serious heresy that de
nied the sufficiency of the atoning work of Christ. But Paul
does not hesitate to call them brethren and churches, nor
does he suggest breaking off fellowship with them. Rather
he urgently seeks their loyalty to the gospel and their com
mitment to Christ.
Or again, observe how Paul chides and rebukes the church
at Corinth for its divisions, its pride, its immorality, its abuse
of liberty, its dishonoring of the Lord’s Supper, its lack of
love, and doctrinal deviations tolerated among them on such
basic teachings as the resurrection of the dead. Yet he ad
dresses them as saints and brethren, and earnestly seeks
their reformation.
In the letters to the seven churches of Revelation, Jesus re
bukes the church of Thyatira for tolerating “the woman
Jezebel, who calls herself a prophetess, and is teaching and
beguiling my servants” but the Lord does not disown the
church. He continues to labor on its behalf. It is particularly
instructive to hear what Christ says to the church of Sardis
which has become so unfaithful that he must say: “I know
your works, that you have the name of being alive, and you
are dead.” It would be hard to imagine a more severe criti
cism of any church, even today, but Christ continues to
recognize the church in Sardis and the believers who remain
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within it. Both Thyatira and Sardis are churches which are
seriously defective but whom Christ nonetheless continues
to love and to whom he brings his Word. Even though he
calls these churches to repent of their sins, he continues
to regard them as his churches.
Does not even a cursory review of these teachings and ex
amples from the New Testament teach us something about
our dealings with churches, which in our judgment, are
defective in their grasp of the truth and failing in their prac
tices? Do they not clearly teach how great ought our reluc
tance to be to sever the ties with member churches of the
REC?
The demand of the four dissenting churches to excise the
GKN from the body of the REC is a sincere attempt to
preserve the integrity of the Scriptures and the Reformed
faith. But to demand the termination of the GKN’s mem
bership before the REC has made all efforts to solve its
difficulties with the GKN is not to exercise the same integrity
with the equally important biblical truth of the unity of the
Church. And so sever the REC ties with the GKN at this time
fails to do justice to the purposes of the present REC con
stitution “to promote the unity of the churches which
profess the Reformed faith” and “to assist the member
churches in affirming and maintaining their biblical and con
fessional integrity.”
3. Implications of GKN Membership for the REC
It is alleged by the dessident churches that the continues
membership of the GKN in the REC: a) compromises the tes
timony of the REC whereby its credibility as a Reformed
body is lost, b) implicates the remaining member churches
in the “sins” of the GKN, and c) endangers the integrity and
faithfulness of REC member churches. Let us address these
three allegations.
a~ Does the GKN’s continued membership compromise the
testimony and call into question the credibility of the REC?
In the judgment of the Interim Committee the testimony of
the REC would be jeopardized if the REC had acquiesced
to the theological and the ethical developments in the GKN.
The fact is that the REC has spoken repeatedly and clearly
for twenty years against the positons of the trends within
the GKN that have been of grave concern to the member
churches. It has done so in accord with its Basis and Pur
pose. The record of the REC’s explicit witness to the
Reformed faith cannot be challenged and is there for all to
read.
The decision of the REC not to request the withdrawal of
the GKN arises out of the unfinished agenda of the REC with
the GKN as discussed above.
It must be asked what testimony the REC would be giving
if it had terminated the GKN membership while the GKN it
self chooses to remain in the fellowship of the REC. What
impression would have been given if the issues at stake were
settled without responsible study to ascertain and defend
the truth and the efforts to maintain the unity of the church
had not been exhausted?
b. Does the GKN’s continued membership in the REC im
plicate the member churches in the “sin” of the GKN?
This allegation of the churches that are withdrawing or sus
pending their membership in the REC, in the judgment of
the Interim Committee, would have validity of the REC were
indifferent to and acquiescing in the positions and practices
of the GKN. But, to repeat once more, the REC has consis
tently expressed its dissent from those positions and prac
tices and continues to do so, not only to seek the reforma

ALGEMENE SINODALE KOMMISSIE
tion of the GKN, but with a view to the question of the
GKN’s compatibility within the fellowship of the REC, as is
well known to the four churches.
The Interim Committee must ask these churches seriously
to consider whether they are acting responsibly in terminat
ing their membership in the REC when the process of dis
cussion and admonition has not yet been concluded. Can
they in all honesty say that they have completed their bibli
cal responsibility to witness to the GKN? Have they not failed
to endure in their obligation to the GKN and the demand of
the gospel to seek the unity of the church in the truth? By
breaking relations with the REC, after having broken the
bilateral interchurch relationship at an earlier date, have
these churches not lost the only forum in which to witness
to their erring brethren? There will be no impulse whatsoever
for the GKN to continue in an meaningful exchange with
them on the crucial issues involved.
To argue that such a continuing exchange with the GKN
is fruitless is to ignore the fact that the question is not
whether the continued correction by the REC of the GKN
will be effective, but whether the REC and its member
churches are being faithful to their task of mutual admoni
tion with the endurance of love and the encouragement that
the Word of God never returns void.
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towards the disputed positions of the GKN because of their
membership in the REC.
It would seem that as long as the REC continues to wrestle
with the GKN concerning the divisive issues, the testimo
ny of the REC serves as an encouragement to the member
churches to remain faithful to their Reformed commitment.
The doctrinal and ethical issues and trends under discus
sion are a constant problem and danger for every church
in our contemporary world, and thus the purpose of the REC
to promote and maintain the Reformed faith is essential for
all its members.
AN URGENT APPEAL
The Interim Committee of the REC by this statement appeals
to those churches that have withdrawn their membership
from the REC to reconsider their decisions and again engage
with us in the mutual service of our Lord “in the unity of
the true faith.” We strongly urge those churches which have
suspended their membership not to take the drastic step of
severing their ties with the REC. As churches holding to the
Reformed faith we need each other more than ever before.

c. Does die presence of the GKN in the REC endanger the
integrity and faithfulness of member churches to the
reformed faith?

We plead with the dissenting churches to give serious
thought to what their actions say about their commitment
to the oneness of the Church and their sense of responsi
bility to other members of the Body of Christ with whom
they have been embraced, in the providence of God, in the
fellowship of the REC.

It is stated in the OPC’s statement of resignation that the
REC must face up to its responsibility to the other member
churches to keep the disease that has infected the GKN from
spreading to them. However there is no evidence that any
of the REC member churches have adopted or are moving

If any member church has questioned the decision of the
REC not to request the GKN to terminate its membership
at this time, we hope that this statement will be of help to
them in understanding the position and responsibility of the
Reformed Ecumenical Council.
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3.

VIR LEER EN AKTUELE SAKE

Versbg van d~e

ALGEMENE KOMMISS~E VIR LEER EN AKTUELE SAKE
1. ~NLE~DDNG

3. PERSONEEL

Miskien meer as in die verlede, het u kommissie die afge
lope vier jaar bewus geword van die Romeinse spreuk: Quot
homines, tot sententiae. Dit beteken: Soveel mense, soveel
sinne. Ons is almal daarvan bewus dat lidmate, predikante
en teoloë oor aktuele vraagstukke van mening verskil. Daar
is nie uniforme denke nie. Daar is nie altyd eenstemmigheid
nie. Die feit van diversiteit word terdeë aangevoel.

Ten tye van die indiening van die verslag, bestaan die kom
missie ult die volgende verteenwoordigers:

Bewus van hierdie eg menslike versk~nseI, het u kommis
sie daarom deurgaans gepoog om alle leer en aktuele sake
op teologiese grondslag, in die hg van die Skrif, te oorweeg.
Met die Skrif as norm, is ons geroepe om ahle standpunte
biddend en onder leiding van die Heilige Gees te toets.
As uitvloeisel van hierdie proses,~word die volgende vir u
weiwillende aandag aan die Algemene Sinode voorgele:

2. DNHOUDSOPGAWE
1. Inleiding
2. Inhoud
3. Personeel
4. Vergaderings
5. Algemene Werksaamhede
5. 1 Di~’erse aangeleenthede
5.2 Aanhouding sonder verhoor
5.3 Dans
5.4 Kerklied
5.5 Moraliteitskrisis
5.6 New Age Beweging
5. 7 Orgaanskenking
5.8 Serkos
5.9 Vigs
5. 10 Vredestaak van die Kerk
5. 11 Wereldbiddag vir vroue
6. Opdragte van die Algemene Sinode
6. 1 Belhar-belydenis
6.2 Brits-Israel Be weging
6.3 Kerk en Israel
6.4 Chiliasme
6.5 Doodstraf
6.6 Doop van ‘n kind in pleegsorg en in ‘n kinderhuis
6. 7 Egskeiding: Kerkregtelike aspekte
6.8 Eletydse geloofsdokument
6.9 Geloftedag
6. 10 Geloof: Gods werk of mensewerk?
6. 11 Gereformeerde ekumeniese sinode: Kerk, wetenskap
en tegnologie
6. 12 Geslagshersteloperasies
6. 13 Huwelik van God en skynhuwelik
6. 14 Huweliksorg: Strukturering
6. 15 Kairos-liturgieë
6. 16 Kerk en Samelewing
6. 1 7 Kommunistiese bedreiging
6. 18 Lidmaatskap van die vrymesselaar
6. 19 Menseregte
6.20 Re forum
6.21 Riglyne: Aan wending van die vrou in die diakenamp
6.22 Skrifberoep in etiese sake
6.23 Tugreglement
6.24 Vrou in die amp
6.25 Vryemarkstelsel

Wes-Kaap!and Dr D E de Villiers; Oos-Kaapland Prof Jac Cil
hers; Noord-Kaaphand Ds P L Louw; Wes-Transvaal Dr D A
Scholtz; Oos-Transvaah Dr D J Dreyer; Noord-Transvaal Ds
M van A Vermeulen; Suid-Transvaal Ds S M van Vuuren;
Oranje-Vrystaat Dr J J van Rensburg; Natal Ds T E Car
penter; SWA/Namibië Ds A J de Klerk; Midde-Afrika Dr J
P Roux.
Teologiese Fakulteit Stehlenbosch Prof W D Jonker, Prof D
A du Toit, Dr P F Theron; Teologiese Fakulteit Pretoria Prof
J A Heyns, prof C J Wethmar; Teologiese Fakulteit Bloom
fontein Prof P C Potgieter, Prof S A Strauss; Predikant in
Algemene Sinodale Diens Dr W J Botha; Bybelkor (Ad
viserend) Ds J H Linde; Verteenwoordigor Algemene Komi
tee van die Vrouediens: Mev A du Toit

4. VERGADER~NGS
Benewens die konstitueringsvergadering tydens die vorige
sinodesitting, het die kommissie drie keer vergader. Die dag
bestuur was vir ses vergaderinge byeen. Daarbenewens kon
dagbestuurslede meermale kommissiewerk afhandel wan
neer lede vir ander sake in Pretoria was.

5. ALGEMENE WERKSAAMHEDE
5.1 DWERSE AANGELEENTHEDE
Om in detail verslag van elke werksaamheid te hewer, neem
waardevolle ruimte en tyd in beslag. Benewens die aan
geleenthede wat per rapport en met aanbevelinge later in
hierdie verslag voor die Sinode dien, het die Kommissie in
‘n mindere of meerdere mate aan ‘n verskeidenheid ander
sake aandag gegee.
Deur navrae van instansies binne en buite die kerk; korre
spondensie; konferensies; toesprake; studiestukke; verslae;
vergaderings en besprekinge, het onder meer die volgende
sake — waaroor meer besonderhede op leer beskikbaar is
— die kommissie se aandag geniet:
Alkoholisme
Antwoord op Geloof en Protes (brosjure van die Afrikaanse
Protestantse Kerk)
Apostolicum
Armoede
Christen en kultuur
Depressie
Diskriminasie teen vroue: Huissubsidie deur die Departement
van Administrasie
Drankwet
Drank- en Dwelmprobleem
Evolusie
Geopende deure
Halaal-teken
Inseminasie
Karate
KASA
Kerk van die Skepper
Kettingbriewe
Komm u nisme
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Kuns
M-Net
Nagmaalwyn
Nudisme
Okkultisme
Perdewedrenne
Popmusiek
Programmateriaal in verband met Leer en Aktuele Sake
PubHkasiebeheer
Randse Paasskou
Rebsa
Reformata Reformans
Road to Damascus
Sondagheiliging
Surrogaat moederskap
Verassing
Vredespale

5.2 AANHOUDDNG SONDER VERHOOR
5.2.1 INLEIDING
Vanweë die aktualiteit daarvan, het die Kommissie by
geleentheid aandag verleen aan die saak van aanhouding
sonder verhoor. ‘n Omvattende rapport van die Sinodale
Kommissie vir Leer en Aktuele Sake van Wes-Kaap, is aan
ons voorgelê. Regsmening is ook ingewin. Aangesien die
Kommissie vir Skakeling met die Owerheid ook hieraan aan
dag gee, volstaan ons met die volgende aanbevelinge:
5.2.2 AANBEVELINGE
5.2.2.1 Die Algemene Sinode het begrip vir die moeilike
taak van die owerheid in die sondige werk~ikheid en is be
wus daarvan dat aanhouding sonder verhoor, soos in ander
lande van ons regstradisie, nie geheel sal kan verdwyn nie,
maar doen terselfdertyd ‘n ernstige beroep op die owerheid
om voortdurend met die Skrifnorme van reg, geregtigheid,
naasteliefde en menswaardigheid rekening te hou.
5.2.2.2 In die hg van hierdie norme, en in die hg van die
negatiewe uitwerking van bepaalde maatreëls, moet aan
houding sonder verhoor alheen in die werklik uiterste gevahle
geskied en onder die nodige kontrole, sodat die toepassing
van die maatreëls ten ahle tye bo verdenking is.
5.2.2.3 Dit is noodsaaklik dat die kerk langs die gebruikhike
kanale verlof sal ontvang om persone wat sonder verhoor
aangehou of ingeperk word, pastoraal en diakonaal by te
staan.

5.3 DANS
5.3.1 INLEIDING
U Kommissie is deur die Sinode van die OVS versoek om
onderstaande studiestuk en aanbevelinge na te gaan. Die
Algemene Kommissie vir Leer en Aktuele Sake vereenseiwig
hom met die rapport en lê die versiag en aanbevelinge nou
voor die Algemene Sinode.
5.3.2 BEVINDINGE
5.3.2.1 Uit verslae en publikasies blyk dat die eintlike
probleem met moderne dans, as die newe-effekte wat daar
mee gepaard (kan) gaan weggedink word, die ongeoorloofde
erotiese inslag daarvan is. Indien dit waar is dat dans altyd
Iei tot ‘n onkuise begeerte, staan dans uiteraard veroordeel
deur die Skrif en ons Belydenisskrifte.
5.3.2.2 Die probleem met dans kom veral in die visier as
in gedagte gehou word dat talle meelewende lidmate van
dag juis die beweerde erotiese inslag ontken. Daaruit moet
die afleiding gemaak word dat ons samelewing klaarblyklik
so verseksualiseer is (TV, tydskrifte, sport- en swemdrag
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e.s.m.), dat dans nie langer as erotiese stimulus uitgesonder
kan word nie.
5.3.2.3 ‘n Verdere probleem wat geldentifiseer is, is dat
lidmate nie met die kerk se standpunt gelukkig is nie. Sinodes
sé dans is sonde, maar lidmate weier om dit te erken en kerk
rade staan magteloos om die besluit deur middel van tug
af te dwing. DIt laat die vraag ontstaan of hierdie toedrag
van sake net aan ‘n onverskillige onwilligheid gewyt moet
word, en of daar nie ook ‘n element van onwenslikheid in
die tradisionele kerklike besluite oor dans aanwesig is nie.
5.3.3 RIGLYNE
5.3.3.1 Ons uitgangspunt moet ‘n gebalanseerde Bybelse
beskouing oor sonde wees. Die uiterste van puritanisme en
libetinisme moet sorgvuldig vermy word. Daar moet veral
gewaak word teen ‘n simplistiese “lokalisering” van die
sonde, en ‘n gerieflike “katalogisering” van sekere sondes
wat ‘n mens moet vermy. Volgens die Bybel sit sonde nie
in die sãák nie, maar in die méns. Sonde het primer te doen
met ons verhouding teenoor God en ons naaste.
5.3.3.2 ‘n Gesonde Bybelse beskouing oor seksualiteit is
ook noodsaaklik. Ons moet besef dat die héle mens geslag
telik bepaal is. Veral in ons tyd mag die erotiese onder geen
omstandighede geIgnoreer of geIsoleer word nie. Ons moet
hewer alles in die werk stel om dit met die res van ons ewe
te integreer. Veral ten opsigte van ons (moderne) kinders
en jongmense is dit ‘n vraag of ons nog langer die seksuele
kan probeer verdring.
5.3.3.3 Na analogie van die kerk se Bybelse standpunt oor
drank, nh. dat die misbruik daarvan sonde is, moet daar meer
genuanseerd en minder veralgemenend oor “dans” gepraat
word. Eerlike ondersoek het uitgewys dat daar onderskei
moet word tussen dans en dans. Hierdie onderskeid betref
onder meer die plek (beheer al dan nie), die tipe musiek
(verheffend of afbrekend), deehnemers (getroud al dan nie),
en so meer. “Dans” kan nie summier as sonde bestempel
word nie.
5.3.3.4 Wanneer die sedehike gevare wat met dans gepaard
(kan) gaan, bespreek word of daaroor gepreek word, behoort
die benadering meer positief argumenterend as negatief ver
oordelend te wees. Vanuit die Skrif moet die roeping van
die gelowige tot ‘n allesomvattende christelike lewenstyl
wat God verheerlik en die naaste opbou, steeds beklemtoon
word.
5.3.3.5 Sonder om kasuIsties-voorskriftehik op te tree, moet
die kerk dit as sy pug sien om die normatiewe riglyne vanuit
die Skrif aan te dui, waarvohgens die mondige christen dan
self in verantwoordelikheid moet besluit of hy by ‘n bepaalde
geheentheid aan dans sal deehneem of nie.
5.3.4 AANBEVELINGS
5.3.4.1 Die Ahgemene Sinode erken dat sekere vorms van
dans ook as ‘n ulting van vermaak en ontspanning en as ‘n
vorm van kunsbeoefening (by. ballet) beskou kan word en
derhahwe nie sonder meer in al sy vorme as sondig of onge
wens veroordeel kan word nie.
5.3.4.2 Die Algemene Sinode wys egter op die sedehike ge
vare wat veral in sommige vorme van dans opgesluit he, by
die omruihing van getroude pare, openhike hiefkosings,
suggestiewe bewegings, uitlokkende kheredrag, drank
misbruik, afbrekende musiek en wissehende behigting wat
‘n bedwelmende effek op die sinne het.
5.3.4.3 Die Algemene Sinode versoek lidmate om, saam
met die verklaring van die sewende gebod deur die Heideh
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bergse Kategismus (Sondag 41), die volgende Bybelse rig
lyne by die beoordeling van dans in ag te neem:
5.3.4.3.1 AlIes wat ‘n Christen doen, moet uit dank
baarheid en tot eer van God gedoen word (1 Kor. 10:31).
5.3.4.3.2 Christene moet steeds die hell van hulle naaste
hoer ag as hulle eie b&ange (1 Kor 10:22,33), en mag nie
daarop uit wees om hulle sondige begeertes te bevredig nie
(Rom 13:14).
5.3.4.3.3 Christene behoort steeds so op te tree dat hulle
getuienis die naaste op God wys, en huNe nie tot ‘n val bring
nie (Rom 14:20-21).
5.3.4.3.4 Christelkike vryheid beteken ook die vryheid om
na te Iaat wat op sigself goed is maar ander kan Iaat strui
kel (Rom 14:20-21).
5.3.4.3.5 Elkeen moet met ‘n rein gewete voor God op
tree. “Enigiets wat ‘n mens nie uit geloofsoortuiging doen
nie, is sonde” (Rom 14:23)

5.4 KERKUED
5.4.1 ‘N DRINGENDE SAAK
5.4.1.1 Die Algemene Kommissie vir Leer en Aktuele Sake
het van die Sinode van Wes-Kaap ‘n stuk ontvang onder die
opskrif: Kerkmusiek: ‘n prinsipiële besinning. Dit was ver
gesel van kritiese kommentaar. Die bedoeling was dat AKLAS
die stuk en die kommentaar in behandeling sou neem en ‘n
rapport daaroor vir die Algemene Sinode van 1990 moes
voorberei. AKLAS het self nog meer kommentaar daaroor
ingewin, ook van die kant van kundiges op die terrein van
die kerklied uit ander sinodale ressorte, en tot die konklusie
gekom dat ons hier met ‘n ingewikkelder saak te doen het
as wat dit op die oog af mag lyk.
5.4.1.2 Dit wil voorkom asof dit die beste sal wees as die
Algemene Sinode dit aan die Kommissie vir die Erediens sal
opdra om met die hulp van kundiges so volledig moontlik
op die hele aangeleentheid van kerksang en kerkmusiek in
te gaan en aan die Algemene Sinode van 1994 daaroor te
rapporteer. Dit is immers nie moontlik om gelsoleerd net oor
die kwessie van die kerklied te handel nie, omdat die lied
ingeweef is in die totale liturgiese ewe van die kerk. Die
huidige probleme met die kerklied hang ten nouste saam met
die krisis waarin die totale liturgiese lewe van die kerk hemself bevind. Allerlei vrae wat die liturgie in sy geheel raak,
is vandag aan die orde in groot dele van die kerk oor die
wéreld. Een van die vrae waarmee Gereformeerdes vandag
worstel en wat ook vir ons van belang is, is of die tradisionele
gereformeerde uitgangspunt van ‘n “didaktiese liturgie”
werklik die toets kan deurstaan. Handhaaf ons in die gerefor
meerde kerke werklik ‘n gesonde balans tussen verkondi
ging en viering? Die vrae rondom die kerklied is ten nouste
gemoeid met die beslissings wat in hierdie wyere liturgiese
kwessies val.
5,4.1.3 Die kerklied is intussen vir ons ‘n spoedeisende
saak, omdat daar voortdu rend nuwe ontwikkelings op hier
die terrein plaasvind en die kerk nie altyd weet hoe om daar
oor te oordeel nie. AKLAS is van mening dat die lied en die
musiek van die sterkste faktore is wat daartoe kan bydra
dat spiritualiteit in die kerk in bane gelei word wat in ‘n groot
mate vreemd is aan die gereformeerde karakter van die kerk.
Daarom het AKLAS dit ook goed gedink om enkele algeme
ne stellings oor die saak voor die Algemene Sinode te bring,
wat as riglyne vir die verdere besinning kan dien.
5.4.1.4 Kerksang en kerkmusiek is ten nouste verbonde,
maar moet tog ook van mekaar onderskei word. Kerkmusiek

LEER EN AKTUELE SAKE
het ‘n veel wyer konnotasie as kerksang en vra ‘n eie bena
deringswyse. Die Kommissie vir die Erediens sal albei dinge
moet bestudeer en daaroor aan die kerk leiding moet gee.
Die kwessie van kerksang is egter op die oomblik die saak
wat die dringendste aandag moet ontvang, omdat daar van
alle kante ‘n roep opgaan om vernuwing in die kerksang,
veral ten behoewe van die jeug, wat maklik deur die eie
tyse kerksang van ander kerke en groepe van die Ned Geref
Kerk weggelok word. Die Jeugsangbunde~ en die bundel
Sing onder mekaar, het onder andere cok om hierdie redes
tot stand gekom. Daar bestaan egter ‘n taamlike breë gevoel
dat, hoewel hierdie bundels aanklank vind en deur die jeug
gebruik word, hulle nie deur voldoende prinsipiële besinning
voorafgegaan is nie en in meer as een opsig tekortkominge
toon waaraan in die toekoms gewerk sal moet word. Van
daar die pleidooi dat aan die bestudering van die kerksang
prioriteit verleen sal word.
5.4.1.5 Die saak vra dringend om ‘n verantwoorde benade
ring. Dit is nie goed genoeg dat ons op hierdie terrein sal
werk met eensydige teologiese uitsprake oor hoe kerksang
behoort te wees nie. Dit is ook nie goed genoeg dat ons ons
moet laat Iei deur die vraag wat die populére smaak graag
wil he nie. Vakgeleerdes uit verskeie dissiplines sal hier aan
die kerk huip moet verleen om tot ‘n verantwoorde bena
dering te kom. Sulke vakgeleerdes moet egter die kuns ver
staan om die kerkvolk te help om op ‘n verantwoorde wyse
te sing, en nie net daarop uit te wees om vanuit suiwer musi
kale oorwegings en ‘n bepaalde georiënteerdheid op die ver
lede die kerksang in ‘n korset te dwing wat alle beweging
onmoontlik maak nie. Die kompleksiteit van die huidige
kulturele situasie maak dit noodsaaklik dat die kerk ten op
sigte van sy lied en musiek gedien moet word deur mense
wat voldoende teologiese in&g en deskundige musikale ken
nis het, maar terselfdertyd ook die charisma en die toe
wyding het om betekenisvolle vernuwing tot stand te help
bring.

5.4.2 ENKELE ALGEMENE RIGLYNE
5.4.2.1 Dii is nie moontlik om op ‘n biblisistiese wyse uit
die Bybel af te lees hoe die kerklied presies moet wees nie.
Dit is egter duidelik dat daar in die Skrif groot waarde ge
heg word aan musiek en liedere in die e;ediens, en uit die
baie gegewens wat daaroor in die Skrif aanwesig is, kan af
gelei word dat ook die kerk van die nuwe bedeling in die ere
diens ruim gebruik mag maak van sang en ander musikale
uitinge waarmee God geprys, die vreugde van die heil gevier,
en die onderiinge opbou van die gemeente gedien kan word.
Dit spreek egter vanself dat gegewens uit die Ou Testament
met die nodige kundigheid hanteer moet word, omdat die
soort sang en musiek waarvan daar sprake is, iets anders
was as die moderne Westerse sang en musiek. Die kloof
tussen die kultuur- en leefwêreld van destyds en die wyse
waarop musiek destyds en vandag beleef en hanteer is,
moet deurgaans in gedagte gehou word wanneer afleidings
vir ons tyd gemaak word.
5.4.2.2 Op teologiese gronde moet die skeiding tussen na
tuur en genade afgewys word. Daaruit kan met reg afgelei
word dat die musiek en melodieë wat in die erediens gebruik
word, in beginsel nie andersoortig is as die musiek wat buite
die erediens gebruik word nie. Geen musiekstyl is as soda
nig Christelik nie. In die geskiedenis het die kerksang dik
wels gebruik gemaak van die melodieë van volksliedere. Daar
is egter wel ‘n funksionele onderskeid tussen kerkmusiek
en “wêreldse” musiek. Nie alle musiek is vir die erediens
geskik nie, net so mm as wat alle taal vir die prediking of
gebed geskik is. Soos dansmusiek en militére musiek funk
sioneel verskil, so verskil liturgiese musiek ook funksioneel
van musiek wat vir die konsertsaal of vir die ontspanning
saal geskik is. Pop- en rock-musiek het funksioneel iets
anders op die oog as kerkmusiek. Funksie en vorm hang eg
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ter ten nouste met mekaar saam. Daarom is nie alle vorme
van sekulêre musiek vir die erediens of selfs vir godsdiens
tige doeleindes in die algemeen geskik nie. Sekulêre musiek
kan slegs vir die erediens geskik word as dit deur die evan
gelie geheilig en vernuwe word, maar as dit onkrities in die
kerk oorgeneem word, dra dit elemente die erediens binne
waaraan allerlei konnotasies kleef wat in stryd met die wese
van die erediens is.
5.4.2.3 Die funksie van sang in die erediens is uiters belang
rik. Dit oorstyg dikwels die gesproke woord in suggestiwi
teit en seggingskrag, en bring hart en gemoed in beweging
op ‘n wyse wat direkter kan wees as die van die gesproke
woord. In die erediens het dit die dubbele funksie om die
vertikale’kommunikasie van die gemeente met God (aanbid
ding, lof, dank, skuldbelydenis, toewyding ens> en die
horisontale kommunikasie~van die gemeentelede onderling
te dien. Dit funksioneer nie net in die gemeenskap met God
nie, maar ook met mekaar. Dit onderstreep die Woord, skerp
dit in deur herhaling, onderstreep die emosionele lading daar
van — en kan dien as die tregter wat die wyn van die
Woord/woord in die hart ingiet. Maar juis daarom is die keuse
van die kerklied so belangrik. Dit moet geskik wees om te
kan kommunikeer, en wel op ‘n wyse wat die aanwesiges
kan verstaan. Die lied help bepaal watter soort spiritualiteit
in die gemeente sal heers. Die vraag is egter watter soort
spiritualiteit dit is. Hierdie vrae het geweldige implikasies vir
sowel die teks as die melodie van die kerklied.
5.4.2.4 As gesé word dat die kerk in die verlede melodieë
uit die volksmusiek oorgeneem het, mag nie sondermeer
daaruit afgelei word dat die kerk vandag vryelik by die
populêre musiek van die dag moet aansluit nie. Die yolks
kuns van vóOr die Aufklärung was nie soseer gerig op es
tetiese bevrediging nie (soos dit in die elitistiese musiek
sedertdien geword het), en allermins op ontspanning
(entertainment), soos die pop-kultuur sedert die sestigerjare
van ons eeu nie. Soos die elitistiese musiek van die “hoe
kuns” nie vir die erediens geskik is nie, is ook die populêre
ontspanningsmusiek nie vir die erediens geskik nie. Laas
genoemde is gerig op kitsappèl en -konsumpsie, en sal in
die erediens lei tot ‘n mens-gerigte, oppervlakkige, populére
“entertainment”-benadering wat (ondanks alle opsteking
van die hande in gebed) meer op die sangers se innerlike
genot as op die ware aanbidding van God gerig is. Egte
volksmusiek daarenteen het ‘n element van eenvoud,
blywendheid, bo-tydelikheid en egtheid. Dit is hierdie soort
volksmusiek wat homself liturgies bewys het en waaruit die
kerksang ook weer opnuut gevoed sal kan word.
5.4.2.5 Daar moet onthou word dat musiek sy eie soort
“taal” het en oor sy eie soort grammatika beskik. Dit is nie
iets wat doelbewus deur deskundiges geskep is nie, maar
is met die saak gegee en het in die Westerse kultuur
geskiedenis gegroei vanuit die musiekbeoefening deur die
eeue. Natuurlik bring kultuurverskuiwings ook verskuiwings
in die musikale reels mee. Enige musiek — ook kerkmusiek
— moet egter, as dit enigsins opbouend wil wees en wil bly
meespreek en oortuig, aan die basiese reels ten opsigte van
melodie, harmonie, ritme, struktuur, toonkleur, variasie, ba
lans ens gehoorsaam wees. Daarom is dit net eenvoudig nie
goed genoeg om in die kerksang onkrities gebruik te maak
van liedjies wat nie aan die mees elementêre vereistes vir
goeie musiek voldoen nie, net omdat daarvan uitgegaan
word dat die woorde dikwels tog direk uit die Bybel geneem
is, of die sterk ritme en die harde slae van die tromme vir
die moderne jeug opwindend is. Daar is in alle liedere tog
‘n sekere koördinasie tussen woorde en melodie. In kerk
musiek gaan dit dus nie soseer om die onderskeiding tus
sen wéreldse of sakrale musiek nie, maar ook om die
musikologiese vraag of die melodie by die woorde pas.
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5.4.2.6 Cm aan sy funksie in die erediens te kan voldoen,
moet die kerklied uiteraard ook met die eie-tydse kultuur
rekening hou. Die kerklied mag nie net afgestem wees op
die kommunikatiewe behoeftes van een deel van die
gemeente nie. Daarom moet aan die eenkant gewaak word
teen die neiging om slegs liedere uit vorige eeue in die kerk
te wil sing, maar aan die ander kant ook teen die neiging
om beproefde liedere te verag en slegs eietydse liedere te
wil gebruik wat miskien musikaal van ‘n mindere kwaliteit
is. Die kerk sal hier in wysheid ‘n weg moet bewandel waar
in aan die een kant rekening gehou word met die verskei
denheid van geestelike belewenis en vorming wat daar in
die gemeente bestaan, en aan die ander kant gesoek word
na liedere wat vanweë hulle inherente eenvoud en kwali
teit die grootste moontlike sektor van die gemeente
kommunikatief kan aanspreek.
5.4.2.7 Om daarin te kan slaag, moet die liedere van die
kerk nie eensydig rasioneel of emosioneel wees nie. Dit kan
wees dat sommige van die bestaande kerkliedere deur talle
gemeentelede en deur die jeug as onsingbaar en te rasioneel
ervaar word. Die gevaar is egter dat hulle dan na die ander
kant deurswaai en om liedere roep wat sentimenteel en
romanties is. ‘n Inherente eienskap van romantisisme is dat
dit in die mens ‘n oneindige verlange opwek wat as ‘n doel
in sigself waardeer word. In die godsdiens ontaard dit in die
sonde om die verlange meer lief te he as die Een waarna
verlang word. Hierin lê die basiese verskil tussen die reforma
toriese en die piëtistiese (metodistiese) kerklied. Eers
genoemde is objektief op God en sy beloftes gerig, laas
genoemde op die mens se gevoelens en geestesgesteldheid.
Hierdie soort subjektivisme is eie aan bale van die
Amerikaanse godsdienstige liedere uit die sfeer van die
revivalisme. Die groot voorliefde van baie ouer gemeente
Iede vir die sentimentele liedere uit die Halleluja-bundel hang
in ‘n groot mate hiermee saam. Hoewel daar ‘n groot ver
skil is in die idioom tussen hierdie soort lied en die soort lied
wat vandag deur die “electronic church” gestimuleer en
deur radio en beeldradio gepopulariseer word, is die effek
daarvan tog grootliks dieselfde. Dit hou die gevaar in dat
aanbidding verwar kan word met oppervlakkige emosion
aliteit. Kerke wat in hierdie rigting opgaan, moet verwag dat
hulle lidmate charismaties, geestelik naief, emosioneel en
in elk geval on-reformatories in hulle spiritualiteit sal word.
5.4.2.8 Die gereformeerde spiritualiteit is ‘n Woord-bepaal
de spiritualiteit. Daarom dien musiek in die gereformeerde
kerklied om die Woord t~ dra en in die hart in te giet. Die
musiek van die kerklied moet dus die bepaalde teks van die
lied vir die gemoed “eksegetiseer”. Daarom is die geskikt
heid of funksionaliteit van die melodie van so ‘n groot belang. Die eerste vraag is nie of ons met ‘n lekker, singbare,
maklik leerbare “wysie” te doen het nie, maar of die
betrokke melodie die teks help kommunikeer op ‘n wyse wat
die hart op God en op sy Woord rig, en nie net ‘n Iekker
“gees” of “klimaat” skep nie. Die gevaar daarvan om in
godsdienstige byeenkomste kunsmatig ‘n aangename en
aansteeklike gees van entoesiasme op te wek, is dat wat
uiteindelik uit die byeenkoms weggedra word, nie ‘n vaste
geloof in die beloftes van God is nie, maar ‘n aangename
gevoel van ontroering wat nie bestand is teen die tyd nie.
5.4.2.9 Die Kerk het die taak om toe te sien dat sy litur
giese lewe aan die een kant waardig is aan God, maar aan
die ander kant ook in die werklike geestelike behoeftes van
die huidige tyd voorsien. As dit op ‘n verantwoordelike wyse
moet geskied, sal die kerk dit as deel van sy kategetiese taak
sowel as van die opbou van die gemeente moet sien om lid
mate en die jeug toe te rus om die sin van die erediens in
‘n bybelse sin te verstaan. Slegs dan sal dit moontlik wees
om duidelik te maak waarom dit belangrik is dat die erediens
lewendig en vreugdevol sal wees, sonder dat dit die vreugde
in surrogaat-vorme hoef uit te druk wat nie by die ware aard
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van die Bybelse vroomheid pas nie. Want dan sal die sug
na die bevrediging van eie smaak, na vroom “entertain
ment”, na die streling van emosies en romantiese gevoe
lens, sowel as die konsumpsie-sug uitgeban kan word en
die kerk met sy lied kan instem met die lied van die Lam wat
om die troon van God gesing word.
5.4.2.10 Daar is op die oomblik ‘n dringende behoefte aan
die vernuwing van die liedereskat van die Ned Geref Kerk.
Dit bly geld, ondanks die feit dat gesê moet word dat die
liedere van die nuwe gesangebundel nog lank nie genoeg
saam deur ons lidmate geken en benut word nie. Dit bly
daarom noodsaaklik dat die saak met realisme en en
toesiasme aangepak moet word. Die Ned Geref Kerk beskik
oor dienste van uiters bekwame deskundiges wat in hier
die opsig behulpsaam kan wees. In die nuwe gesangebundel
is reeds ‘n groot aantal liedere uit die ekumeniese liedere
skat opgeneem. Miskien is dit effens eensydig te veel op
die Duitse lied georiënteer en te mm op die Anglosaksiese
liedere wat blykbaar by ons kerkvolk groot aanklank vind.
Maar hoe dit ook sy, daar is ruimte vir verbreding en die oor
name van nog meer liedere wat maklik singbaar, maar tege
lyk suiwer en ryk van seggingskrag is. Dit moet tog ook
moontlik wees dat sommige van ons eie komponiste liedere
kan maak wat vir ons gemeentes makliker is om te sing,
sonder dat die musikale gehalte daarvan minderwaardig hoef
te wees. Die groot uitdaging waarvoor musikale deskundiges
tans gestel is, is om ons te help om melodieë te vind wat
vir die Afrikaanse kerkmens met sy groot voorkeur vir
piëtistiese en sentimentele liedere, ‘n aanvaarbare alternatief
sal bied wat hom ook sterk sal aanspreek. Dit behoort nie
onmoontlik te wees nie.
5.4.3 AANBEVELING
5.4.3.1 Die Algemene Sinode verwys die rapport oor ons
Kerkmusiek na die A~gemene Kommissie vir die Erediens vir
bestudering en versiag aan die volgende sitting van die Al

gemene Sinode.

5.5 MORALHTE~TSKR~SDS
5.5.1 INLEIDING
Alhoewel u Kommissie voortdurend aandag verleen aan ver
skynsels wat die Christelike moraal bedreig, het ons dit nodig geag om ‘n diepte-ondersoek te loods na die oorsake
van die verval van die moraal.
5.5.2 WERKWYSE
Verteenwoordigers van die ander twee Afrikaanse Kerke is
genooi om deel te neem aan die beplanning van ‘n aksie
waardeur die problematiek aangespreek kan word.
Verskeie terreine waar optrede deur die Kerk vereis word,
is geIdentifiseer. Daarna is kenners uit ander dissiplines
genader om insette te lewer en die Kerk behulpsaam te wees
met die voorgenome plan van aksie.
Ten tye van die indiening van hierdie verslag, was ver
teenwoordigers besig om memoranda te verwerk sodat op
trede gekoordineer kon word.
Die Kommissie gaan dus voort met hierdie werk.
5.5.3 VOORLOPIGE BEVINDINGE
Dit is duidelik dat uiteenlopende faktore bydra tot die
moraliteitskrisis wat hom op talle terreine manifesteer.
Morele waardes word oor ‘n wye front afgetakel. Cok in hier
die verband is voorkoming beter as genesing. Daarom word
onderstaande aanbevelinge aan die Algemene Sinode
voorgele.
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5.5.4 AANBEVELINGS
5.5.4.1 Die Algemene Sinode ondersteun die optrede wat
beplan word om die moraliteitskrisis aan te spreek.
5.5.4.2 Die Algemene Sinode is verontrus oor die huidige
sekulariseringsproses en doen ‘n dringende beroep op ouers
en die onderwysowerhede om by kinders Christelike lewens
waardes aan te kweek sodat hulle korrekte keuses kan uit
oefen wanneer hulle met twyfelagtige verskynsels gekon
fronteer word.
5.5.4.3 Die Algemene Sinode versoek die Kommissie vir
Leer en Aktuele Sake om deur die beskikbare kanale die
owerheid by hierdie saak te betrek.

5.6 NEW AGE BEWEG~NG
5.6.1 INLEIDING
Tydens die reses het die Kommissie met kommer kennis
geneem van die omvang van die New Age Beweging wat
wêreldwyd veld wen. Uit die literatuur blyk dit dat ons hier
met ‘n gekompliseerde verskynsel te kampe het. Cm dit te
beskryf, is soos om die kleure van ‘n verkleurmannetjie te
beskryf. Die Kommissie is egter daarvan oortuig dat hierdie
saak bestudeer moet word om geloofwaardige inligting aan
lidmate te verskaf.
5.6.2 AANBEVELINGS
5.6.2.1 Die Algemene Sinode dra dit aan die Algemene
Kommissie vir Leer en Aktuele Sake op om die New Age Be
weging op wetenskaplike wyse te ondersoek sodat inligting
en voorligting aan lidmate voorsien kan word.
5.6.2.2 Die Algemene Sinode besluit dat die versiag so
spoedig moontlik vir goedkeuring aan die ASK voorgele
word.

5.7 ORGAANSKENK~NG
5.7.1 INLEIDING
Duisende mense het reeds baat gevind deur orgaan
oorplantings. Sedert die historiese hartoorplanting in Kaap
stad, is daar byvoorbeeld in 1988 200 hart-long operasies
en 2 400 hartoorplantings wêreldwyd in 1 73 sentra uit
gevoer. Vyf-duisend nieroorplantings word jaarliks wêreld
wyd gedoen. Hierdie oorplantings dra by tot die verbetering
van mense se lewenskwaliteit. Orgaanoorplantings red le
wens, kan blindes se gesig herstel en die vel van slagoffers
met brandwonde genees. ‘n Fisies gestremde in ‘n rystoel
kan dikwels deur beenoorplanting gehelp word om te loop.
5.7.2 TEKORT AAN SKENKERS
Daar is voortdurend ‘n ernstige tekort aan skenkers. Hon
derde mense ly onder gebreke terwyl waglyste vir organe
al anger word. Ten tye van die mndiening van die verslag
is daar in Suid-Afrika 500 nierpasiënte wat op ‘n skenker
wag.
5.7.3 ‘N SKENKER IS ‘N WELDOENER
Wie ‘n skenker word, beteken ná sy dood nog lets vir ‘n
medemens. Dit hou weliswaar geen finansiële voordeel vir
die tamilie in nie, maar die troos is ook daarin geleë dat die

liggaam van die skenker nie in die proses geskend word nie.
5.7.4 VERWITTIG FAMILIE VAN BEGEERTE CM OR
GANE TE SKENK
‘n Skielike sterfgeval bring soveel skok mee dat dit nie die
geskikte oomblik is om oor die skenking van organe te onder
handel nie.
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Die ideaal is dat lidmate by geleentheid ‘n gesinsbespreking
oor hierdie saak voer. Die tekort aan skenkers noop ons om
familie en gesinslede betyds in te hg aangaande die begeerte
om in geval van dood die organe vir oorplanting beskikbaar
te stel.
Wanneer die dood intree, verwittig die familie die mediese
span van die oorledene se begeerte en verleen toestemming
om die organe vir oorplanting te verwyder.
5.7.5 AANBEVELINGS
5.7.5.1 Die Algemene Sinode is daarvan oortuig dat geen
teologies-etiese besware teen orgaanskenking ingebring kan
word nie en dat siek mense se Iewenskwaliteit inderdaad
daardeur verbeter kan word.
5.7.5.2 Die Algemene Sinode moedig lidmate aan om
familielede en/of instansies wat hiermee gemoeid is, uroeg
tydig te verwittig dat hulle organe ten tye van afsterwe vir
oorplanting beskikbaar is.
5.7.5.3 Samehangend hiermee is die Algemene Sinode be
wus van ernstige tekorte wat met bloedoortappings onder
vind word, en doen ‘n ernstige beroep op lidmate om die
medemens te dien deur gereeld bloed te skenk.
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Kumulatief
1982
1984
1986
1988
1990 (5 Jan.b

Wéreld
1
12
53
132
203

616
418
469
975
599

Afrika
2
98
3 849
20 904
38 284

RSA (Suid
Afrikaners)
2
14
45
166
326
(12 Feb 1990)

5.9.3 GEEN GENEESMIDDEL NIE
Die krisis is dat daar vanweë die aard van die virus nie in
die nabye toekoms hoop op die ontwikkehing van ‘n effek
tiewe geneesmiddel is nie. Ook in hierdie geval is voorkoming
dus beter as pogings tot genesing. Die verspreiding van die
virus moet voorkom word. Omdat daar in hierdie verband
allerlei mites in omloop is, is dit nodig om die belangrikste
risiko wat besmetting kan veroorsaak, te noem.

5.9.4 RISIKO-GEDRAG
‘n Persoon kan hoofsaakhik op die volgende drie maniere met
die virus besmet raak:
5.9.4.1 Kontak met die bloed van ‘n besmette persoon (by.
spuitnaalde van dwelmslawe; skeermeslemmetjies, tande
borsels ens.)
5.9.4.2 Die baba van ‘n swanger vrou wat met die virus
besmet is, kan met die infeksie gebore word.

5.8 SERKOS
5.8.1 INLEIDING
Alhoewel die Raad van Serkos saamgestel is uit verteen
woordigers van die verskillende Sinodes, het Serkos die
Predikant in diens van die Algemene Sinode vir Leer en Ak
tuele Sake gekoöpteer. Sodoende bly die Kommissie op
hoogte van Serkos se werk.
5.8.2 AANBEVELING
Die Algemene Sinode besluit dat die skakeling wat daar tus
sen Serkos en die Algemene Kommissie vir Leer en Aktuele
Sake bestaan, voortgesit word.

5.9 V~GS
5.9.1 INLEIDING
Epidemies hou ‘n verskrikking vir die mensdom in. Tydens
die l4de eeu het die Swart Dood verwoesting in Europa
gesaai. Vanweë die gebrek aan geneesmiddele, is ongeveer
25 miljoen mense uitgewis. Tydens die Groot Griep van
1918, sterf 20 miljoen mense. Byna elke famihie in Suid
At rika het in hierdie tyd ‘n dierbare aan die dood afgestaan.
Alles dui daarop dat vigs die volgende katastrofale epidemie
gaan wees. Benewens die onbekende aantal draers wat
reeds die sluimerende virus onder lede het (dit kan enigiets
tussen 5-15 miljoen wees), het ongeveer 200 000 mense
in 1 52 lande reeds vigs opgedoen. (Syfers van Wéreld Ge
sondheidsorganisasie.) Dit is bekend dat talle gevalle nooit
gerapporteer word nie en die werkhike aantal is waarskyn
uk tussen 400 000 en 500 000.
5.9.2 OMVANG VAN DIE PANDEMIE
In Suid-Afrika is 182 mense reeds dood. (12 Februarie
1990.) Indien drastiese maatreëls nie getref word nie, kan
volgens ‘n gemiddelde beraming 89 881 mense oor 5 jaar
sterwend wees. (Volgens projeksies is die minimum getal
3 634 terwyl die maksimum getal soveel as 176 128 in
1995 kan wees.) Die ontstellende toename in vigs-getalle,
word deur die volgende tabel gelhiustreer:

5.9.4.3 Deur seksuele geslagsgemeenskap (hetero- en
homoseksueel) met ‘n persoon wat met die virus besmet
is.
In Suid-Afrika word vigs veral deur Iaasgenoemde wyse oor
gedra. Mense wat ‘n promiskue lewenstyl voer, loop die
grootste risiko om hierdie siekte op te doen. Ten opsigte van
die seksuele aspek, kan die Kerk teenoor sy hidmate net een
voorkomingsmaatreël propageer.

5.9.5 VOORKOMINGSMAATREELS
5.9.5.1 Bybelse voorskrif
Die enigste effektiewe voorkomingsmaatreël teen hierdie
aansteeklike virus, is dat geslagsgemeenskap shegs mag
plaasvind tussen huwehiksmaats wat mekaar se intieme (ewe
ken. Dit is die primére boodskap wat die Kerk oor hierdie
gevreesde siekte moet uitdra. (Vgl. Gen 39; 2 Sam 13; Spr
6:13-35; 7: 1-1 7; iKor. 6:10; iKor 10:8-11; Gal 5:19; 6:7;
Ef 5:3,5; Kol 3:5; 1 Tess 4:3-8).
Die oordrag deur kontak met bloed (spuitnaalde van dwelm
slawe) en besmette babas beloop nog nie in Suid-Afrika ‘n
groot persentasie nie. Die probleem hier te lande is veeleer
gehee in geslagsgemeenskap met ‘n verskeidenheid persone.
Mense wat omgang met veelvuldige seksmaats as sosiahe
praktyk aanvaar het, bevind hulle in die hoë-risiko groep ten
opsigte van vigs. Dit is lewensgevaarhik. Die antwoord is dus
om seksuele aktiwiteit tot die huwehikshewe te beperk.
Benewens die feit dat dit die Bybelse voorskrif is, kom
geslagsgemeenskap met verskeie mense fleer op hoe
risiko-gedrag wat die moonthikheid om met die virus besmet
te word, aansienhik verhoog. Hierdie siekte floreer nie binne
‘n gesonde gemeenskap waar seksuele aktiwiteit tot die
huwehik beperk word nie — maar dit neem toe wear buite
huwehikse gemeenskap beoefen word.
Omdat daar ‘n direkte samehang tussen die mens se gods
diens en moraal is, hei die verdieping van die mens se gods
dienstige (ewe tot ‘n hoer sedehike peil. Dit Iei weer tot die
behoud van die gemeenskap. Waar die afvahligheid van die
gehoof ‘n toename in promiskulteit meebring, Iei ‘n toe
gewyde geestelike lewe tot meer gesonde lewens
gewoontes. Die verband tusen die individu se ~odsdiens en
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moraal, dwing in hierdie verband die Kerk om te bid en te
werk vir ‘n diepgaande geestelike herlewing sodat die sede
like peil in alle opsigte verhoog kan word.
Die beste voorskrif om van hierdie siekte gevrywaar te word,
is om ook in hierdie verband te lewe volgens die norme van
God se Woord.
5.9.5.2 Voorbehoedmiddele
Alhoewel daar begrip is vir die program waarin die gebruik
van kondome aangemoedig word vir diegene wat nie die
Bybelse voorskrifte ten opsigte van die seksuele ewe voig
nie, moet onthou word dat die kondoom nie altyd volkome
veilig is nie.
Weens die gebrek aan ‘n teenmiddel, noop hierdie ernstige
krisis dus die Kerk om sy lidmate — veral die jeug — in te
hg oor en op te roep tot ‘ii verantwoordelike lewenstyl: in
eie belang, in belang van die medemens, maar veral om God
met ons liggame te verheerlik. (1 Kor 6:13,20)
5.9.5.3 AANBEVELINGS
5.9.5.3.1 Waar die verspreiding van die vigs-virus epide
miese afmetings aanneem, benadruk die Kerk dat ‘n lewe
wat ook op seksuele gebied in ooreenstemming met die
norme van God se Woord is, die mees effektiewe manier
is om besmetting met die vigs-virus te voorkom.
5.9.5.3.2 Aangesien die mens se gedragspatrone veral
tydens die jeugjare vasgele word, word ouers opgeroep om
hulle kinders volledig in te hg in verband met riskante sek
suele optrede wat tot besmet~ing met die vigs-virus kan Iei.
5.9.5.3.3 Die Algemene Sinode doen ‘n beroep op werk
gewers om die verskrikhike bedreiging wat die vigs-virus in
hou, tydens inhigtingsbyeenkomste en deur die beskikbare
brosjures onder die aandag van werknemers te bring.
5.9.5.3.4 Die Algemene Sinode het in die hg van die drei
gende pandemie begrip vir programme om voorbehoed
middels bekend te stel aan mense wat nie nougeset volgens
die norme van God se Woord lewe nie, maar doen ‘n beroep
op instansies om, tesame met die aanbevehilng van voor
behoedmiddele, ook die Bybelse norme vir die hiefdeshewe
duidelik uit te speh.

5.10 VREDESTAAK VAN D~E KERK ~N
SU~D-AFR~KA
5.10.1 INLEIDING
Dit sal vir niemand, veral vir geen Christen, vreemd wees
dat oor die vredestaak van die kerk in die huidige Suid-Afrika
nagedink word nie. Die omvang van onrus en geweld in ons
samelewing is iets wat ons almal verontrus, veral die feit
dat dit al amper ‘n “normale” deel van ons samelewing
geword het. Dit wil lyk asof ons vasgevang is in ‘n spiraal
van geweld waaruit ons moeihik kan loskom.
Dat die kerk van Christus in so ‘n situasie moet vra na wat
sy spesifieke taak en rol is, spreek vanseif. Dit is immers
die kerk wat die “evangelie van vrede” verkondig. Die bood
skap van die kerk is die boodskap van versoening. Daarom
kan die kerk nie anders as om te besin oor wat hierdie
vredesboodskap konkreet beteken en watter implikasies dit
vir sy rol in die samelewing inhou nie.
In hierdie versiag word ‘n poging aangewnd om antwoorde
op hierdie vrae te vind. Die vertrekpunt word geneem in ‘n
kort samevatting van die Bybelse vredesboodskap. Daarna
word aandag gegee aan die aard en oorsake van die pohitieke
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konflik in ons land. Ten slotte word ‘n aantal riglyne gebied
met betrekking tot die vredestaak van die kerk.
5.10.2 HOE PRAAT DIE BYBEL OOR VREDE?
5.10.2.1 Die Ou Testament: ‘n omvattende vrede word
verwag
Volgens die Ou Testament is dit duidelik dat God se ver
bond met Israel en die vrede wat Hy in die wéreld wil be
werkstellig, onlosmaaklik met mekaar verbind is. Langs die
weg van gehoorsaamheid as openbaring van die ware
verbondslewe het Israel die seëninge van die verbond be
leef. Hieronder het ook vrede en voorspoed getel.
Daarom het Israel se ontrou en verbondsverbreking ook die
verhies van vrede beteken. God se oordeel daaroor bring in
terne en eksterne konflik mee. As straf word hulle aan hulle
vyande oorgelewer.
Tog is Gods verbondstrou sterker as die ontrou van sy yolk.
Hy laat die werke van sy hande nie vaar nie — en daarom
ook nie sy bedoeling om van die aarde ‘n plek te maak waar
ware sjaloom (omvattende vrede) moet heers nie; ‘n plek
van herstelde verhoudinge tussen die mens en God, tussen
mens en mens en tussen die mens en die natuur.
Daarom khink die profesiee van Gods omvattende vrede
waarin Hy met sy yolk en met die wêreld op weg is, steeds
sterker in die profesieë van die Ou Testament op. God is
op pad na die dag wanneer spiese snoeimesse sal word en
swaarde ploegskare, wanneer daar nie meer onreg op sy
heilige berg sal wees nie, maar die aarde vol sal wees van
die kennis van die Here (vgl. Jes 2:2-4; 11:9). En die Een
wat hierdie vrederyk sal kom vestig, is die Vredevors, die
Messias.
5.10.2.2 Die Nuwe Testament: die vrederyk breek deur!
Die kern van die boodskap van die Nuwe Testament is dat
die profesieë van die Messiaanse Vrederyk met die koms
en optrede, die plaasvervangende lyding en opstanding van
Jesus in vervulhing gaan. Daarom sing die engele by sy ge
boorte: Eer aan God in die hoogste hemel en vrede op aarde
vir die mense in wie Hy ‘n welbehae het (Luk 2:14). Daarom
sé Paulus: Toe Hy gekom het, het Hy die goeie boodskap
van vrede gebring; vrede vir die wat ver is en vir die wat
naby is (Ef 2:14,17).
Hierdie vrede is nie ‘n vrede wat die mens tot stand kon of
kan bring nie. Dit is ‘n vrede wat net God kan bewerkstelhig.
Reeds daarin is dit ‘n unieke vrede. Die uniekheid daarvan
is egter ook geleë in die omvattendheid daarvan. Allereers
word die verhouding tussen God en mens wat as gevohg van
die sonde versteur is, herstel (Rom 5:1 e.v.). Maar daar emdig dit nie. Die sonde het nie net God en mense van mekaar
vervreem nie. Dit het gemaak dat mense in plaas van mekaar
se naaste te wees, vir mekaar tot ‘n bedreiging geword het.
Deur sy kruis breek Jesus ook hierdie vyandskap af wat soos
‘n muur skeiding tussen mense maak, sodat hulle van na
ture in ‘n onversoende en feithik onversoenbare verhouding
tot mekaar staan (Ef 2:14,16). Daarvan is die kerk van Je
sus die bewys. En Kol 1:20 leer ons dat hierdie vrede selfs
kosmiese betekenis het, dit wil Se: betekenis het vir alle ver
houdinge waarin mense tot mekaar en tot die ganse skep
ping van God staan.
Die vrede wat Jesus bring, is dus niks minder nie, as die
omvattende sjaloom wat die Ou Testament verwag het. Dit
moet in elke dimensie van die mens se bestaan beslag kry.
Dit is daarom ‘n vrede wat baie meer behels as die afwe
sigheid van oorlog en stryd. Dit hou ook in dat die mens in
a) sy verhoudinge harmonie en vervulhing mag beleef. Dit
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het betrekking op enkeling en gemeenskap, op die kerk en
op die samelewing.
Hierdie vrede sal in al sy heerlikheid eers met die wederkoms
van Christus ten voIle verwerklik word. Dit is die vaste hoop
waaruit die kerk leef. Maar dit is nie ‘n hoop wat ons troos
deur net te verwys na wat eendag waar sal wees nie. Die
Bybel leer duidelik dat daar op grond van die versoening wat
deur Christus tot stand gekom het, ook nou reeds iets van
daardie vrede op aarde gesmaak kan word. Die indikatief
van die vrede wat Christus bewerk het, word vir die
gelowiges tot die imperatief dat hulle hulself moet beywer
vir vrede met alle mense (Heb 12:14). Daarom spreek Je
sus die vredemakers salig (Mat 5:9) en sé Paulus dat die
vrede wat Christus gee, in ons lewens die deursiag moet
gee (Kol 3:1 5).
Aihoewel hierdie vrede op aarde nooit die resultaat van
menslike pogings en prestasies kan wees nie; en hoewel
gelowige mense nooit deur hulle vredespogings die vrede
ryk van God kan bou nie, is die Bybel tog baie duidelik
daaroor dat die kinders van God ook in hierdie opsig in diens
van die Koninkryk van God moet staan. God se gawe van
vrede en die mens se verantwoordelikheid om vrede te soek,
staan volgens die Bybel nie teenoor mekaar nie. Inteendeel:
God se gawe word vir die mens tot ‘n opgawe, tot ‘n roe’ping waaraan hy nie ongehoorsaam mag wees nie.
Veral die bergrede lê baie kiem op die rol wat Christene as
vredemakers in die wêreld het en moet vervul. Jesus roep
sy dissipels op om as vredemakers die versoening uit te
lewe, om te vergewe in plaas daarvan om te vergeld, om
onreg te verduur eerder as om onreg aan te doen, om in lief
de te wandel, selfs teenoor die vyand. Deur verrassend
anders op te tree as wat verwag word, deurbreek die
gelowige die spiraal van geweld en vergelding wat altyd net
op steeds meer kwaad uitloop. Deur die vertoning en be
oefening van hierdie vrede as vrug van die werking van die
Gees in sy ewe, staan die gelowige in diens van die koms
van die Koninkryk van God as ‘n koninkryk van vrede.
Dat hierdie taak vir die gelowige nie maklik sal wees nie,
is iets waaroor die Bybel geen illusies laat nie. Wanneer Je
sus self verklaar: “Moenie dink dat Ek gekem het om vrede
op die aarde te bring nie. Ek het nie gekom om vrede te bring
nie, maar die swaard” (Mat 10:34), dan weerspreek dit nie
sy vredesending en die van sy volgelinge nie. Dit dui daar
op dat sy vredesending en die van sy volgelinge op teenstand en verdeeldheid sal stuit. Dit is vir die natuurlike mens
onmoontlik cm die dinge te aanvaar “wat tot sy vrede dien.”
Hy kies vanseif die weg van geweld. God se weg tot vrede
is ‘n ander weg as die van die natuurlike mens. Daarom roep
dit weerstand by die natuurlike mens op, want hy voel hemself daardeur bedreig. Tog kan die gelowiges daarop reken
dat die God wat nou reeds besig is em alles nuut te maak,
hulle vredespogings en selfs die lyding wat hulle daarby
noodwendig sal ervaar, sal seen en heilig.
510.3 WAT BEDREIG DIE VREDE IN SUID-AFRIKA
VANDAG?
5.10.3.1 Verskille tussen Christene ocr hierdie vraag
Met wat tot hiertoe oor die vredesreeping van die Christen
gesê is, sal geen Christen in Suid-Afrika waarskynlik ver
skil nie. Dit is egter wanneer daar konkreet gekyk word na
watter faktore in ons land die belangrikste oorsake vir die
huidige onvrede, onrus en geweld is, en wat dit konkreet
vir die roeping van die kerk in sy vredestaak inhou, dat die
paaie uiteen sal loop.
Nie alle Christene sien die situasie in ens land op dieselfde
wyse nie. Mense se verskillende situasies veroorsaak need-
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wendig dat hulle die toestand in ons land verskillend beleef
en gevolglik ook verskillend, ja selfs totaal uiteenlopend,
beoordeel. Dit is baie moeilik om iou in iou beoordeling van
‘n gegewe situasie en in iou siening van hoe dit reggestel
behoort te word, los te maak van iou belewing daarvan
sowel as van iou pesisie in die samelewing.
Miskien is dit een van die belangrikste dinge wat Christene
moet begin raaksien, dat ens oordeel oor die situasie in ons
land so verskillend is, omdat ons belewing van die situasie
(veral as wit en swart Christene) so uiteenlopend is en ens
dikwels mm begrip het vir hoe andere die situasie ervaar.
Dit het direkte gevolge vir die beoordeling van die situasie,
vir die verklaring wat daarvoor gebied word, en vir die epIcs
sings wat daarvoor voorgestel word.
So het dit gekom dat daar gedurende die afgelope aantal
iare twee volkome teenoorgestelde verklarings vir die be
dreiging van die vrede in die Suid-Afrikaanse samelewing
gangbaar geword het:
Veral van blanke kant is die onrus en geweld hoofsaaklik
op die rekening van die kommunistiese agitators geplaas en
die oplossings vir die probleem (die herstel van vrede) is ge
volglik geseek in die rigting van strenger veiligheidsoptrede
en die ideelogiese bestryding van die kommunisme.
Daarteenoor soek veral swart Christene die skuld vir die
huidige situasie feitlik uitsluitlik by die regering en by die on
reg wat in die samelewing bestaan. Die rewolusionêre ge
weld wat in die samelewing voorkom, is volgens hierdie be
eordeling geensins net die resultaat van radikale agitasie nie.
Dit is veeleer ‘n reaksie op die onreg en “strukturele geweld”
wat die swart bevolking oor ‘n lang tydperk moes verduur.
Hulle blameer diskriminerende maatreëls en onderdrukkende
veiligheidswetgewing vir die onvrede. Die oplossing vir die
probleme seek hulle daarin dat die onreg uit die weg geruim
meet word, dat die oorblywende diskriminerende wette en
maatreëls afgeskaf meet word, dat daar erkenning aan die
basiese menseregte van die swart bevolking gegee meet
word en dat die politieke mag eergedra meet word aan ‘n
regering wat die steun van die meerderheid van alle landsburgers sal geniet.
Beide hierdie verklarings is eensydig in hulle beklemtoning
van slegs één enkele oorsaak vir die huidige konflik. Die ken
flik is eerder die gevolg van ‘n samespel van meerdere fak
tore wat in aanmerking geneem behoort te word. Dit lê op
die weg van die kerk em so obiektief as moontlik na die situ
asie te kyk indien hy ‘n versoeningsrol wil speel.
5.10.3.2 Die kompleksiteit van die situasie
In die komplekse situasie van ens land meet met verskillende
faktere rekening gehou word, waaronder ens enkeles uitlig:
5.10.3.2.1 Die eerste is die faktore wat saamhang met die
groepdinamika wat in ‘n veelrassige en veelvolkige same
ewing noedwendig sal bestaan. Konflik is nie neodwendig
in ‘n veelrassige en veelvolkige samelewing envermydelik
nie, maar die petensiaal van konflik is altyd aanwesig. Af
gesien van gebrekkige kommunikasie as gevolg van taal- en
kultuurverskille, dra die dinamika van groepvorming daar
tee by. Sosiaal-wetenskaplikes het vasgestel dat epvallende
eienskappe van ras, velkleur, taal en godsdiens by uitstek
dien as kriteria waarvelgens groepe in binne- en buitegroepe
geklassifiseer word. As ‘n groep op grend van een van hier
die kriteria eers gevorm is, bestaan die neiging em die binne
groep gunstig met buitegroepe te vergelyk.
In bepaalde omstandighede kan dit selfs tot antagonisme
en diskriminerende eptrede teeneer die betrokke buitegreep
lei. Dit is by uitstek die geval as die binnegroep en die buite
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groep meeding om byvoorbeeld skaars ekonomiese middele
of politieke mag. Dan word die gunstige vergelyking van die
binne- met die buitegroep verskerp en bestaan die neiging
tot etnosentrisme, tot vooroordeel teenoor lede van buite
groepe en tot die vorming van ongunstige stereotipe beelde
van die lede van die ander groepe. Hieruit kan antagonisme
en diskriminerende optrede wat tot konflik kan ei, baie mak
uk voortvioei.
5.10.3.2.2 Die tweede faktor waarop sosiaai-wetenskap
likes wys, is dat konflik in ‘n samelewing meestal terug
gevoer kan word na die feit dat die samelewingsorde tot
ongelyke behandeling van die lede van die samelewing aan
leiding gee. Veral wanneer die skeidslyn tussen bepaalde
rasse en etniese groepe in ‘n groot mate saamval met ver
skille in politieke en ekonomiese mag, opvoedkundige peil
en sosiale status, word die konflikpotensiaal vergroot.
Hoewel daar allerlei redes aangevoer kan word waarom daar
vanweë verskillende oorsake ongelykheid in die Suid
Afrikaanse samelewing op die genoemde terreine voorkom,
kan dit nie ontken word nie dat die swart bevolking dit er
vaar as die gevoig van diskriminasie en dit interpreteer as
‘n vorm van verontregting wat deur die politieke beleid van
die land wetlik gekontinueer word. Hulle skryf die huidige
konflik hoofsaaklik toe aan die bitterheid en frustrasie wat
deur die ongelykheid in die samelewing by hulle opgeroep is.
Op grond van sosiaai-wetenskaplike ondersoeke staan dit
vas dat die gebrek aan deelname van ‘n bepaalde groep in
die samelewing aan die politieke besluitnemingsprosesse as
een van die sterkste aanleidende oorsake van maatskaplike
konflik gesien moet word. Mense wat nie inspraak het in
besluite wat hul lewe ingrypend raak nie, is geneig om sulke
besluite fundamenteel te betwyfel, vera! as hulle ervaring
is dat hulle daardeur benadeel word. As die legitimiteit van
besluite en besluitnemingstrukture egter eers eenmaal be
vraagteken word, is dit slegs ‘n klein treetjie na daadwerklike
teenstand daarteen.
5.10.3.2.3 ‘n Derde faktor waarop gelet moet word, is dat
die styging in die algemene onderwysvlak, die toenemende
verstedeliking en die invloed van die massamedia die swart
bevoiking intens bewus gemaak het van die moontiikhede
en voorregte van ‘n moderne geIndustrialiseerde same
lewing, maar ook van die agterstand wat hulle op baie ter
reine in vergelyking met die biankes en hulle weivaart het
(relatiewe deprivasie). As die begeerte om ten voile te kan
dee! in a! die voorregte van die welvaart-samelewing nie be—
vredig word nie, lei dit noodwendig tot frustrasie.
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kratiese, nie-rassige sosialistiese of kommunistiese staats
bestel. Die begrippe wat in die stryd gebruik word, word
ideologies vanuit die marxisme gevul en die strategieë wat
gevoig word, is uit die marxistiese en kommunistiese ar
senaai afkomstig.
Dit hou onder meer in dat alle moontlike bronne en omstan
dig hede benut word om ‘n revolusionére kiimaat in die land
te skep. ‘n Verskeidenheid van tegnieke is en word nog
steeds gebruik om die hele swart bevolking te mobiliseer
om ‘n “voiksoorlog” (people’s war) teen die huidige rege
ring te voer. Op die grondsiag van die histories gegroeide
polarisasie in Suid-Afrika, word probeer om die ideologiese
polarisasie te verskerp tussen diegene wat die huidige same
lewingsorde wil handhaaf en diegene wat dit verwerp. Op
die manier hoop die leierskap van die revolusionêre magte
om dit vir die regering onmoontlik te maak om ‘n beduidende
dee! van die swa~t bevolking oor te haal om sy hervormings
inisiatiewe te steun en met die “stelsel” saam te werk. Die
redenasie is dat as die hervormings misluk en die revolusio
nére klimaat toeneem, die regering nog strenger dwang
maatreëls sal moet gebruik om die orde te hand haaf, en dat
dit die frustrasie van die swart bevolking sodanig sal verhe
wig dat die kanse op ‘n volskaalse revolusie in die land ver
groot sal word.
Die propaganda van die swart radikale organisasies dat die
hervormings van die regering tot onlangs nog slegs kosme
ties van aard is, of dat die regering nog nie voldoen het aan
die voorvereistes wat vir betekenisvolle onderhandeling ge
stel moet word nie, moet in hierdie konteks verstaan word.
Die revolusionêre strategie vereis dat alle hervormings as
ongeloofwaardig en te mm beskou moet word. Propagan
da wat hierdie persepsie wek en lewend hou, kan veral
suksesvoI wees solank as die hervormings eensydig inge
voer word en die prob!eem van die legitimiteit daarvan nie
opgelos word nie. Empiriese gegewens ui ook daarop dat
die meerderheid swart mense die indruk het dat geweid tot
‘n versnelling van die hervormings kan meewerk.

Vera! as die siening ontstaan dat die bestaande same
lewingsorde daarvoor verantwoordelik is dat hulie aspira
sies nie verwesenlik kan word nie, wek dit by die betrok
kenes ontevredenheid en die oortuiging dat huile onderdruk
word. Dit moet op die duur tot konflik lei. Wanner die per
sepsie boonop posvat dat die bestaande samelewingsorde
nie langs ‘n vreedsame weg verander kan word om wat as
onderdrukking ervaar word, uit die weg te ruim nie, word
die keuse vir gewelddadige protes gedoen. As die weg van
geweld egter eers eenmaa! bewandel word, roep dit steeds
meer geweid op en word die hele gemeenskap gepolariseer
en by die konflik betrek. Hierdie proses het homself
gedurende die afge!ope dekades in ons land voitrek.

5.10.3.2.5 Die vyfde faktor wat genoem moet word, is dat
daar by die blanke deel van die bevolking ‘n sterk element
van onsekerheid, wantroue en vrees aanwesig is. Die geskie
denis van ander Afrikalande wat sedert die sestiger jare van
blanke dominasie bevry is, boesem by talle blankes nie veel
vertroue in dat vryheid, demokrasie, die beskerming van
menseregte en ekonomiese welvaart in Suid-Afrika gehand
haaf sal kan word as die politieke mag met die swart dee!
van die bevolking gedeel of aan ‘n swart meerderheids
regering oorgedra sou word nie. Die vrees bestaan dat die
biankes hul!e identiteit en gevestigde regte sal verloor en
daar is sprake van verset — indien nodig, seifs geweiddadige
verset — teen enige ontwikkeling wat die blanke, en spesi
fiek die Afrikaner, se politieke seIfbeskikking en dominante
posisie kan bedreig. Andere is weer van oordeel dat die vrees
oorwin moet word en dat ‘n onderhandelde skikking met in
geboude waarborge vir die blanke bevolkingsdeel wel
moont!ik is. Verskille rondom hierdie kwessies en die weg
wat gevolg moet word om vir almal in die land genoegsame
sekerheid vir die toekoms te bied, is die oorsaak van die
polariteite wat in die bianke politiek bestaan. Dit beinvloed
weer op sy beurt in ‘n groot mate die tempo en omvang van
die hervormings wat deurgevoer kan word.

5.10.3.2.4 ‘n Vierde faktor waarop gewys moet word, is
dat die swart weerstand teen die samelewingsorde in ons
land ideologies aansluiting gevind het by die revolusionére
denke van die marxisme. Daarom word die situasie in Suid
Afrika van die swart kant steeds konsekwenter nie slegs in
terme van ‘n rasse-stryd geteken nie, maar veral ook as ‘n
kiassestryd waarin die arbeiders en die kapitaliste teenoor
mekaar staan. Gevoiglik is die ideaal wat vir die nuwe same
iewingsorde in die vooruitsig gestel word, die van ‘n demo-

5.10.3.2.6 ‘n Laaste faktor wat genoem moet word, is dat
die Christene self onderling so skerp verdeeld is. Daar word
dikwels gewys op die feit dat meer as 75% van die inwoners
van Suid-Afrika die Christelike geloof toegedaan is, en daar
word gesê dat dit ‘n sterk positiewe faktor is met die oog
op vrede in ons land. In werklikheid is die verdeeldheid onder
die Christene binne die verskillende bevolkingsgroepe so
groot, dat dit eerder bydra tot die kompIeksiteit van die situ
asie. Daar bestaan ‘n sterk neiging by Christene en kerke
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om hulieseif te vereenselwig met die stryd en belange van
‘n bepaalde groep in die samelewing. Dit lei nie slegs daar
toe dat verskillende kerke op politieke gronde teenoor
mekaar te staan kom nie, maar dit bring ook mee dat daar
binne dieseifde kerk ingrypende verskille kan ontstaan oor
die vraag wat die roeping van die geiowiges en die kerk in
‘n situasie van konflik in die sameiewing is. Dit het reeds
gelei tot ‘n ernstige verdeeldheid en selfs tot skeuring binne
gemeentes en kerke.
Dit alles dra daartoe by dat die situasie in ons land ‘n uiters
komplekse karakter het en nie uit ‘n enkele oorsaak verkiaar
kan word nie. Dit sal ook nie op ‘n eenvoudige manier reg
gestel kan word nie, omdat dit deur soveel uiteenlopende
opvattin9s bestaan oor die rigting waarin ‘n oplossing ge
soek moet word.
5.10.4 DIE VREDESTAAK VAN DIE NED GEREF KERK
Dat die kerk in hierdie situasie ‘n besondere roeping en taak
het, kan nie betwyfel word nie. Enkele aspekte van hierdie
taak moet na yore gehaal word.
5.10.4.1 Die eerste en vernaamste taak van die kerk bly
die verkondiging van die Bybelse vredesboodskap in sy voile
omvang.
Dit beteken dat die kerk tydig en ontydig die versoening wat
Christus tussen die mense en God tot stand gebring het,
sal verkondig met die oproep dat aimal die versoening sal
aanvaar wat God bewerk het (2 Kor 5:20). Die kerk leef uit
die persoonlike versoening van die mens met God, en enige
diens wat die kerk met die oog op vrede aan die samelewing
kan lewer, is gebaseer in die boodskap van die bekering tot
God en die iewensvernuwing wat daarmee saamhang.
Hierdie boodskap van versoening en vrede mag egter nie
piëtisties versmal word, asof dit slegs om die persoonlike
en innerlike vrede van die individue gaan nie. Die vrede met
God wat Christus bewerk het, het konsekwensies vir die
totale ewe binne en buite die kerk as gemeenskap. Die be
tekenis daarvan vir die totale lewe mag ook nie gesien word
as jets wat slegs eskatologies waar sal wees nie, want God
verwag deur sy gebod van sy kinders om reeds hier en nou
met die medemens in Iiefde en vrede saam te iewe en om
aan die sameiewing gestalte te gee vanuit die beginseis van
die koninkryk van God.
Die boodskap van vrede wat die kerk verkondig, het dus
direkte betekenis vir die konkrete situasie van onvrede en
polarisasie in ons iand. Die kerk sal ontrou wees aan sy roe
ping as hy nie die vredesboodskap in sy voile omvang ver
kondig, dit wil sê: ook in sy relevansie vir die situasie van
maatskaplike en politieke konflik wat in ons land heers nie.
Die boodskap dat versoening en vrede ‘n moontlikheid is,
het ook maatskaplike en politieke konsekwensies en roep
die twistende partye daartoe op om die verlede van stryd
af te lé en in ‘n nuwe verhouding met mekaar te begin leef.
5.10.4.2 Die kerk moet profeties die werkiikhede wat tot
onvrede lei, in die hg van die evangelie identifiseer en die
eise van die Woord met betrekking daartoe verkondig. Dit
is wel ‘n uiters sensitiewetaak, veral in ‘n situasie waar daar
groot verdeeldheid tussen gemeentelede is oor wat die oor
sake van die konfhik is en hoe hulle hanteer moet word. Nog
tans sai die kerk nie hiervan mag terugdeins ter wiiie van
die vermyding van stryd nie, omdat dit gaan om die heihig
making van die gemeente en die gehoorsaamheid aan die
wet van God. Daarom is die kerk verphig om homself inner
hik vry te maak van sodanige identifikasie met een van die
strydende partye of pohitieke denkrigtings, dat dit vir horn
onmoonthik word om in die hg van die Skrif die hele situasie
krities te beoordeel en in Iiefde so objektief as moontiik ‘n
versoenende rol in die land te speel.
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Die kerk moet die geesteiike vryheid vind om in sy verkon
diging die Bybeise eis orn vrede na te jaag en om dit op ‘n
onpartydige wyse “konkreet en aktueel in die sosiaai-rnaat
skapiike idioom van sy eie tyd” te vertaai (Kerk en Same
hewing, 1986, par. 234). Die kerk moet in staat wees om
profeties kritiek te hewer teen houdings, optredes, rnaatreëls
en wette wat beiemmerend inwerk op die bevordering van
vrede in die gemeenskap. Sake soos rasse-vooroordeei, dis
kriminasie teenoor andere op grond van ras en kieur, die
koestering van onbiilike en negatiewe stereotipe beelde van
diegene uit ander groepe in die sarnehewing, die weiering
orn aan andere hulle regmatige en gelyke aandeei in die
samehewing te gun, die sehfsugtige najaag van eie beiange
ten koste van die van andere en dergehike meer, moet aan
die kaak gesteh word.
Waar onreg werkhik die oorsaak van die onvrede is, moet dit
geldentifiseer word en die kerk moet horn daarvoor beywer
dat dit uit die weg geruim word. Vrede en geregtigheid kan
nooit van mekaar geskei word nie (Ps 85:11). Die kerk moet
sensitief daarvoor wees of reg en geregtigheid aan ehke deeh
van die bevoiking geskied, en in die besonder of dit geskied
aan die geringes, die armes, hydendes en swakkes. Waar die
rnenswaardigheid van mense aangetas word, of dinge van
huhie teruggehou word wat wesenhik tot huihe regte as mense
hoort, mag die kerk sy profetiese getuienis nie terughou nie.
Die kerk moet daarby ook vra hoe bepaaide mense huiie situ
asie ervaar. As huiie dit as ‘n ~ituasie van verontregting er
vaar, moet op die vraag ingegaan word waarom huiie dit
so ervaar, en nie van buite af ‘n oordeei oor die regmatig
heid van hulle ervaring gevei word nie. Die fyngevoehigheid
van die hiefde is vir die kerk in sy vredestaak onontbeeriik.
5.10.4.3 Die kerk het ook ‘n boodskap vir die wyse waar
op die vrede nagestreef moet word. Christene behoort te
strewe na versoening met mekaar en met huile vyande, be
hoort die versoeking te weerstaan orn onreg te vergeid en
behoort voorrang te verieen aan nie-geweiddadige metodes
om vrede te bevorder bo gewelddadige metodes. Dit sai die
kerk nie net aan die adres van die owerheid moet verkondig
met die oog op die wyse waarop wet en orde gehandhaaf
word nie, maar ook aan die adres van versetorganisasies
wat die weg van geweld opgaan.
Daarom behoort die mihitaristiese standpunt dat die huidige
konfiik in Suid-Afrika siegs op ‘n mihitére of geweiddadige
wyse besleg kan word, met groot beshistheid afgewys te
word, deur wie dit ook al voorgestaan word. Op alle partye
moet ‘n beroep gedoen word om opreg te soek na effek
tiewe metodes om die bestaande vyandskap in sodanige
mate te probeer verminder, dat ‘n betekenisvoihe proses van
onderhandeiing geinisieer kan word. Netso sal die kerk ook
sy getuienis moet laat hoor teen revoiusionêre strategieë en
ideohogieë waardeur geweid uitgehok en gestimuieer word.
Afgesien daarvan dat dit in stryd met die Bybelse vredes
boodskap is, het die geskiedenis geieer dat revohusies nie
die utopiese vrugte iewer wat huhie behowe nie, maar inteen
deei hulle eie kinders verteer en ‘n land en gemeenskap op
saai met gevohge wat oor ‘n lang tydperk die saak van vry
heid en vrede eerder strem as bevorder.
Verai moet die kerk daarteen waarsku dat die opponerende
partye reiigieuse sanksie aan huhie stryd verieen deurdat
daarop aanspraak gemaak word dat die stryd wat gestry
word, in werkhikheid die stryd vir die koninkryk van God is.
Teoioë en godsdienstige ieiers wat huhie daartoe ieen orn
die wapens van die strydende faksies te seen en die pohi
tieke stryd tot ‘n rehigieuse stryd te verklaar, werk mee aan
‘n gevaarhike vorm van ideohogisering van die konfiik. Dit
moet noodwendig uithoop op ‘n fanatisisme wat die betrokke
partye aanspoor cm in die Naam van God tot die uiterste
toe die stryd voort te sit, ongeag die konsekwensies daar
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van. Dit behoort tot die roeping van die kerk om alle stry
dende partye daaraan te herinner dat die geloof van ons vra
om politieke vraagstukke in nugterheid en met politieke rede
likheid op te os, en nie die politieke stryd tot ‘n heilige oor
log te verklaar wat geen ruimte vir redelikheid meer laat nie.
5.10.4.4 Die kerk moet ook deur sy daadgetuienis in die
Bybelse sin van die Woord ‘n vredemaker wees. Dit beteken
enersyds dat die kerk in sy eie bestaan ‘n voorbeeld van
vrede moet probeer wees, deurdat versoening tussen kerke
nagestreef word, veral vrede en eenheid binne die kring van
die Ned Geref susterkerke. In die verhouding tussen die ver
skillende kerke van die Ned Geret Familie vind al die ver
deeldhede van die samelewing ook neersiag. Wanneer ge
lowiges mekaar hier kan leer verstaan en aanvaar, sal die
vredevolle effek daarvan vir die hele samelewing betekenis
he.
Dit is van die grootste belang dat die kerke hulle lidmate sal
help om groter begrip vir mekaar te ontwikkel: begrip vir
mense se verskillende ervaring van die situasie in ons land
en vir die invloed wat dit op hulle siening van ‘n oplossing
daarvoor het. Dit hoort tot die Iiefde vir mekaar om mekaar
te probeer verstaan en mekaar se laste te help dra, ook al
stem ons nie met mekaar se optrede en standpunte saam
nie.
Dit is veral belangrik dat die plaaslike gemeentes hieraan baie
meer aandag moet gee. Die kerk vervul nie sy vredestaak
deur maar net mooiklinkende besluite te neem nie. Die kerk
is vredemaker wanneer hierdie dinge in die plaaslike gemeen
te beslag kry. Die gemeentes moet in hierdie verband die
inisiatief neem deur in Bybelstudie en in gespreksgroepe aan
dag te gee aan die vraag hoe die kerk sy vredesrol in ons
samelewing kan vervul. Ook moet daar gemeentelik oor die
grense van die verskillende gemeenskappe uitgereik word
om groter begrip vir mekaar se leefwêreld, behoeftes, angste
en verwagtinge te ontwikkel. Veral is dit noodsaaklik dat
die kinders en jongmense uit die verskillende gemeenskappe
mekaar moet leer ken en waardeer. Gemeentelede moet
daartoe opgeroep word om nie te berus in die onversoend
heid en gepolariseerdheid van die situasie nie, maar aktiet
daarvoor te werk dat daar ware vrede tot stand sal kom
langs die weg van geregtigheid en versoening.
Veral sal die kerk in sy diens van barmhartigheid bereid moet
wees om grense oor te steek en liefde te bewys aan slagoffers van die huidige konilik wet nie Lot die eie groep be
hoort of die eie standpunt deel nie. Dit kan netelige probleme
oplewer, maar die liefde en die deernis sal wee kan vind
waarlangs aan mekaar tekens gegee kan word daarvan dat
ons mekaar nie as vyande sien nie, maar as medemense,
vriende en landgenote wat deur Gods beskikking saam in
hierdie land geplaas is om vir mekaar tot ‘n seen te wees,
nie om mekaar te bedreig nie.
In die besonder is dit belangrik dat die kerk sy lidmate moet
opvoed om egte vredemakers te wees deur ook vir diegene
te bid met wie hulle nie saamstem nie, maar wat hulle tog
as medemense en selfs as mede-Christene voor die aange
sig van God bring. Die gebed is een van die doeltreftendste
maniere om onsself oop te stel vir die werking van die Gees
van God, om meer sensitief te word vir die wil van God, vir
die wee wat tot vrede lei en vir die ware behoeftes van die
naaste. Daarom is dit gewens dat daar in en buite die ere
diens sistematies en met toewyding gebid word vir vrede,
en dat gemeentelede bereid sal wees om deur die Gees van
God tot mense van vrede gemaak te word.
5.10.5 GEVOLGTREKKINGS
5.10.5.1 Suid-Afrika bevind homself in ‘n uiters sensitiewe
situasie van oorgang en politieke verwarring en onsekerheid
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waarin dit van die grootste belang is dat Christene en kerke
‘n positiewe rol vir die bevordering van vrede moet vervul.
5.10.5.2 Dit is noodsaaklik dat die kerk vrede moet bevor
der deur sy volgehoue gebed vir ons land, vir die owerheid
en alle politieke partye en organisasies, sodat hulle ‘n posi
tiewe bydrae tot die totstandkoming van vrede kan lewer,
en vir die hele bevolking, dat hulle bewaar mag bly van
onbeheerste emosionaliteit, misleiding en onderlinge
vyandigheid.
5.10.5.3 Dit is noodsaaklik dat die kerk deur sy prediking
en profetiese kritiek alle onreg in die samelewing moet ont
masker en by sy lidmate ‘n positiewe instelling moet probeer opbou om alles wat moontlik is, te doen vir die totstand
koming van ‘n regverdige samelewing en ‘n blywende vrede.
5.10.5.4 Dit is noodsaaklik dat die kerk nie net met sy
woorde die boodskap van vrede in ons land moet uitdra nie,
maar ook in sy bestaan ‘n voorbeeld moet probeer wees van
die ware vrede wat die Heilige Gees kan bewerk. Dit sal ver
al insluit dat die kerk enersyds sal uitreik na vroeëre lidmate
wat om politieke redes van hom vervreemd geraak het, en
andersyds doelbewus die eenheid van die tamilie van die Ned
Geref Kerke moet soek, terwyl in die algemeen daarna ge
street moet word om die vervreemding wat tussen die Ned
Geref Kerk en ander kerke ingetree het, te deurbreek.
5.10.5.5 Die kerk het ‘n besondere roeping om die vrese
van baie van sy lidmate oor die onsekere toekoms ernstig
op te neem en hulle in die prediking en pastoraat te help om
in vertroue op God die toekoms tegemoet te gaan. Die kerk
moet hulle daarvan oortuig dat hulle grondliggende seku
riteit daarin gelee is dat hulle kinders van die Hemelse Vader
is wat weet wat hulle nodig het en dat hulle toekoms in sy
hand is. Hulle moet veral daarteen gewaarsku word om langs
‘n gewelddadige weg hulle ele toekoms te probeer verseker
en gehelp word om te bid om die krag van die Gees wat in
staat is om alle bitterheid van ons weg te neem en die weg
van versoening te bewandel.
5.10.5.6 Waar dit duidelik is dat verskillende groepe in ons
land verskillende hermeneutiese sleutels vir die interpretasie
van die situasie hanteer en daarom verskillende wee tot die
skepping van ‘n toestand van blywende vrede in ons land
propageer, moet kerke en Christene met verdraagsaamheid
na mekaar luister en veral na diegene wat met hulle verskil,
sodat daar ‘n groter begrip vir mekaar kan groei en daar langs
die weg van skulderkentenis, vergiffenis en wedersydse aan
vaarding tot ‘n nuwe situasie van onderlinge vertroue en
wedersydse sorg vir mekaar gekom kan word.
5.10.6 AANBEVELINGE
5.10.6.1 Die Algemene Sinode neem kennis van die ver
slag en besluit om dit aan gemeentes te stuur met die ver
soek dat kerkrade na g~lang van plaaslike omstandighede
aan die toepassing van die beginsels daarvan in die praktyk
aandag s.al gee.
5.10.6.2 Die Algemene Sinode doen ‘n beroep op alle lidmate van die kerk om in ‘n situasie van spanning en konflik
ems te maak met die evangelie van versoening, om sensitief
te wees vir die belange en standpunte van andere, om bereid
te wees om eie swakhede, kortsigtighede en aandadigheid
aan die ontstaan van die huidige onvrede te erken, en om
mekaar en andere van harte en onvoorwaardelik te vergewe
vir hufle aandeel daaraan.
5.10.6.3 Die Algemene Sinode doen ‘n beroep op die Suid
Afrikaanse regering en op die organisasies wat met die re
gering verskil of in stryd gewikkel is, om die positiewe ku
maat wat in ens land vir onderhandelinge geskep is, maar
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wat voortdurend deur aNeiiei faktore bedreig word, uit te
bou en daadwerklik te gebruik om vrede in ons land te bring.
5.10.6.4 Die Algemene Sinode dra dit aan die ASK op om
‘n vredeskongres op ‘n interdissiplinêre en, indien moont
Ilk, ekumeniese basis te reel ten einde Christene in te hg oor
en saam te snoer in ‘n gesindheid van vrede en die wil om
in olke opsig die saak van die vrede to dien.
5.10.6.5 Die Algemene Sinode dra dit aan AKLAS op om
‘n voortgaande studio te maak oor die wyse waarop die kerk
op ‘n konkrete wyse sy vredestaak in ons land kan verrig.

5.11 WERELDBODDAG V~R VROUE
5.11.1 INLEIDING
Die Kommissie ontvang soms navrae in verband met die
funksionering van die Wereldbiddag vir vroue in Suid-Afrika.
Na ons oordeel is dit nodig om opnuut hieroor te besin en
aanbevelinge te formuleer.
5.11.2 AGTERGROND
Die Wêreldbiddag vir Vroue is ‘n wêreldwye beweging van
Christenvroue wat jaarliks bymekaar kom ~ir ‘n algemene
dag van gebed. Vir talle Christene rondom die wêreld is die
biddag ‘n kosbare erfenis en openbaring van Christelike een
heid deur gemeenskaplike gebed. As wêreldwye beweging
is dit uniek omdat dit deur vroue tot stand gebring is en be
heer word, en op plaaslike vlak uitdrukking vind. Vroue in
die Verenigde State van Amerika het met ‘n biddag vir sen
ding begin, en hierdie biddag het gegroei tot ‘n beweging
wat Christene oor die hele wêreld in doelgerigte gebed en
diens saamsnoer. Die Wereldbiddag vir Vroue:
—
—

—

Betrek vroue uit meer as 170 lande;
vind gestalte in ‘n jaarlikse biddag op die eerste Vrydag
in Maart;
versterk dwarsdeur die jaar vriendskapsbande, en
bevorder begrip en eensgesinde optrede onder vroue van
verskillende kerke, rasse en kulture.

Die Wêreldbiddag bied aan vroue wêreldwyd die geleent
heid om:
—
Hul geloof in Jesus Christus te bely;
—
hul hoop en vrees, hul vreugde en verdriet, hul geleent
hodo on behoeftes met mekaar te deel.
Deur die Wêreldbiddag word vroue aangemoedig om:
Bewus te word van die wêreld rondom hulle en minder
gelsoleerd te leef;
—
hul lewens te verryk deur hul geloof saam met Christene
van ander kerke en lande te beoefen;
—
ander se laste te help dra deur saam met hulle en vir hulle
te bid;
—
hul eie talente raak te sien en dit in diens van die kerk
en samelewing te gebruik.
5.11.3 BEVINDINGE
Deur die Wereldbiddag bevestig vroue dat gebed en daad
onlosmaaklik aan mekaar verbind is en ‘n onberekenbare in
vloed hot.
Sedert 1967 staan die beweging onder die leiding van ‘n
lnternasionale Komitee wat bestaan uit verteenwoordigers
van die verskillende Nasionale Komitees. Die lnternasionale
Komitee vergader vierjaarliks in verskillende lande om:
—
Hul onderskeie Biddagervarings met mekaar te deel;
—
onderwerpe te kies en reelings te tref vir die opstelling
van programme;
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—
—

‘n Uitvoerende Komitee te verkies;
‘n begroting op te stel;
maniere te oorweeg om groei van die beweging te be
vorder.

Alhoewel hierdie biddag in die verlede by geleentheid enkele
probleme opgelewer het (by ten opsigte van die inhoud van
die program en toelating tot sekere lokale vir alle groepe)
diii getuienis oorweldigend op ryke seen wat hierdie dag vir
die vroue van ons land inhou.
Die Kommissie is daarvan oortuig dat moontlike probleme
deur die verteenwoordigers van ons Kerk uitgestryk kan
word sodat ons lidmate kan deel in hierdie besondere geeste
like ervaring.
5.11.4 AANBEVELINGS
5.11.4.1 Die Algemene Sinode oordeeh dat daar op
prinsipieeh-teohogiese gronde geen beswaar teen die Wéreld
biddag vir Vroue ingebring kan word nie.
5.11.4.2 Die Algemene Sinode waardeer:
5.11.4.2.1 Die geleentheid wat reeds vir die afgelope 60
jaar deur die Nasionale Komitee van die Werehdbiddag vir
Vroue in Suid-Afrika geskep word vir Christenvroue om
ekumenios saam to kom vir gebed en voorbidding;
5.11.4.2.2 die beskikbaarsteNing van programmateriaah in
10 tale, sodat vroue van ahle vohksgroepo met gemak daar
by kan inskakel;
5.11.4.2.3 die vohgehoue betrokkenheid van die Wéreld
biddag vir Vroue by Bybelverspreiding en huh ruim onder
steuning van verskeie projekte van die Bybehgenootskap van
Suid-Afrika.
5.11.4.3 Die Algemene Sinode moedig Vrouedienste aan
om op ‘n verantwoordehike wyse betrokke to woes by die
reeling van ekumeniese Biddagbyeenkomste in hul onder
skeie gemeenskappe, as ‘n getuienis na buite “sodat die
wéreld kan gb”.
5.11.4.4 Die Ahgemono Sinode beveel aan dat kerkrade
hierin hul ondersteuning aan Vrouelidmate sal gee dour kerk
geboue vryelik beskikbaar to stol vir byoonkomste.
5.11.4.5 Die Algemene Sinode versoek die verteenwoor
digers van die Ned Goref Kerk om toe te sien dat programme
wat dour die vroue van ons Kerk aangebiod word, nie in stryd
met die belydenis is nie.

6. OPDRAGTE VAN DDE ALGEMENE
SDNODE
6.1 BELHAR-BELYDEMS
6.1.1 OPDRAG
Die Algemene Kommissie vir Leer en Aktuele Sake en die
Algemene Regskommissie ontvang opdrag om in die hg van
die “Antwoord van die Breë Moderatuur aan die NGSK oor
die Konsep-belydenis (Agenda 1986 pt 2.1.3.1.6 bl. 22)
asook ander ter sake stukke soos byvoorbeeld die studie
stuk van die Sinodale Kommissie van die Ned Geref Kerk
in SA, Agenda beskrywingspunt B4.5 (bI 451) die nuwe
“Kerk en Samelewing” en alle besluite van die NGSK Sinode
wat ons verhoudinge raak, die Belhar-belydenis te beoor
deel en ‘n verslag aan die Breë Moderatuur voor te lé (Hande
linge, Algemene Sinode 1986: 537, 716)
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6.1.2 WERKWYSE
Die Kommissie het ‘n teologies-gefundeerde beoordeling van
die Beihar-belydenis voorberei en dit na die ASK deurgestuur.
Die ASK het hierdie evaluering aanvaar.

6.2 BR~TS1SRAEL BEWEGHNG
6.2.1 0PDRAG
Die Algemene Sinode van 1986 het dit aan die Algemene
Kommissie vir Leer en Aktuele Sake opgedra “om ‘n ver
slag op te stel oor en ‘n standpunt te formuleer in verband
met die Brits-lsrael Beweging met spesiale verwysing na die
plaaslike vorms daarvan soos byvoorbeeld die sogenaamde
Wit Teologie en lsrael-visie (Handelinge, Algemene Sinode
1986: 6011.
6.2.2 INLEIDING
Dit is duidelik wat tot hierdie opdrag aanleiding gegee het.
Die lidmate van die kerk word die afgelope jare gekonfron
teer met meer as een godsdienstige groep wat beweer dat
die Witmense die ware nageslag van Israel en daarom God
se uitverkore yolk is. Hierdie groepe verskil wel onderling
in sommige opsigte van mekaar, maar in die hart van die
saak huldig hulle almal dieselfde eienaardige “Israel-visie”.
Met watter oorkoepelende naam hierdie groepe beskryf
moet word, is op hierdie stadium nog onseker. Dit is ‘n bietjie
niksseggend om van “Israel-visie” te praat. Ook die kerk
het immers ‘n visie of siening oor Israel, hoewel dit radikaal
van hierdie mense s’n verskil. Soms word hierdie denkrigting
“Wit Teologie” genoem. Dit geskied na analogie van Swart
Teologie, ‘n belangrike onderafdeling van die hedendaagse
Bevrydingsteologie, wie se aanhangers op hulle beurt be
weer dat God altyd aan die kant van die Swartmense staan.
Die term “Wit Teologie” bring inderdaad ‘n belangrike faset
van die onderhawige denkrigtings na yore. Dit word egter
nie, soos Swart Teologie, geInspireer deur die rewolusionêre
gees van ons tyd nie.
Histories moet die wortels daarvan eerder na die Brits-lsrael
Beweging terug gevoer word. Maar daar is ook ander
motiewe wat daarin ‘n rol speel. Om presies hierdie rede kan
die stroming wat ons op die oog het dus ook nie met die
Brits-Israel Beweging vereenselwig word nie; dit is hoogs
tens ‘n Suid-Afrikaanse variant daarvan. Voorlopig gebruik
ons die term “Blanke lsraelisme”. Met die benaming word
gepoog om die kern van die saak te beskryf: dit gaan hier
om mense wat ‘n oordrewe klem op Israel lé, met die doel
om die behoud van hulle Blanke rassuiwerheid godsdienstig
te regverdig.
Om uitvoering te gee aan die opdrag van die Sinode word
daar in hierdie versiag eers kortliks aandag geskenk aan die
Brits-Israel Beweging. Daarna word enkele van die bekend
ste plaaslike vorms van Blanke Israelisme aangedui. Ver
volgens word die vernaamste leerstellings van die beweging
bespreek, voordat daar met ‘n Skriftuurlike beoordeling daar
van afgesluit word.
6.2.3 DIE BRITS-ISRAEL BEWEGING
Die Bybel vertel ons dat die koninkryk van Israel na die dood
van Salomo (ongeveer 930 vC) in twee geskeur het (1 Kon
12; 2 Kron 10). Vir die volgende paar eeue sou daar twee
aparte ryke langs mekaar bestaan. Die suidelike ryk, bekend
as Juda, het uit die twee stamme van Juda en Benjamin be
staan en sy setel in Jerusalem gehad. Die noordelilke ryk,
bekend as Israel, se inwoners was die oorblywende tien
stamme en hulle hoofstad was Samaria. In ongeveer 720
vC het koning Salmaneser van Assirië Samaria ingeneem
en die Israeliete na Assirië weggevoer. Sommige van die
bannelinge is in die stad Galag gevestig, en ander aan die
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Gaborrivier in Gosan sowel as in die stede van Medië (2 Kon
17:6 ev). Hiermee verdwyn die ryk van Israel as ‘n self
standige staatkundige entiteit van die historiese toneel. Die
moontlike verdere Iotgevalle van die tien verlore stamme van
Israel het aanleiding gegee tot talle spekulasies. In een van
die apokriewe boeke (IV Esra 13:39-47) staan dat die tien
stamme oor die bolope van die Eufraatrivier na ‘n onbe
woonde land, Assaret, vertrek het. Verskillende vergesogte
teorië is toe uitgedink om die een of ander yolk met die tien
stamme te identifiseer, byvoorbeeld die Japannese, die Rooi
huide, die Afgane, en so meer.
Een van die teorieë wat nogal aanhang verwerf het, is die
gedagte dat die tien stamme die Britse eilande sou beset
het. ‘n Sekere Richard Brothers (1727-18241 het in 1822
‘n werk in Londen gepubliseer met die veelseggende titel:
“A correct Account of the Invasion and Conquest of this
Island by the Saxons, necessary to be known by the English
Nation, the Descendants of the greater part of the Ten
Tribes”. Brothers se opvattings is deur ene John Wilson so
ywerig gepropageer dat hy selfs ampsdraers van verskillende
Engelse kerke tot sy standpunt oorgehaal het. In 1872 is
die eerste British-Israel kongres onder voorsitterskap van
Biskop Samuel Gobat van die Anglikaanse kerk gehou. Die
organisasie het so uitgebrei dat die British-Israel World Fed
eration in 1919 gestig kon word. Sedertdien is daar ‘n mag
dom literatuur gepubliseer om die teorie wêreldwyd uit te
dra.
Basies kom die Brits-lsrael Beweging se argumente op die
volgende neer. Daar is eerstens die taalkundige argument,
naamlik dat die naam British afgelei sou wees van die twee
Hebreeuse woorde bent en isj, wat verbond en man (of
mens) beteken. Daarom sou die Britte die verbondsvolk
wees! Op ‘n soortgelyke wyse word daar ‘n verband gelê
tussen die naam “Britannia” en bent plus onija (=skip); dit
wil sé ‘n verwysing na die Britte as ‘n seevarende moond
heid. “Saxon” sou afgelei wees van “Isaac’s sons” en name
soos Donau en Denemarke van Dan (een van die tien
stamme).
Voorts is daar ook die historiese en volkekundige argumente.
Met allerlei ingewikkelde redenasies word aangevoer dat die
Angele, die Sakse en die Kelte, die voorsate van die huidige
Britse bevolking, die direkte nasate van ou Israel is. Daarby
sou die bekende Josef van Arimatea reeds enkele jare na
Christus se kruisiging na Brittanje gekom het om die Christe
like geloof in Glastonbury te vestig. Saam met hom sou Ma
ria, Marta, Lasarus en nog ‘n paar ander ook na Engeland
gekom het. Selfs die apostel Paulus sou ‘n sendingreis daar
heen onderneem het.
Daar word ook ‘n poging aangewend om die teorie Bybels
teologies te ondersteun. Veral die Ou Testamentiese profesie
oor Israel, wat skerp van die Jode onderskei moet word,
word naarstiglik bestudeer. Die profesie moet dan “letter
lik” geInterpreteer word. Verwysings na seevaart, eilande,
wêreldheerskappy, buitengewone rykdom, en so meer word
almal konkreet op die hedendaagse Engelssprekende wéreld,
hoofsaaklik Brittanje en die Verenigde State van Amerika,
van toepassing gemaak.
In ons eeu het die Amerikaner Herbert Armstrong van die
sogenaamde Worldwide Church of God met sy bekende
Plain Truth Magazine die teorieë van die Brits-lsrael
Beweging verder bekend gestel. Hy beweer onder meer dat
die Engelse vorstehuis ‘n direkte voortsetting van die
koningshuis van Dawid is. Die profeet Jeremia sou met twee
van koning Sedekia se dogters na Spanje gegaan het. Daar
is een van hulle getroud, maar Jeremia is met die ander een
na lerland, waar sy met koning Hermon getroud is. By die
selfde geleentheid sou Jeremia ook die klip wat Jakob een
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maal as ‘n kopkussing gebruik het (Gen 28:10) na Engeland
gebring het. En dit is niks minder nie as die bekende stone
of Scone, wat in die Westminster Abdy onder die troon lé
waarop die Engelse vorste gekroon word. Armstrong beskou
die huidige Amerikaners as die nageslag van die stam van
Manasse en die Britte as die van Efraim, Josef se ander seun.
(Armstrong se ander dwalinge — byvoorbeeld die handhawing van die Ou Testamentiese sabbat, die verwerping
van die leer van die Drie-eenheid, en so meer — word hier
nie bespreek nie.)

terugkeer na “Yahweh, hulle God.” Vanweë die verleiding
in die paradys het Satan “n fisiese nagesbag, naas God s’n,
op aarde gesaai” waaruit die “ewige vyandskap tussen die
saadlyne” volg. Net met “die suiwer nageslag uit Adam”
het God “die ewige verbond in Abraham” gesluit. Dit is hier
die verbond wat “Yahshua die Messiah” deur sy bloed
storting kom herstel het. Voorts handhaaf hierdie groep
eweneens onder meer die onderdompelingsdoop en die
gedagte van ‘n duisendjarige aardse vrederyk voordat “Yah
shua” weer kom.

Dit is nie duidelik hoe dit gebeur het dat Afrikaners by hier
die Britse beweging betrokke geraak het nie. Daar is egter
ook nog die variasie op die klassieke Brits-Israel Beweging
wat beweer dat die tien verlore stamme van Israel nie net
in die Engelssprekende nasies gesoek moet word nie, maar
dat al die blanke volke van die wêreld (Hollanders, Duitsers,
Franse, Engelse, en so meer) as die nasate van die onder
skeie stamme van Israel beskou moet word. Dit is by hier
die siening wat die plaaslike Blanke lsraelisme aansluit, wat
hieronder bespreek word.

Ander groepe wat die Blanke Israelisme deur middal van pub
likasies propageer, is die Studiegroep Aktueel Windhoek, die
Bybelstudiekring Plumstead en Aksie Aktueel Perdekop.
Daar het verder ook publikasies van Jasher Eksklusiewe
Boeke en Drukkers in Kaapstad, J Hofmeyr van Constan
tia, M C Eksteen van Vryheid, A van der Gaag van Alkant
rant, H Swart van Innesdal, H Vuijk van Venterstad en B
C Lottering van Vereeniging verskyn. ‘n Boek wat afsonder
like vermelding verdien is die van Robert Hayes van Plaston:
Suid-Afrika. Die land oorkant die riviere van Kus. Daarin
word die ekstreme standpunt verkondig dat die Swartmense
“die nageslag van Satan en gevalbe engele” is (vgb Gen 6:4),
en dat hubbe selts aan diere verwant is! (Lottering gaan selfs
so ver om op grond van Hand 10:1 2 se onderskeiding tus
sen “viervoetige” en “wibde” diere te beweer dat Iaas
genoemde die Swartmense is!).

Dit vereis geen groot vaardigheid om die vergesogte idees
van die Brits-lsrael Beweging te weerlê nie. Veral die taal
kundige en volkekundige argumente berus op geen weten
skaplik gekontroleerde gegewens nie. Omdat die argumente
ook deur sommige van die plaaslike verteenwoordigers van
die Blanke Israelisme gehanteer word, kom die beoordeling
daarvan later aan die orde.
6.2.4 PLAASLIKE GROEPE
Een van die bekendste aanhangers van die Brits-Israel Bewe
ging in Suid-Afrika, is pastoor F W C Neser van Vereeniging,
wat op ‘n stadium selfs die plaaslike voorsitter daarvan was.
Hy is die outeur van ‘n groot aantal boeke en pamflette, en
versprei ook letterlik duisende kassette van preke en toe
sprake oor aktuele aangeleenthede. Pastoor Neser se or
ganisasie staan bekend as Ekklesia Evangeliegroep, waar
van daar na bewering 12 gemeentes in die RSA bestaan.
In sy Konstitusie sé hierdie groep dat dit nie sy doel is om
‘n nuwe kerk te stig nie, aangesien daar maar net “een ware
Kerk van Christus” is. Daarmee wil hulle graag saamwerk.
Uit hulle gepubliseerde beginsels blyk dat hulle onder meer
gb dat die sogenaamde verbore tien stamme van Israel “in
die Anglo-Saksies-Keltiese en verwante nasies van Wes
Europa en hulle afstammelinge” gevind word. Hierdie “Is
rael” moet vandag nog aan die nasies die ware God en sy
verlossingsplan verkondig. Verder gb hulle “dat Israel haar
bloed suiwer moet hou om haar identiteit te bewaar”
Daarom “gb” die groep “aan segregasie op alle terreine”.
Die res van die Ekklesia Evangeliegroep se Geboofsbelydenis
bevat elemente soos die onderdompelingsdoop, ‘n tipiese
Pentekostalistiese siening van die sogenaamde doop in die
Heilige Gees, ‘n chiliastiese opvatting van die wederkoms,
en so meer.
‘n Ander bekende georganiseerde groep wat die Blanke Is
raelisme voorstaan, is Die Gemeente van die Verbondsvolk.
Dit is oorspronklik op Kuruman gestig deur dominee G J
Steenkamp, ‘n voormalilge predikant van die Ned Geref Kerk.
Na bewering bestaan daar ook ‘n vyftal ander Gemeentes
in Transvaal, die Vrystaat en Natal. Kenmerkend van hier
die groep is dat hulle die Naam van God onvertaald in die
oorspronkbike Hebreeus gebruik. In hulle Konstitusie en
Geloofsbelydenis word daar gepraat van “die enige Almag
tige Yahweh van Israel, die God van ons vaders.” HuIIe
handhaaf die leer van die Drie-eenheid. maar noem Jesus
“ons Losser Yahshua, die Messiah.” Verder bely hulle dat
daar ‘n “fisiese geslag op aarde is wat uit God Yahweh ge
bore is”. “Wedergeboorte” slaan dan op die herstel van “Is
rael”, deur die sterwe van “Yahshua”. En “bekering” be
teken dat “die yolk buite die verbond” moet omdraai en

‘n Ander groep wat op sommige punte met die voorafgaande
ooreenstem, maar wat beslis nie as ‘n Israebistiese bewe
ging beskou kan word nie, is die sogenaamde kerk van die
Skepper onder leiding van Ben Klassen van Sunnyside. Dit
is ‘n openlike anti-Christelike groep wat huble beroep op die
“wette van die natuur” en “gesonde verstand.” Hulle ver
werp openlik die Godheid van Christus en ontken dat die
Bybeb die Woord van God is. Hubbe beskou ook die idee dat
die “Witras” van die tien verbore stamme afstam as ‘n “be
laglike en gevaarlike mite”. As hoogste beginsel geld vir hulbe
slegs: “Wat is die beste vir die Witras?”
6.2.5 BASIESE OPVATTINGS
Uit die kort oorsig van die verskiblende plaaslike groepe wat
die idee van Blanke laraelisme aanhang, is dit duidelik dat
ons hier met ‘n komplekse verskyr~sel te doen het. Daarom
is dit onmoontlik om op elke boskouing afsonderlik in te
gaan. Daar word eerder ‘n poging aangewend om ‘n siste
matiese weergawe van die basiese opvattings wat in hier
die kringe beef, te bied.
So ‘n oorsig sal hopelik ons insig bevorder in die standpunte
waarmee ons hier gekonfronteer word.
In aansluiting by die gedagtes van die Brits-Israel Beweging,
is dit een van die heel basiese oortuigings van die Blanke
lsraelisme dat die Westerse nasies vandag die fisiese nage
slag van die tien “verlore” stamme van Israel en daarom
die draers van God se beboftes is. lemand soos Neser wy
‘n hele boek aan die beredenering hiervan. Hy skryf dat die
“verborge” verhaab van die ontsnapping van die tien stamme
uit hulle Assiriese ballingskap en hulle eeue-Iange trek deur
Europa, totdat hulle eindelik tot die “blanke Westerse Pro
testantse” nasies ontwikkel het, gelukkig in ons tyd bekend
geword het. Dit het sO gebeur: NO die balbingskap het die
stamme onder verskillende name deur Klein-AsiO en die
steppe van Rusland geswerf. Een groep het byvoorbeeld be
gin om rondom die Swart See in Suidoos-Europa in te trek.
Ander weer het bangs die Donaurivier op beweeg en in
Suid-Duitsland tereg gekom. Daar het huble bekend gestaan
as die Kelte of Galbiers, uitkenbaar aan huble ligte vel, bbou
oO en blonde hare.
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Cm hierdie standpunt te kan inneern moet daar skerp tus
sen Israel en Juda, dit is die Jode, onderskei word. Die skei
ding word teruggevoer na Isak se twee seuns, Jakob en
Esau. Terwyl Jakob die suiwer Abrahamsgeslag voortgesit
het, is Esau deur die Satan verwek. (Daar was “twee sade”
in Rebekka se baarmoeder!) Esau se huwelik met Hetitiese
vroue het horn met die afstammelinge van Garn, ‘n donker
ras, laat verrneng. Die Edomiete is dus ‘n “bastervolk”. En
nou was dit juis met hierdie Edorniete wat die twee stamme
van Juda en Benjamin — Judeërs of Jode genoern — later
(in 125 vC) vermeng het. Daarom is die Jode ook ‘n onsui
wer nasie met weinig of geen lsraelbloed in hulle are nie.
Daarvan vind ons ‘n aanduiding in hulle donkerder velkleur
en die krom (Hetitiese) neus, teenoor die suiwer lsraeliete
se ligter voorkoms en reguit neus. Dit is natuurlik net soos
die van die Westerse nasies vandag. Cm hierdie rede kan
die Jode geen aanspraak maak op die Here se beloftes aan
Israel nie. Hy het nooit met die Jode ‘n verbond gesluit nie.
Ook Jesus Christus was nie ‘n Jood nie, maar ‘n suiwer Is
raeliet. Hy is immers deur die Heilige Gees verwek uit die
stamlyn van Dawid. En in Dawid se tyd was daar nog nie
sprake van “Jode” nb; hulle het eers ná die ballingskap ont
staan. Jesus moes wel na die Jode kom omdat hulle op daar
die tydstip die enigste verteenwoordigers van Israel was.
Onder die Jode was daar ook mense van suiwer bloed wat
Horn aangeneem het (Joh 1:11). Maar meestal was Hy met
hulle in konfrontasie en is Hy uiteindelik deur die Esau
gesinde Joodse Raad, Skrifgeleerdes en Fariseërs ver
oordeel. Daarom het Hy self verklaar: “Ek is net gestuur na
die verlore skape van die huis van Israel” (Mat 1 5:24). Hier
die uitspraak dui op die tien stamme in verstrooiing (na aan
leiding van Eseg 34:11-16). Die “yolk” aan wie die
koninkryk van God gegee sou word, nadat dit van die Jode
weggeneem is (Mat 21:43), moet dus verstaan word as Is
rael wat Christene geword het. Dit is juis hierdie genetiese
nageslag van Abraham aan wie die Here die nuwe verbond
deur die bloed van Christus bekragtig het.
Die Blanke Israelisme het ‘n eienaardige siening van die ver
bond. Die kontinulteit tussen die ou en die nuwe verbond
word sodanig beklemtoon dat ook die nuwe verbond in
Christus slegs vir die vlees-en-bloed nakornelinge van Israel
geld. Die talle verwysings in die Nuwe Testament na
gelowiges uit ander volke word soos volg “verklaar”. Die
tien stamme is “Israel” genoem slegs solank hulle in hulle
eie land gewoon het. Daarna word hulle soms as “heidene”
aangedui, byvoorbeeld in Rom 9:24 en 30. Hierdie standpunt moet gehandhaaf word omdat God ‘n “ewige” ver
bond met Abraham gesluit het. Na die “huweliks”-verbond
van die Here by Sinai het Hy aan Israel ‘n “skeibrief” ge
gee (vgl Jer 3:8; Hos 2:8 ev), sodat sy later weer, kragtens
die nuwe verbond, sy vrou kon word — die “bruid van die
Lam” (Cpenb 21:9ev). Dit is dus onwaar om te beweer dat
mense van ander volke as Israel deur die geloof deel aan
die verbond met Abraham kan kry (vgl Gal 3:29). Al die
verbondsbeloftes geld letterlik net vir Israel!
So word die begrip Israel dan die sleutel waarmee die bood
skap van die hele Skrif oopgesluit kan word. Die Blanke Is
raelisme heg oor die algemeen groot waarde aan die belyde
nis dat die Bybel die Woord van God is. Maar die oortuiging
word op kenmerkende fundamentalistiese wyse met redolike argumente “bewys”. lemand soos Neser sluit by die
wiskundige, Panin, aan wat allerlei numeriese patrone in die
Bybel ontdek hot (by woorde en letters in veelvoude van 7).
Sulke “bewyse” dat die Bybel deur God geInspireer is, lei
dan tot die oortuiging dat die Bybel “letterlik” verstaan moet
word. Wat die profete van die Cu Testament voorspel het,
moet in die hg van hedendaagse gebeure uitgelê word. Talle
voorbeelde hiervan kan genoem word. Selfs moderne teg
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nologiese uitvindings word as “tekens van die tye” verstaan
wat lankal voorspel is: die motor (Nah 2:3 ev), die vliegtuig
(Jes 31:8), die atoombom (Luk 21:25 ev) en so meer.
Dit is veral die hedendaagse politieke gebeure wat in ver
band met die Bybelse profesieë gebring word. Cns noem
‘n voorbeeld daarvan. Die profeet Esegiël, veral in hoof
stukke 37 en 38, het al geweet van Rushand as ‘n wêreld
moondheid. Name soos Gog, Magog, Ros, Meseg en Tubal
kan almal vandag net so in Rusland terug gevind word! Kus
en Put, volgens Gen 10:6 die nageslag van Gam, word in
Eseg 38:5 weer genoem. Daaruit kan ons sien dat die
donkerkleurige nasies die bondgenote van Rusland is. HuIle
almal voer ‘n stryd teen Israel, dit wil sê teen die blanke
Westerse Protestantse nasies. Uiteindelik sal Rusland
(Gomer genoem in Eseg 38:6) saam met die Perse (heden
daagse Iran), die Kussiete (mense van Ethiopië) en die
Puteërs (dws Libië, of selfs die hole Afrika) opruk in die stryd
om wereldoorheersing. Dit sal uitloop op die slag van Ar
mageddon waar die Gog (nageslag van Amelek) die finale
stryd teen Israel (die blanke Weste) sal voer. God sal dan
wonderbaarlik ingryp (Eseg 38:18-23), Israel uit die groot
verdrukking bevry en tot bekering lei (Eseg 39:22-29). Dit
sal die aanbreek van die duisendjarige vrederyk beteken,
wanneer die verlostes opgeraap sal word om letterlik in die
land Israel saam met Christus to regeer.
Daar word ook ‘n verband tussen die moderne Rusland en
die Edomiete van ouds gelê, veral op grond van die rooi
gelaatskleur van Esau (Gen 25:25) en die “rooi” (vlag, leer,
en so meer) wat ‘n simbool van die Komrnunisrne is.
Trouens, die stryd tussen die geslag van God en die van Sa
tan kan selfs tot in die paradys terug gevoer word. God het
vir Adam na sy beeld geskep (Gen 1:26). Die naam “Adam”
sinspeel op “rooi” aarde. Adam kon dus bloos en daarom
was hy blank(!). Die duiwel het toe vir Eva — seksueel —
verlei en sy het vir Kain in die wêreld gebring. Hy was die
eerste “kleurling”. Dit word so verklaar: die duiwel word
ook Lucifer genoem, dit wil se die prins van die hg. Na sy
val het hy egter die vors van die “duisternis” geword, wat
nie net geestelik nie, maar ook letterlik in verband met sy
velkleur verstaan moot word. Daarna het die gevalle engele
(vgl Gen 6:2) weer met vroue gemeenskap gehad en nog
“gemengde saad” Iaat ontstaan. Dit was die voorsate van
al die gekleurde nasies op aarde — die swartes, bruines en
geles. Nie een van hulle is vandag ‘n Christennasie nie.
Daarom mag die stryd tussen die kinders van God en die
kinders van die duiwel nie vergeestelik word nie. Dbt gaan
heel letterhik daarom dat die blanke Westerse nasies (Israel)
hulle identiteit moot bewaar deur hulle bloed suiwer to hou!
Soos Neser sê: “In die suiwerheid van ons blood steek daar
veel meer as net ons kleur; daar sluimer nog daardie eien
skappe van ons voorvaders Abraham, Isak en Jakob in ons
are, daardie hoedanighede wat vir God beweeg het om hulle
en hulle nageslag alleen bo al die nasies van die aarde te
kies om die draers to wees van sy boodskap van verlossing
en wedergeboorte aan al die geslagte van die aarde!”
Die stryd tussen Jakob en Esau by Jabbok was dus ‘n voor
afskaduwing van die finale eindstryd tussen die kom
munistiese hordes en die Christelike Weste. Maar op grond
van hulle uitverkorenheid het die nageslag van Jakob (die
Wit Westerse Protestantse nasies) die versekering dat die
nageslag van Esau (Rooi Kommunisme, Swart Afrika en Geel
Asië) hulle nie sal oorweldig in die tyd van die groot ver
drukking (die Derde Wereldoorlog) nie.
Dit is om hierdie redo dat “apartheid” as ‘n Skriftuurlbke op
drag verstaan moet word. Bloedvermenging sal onafwend
baar lei tot God se oordeel. Cm dieselfde rode word daar
ook ‘n selektiewe naastebegrip gehuldig, net soos in die Cu
Testament. Diegene wat nbe ons yolks- of rasgenote is nie,
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byvoorbeeld die Swartmense, kan oak nie ons naaste wees
nie. Hulle behoort nie tot Israel nie en is daarom prinsipieel
onredbaar. Al wat hulle tans kan doen is am soos die
Kanaänitiese vrou te erken dat hulle die “hondjies” is wat
hoogstens aanspraak mag maak op die krummels wat van
hulle base se tafels afval (Mat 21:27 ev). Eers in die duisend
jarige vrederyk, wanneer die heerlikheid van God in die her
stelde Israel geapenbaar word, sal die heidene begeer am
die wil van God te leer (vgl Jes 2:3).
Hiermee is seker nie alle standpunte van die Blanke lsrae
lisme weergegee nie. Daar mag allerlei variasie tussen die
onderskeie groepe voorkom. Maar uit hierdie apsomming is
die basiese lyne van die denkrigting wel duidelik.
6.2.6 BEOORDELING
Oak in die beoordeling van die Blanke lsraelisme kan daar
nie op alles in besonderhede ingegaan word nie. Dit sal ‘n
hele boek beslaan am elke bewering te weerlê. Puntsgewys
word die basiese oortuigings in die hg van die Skrif en die
Gereformeerde belydenis beoordeel.
6.2.6.1 “Die Blanke nasies is Israel”
Dit is duidelik dat dit die sentrale oortuiging van die Blanke
Israelisme is dat die Blanke Westerse (Protestantse) nasies
vandag as Israel beskou moet word. Vir hierdie standpunte
word daar gepoog am ‘n hele aantal bewyse aan te voer,
soas hierbo uiteengesit.
Daar is eerstens ‘n aantal buite-Bybelse sogenaamde be
wyse: taalkundig, volkekundig en histories. Van hierdie ar
gumente kan daar sander meer gestel ward dat hulle slegs
spekulasie is wat in werklikheid niks “bewys” nie. Die ver
meende ooreenkoms tussen enkele Hebreeuse woorde en
hedendaagse Engelse en ander name is niks meer as ‘n toe
valhigheid nie. lndien die argument regtig water gehou het,
sou daar ‘n wesenhike verwantskap tussen die taal van ou
Israel en die moderne Europese tale aangetoon moes word.
Maar soiets bestaan eenvoudig nie. Dieselfde geld van die
historiese argumente. Om maar een voorbeeld van die on
wetenskaplikheid daarvan te noem: geologiese ondersoeke
het aangetaon dat die stone of Scone doodgewone Skotse
sandsteen is. Jeremia kon dit dus beslis nie uit Palestina na
die Britse eilande gebring het nie! Hedendaagse navarsers
is dit dan oak eens dat dit gewoon onmoontlik is am die his
tariese spoor van die tien stamme van Israel ná die balling
skap te volg.
Dit is selfs ‘n vraag of daar werkhik van die “verlore” stamme
gepraat moet word. Dit is bekend dat ‘n aantal van hulle
selfs ná die ballingskap in Noord-Israel agtergebly het. En
uit die Bybel self kan ons aflei dat sommige van hulle later
(538 vC) saam met die Judese balhinge na Palestina terug
gekeer het (1 Kron 9:3). Selfs in die tyd van die geboarte
van Christus was daar nag mense soos die profetes Anna,
uit die stam van Aser, in Jerusalem (Luk 2:36). Inderdaad
het die meerderheid van hulle seker destyds met die in
heemse bevolking van Assirid vermeng. Maar daarmee het
hulle die bodem van die argument waarop die sleuteloor
tuiging van die Blanke Israelisme berus, uitgeslaan.
6.2.6.2 “Die Jode is nie Israel nie”
Soas ons gesien het, is die Blanke lsraelisme genoodsaak
am buitengewoon skerp tussen Israel en die Jade te onder
skei. Trouens, in hulle publikasies kom daar telkens sterk
anti-Semitiese uitsprake voor. Maar is dit Bybels am so ‘n
waterdigte skeiding tussen Israel en die Jade te poneer?
Reeds voor die val van Jerusalem spreek Jesaja vir Juda as
“Israel” aan (Jes 5:3 en 7). Oak Jeremia en Esegiel noem
die inwoners van Jerusalem “Israel” (Jer 5:1 ,1 5; 10:1;
18:6; Eseg 4:3, 13; 11:5,6; 17:2; 20:27, esm). Na Juda
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se terugkeer uit die balhingskap verwys Esra en Nehemia na
hulle as “die hele Israel” (Esra 10:5; Neh 7:73; 12:47). In
hierdie boeke word die name “Jade” of “Judeërs” en “Is
rael” deurgaans as sinanieme gebruik (Esra 2:1,2; 4:1; 5:1;
7:7; Neh 1:2; 2:10; 7:6,7 esm). Dieselfde geld oak vir die
prafete ná die balhingskap. Die Judeërs was vir hulle een
voudig Israehiete (Hag 2:5; Sag 1:19; Mal 1:1; 2:11 esm).
In die Nuwe Testament word hierdie waordgebruik gehand
haaf. Vir Jesus was die Jade oak Israehiete (Luk 7:3,9). Juis
in die Johannesevangehie, wat bekend is vir sy skerp veroar
dehing van die Jade, noem Jesus die Jade sy “eie mense”
(1:11), en se Hy dat die verlassing “uit die Jade” kom
(4:22)! In aoreenstemming hiermee praat Petrus op Pinkster
dag am die beurt van Jade en lsraeliete (Hand 2:11, 14, 22,
36) en Paulus noem homself afwisselend ‘n Jood en ‘n Is
raehiet (2 Kor 11:22; Gal 1:13 ev).
In die hg van hierdie sterk Skrifgetuienis is dit onmoonthik
am ‘n skeiding tussen die Jade en Israel vol te hou. Die ander
argumente wat die Blanke Israelisme vir hulle standpunt
inname aandra — van historiese en volkekundige aard —
kan oak nie hierteen opweeg nie. Die feit van die saak is
dat die Joodse yolk in die tyd van Christus die enigste yolk
was wat as die afstammehinge van Israel beskou kon word.
Daarom skaam die evangehiste hulle oak nie am ons Here
Jesus uitdrukhik ‘n Jood te noem nie (Matt 2:2; 27:11, 29;
Joh 2:13; 4:9 esm(.
Die einthike teOstelhing in die Bybel is beshis nie van ‘n
genetiese aard nie, maar eerder van ‘n rehigieuse aard. Die
kinders van God word nie uitgeken aan die (nie-Joodse!)
bloed in hulle are nie, maar aan die geloof in hulle harte. En
die kinders van die duiwel is nie ‘n geslag wat na ‘n letterlike awerspel van die Satan met Eva of Rebekka, of wie oak
al, teruggevoer hoef te word nie. So ‘n gedagte is tog totaal
onwetenskaphik en vergesog! Hulle is die ongelowiges uit
alle geslagte op aarde wat die Here nie ken en Iiefhet nie.
6.2.6.3 Ou en nuwe verbond: Israel en die kerk
Die Christehike kerk het van die begin af die Bybel in ‘n Ou
en ‘n Nuwe Testament ingedeel. Daarmee is erkenning ver
leen aan die Bybelse leer dat die genadeverband uit twee
groat bedehings, voar en na Christus, bestaan (vgl Heb 8:6
vv; 9:1 51. Deur dit te doen, is die probleem van die verhou
ding tussen die ou verbond (met Israel gesluit) en die nuwe
verbond (waaraan die kerk sedert Christus deel het) op die
agenda van die kerk geplaas. Vir die regte insig in hierdie
prableem is dit noodsaaklik am sowel die eenheid as die
onderskeid, die kontinulteit en die diskontinu’fteit, tussen die
ou en die nuwe verbond in ag te neem.
Die Blanke Israelisme is nie die eerste groep wat met hier
die probleem worstel nie. Dwarsdeur die kerkgeskiedenis
was daar groepe wat Of die eenheid Of die onderskeid oar
beklemtoon het. Die dispensasionahisme gaan byvoarbeeld
uit van ‘n skerp teOstelling tussen ou en nuwe verbond. Na
hulle mening is die Ou Testamentiese beloftes aan Israel van
geen betekenis vir die kerk nie, want terwyl Israel onder die
wet gelewe het, lewe die kerk van genade. Om darem tog
iets van die Ou Testament te red, sO hulle dat die Ou
Testamentiese prafesieO aan die einde van die tyd (etterhik
aan Israel vervul sal word. Hulle beskou dus die herstel van
Israel, wat gesien ward in die tatstandkoming van die
moderne staat Israel in 1948, as een van die tekens van die
eindtyd (vgl die boeke van die bekende Hal Lindsey).
Gewoonhik ward hierdie opvatting verbind met die ken
merkende chiliastiese siening van ‘n duisendjarige vrederyk
— wat hier nie verder bespreek hoef te ward nie.
Die Blanke Israelisme sluit gedeeltehik by die dispensasia
nahisme aan, maar benader die saak weer van ‘n ander kant.
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Hulle benadruk die eenheid tussen ou en nuwe verbond en
neern daarby die ou verbond met Israel as uitgangspunt. Vol
gens hulle het God net één verbond gesluit: sy ewige ver
bond met Israel. Die hele Nuwe Testarnentiese bedeling
word dan in die hg van die Cu Testgament uitgelê. Oral in
die Nuwe Testament word daar naarstighik na uitsprake ge
soek wat die deurlopende verbond met Israel, en met hulle
alheen, bevestig. Dit is ook die rede waarom daar tipiese wet
tiese elemente by hulle aangetref word, soos byvoorbeeld
die direkte verband tussen droogtes en die oortreding van
die wet (vgl Deut 28:12).
Hierteenoor moet ons sowel die eenheid as die onderskeid
tussen ou en nuwe verbond, tussen Israel en die kerk, hand
haaf. Ons bely inderdaad dat daar maar één kerk van God,
van die begin van die wéreld tot aan die einde daarvan, be
staan (NGB 27, HK 21:54>. Maar God se een genadeverbond
het meer as een bedehing. Die Nuwe Testament getuig im
mers dat Christus met sy soendood die nuwe verbond van
krag laat word het (Luk 22:20; 2 Kor 3:6; Heb 9:15 esm>.
Daarorn mag ons die onderskeid tussen die ou en die nuwe
bedelings van die genadeverbond nie miskyk nie. Die ou ver
bond was byvoorbeeld partikulier, hoofsaakhik met een yolk,
Israel, gesluit. Maar die nuwe verbond is universeel, dit wil
sé dit geld vir die gelowiges uit alle volke op aarde. Hieroor
Iaat die Nuwe Testament geen twyfel nie. Met Jesus se krui
siging is die voorhangsel in die tempel middeldeur geskeur,
waardeur die einde van die Cu Testamentiese tempel
bedehing aangedui is (Matt 27:51; vgl Heb 10:19 ev). Je
sus self het voor sy kruisiging weliswaar nog sy dissipehs
na “die verlore skape van die yolk Israel” toe gestuur (Matt
10:6), maar na sy opstanding stuur Hy hulle na “al die na
sies” toe (Matt 28:19>. Die hele boek Handelinge werk die
tema uit dat Jesus se dissipels “tot in die uithoeke van die
wéreld” van Horn getuig het (Hand 1:8). Daarom verkon
dig Paulus uitdruklik dat die evangelie ‘n krag van God tot
redding is vir elkeen wat gb — “die Jood, maar ook die nie
Jood” (Rom 1:16). En eindelik sal die gemeente hulle Here
loof orndat Hy huhle met sy bloed losgekoop het “uit elke
starn en taal en yolk en nasie” (Cpenb 5:9>. Daarmee word
God se oorspronklike bedoeling met die (tydehike) bedeling
van die ou verbond duidelik, soos Hy destyds al vir Abram
gesê het. “In jou sal al die volke van die aarde geseën wees”
(Gen 1 2:3). Cnder die nuwe verbonde neem die kerk dus
die plek in wat Israel onder die ou verbond gehad het. Pau
lus se alrnal wat roem in die kruis van ons Here Jesus
Christus is “die ware Israel” (Gal 6:16>.
6.2.6.4 Skrifbeskouing en Skrifhantering
Die Blanke lsraelisme gee voor dat hulle, net soos die kerk,
die Bybel as die onfeilbare Woord van God beskou. Maar
hulle bedoel klaarblyklik daarmee dat die Bybel as ‘t ware
direk uit die hemel gekom het, sodat die historiese omstan
dighede van die skrywers deur wie ons die Bybel ontvang
het, glad nie in ag geneem hoef te word nie. Vanwed hierdie
meganiese Skrifbeskouing probeer hulle met streng logiese
argurnente bewys dat die Bybel waar is. Waarskynlik rnoet
die rede waarorn sommige van hulle die Godsnaam onver
taald in die oorspronkhike Hebreeus gebruik, ook hier gesoek
word. Na ons oortuiging hoef die Hebreeuse open baring in
die Cu Testament egter nie as ‘n soort hemelse taal beskou
te word nie. Daarorn het die apostels in die Nuwe Testa
ment reeds die Hebreeuse Godsnaam Jahwe in die Grieks
met Kurios, dit is Here, vertaal (by in Rom 10:13). En die
Nuwe Testament is tog rue minder geInspireerde Woord van
God as die Cu Testament nie!
Cmdat die Blanke Israelisme nie rekening hou met die
historiese karakter van die openbaring nie, probeer hulle ook
op allerlei maniere die vervulling van die Bybelse profesieë
letterhik in verband bring met hedendaagse gebeurtenisse.
Maar soiets kan tog nie. ‘n Gesonde uitleg van die profesieë
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moet daarmee rekening hou dat sommige profesieë in ver
band met die herstel van Israel inderdaad reeds vervul is toe
hulle ná balhingskap die stad Jerusalem en die tempel her
bou het. Al die profesieë kan dus nie sonder meer op van
dag van toepassing gemaak word nie. Terselfdertyd moet
daar ook onthou word dat die ander profesieë in en deur
Christus hulle vervulling vind. Hy is immers “die ‘ja’ op al
die beloftes van God” (2 Kor 1:20). Wanneer Cu Testamen
tiese profesieë dus ná die koms van Christus eers vervul
word, mag hulle nie as vooruitgeskrewe geskiedenis gelees
word nie. Crndat hulle ‘n sametrekkende karakter vertoon,
is dit moeihik om hulle presies te dateer — namate hulle in
vervulhing gaan, word dit duidehik dat toekomsvoorspelhings
wat vir die profeet op een vlak gelé het in werkhikheid ver
uitmekaar kan plaasvind. ‘n Voorbeeld hiervan word in Hand
2:16 vv aangetref. Wanneer Petrus die vervulhing van die
profesie van Joel 2:28-32 aankondig, is dit duidehik dat nie
alles wat Joel geprofeteer het, toe reeds vervuh word nie:
die tekens in die hug — bboed en vuur en rookwolk — is op
Pinkster nog uitstaande.
Cm hierdie rede hoef lidmate hulle nie te laat bemndruk deur
die sensasionehe verklarings wat die Blanke lsraehisme, saam
met ander sektariese groepe, van Cu Testamentiese profe
sieë soos byvoorbeeld Eseg 38 en 39 (Gog en Magog) gee
nie. Reeds ‘n vergelyking met Cpenb 20:8 maak dit duide
hik dat hierdie name nie op hedendaagse moondhede,
byvoorbeeld Rushand, slaan nie, maar dat hulle ‘n sinnebeeld
is van al die vyande van God en sy kerk: “die nasies wat
tussen die vier uithoeke van die aarde is”.
6.2.6.5 Nie-blankes kan nie gered word nie
Die Blanke lsraelisme phaas deurgaans ‘n hoe premie op ras
suiwerheid. Cns het reeds aandag geskenk aan hulle ocr
tuiging dat slegs Blankes die nageslag van Israel is (par 5.1
hierbo). Die teenkant daarvan is nou dat nie-Blankes nie die
nageslag van Israel kan wees nie. Mense van die gekheurde
rasse is dus by voorbaat uitgesluit uit die verbond en der
halwe in beginsel onredbaar!
Wehiswaar verskil die groepe binne die Blanke-lsraelisme
onderhing oor die posisie van nie-Blanke mense. Somrnige
ekstremiste beweer selfs, soos ons verneem het, dat hulle
van diere afstam of in ieder gevah die genetiese nageslag
van Satan self is! Hierdie argurnente is werkhik so vergesog
dat hulle nie eers weerlê hoef te word nie; hulle is ‘n openlike verdraaiing van die Bybel vanuit ‘n sondigo rassistiese
ideologie! Ons kan sonder meer aanvaar dat die Bybel duide
lik leer dat God uit een mens (Adam) al die nasies gemaak
het (Hand 17:26). Paulus noem Christus ook die “tweede
Adam” (vgl 1 Kor 15:22ev, 45; Rom 5:l2vv), waaruitons
moet aflei dat geen mens, op grond van raseienskappe, van
die heil in Christus uitgesluit mag word nie. Ons aanvaar wel
nie die leer van ‘n algemene versoening — dat almal gered
word — nie. Maar ons bely uitdrukhik dat die waarde van
Christus se soendood “genoeg is om die sondes van die hele
wêreld te versoen” (DL 2:3). Daarom erken ons die alge
mene aanbod van genade; dit wil sé dat die bebofte van die
evangehie “aan alle volke en mense ... sonder onderskeid”
verkondig moet word (DL 2:5>. Die sendingroeping van die
kerk is dus wéreldwyd, en sluit mense van able rasse in.
Die Blanke lsraehisme se beheptheid met rassuiwerheid kan
op geen manier met ‘n beroep op die Bybel geregverdig word
nie. Gewoonhik word daar verwys na die Here se opdrag aan
Israel om nie met die heidene te vermeng nie. ‘n Noukeurige
bestudering van die gegewens maak egter duidehik dat reeds
die Cu Testamentiese gebod nie in die eerste plek volke
kundig nie maar godsdienstig bedoel was: Israel moes sy
geloof teen vreemde invloede beskerm. Die bevel kan dus
nie net so op ons van toepassing gemaak word nie. Cok in
die Nuwe Testament lê die einthike teestelhing nie op ‘n rasse
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viak nie, maar op ‘n godsdienstige viak: “Moenie met on
gelowiges in dieselfde juk trek nie” (2 Kor 6:14, vgl die hele
gedeelte tot by 7:1).
Die kerk erken die reg van ‘n yolk am sy eie kultuur te be
skerm, mits dit tot eer van God en volgens sy wil gebeur.
Gesonde volksliefde moet egter duidelik van rassisme onder
skei word. By die Blanke lsraelisme is daar nie alleen ‘n hoog
hartige verheffing van die eie ras bo aVe ander nie, maar is
daar ook ‘n paging am dit Bybels te fundeer. Maar die ver
meende beroep op “Israel” is ‘n ernstige verdraaiing van
die Skrif en moet inderwaarheid as kettery bestempel word.
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6.2.8.3.1 Dat die Blanke Westerse nasies die fisiese nage
slag van die tien sogenaamde verlore stamme van Israel is;
6.2.8.3.2 dat daar ‘n skeiding tussen Israel en die Jode ge
maak moet word, aangesien die Jode eintlik die nageslag
van Esau is;
6.2.8.3.3 dat God Se verbond met Israel ook ná die koms
van Christus slegs tot die biologiese nageslag van Israel beperk is;
6.2.8.3.4 dat die Bybelse profesiee letterlik en reglynig in
die hg van hedendaagse staatkundige gebeurtenisse verklaar
moet word;

6.2.7 GEVOLGTREKKINGS
6.2.7.1 Die hedendaagse plaaslike vorms van die Brits
Israel-Beweging kan die beste met die naam Blanke lsrae
lisme omskryf word. Dit gaan hier am mense wat ‘n oar
drewe kiem op Israel Iê, met die doel am die behoud van
hulle Blanke rassuiwerheid godsdienstig te regverdig.
6.2.7.2 Die teorieë waarop die Brits-Israel Beweging ge
baseer is, kan nie uit die Bybel of uit die valkekunde, ge
skiedenis en so meer gestaaf word nie, en maet derhaiwe
as spekulasie afgewys word.
6.2.7.3 Ten spyte van onderlinge verskille deel die ver
skillende groepe van die Blanke Israelisme almal die sentrale
oortuiging dat die Blanke nasies vandag die fisiese nageslag
van die tien “verlore” stamme van Israel is. AllerIei spits
vondige pogings word aangewend am hierdie oartuiging
“Bybels” te fundeer, maar nie een van hulle kan die toets
van die Bybel self slaag nie.
6.2.7.4 Die Blanke Israelisme is geneig am die Cu Testa
ment oar te beklemtoon ten koste van die Nuwe Testament.
Dit bring mee dat hulle ontken dat die kerk, die gelowiges
uit alle volke, sedert die soendoad van Christus in die plek
van Israel die yolk van God geword het.
6.2.7.5 Die Blanke lsraelisme se “letterlike” verklaring van
die Bybelse profesiee in die hg van hedendaagse gebeure
hau nie ~ekening met die gesonde beginsel dat die Bybel vol
gens sy eie bedoeling uitgele moet ward nie.
6.2.7.6 Die Blanke Israelisme se hoaghartige siening dat
net Blankes gered kan ward, is ‘n growwe varm van rassis
me. Dit daen oak afbreuk aan die algenoegsaamheid van ans
Here Jesus Christus se soenaffer en moet dus as ‘n ernstige
dwahing bestempel word.
6.2.7.7 Die kerk beskou die Blanke Israelisme as ‘n gevaar
like sektariese rigting wat met sy valse leer die ware gelaof,
waarap die kerk gegrond is, ernstig bedreig.
6.2.8 AANBEVELINGS
6.2.8.1 Die Algemene Sinode beskou die versiag oor Blanke
Israelisme as ‘n bruikbare riglyn vir die beoordeling van die
beweging en bring dit onder die aandag van kerkrade en lidmate.
6.2.8.2 Die Algemene Sinode oordeel dat die teorieë
waarop die Brits-lsrael Beweging gebaseer is, nie uit die
Bybel of uit die geskiedenis bewys kan word nie en daarom
as blote spekulasie beskou moet word.
6.2.8.3 Die Algemene Sinode is oortuig dat die Blanke Is
raelisme, as ‘n plaaslike hedendaagse va~iasie op die Brits
Israel Beweging, in die volgende opsigte afwyk van die
duidelike leer van die Skrif en die Gereformeerde belydenis:

6.2.8.3.5 dat net Blankes deur die bloed van Christus gered
kan word, aangesien alle nie-Blankes by voorbaat ult die
genadeverbond uitgesluit word;
6.2.8.3.6 dat die Bybelse naasteliefde tot Blankes beperk
moet word.
6.2.8.4 Die Algemene Sinode erken die goeie reg van
gesonde volksliefde, maar verwerp elke fanatieke poging van
mense om hulle rassuiwerheid ten ahle koste te bewaar. Ook
‘n vermeende godsdienstige motivering vir so ‘n poging kan
die rassistiese ideologie daaragter nie verbloem nie.
6.2.8.5 Die Algemene Sinode roep hidmate op om die
dwaalleer van die Blanke lsraehisme met die gesonde leer
van die Skrif te weerlê, en om volhardend te getuig dat die
soendood van ons Here Jesus Christus genoegsaam is vir
die redding van gelowiges “uit elke stam en taal en yolk en
nasie” (Openb 5:9).
6.2.8.6 Die Algemene Sinode besluit dat hierdie versiag as
brosjure uitgegee word.

6.3 KERK EN ~SRAEL
6.3.1 OPDRAG
Die Algemene Sinode dra dit aan die Algemene Kammissie
vir Leer en Aktuele Sake op:
6.3.1.1 Cm gegewens uit bogenoemde verslag tesame met
die Kerk se standpunt oar die Chihiasme (Handehinge, Alge
mene Sinode, 1962) te gebruik am ‘n verslag op te stel aar
die Kerk se standpunt oar Israel.
6.3.1.2 Indien bogenaemde opdrag spoedig afgehandel kan
ward, antvang die Breë Moderatuur toestemming am die
verslae goed te keur en afsanderhik in ‘n maklike verstaan
bare vorm te pubhiseer as standpunt van die Ned Geref Kerk
(Handelinge, Algemene Sinade 1986:601).
6.3.2 WERKWYSE
Die Kommissie het ‘n verslag apgestel, goedgekeur en aan
die ASK deurgestuur.

6.4 CH~UASME
6.4.1 OPDRAG
Die Ahgemene Sinode dra dit aan die Algemene Kommissie
vir Leer en Aktuele Sake op am die Kerk se stand punt oar
die Chiliasme in ‘n varm te verwerk wat geskik vir publikasie
sal wees (Handehinge, Algemene Sinade, 1986:601).
6.4.2 WERKWYSE
Die Kammissie het ‘n vershag opgestel, goedgekeur en vir
verdere aptrede na die ASK deurgestuur.
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6.5 DOODSTRAF
6.5.1 OPDRAG
Die Sinode dra dit aan die Algemene Kommissie vir Leer en
Aktuele Sake op om aandag te gee aan die vraag of die dood
straf gehandhaaf kan word ten opsigte van misdade anders
as moord met voorbedagte rade. (Handelinge, Algemene
Sinode 1986:602)
6.5.2 WERKWYSE
Teen die agtergrond van die versiag en besluite wat reeds
in hierdie verband bestaan (1 986), Iê die Kommissie onder
staande aanbevelings aan die Algemene Sinode voor.
6.5.3 AANBEVELINGS
Die Algemene Sinode besluit soos voig:
6.5.3.1 Op Christelik-etiese gronde kan die reg van ‘ii ower
heid om in sommige gevalle die doodstraf op te lê, nie be
twis word nie. In die hg van die waarde van die mens en
sy lewe voor God, mag dit egter alleen in die uiterste gevahle
opgelê word.
6.5.3.2 Die beslissing oor die toepassing van doodstraf en
die beslissing oor die aard van misdade waarvoor doodstraf
opgelê mag word, is die taak van die owerheid. Die dood
straf he immers in die verlengde van en is ‘n bepaalde vorm
van gebruik van die swaardmag wat aan die staat gegee is.
Dit is derhalwe die taak van die staat om self op die gepaste
strafvorm ter uitvoering van sy taak, te besluit. Omdat die
owerheid nie in ‘n kulturehe vakuum regeer nie, moet die
sinvoiheid van verskihlende vorme van straf op ‘n gegewe
tyd en plek teen mekaar opgeweeg word.
6.5.3.3 By die bepaling van die gepaste vorm van strat
moet die christehike getuienis aangaande die kosbaarheid van
die menslike lewe in ag geneem word.
6.5.3.4 Die voorafgaande beteken konkreet dat die oplê
van die doodstraf nooit verpligtend mag wees nie, maar
moet by skuldigbevinding aan bepaalde misdrywe één van
meerdere strafmoonthikhede wees.

6.6 DOOP VAN ‘N K~ND IN PLEEGSORG
EN IN ‘N KINDERHUIS
6.6.1 OPDRAG
Die Sinode verwys die saak van die doop van kinders in
pleegsorg en in ‘n kinderhuis na die Algemene Kommissie
vir Leer en Aktuele Sake vir studie en verslag aan die vol
gende sinode (Handelinge, Algemene Sinode, 1986:727).
6.6.2 TEOLOGIESE UITGANGSPUNTE
6.6.2.1 Die doop is ‘n teken en seël van die weldade wat
Christus vir die gelowige verwerf het en waarvan ons dee)
kry deur die geloof wat die Heilige Gees in ons werk.
6.6.2.2 Hierdie verbondshandeling is nie net individualis
ties nie, maar korporatief en daarom word ook op die kinders
van gelowige ouers, as eiendom van God, beslag gelê.
6.6.2.3 Die doop is enersyds heel persoonlik, maar ander
syds korporatief, want dit is teken en seël dat die gedoopte
dee) word van die gemeenskap van die gelowiges (ingelyf
tot die verbonds- en geloofsgemeenskap).
6.6.2.4 Hoewel gelowige ouers hulle kinders ‘n bepaalde
erfenis gee en kinders saam met hulle gelowige ouers in die
voorregte van die verbond dee) en die doop belangrik is vir
die godsdienstige opvoeding van die kind, word die kind op
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grond van God se verbond gedoop en nie op grond van die
geloof van die ouers nie.
6.6.2.5 Hoewel die gemeente die wonder van die genade
manifesteer waarbinne die kind van ‘n gelowige ouer ‘n er
kende plek het en daarmee aangetoon/bevestig word dat
die doop nie slegs ‘n privaatsaak is nie maar ook ‘n kor
poratiewe saak, word die doop nie begrond in die geloof van
die kerk nie.
6.6.2.6 Hoewel God die doop met betrekking tot sy heils
handelinge met die mens inskakel en deur Jesus Christus
laat instel het en dit dus om die rede we) noodsaaklik is, is
die doop, beoordeel in die hg van Gods vrye verkiesings
genade waarvolgens Hy alleen die geloof in Jesus Christus
in die hart van die uitverkorene skenk, nie hei)snoodsaaklik
nie.
6.6.2.7 Die praktyk van die kinderdoop, los van enige werk
same geloofshandeling en buite enige ve~bondskonteks, is
‘n manifestering van “doop” wat tot sosiale gebruik of
bygelowigheid verval het.
6.6.2.8 Kinders wat we) die teken van die verbond ontvang
het, moet deur die ouers geleer word om die betekenis van
die doop te gb en om daarvolgens te lewe. Hierdie voort
gesette onderrig van die kind vereis uiteraard ‘n permanente
kommunikasieverhouding tussen ouer en kind.
6.6.3 PLEEG- EN WETLIKE IMPLIKASIES VAN
KINDERHUISSORG
As dit nie vir die natuurlike ouers moontlik is om die nodige
versorging vir ‘n kind te bied nie en die kind kragtens die
Wet op Kindersorg (74 van 1983) sorgbehoewend bevind
word, is dit die verantwoordelikheid van die Kerk, kragtens
sy barmhartigheidsroeping, om toe te sien dat substituut
sorg gevind word.
6.6.3.1 Pleegsorg, as een van die vorme van substituut
sorg, is daardie vorm van dienslewering aan die sorg
behoewende kind waardeur voorsiening gemaak word vir
‘n plaasvervangende gesinslewe vir die tydperk wat sy eie
ouers nie in staat is om hom te versorg nie. Hoewel pleeg
sorg gepaard gaan met wethike reëlings (Wet op Kindersorg)
is dit kragtens die bedoeling van die Wet steeds ‘n tydelike
reeling. Die “bewaring” var die kind gaan vir ‘n tydperk oor
op die pheegouer, maar die voogdy bly by sy natuurlike ouer
(Wet op Kindersorg, artikel 53(2)). So ‘n pleegsorgbevel
(kragtens artikel 1 5) geld slegs vir ‘n termyn van twee jaar
of vir sodanige korter termyn as wat die kinderhof mag
bepaal. Na verstryking van die twee jaar of korter periode
verval die bevel en word die pleegsorg outomaties beëindig
tensy die minister of sy gedelegeerde (artikel 59) die gel
digheid van die bevel vir ‘n verdere tydperk van hoogstens
twee jaar verheng (artikel 16(1)). Die geldigheid van die bevel
kan telkens vir periodes van hoogstens iwee jaar verleng
word maar nie vir banger as tot op die dag waarop die kind
18 jaar oud word nie (artikel 16(2)). Die bedoeling van die
Wet is dat daar binne die eerste termyn van twee jaar sover
moontbik sekerheid omtrent die sorgbehoewende kind se toe
koms bereik moet word. Indien sy natuurlike ouers nie binne
twee jaar rehabihiteer nie, kan die pleegsorgtermyn telkemale
verleng word of abternatiewe plasing van die kind in kinder
huissorg of aannemingsorg kan oorweeg word.
Daar moet egter aanvaar word dat sommige kinders nie in
die sorg van die eie ouer(s) teruggepbaas sal kan word nie.
Able pleegouers sab ook nie kinders wib of kan aanneem nie
en omdat dit vir sommige kinders nie wensbik is om in ‘n
kinderhuis geplaas te word nie, sal sulke cinders steeds vir
‘n lang tyd in pbeegsorg wees. Dit bly egter steeds ‘n statu
têre reeling.

LEER EN AKTUELE SAKE

102

Dit is uiteraard selde moontlik om die finale situasie met
betrekking tot die ouers/ouerhuis vooraf te bepaal.

6.6.5.4 Die Algemene Sinode besluit dat so ‘n ongedoopte
kind langs die weg van kategese en voiwasse doop lidmaat
van die gemeente word.

6.6.3.2 Kinderhuissorg is die versorging en behandeling in
‘n kinderhuis wat binne die konteks van die Wet op Kinder
sorg geregistreer is, van kinders wat statutêr uit die ouer(s)
se sorg verwyder is en vir wie geen alternatiewe versorging
moontlik of gepas is nie.

6.7 EGSKE~D~NG: KERKREGTELDKE
ASPEKTE

Die beleid van die Ned Geref Kerk, en wat ook deur die Staat
ondersteun word, is dat kinders wat uit huisgesinne kom
waar daar ‘n verbintenis met die Ned Geref Kerk is of was,
na ‘n kinderhuis van die Kerk verwys moet word.
Hierdie versorging gaan gepaard met die maatskaplike
behandeling van die kind en die se ouer(s) met die oog
daarop dat die kind op ‘n vroeë stadium in die ouerlike sorg
herstel word, mits dit in belang van die kind is. Die kinder
huis lewer vir solank dit nodig is aanvullende sorg tot die
van sy natuurlike ouer(s). Hierdie rekonstruksiediens aan
ouers word deur maatskaplike werkers gelewer.
Dieselfde reeling as vir pleegsorg, met betrekking tot die ter
myn van twee jaar en moontlik verlenging daarvan, geld ook
vir kinderhuissorg (artikel 1 5).
In die praktyk gebeur dit dikwels dat kinders die voIle tyd
perk wat hulle statutêr onder die Wet op Kindersorg val in
‘n kinderhuis bly omdat kinderhuissorg vir hulle en/of hulle
ouers se spesifieke omstandighede die beste versorgings
en behanelingsmilieu bied.
6.6.3.3 Ten tye van die samestelling van hierdie verslag,
het die Minister van Welsyn ‘n komitee benoem om ‘n deur
tasende ondersoek na pleegsorg in te stel. Moontlike wets
wysiging met betrekking tot die permanensie van plasings,
kan moontlik hieruit voortspruit.

6.6.4 IMPLIKASIES VIR DIE DOOP VAN KINDERS IN
PLEEG- EN KINDERHUISSORG
Genade en verbondseën word wel nie oorgeplaas langs die
bloedlyn nie, maar langs die verbondslyn. So ‘n kind moet
sO aan die ouers verbind word dat daar permanensie is en
die kind so opgeneem word in die verbondslyn.
Omdat pleeg- en kinderhuissorg geen permanensie bied nie,
kom die verbondsdoop in die gedrang. Daarom word die vol
gende aanbevelings aan die Algemene Sinode voorgelé:
6.6.5 AANBEVELINGS
6.6.5.1 Die Algemene Sinode verstaan die wet so dat hoe
wel indiviuele gevalle van pleegsorg- en kinderhuisplasing
in ‘n mm of meer permanente reeling kan ontwikkel, dit nie
die bedoeling van die Wet op Kindersorg is nie.
6.6.5.2 Die Algemene Sinode besluit dat, vanweë die tyde
like aard van ‘n pleegsorgplasing, dit vir pleegouers on
moontlik is om die konsekwensies van die doopbelofte ge
stand te doen.
6.6.5.3 Die Algemene Sinode besluit dat, vanweë die
unieke aard van kinderhuissorg (o.a. die verwisseling van
huisouers en die ontbreek van ‘n deurlopende persoonlike
verantwoordelikheid van verbondsouers om die verbonds
belofte met betrekking tot die doop van ‘n spesifieke kind
te onderneem) ‘n ongedoopte kinderhuiskind, wie Se kinder
huisplasing ‘n mm of meer permanente vorm aangeneem
het, nie gedoop kan word nie. Die kinderhuis of die gemeente
kan nie korporatief vir hierdie doel as pleegouer beskou word
nie.

6.7.1 OPDRAG
Die Algemene Sinode besluite dat die permanente Kommis
sie van Leer en Aktuele Sake en die Algemene Regskom
missie die kerkregtelike aspekte van egskeiding en hertroue
sal bestudeer, met versiag aan die Breë Moderatuur om in
die reses leiding te gee aan die mindere kerkvergaderings.
(Handelinge, Algemene Sinode 1986:606).
6.7.2 WERKWYSE
Die verteenwoordigers van die twee betrokke Kommissies
het met hierdie saak op meningsverskil gestuit. Die rede vir
die gebrek aan eenstemmigheid hang saam met die feit dat
die tugreglement in opdrag van die Algemene Sinode totaal
hersien word. Aangesien die tugreglement as basis dien vir
optrede in hierdie verband, moet eers duidelikheid verkry
word oor die inhoud van die gewysigde tugreglement. Die
nuwe tugreglement (indien enige), moet dus eers deur die
Algemene Sinode goedgekeur word. Daarna kan die prose
dure in die geval van ‘n egskeiding bepaal word. U Kom
missie het bostaande verduideliking aan die ASK deur
gestuur. Die ASK rapporter oor hierdie saak aan die Alge
mene Sinode.

6.8 E~ETYDSE GELOOFSDOKUMENT
6.8.1 OPDRAG
6.8.1.1 Die Sinode besluit om vir die huidige nie oor te gaan
tot die formulering van ‘n nuwe belydenisskrif nie.
6.8.1.2 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 ook ander aktuele aangeleenthede aan die
orde kan kom.
6.8.1.3 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 1982:1246-1 247).
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‘N EIETYDSE GELOOFSVERANTWOORDING
Hierdie verantwoording van wat ons gb is nie ‘n nuwe be! ydenisskrif nie. Die doe! hier
moe is om
*
die Skriftuurlike belydenis van die Kerk op ‘n verstaanbare wyse vir die Iidmaat saam
*

te vat;
riglyne te bied sodat lidmate standpunte op grond van die Bybel kan inneem oor vraag
stukke wat vandag belangrik is.

Daar moet egter in gedagte gehou word dat die Kerk met sy geloofsbesinning voortgaan.
Lidmate moet weet dat die Kerk tog ‘n boodskap het vir die onsekere en gebroke wêreld
waarin hulle leef. Hy wil hulle bedien van Bybelse riglyne vir hulle ge!oof en lewe.
1. DIE GAWE VAN GELOOF
Ons grootste voorreg as gelowiges is
om die genade van die Here Jesus Christus
en die Iiefde van God
en die gemeenskap van die Heilige Gees
te ken en te ervaar;
om vas te vertrou en seker te weet;
*
dat Christus met sy kosbare lewe vir al

*
*

ons sondes ten voile aan die kruis betaal het
en ons so uit die heerskappy van die bose verbs het.
dat Christus ons voliedig in die sorg van ons hemelse Vader stel;
dat die Heilige Gees ons in hierdie ewe lei
en ons gewillig maak om vir Christus te ewe.

Ons voorreg

HK So 1
Joh 14:26

Net uit liefde en genade maak God aan ons ailes bekend wat ons
moet weet om gered te word en as verlostes te ewe.

Joh 3:16

Daarom moet ek weet:
hoe groot my sonde en eblende is;
hoe ek daarvan verbs word; en
hoe ek uit dankbaarheid teenoor die Here moet ewe.

HK So 1

2. DIE OORSPRONG VAN GELOOF
2.1 As ons God nie geken het nie,
sou ons nie in Horn kon gb nie.
Maar nou het Hy Horn
uit genade aan ons bekend gemaak
deur sy heibige en goddebike Woord
en deur middel van die skepping, onderhouding en
regering van die hele wéreld.
Hierdie bekendmaking in skepping, onderhouding en
regering kan slegs in die big van die Bybeb
as werke van God verstaan word.
Die Woord van God is opgeteken in die 66 boeke van die
Cu en Nuwe Testament.
Hierdie Woord is deur die Heibige Gees geInspireer.
Dit maak die wib van God op ‘n gesagvolle wyse bekend.
Albes wat nodig is vir die rnens se verbossing
word in die Bybeb so duidebik gebeer
dat ons niks meer as dit nodig het nie.
2.2 Cm waarbik te gb, is:
om abbes wat God in sy Woord bekend gemaak het
as die waarheid te erken,
om vas te vertrou
dat God my orn Christus ontwib biefhet,
en orn in ooreenstemming
met God se wil te beef.
Dit wat God aan ons in sy Woord beboof,
is die fondament en inhoud van ons geboof.

Openbaring

Rom 1:20

Die Woord
Inspirasie

Geloof

HK So 7
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2.3 Hierdie ware geloof
is nie uit onsself nie;
dit is ‘n gawe van God
aan sy uitverkore kinders.
Ons geloof word nie gebou
op die ervaring van mense nie,
maar op die openbaring van God:
Die Heilige Gees werk die geloof in ons hart
deur die prediking van die evangelie
en deur ons omgang met sy Woord in ons persoonlike lewe.

Genade
Ef 2:8

2.4 Die wonder van wedergeboorte vind plaas wanneer die Gees van God
ons sondige hart oopbreek,
en die nuwe lewe
in ons wek.

Wedergeboorte
DL NIIV

2.5 Omdat God aan ons die geloof skenk,
moet ons tog ook self gb en ons tot Horn bekeer.
Hy nooi ons nie net daartoe uit nie,
rnaar beveel ons ook om in Horn te gb.
Dit doen ek wanneer ek
*
van harte berou het oor my sonde;
*
persoonbik gb dat Jesus Christus vir my sonde gesterf het;
*
God die Vader met my ewe vertrou;
*
die beiding van sy Gees gehoorsaam vobg.

Gawe en opdrag

3. DIE SEKERHEID VAN GELOOF
3.1 Orn te gb, is orn seker te wees
van die dinge wat ons hoop,
om oortuig te wees
van die dinge wat ons nie sien nie.
Geloof is inderdaad gebyk aan sekerheid dat ek in
Christus verbs is.
3.2 Tog twyfeb gelowiges ook nog dikwels
orndat ons steeds geneig is om te sondig.
Die goeie wat ons wil doen, dit doen ons nie,
maar wat ons haat, juis dit doen ons.

Rom 10:17

Hoop
Heb 11:1

Erfsonde
Rom 7:15

Daarby is ons almal, as deeb van die sondige menslike gesbag,
selfs van die begin van ons lewe af, al skuldig voor
God.
Ook ons beste werke is steeds onvolrnaak en sondig van aard.
3.3 Nogtans is God se genade vir die uitverkorene so groot
dat Hy dit nie kan weerstaan nie;
sy verkiesing is onveranderlik.
Hy sal nie toelaat dat een van sy kinders
uit sy hand geruk word nie.
Die wat Hy lank tevore verkies het,
het Hy ook bestem orn vir altyd sy kinders te wees.

Uitverkiesing
DL I, V
Joh 10:28
Rom 8:31

3.4 Ons verbossing is in geen enkebe opsig
die gevobg van ons eie dade of verdienste
of van enige goedheid in ons nie.
Dit is uit-en-uit ‘n gawe van God.
Juis daarorn is ons verlossing so ‘n seker saak;
dit is buite ons in Christus veranker.
Daarom kan niks ons skei van die biefde van
God wat daar in Christus Jesus is nie.

Verlossing

3.5 God verseker sy kinders
van huble verlossing.
Hy doen dit deur die genadeverbond soos in die doop aan
ons bevestig.

Verbond

Deur die genadeverbond
verbind God Horn
aan Abraham en sy nageslag (Gen 17:7)
en daarmee saarn

Rom 8:31v
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aan die gelowiges en hulle kinders
(Hand 2:39; Gal 3:29)
God beloof in sy Woord sy verbondstrou en seëninge aan
die gehoorsame verbondskind.
Hierdie waarheid word deur die sakramente bevestig
en deur die gelowige gebruik daarvan beleef.
3.6 Ons geloofsekerheid is nie gegrond op
enige bonatuurlike openbaring of buitengewone ervaring nie,
rnaar op Christus; die beloftes van God se Woord;
die getuienis van die Heilige Gees saam met ons gees,
dat daardie belofte vir ons persoonlik waar is.
Verder dien die goeie werke as vrug van die geloof
tot geloofsversterking.

Geloofsekerheid
DL V, 9
Goeie werke

3.7 Hoewel ons goeie werke nie as grond van ons geloof
sekerheid dien nie,
dien dit tot versterking van ons geloof.
3.8 Egte geloofsekerheid maak gelowiges dus nie onverskillig nie.
Inteendeel, almal wat deur ‘n ware geloof
aan Christus verbind is,
kan nie anders as om vrugte van dankbaarheid voort te bring nie.

4.

DL I, 13; V. 13
HK So 24

DIE INHOUD VAN GELOOF
In sy wysheid en genade het God alles wat ons moet gb
orn gelukkig te kan lewe en tevrede te kan sterwe in
die Heilige Skrif aan ons bekend gemaak.
Ons gb in God drie-enig, soos Hy Horn in die Heilige Skrif
aan ons bekend gernaak het.
God is volrnaak in sy goedheid en Iiefde, genade en
barrnhartigheid, lankrnoedigheid, regverdigheid en getrouheid.
Hy is die alrnagtige, die aiwyse en die alomteenwoordige.
Hy is ewig, onsienlik, onveranderlik en onbegryplik.
Hy is anders as alle ander wesens wat bestaan en is
oneindig ver verhewe bo die mens en die skepping.
Net Hy alleen is God.

Drie-eenheid

*

God rnaak Horn aan ons bekend as die Drie-enige,
een in Wese en tog drie Persone:
die Vader, die Seun en die Heilige Gees.
Elkeen het ‘n eie selfstandigheid en besondere werksaamheid.
*

*

gb

Al kan ons God in die diepte van sy wese nie verklaar nie,
ons in Horn soos Hy Horn in sy Woord aan ons bekend maak.

Wese van God

Deut 6:4
Drie persone
Onverklaarbaarheid

Ons leef in die verwagting orn die volkorne kennis en vrug
daarvan in die hernel te geniet.
4.1 Die Vader as Skepper en Onderhouer
Ek gb in God die Vader, die Almagtige, die
Skepper van die hemeb en die aarde.

God die Vader

*
Deur sy Woord het God in die begin abbes geskep.
Aan elke skepsel het Hy ‘n eie aard en funksie
gegee orn Horn as Skepper te kan dien.

Skepping

Met die belydenis dat God die Skepper van hernel en
aarde is, bely ons dat die bestaan en ontwikkeling
van geen enkele lewende wese buite God gesoek rnoet word nie.
*
Nadat Hy albes gernaak het, het God nie sy skeppingswerk
prysgegee nie rnaar bestier en regeer Hy dit volgens sy
heilige wil sodat niks in hierdie wêrebd buite sy beskikkende
raadspban gebeur nie.

Voorsienigheid
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Dit beteken egter nie dat alles wat binne die
raadsplan van God gebeur volgens sy wil is nie:
Sonde en die gevolge daarvan — by menslike lyding
is teen die wil van God.

—

Tog kan Hy dit in sy almag en goedheid gebruik om
sy doel met die mens en die wéreld te bereik.
*
Hierdie leer is vir die kind van God ‘n onuitputlike
bron van troos.
Dit laat ons
voihard in teenspoed
maak ons dankbaar in voorspoed
Iaat ons vir die toekoms ons vertroue op die hemelse Vader stel.
Sonder sy wil
kan geen skepsel lewe of beweeg of bestaan nie,
buite sy wil sal geen haar van ons kop val nie.
4.2 Die Seun as bewerker van ons verlossing

Troos
NGB: 13
HK So 10

God die Seun

Ek gb ... in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here;
wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria.
Wat gely het onder Pontius Pilatus, gekruisig is,
gesterf het en begrawe is en ter helle neergedaal het;
wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode;
wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand
van God, die almagtige Vader,
van waar Hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en
die wat reeds gesterf het.
Ons gb dat die Seun van God,
wat van die begin by God was,
self God is.
Op die bestemde tyd het Hy mens geword
en onder ons kom woon.
*

NGB: 18,19
Godheid
Mensheid

In die Persoon van die Seun is Jesus Christus

ware God en ware mens:
Ware God om deur sy krag die dood te oorwin,
maar ook ware mens om as mens in ons plek vir ons
sondes te sterwe.
*

Hy wat self geen sonde gehad het nie,

PIaa~bekIedende

het al ons sondes op Horn geneem.
In ons plek is Hy tot die dood veroordeel.
In ons plek en ter wille van ons het Hy gely
en aan die kruishout gesterf.

genoegdoening
HK So 5

Deur sy volmaakte gehoorsaarnheid aan die Vader
en deur sy sterwe aan die kruis
het Hy gedoen wat God se reg geëis het.
Hy het versoening tussen God en mens gebring deur
die voIle losprys te betaal.

Fil 2:8

*

Hy het egter nie in die dood gebly nie,

maar het die dood oorwin deur op te staan.
So het Hy die mag van Satan en die dood verbreek;
ons Iaat deel in die vryspraak
wat Hy deur sy dood vir ons verwerf het.
Deur sy krag
word ons nou reeds opgewek tot ‘n nuwe lewe;
sy opstanding is die waarborg vir ons opstanding.

Oorwinnaar
Rom 4:25; 6:4
HK So 17
1 Kor 15:20,21

Ek gb aan die vergifnis van sondes.
*
Ons gb
dat Jesus Christus die enigste ware Verbosser is.
Dit is Hy

Verlosser
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wat vir ons die dood oorwin het.
Die verlossing is by niemand anders te soek of te vind nie.
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Rom 3:26

Ek gb aan die opstanding van die vlees en die ewige lewe.
*

*

*

Na sy opstanding is Jesus Christus
in die hemel opgeneern.
Hy beklee ‘n posisie van eer en mag aan die regterhand
van die Vader.
Hy is die hoot van sy kerk,
deur wie die Vader oor alles regeer.
Hy tree vir sy kinders as voorspraak by die Vader in.
As ons te sterwe korn,
neern Chritus ons dadelik na Horn toe
sodat on saarn rnet Horn sal wees.

Heerser
HK So 18,19

Fil 1:23

Ons verhoogde Heer en Heiland,
na sy Godheid, rnajesteit, genade en Gees
bly by sy kinders
tot aan die einde van die wêreld.

Teenwoordigheid

Dieselfde Jesus wat in die hernel opgeneern is,
sal as die regverdige regter terugkeer.
Wanneer Hy kom,
sal Hy die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het,
oordeel.
By die finale oordeel sal Hy sy vyande in die ewige
verdoernenis werp,
rnaar sy verlostes opneem
in die hernelse blydskap en heerlikheid.

Oordeel
NGB 37
HK So 19

Op die dag sal Hy ook alles nuut rnaak.
Hierdie toekornsverwagting van ‘n nuwe hernel
en ‘n nuwe aarde bied vir ons ‘n ryke troos in beproewing.
Dit Iaat ons reikhalsend uitsien na die wederkorns
van ons Here Jesus Christus met die gebed
“Arnenl Korn, Here Jesus!”

Nuwe hemel
en aarde

4.3 Die Kerk
Ek gb aan ‘n heilige, algemene, christelike kerk, die
gemeenskap van die heiliges.
Die genadige verlossingswerk van die dric enige God
word sigbaar in die kerk as die instrument
waardeur God sy koninkryk wil laat korn in hierdie wêreld.
*

*

Uit die hele menslike geslag
het God die Seun deur sy Woord en Gees
vir Horn ‘n gerneente vergader.
Dit is al die mense wat
Hy van ewigheid at in Christus uitverkies het
en deur die Heilige Gees gebring word
tot die ware geloot in Jesus Christus.

Verkies en
vergader

Die kerk is ‘n heilige gerneenskap
wat deur die geloof so aan Christus verbonde is
dat die Skrit daarvan praat as sy liggaarn.
Die kerk is die uitverkore yolk van God,
‘n koninklike priesterdorn, ‘n nasie wat vir God afgesonder is,
die eiendomsvolk van God,
die yolk wat sy verlossingsdade rnoet verkondig
wat ons uit die duisternis geroep het na sy wonderbare hg.
Die kerk vertoon sekere eienskappe waarsonder dit
nie kerk kan wees nie:
Eenheid
Heiligheid
Algemeenheid
Bybelse grondsiag (Apostohisiteit)

Die Kerk

HK So 21
NGB: 27

Eienskappe
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Die eenheid van die kerk

Eenheid

is gewortel in die een geloof
waardeur al die lede aan Christus as Hoof
aan mekaar verbonde is.
Dit is ‘n eenheid wat gestalte moet kry
onder almal wat in Christus gb:
deur één belydenis in die wéreld,
deur eensgesindheid onder mekaar,
deur die gesamentlike belewing van die gemeenskap
van die heiliges
en deur die verband van kerke met mekaar.
*

Die heiligheid van die Kerk
beteken dat die kerk ‘n unieke instelling van God is.
Daarom eis God ‘n toegewyde Iewenswandel:
Wees heilig, want Ek is heilig.

*

Die algemeenheid beteken dat die kerk
gelowiges uit alle volke, tale en nasies insluit.
Die kerk was daar van die begin van die wêreld at
en sal tot die einde daar wees.

Heiligheid

Algemeenheid

In sy uitbreiding oor die hele wéreld
het die kerk elke keer inheems geword en
aangesluit by die verskeidenheid
van tale en kulture van die volkere.
5.

LEWE UIT DIE GELOOF
‘n Lewe uit die geloot
is ‘n ewe uit diepe dankbaarheid
vir die genade wat God aan ons betoon.
Daarom kan dit nie anders nie as om ‘n strewe te wees
na volkome gehoorsaamheid aan God se wil
soos Hy dit aan ons bekend gemaak het in sy Woord
deur die verligtende werk van sy Heibige Gees.
Ons wat uit die duisternis geroep is tot die big,
het ‘n atkeer van die sonde.
Dit is ons hartlike begeerte
om volgens God se wil
in able goeie werke
te lewe.

Gehoorsaamheid

‘n Nuwe wil

5.1 ‘n Toegewyde Christelike Iewenswandel
Ons moet ons Christenskap elke dag ten voIle in ables uitbeef
*

*

*

sodat geen enkebe deeb van ons lewe
buite die heerskappy van Christus val nie,

Heerskappy
van Christus

sodat die koninkryk van God in ons en Om ons sal
kom deur die gehoorsame aanvaarding van en onderwerping aan sy wib,

Matt 5:13,14

en sodat God die wéreld kan bereik deur die getuienis,
deur die diens van barmhartigheid
en deur die inskakeling van die jeug in God se triomftog deur die wêrebd.

5.2 Die diens van God
Ons moet ons onvoorwaardelik toewy aan die diens van God
soos Hy ons lei deur sy Woord en Gees.
Dit is alleen moontlik deur die persoonlike bestudering
van di~ Skrifte,
volhardende gebed in die binnekamer,
sowel as gesamentlik in die gemeenskap van die gebowiges.
*

In die diens van die Woord
wil ons gehoorsaam wees aan die verkondiging
wat verklaring en toepassing van die Heilige Skrif is.

Toewyding
Bybeistudie
Gebed
Diens van die Woord
NGB: 3-7, 29.
Die Heilige Skrif
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Ons aanvaar immers die Bybel as Woord van God,
wat op ‘n unieke wyse,
onder inspirasie van die Heilige Gees
en deur die diens van mense,
tot stand gekom het;
so, dat dit volledig betroubaar is
ten opsigte van die bedoeling van die geheel en
van elke afsonderlike deel;
en die onfeilbare norm vir leer en lewe is.
Die Skrif moet so uitgelê word
dat dit sy eie verklaarder is.
*

In die bediening van die enigste twee sakramente,
naamlik die Doop en die Nagmaal,
.
sien en ervaar ons dit as tekens
wat die evangelie van Jesus Christus op sigbare en tasbare wyse
aan ons wil verkondig.
Dit is ook seëls
wat die waarheid en betroubaarheid van die verlossing
in Christus aan ons wil bevestig.
Die Doop is ‘n teken van God se genadeverbond,
waardeur Hy sy beloftes
aan die gelowiges en hulie kinders bevestig.
Dit is nie ‘n teken van die méns se gehoorsaamheid
of geloofsbesiissing nie,
maar van die genade van God aan ‘n mens.
Soos die besnydenis
die teken van die genadeverbond onder die ou bedeling is,
word die doop bedien aan almal wat in die verbond opgeneem is.
Dit geld vir mense wat op ‘n volwasse leeftyd
tot bekering kom en gedoop word (sendingdoop)
sowel as kinders van gelowiges wat so gou as moontlik
na hulle geboorte gedoop word (gemeentedoop).
Hulle word deur die doop
in die kerk van die Here opgeneem.
Die doop verkondig
die afwassing van ons sondes deur die bloed van Christus
en roep ons telkens op om die waarheid in die geloof te aanvaar.
Die doop word net eenmaai aan lemand bedien.
Dit geskied in die Naam van die drie-enige God,
Vader, Seun en Heilige Gees
en deur ‘n bevoegde ampsdraer van die Christelike kerk.
Die Nagmaal is die sigbare verkondiging
van Christus se lyding en kruisdood tot ons ver
soening.

*
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2 Tim 3:16
2 Pet 1:21

NGB: 33
HK So 25
Tekens
Seëls

Doop
NGB: 34
HK So 26-27

Genade van God

Nagmaal
NGB: 35

Wanneer ons as gelowiges
die brood en die wyn eet en drink,
kry ons telkens deur die geloof
deel aan die liggaam en bloed van Christus tot
vergifnis van ons sondes.
Ons kry sO deel daaraan asof ons self in eie person
alles gely en die skuld vir ons sondes aan God ten voile betaal het.
So voed en versterk die Here ons geioof deur hierdie sakrament.
Die nagmaai bied aan ons die geleentheid
om telkens opnuut ons geloof in die Seun van God te
bely
en sO die evangelie van veriossing openiik te verkondig.

HK So 28-30

In ‘n lewe van dankbaarheid teenoor die Here
mag die gebed nooit ontbreek nie.
Deur die gebed ioof en prys ons die lewende God
en ons aanbid Hom as die Vader in Jesus Christus.
Ons tree ook pieitend vir onsseif en die nood van
die wêreid in
en verootmoedig ons voor die Here in berou en
skuldbelydenis.
Ons doen dit in die geioof
dat Hy ons gebed slegs ter wille van Christus sal verhoor.

Gebed
HK So 45
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6. LEWE IN GEHOORSAAMHEID NA DIE EIS VAN DIE WOORD VAN GOD
6. 1 Eerste gebod
*

—

Jy mag naas my geen ander gode he nie.

Die Here ons God is die enigste ware God, en ons moet Horn Iiefhê rnet
ons hart en siel en met al ons krag.

6.2 Tweede gebod
Jy mag nie vir jou ‘n beeld of enige afbeelding
maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die
water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie,
want Ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan My.
Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die
derde en vierde geslag van die wat My haat, maar Ek betoon
my lie fde tot aan die duisendste geslag van die wat My lie fhet
en my gebooie gehoorsaam.
—

God as die Heilige God mag op geen eiewillige wyse verbeeld
word nie. Enige voorstelling rnoet getrou bly aan die
Skrif en niks fiktiefs mag aan die Drie-eenheid
toegedig word nie.

Afbeelding

Deur die geloof nader ons tot Horn en
dien ons Horn met onverdeelde trou. SO deel ons en
ons nageslag in die liefdevolle versorging van God.

6.3 Derde gebod
*

—

Jy mag die Naam van die Here jou God nie misbruik nie.

Die Naam van God is heilig soos Hyseif.
Die Naarn moet alleen gebruik word om God
aan te roep,
Horn te bely en te verkondig,
met innerlike opregtheid en groot eerbied.
Omdat die Naam van God heilig is, mag dit slegs in
‘n eed gebruik word
wanneer dit werklik nodig is
en dan met groot ems.

Gebruik van die Naam

Dieselfde gesindheid geld by die aflegging van ‘n
gelofte en die werp van die lot.

Gelofte

Eed

—

6.4 Vierde gebod: Sorg dat jy die sabbatdag heilig hou. Ses dae moetjy werk en alles doen
wat jy moet, maar die sewende dag is die sabbat van die Here jou God.
Dan mag jy geen werk doen nie, nie jy of iou seun of iou dogter of
die man of vrou wat vir iou werk, of enige dier van iou of die vreemdeling
by iou nie. Die Here het in ses dae die hemel en alles daarin gemaak,
die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die sewende
dag het Hy gerus, en daarom het die Here dit as gereelde rusdag
ingestel en dit geheilig.
God gebied ons om ons werk te onderbreek
om te kan rus en tyd te he vir die erediens
en die viering van die verlossing.
Israel rnoes die sewende dag as rusdag onderhou.
Die Christelike Kerk is deur die Heilige Gees gelei
orn die Sondag, dit is die opstandingsdag,
as rus- en feesdag te vier
sodat daar elke week tyd kan wees
vim die prediking van die Woord,
die erediens van die gerneente

vir geestelike aktiwiteite en toewyding aan God
en vir liefdesdiens aan die naaste.
Die dag herinner ons gedurig daaraan
dat Christus met sy soenverdienste
aan die kruis vir ons die ewige rus by God
verwerf het.

Dag van die Here
HK So 38
Gen 2:3
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6.5 Gesagstrukture
Vyfde gebod: Eer jou vader en jou moeder,
dan sally lank bly woon in die land wat die
Here iou God vir iou gee.
Ons moet die gesagstrukture wat God ingestel het
vir ‘n ordelike samelewing in gehoorsaamheid eerbiedig.
Ons moet aanvaar dat God
aan sekere mense gesag oor ander gee.
Die rnisbruik van hierdie mag,
wat God aan mense toevertrou,
is ‘n gruwelike sonde waarteen die kerk en die gelowige
soos profete van God moet getuig.
Dok moet ‘n mens met hulle gebreke geduld he
omdat God ons deur hulle wil regeer.
Die verantwoordelikheid lê op die skouers
van elke gelowige
orn vir die owerheid
en alma! wat oor ons gestel is
te bid.
Wanneer regeerders en owerhede eise stel
waardeur mense verplig word orn die eer van God te
skend,
geld die woord van die apostel:
‘n Mens moet eerder aan God gehoorsaarn wees as aan mense!
*

*

Die kleinste kring van die sarnelewing
waarin gesag uitgeoefen moet word,
is die huisgesin.
Kinders moet in liefde en trou
aan hulle ouers gehoorsaarn en onderdanig wees.
‘n Goeie en ordelike sarnelewing
het ‘n stelsel van opvoeding en onderwys waardeur
kinders en jongrnense voorberei word
vir die verantwoordelikhede van die volwasse ewe.
Die verbondsouer het die plig
orn toe te sien dat hierdie opvoeding op so ‘n wyse
geskied dat sy doopgelofte nie daardeur in die gedrang korn nie.

*

In die staat regeer die owerheid
op grond van gesag wat God aan horn toevertrou.
Orn sy verantwoordelikheid na te kom,
het hy besondere rnagte en regte
wat na die eise van regverdigheid en liefde gebruik rnoet word.
Ter wille van orde en geregtigheid rnoet hy
die kwaaddoeners op ‘n gepaste wyse straf
en die wat deugsaarn ewe, beskerrn.
Hy rnoet ook waak oor die ewe en regte van sy onderdane,
en as dit werklik nodig is, rnoet hy hulle deur die gebruik van rnag beskerrn.

Gehoorsaamheid

Gesag en orde

Owerheid

Hand 5:29
Huisgesin
HK So 39

Opvoeding en
onderwys

Staat
Rom 13:1-7
Joh 19:11
1 Pet 2:13,14
NGB: 36

6.6 Eerbied vir die lewe
Sesde gebod: Jy mag nie moord pleeg nie.
Die menslike ewe is ‘n kosbare gawe van God,
waaroor daar met die grootste eerbied gewaak rnoet word.

Respek vir lewe

Gernaak na die beeld en gelykenis van sy Skepper,
is die rnens die kroon van die skepping.
Gevolglik moet niernand so optree
dat hy sy eie ewe
of die van ‘n ander
in gevaar stel of aantas nie,
behalwe waar hy voor ‘n onontkornbare keuse staan.

Ps 8:6
Gen 9:6

*

Ter wille van eerbied vir God wat die ewe gee,
het elkeen die reg en die pug
orn horn of iernand anders te verdedig wanneer sy ewe
wederregtelik in gevaar verkeer.

Beskerming
van die lewe
Verdediging van lewe
Eks 22:2
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Selfs die lewe van die ongebore kind
moet met dieselfde eerbied bejeën word.

Aborsie

In geen stadium van die kind se ontwikkeling mag sy
lewe beëindig word nie,
tensy daar in die hg van die totale swangerskapsituasie
soveel lewensbedreiging vir die moeder ontstaan
dat ‘n aborsie in elke opsig onvermydelik geword het.
*

Selfs waar lyding as menslik ondraaglik beskou word,
of waar dit voorkom asof die lewe sy betekenis verloor het,
mag die menshike lewe nie doelbewus beëindig word
as ‘n sogenaamde daad van genade nie.

Genadedood

Tog mag daar ‘n oombhik aanbreek dat dit nie meer
geregverdig is
dat iemand hanger op kunsmatige wyse aan
die lewe gehou moet word nie.
Wanneer die finale fase
van die onomkeerbare sterwensproses op gang gekom het,
moet die persoon toegelaat word om met die
nodige hiefdevolle versorging op ‘n natuurhike wyse te sterf.
*

*

Die menslike lewe is egter nie ‘n onvervreembare reg nie,
maar ‘n voorreg wat deur onverskillige optrede
verbeur kan word.
Onder bepaalde omstandighede
sal die owerheid die reg en selfs die pug he
om iemand vanweë die besondere ernstige aard van
‘n misdaad met die dood te straf.
Wanneer die ewe van ‘n yolk deur die aggressie van
‘n vyand bedreig word,
het die owerheid die reg en selfs die pug
om dit met wapengebruik te verdedig.
Dit bly egter altyd ‘n laaste uitweg nadat ahle
pogings tot onderhandeling en skikking gefaal het.
Vrede bly vir ons die hoogste prioriteit.
Aihoewel die gebruik van moderne, uiters gesofistikeerde wapens,
wat die lewe op aarde met algehele uitwissing bedreig,
afgekeur moet word,
kan die besit van hierdie wapens in sekere gevalle
as afskrikmiddel teen ‘n onbetroubare vyand dien.

Doodstraf

Oorlog

Vrede
Moderne
wapens

6.7 Huwelik en seksualiteit
Sewende gebod: Jy mag nie egbreuk pleeg nb.
Seksualiteit is ‘n deel van die goeie skepping van God.
Soos alle ander gawes en opdragte wat die mens ontvang het,
het God ook hiervoor ‘n bepaalde funksie
en ‘n bepaalde plek in die mens se lewe gegee.
Man en vrou is op so ‘n wyse gemaak
dat hulle fisies en psigies van mekaar verskil,
en juis daarom by mekaar pas,
mekaar aanvul en tot mekaar aangetrokke voel.
Die huwelik is deur God ingestel
as die lewenslange verbintenis tussen een man en een vrou,
wat berus op onderlinge liefde en trou.
Die huwehik is die ruimte wat God gegee bet
waarbinne die seksualiteit tot vervulling kan kom
in geestelike en liggaamlike gemeenskap van die getroudes.
Die huwelik is die plek waar die voortplanting van die
menslike geslag geskied.
*
Wie in hierdie opsig die Godgegewe grense oorskry,
of deur voor die huwelik te gryp na die voorregte van die huwelik,
Of deur buite die huwelik in ontrou teenoor die huweliksmaat
‘n verhouding met ‘n ander persoon te he
of deur homoseksualiteit en ander onnatuurlike seksuele
praktyke,

Seksualiteit
Gen 1:27,28; 2:18,24
HK So 41
Man en vrou

Huweflk

Misbruik van
seksualiteit
Rom 1:24-28
Ef 5:21-32
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moet verwag om die wrange vrugte van sonde te pluk
en bittere smart in ander se lewens te veroorsaak.
*

*

Na sy aard is die huwelik onontbindbaar.
Selfs in gevalle van die ernstigste huwelikspanning
moet daar gelowig, biddend en voihardend gesoek
word na herstel en versoening.
Vir gelowiges
is egskeiding ‘n allerlaaste en hoogs
uitsonderlike weg
wat alleen met diepe en egte verootmoediging
en belydenis gevoig kan word.
Cm hierdie rede ook
moet gelowiges hertrou met groot omsigtigheid,
ems en afhanklikheid aan God
benader.
Dit is verantwoordelike ouerskap om met in agneming
van alle faktore die grootte van ‘n gesin te beplan.
Die gelowige se vertroue op God moet steeds die
deurslaggewende faktor wees.

Egskeiding
Matt 9:6
Mal 2:13-16

Hertrou

Gesins
beplanning

In die gebruik van hulpmiddels en metodes om
swangerskap te voorkom,
moet hierdie geloof in God op geen wyse in die gedrang
kom nie.
Indien die metodes of middels nie ‘n swangerskap
voorkom nie,
moet die kind met blydskap ontvang word.
*

Wanneer dit onmoontlik is vir ‘n egpaar om langs
die normale weg ‘n kindjie te verwek,
kan swangerskap met behulp van die mediese
wetenskap bewerk word,
mits die saad en die eiersel van die
egpaar self gebruik word,
en dit op ‘n Christelik-verantwoorde wyse geskied.

In vitro
bevrugting

6.8 Arbeid en eiendom
Agste gebod: Jy mag nie steel nie.
God het aan die mens die opdrag gegee om te werk.
Die vermoë om te kan werk, is immers ‘n gawe van God.
Dit is ook die weg waarlangs die middele gevind moet word
om die lewe in stand te hou en sy kwaliteit te verbeter.

Werksopdrag

Op die terreine van die tegniek en handel,
die natuur- en geesteswetenskappe,
aWe vorme van kuns en sport,
ja, oor die hele front van die lewe met sy wye verskeidenheid,
moet ons strewe na die vervulling van ons roeping as koningskinders.

Kultuur

*

*

Cm besittings op ‘n eerbare wyse te verwerf en te
geniet, is goed.
Rykdom as sodanig is nie sleg nie,
armoede as sodanig is nie ‘n deug nie.

Besittings
Job 42:12

Spaarsaarnheid is ‘n deug
wanneer dit gepaard gaan met barmhartigheid en
mededeelsaamheid.
Wie geseën is met besittings,
moet dink aan die arme,
met oorleg aan horn meedeel,
en aan horn die geleentheid bied om ook self iets te verwerf.

Spaarsaamheid
Matt 6:1-4
Ef 4:28
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Gierigheid druis in teen die Here se opdrag tot
iiefde vir die naaste.
Oneeriikheid, bedrog en diefstal is sondes
waardeur iemand homseif wil verryk ten koste van ander.
Onchristeiike praktyke 5005 weddenskappe en dobbeiary
wat ‘n beroep doen op die menslike gierigheid,
moet afgewys word.

Gierigheid

in ‘n wéreld waarin miijoene niks anders as armoede
en hongersnood ken nie,
moet daar met groot nougesetheid gewaak word
teen die verkwisting, misbruik en besoedeiing van
die natuurlike hulpbronne wat God gee.
Aiies wat moontlik is, moet gedoen word
om die nood van die lydendes te verlig.

Armoede en nood

6.9 Waarheid en betroubaarheid
Negende gebod: Jy mag nie vals getuienis teen ‘n ander
gee nie.
God het die waarheid lief.
Hy verwag van ons
om in ons optrede en woorde ten voile betroubaar te wees.
*

*

*

Liefde vir

die waarheid
HK So 43

Om geen enkeie rede mag vais getuienis afgeie word
waar iemand verhoor word of ‘n saak ondersoek word nie.

Valse ge
tuienis

Daar mag nie jets gesê of gedoen word
waardeur iemand se naam of persoon beiaster of
geskaad kan word
deur die waarheid aan te tas
of seifs maar in die geringste te verdraai nie.

Laster

Waar die geieentheid hom ookai voordoen
moet die goeie naam van die naaste verdedig en bevorder word.

Goeie naam

6.10 Naasteliefde as geregtigheid
Tiende gebod: Jy mag nie lemand anders se huis begeer nie.
Liefde is die vervulling van die wet,
terwyl liefdeiose begeertes uit ‘n sondige hart kom.
Waar naasteiiefde ‘n Iewenswyse is, word op ‘n regverdige
wyse aan eikeen ailes gegun wat hom toekom
sonder om bevooroordeeid teenoor iemand op te tree.
SLOT
Elkeen wat gb

dat Jesus die Christus is,

is ‘n kind van God;
en ebkeen wat vir die Vader Iiefhet,
het ook die ander lief wat kinders van die Vader is.
Hieraan weet ons dat ons die kinders van God Iiefhet;
wanneer ons God Iiefhet en sy gebooie onderhou.
Die Iiefde vir God bestaan dan daarin dat ons sy gebooie
gehoorsaam.
Sy gebooie is ook nie moeilik om te gehoorsaam nie,
want enigeen wat ‘n kind van God is, kan die sondige
wêreld oorwin.
En die oorwinning wat ons oor die wêreld behaal het,
is deur ons geboof.
Wie anders is dit wat die wêreld oorwin as hy wat gb
dat Jesus die Seun van God is?
AANBEVELING:
1. Die Algemene Sinode besluit dat hierdie geloofs
dokument in die vorm van ‘n keurige pubbikasie uit
gegee word.
2. Die Algemene Sinode moedig gemeentes aan om
tydens die bevestiging van nuwe lidmate en kerk
raadsbede, ‘n eksemplaar van hierdie geboofs
dokument aan elkeen te gee.

Naasteliefde

1 Joh 5:1-5
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6.9 GELOFTEDAG
6.9.1 OPDRAG
Die Sinode besluit om die Kommissie vir Leer en Aktuele
Sake opdrag te gee am ‘n studie te maak van die wese en
inrigting van Geloftedag. (Handelinge, Algemene Sinode,
1986:567)

6.9.2 KORT HISTORIESE OORSIG
Die aand van 16 Desember 1838, ná die slag van Bloed
rivier, het Andries Pretorius ‘n dankdiens gehou. Dit kan as
die eerste nakoming van die gelofte beskou word.
In die daarop volgende jare was dit veral Sarel Cilliers en
Erasmus Smit wat die gelofte nagekom het. Smit se herden
king was suiwer godsdienstig van aard. Heel tereg was sy
uitsluitlike voorneme am die Here te dank. Cilliers en sy
familie se byeenkomste is, naas dank aan God, oak geken
merk deur ‘n vertelling van die geskiedenis en ‘n verduide
liking van die gelofte. Die res van die Voortrekkers het blyk
baar nie soveel ems met die nakoming van die gelofte ge
maak nie, moontlik as gevolg van die onsekere omstandig
hede destyds in Natal.
Die Ned Geref Kerk in Natal het in 1864 vir die eerste ge
samentlike viering van Geloftedag gesorg met die besluit dat
die dag “worde in de gemeenten godsdienstig als een dank
dag herdacht.”
In Transvaal (ZAR) is 1 6 Desembêr eers in 1865 tot ‘n openbare vakansiedag verklaar. Ten spyte van die erkenning wat
die kerk in Natal en die Volksraad aan 16 Desember gegee
het, het daar tot op daardie stadium weinig tereg gekom van
die algemene viering van Geloftedag. Die bevolking was nie
regtig deur die godsdienstige, historiese en nasionale beteke
nis van die dag aangegryp nie.
Die anneksasie van Transvaal (12 April 1877) het ‘n belang
rike invloed gehad op die viering van 1 6 Desember. So is
“Dingaansdag” in 1879 luisterryk op Luipaardsvlei gevier
met ‘n skyngeveg, toesprake (onder andere deur Paul
Kruger) en godsdiensoefeninge.
Hoewel die feeste die sterk godsdienstige karakter gehad
het wat manne soos Sarel Cilliers beoog het, het die gelofte
van 1838 tot ongeveer 1880 nie ‘n prominente plek in die
feesprogram gekry nie. Daar is eerder kiem gele op die Iei
ding van God aan die Afrikanervolk.
Na die Vrede van Vereeniging in 1902, het die strewe na
‘n Afrikanervolksgevoel sterk na yore getree. Hierin het die
viering van “Dingaansfeeste” ‘n groat rol gespeel.
Waar die viering van 16 Desember voor 1 910 in baie op
sigte op die opbou van ‘n Afrikanervolkseenheid en die
kweek van ‘n volksgevoel afgestern was, het die rebellie en
die staking van 1922 die viering van 16 Desember by die
partypolitiek betrek. So is daar in 1916, as gevoig van poli
tieke verdeeldheid, naas die Paardekraalfees, oak ‘n fees te
Senekal gehou.
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woorde: “Suid-Afrika, waarheen?” het die hele land aan
gegryp. Die gedagte was dat die Afrikaner, in die ware gees
van die Voortrekkers, moet vashou aan ‘n Christelike
lewenswandel en geloof, aan sy kerk en aan sy God.
Na 1961, toe die Republikeinse strewe verwesenlik is, het
Suid-Afrika se posisie in die internasionale gemeenskap al
meer op die voorgrond getree. Politici het Geloftedagfees
vierings gebruik am Suid-Afrika se saak te stel. Vanseif
sprekend het dit weer partypolitieke nuanses na yore ge
bring.
In die jongste verlede het al meer stemme opgegaan wat
gewaarsku het teen rassespanning as gevolg van die
Afrikaner se sterk beklemtoning van die gebeure by Bloed
rivier. Uit bepaalde oorde word selfs gesuggereer dat
Geloftedag am hierdie en ander redes hewer afgeskaf moet
word. Die Kerk kan nie afsydig staan terwyl hierdie diskussie
gevoer word nie. Daarorn moet ons stand punt inneem oar
die wese en inrigting van Geloftedag.
6.9.3 WESE EN INRIGTING VAN GELOFTEDAG
6.9.3.1 Die gelofte
“Hier staan ons voor die Heilige God van hemel en aarde
om ‘n gelofte aan Ham te doen, dat, as Hy ons sal beskerm
en ons vyand in ons hand sal gee, ons die dag en datum
elke jaar as ‘n dankdag soos ‘n sabbat sal deurbring; en dat
ons ‘n huis tot sy eer sal oprig waar dit Horn behaag; en
dat ons oak aan ons kinders sal sê dat hulle met ons daarin
moet deel tot nagedagtenis ook vir die opkomende geslagte;
want die eer van sy Naam sal verheerlik word deur die roem
en die eer van oorwinning aan Horn te gee.”
6.9.3.2 Ontleding
‘n Ontleding van die gelofte dui daarop dat drie van die be
loftes vir ons doel verdere aandag verdien, naamhik am die
dag en datum elke jaar as ‘n dankdag, soos ‘n sabbat deur
te bring; dat ‘n huis tot sy eer opgerig moes word en dat
ons oak aan ons kinders sal sê dat hulle met ons daarin moet
deel tot nagedagtenis oak vir die opkomende geslagte. Aan
hierdie drie sake word voorts aandag gegee.
6.9.3.2.1 Elke jaar ‘n dankdag
Die belangrikste aspek van 16 Desember elke jaar, is die
religieuse waarde van Geloftedag. Natuurlik moet hierdie
religieuse waarde gekwalifiseer word. In die gelofte word
telkens gewag gemaak van die eer van God. Net Hy ver
dien die roem en die eer vir die gebeure van 16 Desember
1838. Dit is die prirnére betekenis van Geloftedag. Hierdie
godsdienstige aspek van Geloftedag is deurgaans deur Eras
mus Smit en Sarel Cilliers beklemtoon.

Die 100-jarige herdenking van Geloftedag (16 Desember
1 938), het die gemoedere aangewakker. Op Monument
koppie waar ‘n skare van 200 000 saarngetrek was, het prof
J D du Toit (Totius) verkiaar: “Ons moet as Afrikanervolk
tot ons God terugkeer.”

Wanneer die nageslag terugdink aan Geloftedag, sien ons
voor die geestesoog ‘n groep mense wat in ernstige nood
verkeer. Dit was ‘n krisissituasie. Maar deur die wonderbare
ingrype van God, word gebede verhoor. In ‘n sekere sin
getuig die gebeurtenis op die walle van Bloedrivier van
wonderbaarlike gebedsverhoring en van die krag van God.
Deur hierdie ervaring beset ‘n yolk opnuut hoe afhankhik die
rnens van Hom is. Go~oftedag word sodoende ‘n dag vir
sternrnige nadenke am in geloof opnuut die afhankhikheid
van God te bely. In die taal van die gelofte is dit in die voile
sin van die woord ‘n dankdag waarop God verheerlik word.
In die proses leer ons kinders ook am in ahles hulle vertroue
op die lewende God te stel.

Die Tweede Wereldoorlog het skerp politieke verdeeldheid
gebring en op verskeie plekke is meer as een fees gehou amdat mense nie met mekaar kon of wou saamwerk nie. Maar
in 1949, met die inwyding van die Voortrekkermonument,
is die breuk weer grootliks geheel. Dr D F Malan se bekende

Terugskouend sou die gebeurtenis by Bloedrivier in Konink
ryksperspektief geplaas kon word. Dit was nie soseer die
oorwinning van Afrikaners (Blankes) oar Zoeloes (Swartes)
nie. Veeleer beskou ons dit as ‘n genadige beskikking van
God am die Christendom in hierdie land te vestig. Die gevolg
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hiervan is dat alle inwoners van die land geroep is om voor
taan in ‘n Christelike gesindheid alle vyandskap te staak en
om in ‘n gees van verdraagsaamheid en versoening in vrede
te lewe.
Die belofte van die Voortrekkers, naam Ilk dat die dag soos
‘n sabbat deurgebring moet word, beteken nie dat 16
Desember elke jaar ‘n ekstra (drie-en-vyftigste) Sondag word
nie. Net die “dag van die Here” is waarlik Sondag. Dit kan
nie van die ganse Christendom in die Republiek verwag word
om 16 Desember as ‘n Sondag te eerbiedig nie. Dit is veel
eer ‘n feesdag met ‘n Christelike grondsiag vir diegene wat
hulle graag met die karakter van hierdie dankdag wil vereen
seiwig. Ons kan niemand dwing om aan ons fees deel te
neem nie. Dit bly dus ‘n vraag of die Sabbatsklousule (wat
eers in 1952 ingestel is) regtens verdedig kan word.
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Engelse en ongeveer 60 swartmense en kleurhinge was ook
teenwoordig tydens die aflegging van die gelofte. Is alle En
gelse, kleurlinge en swartmense daardeur gebonde aan die
gelofte? Om dit verder te komphiseer: Wat van die Afrikaners
wat teen die Groot Trek gekant was en dit selfs veroordeel
het? Kan dit van hulle en hulle nageslag verwag word om
die gelofte gestand te doen? Daar moet ook onthou word
dat die latere omvang en formaat van samekomste op 16
Desember eers 25 jaar ná die slag van Bloedrivier op dreef
gekom het. Diegene wat direk betrokke was, byvoorbeeld
Andries Pretorius self, het — moontlik vanweë omstan
dighede — vir die eerste jare nagelaat om op 16 Desember
“Dingaansfees” te vier.
Dft moet duidelik wees dat niemand ‘n ander mens deur ‘n
gelofte kan bind nie. ‘n Gelofte is ‘n persoonlike onderne

ming voor God. NOg die nageslag, nóg die volksgenoot is
Desnieteenstaande vereis die karakter van Geloftedag dat
lidmate in die geleentheid gestel moet word om eredienste
by te woon. Indien daar nie in die omgewing ‘n fees gereël
is waar die Woord bedien word nie, behoort die kerkraad
hiervoor voorsiening te maak. Tereg het die Algemene
Sinode van 1986 besluit: (Handelinge, bI 567 en 728) “Die
Algemene Sinode beveel by gemeentes aan dat elke
gemeente voorsiening maak vir sy lidmate om ‘n erediens
tydens Geloftefeesvieringe by te woon.”
Die Kerk se taak is om toe te sien dat daar geleentheid sal
wees om God opnuut op 1 6 Desember te eer en te verheer
uk. Die reeling van allerlei kulturele aktiwiteite waartydens
‘n historiese terugblik gewerp word, is die verantwoorde
likheid van feeskomitees of kultuurliggame. Dit beteken nie
dat hierdie aspek vir ons lidmate onbelangrik is nie. Dit is
nie verkeerd as ‘n yolk sy helde vereer nie. Interessante en
eietydse feeste kan gereël word. Benewens die religieuse
aspek, het Geloftefees ‘n historiese element wat nie afge
skeep moet word nie. Die kulturele waarde daarvan word
met waardering erken. Maar dit is nie die taak van die Kerk
om dit te reel nie. Lidmate — wat aan hierdie liggame ver
bonde is — neem vir die kulturele aktiwiteite verantwoorde
Iikheid.
Ult bostaande beklemtoning van die religieuse karakter van
~eIoftedag, volg vanself dat party-politieke toesprake nie
by feesgeleenthede gepas is nie. Dit is nie ‘n dag vir politieke
terugblikke of politieke vergesigte nie. Ongelukkig is Gelofte
feeste in die verlede rnisbruik vir propagandistiese dod
eindes.

daaraan gebind. Die nageslag en die volksgenoot kan huhie
wel met die inhoud van die Gelofte vereenselwig en hulle
sodoende daaraan bind.
Miskien moet daar minder wetties oor hierdie aspek gedink
word. Diegene wat hulle met die godsdienstige en historiese
betekenis van Geloftedag kan vereenselwig, het die morele
verpligting om die fees getrou voort te sit.

6.9.4 AANBEVELINGS
6.9.4.1 Die Algemene Sinode oordeel dat Geloftedag gevier
behoort te word deur diegene wat hulle met die godsdiens
tige en historiese betekenis van die dag kan vereenseiwig.
6.9.4.2 Die godsdienstige aspek van Geloftedag moet voor
rang geniet, tog kan die dag ook met kulturele aktiwiteite
gevul word.

6.10 GELOOF: GODS WERK OF MENSE
WERK?
6.10.1 OPDRAG
Die Algemene Kommissie vir Leer en Aktuele Sake kry op
drag om aan die kerk leiding te gee ten opsigte van die juiste
verband tussen die soewereine genadewerk van God aan

die een kant en die oproep tot die mens om te gb, aan die
ander kant. In die ondersoek word die AJK en AKAE die
geleentheid gebied om saam te besin oor die praktiese im

phikasies daarvan. (Handehinge, Algemene Sinode 1986: 534)
6.10.2 INLEIDING

Wanneer nie die politieke verskille nie, maar die eenheids
band van die geloof in God voorop staan, bring dit mense
van verskillende politieke beskouinge byeen. Die godsdiens
tige aspek van Geloftedag is die saambindende faktor tus
sen lidmate wat andersins van mekaar verskil. In hierdie hg
is die organisering van twee of meer Geloftefeeste in die
selfde geografiese omgewing, te betreur.

Die probleem waarmee ons hier gekonfronteer word, stel
ons voor eeri van die mees fundamentele vrae waarmee
geworstel word in kerk en teologie, nI. die relasie tussen die
daad van God en die daad van die mens. (Vgl. DL 2,5; Fih
2:12-13) Dit word gereflekteer in die felle stryd tussen Au
gustinus en Pelagius, Luther en Erasmus, Rome en Refor
masie, Remonstrante en kontra-Remonstrante.

6.9:3.2.2 ‘n Huis tot sy eer

Ook binne die gehedere van die Ned Geref Kerk bestaan daar
tans heehwat onrus rondom hierdie aangeleentheid. Dit kan
toegeskryf word aan verskillende faktore. Ons lidmate kom
dikwels in kontak met ‘n soort prediking en spiritualiteit wat
deur ander geloofstradisies — soos met name die Armi
nianisme en Anabaptisme — gestempel is, waardeur hulle
in die war gebring word. Dit het gedeeltehik ook daarmee
te make dat die Ned Geref Kerk self vanweë sy geskiedenis
‘n bepaalde tweeslagtigheid in vroomheidstipe vertoon deur
dat die gereformeerde elemente van sy erfenis aangevul is
met elemente uit die evangeliese tradisie wat dikwels ver
want is aan metodistiese en Arminiaanse opvattings.

Die belofte om ná die oorwinning ‘n kerkgebou op te rig,
is spoedig in Pietermaritzburg nagekom. Die Voortrekker
kerkie is ‘n sigbare teken van dankbaarheid teenoor die Here.
Dit is ‘n blywende simbool wat herinner aan God se bystand
in die uur van nood.
6.9.3.2.3 Deelname van opkomende geslagte
Daar bestaan meningsverskil oor die vraag in hoeverre die
gelofte die nageslag bind. Het die gelofte net vir daardie
betrokke Voortrekkers en hulle kinders gegeld? Benewens
die feit dat die teks van die gelofte moontlik met verloop
van jare uitgebrei is, bly dit ‘n vraag of die kommando die
mandaat gehad het om alle Afrikaners te bind. Trouens, dre

6.10.3 ‘n FOUTIEWE VRAAGSTELLING
Nog ‘n uiters belangrike rede waarom hierdie problematiek
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deur die eeue ‘n sekere hardnekkige onoplosbaarheid ver
toon, is die feit dat die wyse waarop die vraag dikwels ge
stel word, ‘n oplossing by voorbaat onmoontlik rnaak. Dit
geld ook vir ons titel nI Geloof: Gods werk of mensewerk?
So gestel impliseer dit ‘n relasie waarvolgens God se werk
en die mens se werk met mekaar konkurreer. Cm God se
genade te eer, moet jy die mens se verantwoordelikheid ont
ken, of orngekeerd moet jy die mens se verantwoordelik
heid red ten koste van God se soewereine genade. ‘n Der
de moontlikheid bestaan daarin dat jy die twee perspektiewe
ongeIntegreerd naas mekaar bly handhaaf. Die keuses waar
voor die probleemstelling iou derhalwe plaas is Of deter
minisme Of sinergisme of ‘n dubbelslagtige geloofslewe wat
heen en weer tussen die twee moontlikhede skipper.
Binne hierdie “populêre denke” word God en mens op die
selfde vlak naas (d.w.s. teenoor) rnekaar gedink en die ver
antwoordelikheid vir die verlossing word tussen hulle ver
deel. Die verdeling mag 50:50, 90:10 of 100:Owees, maar
die struktuur waarbinne die verdeling plaasvind, bly die
selfde: as God iets doen kan die mens dit ook nie doen nie;
en as die mens iets doen, kan dit nie God wees wat dit doen
nie. Hierdie denkwyse is egter totaal in stryd met die Skrif
orndat dit nie rekening hou met die kwalitatiewe verskil tus
sen God en mens nie. God word ‘n groot Mens, en die mens
‘n klein god. Aan die mens word ‘n eie selfstandige bestaan
naas God toegeken hoewel hierdie outonorne mens dan
natuurlik ook nog in ‘n verhouding tot God kan staan. Vol
gens die Skrif het ons egter geen eie bestaan buite Horn nie.
In die woorde van Hand 17:28 “Want deur Horn lewe ons
beweeg ons en bestaan ons.” Of Ps 139:5 “U ornsluit my
van alle kante.” Alleen wanneer ons dit in gedagte hou,
word dit moontlik orn die genade te verstaan op ‘n wyse
wat ons verantwoordelikheid nie ontken nie, en die mens
se verantwoordelikheid te handhaaf sonder dat dit die
genade bedreig.
6.10.4 VERLOSSING UIT GENADE ALLEEN
Die oortuiging van die Reformasie soos neergelê in ons
belydenisskrifte, is dat die verlossing van die mens enkel
ult genade (sob gratia) tot stand korn. In die res van die
Christenheid word die voorste(ling gehuldig dat ‘n mens wel
met behuip van die genade gered word, maar dat jy dan tog
op die een of ander wyse iou inset rnoet lewer deur te kies
om van die genade gebruik te rnaak, daarmee saam te werk
of rninstens uit eie beweging gewi(lig te wees orn dit te ont
yang. Daarteenoor beklemtoon die Reformasie dat ons ver
los word uit genade alleen.
Die reformatoriese posisie is in hierdie opsig radikaal deur
dat dit uitgaan van die totale bedorwenheid van die mens
like natuur, wat ook sy vrye wil en alles insluit wat horn in
staat sou kon stel om van sy kant ‘n rol — hoe gering ook
al — met betrekking tot sy redding te vervul. Van same
werking met die genade is geen sprake nie. Verlossing is
derhalwe volkome ‘n genadedaad van God waartoe die rnens
geen bydrae kan of hoef te lewer nie en met die oog waarop
hy geen voorwaarde kan of hoef te vervul nie.
Miskien is Ef 2:1-10 die Skrifgedeelte wat in hierdie verband
die reformatoriese posisie die duidelikste verwoord: ons is
dood in die sonde, volledig onbekwaam om enigiets goeds
te begeer of te doen, en as sodanig voorwerpe van Gods
toorn. Slegs God kan ons red vanweë sy onuitspreeklike
liefde vir sondaars, en Hy het dit ook gedoen in die dood
en opstanding van Christus, in Wie Hy ons geskep het om
ons lewe te wy aan die goeie dade waarvoor Hy ons bestem
het, terwyl Hy ons uit genade deur die geloof in hierdie
genadewerklikheid van die heil laat deel.
Hierdie radikale posisie word duidelik verwoord in ons be
lydenisskrifte. Sprekend in hierdie verband is NGB 22 waar
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die gedagte afgewys word dat Christus net ‘n halwe Ver
losser sou wees, met ‘n beroep op Rom 3:28. Baie duidelik
is ook HK Sondag 1 waar die ganse heil slegs aan die werk
van die drie-enige God toegskryf word, soos ook Sondag
23 waarin die volledige genadekarakter van die verlossing
beklemtoon word. Dieselfde geld ook vir die Dordtse Leer
reels waarin uitgespel word dat die verlossing die vrug is
van Gods genadige en vrye verkiesing en dat dit die mens
ten deel val uit (outer genade, deur die werking van die
Heilige Gees (DL 1, 3/4). Duideliker kan dit nie gesO word
as wat ons dit in Ef 2:8-9 vind nie: “JulIe is inderdaad uit
genade gered, deur geloof. Hierdie redding kom nie uit Julieself nie: dit is ‘n gawe van God. Dit kom nie deur Julie eie
verdienste nie, en daarorn het niemand enige rede om op
homself trots te wees nie.”
6.10.5 VERLOSSING DEUR GELOOF ALLEEN
Net so sterk as wat die Reformasie die genade alleen (sola
gratia( bekierntoon het, het hulie ook gestry vir die geloof
alleen (sola fide). Daarmee het hulie nie met hulseif of met
die Skrif in teenspraak gekorn nie, maar met die oproep
“geloof alleen” wou huile juis die “genade alleen” onder
streep. Met “geloof alleen” wou huile ‘n streep trek deur
aile menslike teenprestasie en die mense juis oproep om te
ewe uit die “genade aileen”. Die oproep tot geloof was juis
bedoel as ‘n appèl op die mens orn sy (gewaande) outonornie
watso kenmerkend is van die “poIêredenke” (punt 6.10.3),
prys te gee en God se genade te ontvang en daaruit te leef.
Die verkondiging van God se genade in Christus, en die ap
pèl tot geloof in Christus kornpeteer derhalwe nie met
mekaar nie, maar impliseer mekaar. “Genade” en “geloof”
korrespondeer met mekaar soos “gee” en “ontvang”. Die
verantwoordelikheid van die mens bestaan veral daarin om
alle aandeel in die verlossing te Iaat vaar en God se genade
in Christus te aanvaar (2 Kor 5:20), d.w.s. dit nie te ver
werp nie.
Geloof ontaard in ‘n verdienstelike goeie werk die oomblik
dat dit verstaan word as ‘n selfstandige menslike daad wat
die genade aanvul. Volgens hierdie siening gee God wel sy
genade in Christus wat genoegsaam is om die mens te red,
maar die mens se “aandeel” bestaan daarin dat hy die
genade moet aanneem. Die genade word verstaan as ‘n
moontlikheid tot redding, maar eers die menslike beslissing
maak dit ‘n werklikheid. Teen die duidelike bedoeling van
die Skrif in word die geloof dan weer ‘n grond vir redding
en vir roem (Rom 3:24,27; 4:1 e.v.; Ef 2:9 ens). Die Bybel
leer egter nêrens dat die mens gered word op grond van sy
geloof (dia pistin) nie, rnaar wel langs die weg van die geloof
(dia posteoos) Daarom rnoet ook die (minder duidelike) weer
gawe van die NAV in tekste soos Rom 4:9 (“omdat Abra
ham geglo het, het God horn vrygespreek”), nie so verstaan
word, asof die geloof van Abraham die grond of verdienende
oorsaak van sy regverdiging was nie. As sodanig is dit nie
verdienstelik of die mens se bydrae tot sy redding nie, maar
slegs die aanvaarding van die vryspraak wat God in Christus
deur die Woord oor ons uitspreek. Daarom dat die Refor
masie parallel met die uitdrukkings genade alleen (sola gra
tia), geloof alleen (sola fide) ook nog gepraat het van die
Woord alleen (sola Scriptura(.
6.10.6 DIE GELOOF AS GAWE VAN GOD
Cm die geloof as gawe van God goed te begryp, is dit
belangrik om die onderskeid, rnaar ook die eenheid van die
werk van Christus en die werk van die Heilige Gees te ver
staan. Christologies gesproke is dit waar dat ons heil heel
ternal sonder ons, buite ons, eens en vir aityd volmaak in
die kruis en opstanding van Christus voltrek is. Pneuma
tologies rnoet egter gesê word dat die Gees ons met ons
voile verantwoorde(ikheid betrek by die verwerkliking van
die heil in ons (ewe. Daarby gaan dit heelternal anders toe.
Die Gees oorreed ons deur die Woord, worstel met ons, oor
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win ons weerstand en bring ons dikwels eers iangsamer
hand daartoe om te lewe uit die heil wat in Christus ons toe
gesé word. Die werk van die Gees dra nie die karakter van
‘n magiese oorrompeiing nie, maar van ‘n persoonlike oorre
ding waarby ons wil nie uitgeskakei word nie, maar in oor
eenstemming gebring word met God se wil. Terselfdertyd
moet aan die eenheid van die werk van Christus en van die
Gees vasgehou word. Juis wat Christus gedoen het, deel
die Gees deur die Woord aan ons uit. Hierdie eenheid blyk
uit Joh 16:14 “Hy sal My verheerlik, want wat Hy van My
ontvang, sal Hy aan Julie verkondig.” Die werk van die
Heilige Gees in die lewe van die gelowiges moet derhaiwe
nie as aanvuiiing beskou word by die werk van Christus nie
“want dit sou beteken dat Christus siegs ‘n haiwe Verbs
ser is” (NGB Art 22). Die geloof as gawe van die Gees het
derhaiwe geen seifstandige bestaan naas Christus as die
sentrale inhoud van die geboof nie. Dit is dus nie Christus
plus die geboof wat ons geregtigheid is nie, maar Christus
self en Christus alleen is ons Geregtigheid (NGB Art 22). Die
geboof is volkorne gerigtheid op Horn. In die geboof kyk die
mens weg van homself na Christus. Daarorn het Calvyn ook
gepraat van die “leegheid” van die geboof, orn daarrnee aan
te dui dat die geboof loutere reseptiwiteit is. Ons word nie
deur ons geloof, of op grond van ons geboof, ook al is dit
‘n gawe van die Gees, gered nie. Ons word enkel deur
Christus se Selfofferande gered langs die weg van die geloof
wat aan Horn vashou en op Horn vertrou. Met genade al
leen, geloof alleen, die Skrif alleen, het die Reformasie be
doel Christus alleen.
6.10.7 GEVOLGTREKKING
Dit is derhaiwe duidelik dat daar geen spanning in die Skrif
bestaan tussen die verkondiging van God se genade in
Christus Jesus en die appèl tot geloof nie. Laasgenoemde
bestaan juis daarin dat die mens opgeroep word orn able po
gings om hornself te red moet Iaat vaar en horn voikome
moet verlaat op die versoening wat God bewerk het (2 Kor
5:20).
6.10.8 AANBEVELING
Die Sinode aanvaar die versiag as standpunt met betrekking
tot die verband tussen die soewereine genadewerk van God
aan die een kant en die oproep tot die mens om te gb, aan
die ander kant.

6.11 GEREFORMEERDE EKUMENDESE
SINODE: KERK, WETENSKAP EN
TEOLOG~E
6.11.1 OPDRAG
Die Algernene Sinode neern kennis van die pastorale advies
(Acts p43-44) en verwys dit saarn met die beoogde studie
gids na AKLAS vir verdere hantering (Acts p44-4-5). (Hande
linge, Algernene Sinode 1986:662)
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beide van die egliede iemand is wet geslagshersteloperasies
ondergaan het na yore kan kom vir aanneem- en/of pleeg
ouers. Die vraag is, kwalifiseer huile (of behoort hulle te
kalifiseer) as egliede vir ‘n wettige huwelik en aanvaarbare
aenneem- en/of pieegouers vir sorgbehoewende kinders.
6.12.2 AGTERGROND
Die Sinode het reeds besluit dat willekeurige gesiags
veranderingsoperasies onaanvaarbaar is, maar dat geslags
hersteloperesies aanvaarbaar is. Die vraag is nou of laas
genoemde gevable kwalifiseer vir ‘n huwelik en ouerskap
(aanneming of pleegsorg).
6.12.3 BEVINDING
Indien dit ‘n geslaagde hersteboperasie was, is die rnoont
likheid en die aanvaarbaerheid van ‘n huwelik en ouerskap
voor die hand liggend. Uit sulke huwelike is al eie kinders
gebore. Die een belangrike vraag is egter of die betrokke per
sone die hele aangeleentheid psigies en religieus verwerk
het en as stebiele en sielkundig gesonde rnense beskou ken
word wat volledig in staat is om die verpligtinge en ver
antwoordelikhede van die huwelik en ouerskap te aanvaar.
Dit is naamlik bevind dat dit juis by gevalle soos hierdie is
waarby dear oor ‘n lang tydperk dinge verab sielkundig skeet
gegroel het. Daarom is grondige terapie nodig voordat huwe
Ilk of ouerskap oorweeg ken word. Mear daar bestean nie
wesenlike prinsipiële besware dearteen nie.
6.12.4 AANBEVELINGS
6.12.4.1 Die Algemene Sinode ontmoedig persorie wet
gesbagsveranderingsoperasies ondergaan het om in die
huwelik te tree en oordeel dat sodanige persone nie geskik
is om as aanneem- of pleegouers op te tree nie.
6.12.4.2 Die Algemene Sinode besbuit verder soos voig:
6.12.4.2.1 Wanneer persone wat geslagshersteboperasies
ondergaan het versoek om in die huwelik te tree, het die
huweliksbevestiger ‘n buitengewoon groot verantwoorde
likheid om sodanige persone deur huwebikskategese te be
gelei voordat die huwelik voltrek word.
6.21 .4.2.2 Wanneer persone wat gesbagshersteboperasies
ondergaan het aanbied om as pleeg- of aanneemouers op
te tree, moet die maatskaplike werker en/of ander bebang
hebbende professionele adviseurs, hulle deeglik vergewis
van die geskiktheid van die egpaar voordat ‘n kind aan huble
toevertrou word.

6.13 HUWELDK VAN GOD EN
SKYNHUWELDK

6.12 GESLAGSHERSTELOPERASHES

6.13.1 OPDRAG
Die Algemene Sinode versoek AKLAS om by die bestudering
van, en die opstel van versbae oor aengeleenthede wet die
huwebik ernstig reek, prakties onderskeid te meak tussen
aan die een kant die huwelik van God, soos die Kerk dit wel
meg inseën, bearbel en bevorder, en aan die ander kant die
skynhuwebik wet op ongebdige manier of tussen onbevoegde
persone voltrek word en wet eintlik sondig en tugwaardig
is, en om dan aan die Kerk bruikbere definisies, onderskeide
uk van die huwebik van God en die skynhuwebik te verstrek.
(Handelinge, Algemene Sinode 1986:606).

6.12.1 OPDRAG:
Die Algernene Sinode verwys die besluit in Pt 12.5.2 (Agen
da, Algernene Sinode 1986:125) na AKLAS om in oorleg
met die AKDB verder te besin oor:

6.13.2 WERKWYSE
Die Kommissie hou hierdie opdrag in gedagte wanneer deer
oor die huwelik besin word.

6.11.2 WERKWYSE
Die Kommissie het die dokurnentasie ondersoek en besluit
om daarvan kennis te neem. Op hierdie stadium is geen ver
dere optrede in hierdie verband nodig nie.

6.12.1.1 ‘n Moontlike huwelik van ‘n persoon(one) wat
sulke operasies vir “gesiagshers-tel” ondergaan het en

6.14 HUWELOKSORG: STRUKTURER~NG

6.12.1.2 die rnoontlikheid dat “egpare” waerven een of

Die Algemene Sinode besluit:

6.14.1 OPDRAG
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6.14.1.1 Die huweliksorg van die NG Kerk word onder
AKAE gestruktureer vir sy oorhoofse administratiewe ka
nalisering na die Algemene Sinode. Die AKAE sal ‘n sub
komitee vir huweliksbediening skep waarop die AJK, AKDB
en AKLAS verteenwoordig sal wees.
6.14.1.2 Die AJK, AKDB en AKLAS sal elk afsonderlik be
sluit hoe hul die faset wat hul opdragte raak, intern sal
struktureer. (Handelinge, Algemene Sinode 1986:670).

6.14.2 WERKWYSE
In samewerking met die ander kommissies het u kommis
sie, waar nodig, aan hierdie saak aandag verleen. Die Alge
mene Kommissie vir Ampsbediening en Evangelisasie rap
porteer meer volledig hieroor.

6.15 KA~ROS

—

LITURGIEE

6.15.1 OPDRAG
Die bestudering van die Kairos-Liturgieë word verwys na die
Algemene Kommissie vir Leer en Aktuele Sake. (Handelinge,
Algemene Sinode 1986:687)

6.15.2 BEVINDINGE
6.1 5.2.1 Die teologie wat uit die preeksketse spreek, asook
uit die kort interpretasies van enkele tekste wat aangegee
word, en uit die kort gebede wat hier afgedruk word, is ‘n
teologie wat ten nouste saamhang met en ook voortvloei
uit die bekende Kairosdokument. ‘n Beoordeling van die
Kairos-Iiturgieë beteken in feite dus ‘n beoordeling van die
Ka i rosd oku me nt.

6.15.2.2 Die Kairosdokument is amptelik op 25 Septem
ber 1985 vrygestel. In 1 986 is dit gepubliseer deur die In
stitute for Contextual Theology, en deur 1 52 persone uit
‘n groot verskeidenheid kerke onderteken.
6.15.2.3 Terwyl ons vir die waarneming en die konstate
ring van die siektetoestand in die Suid-Afrikaanse same
ewing groot begrip het, het ons egter ernstige probleme met
die analise en die beskrywing van die moontlike genesing
daarvan. Die invloed van die sogenaamde Bevrydingsteo
logie of, breër, die Politieke teologie, is hier duidelik aanwe
sig.

6.15.2.4 Die diepste bron van konflik in Suid-Afrika is die
onderdrukking van die een ras, die swartmense, deur die
ander ras, die blankes, sé die Kairosdokument. Maar Bybels
teologies is die grootste onderdrukking tog seker die las van
die sonde waaronder witmense en swartmense, rykes en
armes, gebuk gaan. Die diepste bron van ons konflik is tog
seker die felt dat mense — aIle mense — in die greep van
Satan verkeer. En daarom is die werklike bevryding nie aller
eers ‘n politieke bevryding of selfs ‘n verandering van re
gering nie, maar ‘n verlossing deur Christus uit die mag van
sonde.
Deur die kern van die konfliksituasie die spanning tussen
rasse te verklaar, en die oplossing van die spanning in die
verdwyning van die twee kiasse te sien, is ‘n ernstige re
duksie — nie alleen van die konfliksituasie nie, maar ook van
die Bybelse boodskap van Goddelike versoening. Deur
Christus alleen maar aan die kant van die minderbevoor
regtes en onderdruktes te sien, word die diepte van sy
sondaarsliefde misgekyk wat alle mense insluit en nie net
‘n sekere groep nie.

6.15.3 AANBEVELING
Omdat die Kairos-liturgieë hierdie soort teologie veronder
stel en dit as basiese boodskap verkondig, kan ons op prin
sipiële gronde dit nie aanvaar nie, en mag gemeentes nie
hiervan gebruik maak ie.

6.16 KERK EN SAMELEW~NG
6.16.1 OPDRAG
Die Algemene Sinode dra die voortgesette besinning oor
Kerk en Samelewing aan die Algemene Kommissie vir Leer
en Aktuele Sake op om ook die inkomende kommentaar te
evalueer en aan die volgende sinode te rapporteer. (Han
delinge, Alemene Sinode 1986:687)

6.16.2 WERKWYSE
Die Kommissie het kommentaar ontvang van individuele lid
mate, predikante, kerkrade, binne- en buitekerklike instan
sies en ander kerke. Uiteenlopende menings word in die
kommentaar weerspieël.
Al hierdie kommentaar — in die vorm van briewe, memoran
da ensovoorts — is gedupliseer en deur ‘n goed-verteen
woordigende subkommissie deurgewerk, geëvalueer en so
ver moontlik ingewerk. Daarna is dit by meer as een geleent
heid aan die voIle vergadering van die Algemene Kommis
sie vir Leer en Aktuele Sake voorgelê. Die dokumentasie
word ter insae op leer bewaar.
Uit die aard van die saak het die oorweging van die stukke
heelwat tyd en aandag van kommissielede geverg. Verskeie
vergaderinge is gehou en langdurige besprekinge is gevoer.
Die wyse waarop die hersiene konsep aan die Sinode voor
gelé sou word, het ook heelwat besinning meegebring.
Uiteindelik is besef dat wysiginge nie op ‘n fragmentariese
wyse aangebied kon word nie. Die skrapping, vervanging
of invoeging van woorde, sinne of paragrawe, sou die hante
ring van die verslag ter vergadering bemoeilik. Daarom is
besluit om die hersiene konsep in geheel voor die Sinode
te lê. Dit moet dus in sy totaliteit gelees en geevalueer word.
Afgevaardigdes kan desgewens tydens voorbereiding self
die inhoud met die bestaande Kerk en Samelewing vergelyk.
Die vrug van hierdie arbeid word in ‘n afsonderlike bylae
(Konsep van die hersiene Kerk en Samelewing) aan die Al
gemene Sinode voorgelê.
6.16.3 AANBEVELING

6.16.3.1 Die Algemene Sinode gaan nou oor
tot die behandeling van die hersiene Kerk en
Sam&ewing.
6.17 KOMMUNOSME: TEKENS VAN D~E
TYE EN D~E MARXHSME
6.17.1 OPDRAG
Die Algemene Sinode versoek die Kommissie vir Leer en Ak
tuele Sake om ‘n dogmaties-eksegetiese stuk vanuit die
eskatologie op te stel ten einde te dien as maatstaf om die
tekens van die tye (met verwysing na onder andere die Kom
munisme en die Bevrydingsteologie) vanuit die Woord te kan
beoordeel. (Handelinge, Algemene Sinode 1986:607)

6.17.2 DIE TEKENS VAN DIE TYE
In sy profetiese rede (Matt 24 en 25) het Jesus sy volge
lingo gewaarsku dat hulle nie mislei moes word deur allerlei
valse profete met hulle dwaalleringe nie. Dit is ‘n waar
skuwing wat ook op ons dag van toepassing is. Ons ewe
in omstandighede waarin ons oorval word deur ‘n stortvloed
gedagterigtings, ideologië en teologiee wat ons Christelike
geloof weerspreek. Dit is uiters moeilik om in sulke
omstandighede nie verward te raak nie.
‘n Denkrigting waarvan ons weldeeglik kennis moet dra, aan
gesien dit die waarheid van die evangelie ontken, is die
Marxisme. Dit is ‘n denkrigting wat voortbou op die idees
van die filosoof Karl Marx (1818-1883). Marx se gedagtes
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kon vir die eerste keer na 1917 deur Lenin in die Sowjet
Unie in die praktyk toegepas word nadat die Kommuniste
die mag in die hande gekry het. Na die Tweede Wêreldoor
log het hierdie ideologie die offisiële denkrigting van Oos
Europese lande asook sekere lande in Asië, Afrika en Latyns
Amerika geword. In baie lande is daar “bevrydingsbewe
gings” wat die bestaande regerings wil omverwerp, wat ook
die Marxisme aanhang.
Die Bevrydingsteologie is ‘n poging om sekere gedagtes van
Marx met die Bybel te versoen. Bevrydingsteoloe maak ver
al gebruik van Marx se analise van die samelewing; baie van
sy ander sieninge het egter ook invloed uitgeoefen op die
meeste van hulle se denke.
Jesus het sekerlik nie spesifiek die Marxisme in gedagte ge
had toe hy sy dissipels teen verleiers gewaarsku het nie. Hy
het dit teen alle dwaalleraars gehad — Karl Marx inkluis.
Daar word gewoonlik van die “tekens van die tye” gepraat
as daar sprake is van verskynsels wat met die eindtyd te
doen het. Hierdie uitdrukking kom slegs in Matt 1 6:3 voor.
Daar het dit uitsluitlik te doen met die tekens waaraan Je
sus se tydgenote moes kon sien dat Hy inderdaad die Mes
sias is, naamlik die manier waarop Hy sou sterwe en weer
opgewek word (vgl Matt 12:40). Die Bybel praat egter meer
male van die tekens van Jesus se naderende wederkoms.
Hierdie tekens word gewoonlik ook populer-weg die “tekens
van die tye” genoem. Ons wil hier van die “tekens van die
tye” in laasgenoemde sin praat.
Hierdie tekens is daar om die kerk van die Here te herinner
dat Jesus se wederkoms naby is. Dit is die tekens wat “die
laaste dae” karakteriseer. Ons lewe tans in hierdie Iaaste
dae, die eindtyd, die tyd tussen Jesus se hemelvaart en sy
wederkoms. As ons hierdie tekens raaksien, moet dit ons
daaraan herinner dat Jesus se beloofde wederkoms nog vas
staan.
Dit moet egter beklemtoon word: dit is nie moontlik om op
enige manier die datum van Christus se wederkoms selfs
by benadering te bereken nie (Mark 13:32). Hy sal soos ‘n
dief in die nag kom; met ander woorde: heeltemal onver
wags (1 Tess 5:2). Dit is dus onverantwoord indien mense
beweer, soos deesdae dikwels gebeur, dat die “tekens van
die tye” daarop sou wys dat Christus se wederkoms binne
enkele jare moet plaasvind. Dit kan inderdaad more gebeur;
ons kan net so goed nog eeue lank daarop wag.
Net so sou dit ‘n fout wees om die huidige Ieier van die
Sowjet-Unie met die antichris te identifiseer. In die tyd van
die apostels was daar al baie antichriste (1 Joh 2:18-22)
en daar kan dus nog baie ander verwag word — onder an
dere ateIstiese kommuniste.
Die tekens van Christus se naderende koms sluit baie dinge
in: oorloë, vervolging van die gelowiges, die optrede van vals
profete en vals Christusse (Matt 24), Iiefdeloosheid en
wreedheid (2 Tim 3:1-5) en die aanhang van dwalinge deur
Christene (2 Tim 4:3). Al hierdie dinge het deur die eeue
sedert Jesus se tyd voorgekom; in ons tyd sien ons al hier
die dinge nog steeds — ook by die Kommunisme en die Be
vrydingsteologie, aihoewel hierdie gedagterigtings beslis nie
die enigste tekens van die tye is nie.
Sedert die einde van 1 989 het daar geweldige veranderinge
in Oos-Europa plaasgevind. Een kommunistiese bewind na
die ander het tot ‘n val gekom en die beweging in die rig
ting van groter demokrasie het onstuitbaar geword. Die her
eniging van Duitsland lyk onafwendbaar. Dit het vir die
wéreld duidelik geword dat die Kommunisme ‘n klaaglike
mislukking en ‘n onmenslike stelsel is. Mens moet beslis die
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hand van die Here in al hierdie gebeurtenisse sien (NGB, art
13 en Heidelbergse Kategismus, So 9 en 10). Hierdie
omwentelinge kan ook geInterpreteer word as deel van die
“tekens van die tye” wat ons moet help om waaksaam te
bly vir Christus se skielike en onverwagse koms.

6.17.11 Die Marxisme getoets aan die Bybel
Indien Christene enige verskynsel op aarde wil beoordeel,
moet dit teen die agtergrond van die Bybel gedoen word.
Dit is ook nodig ten opsigte van die Kommunisme en die
Bevrydingsteologie. Ons wil hier die standpunt van die Kom
munisme verduidelik aan die hand van verwysings na uit
sprake van Marx en Lenin. Die standpunt van die Bevrydings
teologie word weergegee met aanhalings uit die Kairos
dokument en The Road to Damaskus waarna hierdie idees
met die Bybel vergelyk word.
• Kapitaliste en werkers is onversoenbare teenstanders
Vir alle Marxiste, die bevrydingsteoloe inkluis, is hierdie ge
dagte die vertrekpunt van hulle denke. Volgens Marx se
Kommunistiese Manifes loop die stryd tussen onderdrukkers
en onderdruktes soos ‘n goue draad deur die geskiedenis.
Voorheen was dit vrymanne en slawe, patrisiërs en pie
bejers, leenhere en leenmanne asook gildemeesters en hand
angers wat teenoor mekaar gestaan het. In die industriëie
tydvak kry mens aan die een kant die burgerlike klas, die
kapitaliste, die besittersklas; aan die ander kant staan die
werkers, die proietariaat, die loonarbeiders. Tussen hulle
heers daar voortdurend stryd.
Volgens The Road to Damascus is die onderdrukkers die
koloniseerders, die imperialiste en die kapitaliste van
Westerse lande. Hulle slagoffers is hoofsaaklik mense van
die Derde Wéreld, die armes, swartmense. Hierdie verde
ling is selfs in die kerk te vinde en daarom heers daar tus
sen Christene aan albei kante ‘n “ideological war” (par. 22).
Die kerk het “a site of struggle” geword (par. 27).
Hierdie verdeling van die mensdom in verdrukkers en onder
druktes is vreemd aan die Bybel. Natuurlik is die Bybel gekant
teen enige vorm van onreg en diskriminasie. Die Bybel vra
dat die reg van enige veronregte herstel moet word. Maar
die groepering van die mensdom in rykes en armes word
nêrens as van fundamentele aard gesien nie.
Daar is egter ‘n baie dieper kloof tussen twee ander groepe
wat deur die Berydingsteologie misgekyk word: die
gelowiges en die ongelowiges. In Matt. 25 verduidelik Je
sus aan die hand van twee gelykenisse — die van die tien
meisies en die van die skape en die bokke — dat die mens
dom by die oordeelsdag in twee groepe verdeel sal word:
diegene wat gereed is vir Jesus se wederkoms en diegene
wat sonder Hom gelewe het. Openb. 20:11-1 5 Se dat die
mense eendag verdeel sal word in’n groep wie se name in
die boek van die ewe staan en hulle wat in die vuurpoel ge
werp sal word.
• Kapitalisme is die oorsaak van al die wêrekf se ellendes
Kapitalisme staan deesdae bekend as die vryemark-stelsel.
In die stelsel mag enige mens ‘n onderneming stig, kapitaal
daarin belê en probeer om wins daaruit te maak. As so ‘n
onderneming groot genoeg is, kan hy ander mense teen ver
goeding in diens neem. As een mens alleen nie genoeg kapi
taal kan bekom om ‘n onderneming aan die gang te kry nie,
kan hy saam met andere ‘n maatskappy stig.
Marx en Lenin het in feitlik al hulle geskrifte die Kapitalisme
verdoem. Volgens hulle is dit ‘n onregverdige stelsel omdat
die kapitaliste hulle werknemers, die arbeiders, altyd te mm
betaal in hulle soeke na wins en rykdom.
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Lenin beskryf in sy werkie Sosialisme en Godsdiens die
sarnelewing van sy tyd as een wat in alle opsigte gebaseer
is op die uitbuiting van die werkersklas deur ‘n klein minder
held, die kias van die grondbesitters en die kapitaliste. Dit
is vir horn ‘n slawe-gerneenskap orndat die sogenaarnde vrye
werkers slegs genoeg vergoeding ontvang sodat hulle kan
aanhou werk en wins vir die kapitaliste kan produseer. So
word die stelsel van kapitalistiese slawerny in stand gehou.
In The Road to Damascus word Kapitalisme en Imperialisme
vereenselwig. Dit word ook “consurnerist materialism”
genoem (par. 50). Die gevolg hiervan is “injustice and op
pression” (par. 44). Kapitalisrne en lmperialisme werk rnet
“an unfair international trade system” (pa. 91 en die gevolg
is “malnutrition and disease” onder die kinders in lande van
die Derde Wéreld asook werkloosheid en ander sosiale mis
stande (par. 12).
Daar rnoet toegegee word dat die Kapitalisme tydens die
vorige eeu inderdaad aanleiding gegee het tot baie onreg en
uitbuiting van weerlose werkers. Selfs kinders en vroue
moes in verskriklike omstandighede in fabrieke en myne teen
hongerlone werk orndat daar geen ander heenkome was nie.
Vandag is dit egter anders. Hierdie soort Kapitalisme korn
nog selde voor en in alle beskaafde lande is daar wetgewing
wat die regte van werkers beskerm en wanpraktyke ver
hoed.
Die vryemark-stelsel het ook aanleiding gegee tot veel groter
welvaart onder werkers as wat die Kommunisme kon doen.
Dit is een van die redes waarom die Kommunisme wêreld
wyd in duie begin stort het. Dit is ook opvallend dat die
arrnste lande in Afrika juis die lande rnet Marxistiese rege
rings is.
Volgens die Bybel is die winsrnotief in orde, mits dit op ‘n
eerlike wyse toegepas word. Jes. 33:15 en Tit. 1:7 waar
sku teen oneerlike wins. Spr. 31 vertel egter van die “knap
vrou” wat wins rnaak deur verstandige grondtransaksies en
die verkoop van produkte. Jesus se gelykenis van die munt
stukke (Matt. 25:14-30) vertel van slawe wat rnet hulle baas
se kapitaal wins moes verdien. Jesus laat Horn nêrens af
keurend uit teen hierdie handelspraktyk nie. Volgens Jes.
23:17, 18 keur God die maak van wins deur handeldryf
goed.
Dit beteken nie dat die Bybel die Kapitalisme as sodanig
goedkeur nie. Dit beteken wel dat een van die belangrikste
besware van die Marxisrne daarteen, naamlik dat die wins
motief verkeerd sou wees, nie aanvaar kan word nie.
~ Bevryding van mense moet op politieke en ekonomiese
gebied plaasvind
In die Kommunistiese Manifes het Marx gesé die eerste stap
in ‘n rewolusie deur die arbeiders rnoet wees orn hierdie
mense tot die heersende kias te verhef en ‘n dernokrasie
te vestig. Die proletariaat rnoet dan sy politieke mag gebruik
om al die kapitaal van die burgerlike klas in die hande te kry,
om alle produksie-instrurnente te konsentreer onder kontrole
van die staat, wat beheer word deur die proletariaat, en orn
die hoeveelheid produksiekragte so vinnig as rnoontlik te ver
m ee rd er.
Die Kairos-dokument sê dat mense bevry rnoet word van
“the experience of being crushed, degraded, humiliated, ex
ploited, impoverished, defrauded, deceived and enslaved”
(par. 4.21.
Volgens die Bybel yk bevryding anders. Dit is sekerlik so
dat dit teen die wil van God is as mense verslaaf en uitgebuit
word. Die bevryding wat Hy skenk, is egter allereers uit die
rnag van sonde en ongeregtigheid en sodat ons verhouding
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met Horn reggestel kan word. In Hebr. 9:14 lees ons: “Hoe
veel te meer sal Christus ons gewete bevry van die las van
dadewattotdiedoodlei...!” In Rorn. 5:1 sê Paulus: “God
het ons dan nou vrygespreek omdat ons gb. Daarorn is daar
nou vrede tusen ons en God deur ons Here Jesus Christus.”
~ Godsdiens is ‘n simptoom van ‘n siek samelewing
Karl Marx was ‘n oortuigde atels. Vir horn was godsdiens
slegs ‘n manier waarop die onderdrukte werkers die lewe
vir hulle draaglik kon rnaak: “Die godsdienstige ellende is
enersyds die uitdrukking van die werklike ellende en ander
syds die protes teen die werklike ellende. Die godsdiens is
die sug van die onderdrukte skepsel, die hart van ‘n harte
lose wéreld; dit is die gees van geeslose toestande. Dit is
die opium van die yolk.” (Kritik der Hegelschen Rechtsphilo
sophie). Hierdie “opium” moes help orn die pyn en ellende
van die wêreld te help vergeet. Waar mense godsdienstig
is, is dit ‘n teken dat daar groot fout in die samelewing is.
Lenin het dit ietwat anders gesien: “Godsdiens is die opium
van die yolk — hierdie gesegde van Marx is die hoeksteen
van die hele wereldbeskouing van die Marxisrne ten opsigte
van die godsdiens. Die Marxisrne beskou alle godsdienste
en kerke, alle godsdienstige organisasies steeds as organe
van die burgerlike reaksie om die uitbuiting en bedrog van
die arbeidersklas in stand te hou” (Oor die Verhouding van
die Arbeidersparty tot die Godsdiens). Vir Lenin was die
godsdiens dus nie ‘n simptoorn van ongesonde sosiale
verhoudinge nie; vir horn was dit ‘n stuk bedrog wat daarop
gernik was orn die onderdrukte werkersklas rustig en tevrede
te hou.
Mens kan sekerlik nie sé dat die bevrydingsteoloe ateIste
is nie. Hulle praat en skryf almal dikwels oor God. Maar Marx
en Lenin se kritiek van die godsdiens het tog ‘n invloed op
baie van hulle gehad. Hulle verwyt die kerk dat die gods
diens soms in die Marxistiese sin misbruik is.
The Road to Damascus stel dit so: “The God whom the mis
sionaries preached was a God who blessed the powerful,
the conquerors, the colonisers. This God demanded resig
nation in the face of oppression and condemned rebellious
ness and insubordination, It was a God who dwelt in heaven
and in the Temple but not in the world” (par. 30).
Die verwyte wat die Marxiste in die rigting van die kerk
slinger, is sekerlik oordrewe. Dit het inderdaad gebeur dat
sekere Christene so ‘n boodskap uitgedra het, maar dan was
dit nie die boodskap van die Bybel nie. In die Bybel word
daar ‘n goeie ewewig gehandhaaf tussen die heil wat aan
bekeerde sondaars vir die hiernamaals bebowe word en die
geregtigheid wat op aarde sigbaar moet word.
~ Alle ontwikkeling en vooruitgang kom as gevoig van
stryd en rewolusie
Karl Marx het die denkrnetode van die dialektiek by die
Duitse filosoof Hegel onderneem. Hierdie metode korn daar
op neer dat daar ‘n voortdurende botsing van teenoor
gestelde idees voorkom waaruit ‘n hoer vorm van die waar
heid gebore word. Marx het tot die slotsom gekom dat hier
die beginsel ook op die samelewing van toepassing gernaak
kan word. Die botsing van teenoorgesteldes, van op
ponerende sosiale klasse, moet uitloop op rewolusie en ge
weld.
Lenin het beweer: “Dit wat bydra tot die vernietiging van
die ou uitbuitersamelewing en die vereniging van alle arbei
ders tot die proletariaat sodat ‘n nuwe kornmunistiese same
lewing tot stand kan korn, is sedelik goed” (Toespraak by
die derde Russiese kongres van die Komsomol, 1920). Met
ander woorde: alles wat bydra tot ‘n geslaagde rewolusie,
ook bboedvergieting, is eties aanvaarbaar.
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Die Kairos-dokument vra dat ons ‘n onderskeid moet maak
tussen die geweld van die staat en die geweld van die onder
druktes. Die staat se geweld kom tot uiting in onder
drukkende wette, onregverdige maatreëls en die geweld van
die polsie. Die reaksie van die onderdruktes hierop is egter
van ‘n ander aard. “How can acts of oppression, injustice
and domination be equated with acts of resistance and selfdefense? There is a long and consistent Christian tradition
about the use of physical force to defend oneself against
aggressors and tyrants. In other words there are circum
stances when physical force may be used” (par. 3.3).
“Christians, if they are not doing so already, must quite sim
ply participate in the struggle for liberation and for a just
society” (par. 5.2).
Vir ‘n christen is geweld en bloedvergieting onaanvaarbaar.
Indien die geweld van die staat se kant af kom, moet dit
veroordeel word (behaiwe natuurlik as van dwang gebruik
moet word om kwaaddoeners te straf). As dit kom van
mense wat voel dat hulle veronreg word, moet dit ook afge
wys word. Jesus vra van sy volgelinge dat hulle eerder
vredemakers sal wees en sagmoedig optree (Matt. 5:5.9).
• Dit is ‘n historiese wet dat ‘n rewolusie van die proletari~
aat moet slaag
Karl Marx was van die opinie dat ‘n rewolusie waarin die
proletariers die mag in die hande kry, onafwendbaar is. Hy
het verwag dat so iets nog tydens sy lewe sou gebeur.
Op die ou end is Marx se voorspellings nooit bewaarheid
nie. Wat hy as ‘n wet van die geskiedenis gesien het, was
toe slegs wens-denkery. Daar was tot op hede nog nie ‘n
enkele Marxistiese rewolusie wat geslaag het nie. Die ge
valle waar die Marxiste aan die bewind gekom het, was as
gevolg van ‘n staatsgreep (Rusland), as gevolg van oorlog
COos-Europa), of as gevolg van ‘n burgeroorlog (China, Kuba,
Mosambiek en Angola). Slegs in die geval van Chile het ‘n
kommunistiese party as gevolg van ‘n verkiesingsoorwinning
die mag in die hande gekry; hierdie bewind is egter later deur
‘n militére staatsgreep omvergewerp.
‘n Geslaagde Marxistiese rewolusie het egter nog nie voor
gekom nie. En dit lyk ook nie of daar ooit een sal plaasvind
in die geIndustrialiseerde lande nie. Die werkers, wat in Marx
se oë altyd die veronregtes en vertraptes is, ewe vandag
in relatiewe rykdom en weelde en by hulle is daar mm en
toesiasme vir rewolusies. Dit is ironies dat die Kommuniste
in meer as een Oos-Europese land as gevolg van rewolusies
die mag verloor het.
By die bevrydingsteologie kry mens ‘n interessante verwer
king van die gedagte dat die proletariaat uiteindelik die
oorhand moet kry. Daar word gesê dat God aan die kant van
die armes en die onderdruktes is en daarom is hulle aan die
wenkant.
Die Kairos-dokument beweer: “God sides with the op
pressed” (par. 5.1). In die Belhar-belydenis lees mens dat
God “op ‘n besondere wyse die God van die noodlydende,
die arme en die veronregte is en dat Hy sy kerk roep om Hom
hierin nate volg” en “dat die kerk as eiendom van God moet
staan waar Hy staan, naamlik teen die ongeregtigheid en
by die veronregtes”.
Die Bybel leer nêrens dat daar sekere wette van die geskie
denis bestaan nie. Dit is God wat die geskiedenis beheer en
Hy kom steeds met verrassings. Dit is dus nie so dat ‘n
Marxistiese rewolusie onafwendbaar is nie.
Dit is ook ‘n onbybelse gedagte dat God slegs aan die kant
van die armes en onderdruktes sou wees. Die Heilige Skrif
leer daarenteen dat God nie onderskeid maak tussen mense
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nie (Rom. 3:22; 10:12). Dit is so dat Jesus bale tyd afge
staan het aan armes, siekes, blindes, misdadigers en tolle
naars. Hy het egter eweseer aandag gegee aan rykes,
Romeinse offisiere en belangrike amptenare. God staan aan
die kant van almal wat Hom nodig het, wat berouvol is, wat
hulle sondes bely en wat sy vergifnis vra.
• As die Kommunisme orals heers, sal daar ‘n paradys op
aarde wees
Marx het in die Kommunistiese Manifes belowe dat ‘n re
wolusie ‘n nuwe samelewing tot stand sou bring. In die plek
van die ou burgerlike samelewing met sy klasseteenstellinge
sal daar ‘n nuwe orde ontstaan waarin elke mens vry kan
ontwikkel en waarin die samelewing ook vry kan ontwik
kel.
Lenin het geskryf: “Eers in die kommunistiese samelewing,
as die weerstand van die kapitaliste finaal gebreek is, as die
kapitaliste verdwyn het, as daar geen klasse ... meer is nie
— eers dan hou die staat op om te bestaan en kan daar van
vryheid sprake wees. Eers dan is ‘n werklik volledige
demokrasie sonder uitsondering moontlik. En pas dan be
gin die demokrasie om af te sterwe as gevolg van die een
voudige feit dat die mense wat van die kapitalistiese slawer
ny bevry is, gaandeweg daaraan gewoond sal word om die
elementére reels van die samelewing wat reeds lankal be
kend is ... na te kom. Hulle sal dit sonder geweld, sonder
dwang, sonder ondergeskiktheid en sonder die besondere
dwangapparaat wat as die staat bekend staan, onderhou”
(Staat en Rewolusie). Voordat hierdie paradys op aarde
gevestig kan word, moet die sosialisme as tussenstadium
toegepas word. Dit beteken dat die staat alle ekonomiese
aktiwiteite moet beheer.
By die bevrydingsteologie verneem mens soortgelyke
klanke. Daar word ook verwag dat wanneer die armes en
die onderdruktes bevry is uit hulle ellendes, dan sal die hele
wéreld baie beter word. The Road to Damascus identifiseer
hierdie toestand met die komende Koninkryk van God: “At
the heart of Jesus’ message was the coming of the Reign
of God. The Reign of God is not simply a way of speaking
about the next world. The Reign of God is this world com
pletely transformed in accordance with God’s plan. It is like
the Jubilee year of Leviticus 25 when all those who are liv
ing in slavery will be set free, when all debts will be can
celled and when the land will be restored to those from
whom it was stolen” (par. 37,38).
Jesus het dit anders gesien. Aan Pilatus het Hy gesé: “My
koninkryk is nie van hierdie wéreld nie” (Joh. 18:36). In sy
profetiese rede het Jesus nérens belowe dat hierdie aarde
‘n paradys sou word nie — dit sou inteendeel ‘n plek wees
waar die sonde toeneem en waar gelowiges vervolging kan
verwag. Hierdie toestand sal eers tot ‘n einde kom met
Christus se wederkoms. Pas dan sal die Koninkryk van God
sigbaar word (Matt. 24 en 25).
Uit die voorafgaande uiteensetting het dit baie duidelik
geword dat die Marxisme en dan veral die Kommunisme en
die Bevrydings-teologie waaraan ons aandag gegee het, op
talle punte met die Bybel in botsing verkeer. Dit behoort dus
ook geen verrassing te wees dat hierdie rigtings ook onver
soenbaar is met die basiese grondwaarhede waaraan ons
as Christene vashou nie.
Aanhangers van die bevrydingsteologie kan nie sé dat slegs
die Bybel vir hulle rigtinggewend is nie. Die gedagtes van
Marx dra vir hierdie rigting soms ewe veel gewig as die uit
sprake van die apostels en die profete.
By die bevrydingsteologie kom die beginsel dat ons slegs
uit genade gered word, geensins tot sy reg nie. Bevryding
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word steeds gesien as bevryding op politieke en ekonomiese
vlak. Die bevryding uit sonde word verswyg. En dan is dit
die mens self wat moet stry en veg vir hierdie verlossing
— desnoods deur ‘n rewolusie. Dit word nie as ‘n geskenk
van God ontvang nie.
Die bevrydingsteoloë ignoreer die beginsel dat ons redding
slegs deur Christus moontlik is. Jesus se kruisdood speel
‘n baie ondergeskikte rol in hulle denke, terwyl hierdie ge~
beurtenis met die hart van die evangelie te doen het.
By die bevrydingsteologie word daar ook niks gesê oor die
beginsel dat ons slegs deur geloof gered word nie. Beke
ring is vir hierdie rigting slegs die proses waardeur iemand
horn aan die kant van die onderdruktes skaar. Geloof word
nie gesien as ‘n geskenk van die Heilige Gees nie en dit is
ook nie die middel waardeur ons Jesus se verlossingswerk
en God se vergifnis aanvaar nie.

6.17.2.2 Christene se antwoord op die Marxisme
Vir Christene is dit maklik om die Marxisme in al sy skake
ringe te verdoem. Dit is egter nie so maklik om ‘n antwoord
daarop te verskaf nie. Indien Christene die invloed van die
Marxisme aan bande wil lê, moet daar ‘n doeltreffende
teëvoeter gevind word.
Dit is nodig orn allereers te besef dat die Marxisrne — en
die Bevrydingsteologie — vir sekere mense baie aantreklik
voorkom vanweë onder andere die volgende redes:
Dit bied ‘n bale eenvoudige verklaring vir die wêreld se
probleme. Die skuld daarvoor lé steeds by ander mense —
die rykes, die maghebbers en die blankes. Die Marxisme belowe hernel op aarde. Dit lyk of dit die moeite werd is orn
daarvoor te veg.
Dit korn met die gedagte dat die mens self ‘n oplossing vir
sy probleme kan vind — al moet hy desnoods geweld ge
bruik. Die Marxisme bied kameraadskap vir rnense wat wil
saamstry. Daar word nie gekyk na herkorns, sosiale stand
of beroep nie. Die gelykheid van mense word geleer. Solank lernand gewillig is om te stry vir die saak, is hy wel
kom in die geledere van rnede-rewolusionêres.
Alhoewel die Marxisrne in Oos-Europa misluk het, is daar
nog baie aanhangers van hierdie denkrigting in Suid-Afrika.
Baie van hulle word aangetref in die geledere van organisa
sies soos die ANC, die SAKP en die PAC. Onder kerkmense
vind rnens diegene wat simpatiek voel teenoor die Marxisme
en die Bevrydingsteologie, veral by kerke wat by die Suid
Afrikaanse Raad van Kerke ingeskakel is.
Wat kan ons as Christene doen orn hierdie aantreklike denk
rigting teen te werk? Daar is slegs een antwoord: ons moet
in ons handel en wandel nog Christeliker word.
Die Marxisme en die Bevrydingsteologie het wel die waar
de dat dit die kerk dwing om weer te kyk na sy houding ten
opsigte van die armes en die noodlydendes. Jesus het aan
ons die voorbeeld gestel deur baie aandag te gee aan hier
die mense. Die kerk se barmhartigheidsdiens moet dus nie
net gerig wees op die eie kringetjie nie; daar sal verder gekyk
moet word.
Christene sal meer gevoelig moet wees vir onreg wat in die
wéreld gepleeg word. Marxiste het nie ‘n rnonopolie in die
bestryding van onreg nie. Ongelukkig is dit so dat daar in
Suid-Afrika se geskiedenis bale onreg gepleeg is — veral
teenoor swartrnense. En die kerk het nie altyd duidelik daar
teen getuig nie. Daar was inteendeel pogings om hierdie on
reg te vergoeilik en te verdedig.

LEER EN AKTUELE SAKE
Daar sal besef moet word dat mense wat veronreg word,
teen wie gediskrimineer word, wat gedurig beledigings moet
sluk en wat voel dat die witmense steeds die beste deel van
die land se skatte vir hulleself wil hou, maklik luister na die
boodskap van die Marxiste. As iemand vertrap word, is hy
nie kieskeurig oor wie horn kom help nie.
Dit is nodig dat Christene mekaar oor die grense van taal,
kultuur en kleur beter leer ken. lndien swart Christene die
gevoel kry dat wit Christene nie in hulle belangstel nie, sal
hulle meer geneig wees om na die lokstern van die Marxisme
te luister. Daarteenoor is dit ‘n Bybelse bevel dat Christene
mekaar moet liefhê — en liefde word nie deur grense gekeer
nie.
Dit is ook noodsaaklik dat Christene die boodskap van die
Bybel beter leer ken en ook gewillig sal wees om dit uit te
dra. Die boodskap dat ons slegs op grond van genade gered
word, dat ons redding slegs deur Christus bewerk is en dat
ons slegs deur die geloof geregverdig word, is ‘n boodskap
wat nog bale duideliker hoorbaar gemaak moet word. Dit
is per slot van sake die enigste antwoord op die dwalinge
en verleidinge van die valse profete teen wie Jesus gewaar
sku het, waaronder die Marxisme.
Die dwalings en mistastings van die Marxisme moet vir ons
steeds dien as tekens van die tye. Dit rnoet ons met ver
lange laat uitsien na Christus se koms: ons waaksaamheid
en getrouheid aan die evangelie mag nie versiap nie. Die
ineenstorting van die Kornrnunisme is ‘n teken dat God nog
steeds aan die werk is in ons wêreld en dat Hy die wêreld
vir die oordeel voorberel.
6.17.3 AANBEVELINGS
6.17.3.1 Die AIge.mene Sinode is daarvan oortuig dat enige
vorm van die Marxisme onversoenbaar is met die Christelike
geloof.
6.17.3.2 Die A!gemene Sinode is daarvan oortuig dat die
Bevrydingsteologie met sy Marxistiese inslag nie met die
Heilige Skrif en die Gereformeerde belydenis ooreenstem
nie.
6.17.3.3 Kerkvergaderinge word versoek om waaksaam te
bly en sorg te dra dat die dwalinge van die Bevrydings
teologie op geen wyse vaste voet binne die Ned. Geref. Kerk
verkry nie.
6.17.3.4 Gelowiges word gevra om die Here te dank vir
die feit dat die Kommunisme in diskrediet gekom het en dat
meer as een sand ontsbe kon raak van ‘n kommunistiese
bewind. Daar word ook ‘n beroep op gelowiges gedoen om
so te lewe en te getuig dat hierdie ideo~ogie se aantreklikheid
verdwyn.
6.17.3.5 Hoewel die opkoms en verval van die Kommunis
me onder die beskikking en voorsienigheid van God staan,
moet hierdie verskynsel nie gesien word as die een groot
teken wat die tydstip van Christus se naderende wederkoms
aankondig nie.
6.17.3.6 Die Algemene Sinode besluit om hierdie studie
stuk oar Die Tekens van die Tye en die Marxisme te aan
vaar en dit te Iaat druk met die oog op verspreiding in
gemeentes.

6.18 KERKUDMAATSKAP VAN D~E
VRYMESSELAAR
6.18.1 OPDRAG
Die Algemene Sinode dra dit aan die Algemene Kommissie
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vir Leer en Aktuele Sake op om gedurende die reses ‘n studie
in verband met die Vrymesselaar se lidmaatskap van die Ned
Geref Kerk te onderneem, en aan die volgende sinode te rap
porteer. (Handelinge, Algemene Sinode 1 986:541)

6.18.2 WERKWYSE
Volgens die opdrag van die Sinode is die Kommissie nie
gevra om ‘n studie van die Vrymesselary as sodanig te
onderneem nie. Die Vrymesselaar se Iidmaatskap van die
Ned Geref Kerk is heroorweeg. Na besinning beveel die Kom
missie 5005 volg aan:
6.18.3 AANBEVELINGS:
6.18.3.1 Die Sinode volstaan met sy standpunte wat by
die Sinodes van 1962 en 1982 oar hierdie saak ingeneem
is.
6.18.3.2 Die Sinode versoek kerkrade om op ‘n simpatieke
wyse Vrymesselaars daarop te wys dat die kerk nie anders
kan as om te sê dat die beginsels van die Vrymesselary
onversoenbaar is met die beginsels van die evangelie nie.
Daarom word op hulle ‘n ernstige beroep gedoen om in die
hg van huhhe gewete hulleseif af te vra of hulle hidmaatskap
van die organisasie met hulle Iidmaatskap van die kerk ver
soen kan word.

6.19 MENSEREGTE
6.19.1 OPD RAG
Die Algemene Sinode dra dit aan die Breë Moderatuur op
om deur middel van die Kommissie vir Skakeling met die
Owerheid en in oorleg met AKLAS ‘n memorandum aan die
betrokke kommissie van die Staat wat wetgewing omtrent
‘n handves oor menseregte vir SA voorberei, voor te lé en
in gesprek met hulle te tree. (Handelinge, Algemene Sinode
1986:526)
6.19.2 WERKWYSE
Voordat bostaande besluit van die Algemene Sinode gepub
liseer is, het die Kommissie op versoek van die SA Regs
kommissie ‘n memorandum in verband met menseregte in
gedien. Kommentaar is ook op die konsep-dokument gele
wer. Die Kommissie het die ASK op hoogte van ons optrede
gehou.

6.20 REFORUM
6.20.1 OPDRAG
Die vergadering neem kennis van die saak, en verwys die
hele aangeleentheid van Reforum (aanbeveling 3.2.4.3
sowel as die mosie van JA Victor) na die permanente kom
missie vir Leer en Aktuele Sake en die Algemene Regs
kommissie vir studie en versiag aan die Breë Moderatuur.
(Handelinge, Algemene Sinode 1986:595).
6.20.2 WERKWYSE
Die Kommissie het tydens die ondersoek na Reforum goeie
samewerking van die organisasie ontvang. ‘n Versiag is
opgestel en na die ARK en die ASK deurgestuur.

6.21 R~GLYNE: AANWEND~NG VAN DDE
VROU ~N DDE DDAKENAMP
6.21.1 OPDRAG
Die Algemene 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 skeppings
matige aard in die amp van diaken benut kan word. (Hande
linge, Algemene Sinode, 1986:697)
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6.21.2 INLEIDING
Terwyl daar tans uit verskillende oorde sterk op die rol van
die vrou gekonsentreer word, is daar ook sterk uiteenlopende
aksente. Daarom volstaan die Kommissie met die volgende
algemene opmerkinge ten opsigte van die breë Bybelse be
ginsels en die moontlike riglyne wat daaruit voortvloei vir
die vrou in die amp.
6.21.3 RIGLYNE
6.21.3.1 Man en vrou is deur God na sy beeld geskape (Gen
1:26-27). Daarom is man en vrou gelykwaardig en daarom
ook kan geen rol wat die vrou in die samelewing of in die
kerk vervul, as minderwaardig beskou word nie.
6.21.3.2 Met name in die kerk is daar nie minder- of meer
derwaardige werk nie, aangesien al die werk in die gemeente
gerig is op die opbou van die gemeente van Christus.
6.21.3.3 Die “kompetisie”-beginsel tussen man en vrou
is vreemd aan God se skeppingswil en moet as ‘n uitvloei
sel van die gebroke werklikheid en geskiedenis verstaan
word. Die Bybelse motief is veeleer die van komplemen
tariteit of wedersydse aanvulling en voltooiing wat nie al
leen in die huwelik en gesin neerslag moet vind nie, maar
ook in die breëre samelewing en in die kerk.
6.21.3.4 Die andersheid of verskille tussen man en vrou
in terme van ‘n eie aard en hulle belewing van hulleself en
die werkhikheid, asook in terme van die verskillende rolle wat
hulle vervul en die verskillende wyses waarop dieselfde rolle
vervul word, moet daarom dien as ‘n verryking en verdie
ping van die dienswerk aan die kerk.
6.21.3.5 Hierdie verryking moet doelbewus nagestreef
word, onder andere deur die differensiasie van die diens
werk binne die amp. Dit sal juis ‘n verarming meebring as
van die vrou verwag sou word om die amp presies soos die
man te vervul.
6.21.3.6 Terwyl dit so is dat die vrou ‘n onvervreembare
verantwoordelikheid en rol as vrou en moeder het en die
kerk, veral, haar geen steen in die weg mag Iê om hierdie
onmisbare taak uit te voer nie, maak dieselfde kwaliteite die
beskikbare vrou uitermate geskik vir sekere vorme van diens
werk. NOg haar rol as vrou en moeder, nóg hierdie diens
werk kan deur die man oorgeneem ~ord. Dit is presies waar
in die verryking en verdieping van die kerk se dienswerk be
staan.
6.21.3.7 Hierdie verryking van die dienswerk sal ook ‘n ver
ryking van die kwaliteit van die geloofslewe en gemeenskap
in die gemeente meebring, en veral miskien ‘n verruiming
beteken van die positiewe gevoelsmatige en van die alge
mene sensitiwiteit, afhanklikheid, medemenslikheid, ver
sorgingsgerigtheid en diensvaardigheid van die gemeente.
6.21.3.8 Elke kerkraad sal in sy eie omstandighede die bes
te kan oordeel oor die wyse waarop hierdie riglyne konkrete
gestalte gegee kan word.
6.21.3.9 AANBEVELING
6.21.3.9.1 Die Algemene Sinode versoek elke kerkraad am
aan die hand van hierdie riglyne te besin oor die aanwending
van vrouekerkraadshede in die gemeente.

6.22 SKRDFBEROEP IN ETIESE SAKE
6.22.1 OPDRAG
Die Sinode dra dit aan die Algemene Kommissie vir Leer en
Aktuele Sake op om gedurende die reses ‘n studie te onder
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neem in verband met die Skrifberoep in etiese sake. (Hande
Iinge, Algemene Sinode 1986:541>.
6.22.2 INLEIDING
In die sinodale rapport aangaande die Skrifgesag (Algemene
Sinode, 1986) word die Ned Geref Kerk se gehegtheid aan
die tradisioneel Gereformeerde leer aangaande die Heilige
Skrif herbevestig. Juis daarom sal dit begryplik wees dat
daar in hierdie kring besorgdheid bestaan daaroor dat ‘n ge
meenskaplike Skrifleer nie vanselfsprekend Iei tot gemeen
skaplikheid in Skrifuitleg nie. Dit val naamlik in ‘n
toenemende mate op dat lidmate van dieselfde kerk oor
belangrike morele kwessies totaal verskillende standpunte
inneem en dit skynbaar met ‘n beroep op dieselfde Bybel.
Die vraag wat hier in die geding is, is nie of daar by etiese
kwessies ‘n beroep op die Skrif gedoen meet word nie maar
eerder hoe dit gedoen behoort te word. Die insig ontstaan
dat ‘n korrekte leer aangaande die Heilige Skrif nie outo
maties uitloop op ‘n suiwer Skrifuitleg nie. Daarom word die
behoefte ervaar om ‘n wyse van Skrifberoep te ontwikkel
en te handhaaf wat in ooreenstemming is met die belyde
nis wat die.kerk aangaande die Skrif daarop nahou. Hierdie
behoefte kom veral na yore in tye wat gekenmerk word deur
drastiese verskuiwings in Iewensbeskouing en lewenstyl.
In sowel kerklike as teologiese kringe is daar in die Ned.
Geref. Kerk al heelwat aandag geskenk aan die vraagstuk
van die Skrifberoep in die etiek. Reeds in 1979 het ‘n betrek
uk uitvoerige rapport in hierdie verband voor die Sinode van
Wes-Kaapland gedien. AKLAS is cortuig daarvan dat die
basiese insigte wat daarin tot uitdrukking kom reeds in lyn
was met die uitgangspunte aangaande Skrifgesag en Skrif
gebruik wat die Algemene Sinode in 1986 aanvaar het. In
wat hier volg word in ‘n groot mate aangesluit by die ver
melde rapport van 1979.
6.22.3 BEREDENERING
6.22.3.1 Hermeneutiese uitgangspunte
Vir die Gereformeerde lewe is die oortuiging kenmerkend
dat Christus heers oor en dat die Heilige Skrif gesag het vir
alle terreine van ons Iewe. Hiermee gaan gepaard die oor
tuiging dat die Skrif op die regte wyse benader en hanteer
meet word. Die hermeneutiese vraag was van die begin af
vir die Reformasie van die grootste belang. Die beroep op
die Skrif het aileen gesag as dit ‘n verantwoorde beroep is,
dit wil sê ‘n beroep wat ten voile rekening hou met wat die
Skrif wil sO. En dit kan alleen vasgestel word wanneer van
die juiste uitlegkundige reels gebruik gem~ak word. Dit be
hoort tot die mees fundamentele reels vir die uitleg van elke
woord van die Skrif dat dit verstaan moet word binne die
konteks, wat beteken dat die spesifieke betekenis bepaal
moet word in die hg van die verband waarin dit staan in die
perikoop, hoofstuk, Bybelboek, die Cu of Nuwe Testament,
en die Skrif as geheel met sy sentrale boodskap van die
veriossing in Christus en die koms van Gods koninkryk.
Vanuit hierdie oortuiging was die Reformasie van die begin
af gekant teen ‘n wettiese omgang met die Skrif wat nie
na behore rekening hou met die vermelde uitlegkundige reels
nie en die Skrif benader asof dit ‘n wetboek met artikels is
wat buite verband te pas en te onpas aangehaal kan word.
In die sewentiende eeu vloei uit hierdie benadering die onder
skeid tussen die normatiewe en histeriese gesag van die
Skrif voort. Die onderskeiding hang saam met die insig in
die aard van die Skrif as ‘n historiese boek wat nie hanteer
mag word asof alles wat daarin staan, op dieselfde vlak lê,
sonder dat daar noukeurig rekening gehou meet word met
die vraag waarom dit meegedeel word, in watter omstandig
hede dit uitgespreek is, aan watter adres dit gerig is en wat
die betekenis daarvan binne die raamwerk van die sentrale
boodskap van die Skrif is nie. Een implikasie van die onder
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skeiding was dat die vaders geweier het om normatiewe be
tekenis toe te ken aan historiese gebeurtenisse of stande
van sake wat in die Skrif dit self binne die konteks van sy
boodska as normatief vir alle tye bedoel. Die beste ver
melding van gebeurtenisse of handelswyses maak dit nog
nie normatief vir ons nie.
In hierdie verband sou Bavinck later die klem daarop 10 dat
die openbaring van God aan ons gegee is in die vorm van
‘n geskiedenis. Dit het verskillende tye deurloop. Daarom
dra die Skrif self ook ‘n historiese karakter, waarmee deur
gaans by die uitleg van die Skrif rekening gehou moet word
(vgl. Bavinck, Geref. Degm. I, 429>. Volgens die organiese
Skrifinspirasieleer is die Bybel die onfeilbare Woord van God,
maar die Woord is aan ons gegee in die taal van mense,
waarby die Heilige Gees nie die eie-aard, persoonlikheid,
gawes, histories~ gesitueerdheid, kulturele niveau en ken
nishorison van die Bybeiskrywers uitgeskakel het nie, maar
dit juis gebruik het cm daarin en daardeur die ewige Woord
van God aan ons te bring. Waar die Skrif ‘n ervaringstaal
spreek, beteken dit nog nie dat die wOreldbeeld wat des
tyds gegeld het, deur die Skrif as openbaringswaarheid
gesanksioneer word nie. In die omgang met die Skrif moet
dus rekening gehou word met die tydsbetrokkenheid van
die Skrifwoorde. Dit beteken dat elke willekeurige beroep
op ‘n Skrifwoord uitgeslote is.
Hieruit is dit reeds duidelik dat dit volkome benede die maat
is as daar op die klank af ‘n beroep op bepaalde Skriftekste
gedeen word sender inagneming van die hermeneutiese
reels. Dit gebeur nie alleen wanneer gemeentelede hulie
soms op die voorbeeld van Bybelse persone beroep sonder
om duidelik te kan maak waarom hulle dit doen nie, maar
ook wanneer allerlei Bybelse insettinge op ‘n betreklik wille
keurige wyse in die Cu Testament eenvoudig ocr die hoof
gesien word. In so ‘n Skrifberoep gaan dit daar dikwels ui
ters vreemd aan toe, omdat die persoon wat hem op die Skrif
beroep noodwendig ‘n keuse maak uit die Skrif en dikwels
uit ‘n bepaalde hoofstuk vir wat hy as normatief wil beskou,
terwyl hy die res eenvoudig links laat 10. En dit alles geskied
met die pretensie dat hy na die Skrif alleen wil luister. Hy
rnerk self nie dat hy van bepaalde veorepgesette opvattings
uitgaan in sy keuse van waarop hy hem op die Skrif beroep
nie, en hy laat die hele kwessie van die historiese konteks
van die Skrifwoorde buite rekening. Voorbeelde hiervan kan
maklik gevind word in die resente diskussies ocr aktuele sake
5005 menseregte, rasseverhoudinge, die posisie van die vrou
in die kerk en samelewing, die sabbatskwessie, moderne
danse, ens. Dit is noodsaaklik dat die lidamte van die Kerk
daarvan bewus gemaak meet word dat so ‘n omgang met
die Skrif ‘n ernstige aantasting van die ware luister van die
Skrif is.
6.22.3.2 Heilsgeskiedenis, beginsels en gebooie
Ons reformatoriese vaders was baie goed bewus van die
historiese karakter van die Skrif, al is dit waar dat die voile
konsekwensies daarvan eers sedert die agtiende eeu in die
kerk deurgedring het. Dit blyk uit die wyse waarop huile reke
ning gehou het met die heilshistoriese voortgang in die Skrif
open baring. Tussen die Cu en die Nuwe Verbond is daar ‘n
definitiewe insnyding met die koms van Christus, en daar
em meet die Cu Testament nie alleen in die hg van die Nuwe
gelees en geInterpreteer word nie, maar meet daar veral by
die Skrifberoep in etiese kwessies rekening gehou word met
die heilshistoriese gesitueerdheid van die gebeoie in die
Bybel, dit wil sê met huhle historiese plek binne die
heilsgeskiedenis.
Vanuit die oertuiging dat die Cu Testament in Christus ver
vul is, is dit dus duidelik dat die insettinge van die Cu Testa
ment nie maar op dieselfde wyse op Christene van toepas
sing is na die koms van Christus nie. Dit word duidelik in
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Artikel 25 van die NGB uitgespel. Cm duidelik te maak wat
ter gebooie van die Cu Testament nie meer vir Christene
geld nie, is gebruik gemaak van die onderskeiding tussen
morele, seremoniële en burgerlike wette in die Cu Testa
ment, waarby dit dan duidelik is dat die seremoniële en
burgerlike wette in Christus hulle vervulling gevind het en
daarom nie meer deur Christene onderhou hoef te word nie,
terwyl die morele wette, hoewel ook in Christus vervul, nog
tans vir die Christene bindend gebly het. Dit wil nie sê dat
die burgerlike en seremoniële wette glad geen betekenis
meer vir die Christene het nie. Deur die prediking van die
wette word Christene nie alleen bewus van wat in Christus
vervul is nie, maar leer hulle ook om te sien wat die waar
heid en wese — in morele sin — van die wette was, en daar
om is hulle nog steeds gebonde. Hoewel daar van die onder
skeiding tussen burgerlike, seremoniële en morele wette ems
tige besware kleef (soos byvoorbeeld dat dit onmoontlik is
om die elemente altyd duidelik te onderskei), het die onder
skeiding tog geheip om aan die heilshistoriese veertgang in
die openbaring van God reg te laat geskied, en so duidelik
te maak dat daar nie maar na willekeur ‘n beroep gedoen
kan word op sommige Cu Testamentiese insettinge, terwyl
ander buite rekening gelaat word nie, maar dat hermeneu
ties onderskei moet word tussen wat wel en wat nie meer
op ons van teepassing is nie. So alleen kan reg geskied aan
die element van diskontinulteit en die element van kon
tinulteit tussen die insettinge van die Cu Testament en wat
van ons in ons situasie gevra word. As voorbeeld van wat
hier bedoel word, kan gesê word ons is nie meer verplig om
diere te offer of em ons “tiendes en offergawes” na die
“skathuis” te bring nie — Mal. 3:10 — maar ons is natuur
lik wel verplig om onsself tot ‘n lewende dankoffer aan God
te wy met alles wat ons het en is, en dus onder meer ook
na ons vermoë as rentmeesters van God by te dra vir die
verkondiging van die evangelie en die instandhouding van
die erediens.
Die heilshistoriese gesitueerdheid van die gebooie van die
Cu Testament maak dit dus moontlik om te onderskei tus
sen die blywende wil van God en die histories-konkrete uit
drukking wat in ‘n bepaalde situasie en in bepaalde omstan
dighede aan die wil van God gegee is. In die goskiedenis van
die Gereformeerde Etiek het hierdie benadering daartoe gelei
dat steeds gepoog is om die algemene sedelike beginsels
wat die Skrif vir die Christelike lewe voorhou, vas te stel.
Hierdie beginsels geld algemeen en meet onderskei word
van voorskrifte wat ‘n meer tydgebonde karakter het en wat
hier sender meer vir Christene van alle tye geldend is nie.
Uiteraard meet gewaak word daarteen dat hierdie wyse van
Skrifberoep nie uitloop op die hantering van die Skrif as ‘n
opslagplek van algemene beginsels waaruit dan op ‘n skolas
tieke manier afleidings gemaak kan word wat nie meer in
direkte verband staan met die ware bedoeling van die Skrif
nie. By die bepaling van wat die algemene sedelike begin
sels van die Skrif is, meet die totale boodskap van die Skrif
ter sprake gebring word.
Die wyse van omgang met die Skrif wat hier beoog word,
word ondersteun deur ‘n eksegeet sees H.N. Ridderbos, wat
daarop wys dat deur Paulus ‘n greet aantal konkrete gebeeie
en voorskrifte voorkom, wat telkens saamhang met die his
toriese en wisselende situasie waarin die gebod van God
gehoersaam meet word. Wanneer hierdie veerskrifte egter
van nader bekyk word, blyk dit dat die kenkrete veorskrifte,
ondanks hulle toespitsing op konkrete situasies, tog deur
Paulus self in verband gebring word met algernene sedelike
gesigspunte en leef-reëls sees dit in die geopenbaarde wet
van God neergelé is. Paulus voed ook sy gemeente op em
vanuit sulke algemene gesigspunte hul kenkrete vrae te
benader.
Die kenklusie wat uit hierdie oerweging getrek kan word,
is dat dit nie sleqs vir die Cu Testament geld nie, maar die
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hele Bybel, dat daar nie op ‘n willekeurige wyse en op die
klank af ‘n bereep op die konkrete gebooie en insettinge van
die Skrif of ‘n bepaalde stand van sake gedeen kan word,
asef hulle sender meer in dieselfde vorm vanselfsprekend
vir die kerk van alle eeue nermatief is nie. Daar meet uitleg
kundig onderskei word wat presies die bedoeling van sulke
gebooie is in die spesifieke historiese situasie waarin hulle
gegee is, ten einde te kan vasstel hoe dit konkrete uitdruk
king verleen aan die blywende wil van God sees dit in die
wet van God neergele is, veordat beslis kan word eer die
vraag hoe daardie konkrete gebooie in die nuwe situasie van
vandag gehoorsaam meet word.
6.22.3.3 Funksionering van die Skrifgesag
Die rede waarom Gereformeerde teoloë soveel klem gele het
op die onderskeiding tussen God se algernene gebod en die
konkrete, tydsbetrokke toepassing daarvan, is dat so nie
slegs aan ‘n ongeoorleofde Bybeluitleg ontkem kan word
nie, maar terselfdertyd oek die blywende betekenis van die
gebeeie van die Skrif vir die kerk van alle tye gehandhaaf
kan word, endanks die historiese karakter van die Skrif. Veral
die laaste gesigspunt is uiters belangrik in die hg van die
greet kulturele en historiese opstand tussen die Skrif en die
moderne tyd.
In die Cu Testament het ens te make met die kultuur van
rendtrekkende stamme en later met die van ‘n landehike
gemeenskap wat ongekomphiseerd uit die Iandbou en vee
teelt leef. In die Nuwe Testament het ens ewe-eens te make
met ‘n landboukundige en veer-industriële derpskultuur. Die
toestand en verhoudinge tussen die mense was daarin uiter
aard totaal verskillend van die teestande en verhoudinge in
die moderne, uiters gesofistikeerde tegniese en gesekulari
seerde stadskultuur waarin die kerk vandag bestaan. Solank
die kulturele situasie van die Christene ‘n nog greet mate
van oereenkoms vertoen het met die kulturele situasie wat
in die Bybel veronderstel word, was dit waarskynlik mak
liker em die direkte weg met die insettinge van die Skrif na
die samelewing met sy etiese problematiek te vind. Namate
die kultuur egter ‘n steeds meer gekompliseerde karakter
aangeneem het vanweë die ontwikkehing in ‘n industriële en
tegniese rigting, het dit steeds rnoeiliker geword em enige
direkte beroep op die Skrif te doen in verband met sedehike
prebleme en situasies wat nie in die Skrif in soveel woerde
ter sprake kern nie. Daar is baie dinge in die modemne wéreld
waaroor die Skrif geen uitspraak hewer nie, terwyl semmige
dinge waareor die Skrif wel ‘n mening uitspreek (byvoer
beeld die kwessie van eerleg) in ens tyd vorme en afrne
tinge aangeneem het wat nie binne die visier van die Bybel
skrywers geval het nie. Die hele ekonemiese problematiek
en die wetenskap, die pohitiek en die staat, die huwehik en
die gesin het in die moderne tyd ‘n gedaanteverandering
ondergaan en ens veer probleme gestef wat nie direk in die
Skrif ter sprake kern nie, omdat die Skrif histories gerig was
aan mense in ‘n ander kulturele situasie. Gehoemsaamheid
aan die Skrif kan nie beteken dat ens vanuit die modemne
kultuursituasie meet terugkeer na die kulturele fase van die
mense in die tyd van die Bybel nie. Gehoorsaamheid aan die
Skrif kan alleen daarin bestaan dat ens ens deur die Skmif
laat leer wat die wil van God vir die ewe in alle kulturele
fases is, sees dit in die totale boedskap van die Skrif neer
gelé en in die kenkrete geboeie van die Skrif konkmeet in die
geskiedenis toegepas is. Vanuit die algernene gesigspunte
sees dit in die kenkmete toespitsings nader emlyn word, meet
dan in ens eie tyd en kulturele situasie epnuut gevra word
na wat die wil van God kenkmeet vim ens is.
By benadering van ‘n etiese probleem kan ens nie rnaar daar
mee volstaan em in die Skmif na ‘n konkrete veerskrif oem
die spesifieke saak te seek nie. Dan sal ens dikwels meet
konstateer dat die Skrif hem nie daaroor uitspreek nie. Cns
sal meet enderskei wat die wesenhike sedehike gesigspunte
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is wat in die spesifieke vraagstuk na yore kom, en dan in
die hg van die sedehike boodskap van die Skrif as geheel na
‘n antwoord op ons etiese vraagstuk soek.
Die Bybel bied nie ‘n voorskrif oar elke moonthike saak wat
in ons moderne wéreld mag opduik nie, maar die Bybel bied
wel eidende motiewe, algemene gesigspunte, teologiese
koördinate, vaste bakens in die see waarin ons onsself moet
oriënteer. Daar kan nie altyd so makiik in enkeie woorde gesê
word wat hierdie algemene riglyne is nie.
Daar is natuurhik die dubbelgebod van die hiefde. Daar is die
Tien Gebooie en die verdieping daarvan in die Bergrede. Daar
is die normatiewe gesigspunte wat gegee is met die skep
ping, soos die Skrif getuig. Daar is die hg wat val vanuit die
herskepping in Christus, wat vanweë die sonde baie diep
insny in die wêreld 5005 ons dit ken en die eis stel van self
verloëning, kruisdra, die stryd teen die begeertes van die
viees. Daar is die apostoliese vermaninge en die beskrywing
van die vrug van die Gees. Daar is die gesigspunte van die
kuituurtaak wat die mens opgelé is, die waarde van die mens
as skepsel van God, en die hoop op die uiteindehike totale
vernuwing van ahle dinge. So kan ons voartgaan. Die totale
boodskap van die Skrif het ‘n sedelike kant wat nie net vir
die personeel-eties nie, maar oak vir die sosiaal-etiese werk
Iikheid normatiewe betekenis het.
Dit is daarom nie raadsaam am die sedelike baodskap van
die Skrif net onder één noemer te wil saamvat, soas byvoor
beeld onder die noemer van die skepping met sy vaste or
deninge, of onder die noemer van die Christelike hoop op
die vernuwing van alie dinge waaraan die Christen nou reeds
moet meewerk, of selfs net onder die noemer van die Iiefde
nie, tensy duidelik gemaak ward hoe amvattend die Iiefde
volgens die Skrif is. ‘n Beroep op die totale Skrif met sy totale boodskap is hier deursiaggewend.
Om hierdie rede kan ons oak nie akkoord gaan met diegene
wat skerp krities staan teenoor die idee dat daar in die Skrif
sekere aigemene beginsels gebied word, en daarom hewer
daarvan afsien am hulie in konkreet-etiese kwessies op die
Skrif te beroep nie.
Ons beswaar teen ‘n dergehike standpunt is dat dit die Chris
ten in etiese kwessies weglei van die Skrif af met die ver
onderstehhing dat ons tans in staat sou wees am sander die
Skrif die wil van God vir ans lewe op te spoor, deurdat ons
ons laat lei deur ons natuurhike sedehike besef, of deur die
skeppingsbeginseis wat ans in die geskape werkhikheid kan
ontdek. Ons is van aortuiging dat die ems van die sondeval
daarmee gerelativeer word. Ons lewe in ‘n sandige, ge
brekkige werklikheid. Selfs die insig van die wedergebore
mens is relatief, feilbaar. Ons het die hg van die Skrif as die
besandere openbaring van God nodig am ons stap vir stap
op die weg te Iei. Bowendien swaai die skaal by hierdie
beskouinge in die rigting van die voorrang van die algemene
apenbaring bo die besandere, waarmee na ons mening meer
male aan die unieke betekenis van Gods openbaring in Chris
tus onreg gedaen word. Die veriossing in Christus is nie siegs
aan ans gegee am ans oog te herstel vir die waarheid wat
al van die begin af in die skepping apgesiuit he nie, maar dit
het sy stempel afgedruk op die wil van Gad vir ans lewe,
en die kontoere van hierdie stempel wat die geskiedenis van
Gad met die mense deurleef het, is nie in die skepping nie,
maar in die Skrif aangeteken. ‘n Etiek wat ahleen op ons na
tuurlike sedelike besef of op ons insig in die skeppingsbegin
seis opgebau sau word, en die versaening en verlassing in
Christus, die kruis en die opstanding, die wederkoms en die
vernuwing van alle dinge aileen as wegspringplek gebruik,
sonder am die gebad wat daaruit tat ans kom, ten voile te
hoar, kan geen vahledige Christehike etiek wees nie. Hoe
waar dit oak is dat dit ‘n dehikate taak is am op die regte
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wyse met die Skrif am te gaan by die bepahing van wat die
boadskap daarvan vir ons in ahlerlei kankrete sedehike kwes
sies is, mag ons tog die beroep op die Skrif nie daaram prys
gee nie. Die Skrif is natuuriik geen wetboek nie, en die pa
ging am ahleriei kiaar geformuheerde, abstrakte “beginseis”
uit die Skrif af te lei, kan — verah as die sentrale bedoeiing
van die Skrif nie vahdaende in gedagte gehau ward nie —
tat ‘n rasionahistiese, wettiese en sehfs wilhekeurige hantering
van die Skrif lei. Tog kan ans nie daaraan verbykom dat die
Skrif wéh die bran van die suiwere waarheid is en derhahwe
oak van die suiwere kennis van wat sedelik reg en verkeerd
is nie. Die Skrif bevat grondwaarhede, matiewe en gesigs
punte wat fundamenteeh is vir ans kennis van die wil van
God en nie buite die Skrif am geken kan word nie. Die Bybeh
gee nie aan ons voorskrifte en inhigting oar elke spesifieke
saak nie, maar hig ons tog op ‘n gevarieerde wyse in oar die
wil van God vir ons totahe lewe. Hoe ingewikkeld ans
maderne probiematiek oak al is, ten diepste is dit tag ‘n
menshike problematiek wat by die bodem van ahle vrae by
diesehfde dinge uitkom waarmee die mens van ahle tye —
oak in vraeëre, minder gekomphiseerde kultureie fases —
gekonfronteer was. Wanneer ans ans probieme onder lei
ding van die Heihige Gees tat op die bodem kan deurskau
in die hg van die Skrif, sal ons oak in die hg van die Skrif
die rigting kan peil waarin ons die aplossing moet soek.
Juis op hierdie punt is dit nadig am daaraan toe te voeg dat
die verband tussen die Skrif en die praktyk nie maar net iets
is vir die studeerkamer van die teohaog nie. Vanweë die
ingewikkeldheid van die moderne probiematiek sal die ant
leding van ons probleme naadwendig maet geskied met die
huip van kundige en wetenskaphik-geskaalde hidmate van die
kerk uit verskihlende dissiplines, sodat dit presies duidehik
kan wees waaroar die vraagstehhing gaan. Etiek het ‘n weten
skap geward waarin mense uit verskiilende rigtings van die
wetenskap met mekaar behoort saam te werk.
Maar meer nag: die Christehike oordeel oar sedehike kwes
sies is nie net iets vir die wetenskap nie, maar vir die
gemeente self. Die gemeente van Christus leef met die
Woord in die wêreld en ontvang onder leiding van die Gees
die wysheid am die brug te slaan tussen die (historiese) Skrif
en die moderne wêreld met sy prablematiek. Die hg van die
Skrit is nie maar net die resultaat van ‘n gaeie wetenskap
like hermeneutiek nie. Die waarheid is nag aityd magtiger
as onsself. Die waarheid heers oar ons, en nie ans oar die
waarheid nie. Daaram is dit oak ‘n saak van gebed on
g~lowige verwagting dat God die gemeente fyngevoelig sal
maak vir die dinge waarap dit werkhik aankom in die daen
van die wil van God in elke konkrete situasie (vgl. Fihip.
1:9-11; Kol. 1:9-10).
6.22.4 SAMEVATTENDE GEVOLGTREKK~NGS
6.22.4.1 Die Skrifberoep in die etiek kan alleen slaag as
die juiste reels vir die uitleg van die Skrif in ag geneem word.
Tot die juiste reels vir die uitleg van die Skrif behaort dat
elke woord van die Skrif verstaan moet word binne die ver
band waarin dit staan, dat die juiste historiese betekenis
daarvan vasgestel moet word en dat dit geInterpreteer maet
word in verband met die sentrale bedoehing van die Skrif as
verkandiging van die verlassing in Christus en die kams van
Gods Koninkryk. Dit beteken net dat die heilshistoriese
gesitueerdheid en betekenis van elke woord van die Skrif
ten voile in berekening gebring moet ward.
6.22.4.2 n ons omgang met die Skrif is dit duideiik dat daar
in die Bybel bepaalde algemene gebaoie en sedehike begin
sels voorkom wat vir die mense van ahle tye narmatiewe be
tekenis het, maar dat hierdie algemene gebaoie en begin
sels nie in ‘n abstrakte vorm aan ons gegee ward nie, maar
deurgaans in die vorm van konkrete voorskrifte aan bepaalde
mense in hulle spesifieke historiese situasies. Dit hoort tot
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die taak van ‘n verantwoorde vertolking van die Skrif om
te onderskei tussen die algemene gebooie van God en alge
mene sedelike gesigspunte wat vir die mens van alle tye
geld, en die konkrete toepassing of toespitsing daarvan in
bepaalde gevalle, wat nie noodwendig net so vir ons geld
nie, ten einde die gemeente van ons dag in staat te stel om
in die eie tyd en situasie die algemene gebod van God op
nuut te kan gehoorsaam.

te doen na die teologiese beginsels wat die kerkhike opsig
en tug ten grondsiag lê en om hoofstuk 5 van die Kerkorde
en die “reglement vir kerklike opsig en tug en beslegting van
kerklike geskille” in die hg daarvan te evalueer. Onder an
dere moet aan die volgende vrae aandag gegee word:

6.22.4.3 Ook in gevalle waar ons in die moderne wèreld
met probleme te make het wat nie direk in die Skrif ter sprake
kom nie, het die Skrif nogtans vir ons deursiaggewende be
tekenis by ons sedelike beslissings, omdat die Skrif aan ons
in verband met sy totale boodskap algemene motiewe en
gesigspunte bied waarvolgens ons ons eie probleme moet
beoordeel ten einde te kan ontdek wat ons behoort te doen.
Terselfdertyd moet ons ons probleme tot op die been ont
leed om te ontdek wat die ware sedelike vrae is wat daarin
aan die orde is, sodat ons in die hg van die totale boodskap
van die Skrif daarop kan antwoord.

6.23.1.2 Die toepashikheid van die huidige “reglement vir
opsig en tug ..“ vir normahe voortgaande tughandeling met
hidmate in die gemeente.

6.22.4.4 By die bepaling van wat as die algemene gebooie
of sedelike beginsels vir ons lewe in die Skrif gegee is, moet
daarteen gewaak word om nie die bedoeling en sentrale
boodskap van die Skrif uit die oog te verloor en so gevaar
te loop om dinge tot algemene Skrifbeginsels te verhef wat
binne die konteks van die Skrif nie as sodanig geld nie.
Historiese mededelings van die Skrif of mededehings van die
stand van sake kan alleen algemene normatiewe betekenis
besit as die Skrif self binne die konteks van sy boodskap
sodanige betekenis daaraan heg.
6.22.4.5 Hoewel dit moeilik is om op die regte wyse te be
paal wat die algemene sedelike beginsels is wat die Skrif
aan ons voorhou op die gebied van die maatskaplike lewe,
die ekonomie en die politiek, mag ons tog nie daarvan af
~ien om die hg van die Skrif oor hierdie sake te soek nie.
Dit is vir die kerk onaanvaarbaar dat ons op die gebied van
die etiek aangewese sou wees op ons natuurlike sedelike
besef of op ons kennis van algemene skeppirigsbeginsels,
of ons nie die openbaring van God in Christus nodig het vir
ons kennis van die sedelike norme waarvolgens ons behoort
te lewe nie.
6.22.4.6 Die leiding van die Heilige Gees is onontbeerlik
vir die persoonlike omgang met die Skrif en die gemeenskap
like wandel van die hele gemeente in die hg daarvan. Die
ontdekking van die wih van God vir ons lewe kom nie tot
stand deur ‘n blote rasionele hantering van beginsels nie,
hoewel dit waar is dat ons God ook met ons verstand moet
hiefhê en dat ons ook redelike insig in die bedoehing en be
tekenis van die Skrif ‘n rol speel in ons verstaan van die wil
van God in elke konkrete situasie. Tog sal ons moet sé dat
ons nie oor die waarheid van Gods Woord beskik nie, maar
dat dit oor ons beskik. Daarom moet die gemeente voort
durend bid om die opening van ons oë om te kan onderskei
waarop dit aankom en wat die goeie en welgevallige en vol
maakte wil van God is (Fihip. 1:10; Rom. 12:2).
6.22.5 AANBEVELINGS
6.22.5.1 ~n opvolging van sy versiag oor die Skrifgesag
(1986) aanvaar die Sinode hierdie rapport as ‘n riglyn by die
Skrifberoep in etiese sake.
6.22.5.2 Die Algemene Sinode doen ‘n beroep op lidmate
om die Skrifberoep in etiese sake te hanteer op ‘n wyse wat
in ooreenstemming is met die Kerk se belydenis aangaande
die Skrif en sy gesag.

6.23 TUGREGLEMENT
6.23.1 OPDRAG
Die Algemene Sinode gee opdrag aan AKLAS om ondersoek

6.23.1.1 Die verhouding van die pastorale en juridiese kom
ponente in kerklike tughandehing.

6.23.1.3 Is ‘n tugreglement hoegenaamd nodig?
6.23.1.4 Moetdietugnoodwendigas’n “ondersoek” ge
struktureer word? Kan dit nie eerder end-uit as pastorale
gesprek gehanteer word nie?
6.23.1.5 Is terminologie soos “khag, ‘n aangeklaagde, ver
dediging, partye, getuies, die reg van ... kruisondervraging”
onvermydehik in die kerkorde en reglement?
6.23.1.6 Na afloop van sy ondersoek Iê AKLAS die resuh
tate aan die Algemene Regskommissie voor vir oorweging
en rapport aan die Sinode (Handelinge, Algemene Sinode
1986:709).

6.23.2 WERKWYSE
Die Kommissie het ‘n verslag opgesteh en dit aan die Alge
mene Regskommissie deurgestuur. ‘n Gesamenthike verga
dering is ook met hede van die Algemene Regskommissie
gehou. Ongelukkig kon totahe eenstemmigheid nie bereik
word nie. ‘n Gewysigde tugreglement word deur die ARK
aan die Sinode voor~geIe. Die standpunt van die Algemene
Kommissie vir Leer en Aktuele Sake word in ‘n verkorte by
hae tot die vershag van die ARK gevoeg.

6.24 VROU DN D~E AMP
6.24.1 OPDRAG
Die Algemene Sinode neem kennis van die verslag insake
die vrou in die ampte van ouderhing en Ieraar en volstaan
vir die huidige met die bespreking, maar verwys die verslae
in hierdie verband na die onderskeie sinodes vir verdere
studie en rapport aan AKLAS vir verslag aan die Algemene
Sinode. (Handelinge, Ahgemene Sinode 1 986:69 7)
6.24.2 INLEIDENDE OPMERKINGS
6.24.2.1 Daar bestaan reeds talle verslae en artikels waar
in hierdie saak eksegeties en dogmaties gehanteer word. Om
al die argumente te herhaal, sal geen doel dien nie. Die Kom
missie het egter deeglik kennis geneem van die volgende
stukke: Vershae van die Algemene Sinode 1986, Natal 1987,
Suid-Transvaal 1 987, Wes-Transvaal 1 987, Wes-Kaap
1987, die GKSA, die NHKA, die GER, besluite van die ver
skillende sinodes in 1987, en van enkehe artikels oor die
aangeleentheid in teologiese vaktydskrifte.
Die verslae wat voor die verskihhende sinodes gedien het,
maak dit moonthik om vas te stel waar die kernprobleme in
die gesprek presies Iê. Wat hier voorkom, is dus nie bloot
‘n herhahing van die argumente hangs mekaar nie, maar ‘n
poging om die gesprek verder te voer deur die gegewens
langs mekaar te stel en te weeg sodat daar nie bloot by die
opnoem van argumente (wat nie almah diesehfde gewig dra
nie) vasgesteek word (asof alma) diesehfde gewig dra) nie.
6.24.2.2 Die verstaan van die vertrekpunte en beredenering
van elke standpunt is belangrik. Die hermeneutiek wat uit
eindehik ‘n ro) speel, moet goed begryp word.
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6.24.2.3 Vanselfsprekend sal daar naas die dogmaties
eksegetiese hantering ook aandag gegee moet word aan
kerkregtelike en praktiese vrae.
6.24.3 ENKELE RELEVANTE HERMENEUTIESE
VERTREKPUNTE
6.24.3.1 Die Heilige Skrif is die openbaringsbron vir die
Kerk omdat God Homself en sy wil daardeur geopenbaar het.
Elke Christen moet bereid wees om voor die gesag van God
se Woord te buig.
6.24.3.2 Ons gb dat die Heilige Gees die Bybelskrywers
geInspireer het om God se boodskap te kommunikeer. Ons
aanvaar dat die boodskap so deurgegee is dat die oorspronk
like lesers van destyds dit kon verstaan. Die kommunikasie
was primer op hierdie Iesers gerig, hoewel God uiteindelik
deur dieselfde Woord ook met die Kerk van able eeue wou
kom mu n ikeer.
6.24.3.3 Omdat ons aanvaar dat waar Paulus byvoorbeeld
met die Korintiërs in gesprek was, God se bedoeling en bood
skap verwoord is, is dit ‘n uitgangspunt in ons eksegese om
te probeer verstaan wat Paulus eintlik bedoel het. Daarom
moet ons daarteen waak om van die oorspronklike situasie
te vergeet en die Woord net sommer so op die oog af te lees.
6.24.3.4 Dit is derhalwe ‘n erkende eksegeties werkwyse
in ons kerk om nie biblisisties sommer net woorde uit die
Bybel direk op ons situasie oor te dra asof ons nog eerste
eeuse mense is nie. Daar moet gevra word na die bedoe
ling, beginsel of norm wat ter sprake is. Dieselfde norm sal
dan vir ons vandag geld, hoewel dit miskien prakties anders
tot uitdrukking sal kom.
6.24.3.5 ‘n Verdere ter sake eksegetiese beginsel is om
altyd die konteks in berekening te bring. Dit behels nie al
leen die onmiddellik voorafgaande en daaropvolgende dele
nie, maar uiteindelik ook die hele Skrif. Dit is dus legitiem
om te vra of die Woord in sy geheel ‘n bepaalde verklaring
toelaat.
6.24.3.6 Nog ‘n relevante beginseb van ons Gereformeer
de tradisie is dat daar nie ‘n sentrale of vername leerstuk
op ‘n enkele vers gebou moet word nie, veral nie as die vers
eksegetiese probleme bevat nie. Lig moet dan by ander ge
deebtes in die Skrif opgesteek word ten einde die bedoeling
van die gedeebte nader vas te stel (Sacra Scriptura sui ip
sius interpres).
6.24.4 DIE AARD VAN DIE GESAG VAN DIE AMP
6.24.4.1 Dit is ‘n opvallende feit dat die Nuwe Testament
geen afsonderlike woord het vir wat ons “amp” noem nie.
Vir die funksie van die “ampsdraer” in die gemeente word
dieselfde woord gebruik as vir die funksie van elke afsonder
like lidmaat, nl. diakonia (diens). Terwyl begrippe 5005 time,
arché, en telos wat in die Griekse wéreld vir politieke en
godsdienstige owerhede gebruik word, in die Nuwe Testa
ment sorgvuldig vermy word, het die woord diakonia vir
Griekse ore ‘n vernederende konnotasie. Van fundamentele
belang vir die regte verstaan van die amp, is dan ook dat
die gesag van die amp nie verwar moet word met heer
skappy (2 Kor 1:24) of baasspeel (1 Pet 5:3) nie. Wat van
elke lidmaat geld, geld ook (veral) die ampte: “By nasies is
dit so: konings speel oor hulle baas, en die wat gesag af
dwing, laat hubleseif weldoeners noem. Maar by julIe moet
dit nie so wees nie. Inteendeel, die belangrikste onder JulIe
moet soos die geringste wees, en die een wat die leier is,
soos die een wat dien” (diakôn, Luk 22:25, vgl Mark
10:42-44). Daarom bestaan daar nie alleen geen hierargie
tussen die ampte onderling nie, maar ook nie tussen amp
en gemeente nie. Die verskil tussen die amp (van sommige)
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en die charisma (van elkeen) is nie prinsipieel nie, maar
funksioneel.
6.24.4.2 Alle ampswerk is gefundeer in die amp van
Christus. Daaraan ontleen dit sy diakonia-karakter. Die Seun
van die mens het immers nie gekom om gedien te word nie,
maar om te dien (Mark 10:45) soos blyk wanneer Hy sy
dissipels se voete was (Joh 13:2-17), maar veral wanneer
Hy Homself verneder aan die kruis.
6.24.4.3 Dieselfde geld van alle ampsgesag. Die amp is
geen voortsetting van Christus se offer nie, maar is Juis
gefundeer in sy volbragte versoening. In die gemeentelike
diakonia word die vrug van Christus se offer uitgedeel. In
woord en daad word die volbragte versoening bedien (2 Kor
5:18). Die gesag van die amp is gefundeer in die Woord.
Die amp kan nooit onafhanklik naas die Woord funksioneer
nie, want Christus self regeer sy gemeente deur middel van
die Woord.
6.24.4.4 Die gesag van die ampsdraer (diaken, uuderling,
predikant) is dus nie geleë in die persoon (man of vrou) nie,
maar in Christus en sy Woord wat deur die persoon, wat
die amp beklee, uitgedra word.
6.24.5 TWEE STANDPUNTE, TWEE BENADERINGS
6.24.5.1 Die gesprek rondom die toelating van die vrou as
ouderling en predikant sentreer hoofsaaklik rondom twee
uiteenbopende standpunte. Elkeen van hierdie standpunte
het ‘n spesifieke benadering tot die Skrifgegewens wat
natuurlik tot ‘n spesifieke sbotsom lei. Die argumente draai
dan ook hoofsaaklik om net twee gedeeltes uit Paulus se
briewe: 1 Kor. 14:33-35 en 1 Tim. 2:11-12. Die keuse wat
ten opsigte van hierdie verse gemaak word, word dan uit
die res van die Skrif met behulp van minder sentrale ar
gumente soos byvoorbeeld die posisie van die vrou in die
samelewing van destyds, die plekke waar vroue web diens
en ampswerk in die Bybel verrig, ensovoorts, gestaaf.
6.24.5.2 Uit die gesprek in die verskillende dokumente van
die kerk wat voor die verskillende sinodes gedien het, het
dit duidelik geword dat die sekondêre argumente nie so be
slissend is nie en geen werkbike uitsluitsel op die manier be
reik kan word nie. Die beslissende dele is die twee gedeel
tes uit 1 Korintiërs 14 en 1 Timoteus 2. Daarom kan daar
op gekonsentreer word.
6.24.5.3 In beide gedeeltes word daar gesê dat die vrou
moet swyg. Getrou aan ons eie eksegetiese beginsels moet
ons nie dadelik die woorde net so op ons situasie oorplaas
nie. Ons moet probeer vasstel wat Paulus bedoel het. Ons
moet probeer vasstel wat die beginsel of norm is waarmee
hy gewerk het en die beginsel of norm dan op ons situasie
oorpbaas. Hierdie eksegetiese arbeid Iei huidiglik tot twee
uiteenlopende konklusies: die een standpunt wil die vrou toe
baat en die ander een nie.
6.24.5.4 Die vraag is nou: Wat staan ‘n mens in so ‘n situ
asie te doen?.Die aangewese weg is om die argumente en
uitgangspunte van beide standpunte eerbik aan te hoor en
te oorweeg. Op grond daarvan kan dan ‘n beslissing gemaak
word. Eerlikheid bestaan daarin dat nie ablerhande ander oor
wegings nie, maar alleen die oorwegings wat uit die teks
kristalbiseer, die beslissing moet bepaal.
6.24.5.5 Wanneer die twee belangrikste Skrifgedeebtes
bestudeer word, is die hermeneutiese beginsel dat ‘n mens
Paubus se bedoeling of motief moet probeer vasstel, uiters
belangrik. Cm dit te kan doen moet daar “in Paulus se
skoene” gestaan word. Dit impbiseer dat die agter
grond-situasie waarin die briewe geskryf is, herkonstrueer
moet word.
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6.24.5.6 1 Kor 14:33-35
Hier staan geskrywe dat die vrou in die gemeente moet
swyg. Die belangrike vraag is dan waarom Paulus so ‘n stel
ling gemaak het. Is dit ‘n norm vir alle tye of nie? Aanvank
uk is daar op die lees af so gevoel. In sommige van die ver
slae wat in die verlede voor sinodes gedien het, word daar
egter toenemend ingestem dat die gedeelte in 1 Korintiërs
nie ‘n absolute verbod op die spreke van die vrou in die
gmeente ten doel het nie (vergelyk eksegetiese artikels van
F S Malan in Theologia Viatorium 13/1, 1985 56-69 en 14/1
1986: 34-43). Immers, in 1 Kor 11:5 word daar juis gesê
dat vroue bid en profeteer in die gemeente (vgl. ook 1 Kor
14:3 1 se “almal”). Skynbaar mag hulle dit doen net solank
hulle hul hoofde bedek. Uit die konteks van 1 Kor 14 word
dit dan ook duidelik wat Paulus se motief met hierdie uit
spraak in hoofstuk 14 was. In 1 Kor 14:26, 33 en 40 word
daar na sake soos die orde in die gemeente wat tot opbou
moet dien, verwys. Die situasie ter sprake hou dan waar
skynlik verband met die optrede van sekere vroue wat nie
tot opbou en orde van die gemeente gedien het nie; van
daar. die verbod. Omdat dit hier nie om ‘n absolute verbod
teen aIle spreke van die vrou in die gemeente gaan nie, maar
waarskynlik om ‘n negatiewe vorm daarvan, word die ge
deelte nie gebruik as normgewend om die vrou tot swye in
die gemeente te dwing nie.
Die Kommissie het kennis geneem van godsdiens-sosiolo
giese ontwikkelinge wat in resente tye nuwe hg werp op
die maatskaplike omstandighede wat indertyd geheers het.
Die situasie kan 5005 volg gerekonstrueer word:
Die vrou was in beheer van die huisreëlings. Sy het ook nie
in die huis ‘n sluier gedra nie. Die eerste Christene het toe
in huise begin bymekaar kom. In die huise het die vroue
waarskynlik nie nou skielik hul sluiers oorgetrek en stil
eenkant gaan sit nie. HuIIe het net nie so gemaak in hulle
eie huise nie. HulIe het vryer opgetree 5005 hulle gewoond
was om in die huise te maak. Dasrom kom Paulus met sy
opdrag om sluiers te dra en sê vir ‘n sekere groep vroue dat
hulle nie moet “oorneem” nie. Hulle moet onthou dat, hoe
wel die kerk in die huis is, dit nog ‘n “erediens” bly. Daar
moet orde gehandhaaf word sodat dieselfde atmosfeer van
orde en vrede as in ‘n erediens (by in die sinagoge) heers.
Uit so ‘n siening is dit duidelik dat Paulus hier meer die orde
like verloop van die erediens op daardie stadium wil beskerm
as wat hy die vrou vir ewig swye wil oplé.
Die Kommissie wil nie instaan vir alles wat deur hierdie Nuwe
Testamentici beweer word nie, maar dit is duidelik dat die
ulteenlopende beskouing bewys dat 1 Kor 14 op hierdie punt
nie met verantwoordelikheid vir hierdie debat gebruik kan
word nie.
Daar is ook diegene wat tog meen dat dit hier oor die beoor
deling van profesie gaan en dus oor die besluitnemings
proses in die gemeente. Daarvan word die vrou uitgesluit.
Dit wil egter voorkom of die voorstaanders van die swyg
gebod nie meer bale sterk op hierdie gedeelte steun nie.
6.24.5.7 1 Tim 2:11-12
Die rekonstruksie van die situasie is hier moeiliker. In hier
die gedeelte word die swyggebod deur Paulus aan die skep
ping en die sondeval verbind. Die vraag is hier of die apos
tel spesifiek na die erediens verwys.
6.24.5.7.1 Sommige eksegete aanvaar dat dit hier oor die
erediens handel (Malan, NGTT, XXIX no. 4 September
1988: 305-3 1 6). Dit blyk veral uit die konteks. Die eerste
gedeelte van hoofstuk twee asook die verwysing na die
ouderlinge in hoofstuk drie veronderstel die gemeentelike
situasie, wat dan op die erediens sou dui. Verder dui terme
soos “leer” en “onderrig gee” op dinge wat in die erediens
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plaasvind. As hier dus ‘n swyggebod opgele word, gaan dit
om optrede in die erediens.
Indien dit hier om die erediens gaan, is die manier waarop
Paulus die swyggebod motiveer belangrik vir die hele ge
sprek oor die erediens. Dan moet ons wet gesê word ook op
óns eredienste van toepassing maak. Die swyggebod word
immers op ‘n besondere manier gemotiveer, neamlik in die
feit dat Adam eerste geskape is en dat Eva eerste mislei is
(Wat op haar swak leiding dui as sy die man se posisie wil
oorneem). So gesien is hierdie twee argumente nie tyd
gebonde nie, want die betrokke feite wissel nie soos die jare
voortgaen nie. Dit sou beteken dat die swyggebod in die
skeppingsmatige aard van die vrou gesetel is; toe God die
mense reg aan die begin gemaak het, het Hy bedoel dat die
man die Ieier moet wees. Omdat God se werk in die her
skepping aensluit by sy werk in die skepping, moet die vrou
daarom ook nog vandag in die kerk swyg. Sy moet nie die
man wil leer of regeer nie. ‘n Vrou moet vrou bly en hear
by hear take bepeal. Sy moet nie die man se rol probeer oor
neem nie.
Indien dit so aanvaar word, sal dit verkeerd wees om die
vrou op die kansel of in die ouderlingsbank toe te Iaat (vgl
Malan, NGTT, XXIX no. 4 September 1988:305-316).
6.24.5.7.2 Andersyds is daar eksegete wat dit sterk
bevraagteken of dit in die gedeelte spesifiek om die erediens
(m.a.w. dit wat ons tydens die erediens in die kerkgebou
op Sondee doen) gaan. Die gedeelte ken dan ook nie vanuit
hermeneutiese perspektief gebruik word om oor ons ere
diens vandag te preat nie. Dit sou dan eintlik beteken dat
hierdie gedeelte nie in die gesprek oor die vrou as predikant
gebruik ken word as argument teen toelating nie, want seek
lik gaan dit nie oor die erediens nie maar eerder oor ander
samelewingsverbande. Paulus se motivering vanuit die skep
ping vir dit wat hy hier sê, sou dan ook nie in die geval meer
vir die gesprek relevant wees nie. lmmers, as die seek
waarom dit hier gaan nie die erediens is nie, hoekom moet
‘n mens dan die motivering vir die saak nog te berde bring?
Die Nuwe Afrikaanse Vertaling se invoeging van die woord
“erediens” staan nie in die oorspronklike Griekse teks nie,
maar is ‘n invoeging deur die vertaler. Die verwysing vera)
na moederskap, maar ook na goud en pêrels pas byvoor
beeld volgens hierdie siening ook nie in ‘n eredienskonteks
nie, maar meer in ‘n gesinskonteks. Die woord authentein
(gesag uitoefen) dui nie op kerklike gesag nie, maar op ‘n
sekulére magstrewe deur die vrou wat op die man se kop
wil sit. Ook dit pas meer in die huwelik. Verder beteken die
woorde soos “leer” nie in die Pastorale Briewe dit wet van
‘n preekstoel af gebeur nie. Dit gaan veel wyer en pas dus
eerder in ‘n meer alledaagse sosiaal-kulturele situasie,
byvoorbeeld die huwelik of gesin. Dear is in daardie tyd so
met die vroue gepraat oor hul optrede teenoor mans in die
algemene omstandighede van die lewe.
Indien aanvaar word dat dit hier nie om die erediens gaen
nie, beteken dit dat die gedeelte nie na die vrou in die rol
van ouderling of predikant verwys nie. Dit moet bly. Sy moet
nie haar man se rol in die huisgesin wil oorneem nie. Die
swye was in daardie tyd dan teken van respek en onder
danigheid aen hear man. Vandag meg die respek in die
huwelik egter anders tot uitdrukking kom as by wyse van
swye. Daarom moet die swyggebod nie as ‘n altyd-geldende
norm gesien word nie. Dit is eIleen die vorm waarin bepeelde
norme (van die man wet gesinshoof is en van vrou wet vrou
moet bly) in ‘n stadium van die geskiedenis kultureel uit
drukking gevind het.
6.24.5.7.3 ‘n Volgende benadering stel dat die Skrif ver
kondig dat die vrou by die skepping gelykwaardig mear onge
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lyk aan die man geskape is. Die hele Bybel dra die gedagte
dat man en vrou deur God bedoel is om fisies, psigies en
geestelik te verskil en daarom verskillende rolle en funksies
moet vervul. Man en vrou se rolle, funksies en posisie is
komplementér en nie kompeterend nie. Die sogenaamde
“moeilik-verklaarbare” Skrifgedeeltes in hierdie verband
word slegs duidelik wanneer dit teen hierdie agtergrond ge
sien word.

6.24.7.5 Toelating van die vrou tot veral die leeramp is ‘n
aangeleentheid waaroor nog steeds verskil van mening in
ons Kerk bestaan: Alhoewel 7 van die 11 sinodes hulle ten
gunste van die vrou in die ouderling- en predikanteamp uit
gespreek bet, het drie van die elf sinodes hulle in 1987
onomwonde teen toelating van die vrou tot die leer- en
regeeramp uitgespreek. Hierdie situasie sal dus met groot
sensitiwiteit benader moet word.

6.24.5.7.4 Nog ‘n benadering is dat dit hier inderdaad nie
noodwendig om die erediens gaan nie, maar wel om die
gemeentelike opset. Hiervoor word vera! verwys na die breër
teksverband van 1 Timoteus (vgl. 1:18, 2:8; 3:1, 8, 15;
4:13; 5:17; ens). By hierdie benadering word 1 Tim 2:11,
1 2 nie gesien as absolute swyg- en regeerverbod nie. Wat
die Skrif wel wil sê — gegrond op die skepping en die sonde
val — is dat dinge wat in die gemeentelike lewe gebeur, nie
daartoe moet lei dat die man se Godgewilde posisie as
gesinshoof en die vrou s’n as vrou en moeder in gedrang
kom nie.

6.24.7.6 Dat die kerk behoefte bet aan ‘n soort bediening
wat op ‘n uitnemende wyse deur vroue vervul kan word,
val flue te betwyfel flue. Indien wee gevind kan word waar
deur dit kan geskied met eerbiediging van haar vrou-wees,
kan sy met haar eie gawes ongetwyfeld dien tot verryking
van die gemeentelewe. In groot gemeentes waar gespesiali
seerde bediening deur ‘n span predikante beoefen word, kan
‘n vrou as dee! van die span ‘n unieke bydrae lewer.

6.24.6 Die sekondêre argumente dra nie veel bepalende ge
wig nie, omdat dit na verskillende kante geInterpreteer kan
word. Cm byvoorbeeld te sé dat die Bybel nêrens van ‘n vrou
as ouderling of predikant praat nie, hoef nie te beteken dat
die Bybel daarteen is nie. Dit mag ook wees dat die Bybel
nie so sterk daaroor voe( nie. As die swyggebod so ‘n belang
rike saak was, sou die Bybel — en waarskynlik ook meer
as een skrywer — duidelik daarna moes verwys het. So sou
die argumente eindeloos in alle rigtings geplooi kon word.
Van die argumente wat tog genoem word, is dat baie van
Paulus se medewerkers vroue was. Dit gaan ook nie net om
preek nie, maar om ander dinge wat vroue buitendien in die
Bybel gedoen het; dat die vrou deur Jesus se verlossing
bevry is en dus in Christus met die man gelyk is — Gal
3: 26-28.
6.24.7 ENKELE PRAKTIESE OORWEGINGS
Die Algemene Sinode sal in sy uiteindelike besluit moet reke
fling hou met enkele praktiese oorwegings i.v.m. die vrou
in die amp — vera! vir sover dit die leeramp raak.
6.24.7.1 Kerkhistoriese gegewens toon aan dat die vrou
we! van tyd tot tyd toege!aat is tot die amp (hoofsaaklik as
diaken). Hierdie reeling is egter telkens na verloop van tyd
herroep: in die vroeë kerk by die konsilies van Orange (411),
Epaon (517) en Orleans (533); en na die Hervorming by die
sinode van Middelburg (1581).
6.24.7.2 Die huidige situasie in gereformeerde kring is dat
die diakenamp vry algerneen oopgestel is vir vroue, maar
dat toelating tot die leer- en regeeramp nie so geredelik
geskied nie, alhoewe! ‘n aantal kerke tog daartoe besluit het.
6.24.7.3 ‘n Kerkregtelike probleem ten opsigte van die leeramp is die uitdruklike bepaling van K.O. artikel 11 dat “...‘n
bedienaar van die Woord sy ewe lank voltyds aan die kerk
diens verbonde is, (en) dit vir hom nie geoorloof (is) om tot
‘n ander lewenstaak oor te gaan nie, behalwe om groot en
gewigte redes ...“ Indien die Bybelse beginsels van die man
as gesinshoof en die vrou as moeder gehandhaaf word, im
pliseer dit noodwendig ‘n wysiging van die Kerkorde om ‘n
beperkte of tydelike legitimasie moontlik te maak. Die
enigste alternatief is die selibaat, wat nie oorweeg kan word
flue.
6.24.7.4 Empiriese navorsing toon dat daar in kerke wat
reeds die leeramp vir die vrou oopgestel bet, nog sterk voor
oordeel teen vrouepredikante bestaan. Dit bet tot gevolg dat
baie van hulle flue poste kry nie. Ander wat we! in poste aan
gestel word, ervaar probleme om die vertroue van lidmate
en ampsdraers te wen.

6.24.8 GEVOLGTREKKINGS
6.24.8.1 Die sola Scriptura (solus Christus) impliseer dat
daar geen sprake kan wees van ‘n hierargie tussen amp en
gemeente of tussen die ampte onderling nie. Gesien vafluit
‘n gereformeerde ampsbeskouing bestaan daar ook geen
teologiese grond om die vrou toe te laat tot die diakenamp,
maar nie tot die ander ampte nie.
6.24.8.2 Gestel selfs dit sou waar wees dat die vrou “van
nature” onderdanig moet wees aan die man, dan beteken
dit nog geen diskwalifikasie vir die amp nie, net so mm as
wat die “natuurlike” onderdanigheid van ‘n werknemer
teenoor sy werkgewer (vgl. Rom 13:1,2) eersgenoemde dis
kwalifiseer vir ‘n amp in die kerk waar by toesig moet hou
oor laasgenoemde. Die gesag van die amp rus immers nie
op natuurlike skeppingsmatige of sosiale relasies flue, maar
in Christus. Verre daarvandaan dat onderdanigheid ‘n
diskwalifikasie vir die amp is, is dit veeleer ‘n aanbeveling.
Weliswaar mag die vrou in die kerk flue heers oor die man
nie, maar dit beteken nie dat die man dus mag heers oor
die vrou (of ander mans) nie. Dit sou ‘n versekularisering
van die gesag van die amp beteken. Die vraag kan gestel
word of dit flue presies is waarop die beswaar teen die vrou
in die amp neerkom nie.
6.24.8.3 Alhoewel daar in ons Kerk flue eenstemmigheid
is oor die toelating van die vrou nie, meen die kommissie
by die hg wat by tans bet, dat die oorwig van getuienis daar
op dui dat die Bybel flue toelating van die vrou tot die leeren regeeramp uitdruklik verbied flue.
6.24.8.4 Vera! ten opsigte van die vrou in die leeramp be
staan daar egter ‘n aantal probleme van praktiese en kerk
regtelike aard wat we! in ag geneem moet word by ‘n even
tuele beshissing.
6.24.9 AANBEVELINGS
6.24.9.1 Aangesien die Algemene Sinode by die hg wat hy
het, oordeeh dat die Heilige Skrif prinsipieel nie die toelating
van die vrou tot die ampte van predikant en ouderhing ver
bied nie, besluit die Sinode om die vrou tot hierdie ampte
toe te Iaat.
6.24.9.2 Die Algemene Sinode laat dit aan die plaashike
gemeentes oor om te besluit op watter wyse die vrou in die
amp van ouderhing aangewend word.
6.24.9.3 Die Algemene Sinode dra dit aan die Algemene
Regskommissie opom aandag te gee aan die moontlike kerk
regtelike en praktiese knelpunte ten opsigte van toelating
van die vrou tot die amp van predikant en ouderling met ver
slag aan die Algemene Sinodale Kommmissie.
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6.24.9.4 Aangesien KO Art 5-14 se bewoording impliseer
dat ~eraars steeds mans is, word dit aan die Tydelike Regs
kommissie opgedra am die Sinode te dien met voorstelle hoe
die artikels aangepas behoort te word.
6.24.9.5 Die Algemene Sinode dra dit aan die AKAE op om
aanbevelings te maak oor die optimale funksionering van
die vrou in die ampte van predikant en ouderling.
6.24.9.6 Die Algemene Sinode doen ‘n ernstige beroep op
gemeentes met die moontlikheid van gespesialiseerde bedie
fling, om dames wat die opleiding aan ons Teologiese
Fakulteite deurloop het, ook wanneer hub nie beroep en
bevestig word nie, in diens te neem en om die traktement
van predikante as riglyn by die bepaling van huOle lewens
onderhoud te neem.
6.24.10 M~NDERHE~DSVERSLAG OOR DIE VROU IN
DIE AMP: DS S M VAN VUUREN
6.24.10.1 INLEIDING
Hoe moet die “moeilike” tekste oor die plek van die vrou
in die gemeente verklaar word (by 1 Kor 11, 1 Tim 2)? ‘n
Vroulike teoloog gee ‘n interessanta antwoord op hierdie
vraag: Die Bybel Iê in daardie gedeeltes klem op die anders
heid van die vrou (Mary Evans in haar doktorale proefskrif
(1983: Woman in die Bible). Daardie andersheid moet eer
biedig word. Sy skryf oor 1 Kor 11:2-16:
Al wat ons hieruit kan aflei is dat Paulus die verskil tussen
die gebruike van mans en vroue bevestig. Dis moontlik dat
hy hier verklaar dat dit oneerbaar vir ‘n vrou is om in die ere
diens soos ‘n man te wil aanbid. Wees in aanbidding eie aan
iou vrou-wees!
In haar gevolgtrekkings (p107) stel sy dit so:
Paulus aksentueer in die gedeeltes oor die plek van die vrou
die gedagte van differensiasie. Die vrou is anders as die man.
Sy dien anders, sy aanbid anders. Albei kan ten voile
deelneem.
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Nie alle vroue wat in opstand is, is feministe nie. Die vrou
in haar broekpak, wat vroeër as ‘n transvestiet gebrandmerk
sou word, die dogter-vrou met haar opsigtelike kort mini
rok is albei in opstand. Maar die meisie-agtig gekiede be
baarde jongman met sy oorbelle en armbande en die homo
seksuele mens, wat nie duidelik weet tot watter geslag hy
behoort nie, is deel van die opstand teen die minderwaar
dige rol van die vrou.
Daar moet duidelik onderskei word tussen die feminis wat
haar “gelykheid” met die man wil bewys (“anything you
can do, I can do better”) en die vrou wat vra om as
gelykwaardige behandel te word (Jean Miller: Towards a
new Psychology of Women, 1986. Vgl Rosalind Miles:
Women and power, 1985). Die NG Kerk moet van hierdie
opstand kennis neem. Sommige vroue wil daarmee jets vir
die kerk sé. Die meeste van die vroue-lidmate vra nie daar
mee dat die geslagsgrense vernietig moet word nie. Hulle
vra net dat daar beter ruimte in die gemeentes vir hulle God
gegewe vrou-wees gemaak moet word.
6.24.10.3 GELYKWAARDIG EN ONGELYK
Wanneer ‘n mens ‘n breë oorsig oor die resultate van die
navorsing tot dusver kry, is dit duidelik dat een bevinding
sterk uitstaan: Man en vrou is gelykwaardig en ongelyk! Die
Britse Nuwe Testamentikus, John Stott, skryf verhelderend
hieroor (1984: Issues facing Christians today).
Al is man en vrou gelykwaardig, is hulle nie dieselfde nie.
Gelykwaardigheid en gelykheid moenie verwar word nie.
Ons verskil en vul mekaar aan in die onderskeidende
kwaliteite van ons seksualiteit, beide fisies en sielkundig.
Hierdie feit vorm die basis van ons verskillende en toepas
like rolle in die samelewing. “Equality of worth is not iden
tity of role.” Gen. 1 sé man en vrou is gelykwaardig; Gen.
2 sé man en vrou is anders. Omdat man en vrou in skep
ping en herskepping gelykwaardig is, is daar nie minderwaar
digheid nie; omdat hulle mekaar aanvul, is daar nie eners
heid nie.

Teenoor die feit van die andersheid word die Algemene
Sinode gevra om die wesenlike verskille tussen man en vrou
te ignoreer en die besondere ampte, wat tot dusver net deur
mans gevul is, oop te stel, sonder in ag neming van daardie
Godgewilde andersheid. Die vrou moet dieselfde werk as
die man, op dieselfde wyse as die man doen. Sy moet dus
niks meer as ‘n duplikaat van die man in die besondere ampte
wees nie.

Die antropoloog Margaret Mead (1973: Man en vrouw) het
geskryf:

In Noord-Amerika en, in ‘n mindere mate in Europa, is daar
reeds honderde navorsingstudies oor die konsep manlikheid/
vroulikheid en die rol van die vrou in die beroepslewe ge
doen, en die navorsing gaan steeds voort. Daar is ‘n massa
gegewens beskikbaar oor die vrou as predikant. Sommige
van die gegewens kan ook op die vrou in die amp van ouder
ling toegepas word. Hierdie versiag wil daardie navorsing
onder die aandag van die sinode bring. Ongelukkig kan slegs
‘n breukdeeltjie van die interessante gegewens vermeld
word.

“The differences between the sexes are the single most im
portant fact of human society.”

6.24.10.2 DIE VROU IN OPSTAND
Die feminisme is die uitvloeisel van die vrou se opstand teen
haar minderwaardige posisie in die Westerse samelewing.
Die feminisme, wat die belange van die vrou teen elke prys
wil bevorder, het in die Vroue-Vryheidsbeweging gekul
mineer. Ons vind die opstand in sy ergste graad by die
Amerikaanse Nasionale Raad van Christelike Kerke wat alle
“seksisme” uit die Bybel wil weer. So voeg hulle oral waar
daar na God as Vader verwys word, die woorde “en Moe
der” by. Die feminisme het ook sy eie teologie — die
feministiese teologie.

Indien enige samelewing wil oorleef, moet dit ‘n patroon van
sosiale lewe besit wat vrede maak met die verskille tussen
die geslagte.
George Gilder (1975: Sexual suicide, p 62) het geskryf:

In die sielkunde is daar ‘n sterk gedagte dat toetse voorsie
fling moet maak vir vroue. ‘n Belangrike uitgangspunt in die
beroepsielkunde is dat ‘n vrou haar beroep op ‘n ander
manier kies as ‘n man. Daar word nog steeds onderskei tus
sen “manlike” en “vroulike” beroepe. Lunneborg (1984:
Career choice and development) en ander wys daarop dat
vroue in die VSA by wyse van uitsondering kursusse kies
wat in die katgorieë sakekontrakte, tegnies en buitelug val.
Die meeste navorsers het ook gevind dat die predikants
beroep as ‘n hoogs manlike beroep getipeer word (Hall,
1975: Occupations and the social structure; Lehman, 1 980.
Review of Religious Research).
6.24.10.4 DIE VROU IS ANDERS
Die andersheid van man en vrou word deur verskillende
navorsers met verskillende name getipeer: Die man se
gedrag is instrumenteel en die vrou s’n ekspressief; die man
se benadering is taakgerig; die vrou s’n kommunikatief. Die
Terman-studie, wat begaafde kinders se ontwikkeling oor

133
ses dekades gevoig het (1980. Psychology Today> het ge
vind die man se beroep is vir horn belangriker as die vrou
se beroepvir haar.
Gloria Durka (1982: Leadership in religious organizatons>
wys op navorsing wat gevind het dat daar geslagsverskille
in morele redenering is. Die vrou se siening van en oplos
sing vir morele probleme is rneer gebaseer op die moraliteit
van interpersoonlike verantwoordelikhede as op die
moraliteit van reg/verkeerd. Die verklaring hiervoor is dat
die vrou meer veldafhanklik is as die man, dit wil se meer
afhanklik van haar orngewing.
Hierdie is slegs enkele van die ter sake verskille wat gevind
is. Talle boeke is reeds oor die andersheid van die vrou ge
skryf. Die Kerk kan die vrou nie ‘n groter onreg aandoen as
om van haar ‘n duplikaat van die man te probeer maak nie
deur byvoorbeeld aan haar ‘n manswerk te gee en aan haar
dieselfde eise as aan die man te stel.

6.24.10.5 DIE INVLOED VAN DIE VROU OP DIE AMP
Barbara Ekhardt en Goldsmith (1984: Journal of Psycholo
gy and Theology) sê die oopstel van die predikantsamp vir
vroue was moontlik die mees radikale sosiale en teologiese
verandering wat Amerikaanse Christene in hierdie eeu ge
tref het. Die kontrovers daaroor het kerke en gemeentes ver
deel. Hierdie verandering het ook ‘n radikale verandering van
die sosiale waardes en van die hele bedieningspatroon in
kerke te weeg gebring.
Sommige vroue doen goeie werk in die ampte. Lester breek
‘n lansie vir die vrouepredikant (1986: Review and Exposi
tor) en pleit dat sy volkome aanvaar moet word as predi
kant. Hy wys op sommige probleme wat veroorsaak dat sy
‘n besondere (nadelige?) invloed op die predikantsamp uit
oefen:
* Haar seksualiteit — wat vir die gemeente, mans sowel
as vroue, haar kollegas, haar kollegas se vroue en vir haar
self probleme skep;
* die kwessie van gesag. Vir iemand om effektief as
predikant (en ouderling) te funksioneer, moet gesag ge
koester en verdien word. Vroue vind dit moeilik om ‘n “sin
van gesag” te internaliseer en die gemeente vind dit moei
uk om ‘n vrou in die gesagsposisie van predikant te aanvaar.
* Die probleem van wedywering. Vrouepredikante kia dat
manlike kollegas hulle isoleer. Ook die predikantsvroue sien
in hulle ‘n bedreiging (Hall, 1975).
Die Detrick-egpaar, wat albei predikante is en een ~05 deel
(in die VSA is daar ruimte daarvoor), bespreek dieselfde
probleme.
Die egpaar Simpson (1969: The semi-professions and their
organizations) bespreek die invloed van vroue op die profes
sies en semi-professies. In hulle ondersoek het hulle gevind
dat wanneer daar baie vroue in ‘n professie is, dit bvdra tot
verlaagde outonomie van die beroep en dus tot verminder
de professionalisme. Dit word veroorsaak deur sekere neig
ings van die vrou: * die konflik van die vrou tussen haar
rolle as vrou/moeder en beroepsvrou; * As gevolg daar
van beleef daardie beroepe ‘n groter omset in sy arbeids
mag. Dit beThvloed die wyse waarop daardie beroep beoefen
word en die beeld van die beroep.
Hall (1975> noem nog ander karaktertrekke van die vrou wat
probleme kan skep, waaronder die gebrek aan langtermyn
ambisie.
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6.24.10.6 DIE POSISIE VAN D;E VROU IN DIE
PREDIKANTSAMP
Die getal vroue in die bediening in die VSA het klein begin,
maar vinnig vermeerder. Barbara Ekhardt en Goldsmith
(1984) vermeld dat die persentasie vroulike teologiese
studente tussen 1972 en 1978 met 253% gestyg het. In
1978 was 17% van die teologiee studente aan die Pro
testantse kweekskole in die VSA dames, in 1980 was dit
21%. Ekhardt en haar kollega het gevind dat onder die pro
bleme van vrouepredikante tel: die tekort aan poste, weer
stand van gemeentes, wat tot gevolg het dat hulle nie dames
beroep nie, diskriminasie teen vroue wat om ander ge
meentelike poste aansoek doen, rolkonflikte, eensaamheid,
die bevraagtekening van hulle gesag, gebrek aan aanvaar
ding deur hulle kerk, die gemeenskap en hulle portuurgroepe.
‘n Sosioloog, Lehman (1980: Review of Religious Research>
het ‘n ondersoek gedoen na die plasing van vrouepredikante
in die VSA. Uit sy gegewens bevind hy die volgende:
* Die predikantsberoep is baie sterk geslagsgetipeerd, dit
wil sê net vir mans (in die VSAl>);
* gemeentes dink selde aan ‘n vrouepredikant wanneer
hulle beroep. Selfs wanneer die konsulent een aanbeveel,
is daar weerstand;
* die meeste predikante en 74% van die lidmate meen daar
is in die gedagtes van die lidmate van die kerke ‘n alge
mene onversoenbaarheid tussen die beeld van die predi
kant en die beeld van die vrou;
* amper een derde van die vroue wat gelegitimeer word,
word nooit geplaas nie. Van die wat wel beroep word,
bevind minder as ‘n derde hulle in predikantsposte. Die
res beklee assistentsposte of poste met ‘n besondere
opdrag (kategeseskool, musiekleiding, ens) maar teen
kleiner vergoeding.
Volgens Lehman vind daar weinig verandering in hierdie
posisie plaas.
Die Afrikaner is klaarblyklik meer konserwatief as die Anglo
Saksiese Christen. Hoeveel poste is daar vir vroue in die NG
Kerk beskikbaar selfs as studenteleraars?
6.24.10.7 SLOTSOM
Om die ampte vir vroue nou oop te stel, sal weinig meer as
simboliese waarde besit. En dit sou ‘n onreg wees aan die
dames wat gelegitimeer word en nie beroepe kry nie. Hoe
gaan die lidmate reageer op vroue wat met die gesag van
die ouderling en predikantsamp na hulle kom?
Die logiese weg is om ‘n ondersoek te doen na wee om die
gawes van die vrou optimaal in die gemeentes te benut —
binne en buite die besondere ampte. Stott (1984> dink aan
‘n interessante oplossing, wat moontlik oorweeg kan word.
Hy praat van ‘n gedifferensieerde bediening: “Different kinds
and different degrees of ministry”. Ordening word dan ‘n
erkenning van Godgegewe gawes en die openbare “authori
zation to exercise them in a team”. Hy verwys na 1 Tes
5:12 en Heb 13:17 oor die gesag van die voorganger. As
die ampte daardie gesag dra, is dit nie vir die vrou bedoel
nie. Dit neem egter niks weg van die feit dat die gawes van
die vrou in die gemeente erken en benut moet word tot op
bou van die gemeente nie.
Daar word dus by die Sinode aanbeveel om hierdie
aangeleentheid as ‘n hoe prioriteit te beskou en ‘n deeglike
wetenskaplike ondersoek te Iaat doen na besondere gawes
en die rol van die vrou in die gemeente. Hierdie ondersoek
moet deur kundige lidmate (dit sluit ampsdraers in> op die
terreine van psigometriese en sosiologiese navorsing gedoen
word. Dit sou seker goeie kerklike beleid wees indien die
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sameroeper van die kommissie ‘n predikant is, maar die aksent moet val op die nagaan en benutting van die bevindinge
van navorsing, en daarvoor is mm predikante opgelei. Hierdie kommissie moet direk aan die Algemene Sinode versiag
doen. Om tyd te bespaar, moet aanbevelings wat wysigings
aan die Kerkorde vereis vooraf met die Algemene Regskommissie uitgeklaar word. Om koste te bespaar, moet met die
teologiese fakulteite saamgewerk word sodat die moontlikheid van toekennings (by RGN, ens) nagegaan kan word.
6.24.10.8 MINDERHEIDSVERSLAG: AANBEVE
LINGS
6..24.10.8.1 Die Algemene Sinode neem kennis van die
feit dat daar nog groot meningsverskil bestaan oor die juiste
interpretasie van Skrifgedeeltes wat oor die posisie van die
vrou in die besondere ampte handel.
6.24.10.8.2 Die Algemene Sinode beskou dit as uiters
belangrik dat die vrou se Godgegewe gawes ten beste in
die opbou van die gemeente benut word.
6.24.10.8.3 Die Algemene Sinode besluit om ‘n ad hoc
kommissie van sewe kundige lidmate op die gebied van die
teologie, sielkunde en sosiologie aan te wys om in die hg
van ter sake navorsing die volgende Algemene Sinode te
dien met ‘n studiestuk en aanbevelings oor die beste benutting van die vrou se gawes in die opbou van die gemeente.
6.24.10.8.4 Die ad hoc-kommissie het die bevoegdheid
om, indien nodig, self navorsing te doen. Sodanige navor
sing moet in noue samewerking met die Algemene Fondsekommissie en die Teologiese Fakulteite gedoen word.
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6.24.10.8.5 Indien die aanbevelings Kerkordewysigings
vereis, rnoet die ad hoc-kommissie betyds met die Algemene
Regskommissie oorleg pleeg.
6.24.10.8.6 Die Moderatuur word versoek om moontlike
name aan die Algemene Sinode voor te Iê.

6.25 VRYEMARKSTELSEL
6.25.1 OPDRAG
Die Algemene Sinode herhaal sy versoek aan AKLAS om in
medewerking met die ASSK en die AKDB ‘n Bybelse beoor
deling van die vryemarkstelsel te maak.
Aangesien die saak dringend is, moet aan die Breë Moder
atuur gerapporteer word wat na goeddunke daarmee han
del. (Handelinge, Algemene Sinode 1986:589>
6.25.2 WERKWYSE
Die Kommissie het ‘n omvattende versiag opgestel en dit
met aanbevelinge aan die ASK deurgestuur. Die ASK rap
porteer oor hierdie belangrike saak aan die Sinode.

Met die vertroue dat u Kommissie sy verantwoordelikhede
nagekom het, bid ons u die leiding van die Heilige Gees toe
wanneer u tot sy eer en tot heil van ons kerk, besluite neem.

PROF J A HEYNS
VOORSITTER

DR W J BOTHA
SKRIBA
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KONSEP
VAN DIE HERSIENE

KERK EN SAMELEWING
‘N GETUIENIS VAN DIE
NED GEREF KERK

SOOS VOORGELE AAN DIE
ALGEMENE SINODE
VAN DIE
NED GEREF KERK
OKT 1990

INLEIDING
Die unieke samestelling van die Suid-Afrikaanse samelewing uit verskillende
groepe en volke en ‘n verskeidenheid tale en kulture, plaas die kerk van Je
sus Christus voor groot en besondere uitdaginge in belang van die Koninkryk
van God.

1

Deur die lang jare van sy bestaan in Suid-Afrika, het die Ned Geref Kerk
vanuit sy roepingsbewustheid die else wat hierdie omstandighede aan die
evangeliebediening gestel het, probeer verstaan en interpreteer. Gevolglik het
hy ook intensief geworstel om aan sy bestaan as kerk en aan sy bediening
van die evangelie ‘n konkrete gestalte te gee wat aan die norme van die Skrif
sou voldoen.

2

In die wete dat wat in die verlede ten opsigte hiervan gedoen is, wèl gebrekkig en vol sondige tekortkominge was, is die Ned Geref Kerk nietemin oor
tuig dat alles nie betekenisloos was nie, maar die koninkryk van God tog ge
dien het. Die roeping om nog nader aan die Nuwe Testamentiese else van
kerkwees te beweeg, is vir die Ned Geref Kerk steeds ‘n saak van heilige ems.
En in geloofsgehoorsaamheid wil hy op die weg voortgaan.

3

HOOFSTUK I

PR~NSIPIELE VERANTWOORD~NG
1. INLEIDENDE OPMERKINGS
Die Ned Geref Kerk as kerk van Jesus Christus sien dit as sy roeping om as getuie van God drie-enig in die samelewing op te
tree.

4

Geanker in die geloof van God die Vader, wat die wêreld geskep
het en nog steeds deur sy voorsienigheid onderhou; wat ook
die kerk in Christus uitverkies en verbs bet, lewer die kerk onder
leiding van die Heilige Gees en in die hg van die Woord van God
sy getuienis sodat die koninkryk van God meer gestalte in die
samelewing kan kry.

5
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Die gebed van Christus is ons werkopdrag:
“laat u Naam geheilig word;
laat u koninkryk kom;
Iaat u wil ook op die aarde
geskied net soos in die hemel”
Matt 6:9-10)
1.1 Die besinning moet voortgaan
Reeds vir baie jare is die Nederduitse Gereformeerde Kerk besig
om na die wil van God in en vir ons Suid-Afrikaanse situasie
te vra. In hierdie verband het die kerk net een verlange: Om
God se wil nederig en kinderlik te soek en te gehoorsaam.

6

7

In hierdie soeke na die wil van God kan ons ons nie die weelde
veroorloof om die besinning in ‘n bepaalde stadium as afge
handel te beskou nie, en wel om die volgende redes:

8

*
gelowiges moet steeds groei in die beter verstaan van God se
wil;

9

ons leef in ‘n dinamiese situasie wat voortdurend verander;

10

*

*
die geldigheid van vroeëre uitsprake moet voortdurend getoets word;

die insigte, vrae en kritiek van ander binnelandse en buitelandse kerke en gelowiges en die besinning saam met hulle
noop ons om verder na te dink en so tot ‘n ryper en dieper ver
staan van God se wil te kom.
*

12

1 .2 Die Bybel is die kerk se enigste maatskaf
Ons gb en bely dat die Heilige Skrif die volkome en vir able tye
gesaghebbende openbaring van God is. Daarom is dit vir ons
die enigste maatstaf waaraan able standpunte, gesindhede en
optredes getoets moet word.

13

Dit beteken
*
dat ons steeds die Skrif, in gebondenheid aan ons bebydenisskrifte deeglik en reg moet bestudeer om vas te steb watter
boodskap en roeping vanuit die Woord na ons toe kom en hoe
ons dit in ons eie situasie moet toepas;

14

dat ons steeds moet waak dat geen ander stem, hoe mooi en
verbeidebik dit ook mag kbink, of dit nou die van ‘n bepaabde
ideobogie, geestesstroming, pobitieke rigting, tradisie, persoon
like vooroordeeb, vobksgevoeb of wat ook aIls, ‘n beslissende
woord bo of naas die Bybel sal spreek nie.

15

*

1 .3 Die Byb& moet na sy eie aard vertolk word
Die Bybeb is byna tweeduisend jaar gelde vobtooi en bevat ‘n
groot aantab boeke, elk met sy eie karakter, samestelbing en
sty), geskryf in ‘n heel bepaabde situasie. Om God se wil uit
die Bybel te verneem moet ons allereers hierdie eie aard en
bedoeling van elke Bybelse uitspraak respekteer en in bereke
ning bring.
Dit beteken
*
dat die blote op-die-kbank-af verklaring en toepassing van

16

17

Bybebuitsprake sonder deeglike inagneming van huble spesifieke
karakter, verband, styb, doeb en historiese situasie ten sterkste
afgewys moet word,
dat ons nie ons eie omstandighede en vraagstukke in die
Bybeb mag inlees en so die Woord van God verbaag tot ‘n
eietydse resepteboek met ‘n kitsvoorskrif vir elke probbeem in
die menslike geskiedenis nie.
*

18

1 .4 Dit gaan in die Bybel oor God en sy koninkryk
Die Bybeb as verkondiging van God se koninkryk is nie ‘n handboek vir onder andere die sosiologie, die ekonomie of die poli

19
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tiek nie. Die Bybel is die blye boodskap dat God die mens, wat
deur die sonde van Horn vervreemd geraak het, in genade op
soek, verbs, tot sy eiendom maak en aan sy eiendomsvolk ‘n
hod roeping toevertrou.
Onder die ou verbond het Hy Israel vir Horn tot ‘n eiendomsvolk
gernaak met die roeping om Horn te verheerlik en vir al die na
sies tot seen te wees. En in die nuwe verbond gaan dit om die
verkondiging dat God in Jesus Christus die wêreld met Hornself versoen het, dat Hy hulle wat in Horn gb en die boodskap
aangeneem het, in sy kerk byeenbring en roep om sy koning
skap op alle terreine te dien en vir die wdreld tot seen te wees
tot op die dag wanneer Hy alle dinge tot voleinding sal bring.
Dit beteken
*
dat die Bybel, kragtens sy eie aard en bedoebing nie gebruik

20

21

mag word as ‘n handboek vir die opbossing van sosiale, eko
nomiese of politieke vraagstukke nie. Derhalwe rnoet alle p0gings uit die hede of die verlede om ‘n bepaalde sosiale of
politieke beleid direk uit die Bybel af te lees, of dit nou die van
apartheid of eiesoortige ontwikkeling of ‘n beleid van integrasie
is, ten sterkste afgewys word.
*
dat teksgedeeltes soos Gen. 2:18, 10:1 9-20, 11:1. 7-9,
Deut. 32:8, Spr. 22:28, Mat. 24:7, Joh. 17:20-23, Hand. 2:8,
17:26, 1 Kor. 7:20, 1 Kor. 12, Gal. 3:28-29 en Open. 21:3,
24 daarom nie as Skrifbegronding vir politieke rnodelle gebruik
kan word nie.
*
dat die nuwe verhouding waarin die burgers van die ko
ninkryk tot God, tot mekaar en tot die wêreld gepbaas word,
‘n dure roeping op hulle skouers plaas wat op alle lewenster
reine uitgeoefen moet word. Huble rnoet hierdie roeping op
sodanige wyse uitoefen, dat hulle te able tye aan God, in gehoor
saamheid aan sy Woord en aan alle ander mense en voor hulle
eie gewete verantwoording van hulle optrede kan doen. Om
hierdie rede word eers aandag geskenk aan die wese en roeping van die kerk en die verhoudings wat daaruit voortvboei en
tweedens aan persoonlike en groepsverhoudings soos dit vanuit
die perspektief van die koninkryk gesien rnoet word.

22

23

2. DDE KERK: SY WESE EN SY ROEPDNG
2.1 Die kerk is ‘n unieke skepping van God
Deut 7:6 vv
2 Sam 7:23 v

Sowel in sy Ou-Testamentiese as in sy Nuwe-Testamentiese
gestalte is die kerk ‘n unieke herskeppingswonder van God in
‘n scndige en gebroke wêreld. Onder die ou bedeling was Is
rael God se geroepe, heilige en uitverkore eiendomsvolk te
midde van die nasies. Orndat die God van Israel so onvergelyk
bik anders as die gode van die nasies was, was sy yolk ‘n unieke
yolk onder die volkere.

24

Ef 2:10
2 Kor 5:17
I Pet 2:9v
I Kor 3:9
Ef 2:15
Ef 2:19,21
I Kor 12:12 vv
2Kor 11:2
Ef 5:25 vv
1 Kor3:16v

Dieselfde geld in ‘n nog ryker en heerliker sin van die Nuwe
Testamentiese kerk. Midde in ‘n sondige, gebroke en verby
gaande wdreld het God ‘n nuwe begin gemaak, het Hy ‘n unieke
skepping tot stand gebring: sy kerk. Die unieke aard van die
kerk word in die Nuwe Testament met ‘n rykdom van woorde
en beelde beskryf, onder andere as God se yolk, sy bouwerk,
sy huisgesin, die een nuwe mensheid in Christus, die Iiggaarn,
die bruid van Christus, die tempeb van die Heilige Gees. Dittoon
hoe volkome die wese van die kerk deur God Driednig bepaal
word. Die kerk is bo alles God se mense.
-

25

Dit beteken
*
dat ons die unieke aard van die kerk moet respekteer en dit
nie rnoet beoordeel in die hg van denkskemas van hierdie son
dige, verbygaande wdreld of moet verwar met die instellings
van hierdie gebroke werklikheid nie. Die enigste maatstaf vir
kerkwees is die Woord van God soos verstaan onder leiding
van die Heilige Gees.

26
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2.2 Die wese van die kerk word deur die Woord bepaal

Held Kat
Vr 54
1 Pet 2:9

2 Kor 5:17-20
Mt 5:21-25
Rom 5:10-11

Christus roep vir Homseif ‘n kerk byeen en regeer dit deur die
verkondiging van sy Woord en die werking van sy Gees. Hier
die Godsvolk moet “die verlossingsdade verkondig” van Horn
wat hulle “uit die duisternis geroep het na sy wonderbare hg.”

27

In ooreenstemrning met die drievoudige amp van Christus,
word die kerk geroep tot ‘n drievoudige verkondigingstaak.

28

2.2.1 In sy profetiese taak verkondig die kerk die heilsboodskap van die koninkryk en roep almal op om hulle te be
keer, om die evangelie te gb en so deelgenote van die ewige
lewe te word. Terseltdertyd moet ook die hele lewe met al sy
aspekte en terreine krities onder die normatiewe hg van die
Woord van God geplaas word.

29

2.2.2 In sy priesterlike taak verkondig die kerk deur woord en
daad die Iiefde en barmhartigheid van God, die versoening tus
sen God en rnens, die Iietde en versoening tussen mens en
medemens en in die besonder tussen geloofsgenote wat met
die kruis en opstanding van Christus en die koms van die Heilige
Gees tot stand gekom het.

30

2.2.3 In sy koninklike taak verkondig die kerk die eis van die

31

heiliging van ons Iewe en van die geregtigheid van God wat
oor alle onreg en bose magte, ideologieë en sisteme moet en
sal triomfeer.

Hand 2:1-11

1 Kor 9:19-23

In sy verkondigingsroeping moet die kerk groot ems maak met
die bedieningsbehoeftes van hulle aan wie die Woord gebring
moet word. Om werkhik grond te vat in die ewe en hart van
elke mens moet die evangelie in sy taal en belewenswêreld
konkrete gestalte vind. Die Nuwe Testament is reahisties ten
opsigte van die praktiese probleme wat uit die bedienings
behoeftes van verskillende groepe ontstaan. Die taalwonder
van Pinkster moet onder meer vanuit hierdie pastorale oor
weging verstaan word. Dit gaan daarom dat die hoorders elkeen
in hulle eie taal die groot dade van God verneern. Dit gaan dus
om die effektiewe bediening van die Woord. Hierdie selfde
motief blyk ook wanneer Paulus stel dat hy vir die Jode ‘n Jood
en vir almal ahles geword het ter wilbe van die evangehie. Ook
geografiese faktore, sosiale omstandighede ensomeer kan ten
opsigte van voorsiening in spesifieke bedieningsbehoeftes ‘n
rol speel. Hierdie voorsiening op bedieningsvlak mag egter nooit
die eenheid van die kerk verduister of in gevaar stel nie

32

Die feit dat die kerk ‘n Woordbepaalde en Woordverkondigende gemeenskap is, beteken

33

dat die kerk ‘n geloofs-, belydenis- en aanbiddingsgemeenskap is;

34

dat die kerk ‘n evangelieverkondigende gemeenskap is;

35

*

*

*
dat die kerk dankbaar elke geleentheid moet aangryp om die
Woord aan iedereen sonder uitsondering te verkondig;

36

dat almal die voorreg het om na die verkondiging van die
Woord te luister en geen gemeente enigiemand hierdie voor
reg mag ontneem nie.

37

dat daar ter wille van effektiewe bediening van die Woord
en die bedieningsbehoeftes van verskillende taal- en kultuur
groepe voorsiening gemaak mag word vir die verinheemsing
van die kerk.

38

*

*

2.3 Die kerk is ‘n geloofs-, belydenis- en aanbiddings
gemeenskap
Deut 7:6-8;
32:8 vv
Gen 15,17

Om tot die yolk van Israel te behoort, het ‘n belangrike rob in
die godsdiens van die ou bedehing gespeel. Tog was dit nie die
beslissende faktor nie. Beslissend was die feit dat God hierdie

39

139
Eks 6, 19:5v
Deut 29 ens
Deut 6:4
Rut vgl
Jes 2:2-4;
Jer 12:16
Sag 14:16 vv
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yolk verkies het en met hulle ‘n verbond opgerig het. Belang
riker as die bloedband was die verhouding tot God en die
belydenis dat Hy die enige Here is. Wie Horn as sy God bely,
kon, nadat aan sekere voorskrifte voldoen is, lid van die ver
gadering van die Here word, selfs al het hy tot ‘n ander yolk
behoort.
In die Nuwe Testament is die kerk ‘n geloofs-, belydenis- en
aanbiddingsgemeenskap. Wie die evangelie gb en bely dat Je
sus die Here is en God in Gees en waarheid aanbid, word in
sy kerk opgeneern.

40

Rom 1:5, 16;
10:8-10
Ef 2:8; 4:5
Hand 16:3 1
I Joh 2: l8vv;
4:lvv
Belyd van
Nicae

Die suiwer handhawing van die belydenis is vir die NuweTestamentiese kerk van kardinale belang. By die beklemtoning
van apostolisiteit as een van die eienskappe van die ware kerk,
gaan dit vir die kerk juis om die suiwer leer soos dit deur die
apostels oorgelewer is.

41

Dit beteken:
*
dat geloof in die Drieenige God en sy openbaring in die Skrif
N.G.B. Art 27

2 Kor 5:14
I Pet 2:9
Matt 28:19
Joh 20:2 1

42

die enigste voorwaarde vir lidrnaatslkap van die kerk van Je
sus Christus is.
*
dat die suiwer belydenis van die geboof die uitdrukking is
van gehoorsaamheid aan die Woord van God;

43

*
dat groot verskille in geloofsbelydenis skadelik is vir die
onderlinge gemeenskap en belydenis van die kerk.

44

2.4 Die kerk is ‘n missionére gemeenskap
Gedring deur die biefde van Christus en as God se eiendomsvolk
wat sy verbossingsdade moet verkondig, is die kerk na sy
wese ‘n sendingbedrywende gemeenskap. Die kerk moet as
yolk wat onder God se koningsheerskappy staan, die boodskap
van die koninkryk aan alle nasies en aan alle rnense verkondig,
hulle tot bekering oproep, oorgaan tot gemeentevorrning, die
lidmate toerus vir hulle dienswerk, en so God vir sy genade
verheerlik.

45

In hierdie sendingroeping gaan dit vir die kerk nie bboot om
Woordverkondiging nie, maar ook om daadverkondiging. Die
kerk se optrede, voorbeeld, liefde en diens moet ‘n verkondi
ging wees van die lewensveranderende en genesende krag van
die evangelie.

46

Uit die Nuwe Testament blyk voorts dat die verbreiding van die
evangelie deur woord en ewe ‘n saak is waarby nie net sekere
gerneentes en gelowiges nie, maar die hele kerk betrokke is.

47

Dit beteken
*
dat sending in alle omstandighede, selfs in ‘n situasie van
gespanne verhoudings, een van die hoogste prioriteite in die
kerk behoort te wees.

48

*
dat die voorbeeldige optrede, liefde, begrip en diens van die
kerk en gelowiges ‘n magtige middel is orn die krag van die
evangelie in hierdie verskeurde, onregverdige en wantrouige
wêreld teen alle natuurlike weerstand teen die evangelie in, sig
baar te rnaak;

49

dat daarenteen die aanvaarbaarheid van die evangebie en die
kerk se sendingarbeid ernstig geknou word deur biefdelose, on
begrypende krenkende optrede en bymotiewe.

50

*

2.5 Die kerk is ‘n diakonale (dienende) gemeenskap
Die kerk se roeping sluit die beoefening van barmhartigheid
in. Gegrond die barmhartigheid van God Drieenig het Jesus
Christus wat na die aarde gekom het, nie om gedien te word
nie maar om te dien, die diakonale diens aan sy kerk toevertrou.
Daarorn is die kerk ‘n diakonale gemeenskap met die roeping
om te dien.

51
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Hierdie roeping is so omvattend soos die uiteenlopende verskeidenheid van die fisiese, psigo-sosiale en geestelike behoeftes
van die lewe self. Die dienslewering van die kerk, hetsy deur die
besondere ampte, amptelike organe of die amp van die
gelowige op alle terreine van die daaglikse lewe, is iets heel
temal anders as ‘n blote humanitêre benadering. Dit vloei voort
uit en word gedra en gekwalifiseer deur die liefde van God wat
in die evangelie aan ons geopenbaar is. As daadverkondiging
het dit ten doel om saam met en deur die Woordverkondiging
te Iei tot die verlossing in Jesus Christus en die beter belewing
van die gemeenskap van die heiliges tot eer van God.

52

Die beoefening van barmhartigheid behoort tot die wese van die
kerk en is gegrond in God Drieënig. God die Vader reik in
Christus Jesus uit tot die sorgbehoewende mens en bring sy
kerk as ‘n nuwe, diakonale gemeenskap tot stand. Die Heilige
Gees sit hierdie bediening van Christus voort deur sy kerk.

53

Jes 42:3

In die Woordverkondiging moet die kerk sy lidmate, amptenare
en organisasies aktiveer en toerus om Christus se dienswerk
daadwerklik voort te sit. In die “diakonale” gemeente moet
elkeen ‘n gevoelige oog, oor en hart he vir die sorgbehoewende.
Sorgbehoewendheid in sy wye verskeidenheid moet geIdenti
fiseer word en prakties moet daarvan werk gemaak word in
die voorsiening van personeel, fondse, dienste, inrigtings en
vakkundigheid.

54

Mark 10:45

Die kerk se barmhartigheidsdiens is gefundeer in die soenverdienste van Jesus Christus en word verrig in navolging van
God se Iiefdesoptrede. Dit is ‘n konkrete vorm van belewenis
van die gemeenskap van die heiliges.

55

Ga! 6:10

Alhoewel die kerk se onderskeie dienste in die eerste plek
uitgaan na medegelowiges reik dit ook uit na alle mense in nood.
In priesterlike bewoënheid word versorging en bystand verleen
in alle vorme van materiële, maatskaplike, psigososiale, hg
gaamlike en geestelike nood.

56

Vanselfsprekend sal en kan die kerk nie alle nood verlig nie,
maar hy moet te midde van sy beperkinge ten opsigte van die
nood wat onder sy aandag kom, doen wat sy hand vind om
te doen. Dit sluit in dat daaraan gewerk moet word om die oor
sake van die sorg-behoewendheid te verwyder — voorkoming

57

is immers beter as genesing.
Dit alles impliseer dat die kerk se diakonale dienste
tot ahle mense moet uitgaan en oor ahle grense beoefen moet
word;
*

58

*
alle samelewingstrukture wat in stryd is met die Skrif moet
bestry en positief moet werk vir ‘n beter samelewing;

59

met die owerhede op ahle vlakke en alle beherende instan-

60

*

sies moet onderhandel om oorsake van nood verwyder te kry;
*

maatreëls moet tref vir die daarstelling van toepaslike ver-

61

sorgingsinstansies (inrigtings- en gesinsorgdienste);
*

moet ywer vir doeltreffende welsynswetgewing waar-

62

volgens die allerbeste diens vir almal gelewer kan word.

2.6 Die kerk is ‘n universele gemeenskap
Onder die Ou Testamentiese bedeling lé die aksent swaar op
die afgesonderdheid van God se yolk maar dan nie in die sin
Gen 12:2v;
18:18 ens
Eks 19:5v
Jes 61:6
Jes 2:2-4;
25:6 vv ens.

dat Israel in en vir homself bestaan nie. Sy bestaan het ingrypende betekenis vir die nasies. Abraham word geroep en
bestem om ‘n seen vir al die volke van die aarde te wees. Is
rael moet ‘n koninkryk wees wat God te midde van die volke
priesterlik sou dien. Die profetiese verwagting was toe reeds
dat daar ‘n tydperk van universele hell sou aanbreek.

63

141
Hand 15:14
Rom 9:25
2 Kor 6:16
El 3:6
I Pet 2:10
vgl
1 Kor 12:13
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In die Nuwe Testamentiese bedeling is die kerk nog veel minder
tot een yolk of gebied beperk. Dit bestaan uit mense van alle
volke en van die hele wêreld wat deur geloof in Jesus Christus
lede van die ware Godsvolk geword het. Alle gelowiges uit alle
volke word lede van die één yolk van God.

64

Ons erken hierdie groot waarheid wanneer ons in die woorde
van die Twaalf Artikels bely dat ons aan ‘n algemene kerk gb.
Die algemeenheid van die kerk dui allereers op die geheel van
die wéreld en die geskiedenis: die kerk omvat alle gebowiges
uit aVe volke wat op aVe plekke geleef het of nog leef.

65

Dit beteken
*
dat die kerk kragtens sy wese as die een universele yolk van

66

God nie eksklusief tot een yolk of groep beperk mag word nie
en dat niemand op grond van sy herkoms, volksverbondenheid,
taal of kultuur uitgesluit mag word nie.

2.7 Die kerk is ‘n versoende gemeenskap
Porn 5:8-11
Ef 1:5vv; 2-8v
Rom 5:1-11
Ef 2:13-17
2 Kor 5:l8vv
El 4:2v
Fl! 2:lvv

As unieke nuwe skepping van God is die kerk ‘n gemeenskap
van mense wat die versoening uit genade uit die hand van God
ontvang het. Daarom is gelowiges dankbare en nederige mense
wat weet dat alles wat hulle is en het ‘n genadegeskenk is.
As mense wat deur Christus se bboed met God en met mekaar
versoen is en nou vrede het, moet kerkmense en kerke die
bediening van die versoening verder dra en mekaar dien in die
gees van broederlike liefde en vrede.

67

Dit beteken
*
dat die styl van die kerk se optrede steeds die van versoening, vrede en Iiefde behoort te wees;

*

dat kerke nie konfrontasie sal bevorder nie, maar vir mekaar

68

69

sal bid; mekaar nie liefdeloossal beskuldig nie, maar bereid sal
wees om ernstig na mekaar se getuienis te luister; mekaar nie
sal vermy, dreig en uitsluit nie, maar om Christus ontwil sal
aanvaar. Versoening beteken nie die toesmeer van verskilpunte
en die goedpraat van wat verkeerd is nie, maar die openhartige
deurpraat daarvan;
dat kerke nie self-regverdigend sal staan op hulle eie standpunte as onfeilbaar nie, maar bereid sal wees tot ootmoedige
selfondersoek, cm werklik te luister na andere, eie skuld te er
ken waar nodig en voortdurend te reformeer.
*

Rom 8:23
2 Kor 1:22;
2 Kor 5:5
El 1:14
Jak 1:18

2.8 Die kerk moet ‘n venster wees na God se komende
nuwe wêr&d
As nuwe skepping van God, as werkterrein van die Heilige
Gees, moet die kerk in al sy doen en late iets van die toekoms
sigbaar maak. Die kerk mag nie in sy eie gebrokenheid berus
nie. In die kerk moet die liefde triomfeer oor vyandskap en haat,
die waarheid oor die leuen, die eenheid oor verdeeldheid, die
versoening en vrede oor geweld en konfrontasie. So sal die kerk
waarlik kerk wees, ‘n geloofwaardige wegwyser na God se
voleinding.

70

71

2.9 Die kerk is een in God Drieënig
Rorn 12:4-6
Joh 13:35

Deut 4:7; 6:4
33:27-29
2 Sam 7:23
1 Kor 12:13
El 2: l4vv; 4:4-6
Gal 3:28
Joh 10:16

Die kerk is van oorsprong een in God Drieenig, en moet hierdie
eenheid te midde van die verskeidenheid in God se skepping
en onder God se yolk en in die verskeurde werklikheid soek,
dien en sigbaar maak.
2.9.1 Ons is een in God Drieënig
Onder die Ou Testamentiese bedeling het die eenheid van die
yolk van God saamgehang met sy verbondenheid aan die Here
as die één onvergelyklike en lewende God, dieselfde geld van
die Nuwe-Testamentiese kerk. Te midde en ten spyte van able
verskille tussen Jood en nie-Jood, Griek en nie-Griek, man en
vrou slaaf en vryman ken die Nuwe Testament net één kerk.

72
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Be!ydenis van
Nicea

Ef 4:4-6

Held. Kat.
Vr. 54
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Hierdie mense is die een unieke yolk van God, die een bruid
van Jesus Christus, die een tempel van die Heilige Gees.
Alle verskille en verskeidenheid onder gelowiges word in die
Nuwe Testament as diensbaar aan hierdie eenheid in God
Drieënig beskou.

74

Ons kan hierdie eenheid nog verder uitspel: die kerk is een
omdat hy een oorsprong het in die werk van die een Vader een
Seun en een Heilige Gees maar ook orndat hy een doop, een
belydenis, een nagmaal, een gemeenskap, een roeping, een
getuienis, een diens, en een toekomsverwagting het. Daarom
bely ons tereg dat “die Seun van God uit die ganse menslike
geslag vir Horn ‘n gemeente wat tot die ewige lewe uitverkies
is, deur sy Gees en Woord, in die eenheid van die ware geloof,
van die begin van die wêreld af tot aan die einde toe vergader,
beskerm en onderhou; en dat ek daarvan ‘n lewende lid is en
ewig sal bly.”

75

Hierdie eenheid van en in die kerk is dieper en hoer, wyer en
heerliker as enige aardse vorm van eenheid. Dit gaan hier irn
rners om die samebinding van hulle wat nie deur natuurlike fak
tore nie, maar deur die hemelse Vader; hulle wat nie deur hulle
humanistiese gevoelens, entoesiasme of mensgemaakte oor
tuigings nie, maar deur die Heilige Gees saamgesnoer word;
hulle wie se eenheidsband nie aan die einde sal verdwyn nie,
maar in die ewige toekoms bevestig sal word as hulle saam
die groot hemelse loflied tot eer van God sal aanhef.

76

Dit beteken
*
Dat dit die wil van God is dat die diepe geestelike eenheid
van sy kerk konkreet beleef en te midde van alle verskeidenheid
bewaar moet word. Hoewel hierdie eenheid in Christus gegee
is, kan dit deur die sonde van verdeeldheid en verskeurdheid
ontken en verduister word. Omdat Christus nie verdeeld is nie,
mag ook die kerk van Christus nie verdeeld wees nie.

1 Kor 12:4-30

2.9.2 Hierdie eenheid wis die verskeidenheid in God se skep
ping en onder God se yolk nie uit nie, maar omvat dit
Verskeidenheid in die kerk is in die Nuwe Testament altyd
‘n verskeidenheid binne die eenheid. Dit kom ook duidelik na
yore in die beeld van die kerk as die een liggaam van Christus
wat uit baie lede bestaan. Juis en slegs as behorende tot die
een liggaam kan die verskeidenheid van lede mekaar tot diens
en seen wees.
Dit beteken
*
dat die verskeidenheid wat volgens die Bybel as daadwerklike gegewenheid in die kerk voorkom, nie as grond vir kerk
like verskeurdheid sal dien nie,
*
dat die verskeidenheid nie as ‘n bedreiging vir die eenheid
van die kerk beskou moet word nie, maar as ‘n verryking daar
van en as ‘n geleentheid tot onderlinge diens namate elkeen
‘n eie genadegawe ontvang het.

77

78
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80

2.9.3 Die kerk het die verantwoordelikheid om sy diepliggehde
en onaantasbare eenheid in Christus in hierdie verskeurde en
verdeelde wêreld te bely, te beleef en sigbaar te maak
2.9.3.1 Dit is noodsaaklik dat hierdie eenheid beleef en sig
baar word
Die eenheid van die kerk is van die begin af as gevoig van die
sonde deur allerlei faktore bedreig, waaronder vleeslike gesind
hede, liefdeloosheid, onwil om rnekaar te aanvaar, misverstand
en dwaling, verabsolutering van die verskeidenheid, veruit
wendiging of ook vergeesteliking van die eenheid asook
politieke en ander belange. Dit het tot gevolg gehad dat die kerk
deur die eeue heen in ‘n toestand van verdeeldheid en ver
skeurdheid beland het.

81
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Christus het egter vir die eenheid van die kerk gebid (Joh.
1 7:23). Dit is weliswaar so dat die eenheid van die gelowiges
in Christus gegee is, maar die sigbare openbaring daarvan in
die eenheid van sy kerk is vir Christus van groot belang, “sodat
die wêreld kan weet dat U My gestuur het.” Die duidelik waar
neembare eenheid van die kerk is vir die wéreld ‘n bevestiging
van die waaragtigheid van Jesus se sending en die kerk moet
dit dus om Christus ontwil soek.
Dit beteken
*
dat hierdie eenheid primer in die enderlinge Iiefde sigbaar
word;

82

83

*
dat Christene nooit in die verskeurdheid van die kerke, veral
die met dieselfde belydenis, mag berus nie, maar dit as sonde
meet erken en bely;

84

dat die kerk die verantwoordelikheid het em sy eenheid

85

*

sover dit moontlik is met alle gelowiges te beleef en sigbaar
te maak;
*
dat die kerk ten spyte van aVe struikelblokke wat op hierdie
weg mag bestaan en sonder cm hierdie struikelblokke te ig
nereer, steeds meet streef na die greets moontlike sigbaar
making en belewing van die geestelike eenheid van die yolk
van God;

86

dat hierdie eenheid iets anders is as ‘n kunsmatige en ge-

87

*

dwonge eenheid wat bloet ter wille van die demonstrasie van
‘n sigbare eenheid nagestreef word.
*
dat ‘n valse eenheidstrewe, met valse motiewe en met
prysgawe van die waarheid in Christus, afgewys meet word.

Twaalf Art
Held Kat Vr
en Ant 55
Hand 2:42
Heb 13:16
1 Joh 1:7
Rem 15:26
2 Kor 8:4
2 Kor 9:13
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2.9.3.2 Die eenheid word beleef in die beoefening van die
gemeenskap van die heiliges
Geestelike gemeenskap tussen gelowiges is een van die kenkrete wyses waarop die eenheid van die kerk beleef word.
Gemeenskap met God beteken immers ook gemeenskap met
mekaar. Hulle wat deel het aan die één Iiggaam en één Gees,
aan die één Here, één deep, één geloof, één hoop en één liefde,
buig eek afsonderlik en gesamentlik onder die één Woord van
God. Hulle ken ‘n gesamentlike deelname aan lyding, aan ver
troosting, aan voortdurende voorbidding vir mekaar, aan die
onderlinge bemoediging en vermaning van mekaar.

89

Met die oog daarop bevat die Nuwe Testament ook beginsels
vir die inrigting van die kerklike lewe, sodat die gemeenskap
van die heiliges tot epbeu van die gemeente gestimuleer en be
skerm kan word (Ef. 4:11-16).

90

Dit beteken
*
dat daar ‘n greet verantwoordelikheid op gelowiges en in
die besonder op die plaaslike gemeentes rus em struikelblokke
wat in die weg van ware gemeenskapsbeoefening staan, bid
dend en werkend te eerwin en hierdie gemeenskap daadwerklik
te beoefen.
2.9.3.3 Kerklike skakeling en ekumeniese betrekkinge is ‘n
noodsaaklike uitingsvorm van die eenheid van die kerk
Waar ens in die situasie van die verdeeldheid en verskeurdheid van die kerk van Christus leef, is dit ens reeping em die
eenheid van die kerk te seek in die hoop dat bestaande
verdeeldheid en verskeurdheid opgehef kan word en die een
heid van die kerk herstel kan word. Al mag hierdie ideaal deur
diepgewortelde verdeeldheid enbereikbaar lyk, meet ens flogtans deur ekumeniese betrekkinge prebeer em die geestelike
eenheid van die kerk sever moentlik sigbaar te laat werd, ender
andere in samewerking en ‘n gemeenskaplike getuienis in die
wêreld.

91

92

KERK EN SAMELEWING

144
Dit beteken
*
dat die kerk die roeping het om daarna te streef om in ekumeniese verhoudinge met ander kerke te tree;
*
dat verskillende grade van ekumeniese verhoudinge geskep
word na gelang van die konfessionele ooreenstemming tussen
kerke.

93
94

3. D~E KERK EN GROEPVERHOUD~NGS
3.1 Die Bybelse beskouing oor die mens en mense
verhoudinge
3.1.1 Ras en vo~k in die Skrif
3.1.1.1 Die Heiige Skrif beskou die menslike geslag as ‘n
eenheid
Rom 5:12-21

Die skeppingsverhaal wat die ganse menslike geslag na een
stamvader en -moeder herlei, beskou die mensdom as ‘n
wesenlike eenheid. Hierdie gesigspunt word deur die geslags
registers in Genesis 10, 1 Kronieke 1-9 en Lukas 3:23-38
bevestig waarin die wereidgeskiedenis as ‘n uitgebreide familie
geskiedenis gesien word. In Handelinge 17:26 word gestel dat
God al die nasies “uit een mens” gemaak het. In dieselfde gees
word Christus beskryf as die “tweede Adam” wat die ganse
menslike geslag, gesien as ‘n organiese eenheid, in sy heils
werk betrek.

95

Hierdie gedagte van die fundamentele eenheid van die menslike geslag is van groot belang vir die Bybelse beskouing van
die waardigheid, pligte en verantwoordelikhede van die mens.
Hierdie eenheid staan in die Bybel steeds in ‘n religieuse ver
band, naamlik die mens se Godgegewe status, roeping, lots
verbondenheid en die universele aanbieding van die evangelie.

96

3.1.1.2 Ras- en kleurverskille speel geen rol in die Bybel se
beoordeling van mense nie
“Ras” is hoofsaalik ‘n biologiese begrip wat saamhang met
erflike oienskappe soos bloedverwantskap, haar-, oog- en vel
kleur, vorm van liggaamsdele, ensomeer.

Jes 18:2,7
Jer 13:23

97

Bloedverwantskap is in die Cu Testament ‘n belangrike saak.
Dit hang hier egter nie saam met raseienskappe nie, maar met
die groot plek wat die familie, in enger en ruimer sin, in die Semi
tiese denke beklee. Bowendien lé die belangrikheid van hier
die soort bloedverwantskap nie in die besondere biologiese ken
merke van Israel as sodanig nie, maar in die feit dat hierdie
“familie” deur God verkies is om sy mense te wees.

98

Afgesien van bloedverwantskap kry ander raseienskappe in
die Cu Testament slegs terloopse aandag. Cns kan sé dat die
Cu Testament wel bewus is van die biologiese faktor in die
samestelling van mensegroepe, maar nie die ontstaan, ken
merke of geskiedenis van rasse beskryf nie. Die Cu Testament
ken geen rassevraagstuk nie. In die Nuwe Testament speel die
begrip “ras” geen rol nie.

99

3.1.1 .3 Die Bybel hanteer die begrippe “yolk” en “nasie” en
die volkeverskeidenheid as deel van die bestaande werklikheid
Die Hebreeuse woorde vir “yolk” en “nasie” naamlik am en 100
goj kom altesaam 2 444 keer in die Cu Testament voor. In die
enkelvoud verwys am gewoonlik na Israel, terwyl die meervoud
van albei woorde na “nasies” verwys. Cor die algemeen kom
am meer ooreen met ons woord “yolk” as kulturele begrip, en
goj met ons woord “nasie” as politieke begrip. Die Cu Testa
ment hou wel rekening met die kulturele en politieke kom
ponente in die lewe van die volke, maar hierdie komponente
kry geen eie gewig nie. Hulle funksioneer binne die teenstelling
tussen Israel as God se yolk en die “nasies” wat nie tot die
Godsvolk behoort nie.
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1 Pet 2:9

I Kor 5:1;
1 Kor 12:2
1 Tess 4:5

Op 5:9, 7:9
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Van die Nuwe-Testamentiese terme wat gereeld of by geleent- 101
held ook “yolk” en “nasie” gebruik word (laos, ethnos, fule,
genos, glossa, demos, ekklesia) is laos en ethnos verreweg die
belangrikste. Hulle kom saam 303 keer voor. Albei word in
nasionaal-etniese sowel as in primer religieuse sin gebruik. Laos
verwys in verreweg die meeste gevalle na Israel as die yolk van
God of na die kerk. Ethnos daarenteen word oorheersend ook
vir “yolk” in nasionaal-etniese sin gebruik en wel vir Israel
sowel as die ander volke. Tog verwys dit soms as religieuse
term na die heidennasies in teenstelling met die Christene, en
(een keer) na die kerk as yolk van God. Van groot belang is
die feit dat ook die gebruik van laos en ethnos in nasionaal
etniese sin nog steeds in verband met die beskrywing van God
se heilswerk staan en geen “evaluering” van nasieskap as
sodanig bevat nie. Die bestaan en die verskeidenheid van volke
as sodanig word nie positief aangeprys of negatief beoordeel
nie, maar aanvaar as deel van die gegewewerklikheid.
Binne die raamwerk van God se genadewerk word die ver- 102
skeidenheid van volke egter aangewend orn die grootsheid en
heerlikheid van God se omvattende heil aangrypend te bekiem
toon.
In besprekings van die oorsprong en die Bybelse evaluering 103
van etniese verskeidenheid word Genesis 10 en 11:1 -9, asook
Deuteronomium 32:8 en Handelinge 1 7:26 meermale ter
sprake gebring. Sonder om uitvoerig op hierdie gedeelte in te
gaan moet die volgende bevindings gestel word:
*
In al vier gedeeltes word die veelheid van nasies en hulle 104
verspreiding oor verskillende woongebiede beskryf as ‘n his
toriese werklikheid wat onder die voorsienige bestel van God
plaasgevind het.

In Genesis 11 word die taalverwarring as ‘n oordeel van God 105
oor die sondige hoogmoed van die mens beskryf. Die oordeel
bevat egter ook genade en seen vir sover daarrnee ‘n verdere
voortbestaan van die mensheid verseker word en God so sy
skeppingsdoel met die menslike geslag bereik.
*

Die sonde en die geestelike bankrotskap van die nasies vorm
die agtergrond waarteen Abraham se roeping as stamvader van
die Godsvolk en as die man in wie aI die nasies geseën sal word,
des te helderder uitstaan.
*

106

*
In Deuteronomium 32:8 en Handelinge 17:26 word beklern- 107
toon dat dit God is wat vir die nasies hulle woonpiek bepaal
het. Eersgenoemde uitspraak is deel van ‘n lof lied op die heer
Iikheid van God se genadewerk aan Israel en Iaasgenoemde deel
van ‘n sendingpreek wat God se almag en eiendomsreg oor die
nasies beklemtoon en enige vorm van noodlot of toeval prin
sipieel afwys. Ten spyte van wisselende omstandighede en
grense is God in beheer van alles.

Dit beteken
*
dat kwessies soos volkerebeleid of die handhawing of ophef- 108
fing van volksidentiteit nie ‘n punt van diskussie in die Bybel
is nie. Wanneer ‘n yolk sy volkseie en kulturele waardes hand
haaf, moet die manier waarop dit geskied, steeds voldoen aan
die eise van God se Woord.
3.1.1.4 Rassisme is ‘n ernstige sonde wat geen mens of kerk
mag verdedig of beoefen nie
Wie dit teoreties verdedig of prakties deur houding en hande- 109
ling te kenne gee dat een ras, yolk of groep volke inherent
meerderwaardig en ‘n ander ras, yolk of groep volke inherent
minderwaardig is, maak horn skuldig aan rassisme. Rassisme
is ‘n sonde wat geneig is om kollektiewe en gestruktureerde
vorme aan te neem. Dit behels minagting en selfs haat vir die
persoon van ‘n medemens en is vir horn ‘n struikelbiok om sy
goddelike besternrning (pligte en regte) menswaardig en ver
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antwoordelik na te strewe. Dit behels onderdrukking, veron
regting, diskriminasie, botsings en geweld. Derhaiwe verwerp
die kerk rassisme in alle vorme as strydig met die Woord van
God.
Dit beteken
*
dat gesonde volksliefde wat gerig is op die skepping en be- 110
waring van die eie volkskultuur, duidelik van rassisme onder
skei moet word;
dat daar tegelykertyd ‘n ope oog moet wees vir die gevaar 111
dat volksliefde rassistiese trekke in hom kan opneem en tot ‘n
sondige verabsolutering van die eie yolk en ras kan ei, met die
gepaardgaande veragting van en diskriminasie teenoor ander
volkere en rasse;
*

dat die kerk daarom alle vorme van rassisme waar dit ook a)
tot openbaring mag kom as sondig moet atwys en bestry;

112

*
dat die kerk lidmate sal aanmoedig om die nodige respek
en waardering te betoon vir die eie van elke volkskultuur.

113

*

dat die kerk deur sy verkondiging die regte gesindhede 114
moet skep wat rassistiese beskouinge, gesindhede, opmerkings
en optrede sal teenwerk.
*

3.1.2 Die verhouding kerk, yolk en volkere
3.1.2.1 Die kerk is kragtens sy algemeenheid of katolieke
karakter ‘n kerk vir die volkere
Die kerk se werksaarnheid staan in noue verband met die kon- 115
krete menslike lewe. Deur die verkondiging van die evangelie
aan die volkere word die een kerk van Christus gevorm deur
gelowiges uit verskillende volkere. Daardeur vertoon die kerk
in verskillende lande en binne verskillende yolks- en kultuur
gemeenskappe kenmerke wat tipies van daardie gemeenskappe
is. Hierdie verinheemsing van die kerk is ‘n positiewe teken dat
die evangelie op plaaslike bodem en binne ‘a bepaalde gemeen
skap wortel geskiet het, dit wil sé dat dit “gekontekstualiseer”
geraak het.
3.1.2.2 Kerk en yolk mag nie vereenseiwig wo;d nie
In die ioop van die eeue het die konteksualisering van die 116
evangelie vanweë talle faktore, onder andere van geografiese
en politieke aard, in verskillende lande gelei tot die ontstaan
van volkse kerke of selfs staatskerke. Naas die positiewe vrugte
wat dit vir die kerstening van die kultuur en die openbare lewe
meegebring het, hat dit ook negatiewe vrugte gehad vir sover
kerk en yolk met mekaar vereenseiwig is en sulke volkse kerke
hulle ware aard as geloofsgemeenskap grootliks ingeboet het.
Daarom moet gehandhaaf word dat inheemswording van die
evangelie nooit mag beteken dat kerk en yolk so verbonde raak,
dat die kerk sy karakter as belydeniskerk verloor en tot ‘n
eksklusiewe kerk van ‘n bepaalde yolk word wat daardie yolk
dien en hoofsaaklik nog die funksie het om religieuse sanksie
aan die yolk se waardes, ideale en ambisies te verleen nie.
Dit beteken
*
dat natuurlike geboorte, afstammelingsverwantskap en
kultuur nie Iidmaatskap van die kerk bepaal nie,

117

dat God nie sy verbond met mense volksgewys sluit nie.

118

*

3.1.2.3 Die profetiese taak van die kerk toy die yolk
Die kerk staan nie onverskillig ten opsiçjte van die volkere- 119
verskeidenheid nie, maar staan ook nie in diens van bepaalde
volke nie. Die kerk is immers nie kerk van die yolk nie, maar
kerk van Christus en daarom kerk vir die yolk en volkere.
Die kerk het die roeping en vryheid bm leiding te gee, te ver- 120
maan, tot bekering op te roep en sondes van yolk en volkere
in die Naam van die Here te bestry. Die behoud van sy iden
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titeit as kerk van Christus is immers noodsaaklik vir die ware
en suiwere Woordverkondiging, bediening van die sakramente,
toepassing van die kerklike tug, voorbidding, onderrig en dia
konale sorg.
3.1.2.4 in die strukturering van die kerk kan vir taai- en kultuur
verskiiie wat met die verskeidenheid van voike saamhang, voor
siening gemaak word, maar dan opso ‘n wyse dat die eenheid
van die kerk nie benadeel nie, m~ar gedien word
Die noodsaaklikheid van konteksualisering en inheemswording 121
van die evangelie en die bedieningsbehoeftes wat daarmee
saamhang, bring mee dat daar in ‘n land waarin meer as een
kultuur- en volksgemeenskap saamwoon, in die strukturering
van die kerk voorsiening gemaak kan word vir die spesifieke
behoeftes wat saamhang met taal- en kultuurverskille. Die al
gemene of katolieke aard van die kerk vind juis daarin uit
drukking. In die hg van wat die Skrif oor die wese en eenheid
van die kerk leer, mag dit egter nie geskied ten koste van die
eenheid van die kerk of die gemeenskap van die heihiges oor
alle grense van die taal- en kultuurgemeenskappe heen nie. Dit
gebeur wanneer kontekstuahisering lei tot die ontstaan van
afsonderhike geslote yolks- of kultuurkerke wat gelowiges van
ander gemeenskappe uitsluit.
3.1.3 Bybels-etiese riglyne vir mede-menslike en groep
verhoudings
In die hg van die voorafgaande is dit duidehik dat die Woord van 122
God kragtens sy besondere aard geen direkte voorskrif ten op
sigte van die konkrete reeling van volkeverhoudings bevat nie.
Dit beteken nie dat die Bybel sonder ‘n boodskap vir groep
verhoudings is nie. Ons moet dit egter op die regte plek gaan
soek, naamlik by die Bybelse riglyne vir medemenshike optrede.
God het immers aan sy yolk duidehike voorskrifte ten opsigte
van hulle medemenshike gesindhede en handehinge gagee.
Aihoewel hierdie opdragte meesal op tussenpersoonhike
verhoudings afgestem is, moet ons aanvaar dat hulle ook vir
groepverhoudings belangrik is. Daarby gaan dit ook in die groep
verhoudings ten diepste om die kwahiteit van ons medemens
like optrede van persoon tot persoon.
Die riglyne vir die medemenshike optrede in groepverhoudings 123
moet ontleen word aan die deurlopende etiese rigtingwysers
wat dwarsdeur die Bybel voorkom. Dit is:
*
*
*
*
*

die Christehike naastehiefde
geregtigheid en reg
barmhartigheid
waaragtigheid
eerbiediging van die godgegewe waardigheid van die mens

124
125
126
127
128

3.1.3.1 Die Christelike naasteliefde is die etiese norm vir ons
mede-menslike optrede
Matt 22:37-39
Rom 13:8-10
Lev 19:18,34
Luk 10:25-37

Die opdrag dat ons God van harte moet liefhê en ons naaste 129
soos onsself is die samevatting van God se wil vir ons hele
ewe. Die opdrag tot naastehiefde verskyn reeds in die Ou Testa
ment. Hier sluit die “naaste” ook die “vreemdehing” van die
land in. In die Nuwe Testament word die naasteliefde uitgespel
as ‘n hiefde wat alle mense, ook ons vyande, insluit.
Die belangrikste Ou-Testamentiese begrip wat hier ter sprake 130
kom, is die Hebreeuse woord chesed wat goedskiks vertaal kan
word as “verbondshiefde”. Hierdie begrip se betekenis hang
saam met ‘n persoon se verphigtinge en lojahiteit binne en
teenoor die verbondsgemeenskap. Die gemeenskap wa~rbinne
die chesed moet funksioneer, word in die Ou Testament bepaal
deur die verbond van God wat die hele Israel insluit. Aangesien
die verbond nie ‘n bloot formele verdrag of kontrak is nie, maar
die hart van ‘n lewende gemeenskapsverhouding met God uit
maak, is chesed hier ‘n verbondshiefde wat gekenmerk word
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deur ‘n solidariteit en lojaliteit binne die verbondsgemeenskap
en ‘n Iiefde teenoor alle mense as skepsels en beelddraers van
God.
Die Nuwe Testament eis onomwonde dat ons hele bestaan, 131
en daarom ook ons gesindheid en benadering tot medemens
like verhoudings, deur die lietde tot God en ons naaste beheers
word.
Hierdie opdrag tot die ware naasteliefde hou vir ons onder 132
meer die volgende in:
dat die noodsaaklikheid van die beoefening van naaste- 133
liefde, as die hart van God se wil vir ons medemenslike optrede,
steeds in die middelpunt van die kerk se boodskap vir alle groep
verhoudings moet staan;
*

Rom 15:30
Kol 1:8
Gal 5:22

*
dat ons God gedurig moet bid vir meer naasteliefde en dat 134
Hy die woekerplante van liefdeloosheid, selfsug, agterdog en
bitterheid uit ons lewens sal uitroei. Die ware naasteliefde is
immers ‘n wonder wat slegs die Heilige Gees in ons lewens
kan bewerk;
*
dat ons liefde tot ons naaste nie bepaal mag word deur wie 135
ons naaste is of deur die aard van sy optrede teenoor ons nie.
Die Christen hou aan liethé ten spyte van sy innerlike gevoel,
ten spyte van ontrnoediging, vyandskap en teenkanting. Dit
is inderdaad ‘n duur liefde, want dit sluit ook diegene in wat
ons mag bedreig of verdruk of vervolg of verneder of haat. Dit
slaan ‘n brug van welwillendheid oor al die afgronde wat mense
van rnekaar skei;

dat ons die ornvattende heil van ons naaste sal soek. Dit 136
sluit allereers in dat ons aan hom die goeie boodskap van redding en versoening in Jesus Christus sal verkondig.
*

Jak 2:15v
1 Joh 3:16-18
Luk 10:25-3 7
Gal 6:10

Matt 7:12

Die heil in Christus sluit egter meer in. Christus se liefde het 137
ingesluit dat Hy ook siekes genees, hongeriges gevoed en na
alle vorme van sorgbehoewendheid uitgereik het. Die Christe
like naasteliefde is ook ‘n liefde van die daad. Dit is ‘n liefde
wat nie net ons broers en susters se ornvattende geluk soek
nie, maar die van alle mense. Daar lê ‘n swaar verantwoorde
likheid op alle bevoorregte Christene orn hierdie ornvattende
naasteliefde te beoefen. Ons beoefen hierdie liefde wanneer
ons Christus se goue reel toepas dat ons nie net aan andere
gun wat ons onsself gun nie, maar dat ons aan ander moet doen
wat ons wil he dat hulle aan ons sal doen.
3.1.3.2 Ons moet die Bybelse geregtigheid en reg beoefen en
dien
3.1.3.2.1 Die beoefening van geregtigheid en reg is ‘n belang
rike Bybelse voorskrif
Die Bybelse rig lyne vir medemenslike handelinge oorvleuel en 138
vul rnekaar sterk aan. So kan die begrippe “reg” (misjpat) en
“geregtigheid” (sedaka) nie van die verbondsliefde geskei word
nie.
Cm waarlik solidér en lojaal binne ‘n gerneenskap te kan wees 139
moet reg en geregtigheid in daardie gerneenskap gehandhaaf
word. “Geregtigheid” herstel iernand se geskonde “reg”. Hier
die herstel van die verontregte se “reg” is die positiewe kant
van die “geregtigheid”. Die negatiewe kant is daarin gelee dat
diegene wat iernand se reg horn ontneem het, gestraf word.
“Geregtigheid” betrek ook die strukture van die menslike same
ewing en hou in dat elkeen ontvang waarop hy as lid van die
sarnelewing geregtig is, ten einde sy Godgegewe roeping te
kan vervul.
Misjpat (reg) het te make met die herstel van die gebroke orde 140
in die gemeenskap, gewoonlik deur die tussenkorns van ‘n der
de, soos byvoorbeeld ‘n “regter”. Deur hierdie handeling korn
‘n verontregte weer tot sy “reg”.

149
Matt 5:6, 10
20; 6:1,33
Hand 10:3
Ef 4:24
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In die Nuwe Testament word die woord “geregtigheid” onder 141
meer gebruik as aanduiding van die gehoorsame doen van God
se wil, die beoefening van dit wat voor Hom reg is.
Die Bybelse eis dat gelowiges in alle opsigte sal doen wat 142
voor God reg is en alle onreg sal bestry, het belangrike implika
sies vir groepverhoudings.
Dit behels onder meer
*
dat gelowiges steeds sal vra na dit wat voor God reg is ten
opsigte van alle fasette van die samelewing en alle onreg sal
bestry;

143

dat ons ons daarvoor sal beywer dat reg sal geskied aan 144
almal in ons land op sosiale, opvoedkundige, ekonorniese,
politieke en alle ander gebiede.
*

dat owerheidsbeleid en alle individuele, groeps- en ower- 145
heidsoptredes getoets moet word aan die eis van wat reg en
billik voor God is.
*

dat groepverhoudinge nie mag berus op selfsug en die motief 146
van selfbehoud en voortbestaan ten koste van ‘n ander groep
n ie.
*

Job 29:12-14
Spr 29:7
Jes 58:1-10

Deut 10:8
Ps 17:2; 26:1
35, 23v; 72:2
140:13
Luk 1:46-55
6:19-31 ens

3.1.3.2.2 Gelowiges moet sensitief wees en intree vir die reg
van die noodlydende, dus die arme, die verontregte en weerlose
Dit is belangrik cm daarop te let dat die Bybelse “reg” en 147
“geregtigheid” in ‘n hoe mate — alhoewel beslis nie uitsluitlik
nie — gerig is op die weerloses in die verbondsgemeenskap,
op hulle wat nie die middele het orn hulleself te handhaaf nie;
die weduwee, weeskind, arme, vreerndeling, Leviet, ens. Dat
veral aan hierdie mense “reg” moet geskied, is vir die ware
lsraeliet net so vanselfsprekend as orn sy klere aan te trek. Die
“geregtigheid” en reg wat God van sy yolk dra, sluit daarorn
in dat hulle “die wat onregverdig gevange gehou word bevry”,
“die juk wat op mense druk, afhaal”, “medemens nie aan sy
lot oorlaat nie”. Dit is dan ook ‘n blywende opdrag aan God
se yolk van geslag tot geslag, en berus ten diepste op sy liefde
vir die mens as sy beeld. Ook die in die sonde gevalle mens
word nog deur God gehandhaaf as mens, en daarorn moet ons
dit ook doen. Daarorn is ons ook verplig om sy geopenbaarde
wil oor die sorg vir die noodlydende uit te voer.
Wanneer God se yolk op hierdie manier vir die “reg” van die 148
verontregte intree, volg hulle die voorbeeld van God self. Hy
is immers by uitnemendheid die Een wat vir die saak van die
noodlydende en verontregte intree. Daarorn bely die Psalrndig
ter: “Ek weet die Here behartig die regsaak van die hulpelose,
Hy sorg vir die reg van die arme”.
In die Nuwe Testament is dit veral die Lukas-evangelie wat God 149
beskryf as die Een wat by uitnernendheid omsien na die minder
bevoorregtes en die weerloses.
Omdat die armes, die weduwees en die wese, die vreemdelinge 150
gewoonlik ook die rnagteloses was, was hulle by uitstek die
prooi van uitbuiting en verdrukking. Ook in die regspraak is hulle
nie altyd billik behandel nie.

Ps 140:13 ens

Dit is belangrik orn raak te sien dat dit hier nie gaan orn die 151
“liefde” of die “barmhartigheid” nie, maar orn die handhawing
van die “reg” van die noodlydende. Liefde, barrnhartigheid,
ensomeer word hier veronderstel, rnaar staan hier nie op die
voorgrond nie. Die Deut 10:18 hulpelose het ‘n eie Misjpat (reg)
gehad wat niernand horn durf ontneern nie. As skepsel en beeld
draer van God is hy daarop “geregtig” orn ‘n menswaardige
bestaan te voer. Orn horn tot sy “reg” te help, is nie op
sioneel nie. Soos liefde en barmhartigheid is dit ook plig. Dit
is cm hierdie rede dat die Bybel so ‘n besondere sensitiwiteit
vertoon ten opsigte van hulle wat verdruk en uitgebuit word.
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1 50
Hierdie sensitiwiteit ten opsigte van verontregtes kan beskou
word as ‘n Bybelse beginsel wat vir alle tye en alle gemeen
skappe geld.

2Sam 15:1-6
Ps 72
Jes 9:3-6;
11:3-5 ens

In Israel het die godsdienstig-sedelike en die juridiese aspekte 152
van die “reg” van die arme, hulpelose en verontregte saam
geval. Cm “reg” te beoefen en te verskaf was almal se
verantwoordelikheid, maar by uitnemendheid die van die ower
heid in die persoon van die koning. Dit was egter die geeste
like lelers van die yolk van God, soos byvoorbeeld die profete,
wat almal se gewete moet opskerp om die reg, in die besonder
van die verontregte en van die noodlydende, nie te verwaarloos
nie.
Dit beteken
*
dat gelowiges na die voorbeeld van God sensitief moet wees 153
ten opsigte van die handhawing van die reg van die nood
lydende
*
dat die kerk in sy verkondiging moet wys op die nood van
mense en die noodsaaklikheid om wat reg is teenoor almal te
beoefen;
*
dat onreg en nood onder die aandag van die owerheid en
alle betrokke instansies gebring moet word.

154

155

3.1.3.3 Christelike barmhartigheid en diensbereidheid is ‘n baie
belangrike aspek van medemenslike optrede in groepverhou
dings.
Ps 37:2 1, 26;
112:5
Spr 14:21
Sag 7:9

Net soos “reg” en “geregtigheid” kan ook die “barrnhartig- 156
heid” (racharn) nie van die Iiefde losgernaak word nie. Dit is
trouens ‘n gestalte van die verbondsliefde. “Barmhartigheid”
is die deur Christus geInspireerde liefdevolle bewoënheid oor
mense, die gesindheid en daad wat meehelp om die ewe en
bestaan van diegene wat ly en behoefte het, tot normaliteit
te laat terugkeer. Cm aan ‘n sorgbehoewende “barmhartig
held” te bewys is om hom te omring en om aan horn ‘n daad
van beskerrning en bystand te verleen wat horn in staat stel
om weer sy volwaardige plek in die sarnelewing in te neem,
om saam te rnag deel in die “seëninge” en die herstel en
stabilisering van verhoudinge, die sjalom (vrede), wat God vir
daardie gerneenskap gee.

Mark 1:14; 6:34
en Matt 5:7;
25:34-4 6’
Luk 3:11; 6:36;
10:33; Rom 12:20
Jak 2:15-17v
I Joh 3:18
Mark 10:42-45
Luk 22:26v

Die Nuwe Testament vertel ons telkens van Jesus se bewoënd- 157
heid oor mense se behoeftes en leed. Hy roep die gelowiges
op om hulle te ontferrn en barmhartigheid te bewys. Woorc(e
is nie genoeg nie. Die barmhartigheid rnoet in die regte gesind
heid en met woord en daad geskied.
Die Nuwe-Testamentiese diensmotief (diakonia) sluit bale nou
by die gedagte van “barrnhartigheid” aan. Christus het gekom
om te dien en Hy roep sy volgelinge op om dieselfde te doen.

158

Die Christelike barmhartigheid en onderlinge diens is in groep- 159
verhoudings buitengewoon belangrik. Die barmhartigheidsdiens
van die kerk moet verby grense kyk en mense in nood behulp
saarn wees. Barmhartigheidsdiens kan ‘n rnagtige brug tussen
groepe slaan omdat dit ‘n onloënbare bewys is van daad
geworde naasteliefde.
Dit beteken
*
dat die kerk behoort voort te gaan om doeltreffender 160
kanale en strukture vir ‘n missionére diakonaat en ‘n barmhar
tigheidsdiens oor grense heen te ontwikkel.
3.1.3.4 Waaragtigheid is in medemenslike optredes uiters
belangrik
Spr 11:18;
Ps 51:8;
Spr 12:19,

Die woord “waarheid” (emet) het in die Cu Testament ‘n orn- 161
vattende betekenis. Die “waarheid” is op die spel as daar in
‘n sarnelewing skyn is wat bedrieg, wanneer geveinsheid en
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Sag 7:9; 8:16; 19;
Ps31:6; 14:6
Gen 42:16
1 Kon 10:6
Jes 59:14

huigelary die toon begin aangee, wanneer da~’r in die regspraak
geen billikheid en regverdigheid is nie, wanneer die trou ant
breek, wanneer mense nie meer op hulle woord geneem kan
word nie. Wanneer hierdie omvattende waarheid in gedrang
gebring word, wankel die grondslae wat vastigheid aan die lewe
van ‘n samelewing gee.

Rom 2:2; 9:1
2 Kor 12:6
Rom 3:3-7; 15:8
Op 3:14;
19:11

In die Nuwe Testament dui “waarheid” (aletheia) onder meer 162
dit aan wat met die werklikh&d ooreenstem en teenoor die
Ieuenstaan. As woord wat gewoonHk handel oor die verhou
ding tussen God en mens of tussen mens en mens ken dit die
idee van bestendigheid en betroubaarheid, veral die trou van
God, aandui.
Chr~stene is kinders van die waarheid en is geroepe om die 163
waarheid in alie omstandighede en verhoud~ngs te soek en te
dien. Daarom is gelowiges geroepe om in groepverhoud~ngs
met openhartigheid, waaragtigheid en c.pregtheid teenoor
mekaar op te tree. Oak moet ons met mekaar in gesprek tree
in die besef dat geen groep ‘n monopolie op die waarheid het
nie. die waarheid het baie fasette en juis in die openheid vir
mekaar en die luister na mekaar se standpunte leer ons die voile
waarheid beter ken.
3.1.3.5 Eerbiediging van die Godgegewe waardigieid van die
mens.

Gen 1:26v; 9:6
Ef 4:24
Kol 3:10

3.1.3.5.1 Die waardigheid van die mens blyk uit sy unieke p’ek
in God se skeppings- en verlossingshandelinge
Die Godgegewe waardigheid en heerlikheid van die mens blyk 164
allereers uit die unieke plek wet hy in God se skeppingswerk
inneem. Hy en hy alleen is imme~s na die beeld van God ge
skep in kennis, geregtigheid en heiligheid. Die feit dat die mans
beelddraer van God is, hou onder meer die volgende in:
*

die mens staan in ‘n unieke verhouding tot God;

165

die mens het die roeping am as God se verteenwoordiger 166
sy opdrag op aarde te volvoer;
*

Gen 5:1

*
hy is geroep en bestem om in sy wese ‘n weerspieëling van
God te wees, 5005 ‘n kind die “beeld van sy vader” is;

167

die unieke aard en plek van die mens blyk uit sy besondere 168
verhouding tot drie wêrelde:
Eerstens staan hy as God se beelddraer aan God se kant om 169
in alle verantwoordelikheid oor die aarde en al die skepsele te
heers.
*

Tweedens is hy verwant aan die aarde waaruit hy geneem is.
Ps 8:6

Gen 9:6

170

Derdens is hy tog ook onderskeie van die engele, al is hy maar 171
“net bietjie minder as ‘n hemelse wese”. Hy beklee ‘n posisie
waarin hv geroep is tot ‘n unieke gemeenskapsverhouding met
God.
*
alhoewel die sondeval die mens se bestaan ingrypend be- 172
invloed het, beteken dit nie dat die beeld van God in die mens
heeltemal verlore gegaan het nie. Na die sondeval dien die feit
dat die mens beelddraer, dit wil sê verteenwoordiger van God
is, juis as motivering vir die verbod op die vergieting van mense
bloed.
*
Ook buite die kring van die genadeverbond bly die mens 173
skepsel en beelddraer van God. Sy hoe waardigheid en roeping
word wel deur die sonde verduister, maar is nie daardeur tot
niet gemaak nie. Nog steeds het hy die status van iemand wat
deur God “met aansien en eer gekroon” is, nie ten voile ver
loor nie.

Ef 4:24

Die Godgegewe waardigheid van die mens blyk egter ook uit 174
God se herskeppingswerk. Christus het immers vir die mens,
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I Joh 2:12
Rom 8:18
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vir mense van alle volke, aan die kruis gesterf. Die Goeie
Nuus word aan mense van alle volke verkondig. Die Heilige
Gees word aan alle gelowiges geskenk om hulle tot sy tempel
te maak. In Christus word die mens in sy voile heerlikheid, waar
digheid en eer herstel. Al moet die gelowiges nog steeds wor
stel met die sonde wat hierdie heerlikheid, eer en waardigheid
loënstraf, weet hulle dat God op pad is om aan al sy kinders
die voile heerlikheid wat vir hulle bestem is, te skenk.
Hierdie Godverleende waardigheid van elke mens impliseer
*
dat Christene teenoor alle mense moet optree 5005 dit ‘n 175
mens teenoor mense, dit wil sé een beelddraer van God teenoor
ander beelddraers van God, pas. Dit is ware medemenslikheid.
Wie andere as blote objekte beskou en hanteer en nie as mense
met die voile spektrum van menslike behoeftes, verianges,
vrese, aspirasies ensovoorts nie, respekteer die mens nie ten
voile as mens nie;
*
dat alle reëlings en praktyke wat die menslike waardigheid
van persone of groepe in die samelewing aantas, vir die
gelowige onaanvaarbaar is.

176

Die feit van die unieke posisie van die mens as verteenwoor- 177
diger en beeld van God en as voorwerp van sy genadewerk
roep onder andere drie beiangrike kwessies na yore:
*
die mens se piigte en verantwoordeiikhede
178
*

Die aangeieentheid van menseregte

179

*

Die kwessie van ‘n huwelk in ‘n veelrassige samelewing

180

3.1 .3.5.2 Die mens se pligte en verantwoordelikhede
Die gawes wat God aan die mens skenk, plaas hom onder ‘n 181
verantwoordelikheid en ‘n verpligting om dit tot eer van God
te gebruik. Die mens is derhaiwe geroep om alles wat hy ont
yang het, na die beste van sy vermoë te gebruik ten einde vir
homseif ‘n selfstandige lewensbestaan te verseker en om ook
ander in huile nood by te staan.
Ten einde in staat te wees om sy verpiigtinge te kan nakom
en so ook sy bestemming as mens te kan realiseer, beskik die
mens ook oor aansprake wat hy mag en behoort uit te oefen.
Dit is sy basiese regte as mens.

182

3.1.3.5.3 Die begrip “menseregte” moet Bybels gevul en ver
antwoord word
Hoewel die begrip menseregte nie in die Bybel voorkom nie,
is die saak waarom dit gaan volop in die Bybel aanwesig.

183

Dit is waar dat die mens voor God alleen maar voorregte kan 184
he, 5005 dat hy by. kan ewe, eet, werk of trou. Teenoor mekaar
moet hierdie voorregte egter beskerm word, en menseregte is
die wyse waarop die deur God verleende voorregte in ‘n son
dige wêreld beskerm kan word.
Saakiik stel dit die kerk voor die ingrypende vraag, naamlik 185
wat daardie sake is wat eie is aan die mens, dit wil sê wat deur
God bepaal is as onmisbare voorwaardes vir die verwesenliking
van die mens se bestemming.
In die eerste plek geld vir die gelowige met nadruk die al- 186
gemene Bybelse eise van liefde, geregtigheid, reg, barmhar
tigheid en waarheid wat hulle aanduiding en tipering deurlopend
in die Heiiige Skrif vind, byvoorbeeld in die Tien Gebooie, die
profetiese prediking, Jesus se koninkryksetiek, en die aposto
liese vermaning.
Tweedens is dit egter die siening van die mens as beeld van God 187
wat besonder belangrik is vir die korrekte verstaan en invul
ling van ‘n Bybeise verantwoorde beskouing oor “menseregte”.
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God bedoel dat die mens as sy beelddraer, met sy bepaalde
verantwoordelikhede, moontiikhede, opdragte, roepinge en ver
houdinge tot die voile verwesenliking van sy menswees en be
stemming moet kom. Hierdie moontlikhede en noodsaaklikhede
vir ware menswees sou in ‘n afgeleide sin as “menseregte”
beskryf kon word, mits verstaan word dat dit nie die mens self,
buite God om, is wat op enigiets reg sou he nie. Die regte van
die mens is slegs regte omdat God, selfs na die sondeval, aan
die mens sy reg skenk en beskerm.
Die Bybel voorsien ons nie van ‘n uitgewerkte menseregtemodel 188
nie. Tog kan ons aan die hand van die onderskeie verhoudinge
waarin die mens staan en die opdragte en roeping wat hy van
God ontvang het, enkele noodsaaklike regte aflei waarmee
telkens bepaalde pligte saamhang. Dit moet egter duidelik ver
staan word dat elke mensereg deur die wil van God begrens
word.
Wat die mens in sy geskapenheid aanbetref, gaan dit om die 189
reg
*
op ‘n voile menslike bestaan: op lewe, voedsel, kleding
en beskerming.

190

Wat sy Godsdiensbeoefening betref, gaan dit om sy reg

191

*

op vryheid van godsdiens, geloof en aanbidding

192

Wat sy medemenslike verhoudings aanbetref, gaan dit 193
onder andere om die reg
*

om ‘n huwelik te sluit,

194

*

op ‘n gesinslewe en kinders,

195

*

op opvoeding, onderwys en opleiding,

196

*

op sosiale verband en groepsidentiteit,

197

*

op politieke inspraak, deelname en bedrywighede,

198

*
op vrye toegang tot die gereg, ‘n billike verhoor
en ‘n menswaardige hantering in die regsprosesse

*

op vryheid van beweging en spraak.

199
200

Wat sy kultuur- en arbeidsopdrag aanbetref, gaan dit om die 201
reg
*
op vrye assosiasie en deelname aan kulturele en arbeids- 202
verbande,

op die vrug van sy arbeid, onder meer in die gestalte van ‘n 203
billike vergoeding,
*

*

op ‘n billike sosio-ekonomiese bestel.

204

3.1.3.5.4 Die huwelik in ‘n veetrassige samelewing
Die unieke posisie van die mens as verteenworodiger en beeld 205
van God blyk ook uit die Bybelse siening van die huwelik.
Gen 1:26-28;
2:18-24
Mark 10:6
Matt 19:1w

Die besondere belangrikheid van die huwelik kan nie genoeg 206
beklemtoon word nie. Volgens die Skrif is dit ‘n instelling van
God wat in die skepping gegrond is.
Die Skrifgegewens wat vir die verstaan en beoordeling van 207
die huwelik belangrik is, is onder meer die volgende:

Spr 2:17
Ma! 2:14

*

is;

dit is ‘n daad en ‘n gawe van God waarby Hyseif dus 208
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Gen 2:18-21

*
in onderskeiding van die anderskepsels bestaan die huwelik 209
tussen twee mense wat terselfdertyd beelddraers van God is;

Gen 1:27

*
die twee-eenheid in die huwelik word gevorm deur mense 210
wat geslagtelik verskil;

Gen 2:18,
21:23

*
In hierdie verhouding is die vrou — wat uit die man geneem 211
is — aan hom gegee om in die ruirnste en innigste sin van die
woord by horn te pas: as medernens, maar terselfdertyd as ie
mand wat horn aanvul en help;

Gen 1:28

*
onder die seënende hand van die Here ontvang die getroudes 212
die vermoë om kinders voort te bring en ook die opdrag orn
as God se verteenwoordigers oor sy skepping te heers;

Matt 19:4-6
Ma! 2:14-16
Mat 19
Ef 5 ens

*

die huwelik is na sy aard en bedoeling monogaam;

213

*

die sonde het die huwelik in baie opsigte laat ontaard;

214

deur die genade van God is die huwelik egter nie vernietig 216
nie en geld dit nog steeds as ‘n uiters belangrike samelewings
verband of -kring.
*

Gen 2:24

die huwelik berus wesenlik op ‘n keuse beslissing van twee 216
persone wat die reg het en die verantwoordelikheid aanvaar
om lewenslank met rnekaar in die huwelik verenig te wees. Die
aanwysing dat die man sy vader en rnoeder sal verlaat orn
liggaamlik en geestelik met sy vrou verenig te word, dui op die
aard en selfstandigheid van die huwelik as ‘n afsonderlike
Iewensverband.
Die feit dat die huwelik ‘n afsonderlilke lewensverband is, 217
sluit egter nie uit nie dat die farnilie, die gemeenskap, kerk en
staat elkeen op sy eie manier by die huwelik betrokke is nie.
Hierdie betrokkenheid raak egter nie die wese van die huwelik
nie, maar is op sy weiwese gerig.

Lev 18, 20:17-21
Deut 27:20-23
Eks 34:16
Jes 23:12
Nehm 13:27
Eks 34:11-17
Deut 7:1-6
Eks 12:48
Num 9:14

Wat rasgemengde huwelike betref, is dit so dat die Bybel horn 218
nie daarteen uitspreek nie. Ons vind in die Skrif slegs twee
vorms van huweliksverbod: Eerstens die ten opsigte van ver
bode grade van bloedverwantskap en tweedens die teen
gemengde huwelike in die sin van ‘n verbintenis tussen ‘n lid
van God se yolk en iemand uit die heidendom. Hierdie laaste
verbod is godsdienstig gemotiveerd: Israel se godsdiens mag
nie met die van die heidendom verrneng nie.
Dit alles beteken
*
dat die kerk bo alles ‘n tweërlei roeping in verband met die 219
huwelik van lidmate het: Eerstens moet hy horn positief beywer
vir die bevordering en verryking van die huwelik as instelling
van God. Tweedens moet hy waarsku teen die aangaan van
geloofs- en godsdienstig gemengde huwelike. Hierdie soort
huwelike hou imrners ‘n bedreiging in vir Christene sowel as
die gemeente se geloofslewe.
*

dat die kerk ‘n positiewe getuienis moet gee oor die heilig- 220

heid en belangrikheid van die huwelik as instelling van God;
dat hy moet wys op die Bybelse eis dat die huweliksgenote
in alle opsigte vir mekaar ware lewensmaats moet wees, en
dat hy moet waarsku en waak teen elemente en faktore wat
die Bybelse rnaatstawwe vir die huwelik ondermyn.
3.1.4 Die verantwoordelikheid van die kerk ten opsigte van
groepverhoudings
3.1.4.1 Die kerk moet duidelik tussen die verskiflende same
Iewingsverbande onderskei en sy eie verantwoordelikheid
bepaal
Die georganiseerde kerk het nie die taak om die werksaarnhede 221
en verantwoordelikhede van die ander samelewingsverbande
oor te neem nie. Dit is nie sy taak orn vir die staat ‘n politieke
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program, vir die universiteit ‘n akademiese beleid, vir die bank
‘n finansiële stelsel en vir die sport ‘n oefenprogram op te stel
nie. Die kor~inkryk van God gaan egter veel wyer as die kerk
en sluit al die same~ewingsverbande in. Daarom het die kerk
die roeping om aan die gelowiges en aan al die samelewings
verbande die koninkrykseise te verkondig wat in die samele
wingsverbande eerbiedig moet word. Die program ter uitvoering
van hierdie verantwoordelikhede is die taak van die kundiges
wat in daardie verbande aktief is. Daar is gevoiglik geen enkele
terrein in die samelewing, geen handeling van ‘n individu of
‘n groep, wat nie onder die beligting van die Woord van God
geplaas moet word nie. Die kerk moet dit egter doen op ‘n wyse
wat eie is aan sy aard en opdrag.
Die primêre taak van die kerk is om die Woord van God te ver- 222
kondig en sy lidmate toe te rus vir hulle dienswerk in alle
Iewensverbande.
Dit beteken
*
dat die kerk in sy verkondiging lidmate moet oproep om die 223
beginsels van die ryk van God op maatskaplike en politieke ter
rein deur te voer, dit wil sê om alle vorme van verontregting
ten sterkste af te wys;
dat die kerk teen die Marxisme, kommunisme, totalita- 224
risme, rassisme, integrasionisme en alle ander onchriste~ike
ideologiee moet getuig.
*

dat die kerk in sy vergaderinge sake met religieuse-etiese 225
implikasies op ‘n kerklike wyse behandel en hom so by sy eie
taak bepaal.
*

3.1 .4.2 Die kerk moet in gebed en Iofprysing God loof en die
diens van voorbidding vir alle mense vervul

1 Tim 2:1-2

Juis in gebed en voorbidding bring die kerk die saak van die 226
koninkryk voor God. Die deurbraak van die koninkryk in die
wêreld en die werking van die Gees waardaur dit moontlik word
dat Gods wil op aarde soos in die hemel gedoen word, moet
in die gebed van God afgesmeek word. Die kerk tree in vir sy
eie nood en vir die nood van die Christendom. Wat kerklike ver
houdings betref, bid hy vir die lewe en voorbeeld van die kerk,
vir sy missionêre en diakonale roeping, vir versoening, eenheid
en gehoorsaamheid. Hy bid vir die samelewing in a~ sy ver
bande. Hy vra om genade dat die eise van die Woord ten op
sigte van tussenmenslike verhoudings nagekom word. Die kerk
moet veral in tye van krisis, in sy voorbidding die dinge voor
God bring waardeur die lewe van die mense geknel en bedreig
word. In sy voorbidding mag die kerk nie eksklusief of partydig wees nie. Hy moet ook daarin vir die wêreld tot voorbeeld
wees deu~dat hy vir vriend en vyand bid. Die kerk vervul sy
versoeningstaak in die wêreld in die eerste instansie in die ge
bed.
3.1.4.3 Die kerk moet lidmate oproep, toerus en uitstuur om
in die samelewing die koms van die koninkryk te dien.

Ef 4:12

Die kerk het die roeping om lidmate toe te rus vir hulle diens- 227
werk in die wêreld. Dit beteken dat hy deur al sy werksaamhede
die gemeentelede moet vorm tot mondige en aktiewe burgers
van die koninkryk war op elke lewensterrein vir die koningskap
van Christus stry. Die getuienis van die kerk, die gebed, die
voorbeeldigheid van Iewenswandel, die broederlike vermaning
of bestraffing, die diakonale versorging — al hierdie funksies
word ook deur lidmate in hulle daaglikse lewe vervul. So dra
hulle die lewenstyl van die koninkryk in alle samelewingskringe
in.
3.1.4.4 Die kerk moet ir die samelewing ‘n lewende voorbeeld
wees van wat God se herskeppingswerk in mense se lewens
verrig.
Om sy roeping teenoor God, homself en teenoor die same- 228
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ewing te vervul en sy eie verkondiging geloofwaardig te maak,
moet die kerk in sy eie bestaan ‘n sigbare teken en konkrete
gestalte van die Koninkryk van God oprig. Hy moet vir al die
samelewingsverbande ‘n lewende vertoonvenster wees van
wat God in sy genade doen: hoe Hy verhoudings nuut maak,
versoening en begrip en vrede skenk, agterdog in broederliefde
omskep.

Mat 5:16

Teenoor die samelewingsverbande wat uit die skepping opkom, 229
is die kerk die enigste samelewingsverband wat vrug is van
God se herskepping. Die kerk is immers die eersteling van God
se nuwe skepping. Die kerk is nie bedoel as alternatiewe
gemeenskap wat die bestaande samelewingsverbande moet
vervang nie. Midde in die samelewing moet hy ‘n eksemplariese
gemeenskap wees. Dit behoort ‘n gemeenskap te wees wat
vir almal tot voorbeeld dien en wat in sy bestaan nie alleen ‘n
protes en verset teen die sonde in al sy vorme in die samelewing
is nie, maar ook ‘n besielende voorbeeld van die krag van die
Heilige Gees wat ook in menseverhoudings alles nuut kan maak.
Tog mag die kerk ook nie maak asof hy dit alles al het of die
doel al bereik het nie.
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HOOFSTUK II

ENKELE PRAKTIESE IMPUKASIES
1. INLEIDENDE OPMERKINGS
Aangesien Skrifbeginsels vasstaan moet die kerk besin oor hoe hierdie Skrifbeginsels in alle praktiese omstandighede tot uitdrukking gebring moet word.
Die praktiese implernentering van Skrifbeginsels sal noodwendig spanning tus
sen beginsels en praktyk meebring. Wanneer sodanige spanning ontstaan,
moet die nodige pastorale bewoënheid aan die dag gelê word. Dit mag egter
nie lei tot ‘n afwatering van die Skrifgetuienis nie.
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2. DIE NED GEREF KERK EN DIE KERKLIKE SITUASIE
IN SUID-AFRIKA
2.1 Die Ned Geref Kerk as deel van die yolk van God
Die Ned Geref Kerk bely dat hy ‘n deel vorm van die unieke, heilige en uitverkore eiendomsvolk en gemeente wat die Seun van God deur sy Woord
en Gees u[t die ganse menslike geslag vir Horn vergader (HK Sondag 21).
Daarom beskou hy hornself, ondanks al sy gebrekkigheid en sondigheid, as
ware openbaring van die kerk van Christus in hierdie land, wat geroep is om
in sy bestaan al die eienskappe en kenmerke van die ware kerk tot uitdrukking
te laat kom (NBG art 27-29)

2.2 Die Ned Geref Kerk en die Familie van Ned Geref Kerke
2.2.1 Die Familie van Ned Geref Kerke
Die Ned Geref Kerk met sy Westerse herkoms en tradisie het sedert die
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vorige eeu deur sy sendingaksie ‘n beleid van afsonderlike kerkplanting vir
bekeerlinge uit die inheemse bevolking van Afrika en uit ander kulturele
groeperinge gevoig. Daardeur het die uitgebreide familie van Ned Geref Kerke
soos dit vandag bestaan, tot stand gekom.
Die kerke van hierdie farnilie is kragtens hulle historiese verbondenheid in ‘n
gerneenskaplike oorsprong, hulle gemeenskaplike geloof in en verbondenheid
aan dieselfde Here en sy Woord, en kragtens die erkenning van dieselfde
gereforrneerde belydenis en kerkregering wesenlik één.

233

Hoewel hierdie kerke tans instituter onderskeie is, roep die belydenis van die
eenheid van die kerk hulle daartoe op orn, as ‘n saak van die grootste ems
en in ooreenstemming met die gereformeerde sinodaal-presbiteriale opvat
ting van kerkverband, aan hulle wesenlike eenheid ‘n vollediger sigbare uitdruk
king te gee.
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Die wyse waarop aan hierdie eenheid uitdrukking gegee moet word, is tans
tussen die kerke onder bespreking.
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Die volgende kerke, waarvan vier in die RSA is, het uit die Ned Geret Kerk
ontstaan:
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Hulle is in die volgorde van hulle ontstaan:
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1. Die Ned Geref Sendingkerk in SA
2. Die Ned Geref Kerk in Afrika: OVS
Transvaal
Kaap
Natal
Aig. Sinode
3. Reformed Church in Zambia
4. Reformed Church in Zimbabwe
5. Church of Central Africa Presbyterian:
Nkhoma Synod (Malawi)
6. Kerk van Christus in die Soedan onder die Tiv
7. Reformed Church of East Africa (Kenya)
8. Church of Central Africa: Presbyterian Harare Synod (Zimbabwe)
9. Reformed Church in Africa
10. Reformed Church in Caprivi
11. Evangeliese Gereformeerde Kerk in Afrika
12. Igreja Reformada em Mocambiqué
13. Dutch Reformed Church in Botswana

1881
1910
1931
1951
1952
1963
1943
1952
1924
1956
1957
1962
1965
1 968
1975
1 975
1977
1979
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14. Eglise Reformée Confessante au Zaire
15. Igreja Reformada em Portugal

1 984
1985

Nota: Die aandag word daarop gevestig dat die datum wat gegee word,
die stigtingsdatums van die sinodes is, behalwe in die geval van Caprivi, Por
tugal en ZaIre. In al die ander gevalle is gemeentes lank voor die datums ge
stig.
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Van hulle is die volgende drie nie lede van die Federale Raad van Ned Geref
Kerke nie:
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*
*
*

Kerk van Christus in die Soedan onder die Tiv
Reformed Church of East Africa (Kenya)
Eglise Reformée Confessante au Zaire

240
241
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2.3 Die drie Afrikaanse Kerke
Die gesprek met die Ned Hervormde Kerk en die Geref Kerke in SuidAfrika is vir die Ned Geref Kerk ‘n saak van besondere ems, omdat die kerk
daarvan oortuig is dat waar daar basies dieselfde belydenis, kerkregering en
liturgie aanwesig is, verskille in spiritualiteit en tradisie nie genoegsame rede
is om genoë te neem met die verskeurdhed van die kerk wat hom ook in hier
die opsig openbaar nie.

243

2.4 Ekumeniese verhoudings
Ekumeniese verhoudings korn tot stand wanneer kerke deur middel van hulle
verteenwoordigers ‘n tussenkerklike gesprek voer. Dit kan plaasvind tussen
twee of meer kerke op ‘n ad hoc of op ‘n permanente basis.

244

Die Ned Geref Kerk handhaaf ekumeniese betrekkinge met kerke van gereformeerde belydenis en kerkregering deur middel van korrespondensie en/of
ampteklike afvaardigings.

245

Met ander kerke van algemeen Protestants-Christelike belydenis word ingevolge artikel 71.3 van Die Kerkorde skakeling gesoek “in ooreenstemming
met die roeping van die kerk om in gehorsaamheid aan die Heilige Skrif daar
na te strewe om d~e eenheid van die gelowiges prakties te bevorder en te
bestendig.”

246

Informele gesprek oor Bybels-teologiese aangeleenthede is egter moontlik
met die kerke en geloofsgroepe waarmee die Ned Geref Kerk geen amptelike
ekumeniese betrekkinge het nie.

247

Die Ned Geref Kerk beywer hom vir Iidmaatskap van ekumeniese liggame waarvan die grondslag, doelstellings en die praktiese uitlewing daarvan verenig
baar is met sy eie konfessionele standpunte.
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3. DIE NEDERDUITSE GEREFORMEERDE KERK EN
ENKELE PRAKTIESE AANGELEENTHEDE
3.1 Kerklidmaatskap
Geloof in die God van die Heilige Skrif soos dit in die instemming met die
drie formuliere van eenheid tot uitdrukking kom, is die enigste voorwaarde
om aan ‘n Ned Geref gemeente as gemeente van Christus te behoort.

249

Lidmaatskap van alle Ned Geref gemeentes is oop vir enige gelowige wat die
belydenis van hierdie kerk aanvaar.

250

Die doop van verbondskinders, die kategese, die inskakeling van jongmense en
kinders by die gemeentelike werksaamhede, die belydenisaflegging van kat
kisante en die opneem van lidmate uit ander kerke is in beginsel en praktyk
‘n gemeentelike aangeleentheid wat onder die toesig van die kerkraad en in
ooreenstemming met die amptelike ordereëlings plaasvind.

251

Die algemene gebruik in die gemeentelike opset is dat gelowiges die Here aanbid en as lidmate ontvang word daar waar vir hulle eie bedieningsbehoeftes
voorsiening gemaak word.

252

3.2 Legitimasie en beroepbaarheid van evangeliedienaars
Die Ned Geref Kerk aanvaar dat elke lidkerk in die Familie van Ned Geref
Kerke volwaardige bedienaars van die Woord van God oplei en legitimeer.

253

159
Die erkenning van die legitimasie en die wedersydse beroepbaarheid van die
evangeliedienaars in die onderskeie kerke word by wyse van onderlinge oor
eenkomste gereel met inagneming van die verskillende vereistes van die
reglemente vir die legitimasie van leraars.

3.3
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Die Ned Geref Kerk, besoekers en gesamentlike byeenkomste

Die oorweging dat die kerk ‘n “evangelieverkondigende gemeenskap” is,
impliseer dat lidmate en ampsdraers dankbaar elke geleentheid, hetsy op
persoonlike viak deur getuienislewering of op amptelike viak deur openbare
verkondiging, moet aangryp om die Woord aan alle mense te verkondig. Hier
uit voig dat eredienste en ander byeenkomste toeganglik is vir alle besoekers
wat begeer om in gemeenskap met ander gelowiges na die Woord te luister.

255

Waar taal- en kuituurverskilIe die sinvolle kommunikasie van die evangelie
bemoeilik, kan afsonderlike voorsiening gemaak word vir die bedienings
behoeftes van gereelde besoekers, onder meer deur die beskikbaarstelling van
kerkgeboue of dergelike fasiliteite.

256

Dit is van die grootste belang dat gemeentes sal streef na ‘n hegter eenheid
tussen die lidmate en gemeentes van die Ned Geref Kerkfamilie. Kerkrade be
hoort hierin die inisiatief te neem.

257

Gesamentlike nagmaaisviering binne die familie van Ned Geref Kerke en met
kerke van gereformeerde belydenis, word deur die betrokke kerkrade langs
die weg van onderlinge oorlegpleging gereël.

258

Elke kerkraad handel n die hg van die Kerkorde en sinodale besluite ten
opsigte van toelating van besoekers by die nagmaal.

259

Weens die besondere betekenis van die nagmaal vir die beoefening van
die gemeenskap van die gelowiges kan dergelike gesamenthike byeenkomste
tot groot seen wees.
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4. D~E TAAK VAN D~E NEDERDU~TSE GEREFORMEERDE
KERK ~N SUIDELIKE AFR~KA
4.1 Die Ned Geref Kerk

en Sending

In die praktiese sendingsituasie van die Ned Geref Kerk is daar in SuidAfrika nie meer ‘n gebied waar een of meer van die ander lede van die Ned
Geref KerkfamiI~e nie ook is nie. Tog is daar onder die verskihlende bevoikings
groepe nog ‘n aansienlike onvoltooide sendingtaak. Hierdie oorblywende
sending-taak onder die sogenaamde onbereikte groepe moet as die gesament
like verantwoordelikheid van die onderskeie kerke gesien word en moet op
kerkraads, rings- en sinodale viak gereël word. Ruimte moet vir praktiese deel
name van gelowiges gemaak word.

4.2

261

Die Ned Geref Kerk en die Diens van Barmhartigheid

Die gemeente(s) moet op ‘n georganiseerde wyse sorg vir die strukture,
personeel, toerusting en organisasies wat nodig is om die werk van die dia
konieë onder toesig van die kerkraad aan sy doel te laat beantwoord.
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Ofskoon die barmhartigheidsdiens primer in die eie gemeente begin, moet
dit ook uitkring tot ander kerke en tot alie mense in nood, afgesien van geloof,
ras, kheur, taal of stand. Ekumeniese kanale moet gevind word om selfs in
die sin van ‘n wêrelddiakonaat na auder kerke en hule lidmate uit te reik.

263

Naas die kerk het ook die owerheid en privaat welsynsorganisasies ‘n verantwoordelikheid ten opsigte van die algemene weisyn van sy onderdane.
Samewerking moet deurgaans deur al die betrokke instansies nagestreef word.

264

‘n Aspek van die owerheid se taak in hierdie verband is om welsynswetgewing op te stel. Aangesien hierdie tipe wetgewing ‘n sosiaal-etiese basis
het (vgl huwehiks-, gesins-, kindersorg- en, ander wetgewing), is die kerk ten
nouste hiermee gemoeid. Die kerk moet in staat en bereid wees om reeds
by die voorbereiding van konsepwetgewing en die uitbreidende regulasies wat
daarmee verband hou, grondig en indringend sy insette te hewer.

265

Die barmhartigheidsdienste moet die voile spektrum van voorkoming, versorging en nasorg dek. Daar mag nie net geiet word op die simptome van die
nood of op die huip van die sorgbehoewende nie, maar daar moet veral gekyk
word na die oorsake van die nood. Die oorsake kan geieë wees in die per-

266
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soon self, in dieoptrede van die owerheid of in die wyse waarop die sosiaal
ekonomiese strukture ingerig is, veral in die sektore van arbeid en nywerheid.
in hierdie en dergelike gevalie moet die kerk sy profetiese getuienis laat hoor.
Die kerk moet horn steeds positief beywer vir ‘n nuwe ruimte en bedeling
waar die oorsake van die nood uitgeskakei kan word en waar aan elkeen die
geleentheid gebied kan word orn sy voile potensiaal in Christus te verwesen
uk.

267

Waar die kerk in hierdie opsig geroep word om die goeie aan te prys en
die verkeerde te bestraf, mag hy horn nie tot rewolusionêre optredes iaat verlei
nie. Die styi van die kerk is nie “deur krag of geweld” nie, maar “deur die
Gees van God”.
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5. DIE NEDERDUITSE GEREFORMEERDE KERK EN
ANDER LEWENSVERBANDE
die Afrikanervolk
Hoewel daar ‘n verband tussen die Ned Geref Kerk en die Afrikanervolk
bestaan, beskou die Ned Geref Kerk homseif nie as ‘n voikskerk in die sin
dat kerk en yolk met mekaar vereenselwig word nie.

5.1 Die

Ned Geref Kerk en

269

Die Ned Geref Kerk erken die goeie reg van iiefde vir die eie yolk en die eie
kultuurwaardes, maar bekiemtoon dat hierdie liefde gelouter rnoet wees deur
die iiefde vir Christus en sy koninkryk wat aile ander iiefdes en lojaliteite in
ons bestaan te bowe gaan en in perspektief piaas (vgl 1 Kor. 7:29-35). Liefde
vir die eie mag nooit eksklusief wees en die waardering vir ander se waardes
en kultuur in die gedrang bring nie.

270

Verabsolutering van die eie lei tot diskriminasie teenoor andere en rnoet
veral in ‘n land waarin ‘n verskeidenheid van gemeenskappe met huile eie
kuituurgoedere en waardes saarn moet lewe, tot verontregting Iei. Aan alie
mense moet die vryheid gegun word om huileseif uit te ewe binne huile eie
kulturele milieu, sonder dat dit ten koste van andere geskied. Hier geld in die
besonder die woord van Christus: “Alies wat julie wil he dat die mense aan
julie rnoet doen, moet julie ook aan hulie doen. Dit is tog waarop dit neerkorn
in die wet en die profete” (Mat 7:12)

271

5.2 Die Ned Geref Kerk en Politieke Modelle
in die bepaling van die rol van die kerk ten opsigte van die politiek, moet
rekening gehou word met die feit dat die Skrif geen politieke handboek is
waaruit konkrete politieke modeile afgelei kan word nie.

272

Die Skrif verkondig wél norme en beginsels soos Iiefde, geregtigheid, menswaardighoid on vrede wat in die samelewing beiiggaam moet word. Die kerk
sal dus nie pouitieke modelle aan die owerheid mag voorskryf nie, maar krag
tens sy profetiese funksie sal die kerk voortgaan om eike bestaande en voor
gestelde politieke model aan die Bybeise beginseis en norme te toets.

273

By die beoordeling van politieke modelie is daar aityd ‘n sterk subjektiewe
faktor aanwesig. Daarorn verskii kerke en Christene dikweis met mekaar in
huile beoordeiing van ‘n bepaaide model. Dit hang ook dikweis saam met die
verskilie in huiie ervaring daarvan, en in die besonder met die wyse waarop
hulle persooniike of groepsbeiange daardeur geraak word. Ten einde so ob
jektief as moontlik oor ‘n politieke model te kan oordeel, moet die kerk nie
net teoreties daarna kyk nie, maar ook vra na die praktiese wyse waarop die
belange van die hele samelewing daardeur gedien word.

273

Die oordeel van ander kerke, in die besonder kerke wat diegene verteenwoordig wat negatief deur die politieke opset geraak word, moet ook daarby
oorweeg word.
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In die beoordeiing van apartheid staan die kerk voor sterk en emosie-belaaide
verskiile. Terwyl ‘n deel van die blanke bevoiking dit sien as ‘n regverdige
weg om die identiteit en die beste belange van die verskillende bevoikings
groepe in die land te beveilig, sien andere dit as ‘n rassistiese en onder
drukkende stelsel wat die beiange van die blanke minderheid ten koste van
die van die meerderheid van die bevolking beskerm en bevorder. Talle kerke
veroordeel dit gevoiglik as onchristelik en sondig. Apartheid word ook wêreld
wyd deur state en politieke instansies as ‘n vorm van rassisme en ‘n vergryp
teen die mensheid veroordeel.

276
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Die Ned Geref Kerk is daarvan bewus dat die ideaal en beleid van apartheid
oor ‘n lang periode in ons geskiedenis vorm en beslag gekry het. Daar was
ook eerlike en opregte bedoelings by betrokke ten opsigte van die optimale
ontwikkeling van alle bevolkingsgroepe binne hulle eie kulturele tradisie.

277

Dit sou ook onbillik wees om alles wat binne die politieke bestel van apartheid plaasgevind het, as verkeerd en sleg te bestempel en die positiewe ont
wikkelinge wat daar wel op verskeie terreine was, te ontken.

278

In beginsel moet die reg en vryheid van volkere om hul eie kulturele en ander
waardes te bewaar en te bevorder, erken word as behorende tot die reg van
die mens, mits die regte en vryhede van andere nie daardeur aangetas word
en die Bybelse eise van naasteliefde en die aanvaarding van die medemens
nie in gedrang gebring word nie.

279

Die Ned Geref Kerk erken egter dat hy te lank die beleid van apartheid op
grond van bogenoemde oorwegings te abstrak en teoreties, en daarom ook
te onkrities beoordeel het. Die Ned Geref Kerk het nie genoegsaam oog daar
voor gehad dat apartheid as stelsel ‘n ideologiese en etnosentriese basis gekry
het nie. Die reg en vryheid om aan die eie kulturele erfenis getrou te bly, is
tot ‘n politieke ideologie van apartheid uitgebou as ‘n sisteem vir die besker
ming van die eie belange van die blanke minderheid ten koste van die van
andere. Liefde vir die eie het meermale die vorm van rassisme aangeneem
en daaraan is wetlike en strukturele uitdrukkingsvorme gegee.
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Die Ned Geref Kerk het teen hierdie ontwikkeling nie genoegsaam gewaarsku
en geprotesteer nie. Daar was selfs ‘n onregmatige beroep op die Skrif om
die gedwonge afsonderlikheid en skeiding van volke te regverdig, asof dit ‘n
Bybelse voorskrif sou wees. Dat die Ned Geref Kerk homselt nie veel eerder
en duidelik daarvan gedistansieer het nie, moet as ernstige versuim erken en
bely word.
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Eers gaandeweg het dit vir die Ned Geref Kerk duidelik geword dat die beleid
van apartheid as politieke sisteem in die praktyk veel verder gaan as die er
kenning van die reg en vryheid van alle mense en kulturele groepe om aan
hulle eie waardes getrou te mag bly. Apartheid het ‘n ideologie geword wat
in ons land gefunksioneer het en deur die grootste meerderheid van die lands
bevolking ervaar is as ‘n onderdrukkende sisteem wat deur gedwonge skei
ding tussen mense in werklikheid een groep onregmatig bo die ander bevoor
deel. So het dit die menswaardigheid van die medemens aangetas en in stryd
gekom met die beginsels van liefde en geregtigheid.
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Enige sisteem wat in die praktyk so funksioneer, is in die hg van die Skrif
en die Christelike gewete onaanvaarbaar en moet as sondig van die hand
gewys word. Enige poging van ‘n kerk om so ‘n sisteem Bybels-eties te probeer
verdedig, moet as ‘n ernstige dwaling beskou word, dit wil sé as in stryd met
die Bybel.

283

Die Ned Geref Kerk wih dit duidelik stel dat hy alle vorme van diskriminasie
en die onderdrukking van mense veroordeel en van harte begeer dat almal
in ons land vry sal wees en sal deel in die voorregte en rykdom van hulle vader
land.

284

Die kerk het veral deernis met die armoede en lyding van groot getalle mense
in ons land en verklaar horn bereid om op kerkhike wyse mee te werk aan po
gings om die bestaande nood te lenig en ‘n beter toekoms vir alle mense in
ons land moonthik te maak.

285

Die kerk is egter daarvan oortuig dat ‘n bevredigende politieke oplossing 286
noodsaakhik is vir die rnaatskaplike problerne wat tans bestaan, en dring
daarorn by alle pohitieke leiers daarop aan om in verantwoordelikheid mee te
werk aan die vind van ‘n politieke bestel wat vir almal vryheid, geregtigheid
en ‘n menswaardige bestaan sal meebring.
Die Ned Geref Kerk wil horn ondubbelsinnig daarvan Iosrnaak dat die kerk
geroep is om enige politieke model of beleid aan die owerheid voor te skryf,
en verkondig slegs die eise van Iiefde, geregtigheid en menswaardigheid wat
in die sarnelewing beliggaam rnoet word. Daarom sal hy voortgaan om elke
bestaande en voorgestelde model hieraan te toets.

287

5.3 Die Ned Geref Kerk en die owerheid
Onder die voorsienige leiding van God het daar in die wêreld verskillende
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state tot stand gekom. Die owerheid of regering van ‘n staat wat die politieke
bestel daarvan bepaal, en deur ‘n billike en regverdige proses van verkiesing
daargestel word, mag nie met die staat self gelyk gestel word nie.
Dit is die taak en roeping van die owerheid, as dienaar van God, om te
sorg vir vrede, rus, geregtigheid en die welsyn van al sy onderdane. Die ower
heid is die enigste instansie wat van God die reg ontvang het om van swaard
mag gebruik te maak in die uitoefening van sy roeping.

289

Die owerheid het die pug om die staat te verdedig ten einde die vrede te
bewaar. Daarom moet ‘n weermag en ‘n polisiemag in stand gehou word.
Dit beteken dat die owerheid die reg het om desnoods diensplig in te stel en
gelowiges is verplig om ten opsigte hiervan aan die staat gehoorsaam te wees.
Voorsiening moet egter vir alternatiewe diensplig gemaak word.

290

Dit word van gelowiges verwag om as deel van hulle Christelike lewenswandel die owerheid te gehoorsaam in alle sake wat nie met die Woord van
God bots nie. Die Ned Geref Kerk as instituut onderwerp hom aan die gesag
en wette van die staat insoverre hierdie wette nie met die Woord van God
in stryd is nie.
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Die Woord van God moat ook aan owerheidspersone en gesagsbekleërs verkondig word. Hulle aandag moet gevestig word op die Skriftuurlike norme
ten opsigte van menseverhoudinge, groepsverhoudinge, reg en geregtigheid,
orde en vrede en die owerheid se taak in hierdie verband.

292

Dit is noodsaaklik dat die Ned Geref Kerk sy getuienis ook moet lewer wanneer
die owerheid wetgewing en maatreëls met godsdienstig-etiese aspekte en
implikasies oorweeg.

293

Enige poging om rewolusie, geweiddadige opstand en terrorisme ideologies
te steun of om daaraan mee te werk, moet as onskriftuurlik afgewys word.
Vir Christene is geweld onaanvaarbaar, ook geweld wat gebruik word om
politieke veranderinge teweeg te bring. Die Heilige Skrif roep gelowiges daar
enteen op om vredemakers te wees.

294

Dit is ‘n Christen se pug om hom te verset teen onchristelike wette en
staatspraktyke, teen ‘n goddelose regering en teen alle vorms van onreg in
die samelewing. In hierdie verset is die Christen daartoe geroepe om tot die
uiterste toe, selfs onder groot provokasie, ‘n weg van nie-geweiddadige pro
tes te bewandel, wat op verskillende maniere deur woord en daad tot uit
drukking kan kom. In die gereformeerde tradisie is erkenning verleen aan die
reg tot opstand as ‘n hoogs uitsonderlike en uiterste maatreël in ‘n situasie
van onhoudbare onderdrukking en onreg. In aansluiting hierby is dit die standpunt van die Ned Geref Kerk dat Christene alle geweld moet vermy, omdat
die gevolge daarvan onberekenbaar is en dit die situasie meestal eerder verer
ger as verbeter.
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Die Bybelse eis vir versoening tussen mense impliseer dat daar kanale vir
doeltreffende kommunikasie en raadpleging geskep moet word, veral in ‘n
veelvolkige situasie waar daar dikwels kommunikasieprobleme bestaan, sodat
probleme op ‘n vreedsame wyse opgelos kan word.

296

Die Ned Geref Kerk wil by die owerheid daarop aandring om belangrike beslissings wat die verskillende bevolkingsgroepe raak, steeds in onderlinge oor
leg met hulle te neem.
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Die weerhouding van politieke mondigheid en regte van enige deel van die
bevolking kan nie geregverdig word nie.
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Die owerheid word versoek om voortdurend te waak teen alle maatreëls
wat kan lei tot onreg en diskriminasie en wat as kwetsend en mens-onwaardig
ervaar word.
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Die beginsel van godsdiensvryheid moet steeds gehandhaaf word. Dit hou in
dat die owerheid onpartydig moet staan teenoor alle kerke en gelowe, dat
daar ruimte geskep moet word dat die kerk sonder staatsinmenging met sy
arbeid kan voortgaan en dat daar teen niemand gediskrimineer mag word op
grond van geloofsoortuigings nie.

300

Alhoewel dit van die owerheid verwag word om onpartydig teenoor alle
kerke en gelowe te staan, behoort met name ‘n Christelike regering die be
ginsels van die Bybel in ag te neem in al sy doen en late.

301
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5.4 Die Ned Geref Kerk en die samelewing
*
Die kerk het die roeping om die eise van die koninkryk van God aan al
die samelewingsverbande te verkondig. Daarom het die kerk ‘n besondere
taak ten opsigte van onder andere die huwelik en gesin, maatskappy en ower
heid, onderwys en opvoeding.

302

Hierdie taak van die kerk impliseer vir geen oomblik dat hy die sosiopolitieke klirnaat en opset van ‘n samelewing moet bepaal of moet program
meer nie. Die kerk se taak is om die Bybelse beginsels vir die samelewing duide
uk en helder te formuleer en heersende gedragspatrone, sosiale instellings en
selfs wetgewing in die hg daarvan konkreet te baoordeel. Dit is egter van die
grootste belang dat die kerk in sy profetiese getuienis horn sal vergewis van
die feite van elke saak wat hy beoordeel.

303

In gehoorsaarnheid aan die Skrif was dit vir die Ned Geref Kerk nog altyd
‘n saak van die grootste ems om sy lidmate op te roep om hulle naaste raak
te sien, na hulle te luister, met hulle te praat en om hulle te help. Hierdie open
heid vir die ander is ‘n openheid wat God self deur sy Woord in die lewe van
die gelowige skep.
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Die Ned Geref Kerk roep ook met dankbaarheid die groot mate van welwillendheid en goeie gesindheid in gedagte wat op verskillende vlakke in die
verhoudings tussen bevolkingsgroepe opgebou is, sowel as die deernis wat
bewys is in die vorrn van inrigtingsorg vir blindes, dowes, gestrerndes, siekes,
ens.
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Waar hierdie onderlinge begrip en diens as gevolg van onwilligheid en

306

*

*

*

*

ongehoorsaamheid by die lidmate en ampsdraers afsonderlik of by die kerk
en gemeentes gesamentlik nie genoegsaam tot sy reg gekom het nie, moet
hulle dit as skuld voor God bely.
5.4.1 Taak van die Kerk ten opsigte van die gesin
*
Die noodsaakhikheid van ‘n gesonde gesinslewe is die duidelike boodskap
van die Skrif. Daarom is dit vir die kerk ‘n bron van ernstige kornrner wanneer
onsekerheid ten opsigte van permanente verblyf, waar gemeenskappe ont
wortel word, onvoldoende huisvesting, werkloosheid, skamele lone, onoor
deelkundige finansiële besteding, gebrek aan behoorlike onderwysfasiliteite,
rnaar ook werkskuheid en gebrek aan persoonlike verantwoordelikheid fak
tore word wat ontwrigtend inwerk op ‘n gesonde en stabiele gesinslewe. Dit
is knelpunte wat die voortgesette aandag en optrede van die kerk, staat en
maatskaplike instehlings verg.
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5.4.2 Taak van die kerk ten opsigte van die maatskappy
*

Die kerk het ‘n omvattende opvoedingstaak ten opsigte van ‘n arbeids-

308

beskouing wat op die Skrif gegrond is. As aktiwiteit waartoe God die mens
roep en wat gerig is op sy eie lewensonderhoud, op algernene lewensont
plooiing en op die heil van sy naaste, is arbeid deel van die rnens se konkrete
diens aan God. Dit behoort derhalwe tot die etiese sin van arbeid dat dit uit
vrye instemming, volgens vrye keuse en uit verantwoordehikheidsin as phig
verrig word.
*
God het die mens tot arbeid verplig. Die mens het dus die opdrag tot
en die reg op arbeid en hierdie reg stel die mens formeel in staat om sy ver
pligtinge, dit wil se sy roeping, te vervul. Daarom kan as norme vir die Christe
like arbeidsetiek in ‘n heterogene bevolkingsamestelling soos die in die RSA
onder andere die volgende genoem word:

309

°
regverdige lone gebaseer op die aard van die arbeid self, die bekwaamheid vir die arbeid en op die vereistes vir ‘n menswaardige bestaan;

310

o

gelyke lone vir gelyke arbeid en arbeidsprestasie.

311

o

gelyke geleenthede vir gelyke werksmoontlikhede.

312

o

regte van alle werknemers ten opsigte van voldoende fasiliteite in werkplekke, SOOS eetgeleenthede, ontspanningslokale, ens.

313

ope arbeidskeuse wat ‘n diskriminerende beleid van arbeidsreservering waar
‘n ongelyke behandeling van individu of groepe op grond van kleur en kultuur
toegepas word, uitsluit;

314
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o toegang tot vakbonde wat met verantwoordelikheid optree en ander
verteenwoordigende arbeidsliggame waar die arbeider sy reg om ‘n mens
waardige loon, gunstige werksomstandighede en arbeidsekuriteit kan beding;
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o

die werkgewer het egter ewe-eens die reg om van sy werknemer ‘n teenprestasie van produktiewe arbeid en betroubaarheid te verwag.

316

Die ekonomiese waarde van trekarbeid of, soos dit ook genoem word, kontrakarbeid of seisoenarbeid kan nie ontken word nie. Aan die ander kant veroor
saak dit ‘n ongesonde wisseling van arbeid, bemoeilik dit skoling vir ‘n bepaalde
groep, vertraag dit ekonomiese ontwikkeling van ‘n sterk middel.klas, maar
is dit veral ‘n disintegrerende faktor vir die huweliks- en gesinslewe en ‘n af
takeling van die morele ewe. Vanweë hierdie ontwrigtende uitwerking be
hoort dit sover moontlik uitgeskakel of tot ‘n minimum beperk te word.
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Ten nouste aan arbeid verbonde is eiendom, en daarmee saam rykdom en
armoede. Terwyl eiendom in die Skrif as ‘n gawe van God gesien word, word
ernstig gewaarsku teen ‘n binding aan en ‘n obsessie met rykdom waardeur
Iaasgenoemde tot ‘n afgod word en die mens die Gewer van gawes nie meer
raaksien nie maar die gawe in die plek van die Gewer stel en afgodies vereer.
Ten einde die hart van die mens vry te hou vir sy Skepper moet die mens
gewaarsku word teen alles wat beslag kan lé op sy hart. Die mens moet im
mers ook ten opsigte van sy eiendom heer bly en nie slaat word nie.
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Aihoewel dit duidelik gestel moet word dat elke mens die reg het op die
instandhouding van sy ewe, en dus op die basiese middele van voedsel, kle
ding en huisvesting, en dus ook op arbeid as middel om die dinge te verkry,
beteken hierdie regte nie noodwendig universele gelykheid van besit nie. Ter
wyl almal die reg op basiese lewensonderhoud het, is dit binne die korrelasie
van arbeid en loon en gelyke geleenthede vir elkeen ook in beginsel moontlik
om deur talente, inisiatief en werkywer sy posisie te verbeter.
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In die hg van die taak van die kerk teenoor die samelewing wil die Ned Geref
Kerk

320

o hom voortdurend beywer vir die toepassing van die norme van hiefde,
eerbied vir mekaar, geregtigheid en versoening in die samelewing;

321

o

hom ook beywer vir ‘n gesonde en stabiehe gesinslewe vir alle groepe in
die samelewing, en aandag gee aan ahle faktore wat dit mag belemmer;

322

o die noodsaaklikheid van die daarstelling van ‘n bilhike sosio-ekonomiese bestel vir almal in die samehewing beklemtoon;

323

die aandag vestig op die belangrikheid van ‘n gesonde Bybelse arbeidsbeskouing en arbeidsbedeling met alles wat daarmee saamhang.

324

O

5.5 Die Ned Geref Kerk en die huwelik in ‘n multikulturele samelewing
Die huwehik tussen twee mense wat geshagtelik van mekaar verskil,
mekaar hief het en by mekaar pas is ‘n uiters belangrike samelewingsverband
waarby ook die kerk, net soos die familie, die gemeenskap en die staat belang het en juis daarom sou ‘n meesprekende woord deur al hierdie instan
sies verwelkom word.

325

Die kerk getuig dus met beslistheid en ems vir die heihigheid en prinsipiële onverbreekbaarheid van die huwelik as deel van God se oorspronklike
bedoeling met die mens, en verwerp daarom alle vorms van egbreuk en homo
seksuele verbintenisse.

326

*
Die kerk waarsku ten sterkste teen geloofs- en godsdienstig-gemengde
huwelike en versoek al sy Ieraars om deur middeh van huwehikskategese paar
tjies voortdurend op die gevaar van sodanige huwelike vir die geloofslewe
te wys.

327

Die Skrif verbied nie rasgemengde huwehike nie. Die Kerk moet egter in sy
pastorale arbeid daarteen waarsku dat maatskaplike omstandighede, lewens
en wêreldbeskoulike, kulturele, sosio-ekonomiese en ander dergehike verskille
en faktore ernstige spanninge kan veroorsaak. Waar sulke huwehike weh plaas
vind, moet huhle pastoraal in al die fasette van die huwelik begelei word.

328

*

*

*
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5.6 Die Ned Geref Kerk en Onderwys en Opvoeding
Die Christelike karakter wat die onderwys in Suid-Afrika reeds vir baie jare
het, is vir die Ned Geref Kerk van groot belang.
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Met christelike onderwys word bedoel dat die onderrig in skole steeds
rekening moet hou met die Bybel en die Christelike beginsels, dat Bybelon
derrig steeds die nodige aandag ontvang en dat die geloof van kinders uit
Christelike huise opgebou en gesteun moet word in plaas van om afgebreek
en weerspreek te word.

330

Die beginsel van godsdierisvryheid mag nooit buite rekening gelaat word
nie. Daarom moet die geloofsoortuigings van ouers geëerbiedig word ten op
sigte van godsdiensonderrig en godsdienstige plegtighede. Dit hou in dat ouers
die reg mag opeis dat hulle kinders hulle godsdiens tydens skooltyd en in die
skoolgeboue mag beoefen.
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Die onderwys van alle kinders moet gelykwaardig wees. Almal moet ook
die geleentheid he om onderrig te ontvang in die kultuuridioorn waarin hulle
tuis is.

332

6. SLOTOPMERK~NGS
Die Ned Geref Kerk is terdeë daarvan bewus dat hy nie die voile waarheid in
pag het nie. Ons kennis is maar ten dele en ons profeteer ten dele. Die uit~
sprake wat in hierdie getuienis aangaande kerk en samelewing gedoen word,
is daarom ook nie bedoel as finale uitsprake nie, al is dit die beste waartoe
ons tans in staat is. Die Ned Geref Kerk verwelkorn die kritiek en wenke van
sy eie lidmate en van ander kerke en Christene wat bereid is om daaroor met
horn in gesprek te tree. Orndat die Ned Geref Kerk besef watter skadelike ef
fekte isolasie op die geestelike lewe van die kerk kan he, is dit vir horn belang
rik orn ook van ander Christene en kerke te leer. Deur die geestelike kontak
met almal wat die Naam van Jesus Christus liefhet, word ons gehelp orn be
ter die dinge te onderskei waarop dit werklik aenkom (Fil. 1:9).

333

Die Ned Geref Kerk verkeer diep onder die indruk daarvan dat ons tans moeilike en beslissende tye in die geskiedenis van ons land beleef. Groot ver
anderinge is besig orn hulleseif in ons land te voltrek. In die hg van die situ
asie waarin ons verkeer, is dit onvermydehik dat daar veranderinge moet kom.
Dit is egter noodsaakhik dat dit veranderinge ten goede sal wees. Daarom bid
die kerk vir alle rnense in ons land, vir owerheid en onderdaan, en pleit hy
by God dat daar ‘n politieke weg gevind sal kan word wat tot die voordeel
en beswil van alma) in die land sal wees.

334

Die Ned Geref Kerk wil hornself opnuut daartoe verbind orn die eer van God en
en die heil van alle mense te soek. Deur woord en optrede wil hy graag daaraan
meewerk dat daar in ons land deur Gods genade ‘n toestand van geregtig
heid en vrede tot stand sal kom, sodat alle inwoners van ons land ‘n rustige
en stil lewe kan lei in volkome toewyding aan God en in alle eerbaarheid. So
is dit goed en aanneemhik vir God, ons Verlosser, wat wil he dat ahle mense
gered moet word en tot kennis van die waarheid kom. (1 Tim 2:2-4) Mag
God ons daartoe in staat stel om as sy kinders ons gedagtes te rig op alles
wat waar is, wat edel is, wat reg is, wat rein is, wat mooi is en wat prysens
waardig is (Fil 4:8). Mag Hy ons vryrnaak orn ons ahlereers te beywer vir die
koninkryk en vir die wil van God, in die sekerheid dat Hy sal sorg vir al die
ander dinge wat ons nodig het. (Mat 6:33).
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4. Vers~ag van d~e

ALGEMENE JEUGKOMMISSIE
Geagte broer voorsitter en broers
Dit is vir u kommissie ‘n voorreg om onder die volgende
hoofde aan u versiag te doen:

Geen wonder dat ‘n strategiese beplanning wat gedoen is
(kyk punt 5.11 hieronder) uitwys dat veral die kategese be
sondere aandag in die volgende dekade sal moet geniet.

1.
2.
3.
4.
5.

2.1.2 STATISTIESE GEGEWENS
2.1.2.1 Volgens die Jaarboek is die getalle soos voig:

PERSONEEL
AFDELING: DOOPLIDMATE
AFDELING: JONG BELYDENDE LIDMATE
AFDELING: OPVOEDING EN ONDERWYS
ALGEMEEN

1. PERSON EEL
WES-KAAPLAND: Di J van der Westhuyzen (voorsitter), M
R Heyns (PSD), NOORD-KAAPLAND: Ds M H Heyns; DOS
KAAPLAND: Di M C Steyn en C Bester (PSD); NATAL: Di
L W Meyer en P J Raath (PSD); ORANJE-VRYSTAAT: Di
G P V Le Roux en J A Smit (PSD); WES-TRANSVAAL: Ds
P J Wessels en dr W P J van Wyk (PSD); NOORD-TRANS
VAAL: dr J Greyvensteyn; SUID-TRANSVAAL: di W C Goos
en en G C Olivier (PSD); OOS-TRANSVAAL: Di F Swane
poel en J J Keyter (PSD); SUIDWES-AFRIKA: Ds C Marais;
MIDDE-AFRIKA: Ds W A Pieters; NAMENS TEOLOGIESE
FAKULTEITE: Dr J M G Prins, Prof C J A Vos, Prof J S Keller
man, NAMENS BKJA: Mnr C S Steyn; NAMENS SKJA: Mnr
S P Pretorius; NAMENS JKJA: Mev E van Niekerk; NAMENS
VROUEDIENS: Mev H Oosthuizen; BYBELKOR: Ds W J
Botha (adviserend); HUGENOTE-KOLLEGE: Ds D Kitching
(adviserend); KAPELAAN-GENERAAL SAW: Ds C P Naudé
(adviserend); KAPELAAN-GENERAAL SAP: Ds C Colyn (ad
vi~erend); VERTEENWOORDIGER ACSV: Ds M J Smuts (ad
viserend); PREDIKANTE IN ALGEMENE SINODALE DIENS:
Drr L C Dressel (skriba), E J Hay en ds D J Viljoen; SAKE
BESTUURDER: Mnr E J Schmidt (adviserend); PUBIJKASIE
BEAMPTE: Mev H Erasmus (adviserend).

Belydende lidmate
Dooplidmate
Totale lidmatetal
Persentasie
dooplidmate

Jaarboek
1981
924 206
485 770

Jaarboek
1985
953 318
465 886

Jaarboek
1990
958 736
427 194

1 409 976

1 419 204

1 385 930

34,4%

32,8%

30,8%

2.1 .2.2 Volgens die sensusgegewens van 1989 is die ge
talle soos voig:

Belydende lidmate
Dooplidmate
Ongedoop
Totaal
Persentasie Doop
lidmate
(ongedoop
ingesluit)

1981
912 380
459 804
22 533

1985
959 720
468 578
21 164

1989
920 238
394 554
12 680

1 394 717

1 449 462

1 327 517

34,5

33,7

30,7

2. DOOPUDMATE
2.1 DOOPUDMAATBEDHENING
2.1.1 PRIORITEITSAANDAG NODIG
Die kerklike bediening van ons dooplidmate is ‘n omvattende
bediening. Die teikengroep is ons kinders vanaf geboorte tot
by hulle belydenisaflegging van geloof. Dit is die sensitiewe,
buigbare en vormende jare van die kind. In hierdie tyd moet
hulle bewus gemaak word van die verbondsbetekenis van
hulle doop en moet hulle simpatiek begelei word tot persoon
like geloofsaanvaarding van hulle eie verbondsverhouding.
Dit is ‘n groot en belangrike taak waaraan die kerk dmv.
Woordbediening, pastorale aandag, en veral deur sy kate
getiese onderrig en inoefeningsaksies uitvoering moet gee.
Aan die Algemene Jeugkommissie het die kerk in die be
sonder die missie gegee om, behalwe die ander jeugwerk,
hierdie dooplidmaatbediening van die kerk te bevorder, te
koördineer en moontlik te maak deur voorsiening van een
vormige hulpmiddels en onderrigmateriaal aan gemeentes.
Dat dit ‘n prioriteitswerksaamheid is, behoef geen betoog
nie. Die kerk wat sy kinders verwaarloos, pleeg selfmoord
en is ontrou aan sy eie wese.
Ons kerk is nie alleen in ‘n baie bevoorregde posisie dat die
AJK oor die jare die middele opgebou het om hierdie voor
siening te kan doen nie, maar dat ons ook, selfs in ver
gelyking met ou gevestigde oorsese kerke, ‘n stelsel het wat
in baie opsigte baie verder gevorder het as hulle s’n.

Dit blyk dus dat, hoewel die dooplidmaatgetalle afneem (kyk
‘n volgende punt), die dooplidmate nog steeds byna in die
verhouding van 1:2 teenoor die belydende lidmate is.

2.1.2.3 Ontleding van dooplidmaatgetalle volgens Sensus
1989
Totale aantal dooplidmate
(ongedoopte kinders ingesluit) 407 234
Getalle

Persentasie Persentasie
van totaal van kategese

Kinders nog nie
op skool
Waarvan in KIeu
terkategese

156 493

38,4

17 959

—

Junior kategese
Senior kategese
Belydenisklas
Totaal
Totaal in kategese

121
102
26
407
268

990
727
024
234
700

—

30
25,2
6,4

6,7
(% van nie
op skool:
1 1.51
45,4
38,2
9,7

66

100
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2.1.2.4 Aantal belydenis afgele volgens Jaarboek 1990:
29 268
Volgens die Totaalbeeld blyk die volgende:
2.1.2.5 Aantal kategeseskole: 2 533
2.1.2.6 Aantal kategete: 24648
Van hulle is 5 316 kerkraadslede.
(Volgens Sensus: aantal kategeteposte: 1985
vakant:
1050
vakant:

1989
1607)

—

25142

—

22084

2.1.2.7 Dooplidmate in koshuise: 11 767
dws. 4,3% van die totale aantal katkisante.
(Volgens Sensus: gemiddeld per gemeente: 22,4
Persentasie kinders wat buite gemeente kategese bywoon:
9,1%)
2.1 .2.8 Betrokkenheid by Kerkjeugaksies
*
by JKJA — 29,8%
*
by SKJA — 21,6%
(Volgens Sensus: gemiddeld per gemeente:
1989:43,74
JKJA: 1985: 37,55
1989:25,35)
SKJA: 1985: 26,19
2.1.2.9 Betrokkenheid by kampe
*
Kategesekampe: 16 129 — 5,8%
*
Skoolverwisselingskampe: 2 339
10,7%
*
SKJA-kampe (vanaf St. 5’s): 12079 — 13,8% (Van
senior kategese)
2.1.2.10 Funksionering van Kerkjeugaksies
*
JKJA — in 1 017 uit 1 271 gemeentes (80%)
*
SKJA — in
867 uit 1 271 gemeentes (71,2%)

2.1.3 DALENDE KINDERTAL
2.1.3.1 Die Algemene Sinode van 1986 het die volgende
opdrag aan die AJK gegee:
Die Algemene Sinode dra dit aan die AJK op om:
1. ‘n deeglike studie te maak van die tendens in nega
tiewe groei van die dooplidmategetalle,
2. die nodige beleids- en praktiese aanpassings te maak
om die nadeel van kwantitatiewe afname te omskep in
‘n positiewe geleentheid om kwalitatief verdiepend die
dooplidmaatbediening te behartig.
3. gemeentes hierin leiding te gee.
(Agenda bI. 1 70)
2.1.3.2 Uit die statistieke wat hierbo by punt 2.1.2.1 ge
gee is, blyk dit reeds dat die aantal dooplidmate in 9 jaar
met 58 576 verminder het (12%). (‘n Kerkskeuring moet
egter ook in ag geneem word.)
2.1.3.3 Reeds in 1986 was die aanwas van blanke dog
ters maar 963 per 1 000 vroue. Hulle kon toe reeds nie meer
hulle moeders vervang nie. Die gemiddelde kinders per ge
sin was toe reeds slegs 2,8, terwyl die zeromerk vir mini
mumbevolkingsaanwas 2,11 is.
2.1.3.4 Hierdie situasie begin ons kerk se kategeseskole
ook nou raak. Dat hierdie afname sal voortduur word orals
aanvaar.
2.1.3.5 Die voor-die-handliggende gevolge van hierdie ge
talsafname sal wees:
*
kleiner kategeseklasse en
*
minder kategete

ALGEMENE JEUCKOMMISSIE
2.1.3.6 Dit sal dus ‘n groot fout wees om kategete net om
rede die dalende getal kinders te verminder. Die geleent
heid moet juis dan benut word om meer intensiewe aandag
aan individuele kinders te gee deur kleiner kiassies te vorm.
In plaas van die huidige klasse van nagenoeg 1 2 per kate
geet, behoort ernstig oorweeg te word om nie meer as 7
kinders in ‘n klas aan ‘n kategeet toe te vertrou, veral vir
die laer standerds nie. Meer aandag kan dan ook aan inten
siewer opleiding van kategete gegee word.
2.1.3.7 Aanbevelings
1. Die Algemene Sinode beveel by kerkrade aan dat kate
gesekiasse getaisgewys so saamgestel word dat meer in
tensiewe aandag aan individuele kinders gegee kan word.
2. Aangesien kategete dan meer intensiewe aandag aan in
dividuele kinders kan gee, moet ook meer aandag aan huhe
opleiding gegee word.
2.1.4 TIENERONDERSOEK
2.1.4.1 Die Algemene Sinode het in 1986 soos voig besluit:
Die A~gemene Sinode keur die beginsel van ‘n weten
skaplike ondersoek na die belewenis van die tiener
dooplidmaat van die kerk se bediening 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 riglyne vir die
mees doeltreffende doophidmaatbediening.
(Hand. A.S. 1986, bl. 615)
2.1.4.2 Hierdie ondersoek het plaasgevind op streng
wetenskaplike wyse onder leiding van deskundiges soos
wyle prof. l.J. van Eeden, prof. R.P. de Ia Rey, prof. H.C.
Boshoff en dr. Daan van Vuuren.
‘n Werksbyeenkoms met leraars is gehou om die veld te
identifiseer. Daarna is doelwitte opgestel. ‘n Voorondersoek
met ‘n 60-tal kinders is gedoen. Daarna is die voorlopige
vraelyste opgestel. Ook dit is weer uitgetoets en uiteinde
lik gefinaliseer. Hoewel soveel as 550 response verwag was,
is besluit am tog maar van die tieners hierdie eenmalige
spesiale opoffering te vra.
Bale moeite is gedoen om ewekansigheid van die steekproef
te verseker.
2.1.4.3 Uiteindelik het die steekproef bestaan uit 2433 tie
ners uit 58 gemeentes van die kategeseklasse in st. 5 tot
st. 9. As kontrolegroep is die st. viers en st. tiens gebruik.
Hierdie tieners het tussen Augustus en Januarie die vrae
lyste voltooi.
2.1.4.4 Die gegewens is in ‘n rekenaar gevoer en ‘n boek
van 1091 bladsye met data is daarmee opgestel. Uiteinde
lik word beoog om ‘n boek wat ‘n wetenskaplike bydrae kan
lewer met tendense en aanbevelings wat vir die kerk tot
groot nut kan wees, uit te gee.
Intussen word ‘n paar populêre pamflette opgestel oor afde
lings van die ondersoek.
2.1.4.5 Erkenning
Graag verleen ons hiermee ook eerstens erkenning aan prof.
Sakkie van Eeden wat die spil was waarom hierdie onder
soek aanvanklik gedraai het, maar wat skielik aan die einde
van 1 988 aan kanker oorlede is. Sy plek is op bale bekwame
wyse ingeneem deur prof. Piet de Ia Rey van die Universi
teit van Pretoria wat ook gesorg het vir die rekenaar-uit
drukke.
Ons dank gaan ook aan dr. Daan van Vuuren van die SAUK,
prof. Hentie Boshoff van die Universiteit van Potchefstroom,
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ds. Gert Olivier, ds. AP. Kilian en ds. Dirk Viljoen (wat die
koördinerende leiding geneem het).
2.1.4.6 Aanbevelings
1. Die Algemene Sinode versoek die AJK om die resultate
van die ondersoek so gou doenlik aan die kerk en ander be
langstellendes beskikbaar te stel.
2. Die Algemene Sinode dra dit aan die AJK op om in die
hg van die bevindings van die ondersoek die nodige beleids
aanpassings in die tienerbediening van die kerk aan die vol
gende Algemene Sinode voor te lê.

2.1.5 TIENERPARTYTJIES
2.1.5.1 Ten einde aan die jeug leiding te kan gee, oa. ook
mbt. huHe sosiale lewe, het die AJK aandag gegee aan hier
die saak en is ‘n aantal vrae hieroor in die Tienerondersoek
ingesluit.
2.1.5.2 Die bevinding van die ondersoek word oa in pam
fletvorm aan die kerk beskikbaar gestel. Die gegewens word
nog verwerk. Tendense word geldentifiseer en riglyne vir
ouers en die bediening van die kerk word gereed gemaak.
2.1.5.3 Aanbeveling
Die Algemene Sinode dra dit aan die AJK op om riglyne in
verband met partytjies en sosiale aktiwiteite van Christen
tieners beskikbaar te stel vir gebruik deur kerkrade, ouers
en die tieners self.
2.1.6 DOOPLIDMAATREGISTER EN DOOPSEELS
2.1.6.1 Die Algemene Sinode het in 1986 soos voig besluit:
1. Die Algemene Sinode besluit dat die kerk daartoe oor
gaan om ‘n register van dooplidmate in die plek van die
bestaande doopregisters, in gebruik te ~tel soos reeds
bestaan vir belydende lidmate. 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. Die Algemene Sinode besluit dat die funksie en be
tekenis van die doopse~~I verryk moet word oa. deurdat
‘n doopseel aan die ouers van elke dopeling by die doop,
oorhandig word.
3. Die Sinode dra dit aan die Algemene Argiefkommissie
op om in oorleg met die AJK, die besonderhede van die
stelsel in die hg van bogenoemde oorwegings uit te werk
en te implementeer.
4. Die Sinode beveel intussen by kerkrade en Ieraars aan
om so gou doenhik te begin om doopseels tydens die doop
aan die ouers van dopelinge te oorhandig.
(Hand. A.S. 1986, bI. 624>
2.1.6.2 Oorlegpleging het plaasgevind tussen die AJK en
die Algemene Argiefkommissie en op grond daarvan is be
sonderhede van hoe om die Dooplidmateregister te hanteer
aan a> die sinodes voorgele. Daarna is ook ‘n handleiding
vir skribas uitgegee.
Die AAK rapporteer daaroor.
2.1.6.3 Die doopregister behoort ‘n al belangriker plek in
die kerklike lewe in te neem en sal die kinders almeer hulle
eie verantwoordelikheid en status laat besef.
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2.1.6.4 Aanbevehing
Die Aigemene Sinode versoek kerkrade om ahles in hulle ver
moe te doen om die dooplidmateregisters van hulle
gemeentes op datum te bring en dit voortdurend so te hou.
2.1.7 BEWYS VAN DOOPLIDMAATSKAP MET DIE
QOG OP AFLEGGING VAN BELYDENIS
2.1.7.1 Pt. 2.3 van die goedgekeurde bepalinge (wat as
riglyne na al die sinodes verwys is), ui soos volg:
“2.3 As bewys van sy doop (en ouderdom waar toepas
lik) is elke katkisant verplig om sy doopseel in te dien.” (VgI.
Agenda AS 1986 bI. 195 en Hand. 724/7.2)
2.1.7.2 Met die instelling van die Doophidmateregister en
die gebruik van die vorm vir Bewys van Lidmaatskap, ook
vir doophidmate, het hierdie reeling onnodig geraak aange
sien die katkisant Of reeds ingeskryf is in die Doophidmaat
register van die betrokke gemeente self of in ‘n ander
gemeente s’n. Dit, op sigself, is reeds ‘n bewys van doop.
2.1.7.3 Aanbevelings
Die Algemene Sinode besluit om:
punt 2.3 van die bepalinge van die sinodes in verband met
die aflegging van belydenis soos voig te wysig:
1. “Voor die ondersoek deur die kerkraad van ‘n katkisant
met die oog op aflegging van belydenis, moet bevestiging
verkry word of die betrokke katkisant gedoop is deur seker
te maak dat hy as doophidmaat van die gemeente ingeskryf
is. Indien dit flog nie die geval is nie, moet ‘n Bewys van
Dooplidmaatskap betyds aangevra en deur die katkisant
ingelewer word.
2. Doopseebs word tydens die bediening van die doop aan
die ouers oorhandig. Dit dien as herinnering aan die doop
en as ‘n appèl op die kind om op God se verbond met hom
te antwoord.
2.1.8 RUBRIEKE IN VERBAND MET DOOPLIDMATE
IN DIE VOORLIGTER
2.1.8.1 Reeds sedert 1973 het die ou tydskrifte “More
hg” en “Kindervriend” in Die Voorhigter opgegaan en het
die AJK ‘n substansiële bydrae daarvoor gemaak.
2.1.8.2 Aan die een kant het dit die geleentheid geskep dat
die kerk ‘n mondstuk gehad het om direk met die kinders
te praat dmv. “Kindervriend”, die “Kinders se eie tydskrif”.
Duisende briefies is oor die jare van kinders ontvang en ‘n
netwerk van korrespondensie — ook van kinders, as pen
maats onderl~ng — is opgebou. Talle vertrouhike briewe is
ook hanteer.
2.1.8.3 Aan die ander kant is ook in die rubriek “Doop
hidmate” die geleentheid gebied om “amptehik” sekere
voorhigting en mededelings aan kategete, ouers, JKJA-leid
sters, SKJA-Ieiers, volwasse raadgewers, kerkraadsjeug
kommissie en leraars te gee ivm. doophidmaatbediening.
2.1.8.4 Met die nuwe reeling in verband met Die Voorhigter
vanaf Desember 1 989, word die reeling gelukkig voortgesit,
hoewel in ‘n ander gestalte.
2.1.9 BEDIENING
VAN
DOOPLIDMATE
IN
KOSHUISE
2.1.9.1 ‘n Mate van verwarring het ontstaan na die besluit
van die Algemene Sinode van 1986 oor hierdie saak, veral
wat betref die gemeente wear die kinders wat selde vir
naweke huis toe gaan, statisties tel.
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2.1.9.2 Die Sinode het in elk geval ook soos voig besluit:
“Die Sinode dra die verdere afronding van hierdie reel
ing aan die Algemene Jeugkommissie op met rapport aan
die volgende Algemene Sinode”.
(Hand. A.S. 1986, bI. 725>

2.1.9.3 Na oorlegpleging met die Algemene Regskommis
sie is die afrondings van die reölings geformuleer.
2.1.9.4 Aanbevelings
Die Algemene Sinode keur die volgende reëlings goed:
“Ter afronding van die Algemene Sinode 1986 se be
sluit omtrent die bediening van dooplidmate in skool
koshuise word die volgende by gemeentes aanbeveel
in die praktiese toepassing van die besluit:
1. Ouers, tuisgemeentes van koshuiskinders, sowel
as die gemeentes waarin die koshuis val, moet
steeds gesamentlik, met wedersydse oorlegpleg
ing en ooreenkomste, die verantwoordelikheid
teenoor elke kind aanvaar vir:
* volledige en ononderbroke kategese
* gereelde Woordbediening
* doeltreffende pastorale versorging
* heelhartige kerklike meelewing en
* effektiewe kerklike toesig.
2. Koshuiskinders wat gereeld naweke huis toe gaan,
word gereken as dooplidmate van die gemeente
waar hulle ouers woon. Dit geld ook vir kategese
en statistiese doeleindes.
3. Koshuiskinders wat net sekere naweke per kwar
taal of selde huis toe gaan, skakel volledig by die
koshuisgemeente in.
4. Dooplidmate in skoolkoshuise word vir statistiese
doeleindes gereken tot die gemeente waar hulle
ouers woon, behaiwe in die volgende
uitsonderingsgevalle:
Gekommitteerde kinders, kinders in pleegsorg en
kinders vanuit die buiteland. Hulle word gereken
tot dooplidmate van die koshuisgemeente.
5. Onderlinge ooreenkomste moet op inisiatief van die
ouers en die kerkraad van die tuisgemeente met

die kerkraad van die koshuisgemeente getref word
ten einde die beste pastorale versorging en toesig
te verseker.”
2.1.10 DOOP EN DOOPLIDMAATSKAP
2.1.10.1 Na aanleiding van studiestukke wat voor die AJK
gedien het, word die onderstaande aanbeveling as riglyn aan
die Algemene Sinode voorgelê vir deursending aan Sinodes
met die versoek om dit na SJK’s te verwys.
2.1.10.2 Aanbeveling
Die Algemene Sinode besluit dat dooplidmate steeds meer
deur die kerk as ware lidmate beskou en behandel moet
word. Belydende lidmaatskap is alleen ‘n volgende fase van
Iidmaatskap wat hulle betree. In alle opsigte moet doop~
lidmate saamgetel word en mee rekening gehou word.

2.2 DIE ONDERRIGTENDE TAAK VAN DIE
KERK

f let wat, 5005 aangekondig by die Algemene Sinode van
1986, verskyn het onder die titel: “My kind en die erediens”.
2.2.1.2 Dit het onder die aandag van die AJK gekom dat
verskeie gemeentes ‘n praktyk van aparte eredienste vir
kinders volg ten spyte van die duidelike beleidstandpunt van
die Algemene Sinode daarteen. Die AJK is bekommerd hier
oor.
2.2.1.3 Aanbeveling
Die Algemene Sinode versoek kerkrade om te let op die
beleidsbesluite van die Algemene Sinodes van 1978 en
1986 omtrent die kinders se noodsaaklike teenwoordigheid
in die gemeente se eredienste.
2.2.2 DIE ONVERVANGBARE PLEK VAN DIE HUIS
G ES IN
2.2.2.1 Dit is meermale bewys dat die invloed van die ouer
huis op die kind so groot is, dat hy, ten spyte van intensiewe
aandag en selfs aanvanklike wegbeweging, telkens weer in
sy eie ewe na die patroon van sy huis terug beweeg. Daar
om is dit so noodsaaklik vir die kerk om ook aandag te gee
aan daardie huisgesinne wat ‘n negatiewe of afsydige hou
ding teenoor kerk en Christendom openbaar.
Die ouers moet gehelp word om ‘n Christelike lewenstyl deur
woord en daad in hulle huise toe te pas.
2.2.2.2 Ten einde hierin voorligting aan ouers en
gemeentes te gee, het die AJK al verskeie kursusse en pam
flette die hg laat sien. Tans word ernstige aandag gegee aan
‘n strategie en beleid in hierdie verband.
Die volgende aanbevelings word voorgelé aan die Algemene
Sinode ten einde hierdie saak te bevorder.
2.2.2.3 Aanbeveling
1. Die Algemene Sinode versoek die AJK om ‘n strategie
op te stel in verband met: die onvervangbare waarde van
die huisgesin.
Die volgende sake moet aandag geniet:
* ‘n daadwerklike uitvoerbare skolingsprogram vir ouers
van klein kinders wat hulle sal help om hulle kinders op
Christelike wyse te begelei tot volwassenheid.
* die Christelike betekenis en toepassing van gesag en dis
sipline.
*
praktiese leiding aan huisgesinne hoe om tyd te maak vir
mekaar in ‘n tyd waar niemand tyd het nie,
* huisgodsdiens as normale daaglikse patroon van die
huisgesin,
* persoonlike stiltetyd van kinders sodat hulle getrou per
soonlik sal luister na die Woord en self sal bid. Dit kan
op doeltreffende wyse geskied dmv hulle kategese leer
boek vir aandstiltetyd en in die oggend aan die hand van
“Begin iou dag met God”.

2.3 DIE KATEGESE
2.3.1 NUWE REEKS HAND- EN LEERBOEKE
2.3.1.1 Die beginsel van die herskrywing van die reeks
kategeseboeke is reeds in 1981 goedgekeur. By die laaste
sinode is die kurrikulum, die doelstellings, die basiese be
ginsels en beplanning ook goedgekeur.

2.2.1 KINDERS EN DIE EREDIENS

2.3.1.2 Intussentyd het die volgende boeke verskyn onder
die nuwe reekstitel: LEER EN LEWE UIT DIE WOORD

2.2.1.1 Die standpunt dat kinders van die gemeente, as
dee> van God se verbondsvolk, getrou in die eredienste teen
woordig moet wees, is reeds herhaalde male deur die Alge
mene Sinode beklemtoon. Die AJK het hierdie standpunt in
talle geskrifte en artikels beklemtoon, oa ook in die pam-

Gr.
Gr.
St.
St.

I/Sub A: HOOR EN DOEN 1 — Handboek en Werkboek
Il/Sub B: HOOR EN DOEN 2 — Handboek en Werkboek
1: HOOR EN DOEN 3 — Handboek en Werkboek
2: LUISTER EN LEWE 1 — Handboek en Leerboek
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St. 3: LUISTER EN LEWE 2
St.
St.
St.
St.

4:
5:
6:
7:

LUISTER EN LEWE
KEN EN VERTR0U
KEN EN VERTR0U
LEEF EN DIEN 1 —

— Handboek en Leerboek
3 — Handboek en Leerboek
1 — Handboek en Leerboek
2 — Handboek en Leerboek
Handboek en Leerboek

Omrede die felt dat die skrywer van die St. 8 boek op ‘n
baie Iaat stadium nie meer kon voortgaan met sy skryfwerk
en ‘n ander skrywer gesoek moes word, kon LEEF en DIEN
2 onvermydelik nie vir 1990 verskyn nie. Alles vorder egter
sodanig dat dit DV in 1991 sal verskyn. Intussen is die ou
Leerboek: LEER DANKBAARHEID KEN UIT DIE WOORD nog
in 1990 vir St. 8 gebruik.
2.3.1.3 Besondere aandag aan die St. 5 boek: KEN EN VER
TROU 1
As gevoig van kritiek wat direk by die AJK en in kerklike
tydskrifte teen die st. 5 boek verskyn het, het die AJK be
sondere aandag daaraan gegee. Die objektiewe kommen
taar van 4 dogmatici is gevra, tw proff. J.A. Heyns, C.J.A.
Vos, drr. Adelbert Scholtz en Danie Dreyer.
Hulle kommentaar was krities opbouend, maar nie een het
aanbeveel dat die boek nie aanvaarbaar is omrede die
teologie daarin nie. Op verskeie plekke is beter formulerings
en woorde voorgestel.
Na aanleiding daarvan is ‘n erratalys opgestel waarin die
voorgestelde verbeterings aangebring is. Dit is gedoen sodat
dit nie nodig sou wees om nuwe boeke te koop nie.
‘n Hersiene uitgawe het in 1989 verskyn waarin a) die ver
beterings bygewerk is.

NUWE SENIOR KATEGESESTELSEL

/

DIE BYBEL
A

I

St. 5, 6
KEN EN VERTROU
~ St. 7,8
LEEF EN DIEN
(St. 8—19911
~ St. 9
GLO EN SELY

\

Dee( 1 — 5
• St. 5—9
dieselfde deel
elke jaar

• Vir aand
stiltetyd
• Vir (esvoor
bereiding
• Leerstellige
onderr(g
• Kennis van
Be(ydenisskrifte

• Vir oggend
stiltetyd
Omgang met die
Bybel self
• Kennis van Bybelse
geskiedenis
• Vir SKJA
Bybe(sstudie
• Huisgodsdiens

V
Af(egging van belydenis

2.3.2 “BEGIN JOU DAG MET GOD”
2.3.2.1 Soos goedgekeur deur die Algemene Sinode van
1986 het deel I van die Bybelleesboek: “Begin iou dag met
God” reeds in 1 987 as integrale deel van die kategese ver
skyn.

2.3.2.3 Pakketverkope
Die AJK was bewus dat hierdie ‘n nuwe benadering is. Dit
was nie moontlik om die Bybelleesboek met dagstukkies vir
elke dag (ook vakansies) saam met die leerboek in een band

Afgesien van sy funksies as stiltetydhandleiding, SKJA
Bybelstudiehandleiding, ens. vorm dit die een been van die
senior kategese se onderrig. Juis op versoek van talle
gemeentes, is hierdie saak in 1986 aan die Algemene Sinode
voorgele om te voorSien in die behoefte aan werklike
Bybelkennis en verbandleggende begrip van die Bybelse
Geskiedenis. Daarom is die leerplan so saamgestel dat een
les per kwartaal uit “Begin iou dag met God” kom nadat
die katkisante dag vir dag uit daardie gedeeltes gelees het
in die afgelope twee maande.

te bind nie. Nie alleen sou die boek te dik wees nie, maar
die betrokke deel van “Begin iou dag met God” word deur
a) die seniorkiasse in ‘n bepaaldeiaar gebruik (sodat dit ook
by huisgodsdiens en in die SKJA vir al die tieners gesament
uk bruikbaar is). As hulle dus in een boek gebind word, is
een deel alleen permanent aan daardie boek gebind.

2.3.2.2 Die verhouding met die leerstellige deel van die
kategese kan skematies soos volg voorgestel word:

(“Leer uit die Woord 4” — ou boek St. 8 kos R9,50 terwyl
“KenenVertrou 1” plus”BeginjoudagmetGod”, R10,50
kos, dws. een rand meer vir ten minste 50 bladsye meer
en twee boeke wat lewenslank gebruik kan word.)

Die twee boeke is dus aanvanklik as ‘n pakket verkoop, maar
op so ‘n wyse dat die kind as ‘t ware twee boeke vir die
prys van een kry.

Die AJK het egter besluit dat die twee boeke vanaf 1992,
wanneer die 5 iaar sikius voltooi is, wat verkope betref, ont
koppel sal word omdat dit vertrou word dat gemeentes,
ouers en katkisante die stelsel dan sal verstaan en as normale deel van die kategese sal aanvaar.
2.3.2.4 Samewerking met “Lig en Lewe”
Met groot dankbaarheid kan ons berig dat die AKAE se
redaksiekommissie van “Lig en Lewe” ook besluit het om
hu)le dagstukkies vir huisgodsdiens volgens dieselfde 5-iaar
skema as “Begin jou dag met God” op te stel. Huisgodsdiens
en oggendstiltetyd van die kinders kan duS nou korreleer en
ouers kan sinvol in gesprek tree met hufle kinders daaroor.
Kinders kan ook nou die vrae wat by hulle opkom aan hulle
ouers vra.

171
2.3.2.5 Aanbevehng
1. In die hg van die doehsteNings van “Begin iou dag met
God” nh dat dit
*
‘n integrahe deeh van die kategese heerplan is,
* stiltetyd, en dus daadwerkhike omgang met die Bybel
bevorder,
* die katkisante se Bybelkennis hewendig hou en bevorder,
* SKJA-Bybehstudieprogramme so sinvol moontlik maak,
versoek die Algemene Sinode gemeentes om hierdie boeke
getrou in te skakel as deel van huNe kategetiese onderrig.
2.3.3 “GLO EN BELY”
2.3.3.1 Hierdie boeke (handboek en leerboek) vir die
belydenisklaskategese het eerste in die nuwe reeks kate
gese leerstof (kurrikulum) verskyn. Vereers omdat nog van
die 1 933-vertaling van die Bybel gebruik gemaak is, maar
oak omdat nuwe insigte na yore gekom het tydens die instu
dering en uitvoering van die skryfwerk van die hele reeks,
het die AJK ‘n hersieningskommissie aangewys vir hierdie
boeke. Van verskeie kante is oak kommentaar en kritiek ant
yang. Kommentaar is oak van SJK’s gevra.
2.3.3.2 Die opdrag van die Hersieningskommissie is om nie
die sillabus te verander nie, maar am die esse inhoudelik
te verbeter. Sodoende sal ou boeke nag bruikbaar bly in ge
valle waar dit nadig is.
2.3.4 KATEGESEMATERIAAL IN ENGELS
2.3.4.1 Onderhandelings is gevoer met die leraars van
andertalige gemeentes deur middel van die AKAE aange
sien hulle versoek het dat die kategeseboeke oak in Engels
vertaal en aan hulle beskikbaar gestel moet word.
2.3.4.2 Die probleem wat egter veral opgeduik het is dat
hulle so mm kinders in hulle gemeentes het dat hulle auder
domsgroepe by mekaar moet kombineer in klasse. Cm dus
ons huidige Afrikaanse boeke in ratasie te gebruik, sal
opvaedkundig nie werk nie, aangesien die bevatlikheid van
kinders streng in ag geneem is. Omstandighede verskil oak
in atider upsigte ill die adeilalige getneerites.
2.3.4.3 Die AJK onderhandel dus tans met die betrokkenes
dat hulle self ‘n leerplan wat vir hulle geskik is opstel wat
aansluit by die kategese se kurrikulum en wat gebruik maak
van die Afrikaanse boeke se inhoud. Dit word beoag am pro
fessionele vertalers te gebruik.
Die AJK het versoek dat verteenwoardigers van sy Her
skrywingskommissie geken sal ward in die opstel van die
leerplan en die skryfwerk. Die AJK wil oak help met die keu
ring.
2.3.5 ‘N NUWE KATEGETEKURSUS
2.3.5.1 Uit die beskikbare statistieke blyk dit dat ons tans
byna 25 000 kategete in ons kerk het. Hierdie manne en
vraue doen onskatbare werk in die koninkryk van God. Dat
hulle oak doeltreffend opgelei en toegerus moet word, is ‘n
vaarvereiste.
2.3.5.2 Met die verskyning van die nuwe reeks handboeke
(waar nuwe metodiek aanbeveel ward> asoak omrede nuwe
insigte en nuwe ontwikkelings in die apvoedkunde, was dit
oak baie nodig am die kursus “Bekwaam am te leer” te her
sien en aan te vul. Dit sal ‘n nuwe en doeltreffender instru
ment in die hande van leraars en andere gee am ons kate
gete deurlopend op te lei.
2.3.5.3 Van die kursus “Bekwaam am te leer” is 42 000
boeke versprei. Baie kategete het dus gevra vir ‘n nuwe kur
sus am hulle verder op te lei aangesien hulle reeds vertroud
was met die kursus.
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2.3.5.4 Die sewe modules van die nuwe aanvullende kur
sus handel oar:
Module
Module
Module
Module
Module
Module
Module

1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:

Oriëntering
Begronding
Hoe leer die kind?
Motivering
Metodiek
Onderrigmiddels
Organisasie

2.3.5.5 Die hele kursus word opgestel op die “leer deur
ervaring” metode. Die kursus word aan kategete aangebied
in 7 sessies wat oar naweke (of andersins) kan geskied.
2.3.5.6 Die nuwe kursus sal gedurende 1991 gereed wees.
2.3.6 DIENSBOEK VIR KATEGETE
2.3.6.1 Ter wille van die erkenning van die groat waarde
van die werk van die kategete, is ‘n “Diensboek vir kate
gete” in die plek van die ou “Diploma vir kategete” (wat
reeds dekades in gebruik is) beskikbaar gestel.
In hierdie boek word verskeie sake saamgevoeg:
*
sy aanstelling as kategeet deur die kerkraad,
*
wat van ham verwag word,
* eervolle vermelding van sy getrouheid dmv. jaarlikse sedls
wat die geskiedenis van die kategese weerspieel,
*
besonde~hede van sy diens as kategeet in verskillende
gemeentes
*
sy eie herinnerings aan sy kategeseklasse (name, foto’s
*
*

ens.>
sy toerustingskursusse en sertifikate
sy eervolle uitdienstreding.

2.3.6.2 Aanbevehing
Die Ahgemene Sinode bring die “Diensboek vir kategete”
onder aandag van gemeentes en versoek huhle om dit vir die
nodige erkenning en dankbetuiging teenoor kategete te
gebruik.
2.3.7 STANDAARDTOETSE
2.3.7.1 As deel van die deurlopende evaluering van die ge
halte van kategetiese anderrig, sowel as die motivering van
katkisante en die manitering van hulle meelewing, ward van
elke kategeseskool verwag am die werk van sy kinders onge
veer vier keer per jaar te evalueer. Volgens die sensus het
die gemeentes soos voig toetse afgeneem:
4 keer: 46,2%
3 keer: 10,4%
2 keer: 10,6%
1 keer: 25,6%
Een van hierdie toetse voarsien die AJK as ‘n “standaard
toets” op rotasiebasis oar die 4 kwartale.
Die benaming “standaardtoets” hou geen spesifieke teg
niese betekenis in nie, maar wil slegs sê dat gemeentes aan
die hand van ‘n ekstern-opgestelde vraestel, self kan vas
stel of die standaard/gehalte van hulle onderrig op peil is met
die van ander gemeentes. Vir hierdie doel ward slegs die
uitslae van kinders se toetsing vrywillig ingestuur en daar
uit ward ‘n gesamentlike prestasieverslag opgestel. As ‘n
gemeente sy eie kinders se toetsprestasies dan daarmee ver
gelyk, kan hulle vasstel of hulle slaag in die bereiking van
hulle onderrigdoelstellings of nie.
2.3.7.2 Die doel van die toetsing is beslis nie am op skoolse
wyse slegs te kyk hoeveel die kind geleer het of nie geleer
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het nie. Dit is beslis nie om kinders uit te yang of te leat druip
nie. Dit vervul bale meer die funksie van terugkyk oor die
pad wat gekom is en om die bakens en kontoere van die
pad uit te wys. Daarom gaan die toetsing beslis nie net oor
kognitiewe kennis nie, maar word progressief na die hoer
standerds ook gevra na insig en houdings.
2.3.7.3 Vir 1989 is 201 000 vraestelle gedruk. Indien hulle
almal benut is, het 96% van die betrokke standerds se kat
kisante geskryf.
2.3.7.4 Uit die terugvoering dmv. die prestasievorms wat
ontvang is, blyk dit dat die prestasies van al die standerds
saam 5005 volg saamgevat kan word:
Standerd

Totale pres
tasies
St. 4-9

Getal
terug
voerings
41 257

Kategorie

Lof
iste kias
2de kias
3de kias
onbevredigend

Persentasie

40,2
35,7
19
3,3
1,8

2.3.7.5 Van die kategete word ook gevra om evaluerings
vorms vir die vraestelle in te vul. Die resultaat daarvan was
soos voig vir 1989:
*
*

*

*

*

Aantal response ontuang: 2 098
Moeilikheidsgraad: goed 79%
maklik 11,9%
moeilik 7%
Lengte: * net reg: 89%
* te kort: 6,1%
*
te lank: 3%
Inhoud: * goed: 90%
*
nie volledig: 6,6%
* te intensieef: 2,8%
Verhouding van kennis tot insig:
*
baie goed: 11,6%
*
goed: 57,2%
*
redelik: 25,3%
*
swak: 2,1%

Die kommentaar van ‘n opvoedkundige van aansien was dat
daar goed geslaag is met die opstel van hierdie vraestelle
juis ook om die andersheid van kategese en skool te laat
uitkom.
2.3.7.6 Standaardtoets met oop Bybel
Die ware doel van die kategetetoetsing is nie blote kog
nitiewe kennis nie, maar juis om vas te stel of daar geslaag
is om die kind tot insig en nuwe houdings te bring. Omdat
daar juis soms die teenoorgestelde beweer is, nl dat die
toetse net op kennis ingestel is en te skools is, het die AJK
laat ondersoek instel na die stelsel van oopboektoetse.
Na deeglike besinning is besluit om vir 1 990 ‘n Standaard
toets met oop Bybel te laat skryf. Die vraestelle is dan toe
ook so opgestel dat die katkisant nie alleen deurentyd sy
Bybel kan gebruik nie, maar in die vraestelle is ook afdrukke
van dele van die leerboeke gemaak en dan insigvrae daaroor
gevra. Op hierdie wyse leer die kind ook dat dit in die kate
gese inderdaad oor die Bybel gaan.

2.3.8 STELSEL VAN VORDERING IN DIE KATEGESE
2.3.8.1 Reeds in 1982 het die Algemene Sinode soos voig
besluit:

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 gemeentes wat daarom vra, omtrent die beginsel van
‘n stelsel van vordering in die kategese.”
2.3.8.2 Ten spyte van die feit dat die AJK riglyne op ‘n
toetsgrondslag aan ‘n aantal gemeentes voorsien het, wat
dit ook uitgetoets het, heers daar tog nog onsekerheid oor
hierdie saak en het die AJK weer eens die saak verwys na
die Kommissie vir Kategesevernuwing. Die opdrag staan dus
nog oor.
2.3.9 KLEUTERKATEGESE
2.3.9.1 As deel van die herskrywing van die reeks
kategeseboeke, is die twee kleuterhandboeke ook ingesluit,
aangesien dit besef is dat na 12 jaar daar baie nuwe insigte
omtrent die kleuter se godsdiens na yore gekom het. Ook
die verskyning van die reeks JKJA-handboeke oefen ‘n in
vloed op hierdie boeke uit omdat dit tans oorvleuel wat meto
diek betref.
2.3.9.2 Aandag word dus tans gegee deur ‘n kommissie
waarop deskundiges dien, aan die daarstelling van twee
nuwe kleuterkategeseboeke (4 en 5 jariges). Van die nuutste
insig in kleutergodsdiens sal gebruik gemaak word.
2.3.9.3 Aanbeveling
Aangesien dit uit die statistieke blyk dat minder as ‘n kwart
(23%) van ons kerk se voorskoolse kinders van 4-en 5-jaar
ouderdom in die kleuterkategese is, versoek die Algemene
Sinode kerkrade om opnuut aandag te gee aan hierdie
belangrike deel van die kategese.
2.3.10 KATEGESE VIR GEESTESGESTREMDE KIN
DERS
2.3.10.1 Soos aan die Algemene Sinode van 1986 gerap
porteer is, het die eerste boek van ‘n reeks van drie des
tyds verskyn en het die derde een nou in 1 990 verskyn onder
die naam: “God praat met my”. Daar is ook ‘n begin ge
maak met die vertaling van hierdie boeke in Engels onder
die titel: “God speaks to me”. En die eerste deel het reeds
verskyn.
2.3.10.2 Aangesien hierdie kinders op ‘n bale spesiale
manier onderrig moet word, is baie besondere visuele hulp
middels nodig. Dit maak dat die boeke geweldig duur is.
Gelukkig het ons ‘n pragtige subsidie van die “Jaar vir
Gestremdes-fonds” gekry vir die eerste boek. Die oplaag
is egter baie Iaag omdat die aantal kategeseskole wat dit
gebruik, sowel as die Sentrumskole van die onderskeie
onderwysdepartemente ook maar mm is. Nietemin bly die
boeke bale noodsaaklik omdat dit in ‘n belangrike behoefte
voorsien. Die AJK subsidieer ook nog hierdie boeke tot ‘n
groot mate.
2.3.10.3 Mev. Alta Marais van Kimberley, wat self die hoof
is van ‘n skool vir hierdie kinders, skryf hierdie boeke met
die nodige keuring van teoloe en opvoedkundiges. Beide die
Buitengewone Onderwysafdeling van die Dept. Nasionale
Opvoeding en van Onderwys en Opleiding, beveel die boeke
aan.
2.3.10.4 Daar word beoog om ook nog inoefenings
pamflette vir hierdie doel gereed te maak wat deur die
kinders gebruik word.
2.3.10.5 Boeke vir kinders in spesiale skole
Verskeie versoeke is ontvang dat die AJK ook boeke moet
voorsien vir kinders van spesiale skole (of leergestremdes)
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wat nie van die gewone kategeseboeke gebruik kan maak
nie. Daar is beslis ‘n Ieemte in hierdie verband geIdentifiseer.
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Die AJK stel ondersoek in of hierdie reeks boeke (“God praat
met my”) nie ook, met sekere aanpassings vir hierdie kin
ders gebruik kan word nie.

knelpunte en oak ander identifiseer. Waar nuwe gesigspunte
na yore gekom het, of kom, moet hulle dit evalueer en waar
moontlik implementeer. Die gegewens van die Tieneronder
soekkommissie moet in ag geneem word. Nuwe boeke van
wêrelderkende outoriteite het verskyn sowel as ‘n paar
belangwekkende proefskrifte wat bygewerk moet word.

2.3.11 PSALMS EN GESANGE IN DIE KATEGESE
2.3.11.1 Opdrag van Algemene Sinode
Die Algemene Sinode het soos voig besluit:

2.3.12.6 Hierdie kommissie het reeds begin met sy werk,
maar het besef dat sy taak eintlik ‘n langtermynsaak is waar
oar die insette van SJK’s en ander belangstellende groepe
nodig is. Hiervoar word reeds beplan.

“Die volgende bykomende voorstel dien en word
goedgekeur:
1. Aanleer van Psalms en Gesange
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 aan
tat kerkliedere van buite geleer word.”
2.3.11.2 Optrede van die AJK
Die woorde “in die kategesekiasse” het vir die AJK ‘n
probleem apgelewer aangesien daar tog nie in die kategese
klasse normaalweg gesing word nie (behalwe moontlik by
kleuterklassies). Dit sal nie alleen steurend wees vir die ander
klasse nie, maar daar is ook nie tyd beskikbaar daarvoor nie.
Die AJK het ook geen sin daarin gesien am in die kategese
hand- en leerboeke die aanleer van Psalms en Gesange in
te bou nie. Die blote memorisering van woarde van Psalms
en Gesange sonder die melodie, dien ook geen doel nie.
2.3.11.3 Die AJK rapporteer dus aan die Algemene Sinode
dat dit, na ondersoek, bevind is dat dit nie moontlik is am
die aanleer van Psalms en Gesange in die katgegeseleerstof
op te neem nie, maar dat baie aandag by die gemeentesang
en kategeseskoolopenings daaraan gegee kan ward.
2.3.12 KATEGESEVERNUWING
2.3.12.1 Met die verskyning van die nuwe reeks kategese
boeke en “Begin jou dag met God” het dit tog geblyk dat
hierdie leerstof nie orals ewe maklik hanteer is nie. In sam
mige gevalle sou dit vaarkam of daar by die kategese ‘n mate
van insinking was in entaesiasme en vitaliteit.
2.3.12.2 Die Ned. Geref. Kerk kan die Here nooit genoeg
dankbaar wees vir ‘n uitstekende en doeltreffende kategese
stelsel wat oar die jare ander leiding van die Gees ontwik
kel het nie. Op ‘n studietaer wat die AJK laat onderneem
het in 1989, het dit weer eens geblyk dat ans in baie op
sigte ver voor baie van die ouer gevestigde kerke is.
2.3.12.3 Maar juis omdat kategese van soveel kardinale
belang is vir ware kerkwees, kan nie toegelaat word dat daar
verslapping, onwil, ‘n gees van kritiek, onwilligheid vir
opofferings of selfs weerstand teen bepaalde erkende prak
tyke ontwikkel nie. Hoewel dit seker nie baie groat afme
tings aanneem nie (vgl. die Tienerondersoek) is die blote
erkenning van ‘n tendens van afname in belangstelling en
praktyk van die kategese, hoe gering ookal, ernstig.
2.3.12.4 Daar het ook ‘n verskynsel na yore getree dat
groepe op verskillende plekke spontaan begin besin het oar
hoe kategese (nag beter) tot sy reg kan kom. Sommige wit
toesien dat die bestaande stelsel net waarlik ten beste benut word en ander wit graag heelwat veranderings aan die
bestaande stelsel aanbring.
2.3.12.5 Die AJK het dus daartoe oorgegaan am ‘n Kom
missie vir Kategesevernuwing aan te wys met ‘n taamlike
wye studieopdrag. Hulle moet aandag gee aan herkenbare

2.3.12.7 Aan die ander kant is daar dringende korttermyn
sake wat nie kan wag nie en wat so gou as moontlik vernu
wend of by vernuwing deur gemeentes toegepas moet
word. ‘n Tienpuntplan hiervoor is aan SJK’s deurgestuur.
2.3.12.8 Aanbevelings
2.3.12.8.1 Die Aigemene Sinode besluit dat kategesever
nuwing ‘n deurlopende saak in elke gemeente, ring en sinode
behoort te wees, in ooreenstemming met die gereformeerde
“semper reformandum’ ‘-beginsel. Binne die reeds bepaalde
beleid van die kerk, moet elke gemeente daarna streef am
sy eie kategese steeds nuut, lewendig, vrugbaar en aktief
te Iaat verloop en te waak teen enige verstarring, ontsporing,
pligversuim en verskralings. ‘n Lewende kategese iei tot,
en is ‘n teken van ‘n lewende kerk.
2.3.12.8.2 Die Aigemene Sinode versoek sinodes om in
dien nuwe insigte of praktyke na yore kom, nie daarmee te
eksperimenteer nie, maar dit aan die betrokke kommissie,
die Algemene Jeugkommissie, voor te Iê wat die opdrag het
om die nodige beleidsaanpassings aan die Algemene Sinode
voor te iê.
2.3.13 AFLEGGING VAN BELYDENIS VAN GELOOF
2.3.13.1 Tydsduur van belydeniskias en tyd wanneer die
ondersoek plaasvind
2.3.13.1.1 Bep. 2.1 lui tans soos volg:
2. 1 Die ondersoek na en moontlike toelating tot aflegging
van belydenis vind plaas na voltooiing van die voile kate
getiese leerplan, dws. 6 jaar in die junior kategese, 4 jaar
in die senior kategese en een voile jaar in die belydenisklas.
Normaalweg vind dit aan die begin van die dooplidmaat se
rnatriekjaar plaas. (5.2.10.1 vgl. pt. 1.1 bi. 482).
2.3.13.1.2 Soos bekend gee die woord “normaalweg”
probieme deurdat sommige leraars dit so vaag interpreteer
asof belydenisaflegging in st. 9 ook in orde is. Die voorskrif
van “begin van” St. 10 gee oak bepaalde probleme deur
dat dit geInterpreteer word as ‘n wettiese belydenisafleg
ging. Dit skep ook probleme vir die verbeterde prosedure
vir toelating tot belydenisaflegging soos hieronder aanbeveel
ward.
2.3.13.1.3 Aanbeveling
Die Algemene Sinode wysig die bewoording van bep. 2.1
soos volg:
“Die belydeniskias duur ten minste een voile jaar na voitooi
ing van die voile ieergang van die Junior- en Seniorkiasse.
Die ondersoek na en toeiating tot afiegging van belydenis
vind in die doopiidmaat se matriekjaar piaas. In gevalie waar
‘n doopiidmaat nie normaalweg op skooi vorder nie, word
‘n ad hoc reeling getref.”
2.3.13.2 Aanpassing van die prosedure vir die toeiating tot
beiydenis
2.3.13.2.1 Ten einde die moontlike “drukgangeffek” wat
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soms van die kant van die makkergroep en selfs ook van
die kant van die ouers (hoewel nie in alle gevalle nie) veroor
saak word, uit te skakel, het geleidelik reeds in die kerk ‘n
bepaalde stelsel van “aanmelding” vir belydenis in die kerk
ontstaan. Om ordelike uitvoering aan hierdie saak te gee,
word die volgende aanbevelings voorgelè:
2.313.2.2 Aanbeveling
Die Algemene Sinode versoek kerkrado om die volgende
prosedure vir toelating tot bolydenisaflegging te implemen
teer:
1. Formele bolydeniskias-onderrig
Die formele onderrig in die belydeniskias word, soos tans,
aan die hand van die bestaande leergang, in die St. 9 skool
jaar gedoen. Aan die einde van die betrokko jaar of vroeg
in die volgende jaar, kan dit afgohandel word en die kennis
getoets word.
2. Lewenswandel en diens
In die St. 10 skooljaar word van die katkisante verwag om
op eie inisiatief voortgaande getuienis te lewer van hullo
geloof in Jesus Christus en hul dienslewering in die kerk,
veral in die eie gemeente.
3. Finale toolating
Na ‘n tydperk, wat deur die kerkraad bepaal word, kari kat
kisante wat graag belydenis wil aflé, hulle aanmeld waarna
hul verkieslik individueel voor die kommissie van die kerk
raad verskyn vir die finale ondersoek met die oog op aflog
ging van belydenis.
By hierdie geleontheid word ondersoek gedoen aangaande
hulle geloofsekorheid, gesindheid en dienslewering (Vgl.
bep. 2.5).
4. Kommissie van ondersoek
Die kommissie van die kerkraad behoort die Ieraar en waar
moontlik die wyksouderling in te sluit. ‘n Skriftelike aanbe
voting van die wyksouderling word ook aanbeveel.
Dit is wenslik dat die ouers ook teenwoordig is.
5. Belydenisaflegging
Indien die kommissio tevrede is, word toelating tot
belydenisaflegging gegee.
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Daardour word die toerusting van lewonde lidmate in ‘n
sn&Ier rondtrekkende gemeenskap van die toekoms ver
seker. Dit is ook noodsaaklik om die eiesoortige leerstellige
karakter van ons kerk te bewaar.
Aan prodikanto on kategete kan groot vryhoid verloon word
hoe om dit aan to bied, maar die inhoudelike stof as mini
mum behoort as standaard to gold.
2.3.14.2 Aangesien terme soos “Sondagskool”, “aanno
ming”, “voorstolling” ens. hardnokkig voortleef, heelwaar
skynlik omdat dit uit gewoonte en onnadenkend gebruik
word, dra die Algomone Sinode dit aan die AJK op om weer
eons duidelike motivering aan die kerk to gee waarom kate
gese prinsipiëel die keuse vir ‘n naam vir ons onderrig as
kerk is, en waarom die ander tormo uit gereformeerde be
ginsels afgewys word:
2.3.14.3 Die Algemene Sinode dra dit aan dio AJK op om
in die kategeso steeds to verseker dat die Ned. Geref. Kerk
‘n bolydeniskerk is wat sy belydenis ken en nie ‘n “be
lydeniskerk” word waarvan die lidmate nie eers meer weet
wat die inhoud van die belydenisskrifte is nie. Hoewel die
belydenisskrifte nie op die voet hoef gevolg to word nb,
moot die wesenlike inhoud daarvan steeds aan ons kinders
geloer word as die wyse waarop ons die Skrif verstaan.
2.3.14.4 Wat die aanbioding van katogese betref, dra die
Algemone Sinode dit aan die AJK, as depot vir voorsiening
van eenvormige kategesomateriaai van die Ned. Geref. Kerk,
op om toe te sien dat die katogoso steeds ‘n formote onder
rigsituasie, met die nodigo soepelheid en dialoog daathinne,
behou. Wanneer kategese diese!fde wyse bogin hantoer
word as KJA (dws dour informele programme en besprek
ing), verloor dit grootliks die vermoë om “oordragkategese”
van nuwe kennis, insig en ervaring to woes. Bekwame kate
geto moot steeds toegerus word om in beheer to bly en leer
stof oor to dra terwyl hulle katkisante dialogies stap vir stap
met hulle saamneem om geloofservarings to boleef.
2.3.14.5 Die Algemene Sinodo dra dit aan die AJK op om
meer aandag daaraan to gee dat nie not die “bewaring van
die kerk” as doel gesien word in die kategese nie, maar ook
die “vermeerdering van die kork”. Maw dat die kerk in die
toekoms almeer in sy kategese ook sal uitreik na randkerk
likes, buitekerklikes en anderkerklikes.

2.4 STUD~E-OPDRAGTE
Geleentheid tot belydenisaflogging word voor elke nagmaal
viering gegee.
6. Die Algemeno Sinode versoek die Algemene Regskom
missie om aandag daaraan te gee hoe opgetroe moet word
wanneer ‘n dooplidmaat reeds die ouderdom van 25 jaar be
reik hot, en nog nie aangemeld hot vir belydenis nie.
7. Besondere gevalle
Katkisante wat op skool nie die vermoë hot om op skool
bevredigend to vordor nie, of wat vroeë skoolverlaters is,
word op ‘n ad hoc-basis hanteer.
2.3.14 ALGEMENE BELEIDSRIGTING VAN DIE
KATEGESE IN DIE NED. GEREF. KERK
Veral na aanleiding van ‘n oorsese jeugstudieprojek, lé die
AJK die volgende algemene beleidsbeginsels ivm. die kate
gese aan die Algemene Sinode voor vir goedkeuring:
2.3.14.1 Die Algemeno Sinode herhaal met klem sy beleid
van die oonvormigheid van die kategesekurrikulum vir die
hole kerk.

2.4.1

KINDERKOMMUNIE EN AFLEGGING VAN
GELOOFSBELYDENIS
2.4.1.1 Die AJK het ‘n ad hoc-kommissie aangewys wat
‘n intensiewe studie van hierdie saak gemaak het. Nie al
leen is van proefskrifte, boeke en rapporte aan sinodes van
ander kerke gebruik gemaak nie, maar daar is ook ter plase
ondersoek ingestel en navraag gedoen na die praktyk van
kerke wat reeds die toelating van kinders wat nog nie be
lydenis afgele het, tot die nagmaal, goedgekeur het.
2.4.1.2 Die studietuk (van 70 bladsye) is by die AJK beskik
baar en kan deur belangstellendes bestel word.
2.4.1.3 Die inhoud van die studie is soos volg:
1. Opdrag
2. Die situasie in die Ned. Geref. Kerk
3. ‘n Ondersoek na die standpunte en gebruike in sommige
kerke in verband met kindernagmaal.
4. Historiese terugblik ivm kinderkommunie.
5. Die pasga as argument vir oorweging van kindernagmaal
gebruik.
6. Die rol wat 1 Kor 10 en 11 in die bepaling van kinders
so aandeel aan die nagmaalstafel spee).
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7. Die verbondsleer as oorweging dat kinders nagmaal mag
gebruik.
8. Die atlegging van geloofsbelydenis.
9. Samevattende konklusies.

2.5.2.3 Aanbeveling
Die Algemene Sinode herhaal sy versoek aan kerkrade om
vrugbaar en getrou van hierdie beskikbare Iesmateriaal vir
die JKJA gebruik te maak.

2.4.1.4 Bevinding
Na aanleiding van hierdie stuk het die AJK tot die bevinding
gekorn dat hoewel aan teologiese, pastorale en pedagogiese
oorwegings ernstige aandag gegee is, daar tog geoordeel
word dat verdere besinning en kerklike bespreking eers nodig is.
2.4.1.5 Aanbeveling
Die Algemene Sinode dra dit aan die AJK op om, wanneer
hy oordeel dat dit tot die welwese van die kerk sal wees,
die saak weer in beredeneerde vorm, met praktiese aan
bevelings, aan die Algemene Sinode voor te lê.

2.5 JEUGAKS~ES
2.5.1

SUBKOMITEES/ADVIESKOMITEES VAN JKJA
EN SKJA

2.5.1 .1 By die Sinode van 1986 is die vereenvoudiging van
die strukture van die Jeugaksies goedgekeur. Hiervolgens
is die verantwoordelikheid vir die aksies verskuif vanaf ‘n
eie Ringkornitee, Sinodale Komitee en Algemene Komitee
na die kerkvergaderings se jeugkomrnissies nI. die Ringsjeug
kommissie, Sinodale Jeugkommissie en die Algemene Jeug
kommissie. Wat die AJK betref, Iê die verantwoordelikheid
dan veral by die Subkommissie vir Dooplidmate.
2.5.1.2 Die Algemene Sinode het egter ook goedgekeur dat
*
RJK’s “na gelang van omstandighede vir jeugbelange

*

*

groepe komitees” kan aanwys wat sekere werksaam
hede onderneem.
SJK’s “kan ‘n subkomitee(s) benoem orn aandag te gee
aan die belange van ‘n bepaalde afdeling van die jeug
bediening en horn daaromtrent te adviseer
Die AJK “kan ‘n subkomitee(s) benoem om aandag te
gee aan die belange van ‘n bepaalde faset van die jeug
bediening en horn deur middel van die betrokke sub
kornitee daaromtrent te adviseer.”

2.5.1.3 By die AJK het dan ook kommer begin bestaan dat
hy nie sy beleidadviserende en studietaak teenoor die Al
gemene Sinode mbt die jeugaksies kan uitvoer nie, omdat
hy nie ‘n liggaarn het wat aan die een kant op hoogte is met
die situasie in die aksies nie, maar wat aan die ander kant
ook sinvolle verantwoordelike advies kan gee nie.
2.5.1.4 Die AJK het dus stappe geneern om op ad hoc ba
sis, by geleentheid van verteenwoordigers uit al die sinodes
in hierdie verband gebruik te maak. Beide terugvoering na
die AJK en terugvoering na SJK’s word hiermee beoog.
2.5.2 HANDBOEKE VIR JUNIOR KERKJEUGAKSIE
2.5.2.1 Aan die begin van 1989 is die projek om ‘n een
vormige handboek vir elke standerdgroep van die JKJA vir
die hele kerk te voorsien afgehandel.
2.5.2.2 Die handboeke wat verskyn het is die volgende:
LEEF UIT DIE WOORD
Reeksnaam
Vie na rig es:
“Jesus het ons lief”
“Ons het Jesus lief”
Vyfja riges:
“Ons sê dankie vir Jesus”
Gr. I/Sub A:
“Jesus, ons Verlosser”
Gr. Il/Sub B:
St. 1:
“Op pad met Jesus”
“Ons dien die Here”
St. 2:
“Ons gerneente”
St. 3:
St. 4:
“Leef vir Christus”
St. 5:
“n Ontdekkingsreis” (Bybelstudie)

2.5.3 HANDLEIDING VIR DIE JUNIOR KERKJEUG
AKSIE
2.5.3.1 Ten einde gemeentes te help sodat die JKJA so
doeltreffend as moontlik kan funksioneer, is ‘n omvattende
Handleiding opgestel dmv ‘n werkwinkel wat oor ‘n lang tyd
gefunksioneer het en waarin veral ook Ieidsters van die JKJA
advies gegee het.
Hierdie handleiding het nou as deel 4.1 van die Jeugbedie
ningshandleiding verskyn en gee riglyne oor die hele veld
omtrent die inrigting en funksionering van die JKJA.
2.5.3.2 Aanbeveling
Die Algemene Sinode versoek kerkrade om getrou en doel
treffend gebruik te maak van die Handleiding vir die JKJA.
2.5.4 KURSUS VIR JKJA-LEIDSTERS
2.5.4.1 Skoling van JKJA-leidsters is net so belangrik as
die van kategete. Hulle rnoet juis die praktiese aspekte van
die kind se lewe hanteer. Daarvoor is insig nodig orntrent
wie hierdie kinders (op ‘n bepaalde ouderdomsvlak) is, hoe
hy hanteer rnoet word en veral wat sy praktiese geloofs
behoeftes is. Dikwels moet juis by die JKJA (tot kommer)
die plek van die ouer se liefdevolle leiding na Christus in
geneem word.
2.5.4.2 ‘n Opleidingskursus of Ieiersgids vir persone wat
leidsters moet oplei, is dus gereed gemaak. Dit word gepu
bliseer as deel 4.1 .1 van die Jeugbedieningshandleiding en
is gebaseer op die Handleiding van die JKJA.
2.5.5 LESMATERIAAL VIR GESAMENTLIKE BYEEN
KOMSTE VAN DIE JKJA
2.5.5.1 In die hele voorsiening van die nodige lesinhoude
aan die JKJA was die volgende nog uitstaande:
*

*
*

*

Lesse vir gesamentlike openings van al die groepies van
die JKJA.
Lesse oor die kerkjaar vir gesarnentlike byeenkomste.
Lesse oor die groot sendingprojekte van die Ned. Geref.
Kerk.
Lesse oor sendingprojekte van onderskeie sinodes.

2.5.5.2 Hierdie aparte boek word tans saarngestel en sal
in 1991 beskikbaar wees.
2.5.6 FUNKSIONERING VAN DIE JKJA
2.5.6.1 Volgens die “Totaalbeeld”-gegewens, funksioneer
die JKJA in 1017 uit die 1271 gemeentes, dws. in 80%
van die gemeentes. Dit verteenwoordig ‘n afname van 6,8%
sedert 1985.
2.5.6.2 Volgens dieselfde bron skakel 29,8% van die
junior kategesekinders (in 1989) op een of ander wyse in
by die JKJA.
Dit is ‘n afname van 13,7% teenoor 1985.
2.5.6.3 Aanbeveling
Die Algemene Sinode versoek kerkrade om besondere aan
dag te gee aan die werwing van geskikte Ieidsters vir die
Junior KJA sodat hierdie belangrike deel van die jeug
bediening nie skade sal ly nie.
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2.6 PROGRAMSKETSE V~R SENIOR KJA
2.6.1 Beide vir die SKJA en die BKJA is ‘n reeks baie bruik
bare programsketse gereed gemaak vir KJA byeenkomste.
‘n Katalogus daarvan is beskikbaar waarin SKJA’s daardie
programsketse wat hulle vir ‘n jaar benodig, kan uitsoek en
bestel. Bestelling kan by die betrokke SJK’of by die N.G.
Kerk Jeugboekhandel geskied.
2.6.2 Wat Bybelstudie van die SKJA betref, gebruik al die
senior katkisante dieselfde deel van “Begin jou dag met
God” as stiltetydhandleiding. As deel van “Begin iou dag
met God” 1990, verskyn daar ook programsketse vir hulle
Bybelstudie as groep in die SKJA in die boek by die bepaalde
maande.

ons uitgestuur, net soos Hy deur die Vader
na hierdie wêreld gestuur is;
WEET

VERSTAAN

ons dat die sendingtaak onvoltooid is.
die Satan sorg dat die sendingveld al
groter word en die oorwinning kan al
leen behaal word as elke gelowige die
verantwoordelikheid daarvoor aanvaar.

DAAROM

is ons

DAN KBAAR

2.7 FUNKS~ONER~NG VAN D~E SEMOR KJA
2.7.1 Velgens die “totaalbeeld”-gegewens van 1989 funk
sioneer die SKJA in 867 van die 1271 gemeentes van die
Ned. Geref. Kerk, dws. in 68,2% van die gemeentes.

vir elke geleentheid wat nog aan ons
gegee word om die boodskap van
verlossing met ander te deel.

BEREID

om deur die krag van die Heilige Gees en
in gehoorsaamheid aan Hom, die sending
uitdaging wat deur die kongres onderstreep
is, te aanvaar.

GEBED

dat God ons as skoon kanale sal gebruik in
Sy wens om die wéreld in sy “nood om
God” heel te maak.

2.7.2 Die persentasie senior dooplidmate wat in 1989 op
een of ander wyse ingeskakel het by die SKJA was 21,6%.
Dit verteenwoordig ‘n afname van 1 9,9% teenoor 1984 se
gegewens. (Toe was die gemiddelde bywoning 24,6%.)

2.8 JEUGSEND~NGKONGRES

ons dat ons as jeug ‘n unieke bydrae meet
lewer cm meer jongmense te Iaat deel aan die
heelmaakpreses van God in Christus;

en as deel van die jeug se aandeel in die Sendingjaar, is ‘n
“Jeugsendingkongres” gelyktydig met die Sendingkongres
in Julie 1988 te Pretoria gehou.

2.9 VERSOEK TOT HERS~ENING VAN EEN
VOUDOGE FORMULE V~R AFLEGGING
VAN BELYDENDS DEUR GEESTES
GESTREMDE K~NDERS

2.8.2 Hoewel slegs ‘n teleurstellende 320 tienerkongres

2.9.1 Vanaf die Sinode van Noord-Transvaal is ‘n versoek
ontvang dat bogenoemde formule gewysig meet word.

2.8.1 In die plek van ‘n Algemene Konferensie van die SKJA

gangers teenweerdig was, was hulle tog verteenwoordigend
van al die sinodes en was daar besondere ems en en
toesiasme vir die saak geopenbaar. By die Juniorkongres
was 200 entoesiastiese laerskool/JKJA kinders byeen.
2.8.3 Aan die einde van die kongres het die jongmense een
pang en met entoesiasme die volgende “boodskap”
vrygestel:

BOODSKAP VAN DIE JEUG-SENDINGKONGRES
(PRETORIA, JULIE 1988) AAN DIE JEUG VAN
DIE NED. GEREF. KERK
Hier is ons boodskap aan die jengmense van ons Kerk,
Dit kom uit die hart van ons wat in Sendingjaar 1 988
deel van die Sendingkongres te Pretoria was. Ons het
daarvan bewus geword dat ons deel is van die kerk
as die “venster op God” deur wie die heelmaakplan
van God met hierdie wêreld moontlik gemaak is.

2.9.2 Die belydenis sees deur die Algernene Sinode in 1 986
goedgekeur, ui sees volg:
Wanneer hierdie katkisante belydenis van geloof aflé,
meet die liturg die katkisant voorgaan en hy meet, as dit
moontlik is, hardop agterna sé:
“Ek gb dat die Bybel die Woerd van God is.
Ek gb dat God, die Vader, alles gemaak het.
Ek gb dat Jesus Christus die Seun van God is.
Ek gb dat God my lief het.
Ek gb dat die Here Jesus vir my sondes aan die kruis
gesterf het.
Ek gb dat die Here Jesus epgestaan het uit die graf, en
opgevaar het na die hernel.
Ek gb dat Hy eendag weer sal kern em my te kem haal.
Ek gb dat die Heibige Gees gekem het em in my te ween.
Ek het die Here Jesus Christus lief.”

2.9.3 Die Sinode van Noord-Transvaal vra die vebgende
As deel van die kerk...
GLO

ons in die Drie-enige God. By Hom het sending
werk begin vandat Hy die eerste tree na hier
die wêreld gegee het as die Vader, voorgesit
het deur die Seun en wil veleindig deur die
Heilige Gees;

BELY

ens dat ens een in Christus is. Hierdie eenheid
is vir ens belangrik omdat dit die geloofwaar
digheid van ens boodskap in hierdie wéreld
versterk;

ERKEN

ens dat ens in ‘n bewende verhouding met
die Kening van die KERK meet leef. Hy het

wysiging:
3.2.2 Die sinode verseek die AJK em, indien moontlik,
die velgende in die eenveudige bebydenis in te beu:
3.2.2.1 Veeg in na “Ek gb dat die Here Jesus vir my
sende aan die kruis gesterf het”, hierdie woorde “... en
my deeb gemaak het van sy kerk”, of “... in my te woon
as deel van sy kerk”.
3.2.2.2 Vervang “... my te kern haab...” met “as ke
ning van die wêrebd te regeer”.
2.9.4 Oorwegings van die AJK
1. Dit is ‘n aflegging van belydenis en nie ‘n eenveudige
“twaabf artikebs” nie.
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2. In die gewone aflegging van belydenis word 4 vrae gevra
wat handel oor
*
die leer van die kerk,
*
oor volharding in die leer en
*
die persoonlike verhouding met Christus.

3. AFDEUNG: JONG
UDMATE

Dan kom die onderneming om hulle aan die kerklike opsig
en tug te onderwerp.
3. By die doop van ‘n kind ouer as 7 jaar word ook ‘n een
voudige belydenis gevra nl.

Hierdie afdeling het onder leiding van die Subkommissie
Jong Belydende Lidmate, met ds F Swanepoel as voorsitter
en dr L C Dressel as predikant in diens van die Algemene
Sinode met Opdrag Jong Bebydende Lidmate, funksioneer.

1. Gb jy dat die Bybel die Woord van God is?
2. Gb jy dat God, die Vader, die Skepper van hemel en
aarde is?
3. Gb jy dat die Here Jesus Christus vir jou sonde ge
sterwe het, dat Hy uit die dood opgestaan het, en het
jy Hom lief?
*
Gb iv dat die Heilige Gees in iou woon en iou lewe
nuut maak?
4. Die eenvoudige belydenis vir die verstandelike erg
gestremde persone wil niks anders sê as hierdie belydenis
wat reeds in 1982 deur die Algemene Sinode goedgekeur
is nie. Hierdie eenvoudige belydenis is net in die direkte
vorm: “Ek gb ...“ ens.
2.9.5 Aanbeveling
Die Algemene Sinode bes~uit om die eenvoudige formule vir
aflegging van belydenis deur verstandelik erg-gestremde per
sone soos deur die Algemene Sinode in 1986 goedgekeur,
onveranderd te Iaat, en dit nie nog verder uit te brei nie.

BELYDENDE

3.1 PERSONEEL

3.2 STATDSTDESE GEGEWENS
Die volgende statistiese gegewens word meegedeel:
1. KERKJAARBOEK
Totale getal lidmate
Belydend
2. SENSUS
Totale getal bidmate
Belydend

1985
1989
1 419 204
1 388 930
953 318
958 736
Saakgelastigdes
1985
1989
1 449 462
1 327 517
959 720
920 238

3. TOTAALBEELD:
(Vraebyste deur AJK versprei en deur SJK’s voltooi)
Getal jong bebydende bidmate
*
nog op skool
18941
*
werkendes
32 07~
*
student (universiteit, kollege, technikon)
20 92~
*
opleidingsgroepe
(NDP’s, polisie, verpbeegsters)
12 057
TOTAAL

64961

2.10 JEUGBEDNEMNG EN SEKULAR~SAS~E
2.10.1 Uit ‘n buitelandse studietoer, sowel as uit geskrifte
en wetenskapbike studies blyk oa. die volgende:
*
Sekularisasie het ‘n geweldige rol in Europa en Amerika
gespeel sedert die vyftiger jare. Talle en talle individue en
huisgesinne is tans as gevolg daarvan eenvoudig kerklos.
Bybel en kerk is geen faktor in hulle lewens nie. Die kerk
kan hulle nie meer langs gemeentekanale bereik nie.

Gevoiglik moes kerke table aanpassings maak oa. in hulle
jeugbediening wat meegebring het dat hulbe kategese en
ander jeugbediening grootliks ‘n evangeliserende karakter
moes kry. Daardeur is die verbondsmatige aanpak verskraab.
Hulle moes probeer terugwin wat hulle reeds verboor het.
*

2.10.2 Dit word algemeen aanvaar dat die sekularisasie
golf in al sy felheid ook ons land in die volgende aantal jare
sal tref. Tekens daarvan is reeds baie duidelik sigbaar.
2.10.3 Algemene oorkoepelende aanbeveling
Die Algemene Sinode gee opdrag aan die AJK om intensiewe
aandag te gee aan die bestudering van die sekularisasie
proses, die invloed daarvan op die jeug en moontlike be
kamping daarvan.
In so ‘n ondersoek kan aandag gegee word aan:
*

*

*

hulpverkryging van aBe moontlike instansies om die
proses te vertraag en teen te werk,
maatreëls om die dooplidmate en jong belydende lidmate
vir kerk en koninkryk te behou,
uitreiking na diegene wat meegesleur word en “ontkerk”
word sodat hulle terug gebring kan word na die kudde
van Christus.

3.3 DNUGTDNGSBROSJURE AAN VOOR
NEMENDE PREDDKANTE
Die Sinode van Oos-Kaapland het die AJK versoek om ‘n
brosjure op te stel waarin kortliks able inligting oor die bedie
fling beskikbaar gesteb word vir die deurgee aan voor
nemende evangeliedienaars.
Aan die vorige vergadering van die Algemene Sinode is ge
rapporteer dat ‘n publikasie in voorbereiding is.
Die AJK het besluit om nie voort te gaan met die pubbiseer
van ‘n inligtingsbrosjure aan voornemende predikante nie,
in die big van die feit dat daar heebwat eksempbare van “Die
Predikant” deur dr. S.J. Eboff beskikbaar is en omdat Teobo
giese Fakubteite inligting versprei.
Die Sinode van Oos-Kaap is via die SJK van die besluit in
kennis gestel.

3.4 STUDDE TEN OPSDGTE VAN DDE BKJA
Die Algemene Sinode het in 1986 besluit dat die AJK “deur
studie en navorsing aandag gee aan die verskynsel dat die
BKJA nog nie soveeb jong bebydende lidmate betrek as wat
ons begeer nie. Navorsing word gevra na abternatiewe vorme
van jeugbearbeiding as aanvubbing tot die BKJA.” (Hand.
1986, bb. 623).
Ter ubtvoering van die opdrag het die AJK werkwinkebs in
Pretoria, Bloemfontein en Kaapstad gehou waarjongmense
en leraars aandag aan die saak gegee het. Die redes waar
om sommige jongmense nie betrokke raak nie, is bespreek
en voorstelbe vir abternatiewe vorme is gemaak. Die resub
taat is saamgevat in “Wenke vir organisering van die BKJA”
en aan SJK’s gestuur met die versoek dat dit aan ringe en
gemeentes gestuur word.
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Uit die sensusgegewens blyk die volgende aangaande die
gemiddelde aantal jongmense per gemeente betrokke by die
BKJA:
1981
1985
1989
9,28
8,71
12,37
Daar is dus ‘n geringe styging te bespeur.
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3.5.5 ARBEIDSETIEK
(Agenda Alg Sinode 1986 bI 282)
Die AJK het die Herskrywingskommissie versoek om toe te
sien dat arbeidsetiek genoegsaam in die kategeseheerplan
aandag geniet.
Die Kerkjeugaksies is ook versoek om in hulle programme
hieraan aandag te gee.

3.5 BESLU~TE VAN D~E KONGRES V~R
ARBE~D EN ~NDUSTR~E

‘n Gratis traktaatjie oor die houding ten opsigte van arbeid
is opgestel vir verspreiding.

Die besluite van die kongres vir arbeid en industrie van 1985
is deur die Sinode in 1986 na die ASSK vir studie verwys.
(Agenda 1986, bI. 280-283).

Die redakteur van Die Kerkbode is versoek om informasie
te gee dat die Sondag voor Werkersdag benut word om lei
ding te gee ten opsigte van die regte arbeidsetiek.

Die volgende sake wat op die jeugterrein val is deur die AJK
behandel met rapport aan die ASSK:

3.5.6 UITBOU VAN CHRISTELIKE LEWENS- EN

3.5.1 MAATSKAPLIKE VRAAGSTUKKE
(Agenda Aig Sinode 1986 bI 281)
Die AJK het die ASSK meegedeel dat hy graag die navor
sing en beplanning deur sy Subkommissies vir Jong Be
lydende Lidmate, Dooplidmate en Opvoeding en Onderwys,
met betrekking tot die enkelouergesin en kleuterskole, aan
hulle beskikbaar sal stel.

3.5.2 GESIN
(Agenda Aig Sin 1986, bI 281 en 282)
In die hg van

*

die belangrikheid van ouervoorligting, gesinsvoorligting
en die toerusting van ouers, wat die AJK as een van sy
wesenstake beskou;
die feit dat die verslag van die Komitee vir Maatskaplike

*

Aangeleenthede van die Presidentsraad so ‘n hoe premie
op die gesin geplaas het;
die Gesinsjaarprojekte in die NG Sendingkerk en Ned

*

WERELDBESKOUING
(Agenda Ahg Sinode 1986 bI 282)
Die AJK het aan die hand gedoen dat SJK’s, SKAE’s en
SSK’s gesamentlike konferensies reel oor die snel ver
anderende samelewing met die oog op die toerusting van
hidmate, oud en jonk.

3.6 KERKLDKE JEUGWERKERS
Die AJK het gereeld verslag ontvang van die opleiding van
voltydse kerklike jeugwerkers aan die Hugenote-Kollege te
Wellington.
Die benuttingsmoonthikhede van die kerkhike jeugwerker is
in ‘n kort gratis pamflet opgeneem en aan gemeentes beskik
baar gestel.
Die indiensneming van die voltydse opgeleide jeugwerkers
is nie na wense nie. Slegs 50% van die opgeleide studente
word deur die kerk gebruik. Die finansiële probleme wat
gemeentes ondervind en die oorskot van proponente maak
die toekoms vir die voltydse jeugwerkers in die kerk onseker.

Geref Kerk het die AJK besluit:
Om so ver as moonthik sy samewerking te gee en sy kun
digheid beskikbaar te stel aan die Voortsettingskomitee om
die gesinslewe van ahle bevolkingsgroepe in die RSA te
bevorder en op ‘n gesonde Christelike basis te plaas sodat
ouers hulle kinders volgens die Bybelse beginsels kan op
voed — as dee) van hulle verbondsverpligting — en alle ieen
slae teen die gesin help afweer.
Al drie subkommissies van die AJK is versoek am veral aan
bogenoemde sake aandag te gee en te besin oor hoe elkeen
op sy eie terrein aan die verskillende aspekte aandag kan
gee ten gunste van gesonde stabiele Christelike gesinne.
3.5.3 GETUIENIS VAN GELOWIGES
(Agenda AIg Sinode 1986 bI 281)
Die AJK het sy Hersièningskommissies en Herskrywings
kommissie versoek om toe te sien dat die toerusting tot
woord- en daadgetuienis genoegsaam in die kategeseleer
plan ingebou is. Kerkjeugaksies is aangemoedig om gedu
rig aandag te gee aan die getuienislewering deur die aan
bieding van kursusse hieroor (by oor ‘n naweek) met gebruik
making van die materiaal wat reeds beskikbaar is.

3.5.4 BEDIENINGSPATROON MET DIE OOG OP DIE
JEUG
(Agenda Aig Sinode 1986 bI 281)
Die AJK het sy Subkommissie vir Jong Belydende Lidmate
versoek om deeghik aan die bediening van die jongmense
in die industrie aandag te gee. (Vgl punt 3.9 van hierdie
versiag)

Die AJK het daarom besluit am in samewerking met die
Hugenote-Kollege in 1990 ‘n deeghike ondersoek te onder
neem met betrekking tot:
*
*

*

Die kerkregtelike posisie van die jeugwerker.
Die benuttingsmoonthikhede van jeugwerkers in
gemeentes en breë kerklike verband, gemeet deur middel van empiriese navorsing (vraelyste) en nie gebou op
aannames nie.
Die rol wat jeugwerkers in ‘n makro-gemeente kan speel.

*

Die roT van die jeugwerker in gemeentebou.
Die samestelhing van die akademiese kurrikulum van jeug

*

werkopleiding.
Die samestelhing van die praktika kurrikulum van jeug

*

*
*

*

werkopleiding.
Metodes om die beroep bekend te stel en te bemark.
Die presiese vasstelling van dit wat verkeerd gegaan het
in gevalle waar jeugwerkposte nie geslaagd was nie.
Die wenshikheid van die voortsetting van die opleiding van
kerkhike jeugwerkers.

3.7 VRYW~LUGE D~ENSWERKERS
Die praktyk van vrywillige dienswerk is ondersoek. Die be
nuttingsmoonthikhede, kwahifikasies en opleiding is nagevors
in samewerking met die AKAE, AKDB, ASSK, Bybelkor en
die Hugenote-Kollege. ‘n Omvattende memorandum is via
die kommissie aan persone en instansies wat vrywilhige
dienswerkers gebruik of kon gebruik deurgegee. Die SJK’s
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is versoek om die praktyk van vrywillige dienswerk te propa
geer en te bevorder.

Kom ons doen Bybeistudie bevat vier afdelings:
*

3.8 JEUG EN GEMEENTEBOU
Die wyse waardeur die jeug by gemeentebou betrokke kan
wees en hoe om na ander jongmense uit te reik is bestudeer.
Die saamkom van jong belydende lidmate na die oggend
diens vir Bybeistudie of onderlinge verkeer het aandag
geniet.
‘n Memorandum is opgestel en via SJK’s na ringe en
gemeentes gestuur.

3.9 JEUG EN ~NDUSTROE
Opnames het getoon dat die jongmense in die industrie nie
na wense inskakel by die kerklike aktiwiteite nie en moeilik
bereik word met die evangelie.
Die Kongres vir Arbeid en Industrie het by die Algemene
Sinode aanbeveel dat die Jeugkommissie dringend aandag
gee aan ‘n bedieningspatroon wat die jongmens as skof
werker kan akkommodeer.
Die AJK het by SJK’s aanbeveel dat streekkonferensies
gereel word aan die hand van ‘n konsepprogram met be
geleidende skemas, wat in samewerking met die ASSK en
AKAE opgestel is. Persone wat betrokke is by die bediening
van jongmense in die industrie word uitgenooi na die
byeenkoms.
Hiernaas het die AJK ‘n werkbyeenkoms van leraars en per
sone uit die industrie gehou om riglyne vir die bediening van
die jongmense op te stel. Die riglyne is aan die predikante
met opdrag nywerheidsbediening voorgelê vir wenke en
kommentaar. Die riglyne is via die SJK’s aan gemeentes
deurgegee.
3.9.1 Aanbeveling:
Die Algemene Sinode versoek sinodes om aandag te gee aan
die moontlike subsidiering van gemeentes wat groot getalle
jongmense in die industrie moet bedien.

3.10 HUWEL~KSVOORBERE~D~NG
Die Gesamentlike Kommissie vir Gesinsbediening het by
meewerkende kommisies aan die hand gedoen om werk
byeenkomste oor die huwelik en gesin te reel. Die AJK hot
~andag gegee aan huweliksvoorbereiding. ‘n Gespesialiseer
de kursus vir huweliksvoorbereiding is met die huip van
deskundiges opgestel. Die opleiding van aanbieders van hier
die kursus geniet ook aandag.
Die kursus van Bybelkor “Die ja-woord is uit” gaan vervang
word deur ‘n algemene kursus vir huweliksvoorbereiding,
wat deur enige leraar of persoon daartoe aangewys, aange
bied kan word. Die gespesialiseerde en algemene kursusse
sluit nou by mekaar aan.

3.11 VAKANS~EOORDBEDIENIING
Dit is nodig dat die hele gesin by geleentheid betrek word
by die vakansieoordprogramme wat aangebied word.
Die AJK het aan dienswerkspanne leiding gegee ten opsigte
van programme wat aangebied kan word met die oog op
samebinding en die verryking van die gesinslewe van die
vakansiegangers. Die stuk “Seejol vir gesinne” is aan SJK’s
en die ACSV gestuur.

3.12 V~DEO: KOM ONS DOEN BYBEL
STU DDE
“Kom ons doen Bybelstudie” is die titel van ‘n video wat
MEMA vir die Algemene Jeugkommissie gemaak het.

*
*

*

Die waarde van ‘n Bybelstudiegroep as deel van die sin
van die lewe. Die verkeerde manier om Bybeistudie te
doen word aangedui.
Die funksionering van ‘n groep.
KIem op die leier — verskeie reels word gegee waaraan
‘n leier homself kan toets.
Verskillende Bybelstudiemetodes: Twee metodes word
bespreek te wete die Sweedse en die vyf-vrae-metode.

3.13 JEUGLEDERSKURSUSSE
Leierskoling is ‘n wesentlike deel van die suksesvolle funk
sionering van die kerkjeugaksies. Daar moet gereeld aan
dag gegee word aan die inhoud en metodes van jeugleiers
kursusse. Die informasie uit die verslag van ‘n oorsese
studietoer van PASD’s in 1989 word verwerk en die resul
taat sal vir die Ieierskorps van die hele kerk van belang wees.
Die standaardkursus vir BKJA-leiers gaan gevoiglik aange
pas en verwerk word.
Leierskoling, as een van die fokusareas wat in die proses
van strategiese beplanning uitgewys is, gaan daarom in die
volgende 4 jaar hoe prioriteit geniet.

3.14 BEDDENDNG VAN JONGGETROUDES
Die bediening van jonggetroudes het aandag geniet. Hulle
vorm ‘n belangegroep wat vir Bybelstudie en gesellige ver
keer as deel van, of los van die BJKA, bymekaar kom. Rig
lyne vir die bediening van hierdie jongmense sal via die SJK’s
aan gemeentes gestuur word.

3.15 CHARDSMATDESE BEWEGDNGS
Ter uitvoering van ‘n besluit van die GER is besluit om ‘n
gratis traktaatjie op te stel en te versprei om die jeug in te
hg oor die charismatiese bewegings.

3.16 BEDDENING AAN OORLOGSBESEER
DES
Persone wat in operasionele omstandighede beseer is ver
dien besondere aandag en begeleiding. Hierin kan die kerk
rade en gemeentelede ‘n belangrike roh vervul. Die AJK h~et
van die kapelaan-generaal van die SAW riglyne ontvang wat
aan SJK’s deurgestuur sal word.
3.16.1 Aanbeveling
Die Algemene Sinode versoek gemeentes am besondere
sorg te verleen aan jong lidmate wat in die afgelope jare in
operasionele omstandighede beseer is.

3.17 “LOFPRYSDNG” EN JEUGBYEEN
KOMSTE
Navraag is via SJK’s by gemeentes oor die voorkoms van
“lofprysing” gedoen. Hieruit is dit duidelik dat deegliker
navorsing oor hierdie praktyk by gemeentes en groepe drin
gend noodsaaklik is met die oog op advies aan die jeug.
3.17.1 Aanbeveling
1. Die Algemene Sinode stel ‘n ad hoc-kommissie saam uit
lede van die AJK, AKLAS, AKAE en AKE om ‘n studie te
maak met praktiese riglyne oar die “Iofprysing”. Die AJK
word as sameroeper aangewys.
2. Die kommissie gee aandag aan die volgende sake:
1. Die teo~ogiese begronding van Iofprysing.
2. Die plek van Iofprysing binne en buite die erediens.
3. Rig~yne met die oog op die praktiese inkleding van
die Iofprysingsbyeenkomste.

ALGEMENE JEUGKOMMISSIE
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4. Lofprysing as deel van die omvattende en gedifferen
sieerde gemeentebediening.
3. Aangesien hierdie ‘n spoedeisende saak is doen die ad
hoc-kommissie versiag van die ASK wat na bevind van sake
mag handel.

3.18 STUDENTEBEARBE~DNNG
3.18.1 Jaarlikse konferensies
Die studenteleraars vergader jaarliks om die werk rakende
die studentebediening te bespreek. Kapelane van die
opleidingskollege van die SAW en SAP word ook na die kon
ferensies uitgenooi. Die konferensie behandel jaarliks ‘n
spesifieke tema. So is daar aandag gegee aan interpersoon
like vaardighede en konflikhantering, doelgerigte gemeente
bou, strategiese beplanning met die oog op ‘n dinamiese
studentegemeente en die profiel van die student.
Studenteleraarskonferensies voorsien in ‘n bepaalde be
hoefte.
Die AJK subsidieer die konferensie en behandel jaarliks ‘n
versiag en aanbevelings.
Studenteleierskonferensies word jaarliks deur ‘n studente
gemeente gereël. Die AJK subsidieer ook die konferensie
en die studenteleraars behandel ‘n versiag daarvan.
3.18.2 Bybelstudiehandleidings
Bybelstudiehandleidings vir studente word deur studente
leraars in samewerking met Bybelkor opgestel en versprei.
Die volgende kursusse is sedert 1986 versprei:
Nommer Sirkulasie
Titel
K19/15 18 580
Pad na volwassenheid
K19/16
9915
Wat is en wat kom
J19/17
10 959
Die dag as God ingryp
K19/18 19437
God en vandag se vrae
K19/19 11 369
Lewe saam met God
K19/20
6 611
Kollig op die Kerk
K19/21
Ki 9/22

9 116
11 432

In gesprek met
Ware geluk is

K 19/23

My hand in syne

K 19/24

Beleef egte Godsdiens

Outeur
Ds Fanie Senekal
Ds Pieter Smith
Dr Piet Strauss
Dr Willem Nicol
Ds Dave Marais
Dr Ockie Rauben
heimer
Ds Henk Gous
Dr Coenie Burger
en Ds Braam
Hanekom
Ds Nick Bezuiden
hout
Ds Retief Botha

3.19 SPORTBED~ENDNG
By verskeie gemeentes — veral met studente en diensplig
tiges — bestaan daar sportaksies vir Christen sportmanne.
Hierdie aksies het by die studentegemeente in Stellenbosch
ontstaan en verder uitgekring.
Deur naweekseminare, Bybelstudiegroepe en optredes by
skole, kerke, aksies en vakansie-oorde word getuienis
gelewer en sportmense gehelp om geloofsekerheid te he en
versterk te word in hulle geloof.
Die AJK het aandag gegee aan enkele beginselaspekte in
die verband en dit aan SJK’s deurgestuur.

3.20 VERSLAG VAN D~E NED GEREF
KAPELANE ~N D~E SA WEERMAG
EN SA POLDSUE
3.20.1 VERSLAG VAN DIE SA WEERMAG
Die verslag van die kape.Iaansdiens in die SAW is in die
AKAE-verslag opgeneem.

Hier word slegs die volgende meegedeel:
Uiteraard val die grootste klem in die bearbeiding op die jeug.
Pragtige vordering is gemaak met die toerusting van junior
leiers, met die oog op hul optrede as geestelike Ieiers. Tydens
die Iaaste operasies in Angola is baie eise aan kapelane, wat
oral saam met die troepe ontplooi was, gestel. Onder baie
moellike omstandighede is vrug bare werk vir die koninkryk
van God gedoen. Tydens nabetragtingsessies het een-en
negentig persent van die soldate getuig dat hulle geestelik
gegroei het, en twee-en-negentig persent het dit kategories
gestel, dat ‘n kapelaan onontbeerlik was. Die oorgrote meer
derheid wou geen verdere huip he nie, aangesien hulle getuig
het dat die kapelaan na elke kontak die nabetragting te velde
gedoen het.
3.20.2 VERSLAG VAN DIE SUID-AFRIKAANSE
POLISIE
1. INLEIDING:
In die Suid-Afrikaanse Polisie word groot kiem gele op die
bearbeiding van die jongmense. Dit word besef dat as ons
ons jongmense vir die Kerk van die Here Jesus kan wen,
hulle ‘n groot invloed in die Polisiemag kan uitoefen.
2. KOFFIEKAMER-FA5ILITEITE;
In die Suid-Afrikaanse Polisiekollege het die kerkraad van
die gemeente Pretoria Polisiekollege, ‘n pragtige koffiekamer
ingerig. Baie van die studente besoek die koftiekamer op ‘n
gereelde grondsiag. Die spanne wat verantwoordelikheid
aanvaar vir die koffiekamer word vanuit die kapelanekorps
en kerkraad saamgestel. Die uitbouing van die koffiekamers
met ‘n sterk geestelike inslag vir elke streek, bly ‘n groot
prioriteit. Fondse is egter beperk.
3. KATEGESE:
Tydens elke inname van studente word ‘n kategese program
aangebied en die meeste van die jongmense wat nog nie
Iidmaat van die kerk geword het nie, skakel hierby in. Die
ondervinding wat ons van tyd tot tyd met jong lidmate het,
dwing ons om te vra dat die Kerk baie ems met sy kategese
sal maak.
4. KASERNEBE5OEKE:
Die kerk moet daarvan kennis neem dat in bale gemeentes
van die kork daar kasernes gelee is waar jongmense gehuis
yes word. Sodanige kasernes hoort tuis by die plaaslike
gemeente en moet vanuit die gemeente bearbei word. Kape
lane kan hulp verleen, maar dit bly die eerste verantwoorde
Iikheid van die plaaslike kerk en kan nie op iemand anders
geplaas word nie. Ernstige aandag sal aan hierdie bearbei
ding van jong lidmate gegee moet word.
5. JEUGAANDE:
Tydens die opleidingsprogram in die SA Polisiekollege word
een maal per maand ‘n jeugaand gereël waar al die jong
mense van ons kerk betrek word. Dit bly ‘n bale vrugbare
geleentheid vir geestelike beInvloeding, aktivering en aan
sporing tot diens.
6. BYBELSTUDIE EN STILTETYD:
Die kapelane in die Kollege is ingeskakel by ‘n program van
Bybelstudie vir ons studente. Elke aand word amptelike tyd
vir stiltetyd beskikbaar gestel. Kapelane help ook studente
in die woonlokale om hulle stiltetyd sinvol te hanteer.
7. MAATSKAPLIKE HULPVERLENING:
Onder studente in die Kollege het ‘n mool en aangrypende
stuk barmhartigheidsdiens ontwikkel. Die studente het ken
nis geneem van bale mense in die westelike deel van Pretoria
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wat finansieel swaar kry en by wie dit aan noodsaaklike
lewensmiddele ontbreek. Die studente het op eie inisiatief
begin am die nood aan te spreek en lewer gedurende elke
inname nie-bederfbare produkte en voedselsoorte ten bedrae
van duisende rande aan die plaaslike Christelike Maatskap
like Raad vir verspreiding onder behoeftiges.
Die Kerk behoort met dank en waardering hiervan kennis
te neem.

ALGEMENE JEUGKOMMISS~E
ding en onderwys. Vir meer as 300 jaar reeds is die
Christelik-nasionale karakter kenmerkend van die onderwys
in Suid-Afrika. Dit word tans deur verskeie wette bepaal en
vasgelé. Hierin word daar ‘n lewensbeskoulike voorskrif aan
die onderwys gegee wat die kerk en ook die ouers te pas
sief gelaat het met die vertroue dat die staat die Christelike
sowel as die nasionale karakter van die onderwys sal waar
borg.

9. EREDIENSTE:
Tydens die opleidingsprogram word op ‘n gereelde basis van
ons studente verwag am eredienste by te woon. Die mee
ewing is goed. Pinkster bly elke jaar iets buitengewoon en
die reaksie van ons jong lidmate is oorweldigend en die deel
name spontaan.

Ingrypende veranderings, wat oak die Christelik-nasionale
karakter van die onderwys in ged rang kan bring, vind tans
plaas. Vanweë die verskillende opvattings wat daar tans oar
die begrip “nasionaal” bestaan, word voorkeur gegee aan
die woord “kultuurgedifferensieerde onderwys”. Beide die
kerk en die verbondsouer sal as vennote in die toekoms moet
beding vir die lewensbeskoulike beginsels wat hulle in die
verlede gestel het en wat hulle as onverhandelbaar beskou.
Om hierdie bedinging so effektief moontlik te maak, sal die
kerk veral deur die Algemene Jeugkommissie en in besonder
die Subkommissie vir Opvoeding en Onderwys (SOOl sy
stem moet laat hoar. Dit sal studie, besinning en beplan
ning verg en gereelde kontak met die onderwysowerhede.

10. ETIEK:
Vanjaar is ‘n begin gemaak met die aanbieding van die yak
Polisie-Etiek. Die yak j5 nou ‘n volwaardige yak in die Polisie
opleiding. Dit is ‘n groat deurbraak vir die kerk om op
genoemde terrein ‘n baie belangrike inset te lewer.

4.2.1 Aanbeveling:
Die Algemene Sinode versoek die staat om opnuut die ver
sekering te gee dat die Woord van God steeds ‘n sentrale
plek in die onderwys sal geniet, dat die onderwys Christe
uk en kultuurgedifferensieerd sal bly.

11. BKJA:
Met groat dankbaarheid kan gemeld word dat dit met die
BJKA se aktiwiteite by die Opleidingskollege, goed gaan.
Die leiding word deur jong lede van die Mag self geneem
en die belangstelling is goed. Baiejongmense getuig van die
waarde van die BJKA in hulle lewens. Dit dra by am hulle
aktief met die Kerk te laat meeleef.

4.3 VERHOUDDNG TUSSEN
STAAT

8. DANKOFFERS:
In die gemeente Pretoria Polisiekollege word ons jong lidmate geleer en aangemoedig om vir die Here se werk by te
dra. Die bydraes van hierdie jong lidmate beskaam dikwels
as ons sien en hoar wat ouer lidmate bydra.

12. AANBEVEUNG:
12.1 Die Algemene Sinode neem met groot dank teenoor
die Here van die Kerk kennis van vele geestelike aktiwiteite
in die Suid-Afrikaanse Polisie waaraan lede van die Mag wat
ook lidmate van die Kerk is, deelneem.
12.2 Die Algemene Sinode verseker al die jong lidmate in
die Suid-Afrikaanse Polisie van gereelde voorbidding en vol
gehoue belangstelling.

4. AFDEUNG: OPVOED~NG EN
ONDERWYS
4.1 PERSONEEL
Behalwe die lede van die AJK wat in die Subkommissie vir
Opvoeding en Onderwys (SOO) dien, het onderwyskundiges
as lede met adviserende stem in die AJK gedien. Vyf onder
wyskundiges op onderwysgebied te wete prof W A Land
man, drr N J Mentz, H J M Pelser en C M Roux en mnr S
J Vorster verteenwoordig die verskillende vlakke van onder
wys, ni tersiêre-, sekondêre-, primére-, voorskoolse- en teg
niese onderwys. Met die uittrede van dr N J Mentz is dt J
M Jooste van die Departement Onderwys en Kultuur: Ad
ministrasie Volksraad in sy plek benoem.
Hierdie afdeling het onder leiding van die Subkommissie Op
voeding en Onderwys, met ds J J Keyter as voorsitter en
dr E J Hay as predikant in diens van die Algemene Sinode
met Opdrag Opvoeding en Onderwys, funksioneer.

4.2 TOENEMENDE BELANGRDKHEDD VAN
KERK- EN OUERBETROKKENHEDD DN
DDE ONDERWYS
Die Ned Geref Kerk was deur die jare betrokke by opvoe

KERK EN

4.3.1 Aanbeveling:
Die Algemene Sinode spreek sy dank en waardering uit vir
die huidige vennootskaplike verhouding wat daar tussen die
staat en kerk ten opsigte van die onderwys bestaan asook
vir die talle wyses van samewerking tot beswil van die kind.

4.4 WAARDERDNG TEENOOR ONDERWYS
KORPS
4.4.1 Aanbeveling:
Die Algemene Sinode spreek sy hoe waardering uit teenoor
die groat aantal Christen-onderwysleiers, -dosente en -on
derwysers wat die onderwys in die RSA onbaatsugtig dien
en daarmee hulle Christenskap daadwerklik in die onderwys
uitleef.

4.5 DDE SLEUTELPOSDSDE VAN DDE
CHRDSTENONDERWYSER
4.5.1 Aanbeveling:
In die hg van die sleutelposisie wat die Christenonderwyser
in die klaskamer inneem, spreek die Algemene Sinode die
oortuiging uit dat die kerk horn op elke rnoonthike wyse moet
beywer om die regte student vir die onderwys te werf.

4.6 TOEREDKENDE STAATSUBSDDDERDNG
VDR DDE ONDERWYS
4.6.1 Aanbevehing:
Die Algemene Sinode versoek die owerheid om privaatskole,
indien dit vir die kerk deel sou word van die antwoord op
die onderwysvraagstuk, so te hanteer dat toereikende sub
sidiëring toegestaan word sodat elke ouer wat dit verkies
in die posisie sal wees om vir sy kind Christelike onderwys
te verseker.

4.7 BYBELONDERRDG EN BYBELKUNDE
4.7.1 DIE TOEKOMS VAN BYBELONDERRIG EN
BYBELKUNDE
Die AJK het deeglik ingegaan op die huidige stand van hier
die twee vakke en veral hoe hulle verder uitgebou kan word.
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In sy kommentaar op die gegewens wat van universiteite
en onderwyskolleges verkry is, het die AJK die volgende as
sy standpunt gestel:
*

*

Die kerk beskou Bybelonderrig, as verpligte nie-eksamen
yak, van die allergrootste belang en wil graag sien dat
dit nog verder uitgebou word sodat dit nog meer eftek
tief kan wees. Die vormende karakter daarvan aan die
skoliere sou die kerk nie graag wil ontbeer nie.
Die plek van Bybelkunde, as keusevak teenoor ander
vakke wat miskien meer beroepsgerig is, moet steeds
beding word — veral ook t.o.v. die vakpakkette waaruit
leerlinge vakkeuses moet doen.

*

*

Die kerk moet ‘n doelbewuste poging loods — ook d.m.v.
die ouers — om skoliere en studente aan te moedig om
Bybelkunde as yak op skool, kollege en universiteit, te
neem.
Die verskillende sillabusse en handleidings vir Bybe)
onderrig en Bybelkunde van die verskillende onderwys
departemente moet voortdurend onder die loep geneem
word.

‘n Belangrike besluit wat hieruit gevoig het is dat vertoë tot
die owerhede gerig is dat Bybelkunde reeds in st 6 en 7 as
‘n volwaardige akademiese keusevak, naas vakke 5005
Duits, Latyn, Musiek, ens., aangebied word.
Die versoek is gerig, dit is simpatiek aangehoor en ‘n on
dersoek word tans onderneem.
4.7.1.1 Aanbevelings
1. Die Algemene Sinode spreek sy dank en waardering uit
teenoor die owerheid vir die huidige onderwysstelsel waar~
in Bybelonderrig ‘n verpligte yak vir alle kinders van St 2 tot
10 is en vir die ruimte vir alle kinders om Bybelkunde as ‘n
keusevak vir eksamendoeleindes te kan kies.
2. Die Algemene Sinode spreek sy oortuiging uit dat Bybel
kunde reeds in St 6 en 7 as volwaardige keusevak aange
bied word.
4.7.2 STAND VAN TOERUSTING VAN ONDERWYS
STUDENTE M.D.O. OP DIE AANBIEDING VAN
BY BELO N D ER RIG
Navraag is by onderwyskolleges en universiteite gedoen oor
die stand van Bybelonderrig in die leerplan wat gevoig word.
Die AJK het die gegewens in behandeling geneem en is in
hoofsaak tevrede met die aanbieding van Bybelonderrig aan
die universiteite en onderwyskolleges.

4.7.3 KERNLEERPLAN VIR BYBELKUNDE
Die AJK het insae gehad in die voorgestelde kernleerplan
van die Departement van Onderwys en Kultuur, Admini
strasie: Volksraad. Nadat ‘n aantal kleiner wysiginge aan
beveel is, is die leerplan met groot dank onderskryf.

4.7.4 RIGLYNDOKUMENT VIR BYBELONDERRIG
Die AJK voel sterk oor ‘n kernleerplan vir Bybelonderrig. Hoe
wel hy verneem het dat die Kommissie van Onderwyshoofde
(KOH) reeds daarteen besluit het, het die AJK weer eens
‘n versoek gerig om groter eenvormigheid in die leerplanne
van die verskillende onderwysdepartemente te verkry, selfs
al sou dit net ‘n kernleerplan behels.
Die AJK het na bogenoemde optrede kennis geneem dat die
Kurrikulumkomitee vir Bybelonderrig ‘n riglyndokument vir
Bybelonderrig aan die Netwerkkomitee vir Kurrikulering voor

182
gelê het en dat dit later aan die Komitee van Onderwys
hoofde (KOH) vir goedkeuring voorgele gaan word.
4.7.4.1 Aanbeveling:
Die Algemene Sinode doen ‘n beroep op ouers om hulle
kinders aan te moedig om, indien dit enigsins moontlik is,

Bybelkunde as keusevak te oorweeg.

4.8 OUERBETROKKENHEDD
LEWENSBESKOULDKE

EN

DDE

4.8.1 LEWENSBESKOULIKE IN TEGNIESE ONDER
RIG
4.8.1.1 ‘n Memorandum is opgestel waarin op die belang
rikheid van die lewensbeskoulike, ook deur ouerbetrokken
heid, in tegniese onderrig, gestel is. Die memorandum is met
die Uitvoerende Komitee van die Vereniging van Tegniese
Kolleges (VTK) bespreek. Die samespreking het in ‘n baie
goeie gees plaasgevind. Die volgende is die standpunt van
die Vereniging van Tegniese Koileges:
“1. Die Uitvoerende Komitee van die Vereniging van Teg
niese Kolleges onderskryf die beginsel van Christelike en na
sionale opvoeding.
2. Tegniese kolleges moet nie met skole vergelyk word nie.
Die profiel van die student aan ‘n tegniese kollege verskil
van die van ‘n sko)ier. Studente aan tegniese kolleges is
hoofsaaklik volwassenes en die rol wat ouerbetrokkenheid
vervul is nie in dieselfde verhouding as by skole nie. ‘n Groot
persentasie studente aan tegniese kolleges is reeds self
ouers.
3. Tegniese kolleges het elkeen ‘n outonome kollegeraad
wat die beginsels van die goeie bestuur van ‘n kollege bepaal
en handhaaf. Die implementering van enige program en tot
watter mate die tegniese kolleges betrokke sal wees by
sodanige program, moet deur die kommissie met elke
betrokke prinsipaal en kollegeraad uitgeklaar word.”
Die Uitvoerende Komitee van die Vereniging van Tegniese
Kolleges het hierdie standpunt aan die verskillende tegniese
kolleges deurgestuur.

4.8.1.2 Aanbeveling:
Die Algemene Sinode versoek die kerk op plaaslike viak om
met die tegniese kolleges in hulle ressort te skakel en die
moontlikheid van die verdere verwesenliking van die ideaal
van Christelik en kultuurgediferensieerde opvoeding en on
derwys, veral ook deur ouerbetrokkenheid, waar moontlik,
te bespreek en hulle verantwoordelikheid in die verband op
te neern.
4.8.2 LEWENSBESKOULIKE IN BEROEPSOPLEIDING
‘n Memorandum is voorberei waarin die noodsaak van die
invoer van die lewensbeskoulike element in opleidings
pakkette bepleit word. Die memorandum is aan die Departe
ment Onderwys en Kultuur: Administrasie Volksraad gestuur
met die versoek dat groter aandag aan ouerinspraak in
beroepsopleiding en naskoolse onderwys gegee word.
Die AJK het ‘n inligtingstuk oor die lewensbeskoulike in die
opleiding van vakmanne opgestel en aan die Nasionale Op
leidingsraad gestuur met die versoek dat dit in die Kompen
dium vir opleiers opgeneem moet word.
4.8.3 OUERINSPRAAK OP TERSIERE VLAK
Die AJK beskou hierdie saak van groot belang en is tans be
sig met ‘n studie in hierdie verband.
4.8.4 OUERLEIDING
4.8.4.1 Voortgaande voorligting en toerusting van ouers
Die AJK het bewus geword van die belangrikheid dat ouers
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in ‘n toenemende mate toegerus moet word om hulle ver
antwoordelikheid as ouers te besef en te beoefen in die
gekompliseerde en veeleisende lewe waarin hulle hulle ouer
skap beoefen.
Daar word voortdurend aandag gegee aan die daarstelling
en reklamering van programme waardeur ouers deur kerk
rade, vroueaksies, ouerverenigings, ens., toegerus kan word
om hulle ouerskap kundig en sinvol te beoefen.
Die AJK het besluit om verskillende stukke uit te gee met
‘n identifiserende embleem sodat enigeen die betrokke stuk
as deel van die reeks oor ouerleiding van die AJK sal herken. Die woord “Ouerleiding” sal prominent op die voor
blad van die reeks verskyn.
4.8.4.2 Programme gereed vir publikasie
Die volgende programme sal eersdaags verskyn
*
*
*
*

Gesag en dissipline
Die selfbeeld van die kind
Ons praat met ons kinders
Gesinsvoorligting — ‘n Bybelkorkursus

4.8.5 AFRIKAANSE OUERVERENIGING
Sedert die vorige vergadering van die Algemene Sinode het
die volgende verwikkelinge i.v.m. die Afrikaanse Ouer
vereniging plaasgevind:
*

*

*

*

*

Die ouervereniging in die OVS het besluit om ook vir die
Engelssprekende ouers voorsiening te maak. Die naam
van die vereniging is tans die Vrystaatse Ouervereniging.
Die werkwyse en doelstellings bly egter dieselfde as die
van die Afrikaanse Ouervereniging.
Al die ouerverenigings in die provinsies het intussen
amptelike erkenning van die staat ontvang. Dit beteken
onder andere dat die ouerverenigings verteenwoordiging
in die verskillende onderwysrade in die provinsies verkry
het. Verder word die ouerverenigings ook in ‘n toe
nemende mate deur die onderwysowerhede geraadpleeg
en kan hulle op talle terreine i.v.m. die onderwys inspraak
lewer.
Intussen het die Federasie van Ouerverenigings in Suid
Afrika (FOSA) tot stand gekom waaraan al die ouer
verenigings in Suid-Afrika behoort. Dit gee ‘n gesament
like stem van beide die Afrikaanse en Engelse ouers by
die owerheid.
Ouerbetrokkenheid deur ouerverenigings word toene
mend belangrik namate die besluitnemingsbevoegdheid
na die plaaslike vlak afgewentel word.
TalIe leraars en lidmate neem ‘n leidende en onder
steunende rol in hierdie vereniging.

4.8.5.1 Aanbeveling:
1. Die Algemene Sinode neem met dankbaarheid kennis van
die vordering wat deur die Afrikaanse Ouervereniging ge
maak is, en die amptelike erkenning wat verkry is.
2. Die Algemene Sinode versoek sinodes om ouers aan te
moedig om die Afrikaanse Ouervereniging te ondersteun en
ouers aan te moedig om daarby in te skakel en sodoende
hierdie geleentheid tot ouerinspraak in die onderwys aan
hulle verbondskinders te benut.

4.9 BEiNVLOEDING VAN DIE JEUG
NEGATIEWE BEINVLOEDING VAN DIE JEUG
DEUR DIE TV
4.9.1.1 Onderhoud met die SAUK
4.9.1

ALGEMENE JEUGKOMMISSIE
Die AJK is bekommerd oor sekere negatiewe tendense wat
in sommige TV-programme voorkom en wat die jeug nega
tief kan beInvloed. ‘n Vraelys is opgestel en met die hulp
van die SJK’s is ‘n opname landswyd gemaak oor sowel
negatiewe as positiewe tendense. Die gegewens is in ‘n ver
slag verwerk en aan die SAUK voorgelê tydens ‘n onder
houd met dr J F Potgieter, Hoof van Godsdiensprogramme,
en ds Robert Schmidt. Die SAUK het die AJK genooi tot ver
dere samesprekings met die Direkteur-Generaal. Die onder
houd kon by die skryf van hierdie verslag nog nie plaasvind
nie.
4.9.1.1.1 Aanbeveling:
Die Algemene Sinode spreek sy dank en waardering uit
teenoor die SAUK vir die hoeveelheid tyd wat aan Christe
like en ook ander positiewe programme gewy word. Die
SAUK word versoek om voortdurend by die keuse van pro
gramme hom te vergewis dat alle programme die jeug
positief beInvloed.
4.9.1.2 Ondersoek na New Age-beweging
Tydens die onderhoud met die SAUK is melding gemaak dat
hulle bewus geword het van New Age-beInvloeding in sekere
TV-programme. Hulle het die AJK versoek om ‘n studie van
die New Age-beweging te maak.
4.9.1.2.1 Aanbeveling
Die Algemene Sinode besluit om AKLAS te versoek om ‘n
omvattende ondersoek oor die New Age-beweging en aa~i
verwante bewegings te onderneem.
4.9.2 KOESTER ONS JEUG 2000
Die AJK het met waardering kennis geneem dat die Departe
ment Onderwys en Kultuur: Administrasie Volksraad met
bogenoemde projek besig is. Die doel is om die jeug positief
te beInvloed en na die jaar 2000 te begelei.

4.10 STANDPUNT VAN DUE NED GEREF
KERK t.o.v. OPVOEDUNG EN ON
DERWYS
4.10.1

HERFORMULERING IN DIE LIG VAN NUWE
RIGLYNE t.o.v. ONDERWYSVOORSIENING
Die huidige standpunt van die kerk is reeds in 1970 deur
die Algemene Sinode as riglyn aanvaar. Die onderwys het
egter sedertdien en veral sedert die RGN-verslag oor Onder
wysvoorsiening in die RSA, so ingrypend verander dat dit
noodsaaklik geword het dat die kerk weer eens sy standpunt in odnskou neem.
Die AJK het by verskeie werkwinkels saam met die volgende
onderwyskundiges deeglik oor sy standpunt besin: proff W
A Landman, J W M Pretorius, 0 J van Schalkwyk en C G
de Vries, drr H J M Pelser, J M Jooste en C M Roux. Die
besinning van hierdie werkwinkels is saamgevat in ‘n
memorandum wat by die AJK beskikbaar is.
Uit hierdie besinning het die AJK ‘n paar beginselstandpunte
gestel wat aan die Algemene Sinode vir goedkeuring voor
gele word.
4.10.1.1 Aanbeveling
Die Algemene Sinode keur die volgende beginselstandpunte
i.v.rn. opvoeding en onderwys goed:

STANDPUNTE VAN DIE NED. GEREF.
KERK IN VERBAND MET OPVOEDUNG
EN ONDERWYS
1. CHRISTELIKE OPVOEDING EN ONDERWYS
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1 .1 Christelike opvoeding en onderwys word gegrond
op die onfeilbare Woord van God.
1.2 Hierdie begronding beteken vir die Ned Geref Kerk
dat die opvoeding en onderwys aan sy verbonds
kinders in die huisgesin sowel as in elke opvoe
dingsinstansie op die Woord van God, soos dit
verstaan en vertolk is deur die gereformeerde
leersteflings, gebou sal word.
1 .3 Die doel is om elke kind so te begelei dat by as
kind van God volkome tot die eer en verheerliking
van God kan leaf, en tot sy hoogste potensiaal
kan ontwikkel.
2.

3.

VENNOOTSKAPLIKE KARAKTER
Die onderwys hat ‘n vennootskaplike karakter en
die drie vennote te wete kerk, staat en ouer moat
elkeen geleentheid kry tot betekenisvolle inspraak
en uitoefening van hulle verantwoordelikhede.

vertrou (vgl Gen 1 :28, 2:15,17). Elke mans ver
vul hierdie taak ooreenkomstig sy eie lewen
situasies en vul dit met bepaalde kultuurinhoude,
uit wat die mans as die waardevofle beskou. Op
voeding en onderwys vorm dus deel van die uit
voering van die kultuuropdrag.
8.2 Die Ned Geref Kerk ag dit as van besondere belang dat die opvoeding van sy verbondskinders
ook kultuurgerig sal wees. Dit veronderstel ‘n
hartsgesteldheid wat van die opvoeder na die
kind oorgedra en voorgelewe moet word. (vgl
Deut 6:6 en 7).
8.3 Dit neem egter nie weg dat ‘n breë Suid
Afrikaanse kultuur ook daarmee saam erken en
gekweek kan word nie.
9.

DIE KERK SE TAAK
Die kerk is kragtens sy opdrag medever

antwoordelik vir die opvoeding en onderwys van
sy verbondskinders en moat dit op informele, for
mele en nie-formele vlakke op doelgerigte wyse
aanvul en versterk. Sodoende word die ouers in
die vervulling van hufle doopbelofte ondersteun.
4.

DIE STAAT SE TAAK

Die staat bet die verantwoordelikheid om te sorg
dat alle formele en nie-formele onderwys deur
wetgewing sodanig gereel en voorsien word dat
daar genoegsame geleentheid vir elke kind is om
homseif volgens eie aanleg, belangstelling en in
ooreenstemming met sy religieus-lewensbeskou
like eise vir sy lewenstaak voor te berei.
5. DIE OUER SE TAAK
5.1 Kinders is ‘n gawe van God en ouers bet, krag
tens die verbond en die doopgelofte, ‘n onoor
draagbare en onvervreembare verantwoordelik
heid vir die opvoeding en onderwys van hulle
kin ders.
5.2 Dit behels onder andere:
*
medebepaling van die gees en rigting van die
skool
*
medeseggenskap by die aanstelling van
onderwysers
*
toesig oor leerinhoude.
5.3 Die ouer verwerklik sy betrokkenheid en seggen
skap in die onderwys deur middel van die kanale
wat daarvoor geskep word.
6.

DIE STRATEGIESE ROL VAN DIE CHRIS
TENOPVOEDER
Die Ned Geref Kerk erken die belangrike rol van
die opvoeder. Dit vereis besondere persoonskwa
liteite, uitnemende vakkennis, professionele kun
digheid en ‘n Christelike lewensbeskouing en
styl.

-
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CHRISTELIKE VAKONDERRIG
Vakinhoude, asook die wyse waarop dit aan~
gebied word, moat in ooreenstemming wees met
die Christelike Iewensbeskouing.

MOEDERTAALONDERRIG
Taal as ‘n tipiese menslike vermoë is ‘n beson
dare kommunikasiemiddel tussen mens en mans.
Dit is deal van die mens en sy belewenis, daar
om is moedertaalmediumonderrig van wesenlike
belang in die opvoeding en onderwys van die
kind.

10. GELYKWAARDIGE ONDERWYS
Die Ned Geref Kerk erken dat gelyke onderwys
voorsiening en gelyke onderwysstandaarde vir
elke inwoner van die RSA ongeag ras, kleur,
geloof of geslag nagestreef moat word.
11. RELIGDEUS-LEWENSBESKOULIKE ONDER

WYS

Die Ned Geref Kerk aanvaar dat daar vir almal wat
besondere religieus-lewensbeskoulike beklem
toning in die onderwys verlang, toereikende
geleenthede en finansiële ondersteuning geskep
moat word om dit te verwesenlik.
4.10.2 WYSIGING VAN KERKORDE-ARTIKEL 69
In die hg van die ontwikkelings op onderwysgebied (RGN
vershag oor Onderwysvoorsiening 1982), het dit nodig
geword om Artikel 69 duideliker te formuleer.

4.10.2.1 Aanbeveling:
Die Algemene Sinode wysig Artikel 69 van die Kerkorde om
volg te lui:

5005

Artikel 69.1 Die Kerk sien dit as sy roeping om toe
te sien dat
1. daar steeds ‘n ereplek aan die Woord van God aan
alle opvoedkundige inrigtings gegee word;
2. die opvoeding van die jeug aan die hoogste moont
like standaarde sal voldoen met inagneming van die

Protestants-Christelike waardes en norme;
3. behoorlik toegeruste Ieerkragte opgelei en aan
gestel word;
4. met erkenning van die soewereiniteit in eie kring
t.o.v. alle opvoedkundige inrigtings, sy kinders en
jongmense Christelike opvoeding en onderwys sal ont
yang.
69.2 Die Kerk beywer hom vir die Protestants
Christelike karakter van kultuur-gedifferensieerde on
derwys.

8. ONDERWYS EN KULTUURVERBAND

4.11 ONDERWYSMAMFES VAN D~E FEDE
RAS~E VAN AFRDKAANSE ONDERWY
SERSVEREMGINGS

8.1 God hat ook aan die mens ‘n kultuurtaak toe-

Die manifes het onder aandag van die AJK gekom.
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Die AJK het met dank en waardering kennis geneem van
die sterk Christelike grondslag wat in die manifes weerspieël
word.

4.12 PREPR~MERE ONDERWYS
Dit blyk dat veral die finansiering van preprimêre onderwys
‘n ernstige probleem geword het.
Die AJK gee aandag aan die saak en is besig om saam met
die IKOO ‘n indringende ondersoek te loods na die huidige
stand en ‘n toekomsperspektief en -strategie te beplan.

4.13 KOMMENTAAR OP ONDERWYS
WETGEW~NG
Die AJK het voortdurend onderwyswetgewing onder oë
geneem. Veral die Wet op Onderwysaangeleenthede het be
sondere aandag geniet. Hierdie wet is van die grootste belang aangesien dit die basiese reeling van die praktiese or
ganisasie van die onderwys bepaal. Dit konsolideer al die
bestaande regulasies van die provinsiale onderwys
departemente.
Vanweë die belangrikheid van hierdie wet het die AJK in
dringend daarop ingegaan en sy kommentaar op die wet self,
asook die regulasies wat die uitvoering van die wet reel, aan
die Superintendent-generaal van Onderwys voorgelê. Met
die oog op gesamentlike standpuntstelling, is die kommen
taar ook aan die IKOC gestuur.

4.14 HANDVES V~R MENSEREGTE EN D~E
BETEKEMS V~R OPVOED~NG EN
ONDERWYS

4.16.2 KONTAK MET ONDERWYSINSTANSIES
Die IKOO het gereeld kontak gehou met die onderwys
instansies van die verskillende provinsies en het voortdurend
geleentheid tot inspraak.
4.16.3 SIMPOSIUM OUERS, KERK EN SKOOL
4.16.3.1 Die IKOO het weer opnuut bewus geword van die
aanslag op die jeug, veral op die gebied van die moraliteit.
Die vraag word gestel of die massamedia nie ingespan kan
word om behulpsaam te wees om die jeug positief te beIn
vloed nie.
Bewus van die probleem van die IKOO besluit om die drie
belangrike vennote in die opvoeding en onderwys aan die
jeug nI die ouers, kerk en skool met mekaar in gesprek te
laat tree. ‘n Simposium hieroor word tans deur die IKOO
beplan.

4.16.3.2 Aanbeveling
Die Algemene Sinode onderskryf die belangrikheid van ‘n
simposium tussen ouers, kerk en skool oor die negatiewe
beInvloeding van die jeug en versoek die sinodes om daad
werklik mee te werk aan die simposium wat in vooruitsig
gestel word.
4.16.4 GESINSVOORLIGTING: “VOORBEREIDING
VIR DIE LEWE”
Die Departement van Nasionale Gesondheid en Bevolkings
ontwikkeling beoog ‘n program i.v.m. gesinsvoorligting. Aan
die lKOO is berig dat alle liggame en instansies wat op die
gesin gerig is, genooi word cm by die projek betrokke te

raak.

Dit het onder aandag van die AJK gekom dat aandag gegee
word aan die daarstelling van ‘n Handves vir Menseregte
(SA Regskommissie, Werkstuk 25, Projek 58 Groep en
Menseregte).

By twee geleenthede is reeds samesprekinge gevoer oor die
vertrekpunte in die program en kon ‘n bydrae gelewer word.
‘n Geleentheid is ook geskep vir verdere insette in die ver
band.

Die AJK is tans besig met ‘n studie om vas te stel watter
betekenis en implikasies hierdie handves op opvoeding en
onderwys sal he.

4.16.5 PREPRIMERE ONDERWYS

4.15 MEMORANDA ONDER AANDAG VAN
D~E AJK
Die studieopdrag aan die AJK het die volgende memoranda
tot gevolg gehad (slegs die memoranda wat nog nie in hier
die versiag genoem is nie, word hier weergegee):
o
o
o
o
o
o

Ouerinspraak in beroepsopleiding, naskoolse en tersiêre
onderwys
Die belangrikheid van die opvoeding van verbondskinders
tot ‘n verantwoordbare Christelike lewensopvatting
Christelik-nasionale onderwys
Christelike vakonderwys — ideaal of droom
Bybelonderrig: Wat en waarnatoe
Studeer of marsjeer

4.16 VERSLAG VAN DDE DNTERKERKUKE
KOMMDSSDE VDR OPVOEDDNG EN ON
DERWYS (DKOO)
4.16.1 SAMESTELLING
Die IKOO bestaan uit verteenwoordigers van die drie
Afrikaanse Susterkerke. Die Ned Geref Kerk word verteen
woordig deur die lede van die AJK asook ‘n verteenwoor
diger van elke sinode. Die gebruik het ontstaan dat die lede
van die AJK en die afgevaardigdes van die sinodes ‘n
gesamentlike vergadering voor die vergadering van die IKOO
hou sodat al die verteenwoordigers van die Ned Geref Kerk,
sover moontlik, uit een mond by die lKOO-vergadering kan
praat.

Die IKOO bet besliut cm elkeen van die drie lede-kerke te
versoek om oor preprimêre onderwys te besin, veral oor die
moontlike betrokkenheid by die proses van finansiering. Ten
einde die standpunt van die lKOO te stel, word ‘n versiag
tans opgestel oor die stand van preprimêre onderwys en,
indien moontlik, voorstelle te maak ten einde die lede-kerke
in staat te stel cm ‘n toekomsperspektief en -strategie te
bedink.

4.16.6 BUITE-KURRIKULERE
GODSDIENS
AKTIWITEITE IN OPENBARE SKOLE
4.16.6.1 Dit is geen onbekende feit dat die drie lede-kerke
in die verlede grootliks verskil het in hulle standpunte t.o.v.
die Afrikaanse Christen Studentevereniging (ACSV) nie.
Na ‘n indringende ondersoek is die volgende die bevindinge
en besluite van die lKOO:
1. BEVINDINGE
1 .1 Die hele aangeleentheid rondom die ACSV en sy
aktiwiteite is baie sensitief van aard en moet as soda
nig hanteer word.
1.2 Die ACSV bestaan reeds vir baie jare en word
deur die Onderwysdepartemente in al vier provinsies
erken. Takke van die ACSV is by meer as 500 skole
Werksaam.
1 .3 Die ACSV stel homself volgens sy grondwet
onder toesig van die kerk wat verteenwoordigend van
die meerderheid van sy lede is, te wete die Nederduitse
Gereformeerde Kerk.
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1 .4 Die ACSV dra die stempel dat dit ‘n “nie-kerklike”
organisasie is. Die grondwet van die organisasie
bepaal dat Iidmaatskap van die Vereniging oop is, on
geag kerkverband. Die komitee oordeel dat die ACSV
daarom inderdaad ‘n vrye nie-kerklike Christelike
Vereniging is.
1.5 Dat daar heelwat rnisverstande by individuele
kerke/persone oor die ACSV bestaan.
2. BESLUITE
2.1 Dat die werklikheid van die ACSV en sy ak
tiwiteite by skole erken word.
2.2 Dat die ACSV as vrye, nie-kerkilke Christelike
vereniging gesien moet word wat horn hoofsaaklik
deur Bybelstudie toespits op die geestelike toerusting
aan skoolkinders naas en saam met die kerke waar
van die kinders doop- en belydende lidmate is.
2.3 dat die konstituerende kerke van die IKOO ver
soek word om dit te oorweeg om amptelik deur ver
teenwoordiging in die besture van die ACSV toesig
ult te oefen en by die ACSV en sy aktiwiteite betrokke
te raak.
2.4 Dat die IKOO die Hoofbestuur van die ACSV ver
soek om in samewerking met die Dagbestuur van die
Interkerklike Kommissie vir Opvoeding en Onderwys
sy grondwet te wysig sodat:
2.4.1 voorsiening gernaak word vir amptelike en
gesamentlike toesig en beheer oor die ACSV en sy ak
tiwiteite deur die drie konstituerende Afrikaanse kerke
van die Interkerklike Kommissie vir Opvoeding en On
derwys;
2.4.2 voorsiening gernaak word vir inspraak van die
IKOO se Iidkerke by die opstel van Bybeistudiegidse
en ander studiemateriaal van die ACSV.
4.16.6.2 Aanbeveling
Die Algemene Sinode verwelkom die nuwe ontwikkeling
i.v.m. die verhouding tussen die drie Susterkerke en die
ACSV en spreek die vertroue uit dat dit sal meewerk tot ‘n
betrokkenheid van die Gereformeerde Kerke en die Neder
duitsch Hervormde Kerk van Afrika by die ACSV.
4.16.7 ANDER SAKE WAARAAN DIE IKOO AAN
DAG GEE:
o Lewensbeskoulike in sekondêre, tersiêre en ander na
skoolse onderwysinrigtings
o Christelike onderwys binne die raarnwerk van kultuur
o Gesinsvoorligting in skoolverband
o Toelating van beroepsmense om op skoolvlak beroepe
te propageer
o Kerkmusiek op skoolvlak.
4.16.8 MEMORANDA DEUR IKOO OPGESTEL
Die IKOO het die volgende memoranda die hg haat sien:
o Kerk, kultuur en skool
o Christelike onderwys binne die raamwerk van die eie
kultuur
o Geslagsopvoedingsprogramme van die Provinsiale Onder
wysdepartement.

5. ALGEMEEN
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erediens te gebruik, moet hulle riglyne daarvoor opstel. (Han
delinge 1986 bI. 628 Pt 5.1.1.2>
‘n Ad hoc-kommissie van die AJK en AKE het hieroor besin
en die resultaat daarvan is aan SJK’s gestuur met die ver
soek dat dit aan die sinodes voorgelê word. Die standpunt,
soos in die voorwoord van die Jeugsangbundel vervat is,
is herbevestig: “Die bedoeling is nie dat die Jeugsangbundel
in kompetisie moet staan met die Psalms en Gesange nie.
Omdat ons graag wil he dat altwee bundels voluit gebruik
moet word, het ons opsetlik geen Psalms en Gesange in hier
die bundel opgeneem nie. Hierdie bundel is nie bedoel vir
gebruik in die erediens nie. Daar moet ons Psalms en
Gesange met oorgawe gesing word. Omdat die kategese
skool die plek is waar ons kinders nuwe Psalms en Gesange
aanleer, is hierdie bundel ook nie vir daardie geleentheid be
doel nie. Die Jeugsangbundel is bedoel vir KJA-byeen
komste, sangaande, kampe, toere en alle ander geleenthede
waar ons jongmense bymekaar kom”.
Verskeie aansoeke om kopiereg vir die gebruik van die Jeug
sangbundelhiedere by saamtrekke, vir plaat- en kasset
opnames is hanteer. Toestemming is verleen onderhewig
aan die goedkeuring van die ASK en op voorwaarde dat die
vereiste van SARREL nagekorn word.
Met die verskyning van “Sing onder mekaar” het dit geblyk
dat van die Jeugsangbundelliedere, wat daarin opgeneem
is, se melodie en teks gewysig is. Die AJK het besluit dat
die weergawe van die Jeugsangbundelliedere in “Sing onder
mekaar” as ‘n verbetering beskou moet word. ‘n Beroep is
op die jeug gedoen om ook die hiedere in “Sing onder
rnekaar” met ywer aan te leer en gereeld by hulle kampe
en byeenkomste te sing.
Die AJK is bewus van ‘n golf van nuwe geestehike hiedere,
wat steeds gekomponeer en tot beskikking van die jeug ge
stel, en deur hulle aangeleer word.
Reeds in 1978 is aan die Algernene Sinode gerapporteer dat
in “die jongste tyd is allerlei hiedere, maar meestal die van
Anglo-Amerikaanse oorsprong en ver weg van ons eie kerk
lik-godsdienstige uitgangspunte, sonder enige kerkhike sank
sies deur jeuggroepe en ander afgerol in skole, by
byeenkomste, kampe en so meer aangeleer en gesing” (Han
delinge 1978 bI 376).
Die Algemene Sinode het besef dat daar ‘n behoefte bestaan
aan ‘n bundel met jeughiedere wat buite die erediens gebruik
word. (Handehinge 1982 bI 263 en 264>. Die Sinode het
daarom aan die AJK opdrag gegee om onverwyld in same
werking met die oog op jeug- en kinderbyeenkomste, op te
stel. “Hierdie hiedere moet, hoewel meer ontspanne,
musikaal gesond en teologies suiwer wees. Hierdie hiedere
moet na inhoud en mehodie gekeur word” (Handehinge 1982
bI. 1340).
Die Jeugsangbundel speel sedert 1984 ‘n pertinente en op
bouende rol in die geestehike sang aan die jeug. Hierdie bundel het in sy aanvanklike doel geslaag en daar moes nou aan
dag geskenk word aan ‘n nuwe bundel vir die kerkjeug. Die
AJK strewe ook na die ideaal van een amptehike bundel. Om
dat hierdie doel waarskynhik nie binne die volgende tien jaar
bereik sal word nie, is die Jeugsangbundeb nodig om ‘n
bepaalde behoefte te vervul. Die AJK het derhalwe besluit
dat die Jeugsangbundel hersien behoort te word.

5.1 JEUGSANGBUNDEL
Die Algemene Sinode het in 1986 besluit om dit aan die AJK
en AKE op te dra om te besin oor die wenshikheid van die
gebruik van die Jeugsangbundel in die erediens. Indien be
vind word cm by geleentheid wel die Jeugsangbundel in die

5.1.1 Aanbeveling
5.1.1 .1 Die Algemene Sinode versoek sinodes om toe te
sien dat die jeug die Psalm en Gesangeboek, getrou gebruik.
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5.1.1.2 Die Algemene Sinode versoek die jeug om “Sing
onder mekaar” op die proef te stel.
5.1.1.3 Die Algemene Sinode gee aan die AJK opdrag om
in noue samewerking met die AKE die hersiening van die
Jeugsangbundel met spesifiek kleuter, kinder- en jeugliedere
so gou as moontlik te voltooi. Hierdie bundel is nie bedoel
vir die gebruik in die erediens of by die kategese nie, maar
vir jeugbyeenkomste.

5.2 BUDDAE VDR DDE JEUG
Die vorige besluit van die Algemene Sinode ten opsigte van
die Biddae vir Dooplidmate en Opvoeding en Onderwys blyk
verwarrend te wees ten opsigte van die verskuiwing van die
biddae na ‘n ander Sondag as dit in die vakansie val.
5.2.1 Aanbeveling
Die Algemene Sinode besluit om die Biddag vir Dooplidmate
te verskuif na die derde Sondag in Augustus en die van Op
voeding en Onderwys na die derde Sondag in Oktober.

5.3 GESDNSBEDDEMNG
5.3.1 Gesinsjaar
Die AJK het ter uitvoering van die besluite van die Algemene
Sinode as sameroeper opgetree met die oog op ‘n gesins
bedieningsprogram vir 1987. ‘n Gesamentlike Komitee vir
Gesinsbediening het ‘n gekoordineerde program uitgewerk.
Preeksketse, pamfiette en ‘n eie embleem is ondermeer
beskikbaar gestel.
Die doel van die Gesinsjaar was:
Om al die Iede van die verbondsgesin, gesamentlik en
afsonderlik, so toe te rus dat hulle al meer in staat is om
te beantwoord aan die Bybelse roeping vir die gesin en tot
eer van God hulle getuienis in die samelewing uit te eef tot
diens van kerk en koninkryk
*

*
*
*

*

*

*

*
*

So het die jongmense voorligting gekry oor die huwelik
— om goed toegerus die huwelik te kan begin;
jong ouers is voorgelig oor kinderopvoeding;
huweliksverrykingskursusse is aangebied;
gesinsdienste, kampe, konferensies, simposia en kur
susse is gereel;
by die Vrouediens, KJA, kampe en byeenkomste is daar
aan die nodige toerusting aandag gegee;
by die kategese is in aansluiting by die lesse op die gesin
gekonsentreer;
die radio en TV en ander media het voorligting, inligting
en toerusting gegee;
selfs die pers is ingespan;
ander organisasies en verenigings soos die skole, vroue
verenigings, onderwysliggame, ATKV, ATKB, FAK, ens
het die Gesinsjaar as stimulus vir ‘n tema gebruik.

Alle aandag was nie net op 1987 gerig nie. Die Gesinsjaar
was bedoel om ‘n voortgesette gesinsbediening te bevor
der. Daarom het die AJK in die hg van die Gesinsjaar-doel
enkele sake uitgelig waaraan verdere aandag gegee moet
word. Die AJK het ‘n skema goedgekeur vir implementering
op alle vlakke van die jeugbediening en aan die SJK’s deur
gegee.
5.3.1.1 Aanbeveling
Die Algemene Sinode spreek sy dank uit teenoor alma! wat
deelgeneem het aan die Gesinsjaar van 1987 en versoek Ic
raars en kerkrade om ems te maak met gesinsbediening op
alle moontlike terreine van die gemeentebediening.
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5.3.2 Betrokkenheid van ouers
5.3.2.1 Vir die AJK is huweliks- en gesinsbediening van
wesensbelang. Huweliksvoorbereiding en -vooriigting is ‘n
noodsaaklike dee> van die jeugbediening. Die AJK beskou
daarom sy verteenwoordiging in die Gesamentlike Kommis
sie vir Huweliks- en Gesinsbediening as onmisbaar.
5.3.2.2 Die kiem op ouervoorligting het sterker na yore ge
kom na ‘n oorsese reis van predikante in algemene sinodale
diens. Dit is meermale bewys dat die invloed van die ouer
huis op die kind so groot is, dat hy, ten spyte van intensiewe
aandag en selfs aanvanklike wegbeweging, telkens weer in
sy eie ewe na die patroon van sy huis terug beweeg.
Daarom is dit so noodsaaklik vir die kerk om ook aandag te
gee aan daardie huisgesinne wat ‘n negatiewe of afsydige
houding teenoor kerk en Christendom openbaar.
Ouers moet gehelp word om ‘n Christelike lewenstyl deur
woord en daad in huile huise toe te pas.
5.3.2.3 Ten einde hierin voorligting aan ouers en
gemeentes te gee, het die AJK al verskeie kursusse en pam
flette die hg laat sien. Tans word ernstige aandag gegee aan
‘n strategie en beleid in hierdie verband.
5.3.2.4 Die AJK het kennis geneem van die program
“Koester ons Jeug 2000” van die Departement Onderwys
en Kultuur van die Volksraad. Die kerk is reeds vir baie jare
besig met ‘n omvattende gesinsbediening. (VgI. die aan
bevelings onder punt 2.2.2.3 van hierdie versiag).

5.4 SENDDNGJAAR
Die AJK het die Sendingjaar 1988 ten voile ondersteun en
daaraan meegewerk. “Wenke virjeugbetrokkenheid” is aan
SJK’s gestuur. As deel van die Sendingkongres in Julie 1988
in Pretoria is ‘n jeug- en ‘n juniorsendingkongres gereëi. (Vgi
ook punt 2 van hierdie verslag).

5.5 TOEGESPDTSTE AANDAG AAN DDE
JEUG VANAF 1991-1995
‘n Konsep vir ‘n vyfjaarplan is opgestel om die jeug toe te
rus sodat hulle ondermeer die golf van sekularisasie kan
weerstaan en oorwin as lewende lidmate van die kerk en
koninkryk. Die plan bevat ondermeer ‘n pakkende tema, breë
doel, doelwitte, fokusareas, stappe om die dod te bereik
en persone en instansies wat kan meewerk om die dod te
bereik.
5.5.1 Aanbeveling
5.5.1.1 Die Algemene Sinode besluit dat deur middel van
‘n vyfjaarplan toegespitste aandag aan die jeug gegee word,
en dra dit aan die AJK op om die plan van aksie te loods.
5.5.1.2 Die Algemene Sinode versoek sinodes, ringe en
gemeentes om heelhartig aan hierdie program mee te werk.,

5.6 FORMULERDNG VAN JEUGBELEID
Die Algemene Sinode van 1986 het op aanbevehing van die
Tydelike Regskommissie Artikel 50 van die Kerkorde in drie
punte goedgekeur.
Vir praktiese gebruik, onder andere in kursusse en die nuwe
Jeugbedieningshandleiding, is ‘n kort “Jeugbeleid” nood
saaklik.
Die negepuntbeleid is omvattender as die sewepunt jeug
beleid (wat in sy oorspronkhike vorm in 1966 aanvaar is> en
Artikel 55 word ook kortliks in punte 8 en 9 en Artikel 69
in punt 7 vervat.

ALGEMENE JEUGKOMMISSIE
5.6.1 Aanbeveling
5.6.1.1 Die Algemene Sinode besluit dat die jeugbeleid van
die kerk soos vervat in die Kerkorde Artikel 50, 55 en 69
in die volgende 9 punte saamgevat word:

DIE KERK SE JEUGBEDIENING
1. Die Jeug is ‘n wesenlike deel van die gemeente.
2. Die Jeug is die kind en jongmens vanaf geboorte
tot volwassenheid en vorm deur alle stadia van
groei en ontwikkeling ‘n eenheid.
3. Die Jeug is die verantwoordelikheid van die kerk
en hierdie verantwoordelikheid is onvervreembaar
en onoordraagbaar.
4. Die bediening aan die jeug, as verbondsjeug is ‘n
integrale deel van die omvattende gemeentelike
bediening waarin God deur sy Woord tot die jeug
kom deur verkondiging, onderrig, toerusting, her
derlike sorg en dienswerk. Hierdie gemeentelike
bediening geskied onder leiding van die ampte aan
en deur die jeug.
5. Ouervoorligting vorm ‘ii noodsaaklike deel van die
jeugbediening.
6. Die kinders van die gemeente, as dooplidmate
asook alle buitekerklikes wat tot die gemeenskap
van die Kerk wil toetree, word deur middel van die
kategese onderrig in die Woord van God en die leer
van die Kerk. Hierdie onderrig geskied met die oog
op belydenisaflegging waardeur hulle deel in die
voIle regte en verantwoordelikhede van die be
lydende lidmate van die Kerk.
7. Die Kerk se verantwoordelikheid behels die toesig
oor en betrokkenheid by die opvoeding en on
derwys wat die jeug ontvang.
8. Die Kerk kan sy jeug vir bepaalde doel~indes in ak
sies organiseer.
9. KontinuIteit en koördinasie van alle afdelings van
die Kerk se jeugarbeid is noodsaaklik ten einde een
heid in doelstellings, program en organisasie te ver
seker.
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5.9

SAMESPREK~NGS MET DOE AFRO
KAANSE SUSTERSKERKE

Jaarliks word samesprekings gevoer met verteenwoordigers
van die jeugkommissies van die Susterkerke. Waardevolle
inhigting word uitgeruil en gesamentlike projekte aangepak
soos by kommentaar op die jeugverslag van die Presidents
raad. Enkele sake wat behartig is, is die tienerondersoek,
skakeling met skole oor tyd vir kerklike bedrywighede op
weeksdae, die ouer se kerklike-godsdienstige verantwoor
delikheid teenoor die kind, bearbeiding van dienspligtiges
en verpleegsters, ouderling en jeugsorg en kinderkommunie.

5.10 SAMESPREKONGS MET DOE NGKA
Die AJK van die Ned Geref Kerk en die AJK van die NGKA
het gereeld gesprek gevoer oor verskillende aspekte van die
jeugwerk. Sake waaraan aandag gegee is, is ondermeer
onderwys in plaasskole, die Sendingjaar en Gesinsjaar, kate
gese en die jeugverslag van die Presidentsraad.

5.11 DOE KERK ON VERANDERENDE OM
STAN DOG HEDE
Die AKAE het in 1982 en 1986 opdragte van die Algemene
Sinode ontvang om ‘n ondersoek te doen na die kerk in ver
anderende omstandighede.
Die AJK het die resultate van die AKAE ontvang en deeglik
op werkwinkel grondsiag deurgewerk.
Die resultaat daarvan was dat daar vier fokusareas gelden
tifiseer is waarop gekonsentreer gaan word, ni
*
*
*
*

predikant
kategese
gesinsbediening
jeugleierstoerusting

Die AJK is reeds besig om aan stappe aandag te gee om
die jeugbediening in hierdie vier areas te verbeter.

5.12 PUBUKASOES

5.7 GES
JEUGKONFERENS~E TE HARARE 24-28 ME~ 1988

5.12.1 Traktaatjies en pamfiette
Gratis traktaatjies oor verskillencle aktuele sake is in groot
aanvraag. Nuwe temas word ge~eeId oorweeg, by “Dit is
ook die ouers se kategese” en “Vigs”. Effens dikker pam
flette, 5005 die wat opgestel is gedurende die Jeugjaar en
Gesinsjaar word gratis of teen ‘n minimale koste versprei.

Die AJK het twee verteenwoordigers na die GES
Jeugkonferensie in Harare gestuur. Die verteenwoordigers
van die Ned Geref Kerk het ‘n wesentlike rol vervul in die
konferensie. Die besluite van die Gereformeerde Ekumeniese
Sinode is deeglik deur die AJK hanteer. Verskillende sake
by oor die kinderkommunie, word nog bestudeer met die oog
op rapport aan die GER in 1992.

5.12.2 Handleiding vir jeugbediening
Die besluite van die Algemene Sinode van 1986 oor die her
strukturering van die Kerkjeugaksies het die Handleiding vir
Jeugbediening noodsaaklik gemaak. Die handleiding is in die
vorm van ‘n kniplêer met nege afsonderlike boekies daar
gestel.

—

5.8 OORSESE NAVORSINGSTOER ME~
1989
Ten einde aan sekere opdragte van die Algemene Sinode
oor ondermeer aflegging van belydenis van geloof, kinder
kommunie en kategese aandag te gee en vanweë die
staande opdrag tot studie en navorsing, is die drie predikante
in algemene sinodale diens in Mei 1 989 met ‘n studietoer
na Europa en die VSA. Op elkeen van die drie terreine van
die AJK is navorsing gedoen, ni kinderkommunie, belyde
nis van geloof, kategese, jeugleierskursusse, jeug
publikasies, privaat Christelike skole, verhouding tussen
staat en kerk en die stand van godsdiens in privaatskole.
Die resultaat van die toer is deeglik deur die subkommissies
en AJK behandel.

Dit is ‘n omvattende handleiding wat vir elkeen wat met die
jeug werk noodsaaklik is.
‘n Handleiding vir die Ieidsters van die JKJA en ‘n katalogus
vir programsketse maak deel uit van die handleiding.
5.12.3 Kursus insake dwelmmisbruik
In samewerking met SANRA het die AJK ‘n kursus vir ouers
opgestel om te help met die voorkoming van chemiese af
hanklikheid van hulle kinders. Die kursus “Gebruik my kind
dwelms?” kan oor ‘n naweek of in ‘n paar groep
byeenkomste aangebied word.
5.12.4 Ander
Die maandblad vir tieners en naskoolse jongmense, Ons
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Jeug, word maandeliks gepubliseer. Die AJK het kennis
geneem van die aanbevelings van die Rasionaliserings
kommissie en horn sterk uitgespreek vir die behoud van Ons
Jeug as ‘n selfstandige blad. Benodigdhede vir die Kerkjeug
aksies, onder meer modelprograrnrne en lesse is daargestel
en versprei.

5.13 ADM~NIISTRASDE EN FONDSE
Met die totstandkoming van die Algemene Sinode in 1 962
is aan die Algemene Sondagskoolkommissie opgedra:
“Die bestuur en toesig oor die Sondagskooiboekhandel,
-drukpers en -eiendomme asook die administrasie en be
heer van die fondse aan horn toevertrou” (Handelinge bi.
263, Artikel 4; vgl bi. 188, Artikel 4 punte 4 en 5). Hier
die opdrag is deur die Sinodes van 1966 aen 1978 her
bevestig.
Die Sinode van 1982 het die administrasie en beheer van
die fondse van die AJK aan die AJK toevertrou.
(Handelinge bI 1092 punt 3.4.1).
Die posisie van die AJK het sedert 1982 geen verandering
ondergaan wat die revisie van daardie besluit noodsaak nie.
Die finansiële sake word hanteer deur ‘n sakebestuurder en
die Uitvoerende Komitee, waarin ‘n lid van die Aigemene
Kommissie vir Fondse dien. Verskeie deskundiges op ver
skiliende terreine bedien die Uitvoerende Komitee met advies op ‘n ad hoc basis. Die Uitvoerende Komitee het die
administrasie van die NG Kerk-Jeugboekhandel, die Sondag
skoolgebou, beleggings en die uitgee van jeugpublikasies
en kategese-materiaal, waarvoor ‘n voitydse publikasie
beampte aangestel is, met groot welslae behartig.
5.13.1 NG Kerk-Jeugboekhandel
Die NG Kerk-Jeugboekhandel, synde ook ‘n buro vir voor
siening van kategese- en jeugmateriaal, versprei alle kate
getiese rnateriaal asook alle benodigdhede van die Kerkjeug
aksies en ander jeugpublikasies Iandwyd.
5.13.2 Sondagskoolgebou
Die Sondagskoolgebou is die sentrum van waar die Alge
mene Jeugkommissie sy werksaamhede verrig.
Alle beskikbare kantore, winkels en parkering is ten voile
verhuur en die huurinkomste, wat aan eskalasie onderhe
wig is, dien as verskansing teen inflasie.
5.13.3 Fondse
Fondse word geadministreer ooreenkomstig ‘n goed
gefundeerde finansiële beleid en volledige finansiële verslag
word jaarliks aan die Algemene Kommissie vir Fondse
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 bekosti
ging van die drie Predikante in Algernene Sinodale Diens:
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Jeug, van die Algernene Jeugkommissie, uit eie fondse, die
Algernene Sinode jaarliks ‘n bedrag in die orde van
R700 000 00 bespaar.
5.13.4 Bybelkor
Gedurende die vier jaar wat verby is, is ‘n bedrag van
R40 000 00 aan Bybelkor oorbetaal vir dienste gelewer in
verband met die opleiding van kategete.
Rentevrye lenings van R6 148 00 is beskikbaar gestel met
die oog op die finansiering van verskillende kursusse van
die Algemene Jeugkommissie.
5.13.5 Subsidiëring van Kategeseboeke
Vir die afgelope jare word die kategeseboeke gesubsidieer
by wyse van ‘n prysverlaging. Die syfer het jaarliks nagenoeg
R47 000 beloop.
“Begin iou dag met God” word teen ‘n verminderde ver
koopprys aangebied. Hierdie toegewing het vir die AJK ‘n
verlies van ongeveer R70 000,00 per jaar meegebring.
5.13.6 Subsidie aan die NGKA
R5 800,00 by wyse van subsidie op kategeseboeke, visuele
hulpmiddels en reiskoste na die GES-Jeugkonferensie in Harare en die evangelisasie kongres in Manila is aan die NGKA
oorbetaal.
5.13.7 Studiebeurse
Die AJK gee jaarliks studiebeurse van Ri 000 elk aan
nagraadse studente van die drie Teologiese Fakulteite en die
Hugenote-Kollege om jeugwerk te bevorder.
5.13.8 SWA
‘n Skenking van R5 000,00 aan die Ned Geref Kerk in SWA,
om die reiskoste van die predikant in sinodale diens virjeug
werk te subsidieer, is goedgekeur.
5.13.9 Die Voorligter en Die Kinderbode
Die AJK betaal jaarliks R21 000 (sedert 1989 R25 920) aan
Die Voorligter met die oog op die jeugrubrieke wat daarin
vervat is. Die bedrag is sedert Januarie 1 990 verhoog na
R50 000,00 per jaar. Tot en met die einde van 1989 het
die AJK Die Kinderbode jaarliks met R7 500 gesubsidieer.
5.13.10 Kategeseboeke in braiUe, ens.
‘n Subsidie van R5 000 is aan die Ned Geref Gemeente Wor
cester betaal ten opsigte van die voorsiening van kate
geseboeke op band, braille en in grootdruk.
5.13.11 Algemene Bedieningsfonds
‘n Bedrag van Rb 000 is aan die Algemene Bedieningsfonds
betaal.
VOORSITTER: Ds. J van der Westhuyzen
SKRIBA: Dr L C Dressel
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5.

VersDag van d~e

ALGEMENE KOMMISSIE VIR DIE EREDIENS
Broer Voorsitter,
Na vier jaar van studie en besinning oor sake wat die ere
diens raak, is dit vir die kommissie ‘n voorreg om 5005 volg
verslag te lewer:

J
C
B
A
J
A

H
J
A
C
S
J

Theron
Otto
Muller
Barnard
Kellerman
J Troskie

Noord-Kaap
Oos-Transval
Teol. Fak. Stellenbosch
Teo. Fak. Stellenbosch
Teol. Fak. Bloemfontein
SAKOV

INHOUD

2. TOEKOMS VAN DDE KOMMDSSDE

1. PERSONEEL
2. TOEKOMS VAN DIE KOMMISSIE

3. OPDRAGTE VAN DIE SINODE 1986
3.1 FORMULIERE
3.1.1 NAGMAALFORMULIER

2.1 By die afronding van hierdie versiag was dit nog nie
duidelik wat presies die inhoud van die aanbevelinge van
die Kommissie vir Rasionalisasie is nie. Daarom neem ons
vrymoedigheid om ons oortuiging rakende ‘n kommissie wat
vir erediens-aangeleenthede verantwoordelik is, uit te spel:
Die Algemene Kommissie vir die Erediens is daarvan oortuig
dat die AKE nie ‘n ondergeskikte plek moet inneem sodat
die werk wat deur hierdie kommissie gedoen word noodg
edwonge afgeskaal sal word tot ‘n kleiner onderdeel nie.
*

3.1.2 EEN FORMULIER VIR VOLWASSE DOOP EN

BE LYDEN I SAFLEGG IN G

dat die kommissie se taakomlyning die erediens (Litur
giek) en prediking (Homiletiek) moet behels.
*

3.2 PROEFSANGBUNDEL

4. ATMOSFEER IN DIE EREDIENS
5. LITURGIESE KREATIWITEIT
6. KERKSANG EN -MUSIEK
7. EKUMENIESE SANGBUNDELS
8. EREDIENS EN GEMEENTEBOU
9. DANKOFFERS IN DIE EREDIENS
10. HANDGEBARE BY SEENGROET EN SEEN
11. EREDIENSEVALUERINGSPAKKET

*
dat streekverteenwoordiging en deskundigheid in hier
die kommissie se geval nie teenoor mekaar gestel moet word
nie. Ons het beslis deskundiges nodig, maar ons het hulle
uit die verskillende streke nodig. Juis omdat die erediens ‘n
wesenlik plaaslike saak is en dit dringend nodig is dat die
ontwerpers van liturgie in noue kontak sal wees met die
realiteite rondom die erediens oor die hele land, is streek
verteenwoordiging in hierdie geval geen luukse nie.

2.2 Aanbeveling
Die Sinode besluit dat die erediens en die prediking sulke
sentrale elemente van die kerk se lewe verteenwoordig dat
dit noodsaaklik is dat hierdie sake op Algemene Sinodale viak
dour ‘n volwaardige kommissie wat bestaan uit deskundiges
wat op streekgrondslag benoem word, behartig moot word.

1 2. KERKSPIEEL
13. KERKORDE ARTIKEL 48.4.2

3. OPDRAGTE VAN DDE SDNODE
1986

14. BEWOORDING IN SOMMIGE GESANGE
1 5. SUID-AFRIKAANSE KERKORRELISTEVERENI
GING

3.1
3.1.1

FORMULIERE
NAGMAALFORMULIER

16. INLIGTINGSTUK
Opdrag: “Die Algemene Sinode versoek die AKE om die

PERSONEEL

moontlikheid
om veral
so te hersien teenondersoek
te struktureer
dat die
die Nagmaalformulier
gemeente aktief

In April 1990 het die personeel van die kommissie soos volg
daaruit gesien:

H P van der Westhuizen
J R Murray
W M L Strydom
M van de Wall
J C Muller
A
J
G
J

P van der CoIf
F Serfontein
A Breytenbach
F Viljoen

Wes-Kaap
Natal
0VS
Wes-Transvaal
Noord -Transvaal

Su id-Tra nsvaal
SWA
SMA
Oos-Kaap

daaraan kan deelneem.”
Die kommissie is van mening dat hierdie saak wyer aange
pak moet word. Die groter frekwensie in nagmaalviering
bring ook groter weerstand teen die lengte van die huidige
formulier. ‘n Verkorting en/of die daarstelling van ‘n paar
verkorte formuliere is sake wat aandag moet kry. Dit gaan
ook om meer as net die formulier. Die hele liturgiese inkle
ding van die Nagmaalsdiens kom ook ter sprake.
3.1.1.1 Aanbeveling
Die Sinode dra dit aan die AKE op om in die hg van die meer
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frekwente viering van die nagmaal, aanbevelings te doen
oor ‘n meer sinvolle inrigting van die Nagmaalsdiens sodat
dit korter kan wees en die feestelike betrokkenheid van die
gemeente beter tot sy reg kan kom.

lidmate van Christus en met me
kaar lewe
*
dat ons as gedooptes die Here
uit dankbaarheid met ons hele
wese moet liefhê, vertrou en dien,
en

Vir die tussentyd word die volgende aanbeveling gemaak:
Die Sinode besluit:
3.1.1.1.1 Dat die lees van die hele formulier noodsaaklik

*

is vir die bediening van die nagmaal.

verseker dat Hy deur sy Gees in
ons kom woon en ons lewens
daagliks so regeer en so nuut maak
dat ons hoe langer hoe meer sy
beeld vertoon.

3.1.1.1.2 Waar die nagmaal meer dikwels as die gebruik
like vyf keer gevier word, mag by wyse van afwisseling slegs
een van die instellingsberigte (Matt, Mark, Luk, 1 Kor) plus
die selfondersoek (1 Kor 11:27-32) gelees word.

Die wat as kinders gedoop is,
word opgeroep om die beloftes
van God wat daarin vervat is, in
die geloof te aanvaar en dit in die
openbaar voor die gemeente te
bely. Die wat nie as kinders
gedoop is nie, rnaar tog gb dat
hulle deur God verbs is, moet oak
gedoop word sodat hulle sonder
twyfel mag weet dat hulle ingelyf
is by Christus en sy gemeente.
Hulle word egter eers gedoop
nadat hulle openbare belydenis
van geboof afgele het. Daarom
word elkeen van julie (die wat as
kindars gedoop is en die wat aan
stons gedoop gaan word) gevra
am opreg voor God en die ge
rneente op die volgende vrae te
gee:

3.1.2 EEN FORMULHER V~R VOLWASSE
DOOP EN BELYDEMSAFLEGGING
3.1.2.1 Opdrag: “Die Sinode dra dit aan die AKE op om

‘n formulier op te stel wat gebruik kan word om by
dieselfde geleentheid persone te laat belydenis aflê en
die voiwasse doop waar nodig te bedien.”
3.1.2.2 Aanbeveling
Die Sinode keur die onderstaande as ‘n bykomende formulier
goed wat vir die spesifieke geleenthede gebruik kan word:
FORMULIER VIR DIE OPENBARE BELYDENIS VAN
GELOOF EN DIE BEDIENING VAN DIE DOOP AAN
VOLWASSENES
Geliefdes in die Here Jesus Christus
WESE EN DOEL
VAN BELYDENIS
AFLEGGING

dat die Here ons deur die doop

Eerstens, gb jy dat die leer soos
in die Cu en Nuwe Testament 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?

Cm iou geloof te bely beteken dat
jy met die mond bely wat jy ook
met die hart gb, naamlik dat Je
sus die Here is. Dit beteken dat jy
die evangelleboodskap aanvaar,
belydenis doen van iou sonde en
in Jesus Christus as persoonlike
Verlosser en Saligmaker gb. Hier
die geloof is ‘n antwoord op die
vernuwende werking wat God in
ons begin het. Van hierdie werking
van God is die doop ‘n teken en
seël. Gelowiges (en gelowiges se
kinders) moet gedoop word omdat
God daardeur aan ons verkondig:

Tweedens, beloof jy om as lidrnaat
van die gerneente van Christus
deur sy genade in die belydenis
van die leer tot die einde van iou
lewe te volhard, en alle leringe wat
daarvan afwyk, te verwerp?
Derdens, bely jy dat die Here Je
sus Christus iou persoonlike Ver
losser is en dat jy Hom liefhet. Be
loof jy am Hom te dien, sy Naam
getrou te bely voor die mense en
om aktief aan die werksaamhede
van die kerk deel te neem?

*
dat Hy ons in sy verbond in
sluit, ons tot sy kinders aanneem
en ons deel laat he in al die voor
regte van die verbond

dat ons deur die doop verbind
word aan Christus wat ons sonde
deur sy bloed afgewas het
*

dat ons ou, sondige lewe saam
met Horn aan die kruis gesterf het
en saam met Horn begrawe is,
maar dat ons ook weer deur sy op
standing lewend gemaak word
sodat “ons vir die sonde dood is
en vir God lewe” (Rorn 6:11)

Ten sbotte, beloof jy dat jy iou on
derwerp aan die kerklike tug?

*

dat ons deur die doop ingelyf
word in die kerk van Jesus Chris
tus en dat ons daarin as lewende
*

Elkeen antwoord afsonderlik,
hardop: “Ja” (Die groep kan die
Credo saam hardop sé).
VERKLARI NG

Cp grand van die genadeverbond,
soos verseël deur die doop, en
kragtens die belydenis wat julie so
pas afgelê het, word hiermee ver
klaar dat julIe belydende bidmate is
van die Nederduitse Gereformeer
de gemeente van
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1 Tim 6:12

Heb 10:24

Joh 13:35
GEBED

In die goeie wedloop van die geloof
moet jy al iou kragte inspan en die
ewige lowe as prys behaai. Daar
toe het God iou geroep en het iv
die goeie belydenis voor baie
getuies afgelê. Gemeente, sien om
na hierdie lidmate, ontvang hulle
as mede-lede van die liggaam van
Christus. Moedig huile aan tot
iefde en goeie werke en bid vir
hulle. Leef in liefde met mekaar
saam, want ons Holland het gesê:
“As julie mekaar liefhet sal almal
weet dat julie dissipels van Mv is.”
Barmhartige God en Vader, ons
dank U dat U u werk voortsit en
hierdie broer(s) en suster(s) geroep
en gebring het om bolydonis te
doen van hulle geloof in U.
Ons bid dat U hulie deur u Hoilige
Gees hoe langor hoe sterker sal
bind aan Jesus Christus en sy
kerk. Ons bid dat U hulle sal
staande hou en laat grooi in die
geloof en kennis van ons Here Je
sus Christus; dat U hulle voort
durend sal lel tot ‘n lewe van diens
en gehoorsaamhoid aan U, tot
kragtige getuies in die wêreld, en
dat U hulle sal bewaar van ver
soeking. Gee dat hullo in die laasto
dag onder die skare van uitverko
renes in oorwinning voor U troon
sal verskyn. Ons vra dit in die
Naam van ons Here Jesus Chris
tus. Amen.

3.2 PROEFSANGBUNDEL
3.2.1 Opdrag 1: “Die Sinode gee aan die Algemene
Kommissie vir die Erediens opdrag om voort to gaan met
die saamstel van ‘n proefsangbundel van liedere wat
moontlik by ‘n volgende horsiening van die Gesangobun
del as gesange opgeneem kan word. Nadat die bundol
voltooi is, moot die Kommissie voortgaan met die pub
liseer en verspreiding daarvan.”
Dit is vir die kommissie aangenaam om to rapporteer dat die
work suksesvol afgehandel is en dat die proefsangbundel,
SING ONDER MEKAAR in 1989 as uitgawe van die NG Kerk
boekhandel verskyn het. Die eerste oplaag was 70 000, die
twoodo 40 000. Daarvan was daar in Maart 1990 reeds
110 000 verkoop en die uitgewers was besig met ‘n derde
oplaag van 20 000. Daar hot intussen ook ‘n slapbanduit
gawe sonder musiok verskyn waarvan die eersto oplaag van
5 000 so good verkoop dat gewerk word aan ‘n twoedo
oplaag. Die bundel bestaan uit 47 liodere wat ‘n verskeidon
held van style verteenwoordig. Uit die Jeugsangbundel is
19 liedere oorgeneem (sommige hiervan is ook Hallelujalie
dere) en ult die Halleluja is 9 oorgeneem. Die ros is uit ander
bundels verkry en daar is ook enkele heeltemal nuwe
skeppings.
3.2.2 Opdrag 2: “Die Algemene Sinode besluit om dit
aan die AJK en AKE op to dra om te besin oor die wens
likheid van die gobruik van die Jeugsangbundel in die ere
diens. Indien bevind word om by geloentheid wel die
Jeugsangbundel in die erediens to gebruik, moot hulle
riglyne daarvoor opstel.”

“Die Aigemene Sinode gee opdrag aan sy kommissie vir
die Erediens om aan die Kerkverband biding to gee ton
opsigte van liedere in die huidige Jeugsangbundel en
Halleluja wat goskik geag word vir liturgiese gebruik on
oorweging verdien vir later opname in die Psalm- en
Gesangeboek.”
3.2.3 Kommissie se optrede
*
Verteenwoordigers van die AKE en die AJK hot gesa
mentlik besluit om die aanvanklike bedoeling van die Jeug
sangbundel, naamlik dat dit nie vir erediensgebruik goskep
en bedoel is nie, weereens te bevestig en to onderstroep.
*
In die big van die feit dat die Kommissie vir die Proefsang
bundel (subkommissie van die AKE) die hole Jeugsang bundel en die Halloluja gofynkam hot en ‘n aantal van die lie
dere vir erediensgobruik gokeur het, sien die AKE tans nio
sy weg oop om onigo verdere liodere ult genoemdo bundols
vir erediensgebruik aan to beveel nie.
*
lndien die Sinode die aanbeveling van die AKE in ver
band met die daarstelling van eon liederebundel goodkeur,
kan sommigo van die liedere wat nie in die Proofsangbun
del opgeneom is nie, moontlik weer dour die betrokke kom
missie oorweeg word (sion ander aanbeveling i.v.m. slogs
eon liodorebundel).

3.2.4 Aanbeveling
3.2.4.1 Die Sinode herbevestig sy standpunt dat die liedere
van die Jeugsangbundel in sy huidige vorm, nie in die ere
diens gebruik behoort te word nie.
3.2.4.2 Die Sinode spreek sy dank uit teenoor die Kommis
sie vir die Proefsangbundel vir die werk wat gedoen is om
SING ONDER MEKAAR die hg te Iaat sien. Die Sinode moedig gemeentes aan om hierdie bunde! naas die gesangebun
del ‘n volwaardige plek in die erediens te gee.
3.2.5 Eon Liederebundel
3.2.5.1 Aanbeveling
3.2.5.1.1 Die Sinode aanvaar die beginsel dat die kerk slegs
een hiederebundel vir alle geestelike sang (binne en buite die
erediens) behoort te he.
3.2.5.1.2 Ter uitvoering van hierdie beginsel word in
samewerking met die AJK ‘n kommissie vir Kerksang (‘n
subkommissie van die AKE) benoem wat bestaan ult teo
be, kerkmusici, musici, betterkundiges en jeugleiers, om op
‘n deurlopende basis hiedere te keur en te skep vir gebruik
in die kerk. Die Sinode dra dit aan die tydehike kommissies
vir Jeug en Erediens op om gesamenthik ‘n aanbeveling oor
persone wat op die Kommissie moot dien, tydens hierdie
sitting te doen.
3.2.5.1.3 Dit word aan bg kommissie opgedra om van tyd
tot tyd proefbundels die big te baat sien sodat hiedere in die
praktyk getoets kan word.
3.2.5.1.4 Die kommissie moet binne 10 jaar een omvat
tende hiederebundel die hg laat sien. Hierdie bundeh moet ‘n
verskeidenheid van style verteenwoordig, maar in ahle op
sigte voldoen aan die toelogiese en musikahe oortuigings en
praktyk van die Ned Geref Kerk.
3.2.1.5. Die Sinode keur ‘n jaarlikse begroting vir hierdie
werk goed en besluit verder om alle fondse wat in die vorm
van tantième op pubhikasies deur die AKE gegenereer word,
vir ten minste die volgende 10 jaar vir hierdie doel beskik
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baar te hou. Die AKF kry v&mag om hierdie fondse, na
voorlegging deur die AKE, slegs vir die bevordering van die
kerklied te bestee.

3.3 HANDBOEK VUR DUE EREDUENS
Opdrag: “Die Sinode dra dit aan die AKE op om so gou
moontlik ‘n nuwe uitgawe (nie ‘n hersiene uitgawe nie)
van DIE KERKBOEK voor te berei en te Iaat publiseer. Die
kommissie moet dit oorweeg om gegewens wat in DIE
EREDIENS verskyn op datum te bring en as deel van DIE
KERKBOEK uit te gee.”
Die kommissie het ‘n totaal nuwe boek “HANDBOEK VIR
DI~ EREDIENS” die hg Iaat sien. Die boek is in 1988 deur
die NG Kerk-Uitgewers gepubliseer en langs die gewone
kanale versprei.

4. ATMOSFEER UN DUE ERED~ENS
4.1 Op versoek van die kommissie het die SKE van Noord
Transvaal ‘n studie gemaak oor die onderwerp: Atmosfeer
in die erediens. Die resultaat was meegaande studiestuk van
dr JC Muller wat deur die AKE in behandeling geneem is.
Die kommissie vereenselwig horn met die inhoud daarvan
en I~ aanbevelings aan die Sinode voor.

D!E ATMOSFEER IN DIE EREDIENS
Met atrnosfeer word die stemming of gees wat in ‘n
bepaalde situasie heers, bedoel. Jou totale belewenis van
‘n byeenkorns word deur die begrip beskryf. Jy kom van
die kerk af en iv beskryf die erediens as “spontaan”,
“persoonlik”, “gernoedelik”, “styf” of “vrolik”. Dit is
die algernene indruk wat alles saarn op iou gernaak het.
Afgesien daarvan dat iv dit moeilik vind om iou bewe
ring te staaf met feite, is dit ook ‘n uiters subjektiewe
aangeleentheid. Die diens wat iv as “gemoedelik”
beskryf, kan ‘n ander kerkganger weer as “styf” of “for
meel” beleef. Die heersende stemming binne iou beIn
vloed iou waarnerning van die gebeure rondom iou. Mens
stap nie soos ‘n tabula rasa (skoon Iei) die kerkgebou in
nie. Jy stap daar in met ‘n bepaalde gemoedstemming.
Hierdie luim of gemoedstemming het heel moontlik oor
‘n hele aantal dae ontwikkel en verskeie faktore was daar
voor verantwoordelik.
‘n Bietjie nadenke oor die verskynsel van atmosfeer in
die erediens, bring ‘n mens dus tot die konklusie dat dit
‘n ingewikkelde en daarby subjektiewe verskynsel is. Tog
is dit ‘n realitiet waarmee deeglik rekening gehou moet
word. Die stemming wat heers en wat mense beleef is net
soveel ‘n werklikheid as die banke waarop hulle sit. En
dit is nie net ‘n werklikheid nie, maar ‘n medebepalende
faktor in die kommunikasie wat plaasvind (of wat nie
plaasvind niefl. Stemming het immers te doen met die
hele mens. Dit is ‘n eksistensiële ervaring. Jou totale
waarneming van die erediens word gekleur deuriou stem
ming. Die atmosfeer wat daar in ‘n erediens heers en wat
deur die betrokkenes aangevoel word, is van kardinale
belang.
Die vraag wat nou opkom, is of dit hoegenaamd moont
lik is om die atmosfeer in die erediens te beheer of te
manipuleer? Is ons dan nie maar net uitgelewer aan die
gemoedstemming waarmee mense kerk toe kom nie —
gemoedstemminge wat deur baie faktore buite die ere
diens veroorsaak word en waarvan die atmosfeer in die
erediens net ‘n slagoffer is? Dft is egter ‘n eensydige weer
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gawe van die werklikheid. Hoewel ‘n mens met ‘n
bepaalde gemoedstemming die kerkgebou binne kom, is
‘n mens ook gedurig vatbaar vir nuwe invloede. Wanneer
die intensiteit van ‘n nuwe ervaring groter is as die
vorige(s) wat die heersende gemoedstemming bepaal het,
word ‘n nuwe stemming geskep wat in ooreenstemming,
maar ook in kontras met die vorige kan wees. Die pri
mere vraag is nie met watter gemoedstemminge mense
kerk toe kom nie, want daar is onnoembaar baie. Die
vraag is eerder, wat gedoen kan word om ‘n bepaalde
atmosfeer in ‘n erediens te skep?
Die skepping van atmosfeer~
Die versoeking bestaan om net ‘n vroom benadering te
volg en te sé dat die skepping van atmosfeer in die ere
diens die werk van God, die Heilige Gees is en dat liturg
en gemeente dit bloot van Horn moet afbid en verwag.
Dan word geredeneer dat ons hier op die terrein van die
diepste roeringç van ‘n mens se hart is, waar ons maar
net toeskouers en deelnemers kan wees, maar nooit
skeppers van atmosfeer nie. Sommige sou nog verder
wou gaan en selfs sê dat dit sonde is en ‘n oortreding
op die terrein van die Gees, indien ons ‘n bepaalde at
mosfeer probeer skep. So ‘n siening weerspieël egter ‘n
misverstand aangesien die implikasie daarvan sou wees
dat die mens fisiese wetmatighede (soos harde of
sagte banke, ligintensiteit, klankvolume ens.) in ag kan
neem en dit probeer aanwend in belang van die evangelie
maar psigologiese wetmatigdhede is die terrein van die
Gees en daar moet die hande af gehou word. Nee, at
mosfeer kan geskep word deurdat hierdie verskynsel
wetenskaplik nagevors word en die resultate sinvol
aangewend word. Die terreine van die Gees enersyds,
en die van die menslike wetenskapsbeoefening ander
syds, mag ook wat die erediens betref, nie geskei word
nie. Ook wat die atmosfeer in die erediens betref, mag
die werk van die Gees nie as alibi vir luiheid en swak
beplanning gebruik word nie.
Met die voorafgaande as uitgangspunt, kan nou verklaar
word dat die Heilige Gees as eerste Skepper van die at
mosfeer in die erediens gesien moet word. Die korrekte
atmosfeer in die erediens moet dus voor alles nie gemaak
of bewerk word nie, maar gesoek word. Die erediens is
voor alles God se byeenkoms waar die Verbondsgod kom
om sy verbondsvolk te ontmoet. Daarom word so ‘n
byeenkoms altyd met die “votum” begin, waarin verklaar
en bely word dat dit nie ‘n bloot menslike samekoms is
nie, maar dat God self daar teenwoordig is. Hy is die
eerste Subjek en die eintlike Werkende in die erediens.
Daarom bestaan daar ‘n spanningsveld in die erediens.
Dit is daar en hoef nie geskep te word nie, dit moet eerder
net ontdek word. Mens kan dink aan die beeld van die
hoogspanningsdrade van EVKOM wat dwars oor ‘n plaas
gespan is. Dit is daar en dit is ‘n werklikheid, maar dit
word eers ‘n ervaarde werklikheid wanneer die boer ‘n
transformator laat installeer en so van die elektrisiteit be
gin tap. God is teenwoordig in die erediens, dit mag ons
maar gb. Maar ervaar die gemeente dit? Ontdek hulle dit
Sondag na Sondag?
Voordat ons kan begin dink aan die “transformator”, of
aan maniere hoe ons meer kan beleef van die spanning
of atmosfeer van God se teenwoordigheid, moet ons eers
net gb aan die werklikheid daarvan. Die werking van die
Heilige Gees moet ons uitgangspunt wees. Dit en dit al
been sal ons daarvan weerhou dat ons ons toevbug neem
tot allerlei kunsgrepe waardeur uiteindelik ‘n kunsmatige
atmosfeer geskep word. Daar moet by liturg en gemeente
‘n opregte oortuiging leef dat die atmosfeer in die ere
diens eerstens ‘n saak van God is — dat ‘n belewenis
van die heibige teenwoordigheid van God nie deur ‘n mens
of mense gegee kan word nie. Dit be in die vrymagtige
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Die aard van die atmosfeer in die erediens
Ons kan nie begin skep aan ‘n atmosfeer voordat ons nie
helderheid het oor watter soort atmosfeer daar in die ere
diens behoort te heers nie. Die ware aard van die ere
diens kan met twee begrippe weergegee word: ontmoe
ting en viering. In die erediens ontmoet God sy gemeente
en die gerneente ontmoet sy Here in feesvierende blyd
skap. As die atmosfeer in die erediens dus eg wil wees
en nie kunsmatig nie, sal dit iets van die ontmoeting en
die viering op ‘n stemmingsvolle wyse rnoet oordra.

ameublement, die kunswerke, ensovoorts. Wat ons eg
ter nie uit die oog moet verloor nie, is die feit dat dit nie
die lee kerk is wat die erediens se atmosfeer bepaal nie,
maar die kerk met die aantal mense wat Sondag daar aan
bid. Dit help nie om ‘n kerkgebou op ‘n weeksoggend te
besoek en ‘n evaluering te maak van die atmosfeer wat
die gebou het nie. Die kerkgebou met die aantal mense
daarin, maak die aanbiddingsomgewing uit en dit skep
die atmosfeer. Dit is waarom ‘n eenvoudige kerkgeboutjie
sonder enige simboliek of kleure, maar wat volgepak sit,
dikwels ryker aan atmosfeer is as ‘n pragtige kerkgebou
wat halfvol mense sit. ‘n Kerkgebou moet ‘n atmosfeer
van ontmoeting en feestelikheid dra. Hoe hoer die digt
heid van die mense, hoe groter die ervaring van feestelik
heid. Dink maar aan volksfeeste of enige ander fees
geleentheid. Hoe groter die gedrang, hoe groter die
sukses van die fees! ‘n Kerkgebou kan daarom eerder te
klein as te groot wees en as ‘n gebou te groot geword
het vir ‘n krimpende gemeentetjie, moet planne gemaak
word om die atmosfeer te red.

Aan die een kant sal die atmosfeer sober en stemmig
wees. In die erediens ontmoet die gemeente niemand
minder nie as die Almagtigel Daarorn is ‘n Iigte, speelse
atmosfeer nie van pas nie. In die erediens betree ons die
heiligheid van God. Wat ookal in die erediens gebeur, ge
beur coram Deo, in die teenwoordigheid van God.
Daarvan moet die gemeente deurentyd bewus wees en
dit moet deur die atmosfeer gedra word. ‘n Jolige atmos
feer met familiêre verwysings na God, is vreemd aan die
aard van die erediens. Geestelike lewe mag nooit met
geestelike jolyt verwar word nie! Aan die ander kant moet
daar ‘n feestelike atmosfeer heers. Die kerkganger moet
die ervaring he dat hier jets gebeur want ‘n fees is altyd
‘n gebeurtenis. So gesien, is ‘n feestelike atmosfeer die
teenoorgestelde van ‘n vervelige atmosfeer. Ongelukkig
is kerkdienste bekend daarvoor dat dit vervelig is. Nee,
as die erediens ‘n fees is, mag dit nie op die vlak van die
alledaagse en vervelige funksioneer nie. Daar sal elke keer
‘n atmosfeer van uitsonderlikheid moet heers, anders ver
loor dit sy feeskarakter.

TaaI
TaaI dra nie net betekenis oor nie, dit dra ook gevoelens
oor. Die manier waarop taal aangewend word, skep ‘n
bepaalde atmosfeer en die atmosfeer is medebepalend
vir die betekenisinhoude wat oorgedra word. Die
gemeente takseer die dominee grootliks aan die hand van
sy taalgebruik. Wetter woorde kies hy, hoe span hy hulle
in, watter aksente lé hy? Formele skryftaal van die kan
sel af, sal ongetwyfeld ‘n atmosfeer van styfheid en af
stand skep. ‘n Geseistrant in eenvoudige spreektaal, aan
die ander kant, sal ‘n atmosfeer van gemoedelikheid en
nabyheid skep. Die platvloerse taal van die straat, sal
weer ‘n atmosfeer van ligtelikheid en oppervlakkigheid
veroorsaak. Dit sou dus dwaas wees om jou te bedien
van of formele skryftaal of platvloerse straattaal, en te
verwag dat ‘n stemming van ‘n feestelike ontmoeting met
God sal heers. Dit taal mag nie te deftig wees nie, dan
is die afstand te groot. Dit mag ook nie te plat wees nie,
want dan is die diepte van die ontmoeting in gedrang.

Maar nou moet beklemtoon word dat ‘n feestelike atmos
feer niks te doen het met die “keep smiling” van die
beroepschristen nie. Enige fees rafel uit en laat ‘n wrang
smaak in die mond as dit nie opkom uit die egte gevoe
lens van die deelnemers nie. Egtheid is die wagwoord.
En verder moet die viering deur die ontmoeting gebalan
seer word. Ongebreidelde geestelike jolyt sou moeilik jets
van die ontsag (vrees) waarmee die gemeente sy Skep
per ontmoet, kan weergee. Die erediens moet ‘n ge
beurtenis wees, maar dit is ‘n vreemde gebeurtenis. Die
erediens moet ‘n fees wees, maar dit is ‘n unieke fees.
Daarom sal die atmosfeer van die erediens uniek moet
wees — anders as die van die teater, die pawiljoen, of
die volksfees. Dit moet die atmosfeer dra van ‘n feeste
like ontmoeting met die Lewende God.

Taal behels natuurlik ook stiltes. Taal word immers nie
optimaal aangewend wanneer ‘n stortvloed van woorde
eenvoudig onophoudelik voortdreun nie. Effektiewe taal
gebruik is ekonomiese taalgebru~k. Daar is mm instru
mente wat meer effektief is in die skep van atmosfeer
as ‘n stilte of pouse op die regte plek. In Openbaring 8
lees ons van ‘n halfuur stilte wat daar in die hemel ge
kom het en dit is asof mens die gelaaide, gespanne at
mosfeer wat daardeur geskep word, kan aanvoel.

genade van God en daarom moet dit van Horn verwag
word. So ‘n geloofsoortuiging sal natuurlik nooit aanlei
ding gee tot ongeërgdheid oor die atrnosfeer asof ons
geen verantwoordelikheid het nie. God se werk hef nooit
ons verantwoordelikheid op nie. Inteendeel, geloof in God
inspireer ons juis tot aksie. Daarom kan ons nou voort
gaan om te dink aan die installering van die transforma
tor — aan metodes om meer van die geweldige atmos
feer van God se te~nwoordigheid te beleef.

Stemmingsinstrumente
Bewustelik of onbewustelik is ons almal aandadig aan die
atmosfeer wat tydens die erediens heers. Daarvoor benut ons ‘n hele aantal instrumente of middele. Dit word
net kortliks aangestip.
Die gebou
Die omgewing waarin ons aanbid het ‘n groot invloed op
ons gevoelens, reaksies en denke — ‘n invloed wat nie
net deur die sigbare bepaal word nie. Die totale sintuiglike
ervaring wat die omgewing veroorsaak, bepaal die atmos
feer wat dit vir iou het: die reaksie van die gebou op klank
(akoestiek), die tas-ervaring, die reuk van die gebou, die
temperatuur, die ligintensiteit, die kleure en teksture, die

Sang en musiek
Is dear enigiets wat beter atmosfeer skep as musiek en
sang? Gebruik ons dit genoeg in ons gereformeerde ere
diens? Die meeste gemeentes beskik oor ‘n goeie orrel
en daar word ‘n hele paar liedere in elke erediens gesing,
maar benut ons sang en musiek doelbewus as stem
mingsinstrumente? As gevolg van ons oorbeklemtoning
van die intellektuele en kognitiewe aspekte van kom
munikasie, word musiek in die gereformeerde erediens
hoofsaaklik aangewend om sang te begelei. Daar is ‘n
orrel in die kerk sodat die mense makliker ken sing en dit
is al. Afgesien van die voor- en naspel, is die enigste plek
binne die erediens waar die orrel as stemmingsinstrument
gebruik word, tydens die opneem van die offergawes en
tydens die uitdeel van die brood en wyn by nagmaal. En
hoe dikwels word dit selfs daar nie met die oog op at
mosfeerskepping gebruik nie, maar bloot om die on
gemaklike stilte of die geklingel van die geld te verdoesel.
Indien dit die geval is, word musiek nie gebruik nie, maar
misbruik!
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Musiek is een van die effektiefste middele in die moderne
mediagebruik waarmee atmosfeer geskep word. Daar is
geen film, video of selfs skyfiereeks, wat nie van musiek
gebruik maak om by die kyker ‘n bepaalde stemming te
skep nie. Dit gebeur dikwels dat klein kinders voor die
TV hulle oë of ore toedruk flog voordat die gewelddadige
toneel werklik verskyn. Die musiek wat gespeel word,
het verklap wat kom. Hierdie uiters effektiewe middel
moet meer doelgerig in ons eredienste aangewend word
met die oog op die skepping van ‘n korrekte atmosfeer.
Musiek gee intensiteit aan wat ons dink, sê en doen in
die erediens. Dit help ons om uitdrukking te gee aan
gevoelens wat dikwels moeilik (of glad flue) op die ver
bale vlak geartikuleer kan word. So gesien, open sang
en musiek deure vir deelname. En wanneer daar deelname
is, is die moontlikheid van ‘n feestelike ervaring soveel
groter. Dit is opmerklik dat geen fees — flue ‘n sportfees
of ‘n volksfees of enige fees file — sonder gemeen
skaplike sang plaasvind flue. Samesang skep ‘n atmos
feer van betrokkenheid en deelname — stemminge wat
in die erediens nooit gemis kan word flue.
Egte kommunikasie
Die erediens is ‘n ontmoeting tussen God en sy
gemeente. Geen ontmoeting is moontlik sonder egte
kommunikasie nie. Die gemeentelede moet dus die gevoel
he dat hulle met God kommunikeer. Maar God gebruik
mense om met die gemeente te kommunikeer. Die
gemeente se aanvoeling van God se spreke, word dus
grootliks bepaal deur die wyse waarop die prediker met
hulle kommunikeer. Wanneer daar ‘n eerlikheid, egtheid
en direktheid is in die manier waarop gepreek word, het
mense dikwels die ervaring dat God self met hulle praat
— ‘n effek wat nie maklik verkry word deur ingewikkelde,
hoogdrawende en formele redevoering nie. Predikers
moet hulle taak flue sien as ‘n optrede voor mense (soos
by ‘n konsert) nie, maar eerder as ‘n intieme gesprek met
mense. So word ‘n atmosfeer van nabyheid en ontmoe
ting geskep.
Inhoudelike diepte
Al bogenoemde stemmingsinstrumente is nutteloos, as
dit flue gepaard gaan met teologiese diepte flue. ‘n Ere
diens word eers aangrypend wanneer dit die evangelie
vir iou op ‘n vreemde, nuwe wyse oopbreek. Die atmos
feer wat geskep word wanneer daar nuwe perspektiewe
geopen word en wanneer ons ‘n kykie kry in die onuit
spreeklike genade van God, word deur geen ander stem
ming oortref flue. Dit maak van die erediens ‘n gebeurte
nis! Daarom mag ons nooit verlei word om te dink dat
ons met kunsgrepe op die terrein van die argitektuur,
kuns, sang of musiek of op watter terrein ookal, ‘n ware
erediensatmosfeer kan skep flue. Hier gaan dit om ‘n ont
moeting tussen God en mens en daarom lê alles op ‘n
veel dieper viak.

4.2 Aanbevelings
4.2.1 Aangesien die atmosfeer wat in die erediens heers
so ‘n belangrike faktor is in die kommunikasie van die Woord
en in die ontmoeting tussen God en gemeente, spreek die
Sinode horn enersyds uit teen ‘n stemming wat in die ere
diens ingedra word vanuit ‘n sug na ‘n beslis-ongerefor
meerde geloofsbelewing. So word dikwels ‘n oppervlakkige
konsertagtige stemming ingedra waarin die egte Bybelse
liturgiese norme en sty! verloor word. Andersyds word kerk
rade en vera! liturge ernstig opgeroep om die skep van die
regte atmosfeer van feestelikheid, ontmoeting met en aan
bidding van God, vreugde en oorwinning, as ‘n taak te
beskou wat net soos die inhoud van die verkondiging, met
toewyding en versigtige beplanning benader moet word.
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4.2.2 Ten einde kerkrade meer bewus te maak van hierdie
aspekte van eredienskommunikasie, behoort die studiestuk
oor atmosfeer in die erediens by ‘n broederlike onderhoud
en/of ander geeenthede deeglik bespreek te word.

5. UTURG~ESE KREAT~W~TE~T
5.1 Op versoek van die AKE het die SKE van Noord
Transvaal ‘n studie gemaak van die behoefte wat daar be
staan aan liturgiese kreatiwiteit, maar met behoud van litur
giese orde en eenheid. Die resultaat was die meegaande
studiestuk deur dr JC Muller. Die AKE het horn daarmee
vereenselwig en iê op grond daarvan aanbevelings aan die
Sinode voor.

KREATIWITEIT IN DIE LITURGIE
Die orde van die diens soos wat dit ook op skrif gestel
kan word, kan vergelyk word met die partituur van ‘n or
kesuitvoering. Die partituur is onontbeerlik vir ‘ii sukses
voIle uitvoering, maar om van die uitvoering ‘n sukses
te maak is daar ‘n verskeidenheid ander meewerkende
faktore nodig. Die op-skrif-gestelde orde van ‘n diens is
onontbeerlik, maar dat God sy gemeente ontmoet en dat
sy mistieke omgang met sy yolk ook ervaar word, kan
nooit in drukietters vasgevang word flue (Elderenbosch
1968:205). Wat in die liturgie gebeur is die diepste uit
drukking van die gemeente se geloofsvisie en geloofser
varing (Jonker: 21). Liturgie word dus nie iewers (in ‘n
kommissie of sinode) gemaak flue, dit groei in en saam
met die kerk (Barnard 1981: 486). Daarom kan ‘n goeie
en verantwoorde skriftelike orde nooit ‘n liturgie van
kwaliteit en diepte waarborg nie. Net so mm as wat ‘n
uitstekende partituur flue noodwendig uitloop op ‘n uit
stekende orkesuitvoering flue. Daar is veel meer op die
spel. Uiteindelik is die geestelike ewe en geloofsdiepte
van liturg en gemeente die deurslaggewende faktore. Tog
maak ‘n goeie orde die pad oop vir ware liturgue. ‘n Goeie
orde sal egter ruimte laat vir aksente waaraan ‘n bepaalde
gemeente by ‘n bepaalde geleentheid behoefte het. Die
liturgie word flue gemaak flue, maar groei. Elke gemeente
is 5005 ‘n afsonderlike kweekhuis waar dieselfde plant
jie onder eie omstandighede vertroetel en versorg word.
Uiteindelik het elke kweekhuis sy eie plantjie — soos die
ander s’n, maar hoegenaamd nie identies daaraan flue!
Faktore wat liturgiese groei bevorder
1. Eietydse Liturgie
Hier moet tot versigtigheid gemaan word. ‘n Eietydse
liturgie mag flue maar bloot ‘n reaksieverskynsel teen
tradisionalisme wees nie. Dan bestaan die gevaar dat ter
wille van verandering en vernuwing wesenlike waardes
in die liturgie sonder voldoende kennis oorboord gegooi
word. Barnard wys op die gevaar van geestelike
pauperisme waar die liturgiese erfgoed van die kerk misken word (1981:501). Die kritiese vraag van Paulus in
1 Kor 14:36 verplig ons om steeds ems te maak met die
liturgie van die kerk van alle eeue en alie plekke: “Het
die woord van God miskien van julie af uitgegaan? Of het
dit julie alleen bereik?”
Tog mag die versigtigheid waartoe gemaan word, ons
flue weerhou daarvan om met groot ems te soek na ‘n
eietydse liturgie flue. Liturgie moet altyd ‘n gerigtheid, ‘n
gestuurdheid he. Ware iiturgie is altyd liturgie vir mense
— nie vim mense in die aigemeen flue, maar vir bepaaide
mense van ‘n sekeme tyd en plek. ‘n Goeie voorbeeld van
‘n liturgie wat nie aan ruerdie vereiste voldoen het flue en
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daarom tekens van die dood getoon het, was die Roomse
liturgie van die 1 6de eeu wat in Europa voortgegaan het
am die erediens in Latyn aan te bied, ongeag die voertaal.
Die beginsel van die tydgebondenheid van die liturgie ver
pug die kerk am weer en weer na te dink oor wat die ken
merke van die bepaalde tyd is en wat die geestelike be
hoeftes van die hedendaagse mens is. Die erediens moet
in hierdie wêreld funksioneer as teken van die koninkryk
van God — ‘n teken dus vir die wêreld en daarom begryp
baar deur die wéreld. In ‘n rapport aan die sinode van die
Geref. Kerk Nederland oor die liturgie, word vier motiewe
genoem vir alle besinning oor die erediens: die
Skriftuurlike, die historiese of ekumeniese, die konfes
sionele en die pastorale (1965-6:9-11). Dit is hierdie
laaste motief naamlik die pastorale wat die liturgie dwing
am eietyds te wees. Tradisionalisme en ‘n pastorale
benadering tot die liturgie kan naoit gerym word nie. As
die mens van die hede volkome ernstig geneem word,
mag ‘n bepaalde gestalte van die erediens uit ‘n moment
van die geskiedenis nooit tot die absolute maatstaf verhef
word nie.
Hoewel die oorgelewerde liturgie met die grootste eer
bied en dankbaarheid bejeen moet word, moet dit steeds
getoets word can die behoeftes en geloofsinsigte van die
mens van nou. Tradisionalisme meg nooit ‘n beginsel in
die liturgie word nie (Brunner 1954:280). Die kerk sal dus
goeie balans moet hou tussen die oorgelewerde en die
eise van die hede. Dit behoort egter nie vir die kerk moeilik
te wees nie want ons staan immers in die vryheid van
die evangelie sodat dit nie vir ons nodig is am enersyds
slawe te wees van die oorlewering nie of andersyds in
angs daarvoor te lewe nie.
2. Liturgie as geloofsuitdrukking
In die erediens vind daar nie alleen geloofsbelydenis pleas
nie, maar oak geloofsuitdrukking. Omdat die geloofsin
houd nooit verander nie, is daar lets konstants oak in die
uitdrukking daarvan saos ons dit sien in die rite van die
erediens. Tog moet die geloofsbelydenis ir. elke tyd nuut
verwoord word en in elke tyd oak nuwe gestaltes van
uitdrukking in die liturgie vind. Ons moet weet “dat het
in de liturgie maar niet gaat om een ‘vorm’ of een kunst
zinnige verfraaiing, maar dat de diepste momenten van
geloofsvisie en geloofsexpressie in het geding zijn”
(Jonker: 21). Die liturgie skep die moontlikheid en
geleentheid am op die dinamiek van die woord van Gad
met geloof te reageer. In die liturgie het ons te make met
die “Gipfel und Quelle”, tappunt en bran van alle kerk
like aktiwiteite (uitspraek van die Tweede Vatikaanse
Konsilie, aangehaal deur Daiber 1980:75).
Wanneer die liturgie ontaard het in ‘n blote ritueel en nie
meer werklik die hoagtepunt van die geloofsuitdrukking
van die gemeente is nie, vervul dit die funksie van ‘n
slaappil in plaas van dat dit ‘n bran van lewe is. Volgens
Hoorn is dit dan oak die rede waaram baie eredienste so
dodelik vervelend geword het: “Omdat het meestal niet
functioneren zoals het alieenmaar functioneren kan — als
expressie van een geleefde gemeenteleven... expres
sie in symbolen van verootmoediging en hoop, van geloof
en mededeelzaemheid, van gemeenschap en verantwoor
delijkheid” (Hoorn 1971:73).
Die erediens is die middeipunt van die gemeentelike (ewe.
Daar ward die (ewe van die gemeente in die wéreld ge
bore en gevoed. “De eredienst is de praefiguratie van het
(even van de gemeente in de wereld” (Bolkenstein
1968:36). As die gemeente daar, in die sentrum ‘n on
mondige en passiewe gemeente bly, sal dit noodwendig
ook so wees in sy ontmaeting met die wêreld. Die am
gekeerde is gelukkig ook waar!
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3. Vryheid in die liturgie
Christus is die einde van die wet — ook die einde van
wettiese rituele van die erediens! Daarom verskil die
gestalte van die erediens van die ekklesie fundamenteel
van die van die erediens onder die Ou Verbond (Brunner
1954:271). Die nuwe erediens steen nie onder voor
skrifte en wette nie, maar in die vryheid van die Gees.
Liturgie is die gevoig van die vrymagtige werking van die
Heilige Gees. Uit Efes. 5:18—20 word dit duidelik dat
die vervulling met die Heilige Gees tot gevalg het dat
mense “onder mekaar” en “tot eer van die Here” psalms,
lofgesange en ander geestelike Iiedere sing. Aan die ander
kant vind ons nie in die Nuwe Testament enige voorskrifte
oor hoe die erediens ingerig behoort te word nie. Al wat
ons in die rigting kry is Paulus se vermaning in 1 Kor. 14
dat alies in die byeenkomste van die gemeente ardelik
moet verloop. Vryheid in die liturgie moenie teenoar arde
in die liturgie gestel word nie. Die beginsel van vryheid
dwing ons am die balans êrens tussen ‘n onordelikheid
aen die een kant en ‘n wettiese voorskriftelikheid aan die
ander kant te soek.
Verder kan ans sé dat ons in die Nuwe Testament slegs
buitelyne van die liturgie kry: Die dissipels van Jesus het
bymekaar gekom valgens die sinagogale tradisie, am die
Woard te hoar en te reageer met gebed en lofsegging.
Die dood van die Here is verkondig en hul verlossing is
gevier in die sakrament. Dear was sander twyfel ‘n graot
mate van vryheid in die liturgie met die praklamasie en
die respans as die substansiële dele wet altyd teenwaor
dig was.
Sodra ans aanvaer dat dear vir die erediens van die Nuwe
Bedeling geen bloudruk of voorskrifte gegee is nie en dat
ans (ewe in die vryheid van die Gees, moet ans oak aen
veer dat dit nie moontlik of wenslik is am aan een
bepealde diensorde die dogmatiese groen hg te gee en
dit as’t ware te kenoniseer nie. Ons uitgangspunt moet
eerder wees am te probeer om die “kritiese grense”
(Brunner 1954:268) af te steek wearbinne elke erediens
moet beweeg ten einde nie die suiwerheid van die evan
gelie te verlaat nie. VerskiIlende plekke en verskillende
tye noodsaak aanpassings en vernuwing aan die liturgie.
Dit is ook maontlik am sulke aanpassings te meak sander
am die grense van Bybelse en konfessionele suiwerheid
te oorskrei. As ‘n bepaelde Iit~jrgiese orde vir een
gemeente heeltemal bevredigend i~ sonder dat dear enige
behoefte bestaan aan vernuwing, hoef dit nie noodwen
dig oak so te wees in die volgende gemeente nie. Soos
wet dit duidelik word uit Paulus se briewe dat nie alle
gawes van die Gees in elke gemeente voorgekom het nie,
so is dit duidelik dat daar geen gelykluidende liturgie vir
al die vroeë gemeentes bestaan het nie. Dear bestaen dus
geen grand daarvoor om vandag ‘n erediensorde abso!uut
voorskriftelik te meek vir alle gemeentes nie. Soos die
verslag van die Christian Reformed Church dit stel:
“People of one place have needs and capabilities differ
ent from people in another place. Therefore some peop
le have bath a need and a readiness for liturgical change
that others do not have” (1974:24).
4. Kreatiwiteit in die liturgie
As die vryheid van die gemeente net tot uiting ken kom
in ‘n keuse, wet by sommige elemente van die erediens
tussen ‘n peer voorgeskrewe moontlikhede gemaak ken
word, is dit nie vryheid nie, maar eerder ‘n bietjie speel
ruimte binne ‘n vasgestelde wet. Dear sou eileen van vry
heid in die liturgie sprake wees indien die moontlikheid
van ‘n kreatiewe betrokkenheid by die liturgie bestaan
en nie slegs die moontlikheid yen die meek van ‘n beperk
te keuse nie. As dit waar is dat liturgie nie gemaak word
nie, maar groei; as liturgie die geloofsuiting yen ‘n be
paalde gemeente onder bepealde omstandighede is, den
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moet ‘n iturg en gemeente die ruimte he om binne sekere
grense ‘n kreatiewe bydrae tot sy eie liturgie te lower.
Waarskynlik was sinodes van die verlede bang om te veel
ruimte te Iaat vir kreatiwiteit omdat dit ‘n te groot waag
stuk sou inhou. Die oorwegings was waarskynlik die een
heid van die kerk wat in die liturgie tot uiting moet kom
en ‘n vrees dat liturgiese kwaliteit ingeboet kan word.
Ons moet egter onthou dat liturgiese (en daarom
teologiese) kwaliteit nie gewaarborg word deur vaste formules en geykte orde nie (Schultz 1 9821:38>. ‘n Opening
vir kreatiwiteit hou wel gevare in, maar myns insiens hou
die uitsluiting van kreatiwiteit wat noodwendig lei tot
tradisionalisme, ritualisme en wettisisme, veel groter go
vare in.
Nou bly die vraag nog: op wie so weg Iê hierdie liturgies
skeppende verantwoordelikheid — op die weg van die
predikant, die gemeente, die kerkraad, die ouderlinge, die
kommissie vir die erediens, of by wie? Hier moet weer
gewys word op die beginsel wat reg aan die begin van
hierdie studiestuk gestel is naamlik dat liturgie die diens
van die gemeente is. Dit moot geloofsuitdrukking van die
gemeente wees. “Die Gemeinde darf nicht nur in der
Gestalt der ‘Gottesdienstbesucher’ in Erscheinung tret
en, sie muss in einer für den Gottosdienst verantwort
lichen Gruppe gestalt gewinnen” (Daiber 1980:88>. As
liturgie dan die diens van die gemeente is, behoort eon
man nb alleen die verantwoordelikheid vir die beplanning
van die liturgie to neem nie. ‘n groep lidmate wat afgewis
sel word, behoort dour die liturg betrek to word met die
oog op die beplanning van die liturgie vir bepaalde
dienste. Die liturgie is immers nie slegs die liturg so
geloofsuitdrukking nie, maar die van die gemeente.
5. ‘n Basiese orde
Dit wil voorkom asof daar net eon manior is waarop die
beginsels van vryheid en orde gelyktydig gehandhaaf kan
word en dit is om slegs ‘n basiese orde oi grondvorm daar
to stel. Hierdie grondvorm moot uitdrukking gee aan die
feit dat die kerk as geheol of saam betrokke is in die litur
gie. Hierdeur moot gemeentes ook liturgies saamgebind
word. Dieselfde basiese orde moot herkenbear wees in
die dorp en in die stad, op die verskillende Sondae van
die kerkjaar, in die hospitaalkapel en in die studentekerk.
Die grondtrekko van die erediens moot dieselfde woos
of dit nou gehou word in ‘n armoedige hut of in ‘n wool
derige kerk. Andersyds moot daarmee rekening gehou
word dat nie alle gemeentes gelyk is nie en dat daar
ruimte behoort to woes vir bosnoeiing of verdere ontplooi
ing van die erediens. Daarom moot daar ‘n basiese orde
daargestel word wat die moontlikheid aan elke gemeente
laat om na gelang van omstandighede ‘n baie eenvoudige
of andersins breër uitgewerkto erediens aan to bied. So
sal ons ons pad moot vind tusson ondraaglike eenvormig
heid aan die eon kant en ‘n harwar van ordeloosheid aan
die ander kant.
Die implikasie hiervan is dat die toekomstige liturgiese
diensboek van die kerk eerder die karakter van ‘n huip
of voorbeeldboek moet aanneem in pleas van ‘n book met
voorskrifte. Die gevaar is nie denkbeeldig nie dat “Die
Handbook” soos wat dit nou aangepak word, kan uit
groei tot ‘n moderne “Codex Liturgicus”, ‘n liturgiese wet
(Schultz 1982:37).
In die hg van die Skrif, die gereformeerde belydenis, die
liturgiose tradisie en in die hg van logiese verstaanbaar
heid, kan ses hoekstene in ‘n bepaahde volgorde neergele
word. Hierdie hoekstene en die volgorde waarin hulle
staan is ononderhandehbaar. Daarin word die moos we
senliko van die verhouding tussen God en sy verbondsge
meente uitgedruk. Maar as onderafdelings van hierdie
hoekstene, is daar ook die boustene wat afgewissel en
aangepas ken word na golang van die bopaalde omstan

dighede waarin die ered~ens gehou word. Binne hierdie
bhokkies (sien die uiteensetting hieronder) hoef die
elemente nie altyd in diesehfde volgorde te gebeur nie.
Die Wet kan byvoorbeeld voor die skuldbelydenis geplaas
word en dan funksioneer dit as ‘n “spieël”. Andersyds
ken dit na die vryspraak en lofliedere geplaas word as
riglyne vir die lowe van dankbaerheid en in hierdie be
tekenis kan dit ook na die preek gephaas word. Net so
hoof die gebed, offergawes en lied, as onderafdelings van
die antwoord van die gemoente, nie altyd in die spesifieke
volgorde to steen nie.
Hoekstene

Boustene

1. DIE AANVANG EN GROET

1.1
1.2
1.3
1 .4

Voorbereiding
Votum
Seëngroet
Lofsang

2. VEROOTMOEDIGING

2.1
2.2
2.3
2.4

Skuldbehydenir
Vryspraak
Lofliedere
Wet

3. PREDIKING

3.1 Gebed
3.2 Skriflesing
3.3 Prediking
Geloofsbelydenis *

4. SAKRAMENTSBEDIENING

4.1 Doop
4.2 Nagmaal

5. ANTWOORD VAN DIE
GEMEENTE

5.1 Gebed
5.2 Dankotfers
5.3 Antwoordlied

6. WEGSENDING
*
Die geloofsbehydenis is die oorgang van Woord na
Sakrament, mear dit ken ook op verskeie ander plekke
funksioneer soos as antwoord op die prediking, as deel
van die of of as antwoord op die vryspraek.

Elemente soos die bevestiging van ampsdraers en ‘n
huwehiksbovestiging ken sinvol na die prediking ingopes
word.
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5.4 Aanbevelings
5.2.1 Die Sinode beklemtoon die noodsaaklikheid van ‘n
gesonde en verantwoordelike kreatiwiteit in erediens en
prediking.
5.2.2 Om gesonde kreatiwiteit in die liturgie te bevorder,
moet ‘n groter mate van liturgiese vryheid aan gemeentes
gegun word, maar met die veronderstefling dat daar sekere
“hoekstene” is wat vasstaan en oral in alle gemeentes
steeds die grondslae van die erediens moet uitmaak.
5.2.3 Ten einde bogenoemde uitgangspunt praktiese
gestalte te gee en duidelike riglyne oor die implementering
daarvan te voorsien, word dit aan die betrokke kommissie
opgedra om by ‘n volgende hersiening van die Handboek
vir die Erediens, hierdie beginsels en werkwyse op ‘n ver
staanbare en duidelike manier uiteen te sit. Intussen moet
‘n voorligtingstuk in ‘n goedkoop formaat aan gemeentes
beskikbaar gestel word. Hierin kan ook ander materiaal
waarop besluit word opgeneem word.
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derlinge begrip vir mekaar se beskouinge en te strewe na
eensgesindheid en goeie samewerking ter wille van die eer
van God.
6.2.4 Ouers, leraars, orreliste en kerkrade word versoek om
musikaal-begaafde gemeentekinders aan te moedig om
reeds in hufle hoërskooljare te begin met orreistudie. Kerk
rade moet dit van hufle kant af moontlik maak deur die orrel
beskikbaar te stel vir onderrig- en oefendoeleindes.
6.2.5 Die Algemene Sinode versoek kerkrade om, waar
moontlik kleiner of groter beurse/lenings aan voornemende
musiekstudente binne gemeenteverband toe te ken spesi
fiek met die oog op orreistudie.
6.2.6 Die Algemene Sinode versoek sinodale kommissies
vir die erediens om hulle te beywer daarvoor dat die kerk
sang en -musiek binne hulle gebied daadwerklik bevorder
word, by. deur die reel van kerksangfeeste waarby die jeug
intensief betrek word.

7. EKUMENDESE SANGBUNDELS
Die AKE het die behoefte geldentifiseer aan een of ander
vorm van ekumeniese sangbundel vir geleenthede waar
meer as een taal en/of kerkgroep byeen is. Byvoorbeeld
staatsbyeenkomste, staatsbegrafnisse, interkerklike
byeenkomste, sommige huwelike en begrafnisse. Omdat dit
baie moeilik en duur is om so ‘n bundel saam te stel (kopie
reg moet van elke moederbundel verkry word), is besluit om
eerder net ‘n tabel wat na verskillende liedere vir sekere by
eenkomste verwys, op te stel. Dit word deur die Afdeling
vir Kerkmusiek by UOVS gedoen en kan van hulle bestel
word. Tot tyd en wyl dit klaar is, is die Afdeling bereid om
aan navraers advies oor sulke liedere te gee.

8. EREDDENS EN GEMEENTEBOU
8.1 Die volgende studiestuk van prof AC Barnard is deur
die Kommissie as belangrike uitgangspunt aanvaar in die
definiëring van die verhouding tussen erediens en
gemeentebou.

6. KERKSANG EN -MUSDEK
6.1 Die AKE is bekommerd daaroor dat die kerksang en musiek oor die algemeen veel te wense oorlaat. Daar is
gelukkig pragtige uitsonderings van gemeentes waar baie
moeite gedoen word om die kerksang te bevorder en van
orreliste wie se aanbieding van kerkmusiek op ‘n baie hoe
viak is. In die meeste gevalle is daar egter heelwat ruimte
vir verbetering.
Die Kommissie beskik oor ‘n inligtingstuk wat ‘n uitbreiding
is van die Beleid vir Kerkmusiek soos vervat in die handboek
vir die Erediens. Daarin is onder andere ook riglyne vir die
gebruik van instrumentale musiek in die erediens. Hierdie
stuk sal as deel van die lnligtingsbrosjure (sien latere aan
beveling) aan die kerk beskikbaar gestel word.
6.2 Aanbevelings
6.2.1 Die Algemene Sinode beklemtoon die belangrikheid
van gesonde spanwerk tussen liturg en orrelis vir die beplan
fling van sinvofle eredienste en die geestelike welsyn van
die gemeente.
6.2.2 Die Algemene Sinode versoek sinodale kommissies
vir die erediens om hulle daarvoor te beywer dat gespreks
geleenthede tussen predikante/teoloe en orreliste/kerkmusici
voortdurend gereël word om sodoende saam te soek na on-

DIE EREDIENS EN GEMEENTEBOU
Die kerk kan alleen baat waar daar duidelikheid bestaan
oor die verhouding van die erediens tot gemeentebou.
By gemeentebou gaan dit daarom dat die gemeente werk
lik leef en werk as die liggaam van Christus in hierdie
wêreld. Die erediens is die gebeure waar juis hierdie lewe
en werk van die gemeente gedra, gevoed, gestimuleer,
ingeoefen word en tot dade kom.
1. GEMEENTEBOU
1 .1 Die wese van gemeentebou
*
Gemeentebou is die (ewe, werk, diens, groei, opbou,
versterking, verlewendiging, verdieping, mobilisering,
getuienis van die gemeente en die gelowiges in die wéreld
vandag.
Gemeentebou het te make met die lewe en werk van
die kerk in al sy fasette, veral soos dit gerig is op die mens
in die wéreld vandag.
*

By gemeentebou gaan dit veral om die lewende geloof,
om die kennis van die beloftes van God in sy Woord, om
die lewe uit en in die Iiefde van God, om die lewe voor
*

EREDIENS
God se aangesig en te wandel in gehoorsaamheid aan
sy wil en Woord, om die lewende hoop. Ten diepste gaan
dit om ‘n kennis van God en van sy Woord, orn ‘n ver
loste en veranderde lewe, orn ‘n nuwe gesindheid en
houding, om ‘n beskikbaarheid vir God en ‘n staan in sy
diens, om ‘n lewende Persoon — God-drie-enig — met
alles na te volg en te bemin.
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—
—
—
—
—
—
—
—

Gemeentebou geskied in drie dimensiçs:

*

Na God, na “bo”, na “binne”, sodat Hy hoe anger
hoe meer vir ons werklik God word en ons hoe langer
hoe inniger aan Horn verbind word, deur Horn ver
ander word, bevry, vernuut en gebruik word, en as
gemeente Horn al rneer as Here en Hoof erken en ge
hoorsaam — LEITOURGIA.
—
Na mekaar, na die dieper eenheid onder mekaar om
mekaar as broers en susters toe te behoort, mekaar
te aanvaar, te verstaan, te bernin, te versterk, te help,
op te bou en aan te vul. Ook om saarn te ewe, saarn
te werk, saam te dien, saam te getuig en saarn teaan
bid — KOINONIA, DIAKONIA.
—
Na “buite”, na die naaste, die mense met wie ons
in aanraking kom, na die rnense in nood, die ver
vreemdes, die afvalliges, die buitekerklikes, sek
temense, ongekerstendes — om hulle te bereik, die
boodskap deur woord en daad aan hulle oor te dra,
hulle na Jesus te lei en as dit kan dissipels van Jesus
te maak — DIAKONIA, MARTURIA.
*
Hierdie drie dimensies is ineengeweef en beInvloed
rnekaar wederkerig. Hulle het almal dieselfde kern en
geheim:
die verlossing deur God-drie-enig.
Al drie leef van dieselfde Bron en dit is die lewende
verhouding tot die Here.
—

1.2 Hoe die bouwerk geskied
*
Van begin tot einde is alIe bouwerk in en aan die
gemeente die werk van God-drie-enig. H~’ begin, dra,
legitimeer, begelei, beplan en voltooi die bouwerk.
Die Vader werk deur die verlossingswerk van Christus
en Christus self pas sy verlossingswerk toe en dit alles
geskied deur die werk van die Heilige Gees.
*

*
Verder verrig God-drie-enig die bouwerk deur die
Woord. Hier is die plan, die bedoeling, die rigting, die wil
van God. Hierin is ook aangegee die wyse waarop God
we rk.
*
Die Here gebruik rnense wat Hy geroep, verander,
bevry en vernuut het orn by hierdie bouwerk betrokke
te wees:

Die gewone en besondere besoeke
Die gesprek in baie vorms
Literatuur
Kerklike vergaderings
Kerkstrukture en bedieningspatrone
Die elektroniese media
Diensaksies van die kerk
Die eradiens as die geleentheid by uitnemendheid.

1.3 Die spanwydte van gen-ieentebou
In die ewe van die rnens begin gerneentebou by sy

*

doop en daaragter sit die wedergeboorte en verkiesing
en dit gaan terug op die raad van God.
In die ewe van die rnens kom dit bewustelik tot uitdruk
ing waar hy sy geloof in die openbaar bely en telkens weer
ely.
*
Gemeentebàu geskied dwarsdeur sy lewe tot by die
einde van sy lewe.

*

Gerneentebou omvat elke faset van die lewe en werk,

van die diens en getuienis, van die gemeenskap en aan
bidding.
*
gemeentebou raak die sekerheid en bewustheid van
geloof, maar ook geloof wat in beweging bring, wat rnens
‘n volgeling, ‘n dissipel en getuie van Jesus Christus
maak.
*
By gemeentebou gaan dit nie slegs om die indiwiduele
gelowige en sy lewe en werk nie, rnaar veral die hele
gerneenskap van gelowiges, die gemeente, die nuwe yolk
van God, die familie van God.
*
In die hele saak van gerneentebou gaan dit orn die eie
gemeente, maar ook om die ander gemeentes, ja om die
hele kerk. Dit gaan ook orn die verhouding tot ander kerke
en hoe saam gewerk en saam geleef word- dus ‘n sterk
ekumeniese trek.
*
Solank hierdie bedeling staan, moet gemeentebou
voortgaan. Dit word egter gerig op die wederkorns van
Christus waar alles wat nou ten dele en gebrekkig
geskied, in vervulling sal gaan. Dan sal die kerk as die
bruid van Christus in al sy heerlikheid en volmaaktheid
die Here dien en voor Horn leof. Dus die gerneentebou
het ook ‘n eskatologiese blikpunt.

2. DIE EREDIENS
2.1 Die wonderlike gebeure van die erediens
Die diepste geheirn van die erediens is die volbragte
werk van Jesus Christus. Hierin korn die werk van God
drie-enig tot redding en heil tot uitdrukking en dit is die
grond, basis, inhoud, die wese en doel van die erediens.
*
Op grond van hierdie sentrale werk van Jesus Christus
is die samekoms rnoontlik en werklik tussen die God van
die verbond en die yolk van die verbond.
*

—

—

—

Elkeen wat Hy verbs en geroep en aan Hornself ge
bind het.
Die verbande wat Hy in die sarnelewing gegee het,
soos die gesin, die huwelik.
Die arnpte wat Hy in die gerneente gestel het.

*
Om gebruik te kan word moet hulle steeds Horn as
Here en Hoof erken, aan Horn gebonde bly, sy wil ken
en dit gehoorsaam, en steeds alles doen tot sy eer en
verheerliking. Steeds is dit die Héré wat in en deur rnense
na mense en na die wêreld korn.
*
Die middele waardeur die bouwerk geskied moet
steeds diensbaar wees aan die Woord en daardeur gekon
troleer word. Veral die volgende middele moet gebruik
word:

—

Die kontakte met mense,

*

In hierdie samekoms word die ornvattende heil van Je

sus Christus as verlossing, vergifnis, vernuwing, herstel
van die kindskap, die geestelike groei, geloofsekerheid,
versterking en bernoediging, verrnaning en bestraffing,
geestelike toerusting, dien en aanbidding van God, blyd
skap voor die Here, rnobilisering tot diens en getuienis,
vrede en hoop, ens.
*
Die erediens is ook die sarnekoms van die gelowiges
met rnekaar orn mekaar te ken, te verstaan, te help, te
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versterk, te bemoedig, op te bou, saam te bid en saam
te werk, die gemeenskap met die Here en met mekaar
te beleef.
Christus is hier self volgens sy belofte teenwoordig
deur sy Gees en deur sy Woord. Dit is die groot aantrek
kingskrag van die erediens en dit rnaak die groot verskil.
*

*

Hierdie omvattende heil word op toegespitste wyse,

deur herhaling, deur opeenvolging van handelinge, woor
de en gebeure deurgegee na die versamelde gemeente.
Die erediens rig die heil op die gelowiges, die afval
liges, die vervreemdes en die ongelowiges. Hier sien, hoor
en ervaar hulle die heil en lees af van die lewens van die
gelowiges hoe dit in die praktyk lyk.
*

Daar is dan ook die allernouste verband tussen die ere
diens van die Sondag en die erediens van die ewe.
*

Juis omdat die erediens so ‘n besondere gebeure is
en hier alles draai om die heil van God aan die mens en
die reaksie van die mense wat daardeur nuutgemaak is,
is dit die besondere geleentheid, die ruimte, die werkter
rein waar gemeentebou inderdaad plaasvind.
*

*

Die erediens staan dan ook in diens van gemeentebou.

Op sy beurt gee gemeentebou aan die erediens ‘n nuwe
diepgang en reikwydte.
2.2 Die wyse waarop
erediensgeskied

gemeentebou

in

*
Christus verrig sy werk veral deur die Heilige Gees en
deur sy Woord.

Verder in sy werk, ook onder die leiding van die Heilige
Gees en deur sy Woord, gebruik Hy mense, gelowiges
en ook ampsdraers.
*

Die wonder is dat Hy in on dour die erediens werk deur
mense wat Hy toerus. Die besondere middel waardeur
Hy sy heil bemiddel en die gemeente opbou is deur die
omvattende woordbediening. Hy dra hierdie omvattende
woordbediening aan mense op.
*

Saam met die Woordbediening is daar ook die

sakramentsbediening waardeur die heil bemiddel en die
gemeente opgebou word.
Die bouwerk geskied ook deur die gebed in sy ver
skillende vorms en die lied ook in verskillende vorms.
*

*

Die opbouwerk geskied deur die optrede van die

gelowiges en deur hulle deelname
*
Die bemiddeling van die hell en die bc.uwerk geskied
veral op die volgende wyses:
—
—
—

—
—
—

—

Diens- aan mekaar en aan die wêreld
Die dank, eer en aanbidding van God

*
In die erediens kan die mense hulle sonde, versuim en
mislukkings voor die Here neerlè, en daarvan bevryding
en genesing ontvang.
*
Hier kan hulle hulle angste, node, moegheid, swakheid,
twyfel erken en daarvan bevryding verkry.

Die erediens is die geleentheid waar mense ‘n nuwe
visie, ‘n taak, nuwe besieling verkry en leer hoe orn dit
tot uitvoering te bring.
*

*

Die gelowiges afsonderlik en die gemeente as geheel

leer wat die wil van God is, wat die taak is wat Hy vir
sy kerk gestel het en hoe Hy wil dat dit uitgevoer moet
word.
*
Die aksent val egter nie net op die ken, die weet, die
verstaan en die doen nie, maar veral op die woes — om
te ervaar dat ek ‘n kind van God is wat sit aan sy voete,
wat na sy stem luister, sy Iiefde ervaar en Hom met al
es lief het.

*

Hierdie wonderlike bouwerk wil die Here steeds weer

in die erediens doen. Hy doen dit waar ons op Hom wag,
Horn gehoorsaam en onsself met alles tot sy beskikking
stel.
A C Barnard

die

*
Primer is dit altyd Christus as die Here en Hoof van
sy kerk wat die bouwerk verrig deurdat Hy sy wil aan
sy gemeente bekendmaak, sy opdragte gee en daartoe
die toerusting verleen, ja, sy omvattende hell op baie
maniere bedien en bemiddel.

*

—

Verkondiging, aankondiging, toesegging van die hell
Lering, onderrig teregwysing, opbou en begeleiding
Viering, verkeer voor die aangesig van die Here, die
belewing van die gemeenskap met Hom en met
mekaar.
Belydenis en getuienis
Die inoefening van die taak
Die toerusting en vorming vir die work

8.2 Aanbeveling
Die Sinode aanvaar die studiestuk van prof AC Barnard oor
Erediens en Gemeentebou as riglyne wat deur elke kerkraad
gevoig behoort te word. Die Sinode gee aan die AKE op
drag om dit so gou as moontlik as deel van ‘n inhigtingsbros
jure aan die kerk beskikbaar te stel.

9. DANKOFFERS AN DDE EREDDENS
9.1 Op versoek van die AKE het die SKE van Oos-Kaap ‘n
studie van die plek van dankoffers ~n die erediens gemaak.
Die meegaande studiestuk deur ds JF Viljoen vorm die ba
sis vir die aanbevelings wat aan die Sinode voorgele word.

D~E PLEK EN BETEKENDS VAN
OFFERGAWES DN DDE EREDDENS
Wie van die erediens praat, praat van die hart van die
kerk. Tog maak dit die erediens nie onaantasbaar nie. Die
verskillende elemente van die erediens moet telkens weer
krities bekyk en geweeg word. Dit is nodig dat ons dit
ook t.o.v. die dankoffer in die erediens sal doen aange
sien daar somtyds ‘n houding van traak-my-nie-agtigheid
kan voorkom beide wat die dankoffers buite en in die ere
diens betref.

EREDIENS EN GAWES !N D~E OU TESTAMENT
1. DIE OFFERKULTUS
Die offer was die vernaarnste daad by die erediens
van die O.T. Daarmee is bedoel om versoening te be
werk. Tog hot die offer ook beteken dat die mens
daarmee sy dankbaarheid en sy algeheel afhanklik
held van God bely het. Die offer vervul dus ‘n dub
bele funksie.
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2. DIE EERSTELINGE
In die bring van die offer van die eersteling/eersgebo
rene lê daar ‘n wederkerige handeling. Soos die offe
raar sy eersteling of eersgeborene aan die Here toe
Wy, Wy hy alles (sy hele oes of veestapel) en alma!
(sy hele gesin of familie) aan sy Skepper toe. Dit is
‘n belydenis dat hy met alles waaroor hy beskik aan
die Here behoort.

3. DIE TIENDE
Dit was ook ‘n belangrike gawe wat die Israeliete
moes bring. Die tiendes was bykomende gawes wat
die yolk gegee het naas die gawes wat reeds genoem
is. Dit is in natura of in kontant gebring. Hieruit het
die Leviete hul onderhoud ontvang en is die wedu
wees en wese en ook vreemdelinge versorg.
4. DIE LANDBOUFEESTE
BY die feeste soos die Pasga, die fees van die weke,
die huttefees, is ook vrywillige gawes gebring.
Hieruit kan ons aflei:
*
Die bring van gawes was ‘n wesenlike deel van
die O.T. godsdiensbeoefening.
*
Dit was ‘n teosentriese daad: God word daarin er
ken en aanbid.
*
Deur die gawes is die tempeldiens onderhou en die
minderbevoorregtes versorg.
*
Dit was die verantwoordelikheid van die offeraar
om S~ offer na die plek van samekoms te bring.
*
Die gesindheid van die offeraar was van die
grootste belang (Vgl. Mal. 1 en 2).
*
Die dualiteit tussen geestelike en materiële bestaan
nie in die O.T. nie. Alles behoort aan die Here. Die
mens (offeraar) ewe deur die grasie van God.
DIE EREDIENS EN GAWES
IN DIE NUWE TESTAMENT
Daar is mm gegewens oor die inrigting van die erediens
self in die NT. Tog kan ons die volgende stel.
1. Jesus handhaaf in ‘n groot mate die gebruik om
gawes na die tempel te bring, vgl. Mat. 5:23, Mat.
23:33, Mark. 12:41-44, Mat. 17:24-26, ens. Jesus
wys die Farisese interpretasie van redding deur wets
onderhouding af, maar wil nie strukture verander nie
maar mense tot bekering roep.
2. Op dieselfde manier moet Jesus se houding teenoor
rykdom verstaan word. Hy is nie teen die besit van
materiële goedere nie, maar teen selfsugtige opgar
ing. Dan word besittings “skatte” en staan teenoor
God. Die mens leef dan nie meer in algehele afhank
likheid van God nie.
3. Die beweeg van die kerk na ‘n organisatoriese een
heid in handelinge bring nuwe perspektiewe na yore.
Gelowiges bring van hul besittings om deur die kerk
gebruik te word, diakens word aangestel om die uit
deling te behartig en na die minderbevoorregtes om
te sien. Steeds is hierdie aksie gerneentegerig. Die
gemeente bly die ontvanger, uitdeler en toesighouer
oor die materiële gawes.
4. Verder leer die N.T. dat die gelowiges homself as
lewende offer aan God moet gee. Dit sluit in sy ewe
gawes, besittings en tyd.

5. In 1 Kor. 16:1-3 word die bevel gegee tot opsparing
en insameling op elke eerste dag van die week.
6. Paulus praat egter ook in 2 Kor. 9 “oor die hulpver
lening aan gelowiges in Judea”, d.w.s. lidmate wat
verarm het. In hierdie geval sou hy broeders uitstuur
om die dankoffers wat vooraf gereed gemaak is, te
gaan haal.
7. Die belangrikheid van die nagrnaal as sentrale plek van
die diens moet ook beklemtoon word. Vanuit die ere
diens is die gawes van die nagmaal gedra na diegene
wat nie na die byeenkoms kan kom nie.

GEVOLGTREKKINGS
1. Die Bybel ken nie die dualiteit tussen geestelike en
materiële dinge nie. Gesien onder die gesigspunt van
die genade van God is die kollekte nie bloot ‘n
medewerking van stoflike hulpbetoon nie. Dit het
‘n geestelike betekenis. Wie meedoen, bevestig sy
deelgenootskap aan die gerneenskap van die
heiliges. Daarom is die voorreg van medewerking ‘n
“guns” of “genade”. Geld is ‘n geestelike saak,
want ek behoort met my ganse lowe (tyd, besittings,
talente, ens.) aan God.
2. Die offergawes is ‘n “belydenisdaad” asook ‘n
“simboliese daad”. Wie sy besittings bring, erken
die Heerskappy van God oor sy ganse lewe. Wie sy
besittings bring, bring simbolies daarmee sy hele
I ewe.
3. Die eie verantwoordelikheid van die gelowige word
oral baie sterk beklemtoon. Die bring van die gawe
na die temepl of erediens dra in sigself al klaar ‘n
ryk boodskap. Ek bring, ek begryp my verantwoor
delikheid, ek eer God deur Horn die middelpunt te
laat wees. Hierdie gedagte kan meer klem kry in ons
huidige bestel van insarneling. Daar kan veel gesé
word vir die bring van ‘n rnaandelikse of jaarlikse
dankoffer na die erediens self.
4. Die maandelikse besoek deur diakens aan die huise
van lidmate is egter ook skriftuurlik as aanvulling by
die offergawes wat na die erediens gebring word.
Die diaken herinner lidmate aan hul verantwoordelik
held om hul gawes tot beskikking van God te stel.
5. Die plek van die offergawes in die erediens is histo
ries en teologies gesien na die preek. Dit is deel van
die aanbidding van die gerneente. In die diens is die
beste plek na die preek en na die dankgebed en
geloofsbelydenis. Die offergawe is so wesenlik dee!
van die antwoord van die gemeente, maar mag nie
verhef word bo die ander elemente van antwoord
5005 of en dank, toewyding en beskikbaarstelling
nie.
6. Die deurgee van inligting oor die gebruik van offer
gawes is ook baie belangrik. Dit wek entoesiasme
en bind ook die gerneente saam. Dit kan goedskiks
gedoen word voor die gee van offergawes.
7. Die gebruik van ‘n gebed na die insameling, verhef
een van die ,antwoorde van die gemeente tot ‘n voor
rangposisie. Dit kan met afwisseling, sinvol gebruik
word, maar orn dit egter elke Sondag by elke diens
te doen, is te opsienbarend en lê weer ‘n te groot
klem op gawes. Dit ruk die saak van gawes uit ver
band. Sinvol kan die gebed oor en vir gawes inge
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sluit word by die gebed na die preek waar die ele
ment van voorbidding tog ‘n belangrike plek inneem.
8. Alhoewel die bring van gawes eerstens tot of en
eer van God gaan, moet die klem op die diens van
barmhartigheid nie heeltemal uit die oog verloor
word nie. Ook die noue band met die gawes vir Nag
maal en uitdeel daarvan aan noodlydendes en be
hoeftiges word deur die Bybel en geskiedenis ge
handhaaf. Die gedagte van ek bring vir God en ek
deel met my naaste, bly ‘n belangrike gesigspunt.
9. Die gesindheid waarin gebring word, bly van deur
slaggewende belang. Woorde soos dankbaarheid,
blymoedigheid, vreugde is Bybelse terme wat aange
blaas moet word vir ‘n ware belewing aan die kant
van, die een wat bring.
10. Die Nuwe Testamentiese blik van die bring van my
hele lewe en al sy fasette te aBe tye onder alle om
standighede en nie die bring van ‘n ietsie op ‘n vas
gestelde tyd, onder gedwonge omstandighede,
moet steeds die vaandel van ons offergawes bly.

9.2 Aanbevelings
9.2.1 Die Sinode beklemtoon dat die gee van dankoffers
‘n aanbiddingshandeling is en dat dit dus steeds ‘n integrate
deel van die erediens behoort to vorm.
9.2.2 Terwyl die daad van dankoffers in die erediens so
maklik kan vervlak en ontaard tot ‘n blote kollekte wat op
geneem word, behoort kerkrade teen die gevaar te waak
en die gemeente steeds voor te hg oor die ware aard van
die dankoffers.
9.2.3 Die gee van dankoffers is ‘n “belydenisdaad” en ook
‘n “simboliese daad”. Wie sy dankoffers bring, erken God
so heerskappy oor sy ganse lowe. Wie sy dankoffer in die
erediens aan die Here wy, wy simbolies daarmee ook sy hele
lewe.
9.2.4 Die bring van dankoffers na die erediens en veral na
die nagmaal is Skriftuurlik verantwoord. Dit behoort steeds
aangemoedig te word.
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gelaat word om ‘n erediens te Iei, die simboliese handge
bare ook dour die betrokke liturg (al is hy nog nie georden
nie) uitgevoer mag word.

11. ERED~ENSEVALUER~NG
Met die oog op erediensevaluering wat van tyd tot tyd deur
elke kerkraad gedoen moet word, bring die AKE graag ‘n
~vaardevoIIe publikasie onder sinodegangers se aandag:
Botes, L J S. R D Norval en W J Schoeman. 1988. Pakket
vir preek- en erediensevaluering. Die produk van ‘n
gesamentlike projek van die SKE van die OVS en Die Navor
singseenheid vir Kerk en Godsdiens, Dept. Sosiologie,

u0vS.

12. KERKSP~EEL EN ERED~ENSGEGE
WENS
Met die huip van ds Mike Smuts (jnr) is sekere belangrike
gegewens in verband met die erediens, deur middel van die
tcerkspieëi-opname bekom. Met die opstel van die versiag
kon nog nie finale afleidings gemaak word nie, maar wan
neer die Sinode in sitting is behoort Kerkspieel 3 reeds op
die rakke te wees en kan die Sinode moontlik gegewens wat
die erediens raak, bespreek.

13. KERKORDE AR11KEL 48.4.2
13.1 ‘n Versoek van die Sinode van Noord-Kaap is deur die
skriba van die Algemene Sinode aan die AKE deurgestuur.
Dit Iui soos volg:
Die Sinode van Noord-Kaapland besluit op sy vergadering
van 1987 soes voig oor KO Art 48.4.2:
AANBEVELING VIR OORWEGING DEUR DIE
ALGEMENE SINODE:
“Vervang KO Art 48.4.2 met die volgende:
PREDIKING MOET DEURGAANS REG LAAT GESKIED
AAN DIE KERKLIKE JAAR EN BELYDENISSKRIFTE.
Motivering vir wysiging:

9.2.5 Ewe eens is die insameling by die huise van lidmate
ook Skriftuurlik. In die geval word aanbeveel dat by mm
stens eon sentrale geleentheid soos ‘n dankfees lidmate self
‘n spesiale offer na die erediens bring om jets moor te be
lewe van die geestelike betekenis van die gee van
dankoffers.
9.2.6 Die gesindheid waarmee dankoffers gebring word bly
van deurslaggewende belang. Steeds moet die gemeente
opgeskerp word om aan die Bybelse eise van dankbaarheid,
vreugde en blymoedigheid te beantwoord.

10. HANDGEBARE BY SEENGROET
EN SEEN
10.1 Die kommissie is van oordeel dat dit prinsipieel ver
keerd is om iemand toe te laat om die woorde (waarin die
eintlike betekenis geieë is) uit te spreek, maar nie toe te laat
om die begeleidende simboliese handeling uit te voer nie (vgl.
Handelinge 1986, 627). Dit skep die indruk asot die sim
bool (handgebaar) inherente krag besit. Daarom word by die
Sinode aanbeveel:
10.2 Aangevehing
Die Sinode besluit dat wanneer iemand deur ‘n kerkraad toe-

1. Prediking met inagneming van die kerklike jaar is tradi
sioneel en noodsaakiik om reg te iaat geskied aan die voile
Evangelieboodskap.
2. 12 preke per jaar in volgorde aan die hand van die
Heidelbergse Kategismus, waarborg nog geensins dat die
prediking deurgaans in ooreenstemming met die be
Iydenisskrifte is nie”.
13.2 Aanbevehing
Die AKE beveel aan dat artikel 48.4.2 soos volg sal iui:
Met die oog op die verkondiging van die voile raad van God
moot die prediking deurgaans voile reg aan die kerklike jaar
en die belydenisskrifte iaat geskied.

14. BEWOORD~NG ~N SOMM~GE
GESANGE
Die skriba van die Algemene Sinode het ‘n aantal versoeke
wat sekere woorde van gesange raak, wat van die Sinode
van die OVS ontvang is, aan die AKE deurgestuur.
Hierdie versoeke word deurgegee na die kommissie wat ver
antwoordeiik is vir die hersiening van die Gesangebundel.

EREDIENS
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15. SU~D-AFR~KAANSE KERK
ORRELDSTEVEREMGDNG

op vernuwing van die erediens. Die volgende is reeds
beskikbaar:
*

Die AKE handhaaf noue samewerking met SAKOV en is bale
bewus van die felt dat hierdie vereniging ‘n belangrike rol
speel in die toerustipg van orreliste. Graag word aanbeveel
dat die Sinode soos voig besluit:
15.1 Aanbavelings
15.1.1 Die Sinode neem met dank kennis van die werk wat
die Suid-Afrikaanse Kerkorrelistevereniging (SAKOV) die
afgelope 10 jaar verrig het en beveel aan dat orreliste, le
raars, kerkrade en sangleiers by die Vereniging aansluit.
15.1.2 Die Sinode handhaaf skakeling met SAKOV deur
middel van ‘n verteenwoordiger op die AKE en beveel aan
dat sulke verteenwoordigers ook op streeksinodes se
eredienskommissies benoem word.

*
*
*
*

Uitgebreide beleid vir kerkmusiek.
Die gebruik van begeleidingsinstrumente in die erediens.
Gebed in die erediens.
Gemeentebou en die erediens.
Ampsdraers in die erediens.

Die kommissie wil graag hierdie stukke saam met ‘n verdere
verduideliking van die inrigting van die erediens rondom
“hoekstene” en “boustene” (vgl aanbeveling) in ‘n een
voudige en goedkoop brosjure beskikbaar stel en vra die
Sinode se toestemming daarvoor.
16.2 Aanbeveling
Die Sinode gee opdrag aan die AKE om so gou as moontlik
‘n goedkoop brosjure waarin inligtingstukke oor die erediens
vervat is, be~kikbaar te stel.

17. SLOT

15.1.3 Die Sinode wys kerkrade daarop dat hulle orreliste
volgens ‘n behoorlike dienskontrak aangestel behoort te
word en biNik, volgens kwalifikasies vergoed moet word.
Riglyne en aanbevelings wat deur die kommissie aan alle
kerkrade gestuur is, moet sover moontlik by die vasstelling
van ‘n orrelis se salaris nagevoig word.

Die Kommissie vir die Erediens vertrou dat hy sy taak na
behore en tot bevrediging afgehandel het. Die Sinode word
seen op al sy werksaamhede toegewens.

16. ~NUGT~NGSTUKKE

PROF AC BARNARD
(Voorsitter)

16.1 Die AKE beskik oor ‘n aantal waardevolle studiestukke
wat vrugbaar deur kerkrade gebruik kan word met die oog

DR JC MULLER
(Skriba)

VERNUWING VAN DIE ER~D~ENS
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6.

Versbg van d~e

AD HOC~KOMM~SSIE VIR VERNUW~NG VAN D~E ERED~ENS
te akkommodeer tydens die erediens waar hulle versorg
en besig gehou kan word deur vrywilligers met aktiwiteite
soos sang en Bybelverhale.” (Handelinge 1986. p. 616;
vgl. ook die kerk se amptelike jeugbeleid.)

1. OPDRAG
Die Algemene Sinode 1 986, het soos voig besluit:
Ten einde aan die eise vir die bevatlikheid van kinders
van verskillende ouderdomme te kan voldoen in ‘n snel
veranderende samelewing, besluit die Algemene Sinode
om dit aan die AJK, AKE en AKAE op te dra om ‘n gesa
mentlike kommissie te benoem om riglyne op te stel vir
die daadwerklike vernuwing van die erediens m.b.t. sy
hele inrigting (Handelinge 1986, p 616).

Die begins& dat kinders ‘n integrale dee) van elke erediens
uitmaak en daarom nie uitgeskuif mag word na ‘n aparte
diens nie, word in meer as een van die studiestukke gestaaf.
Van die belangrikste argumente word hier net kortliks
weergegee:
*

Die kommissie is soos voig saamgestel:
AKAE:
AKE:
AJ K:

Dr P W Marais, di D J J Oosthuizen en M Smuts
(jnr)
Prof A C Barnard (voorsitter), dr A P van der Coif
en dr J C Muller
Di D J Viljoen en M H Heyns en dr W P J van Wyk
(skriba), drr L C Dressel en E J Hay.

2. WERKWYSE
Die kommissie het aanvankiik opdragte aan verskeie persone
gegee om studiestukke voor te berei wat uiteindelik as ba
sis gedien het vir die samestelling van hierdie versiag.

*

3. U~TGANGSPUNT
Die Algemene Sinode het reeds baie duidelike besluite
geneem oor die piek van die kind in die erediens. Die gel
digheid van hierdie besluite is weer eens bevestig deur die
navorsing wat die kommissie gedoen het en daarom word
dit as uitgangspunt geneem:
“Die Algemene Sinode herbevestig sy standpunt dat
aparte eredienste vir kinders nie aan te beveel is nie.
“Die Algemene Sinode versoek alle Ieraars om in elke ere
diens rekening te hou met die dooplidmate (kinders) wat
as ‘n wesenlike deel van die verbondsgemeente van
Christus teenwoordig is.

*

*

“Waar dit in bepaalde gevalle nodig blyk te wees kan
gemeentes dit oorweeg om die kleuters in ‘n aparte lokaal

Aanbidding saam met volwassenes bied aan die kind ‘n

Die aard van die kerk is juis dat dit nie slegs om my gaan
nie, maar om God en my naaste. Om dee) te wees van
die kerk beteken om gerig te wees op die gemeente en
op die ontmoeting tussen God en die gemeente. Wan
neer die kinders afsonderlik byeenkom en die byeenkoms
elke keer na die eise van hulle bevatlikheid ingerig word,
kan hulle later die indruk kry dat dit in die kerk net om
hulleself gaan. Vera) die kleuter is nog baie self
gesentreerd. Wanneer hy egter saam met die gemeente
in die erediens is, ervaar hy dat dit kerk uit ‘n heterogene
groep mense met verskillende behoeftes bestaan.

2. Kategese en erediens het elk sy eie onderskeie funk
sie en karakter en moet dus as aanvullend tot mekaar
in die kerk se dooplidmaatbediening erken en gebruik
word.
3. Die ouers se verantwoordelikheid om die kinders voor
te berei vir die erediens, hulle te ondersteun en te be
gelei 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).

Die doop is die teken daarvan dat die kind in die genade
verbond en dus ook in die gemeenskap van die verbonds
yolk ingelyf is. Wanneer die verbondsvolk vergader in die
erediens, is dit vanselfsprekend dat die kinders ook daar
sal wees. Dwarsdeur die Bybel, in die Ou- sowel as die
Nuwe Testament word die kinders sonder meer as deel
van die gemeente gesien en by die samekomste betrek.
Die betekenis van die kinderdoop moet nie net geglo en
bely word nie, maar ook geleef word en daarom moet dit
ook gestalte vind in die piek wat kinders in die gemeente
en erediens inneem (vgl die laaste paragraaf van 5.4).
besondere geleentheid om iets te ervaar van die aard en
wese van die kerk en erediens. Wat die aard en wese van
die kerk is, kan nie net geleer word in ‘n formele onder
rigsituasie nie, dit moet ook ervaar en beleef word. Dit
wat die kind self ervaar is dikwels van groter belang as
dit wat vir hom geleer word. Dit dien as fondamentstene
waarop die formele onderrig gebou kan word.

“Die Algemene Sinode versoek elke gemeente om
gereeld van sy gewone eredienste primer as kinder- en/of
jeugdienste in te rig.
“Die sinode keur die volgende beleidsriglyne i.v.m. die
erediens goed:
1. In verband met die erediens moet klem gele word op
die gesinsbetrokkenheid daarby en die saambelewing
daarvan as deel van die verbondsgemeente.

In die hg van die prinsipiële riglyne wat die Skrif bied, moet
die kerk, met inagneming van die insigte van die ontwik
kelingspsigologie, die plek van die kind in die erediens
bepaal. Waar die Skrif die noodsaak van die kind as voile
lid van die verbondsgemeenskap en volwaardige deel
nemer aan die verbondsontmoeting en gesprek bekiem
toon, bied die ontwikkehingspsigologie die onontbeerlike
riglyne vir die praktiese inkleding van die ontmoeting
sodat dit vir die kind ‘n sinvolle ervaring kan wees. Die
Bybeise gegewens beklemtoon hoofsaaklik die dat en die
ontwikkelingspsigologie en ander wetenskappe, die hoe.
Albei is van belang.

*

*

Die feit dat die kind nie alles verstaan nie, hoef nie net
negatief beoordeel te word nie. Solank hy in ‘n vir hom
aangename, atmosfeer verkeer, kan dit wat nie in sy idi
oom gestel word nie, juis sy nuuskierigheid prikkel. En
as die ouer die kind geleidelik hierin inlei, stimuleer en be
gelei, bevorder dit sy totale ontwikkeling as gelowige.
In die argumentasie wat aangevoer word vir aparte
dienste vir kinders, word die groot fout dikwels begaan
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dat siegs vanuit die kognitiewe geredeneer word. Om
dat die kiem dikwels so eensydig op die intellektuele kom
munikasie gele word, word die eis gestel dat alies ver
staanbaar gernaak word. Waar die kiem op die kognitiewe
alleen geplaas word is dit egter ‘n eensydige siening van
die prediking en die erediens wat reggestel moet word.
Geloofsfeite word eers verstaanaar deur die ervaring daar
van as ‘n realiteit. Die geheimenisse van God word dik
wels beter “verstaan” deurdat daar iets daarvan beleef
word as wat alles afgekam word tot rnaklik-verstaanbare
begrippe. Wat ervaringsgehalte betref, kan aparte kinder
dienste tog nooit kompeteer met ‘n voiwaardige erediens
waar Woord en sakramente sinvol bedien word nie. So
‘n volwaardige erediens kommunikeer nie slegs op die
verbale nie, maar ook op die nie-verbale vlak (vgl punt

5.4).
*

*

*

*

Daar moet verder onderskei word tussen statistiese en
dinamiese geloof sonder om dit te skei. Statistiese geloof
is waar iemand ‘n aantal feite en gegewens ken, wat ook
getoets kan word. Hierby is ook dinamiese geloof nodig.
Dit behels dat iemand as leerling of dissipel vir Christus
voig en by die werk van Christus betrokke raak. So ‘n
geloof raak die hart en siel van die mens en bring horn
in beweging agter Christus aan. Hoewel die inteliektuele
verstaan in ‘n gereforrneerde erediens altyd bale belang
rik is, gaan dit orn meer. Die vraag is of kinders (en groot
rnense) ook op die nie-intellektuele viak deur die erediens
gebeure geraak word? Die voile erediens in die midde van
die heie gemeente het ‘n bale groter kans om ‘n erno
sioneie impak op kinders te he as ‘n eensydige kinder
kerk.
Die kleinste verbondseenheid is die gesin. Die kerk kan
nie so dwaas wees om in hierdie eietydse situasie waar
in die werk en die ontspanning van die gesin, ja die hele
lewe van die gesin selde as eenheid bedryf en ervaar
word, ook nog gesinsverdeling in die erediens te veroor
saak nie. Daar is ‘n dringende behoefte aan die ve~sterking
van die gesinsbande. Wat het groter sarnebindende krag
as om as gesinslede saarn in die aanbidding van die ere
diens betrokke te wees!
Die saak van aparte dienste vir kinders is vir die Ned Geref
Kerk ook nie ‘n nuwe ontwikkeling wat nog beoordeel
en uitgetoets moet word nie. Die kerk het vir die afge
lope rneer as 100 jaar die praktyk van aparte kinder
dienste geken en beoefen. As gevolg van baie vrae, wan
praktyke en wrange vrugte, is na intensiewe studie deur
die kerk besluit dat die kinders deel moet wees van die
gewone eredienste.
Vir ‘n gebalanseerde erediens het die volwassenes ook
die kinders daar nodig. Op die lang duur kan ‘n erediens
sonder kinders verstar tot ‘n doodernstige en pynlike er
varing. Sonder volwassenes weer, kan ‘n kinderkerk tot
ligsinnigheid.

4. NOODSAAKUKHE~D VAN EGTE VER
NUW~NG
Met bogenoemde word nie geargurnenteer dat die status
quo bloot gehandhaaf moet word nie. Daar is bale rede tot
besorgdheid oor die aktiewe betrokkenheid van lidmate by
eredienste, en soveel te meer oor die betrokkenheid van die
kinders en die jeug. As ons dink aan die vaal en oninteres
Sante preke, die lang en geykte gebede en die passiewe
manier van aanbidding wat soms voorkorn, dan is dit duidelik
dat dinge grondig en radikaal rnoet verander. Die kornrnis
sie is van harte daarvan oortuig dat die kerk nie die weg van
die minste weerstand moet volg, naarnlik orn die kinders
opsy te neern in ‘n aparte, tweederangse erediensie nie,
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maar dat elke erediens ‘n gesinserediens moet wees waar
in alle ouderdomsgroepe kan tuis voel.
Elke erediens rnoet aan die grondbeginsels van die gerefor
rneerde liturgie voldoen: In die erediens moet God sentraal
staan. Dit word deur die Gees geInspireer en dit moet op
God gerig wees. Dit is ook gerneente-gerig. Erediens
vernuwing behels ‘n volhardende soeke na wee en rniddele
orn die hele gemeente sinvol te betrek.
Uiteindelik is vernuwing van die erediens afhanklik van ‘n
totale gemeentevernuwing bewerk deur die Drie-enige God.

5. RDGLYNE VDR EREDDENSVERNUWONG
5.1 LITURGIESE OPVOEDING
Daar bestaan by kinder- en volwasse lidmate ‘n ontstellende
onkunde oor wat liturgie is. Daarorn is die uitdaging van die
kerk groter as orn bloot net bevatlike kinderpreke te lewer.
Kinders (en grootrnense) rnoet liturgies opgevoed word
sodat hulle kan verstaan wat Sondag in die erediens gebeur.
Hierdie opvoedingsproses lê natuurlik nie net op die vlak van
die intellektueIe of kognitiewe nie. Kinders moet geleeçword
wat die erediens is, maar moet ook geleidelik al hoe meer
gelei en betrokke gernaak word by die liturgie.
5.1.1 Die rol van ampsdraers
Die Ieraar kan as liturg geweldig baie doen orn die gerneente
liturgies op te skerp en ook by die dooplidmate begrip te
kweek vir die inhoud en verloop van die erediens. Dit kan
hy doen deur af en toe ‘n element rneer direk te betrek,
byvoorbeeld by die skuldbelydenis en verkondiging van die
vryspraak. Jongrnense ly maklik aan ‘n oordrewe skuld
gevoel en ‘n dorninee kan met goedgekose woorde en tekste
vir hulle help orn bevry te raak. In plaas daarvan dat die le
raar maar net ‘n lied vir skuldbelydenis opgee (of nog erger,
dat dieselfde lied elke Sondasg gesing word) kan ‘n groep
jongrnense (KJA of kategeseklas) gevra word orn ‘n gepaste
lied uit te soek. Een van hulle kan moontlik geleentheid ge
gee woid urn vii die gerileelite Ic sê waaioiri juis die lied
gekies is. ‘n Ander moontlikheid is dat hulle in plaas van ‘n
lied ‘n skuldbelydenisgebed forrnuleer en dat een dit kan
voorlees.
Die leraar dra by tot die liturgiese opvoeding van kinders (en
volwassenes) deur hulle te ‘eer en te betrek by die liturgie.
Die ouderling word in die formulier vir bevestiging bale spesi
fiek opgeroep om besondere aandag aan die dooplidmate
te gee. Daarorn behoort ‘n ouderling besorg te wees oor die
geestelike welstand van die dooplidrnate in sy wyk en in die

gemeente. Hy moet hulle enersyds aanrnoedig orn die ere
dienste byte woon, maar andersyds ook die Ieraar aanrnoe
dig orn die kinders by die erediens te betrek. Die ouderling
moet sy toesighoudende taak ‘n bietjie wyer sien as net bloot
orn te sorg dat die evangelie suiwer verkondig word. Hy
moet ook toesig hou oor die hele verloop van die erediens

en homself daarvan vergewis dat die dooplidmate ook in
hierdie opsig opgevoed word.
Die diakeri moet as deel van sy priesterlike taak die nood
en behoeftes van kinders op die hart dra. Tydens huisbesoek
moet hy moeite doen orn die kinders te leer ken en ook na

vraag doen daaroor of hulle tuis en gelukkig voel in die ere
dienste. Die diakens rnoet ook die leraar herinner om voor
bidding te doen vir kinders, byvoorbeeld in eksarnentyd. Die

diaken het gewoonlik ook ‘n verskeidenheid dienstakies wat
in en rondorn die erediens verrig moet word. Kinders kan
soms hierby betrek word, byvoorbeeld om pamflette uit te

deel of offergawes op te neern.
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Die ampte het ook ‘n gesamentlike taak. As kerkraad be
hoort hulle gereeld daaroor te besin of die kinders van die
gemeente genoegsaam by die eredienste betrek word. ‘n
Broederlike onderhoud waardeur elkeen vir sy spesifieke taak
in die verband opgeskerp word, kan ‘n bron van inspirasie
wees. Die kerkraad se kommissie vir die erediens en/of jeug
kommissies moet hierin die leiding neem.
5.1.2 Die rol van ouers
Ouers moet aangemoedig en gehelp word om hulle kinders
deur voorafgesprekke en gebede (by. by huisgodsdiens) vir
die erediens voor te berei. So kan hulle ‘n deurslaggewende
rol speel om kinders vir die erediens en die prediking voor
te berei. Na afloop van die erediens kan hulle weer die kind
help om die prediking sinvol te vertolk. ‘n Paar maniere
waarop die ouer se invloed effektief kan geld, is die
volgende:
*

Die ouer so voorbeeld
In die mate wat die ouer die erediens en prediking as sinvol beleef, sal dit vir die kind ook belangrik wees.
“Worshipping adults lead children into worship” (D.Ng
en V. Thomas).

*

Die ouer se begrip
Vir die klein kindjie is dit baie belangrik dat die ouer begrip
sal he vir sy onvermoë om lank stil te sit en baie in te neem
van die prediking. Menige kind word groot met ‘n nega
tiewe gesindheid teenoor die kerk omdat die ouer, dik
wels ter wille van ander kerkgangers, onnodig streng is.
Dit is baie maal hierdie onbegrip van ouers wat ook daar
toe aanleiding gee dat hulle maar tevrede is dat hulle
kinders liefs in ‘n aparte byeenkoms besig gehou word.

*
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war word met die aanbring van “versierings” en die aan
bied van ‘n interessante “program” sodat dit in die smaak
van die gemeente kan val en hulle dit kan geniet. Die
gemeente moenie vermaak word nie, hulle moet betrokke
wees. Hoe groter die betrokkenheid van die gemeente, hoe
nader beweeg ons na wat die wese van die erediens is.
Dit is baie noodsaaklik dat leraars meer dikwels van die
erediens-, jeug- of ander kommissies van die kerkraad ge
bruik maak om hulle in die beplanning van ‘n erediens by
te staan. Daar is meestal ook kundiges in die gemeente wat
nuttige wenke en hulp kan gee oor hoe kinders sinvol in die
erediens betrek kan word.
Dit is sinneloos om van kinders te verwag om die erediens
by te woon, maar niks te doen om hulle by die gebeure te
betrek nie.
In die betrek van kinders moet die kiem eerder op die groep
val as op Iosstaande individue. Individuele kinders kan ge
vra word om ‘n element van die liturgie te hanteer, byvoor
beeld om ‘n gebed te doen, of die Wet of teksgedeelte voor
te lees, maar daar moet steeds onthou word dat dit nog nie
noodwendig die res van die kinders betrokke maak nie.
Voorbeelde van hoe, by wyse van afwisseling, kinders in
groepverband aktief betrek kan word, is o.a. die volgende:
Die gebede wat soms so lank en onsamehangend is, vorm
vir kinders ‘n groot struikelbiok. Aan die ander kant kan dit
‘n baie positiewe belewenis wees wanneer hulle aktief
betrek word. Moontlikhede:
*

Aanbidding tuis as basis vir gemeentelike aanbidding
*

Daar bestaan ‘n noue verband tussen die beoefening van
godsdiens tuis en die beoefening daarvan in die erediens.
Die erediens is te veel ‘n geisoleerde gebeurtenis. Die
kerkraad en leraar moet ook die ouers help em hierdie
wisselwerking tussen huisgodsdiens en erediens te
bewerkstellig. Daar kan byvoorbeeld op die aankondiging
stuk of in die gemeentebrief ‘n aantal Bybelgedeeltes en
gespreksvrae met die oog op die week se huisgodsdiens
gedruk word. Dit kan by die vorige of die voigende Son
dag se erediens aansluit.
*

Ouer-kindgesprek binne die erediens
Die gesin behoort baie meer as eenheid in die erediens
hanteer te word. Hierdie eenheidsgevoel kan uitgedruk
en versterk word deur ouers en kinders net daar in die
banke gesprek te laat voer oor een of ander aspek van
die erediens. Ouers kan geleentheid gegee word om ‘n
bepaalde begrip (soos “genade”, “bekering” ens) aan
die kinders te verduidelik. Of na die preek kan geleent
heid gegee word vir kinders om hulle ouers iets te vra wat
hulle nie verstaan het nie. En daarna kan die ouers weer
vir die leraar vra as hulle dalk nie kon antwoord nie. So
‘n gesprek kan ook positiewe resultate vir die gods
dienstige wisselwerking in die gesin buite die erediens he.

*

Kerkraadslede en hulle gesinne
Kerkraadslede behoort soms by hulle eie gesinne te sit.
Dit het wel simboliese betekenis dat daar ‘n groep kerk
raadslede in die kerk saam met die leraar betree en in die
kerkraadsbanke gaan sit, maar dit is onnodig dat almal
elke Sondag daar moet sit. Met ‘n rotasielys kan dit mak
lik gereël word dat net die nodige aantal op diens is en
hulle plekke inneem terwyl die res by hulle gesinne sit.

5.2 LITURG~ESE BETROKKENHEDD
Een van die wenslike gevare is dat erediensvernuwing ver

*

Hulle kan die Ons Vader hardop saam sê of enige ander
gebed wat op skrif beskikbaar gestel word.
‘n Groep kinders (KJA-groep, kategeseklas ens.) kan ‘n
voorbiddings-, of ander gebed voorberei en een kan dit
kom voorlees.
Een an die sinvolste maniere om mense aktief by gebed
te betrek is die responsoriese gebed.
‘n Voorbeeld van ‘n responsoriese gebed:
Dominee: Here, ons God!
Rondom ons is daar soveel waarvoor ons
kan dankie sé; vanogg~nd wil ons ‘n paar
daarvan opnoem, maar ons is dankbaar vir
alles wat U gee.
Dat ons mag eet en drink.
Kinders:
Daarvoor dank ons U.
Dominee: Dat ons kan spring en sing.
Kinders:
Daarvoor dank ons U.
Dominee: Dat ons kan speel en partytjies hou.
Kinders:
Daarvoor dank ons U.
Dominee: Dat ons elkeen ‘n woonplek het.
Kinders:
Daarvoor dank ons U.
Dominee: Dat ons genoeg klere het om aan te trek.
Kinders:
Daarvoor dank ons U.
Dominee: Dat ons kan leer en werk.
Kinders:
Daarvoor dank ons U.
Dominee: Dat ons op hierdie mooi wéreld kan woon.
Kinders:
Daarvoor dank ons U.
Dominee: Dat ons kinders van U kan wees.
Kinders:
Daarvoor dank ons U.
Dominee: En daarom bid ons almal soos U ons geleer
het:
Gemeente: Ons Vader wat in die hemel is,
laat u Naam gehei!ig word;
laat u koninkryk kom;
laat u wil ook op die aarde geskied,
net soos in die hemel.
Gee ons vandag ons daaglikse brood;
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van hulle ‘n gebed voorbees of ‘n spontane ge
bed doen. Hulle kan ook in ‘n responsoriese ge
bed betrek word. By gebeentheid sou by. die be
bydeniskbas gevra kan word om ‘n gebed voor
te berei en een van huble kan dit voorlees. Voor
dat die voorbiddingsgebed gedoen word, kan
die gemeente en spesifiek die kinders gevra
word om sake te noem vir voorbidding.

en vergeef ons ons oortredinge
soos ons ook die vergewe
wat teen ons oortree;
en laat ons nie in versoeking kom nie
maar verbs ons van die Bose. Amen.
Wanneer kinders bietjie yl versprei sit in die kerk, hoef die
liturg nie te huiwer om hulle vir so ‘n gebed of lied eers na
die biturgiese ruim te laat beweeg nie. Dan voel hulle ‘n een
heid en studies het getoon dat beweging en aktiwiteit vir
die klelner kinders van groot betekenis is.
In sang en musiek kan kinders ook makllk as groep betrek
word. Soms kan hulle in ‘n groepie rondom die orrel gaan
staan en ‘n lied sing, of in wisselsang saam met die
gemeente sing. Laat die KJA ‘n psalm of gesang instudeer
en by ‘n erediens as koor kom optree (met kitaar- of ander
begeleiding, indien hulle dit so verkies). Die Iiturg kan bale
doen om kinders by liedere te betrek deur die inhoud te ver
duidebik en hulle aan te moedig om entoesiasties saam te
sing. Een saak waaraan kerkrade dringende aandag sal moet
gee is bekwame en geInspireerde begeleiding. Die kerkbied
sal nie by ons kinders inslag vind as daar nie aansteeklik lek
ker gesing word in ‘n gemeente nie.

*

*

*

*

Voorbeelde van manie~e om kinders meer
betrokke te maak
1. In die voorbereidingsfase
*
Die tema van Sondag se diens lvorige of vol
gende) kan ook by die JKJA, SKJA of BKJA
bespreek word.
*

*

*

‘n Groep kinders of jongmense (‘n bestaande
groep of ‘n ad hoc-saamgestelde groep) kan
saam met die leraar die prediking en die hele
diens beplan.
Kinders kan sinvol betrek word by die voor
beieidirig yali die eiediensiuimte, by. die ver
siering van die kerk vir Paassondag of lets
dergeliks.
Daar kan ‘n program vir die prediking uitgewerk
en beskikbaar gestel word sodat ouers en
kinders saam sinvol kan voorberei vir die ere
diens.

2. Tydens die erediens
*
Kinders het groter vrymoedigheid as volwas
senes om van die responsoriese formules ult te
spreek, by. ‘n gesamentlike “amen” na die
seëngroet, of “Here, ontferm U” as deel van
‘n skuldbelydenis. Daarom met meer sulke
geleenthede geskep word.

*

*

*

*

*

In wisselsang met die res van die gemeente kan
hulle ‘n lied of ‘n vers van ‘n lied as groep saam
sing. Die nuwe bundeb “Sing onder mekaar” bevat ‘n paar kanons wat hiervoor baie geskik is.
‘n Groepie kindérs kan met bbokfluite of ander
instrumente saam met die orrel die sang begelei
of deelneem aan die musiek.
Die doen van sekere biturgiese take:
‘n Voorlesing (Skrifgedeelte met die oog op die
verootmoediging, vryspraak of prediking).
Aktiewe deelname aan die gebede deurdat een

Die kinders kan in ‘n gesprek oor die liturgie of
oor die preek in gonspare of gonsgroepe betrek
word. Ouers en kinders kan ook gesamentlik betrek word deurdat hulle gevra word om lets
onderling te bespreek.
Met behuip van ‘n gedramatiseerde voorstelling
kan ‘n Bybelse boodskap deur kinders voor
gestel word.
G D J Dingemans skets drie modelle van
prediking:
1. die dubbel-bodem preek
met beide
kinders en volwassenes word gelyk gepraat.
2. die Iaagprediking (sandwich) — dele van die
preek is vir volwassenes en ander spesifiek vir
kinders.
3. die preek met ‘n verhaal — telkens word ‘n
verhaal ingevleg vir die kinders.
‘n Gedeebte van die preek kan spesifiek aan die
kinders afgestaan word deur hulle byvoorbeeld
na die liturgiese ruimte te roep en op ‘n meer
direkte en persoonbike manier met hulle te praat.
Kinders kan sinvol by die aankondigings betrek
word. Eon van hulbo ken byvoorboold govro
word om self lets te kom sê oor ‘n SKJA-byeen
koms wat beplan word. Die skoolwêreld be
hoort ook neersiag in die erediens te vind, soos
byvoorbeeld wanneer die kinders eksamen
skryf.

3. Na afloop van die erediens
*
‘n Preekgesprek in die kategese of jeug
byeenkoms kan die kinders help om die lyne van
die preek konkreet na hulle situasie deur te trek.
*

*
*

Die kinders kan by geleentheid gevra word om
offergawes in die vorm van geld of in die vorm
van onbederfbare kos, of kiere, of speelgoed,
saam te bring en dan kan hulle vorentoe beweeg
en dit op die liturgiese ruimte pak.

Met behubp van ‘n vraelys en ‘n daaropvolgende
gesprek, kan die kinders sinvol betrek word by
ered lenseval uasie.
‘n Nagesprek in die huisgesin of in die wyke kan
aangemoedig of gestruktureer word.

5.3 PRED~K~NG
Kinders vind bale van die preke wat gelewer word moellik
om te verstaan. Waar die prediking so ‘n sentrale deel van
die gereformeerde erediens uitmaak, is dit noodsaakbik dat
abmal, ook die kinders, daardeur aangespreek voeb. Abbe preke
behoort vir kinders verstaanbaar te wees. Verab moet daar
moelte gedoen word om dit vir klelner kinders toeganklik
te maak. Vir sulke preke geld die volgende kriteria:
5.3.1 Eenvoud, duidelikheid en verstaanbaarheid
Eenvoud moenie met oppervlakkigheid of kinderagtigheid

VERNUWING VAN DIE EREDIENS
verwar word nie. Teologie is op sy suiwerste as ‘n kind dit
kan verstaan. Verstaanbaarheid vereis konkreetheid in plaas
van abstraktheid.
5.3.2 Variasie in preekstyl
Een van die belangrikste redes waarom die prediking vir
kinders soms ‘n struikeiblok is, is die feit dat dit telkens, en
tot vervelens toe, in dieselfde struktuur gegiet word — die
retoriese vorm. Daar is so baie ander moontlikhede wat op
‘n kreatiewe wyse deur ‘n prediker ontgin behoort te word.
Om maar een model wat selde gebruik word te noem: die
verhalende of narratiewe prediking bied soveel moontlikhede
om die Bybelse waarhede so aan te bied dat kinders daar
mee kan identifiseer. Hierdie preekvorm behels die vertel van
‘n eietydse verhaal wat die teks op ‘n informele manier
verheider. Kinders vind ook beter aanklank by ‘n informele
aanslag en juis daarom is die formele retoriese preekvorm
moeilik verbeerbaar;
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kommunie ook langs ander wee onder die Sinode se aan—
dag sal kom, maar wil tog rapporteer dat dit ons oortuiging
is dat kinders op ‘n vroeër leeftyd as tans, toegelaat moet
word tot die nagmaal. Die redes vir ons oortuiging, is kort
liks die volgende:
*

*

*

5.3.3 Die visualisering van die prediking
By die kleiner kind — veel meer as by die ouer jeug en vol
wassenes — speel die visuele ‘n deurslaggewende rd.
Daarom sal in die prediking aan die kind veel meer gebruik
gemaak moet word van die visuele — deur woordskildering
en onderrigmiddele. Uit ondersoek wat gedoen is blyk dit
dat 70% en meer van aile kommunikasie op die nie-verbale
viak plaasvind. Daarby is die moderne mens opties verwen.
Die invioed van die televisie, video, films, boeke en tydskrifte
is veral op die optiese ingestel. Soos die onderwys, sal die
kerk ook hiermee rekening moet hou.
Onderrigmiddele soos skryf- en ander borde, truprojektors
en video’s kan waardevol wees in eredienskommunikasie,
mits die voigende 4 riglyne deeglik in ag geneem word:
*

*

Die woord moet sentraal staan. Die prediking moet egte
Woordbediening bly.
Sulke middele moet dienend en begeleidend wees. As dit
nie spaarsamig gebruik word nie en die hele aanbieding
oorwoeker, kan dit heeltemal teenproduktiet wees.

*

*

Die hulpmiddel wat gekies word, moet funksioneel wees.
Dit mag nie maar bloot vir interessantheid of dekorasie
gebruik word nie. ‘n Hulpmiddel moet vir ‘n bepaalde situ
asie met ‘n spesifieke doel gekies word.
Dit moet betrokkenheid en aktiwiteit stimuleer en passiwi
teit teenwerk.

5.4 D~E SAKRAMENTE
Ons intellektuele en leerstellige benadering het daartoe gelei
dat die sakramente in die kategese aan ons kinders verduide
lik word maar dat die liturgiese potensiaal daarvan glad nie
ontgin word nie. Kinders word selfs doelbewus uitgesluit
by die nagmaal! Die sakramente is deur God ingestel om ons
in ons kleingeloof en ongeloof te ontmoet en te versterk.
Die kinders het ook geloofsversekering nodig!
5.4.1 Die doop
Die bediening van die doop in die erediens, kan baie meer
effektief aangewend word ter wille van die versterking van
ons kinders se geloof. In die eerste piek behoort die hele ver
bondshuisgesin rondom die doopvont te staan wanneer die
jongste lid van die gesin gedoop word. Verder kan die kinders
van die gemeente vorentoe geroep word en so kan die
geleentheid benut word om die betekenis van die doop vir
hulle te verduidelik.
5.4.2 Die nagmaal
Die kommissie is daarvan bewus dat die kwessie van kinder-

*

*

Toelating tot die nagmaal hoef nie afhanklik gemaak te
word van ‘n uitvoerige kennis van die leer en belydenis
nie. Die geheim van die geloof word eerder al vierende
ontdek en beter verstaan.
‘n Kind kan ook op ‘n vroeë ouderdom opreg gb en die
Here met oorgawe dien. Dit is ‘n misvatting om te dink
dat ‘n kind eers in adolessensie kan onderskei waarom
dit gaan by die nagmaal.
Die nagmaal se wortels lé waarskynlik in die pasga en
daar was dit juis die kinders wat ‘n sleutelrol in die viering gespeel het. Dit was in antwoord op hulle vrae, nadat
daar aangesit is aan die tafel, dat die verhaal van die uit
tog weer vertel is.
Die verbond lé aan die grondslag van die hele kerk. Die
nagmaa is die verbondsmaal. Hoe kan ons dan die kinders
wat reeds die teken van die verbond (doop) ontvang het,
van die verbondsmaal uitsluit?
Dit is juis aan die nagmaalstafel dat die gemeente se een
heid tot uitdrukking kom. As ons oordeeI dat die kind ten
voile deel is van die gemeente, hoe kan ons hom dan uit
sluit daar waar die eenheid konkrete gestalte aanneem?

*

Die kinders het die versterking van die nagmaal nodig.
Juis die lewensfase waarin hulle verkeer, maak dat huile
die versterking van hulle geboof dringend nodig het — mis
kien meer dringend as die volwassenes.

Indien die Sinode sou besluit om kinders tot die nagmaal toe
te Iaat, sal kerkordelike en pastorale riglyne gegee moet
word.

5.5 DOE KERKGEBOU
‘n Kerkgebou moet die volgende vier basiese eienskappe
bevat en dan is dit in gereformeerde sin funksioneel vir die
erediens:
5.5.1 Dit moet die kerkganger op God, wat ons deur Woord
en sakrament ontmoet, rig.
5.5.2 Dit moet klem be op die feestelike betrokkenheid van
die hele gemeente by hierdie kommunikasieproses.
5.5.3 Die ontmoeting wat tussen die heilige God en sy
gemeente plaasvind moetuitgedruk word in die ruimtelike
ervaring van nabyheid, intimiteit en ontsag.
5.5.4 Die gemeenskap van d~e gelowiges moet daardeur
bevorder word.
5.5.5 Die kerkgbou is nie ‘n heiligdom (tempel) nie, maar
‘n vergaderplek van die gemeente van die Here.
As ons nou spesifiek praat oor die vernuwing van die ge
bou met die oog op die kinders in die erediens, is die vol
gende van belang:
*

Juis omdat ‘n kerkgebou ‘n eksistensiële belewenis
veroorsaak, is die atmosfeer wat dit uitstraal so belang
rik vir ‘n kind se totale belewenis van die erediens. ‘n Kind
dink nie altyd op ‘n rasionele wyse oor die godsdiens nie
maar beleef dit op ‘n intense wyse. Dus word sy belewe
nis van die erediens in ‘n groot mate bepaal deur sy sin-

VERNUWING VAN DIE EREDIENS

209
tuiglike waarneming van die omgewing waarin dit plaas
vind. Wanneer die kerkgebou ‘n harde, koue en ongenaak
bare atmosfeer skep, kan die kleuter moontlik ook so ‘n
beeld van God vorm. Wanneer daar egter ‘n warm atmos
feer is met lekker sagte matte en banke, kan dit ‘n
heeltemal ander godsdienstige belewenis help skep. Die
simboliek wat normaalweg deel van ‘n kerkgebou vorm,
is ‘n belangrike bydraende faktor in die bepaling van die
atmosfeer wat op die kind inspeel.
*

lemand het eenkeer gesé datdaar in ‘n kerkgebou niks
is wat vir kinders aangepas is nie. Van die preek tot by
die toiletbakke is alles konsekwent te hoog vir kinders!
Die vraag is of argitekte en boukommissies dit ooit enig
sins in berekening bring dat kinders ‘n groot dee! van die
kerkgangers uitmaak? Kán ons nie maar aan die kleintjies
met hulle kort beentjies ook dink nie?

*

*

By die oprigting van nuwe geboue en by die vernuwing
van bestaande geboue moet die gebruik van oudiovisuele
middele in gedagte gehou word. Afgesien van ‘n
truprojektor op die kansel met ‘n duidelik sigbare skerm
en die moontlikheid om ‘n bord op te rig waarteen prente
vasgesteek kan word, moet daar ook êrens in die kom
pleks ‘n groot kennisgewingbord aangebring word. ‘n
Mool groot plakkaat om ‘n aksie bekend te stel, sal jong
mense se aandag eerder trek as ‘n• aankondiging van die
kansel af.

6.4 Teologiese fakulteite word versoek om hierdie riglyne
in die opleiding van predikante in ag te neem.
6.5 Die Algemene Sinode beskou die ouer as die sleutel
figuur in die godsdienstige (en daarom ook liturgiese) op
voeding van kinders. Alle ouers word hiermee opgeroep om
gedurig oor die erediens met hulle kinders in gesprek te tree.
6.6 Kerkrade word versoek om maniere te bedink en te
implementeer waarvolgens ‘n wisseiwerking tussen huis
godsdiens en erediens bewerkstellig kan word.

BRONNELYS (STUDIESTUKKE)
Barnard, A C

1. Die prediking met die oog op kinders
2. Kind en sakrament
3. Vernuwing van die erediens ook
langs die weg van die drie
dimensionele benadering van die
mens

Dressel, L C

1. Hulpmidels in die erediens
2. Kinders en die gesproke antwoord in
die erediens
3. Skuldgevoel by kinders en die
erediens

HAY, E J

Die betrokkenheid van die ouer by die
gereedmaking en deelname van die kind
in die erediens

Heyns, M H

Jeug en erediens: Vorm/vryheid, vast
heid/variasie

Marais, P W

1. Erediens en die ewe na buite
2. Vernuwing ten opsigte van gebed in
die erediens

Muller, J C

1. Die plek en rol van die kerkraad in die
erediens
2. Vernuwing van die plek van die ere
diens — veral met die oog op kinders

Smuts, M

Belewenis van die erediens

Beweging is vir die klein kinders ontsettend belangrik. Dit
is vir hulle dodelik om vir ‘n uur lank doodstil te sit. Tus
sen die banke behoort daar ruimte te wees dat hulle kan
bene rek sonder om noodwendig die tannie langsaan se
boeke af te stamp. Dit is opvoedkundig en liturgies ook
‘n baie goeie idee om kinders soms na yore te laat be
weeg — vir ‘n gedeelte van die preek, vir ‘n verhaal, vir
‘n lied of vir ‘n offergawe. Die kerkgebou en banke moet
so ontwerp word dat hulle heen en weer kan beweeg
sonder om ontwrigting te veroorsaak.

6. AANBEVELDNGS
6.1 Die Algemene Sinode vereenwelsig horn met die rig~yne
in die versiag van die ad hoc-kommissie vir die vernuwing
van die erediens met die oog op kinders.
6.2 Die Algemene Sinode versoek sinodes, ringe en kerk
rade om binne die volgende jaar ‘n geleentheid te skep
(broederlike onderhoud, kursus, konferensie ens.) waar elke
faset van hierdie versiag deeglik behandel kan word.

Van der Colt, A P Besielende lied, besielende sang
6.3 Die Sinode versoek Ieraars, kerkrade en ringe om die
riglyne in hierdie versiag doelgerig en met groot ems in werk
ing te stel.

Victor, J A

Enkele perspektiewe oor die plek van die
dooplidmaat in die erediens.
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Versbg van d~e

HERSIENINGSKOMMISS~E VAN D~E PSALMBOEK
Die Voorsitter en ede van die Sinode,
U kommissie doen hiermee graag soos volg versiag oor sy
werk die afgelope vier jaar:

Al die bestaande melodieë is deeglik getoets en die volgende
is as riglyn geneem:
*

1. PERSON EEL
Die personeel van die kommissie het bestaan uit die vol
gende verteenwoordigers van die vier Kerke wat saam werk
in hierdie saak:
*

1 .1 Ned Geref Kerk:
Proff G J Beukes, G G Cillié, M H 0 Kloppers, Rena Pretorius,
W S Prinsloo, Lina Spies, A J J Troskie, P A Verhoef, C J
A Vos, A C Barnard, Mevv Bertha Spies, Hetta Potgieter,
Mnre H P van der Westhuizen, A A van Namen, Drr A P van
der CoIf, Gerrit Olivier, Drs W J M Strydom.
1 .2 Ned H~rv Kerk:
Proff A P Breytenbach, J P Botha, J H Koekemoer, J P
Oberholzer, Mnre B D Bierman, R Steinmann, Drr D J C van
Wyk, G C Veithuizen.
1.3 Gereformeerde Kerke:
Prof F N Lion-Cachet, Henk Temming, P D van der Walt, Dr
I L J van Vuuren, di A Mulder, A S Smit.
1.4 Ned Geref Sendingkerk:
Ds R C Herholdt

1 .5 Dagbestuur:
Voorsitter: Prof A C Barnard (Ned Geref Kerk)
Ondervoorsitter: Ds A S Smit (Geref Kerke)
Sekretaris: Dr D J C van Wyk (Ned Herv Kerk)

2. DIE NAAM VAN DIE KOMMISSIE
Aanvanklik was die naam van die kommissie: DIE PSALM
BERYMINGSKOMMISSIE. Omdat die kommissie ook die op
drag gehad het om al die bestaande melodieë te beoordeel,
is die naam verander na: DIE PSALMHERSIENINGS
KOMMISSIE. Daar het egter beswaar van een van die kerke
se verteenwoordigers gekom dat ons nie di~ Psalms kan her
sien nie omdat dit in die Bybel staan. Daarom is besluit dat
die naam van die kommissie voortean sal wees: DIE PSALM
KOMMISSIE.

3. DIE WERKSWYSE VAN DIE KOMMISSIE
3.1 Die Kommissie moes eers die groot beginsels opstel
waarvolgens gewerk moet word, soos die gebruik van die
teks, hoe die beryming gedoen moet word, die verhouding
teks-melodie, die woord-toon-verhouding, rymvorms, taal
gebruik, die vraag of die hele psalm berym moes word en
of slegs die hoofsaak van die boodskap geneem moes word,
die vraag of aI die Psalms geneem moes word, ook die vloek
psalms wat moeilik sonder omskrywings gebruik kan word,
ens.

*

Die melodieë van 55 bestaande Psalms en wat 71 Psalms
verteenwoordig, moet behou word. Dit is melodieë wat
geliefd is onder die kerkvolk en wat hulle aanvaarbaarheid
bewys het. Dit sou ‘n onreg wees om hulle van die
gemeentes weg te neem.
Die melodieë van 48 Psalms en wat 52 Psalms verteen
woordig, moet verval. Hierdie melodieë het ten spyte van
al die pogings nie werklik inslag by die gemeentes gevind
nie.
Ten opsigte van die oorblywende 29 bestaande Psalms
en wat 35 Psalms verteenwoordig is geoordeel dat hulle
wel bruikbaar kan wees indien ‘n goeie beryming gemaak
word en dat in elk geval die geskiktheid van die melodie
beoordeel sal word.

3.3 Om die werk van beryming en die musiek te doen is
daar ‘n aantal werkgroepe gevorm wat die grondwerk moes
doen van die teks na die beryming en die melodie daarmee
saam moes beoordeel.
Die beryming wat hier gemaak en bespreek en hersien is,
word dan voor die groot kommissie gelé vir beoordeling.
3.4 Die groot of gesamentlike kommissie kom twee keer
per jaar byeen vir ‘n werkswinkel. Hier word die berymings
wat van die klein groepe ontvang is deeglik nagegaan, beoor
deel aan al die kriteria vir ‘n geskikte kerklied. Daar word
veral gelet of dit reg laat geskied aan die Bybelteks, of dit
duidelik en verstaanbaar is, of die boodskap van die teks
en die van die melodie ooreenkom, of daar ‘n goeie woord
toon-verhouding is, of die taalgebruik goed is en of dit ‘n
minimum poëtiese kwaliteit het.
3.5 By die bespreking is verbet~rings voorgestel en dan
gaan dit terug na die berymer saam met sy groep om daar
aan aandag te gee. Die verbeterde beryming kom dan weer
terug na die kommissie.

4. VORDERING MET DIE WERK
4.1 Daar het nou ‘n duidelike werkwyse uitgekristaliseer.
Die kommissie beweeg in ‘n vaste koers volgens duidelike
riglyne.
4.2 Meer as die helfte van die Psalms is reeds in die proses
van aandag en bewerking by die klein groepe. Voor die
gesamentlike kommissie is reeds al meer as 50 berymings
gelê. Nie al die pogings was egter ewe suksesvol nie. Daar
is dus ‘n hele aantal Psalms in die verskillende stappe van
gereedmaking.

Die opdrag van die kommissie was om ‘n de novo-beryming
vanuit die grondteks te maak.

4.3 Die berymde Psalms in strofevorm van gelyke bou is
seker die moeilikste liedvorm en stel aan die berymer die
hoogste eise
veel moeiliker as die vrye Bybelse lied.

3.2 Die kommissie het voorts die opdrag om al die be
sta~nde melodieë op hulle geskiktheid en singbaarheid te
toets en waar nodig te vervang met melodieè wat makliker
singbaar is vir die gemeente.

By die Psalms moet die besondere Bybelse inhoud wat in
‘n bepaalde kultuurkleed en poëtiese vorm bestaan, oor
geklank word sodat die inhoud onverkort in ‘n nuwe kultuur
kleed en in ‘n nuwe poëtiese vorm gegiet word.

—
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Die strofes is van gelyke lengte, maar die hoofgedagtes deur
die Psalm voig nie dieselfde gang nie.
Die inhoud van die Psalm wissel deur die gang van die Psalm.
Daar is of en dank, klagte, belydenis, verkondiging, ens in
een Psalm en dit bring die woord-toon-verhouding in die ge
drang in die verskillende strofes.

*

*

*

Die werk word nog moeiliker waar vir die beryming ‘n vas
staande melodie gegee word en dat die beryming daarin
moet pas.
4.4 Die heel moeilikste deel van die werk is die beryming.
Hier ondervind die kommissie sy grootste knelpunte en op
onthoud. Die ander aspekte van die werk vorder baie yinniger.
‘n Hele aantal digters het hulle hand gewaag aan ‘n bery
ming maar dit is baie duidelik dat nie almal ewe-veel sukses
daarmee behaal het nie. Met die loop van tyd het ‘n paar
digters na yore gekom wat veel sukses met die beryming
behaal het.
4.5 Die kommissie het besluit om meer op die digters wat
hulle slag bewys het, te konsentreer. Hier is nou die groot
probleem: hierdie persone is voltyds met ander werk bes~g
en kan slegs in hulle vrye tyd aan die werk van beryming
aandag gee. Dit laat die werk stadiger vorder.
4.6 Die Psalmkommissie bring dit as ‘n dringende saak voor
die beherende liggame van die betrokke kerke dat daar
voorsiening gemaak sal moet word om hierdie digters
gedeeltelik los te maak om meer tyd aan beryming te wy.
Die werkgewers is baie simpatiek, maar daar sal fondse ge
vind moet word. Een manier om fondse beskikbaar te stel
is waar ‘n uitgewer aangewys word en by die werk betrek
word. Die kommissie is dankbaar dat die slepende probleme
van kopiereg en die uitgewer nou opgelos is en dat ‘n uit
gewer in die nabye toekoms aangewys sal kan word.
4.7 In die kommissie en op die byeenkomste heers ‘n baie
goeie gesindheid en gees van samowerking. Die gang van
die werk word bepaal deur duidelike beginsels en die aksent
val op die kwaliteit werk.

5. ONDERSOEK NA DIE SING VAN PSALMS
IN DIE DRIE AFRIKAANSE KERKE
5.1 Die Psalmkommissie het die opdrag om ‘n de novo
beryming van die hele Psalmboek te maak en om tegelyk
die melodieë op hulle geskiktheid om in die gemeentes te
sing, te toets en die melodieë wat nie geskik is nie te ver
yang.
Die kommissie het baie gou ondervind dat daar ten opsigte
van die sing van Psalms die mees uiteenlopende opvattings
en bewerings in omloop is: wat is nou singbaar? hoeveel
Psalms word werklik gesing? ens.
5.2 Die kommissie het samesprekings gevoer met ver
teenwoordigers van die RGN wat hulle hulp aangebied het
om ‘n deeglike ondersoek oor hierdie saak in die drie
Afrikaanse Kerke te Iaat doen. ‘n Werkkomitee van die kom
missie het saam met die RGN hierdie ondersoek beplan en
uitgevoer.

*

*

Psalmmelodieë wat volgens die oordeel van predikante
en orreliste en lidmate haas nie gesing word nie en wat
uit die Psalmboek weggelaat kan word.
Psaimberymings wat volgens die oordeel van predikante
en orreliste behou moet word.
Psaimberymings wat volgens die mening van predikante
weggelaat kan word.
Die gereeldheid waarmee Psalms in die onderskeie kerke
gesing word
Die redes waarom sekere Psalms seltde of nooit gesing
word nie

*

Strategieë vi~ die aanleer van die Psalms in die kerke

*

Die houdings ten opsigte van die Psalmsang.

5.4 ‘n Deeglik wetenskaplik verantwoorde ondersoek is uit
gevoer wat predikante, orreliste en lidmate geraak het van
1 50 gemeentes van die drie Afrikaanse Kerke. Die seleksie
van die gemeentes het op ‘n wetenskaplike wyse plaas
gevind en dit word deur die RGN as ‘n betroubare steek
proef beskou.
5.5 Die respons was baie goed. Die gegewens is deur ‘n
rekenaar verwerk en bied ‘n goudmyn van gegewens. Hier
die ondersoek is nie die maatstaf vir die werk van die kom
missie nie, maar dit help om die aannames van die kommis
sie te bevestig.
5.6 Uit die ondersoek het veral die volgende gegewens na
yore gekom:
*

*

*

*

*

Daar is gepleit vir die behoud van ‘n groot aantal van die
bekende en geliefde psalmmelodieë. Die psalmmelodieë
waarvoor lidmate die liefste is, is Ps 33, 23, 100, 84,
146.
Daar is gepleit vir die vervanging van ‘n hele aantal
psalms. Die sterkste argument vir die pleit dat die psalms
vervang moet word, was wat die teks betref: die
verouderde taalgebruik. Wat die melodieë betref is die
vreemdheid van die melodie die sterkste motivering vir
die roep om verandering.
Daar,is meer Psalms wat nooit gesing word nie as wat
daar Psalms is wat gereeld gesing word.
Die Gereformeerde Kerk wat hoofsaaklik Psalms sing,
sing meer Psalms as die geval van die Ned Geref Kerk
en die Ned Herv Kerk, hulle gee ook minder Psalms aan
wat nooit gesing word nie.
Die meerderheid predikante, orreliste en lidmate wil deel
neem aan ‘n projek om die sing van psalms in die Kerk
te bevorder.

5.7 Die belangrikste gegewens uit die ondersoek word eers
daags beskikbaar gestel aan die kerk se tydskrifte vir inlig
ting aan die kerk.

6. ‘N PROEFBUNDEL MET NUWE PSALMS

5.3 Die doel met die ondersoek was om inligting te bekom
oor:

Die kommissie het besluit om ‘n eerste proefbundel met ‘n
aantal hersiene Psalms gereed te maak wat aan die Alge
mene Sinode aangebied kan word om te gebruik en vir
gebruik in die kerk aan te beveel.

Die Psalmmelodieë wat geliefd is in die kerke en wat be
hou moet word.

7.1 Die Algemene Sinode spreek sy dank en waardering uit

*
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teenoor elkeen wat sylhaar talente beskikbaar gestel het vir
hierdie belangrike werk.

7.5 Die Algemene Sinode begroot weer vir die werk van
sy vereenwoordigers op hierdie kommmissie.

7.2 Die Algemene Sinode neem kennis van die aangebode
Proefbundel met nuwe Psalms en beveel dit aan vir gebruik
in die kerk om so uitgetoets te word na hulle bruikbaarheid
en singbaarheid.

7.6 Die Algemene Sinode gee ‘n opdrag aan sy verteen
woordigers in die beheerliggaam van hierdie werk om saam
met die ander kerke se verteenwoordigers so spoedig moont
uk die saak van ‘n uitgewer vir die werk aan te wys en om
te bemiddel om fondse beskikbaar te kry vir die bespoedig
ing van die werk.

7.3 Die Algemene Sinode herbenoem die huidige personeel
van die Ned Geref Kerk op hierdie Psalmkommissie, soos
dit in 1.1 hierbo aangegee is.
Die Sinode benoem die volgende twee persone in die kom
missie in die plek van vakatures wat ontstaan het:
Prof T T Cloete
Mev Antjie Samuels
7.4 Die Algemene Sinode doen ‘n dringende beroep op pre
dikante, kerkrade en orreliste om alles in hulle vermoë te
doen am die sing van die Psalms te bevorder.

7.7 Die Algemene Sinode spreek sy dank en waardering uit
teenoor die RGN en by name teenoor Prof D J Stoker en Mej
S J Hauptfleisch vir hulle huip in verband met die ondersoek
na die sing van Psalms in die drie Afrikaanse Kerke.
Met die toebidding van die seen van die Here,
Prof A C Barnard, Voorsitter van die verteenwoordigers van
die Ned Geref Kerk in die Psalmkommissie.
Dr A P van der Coif, Skriba van die verteenwoordigers van
die Ned Geref Kerk in die Psalmkommissies.
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8.

ALGEMENE ARGIEFKOMMISS1E

Vers~ag van die

ALGEMENE ARGIEFKOMMISS~E
Geagte broers
Die volgende sake is vir u weiwillende aandag:

1. PERSONEEL AAK
Die personeel het die afgelope vier jaar redelik gewissel. Ds.
H.C. Hopkins (Kaapse kerkargivaris) is deur ds. J.M. Bug
naut en ds. L. Moolman (ook in diens van SKLAS en die
lnligtingsburo) opgevolg. Ds. A. Strydom van Durbanville
is sedert Mei 1990 die opvolger van ds. Moolman.
Die Sinode van Natal het vir ‘n geruime tyd die bekwame
diens van ds. W.M.Grové geniet. Na sy uittrede het dr. l.J.J.
Froneman en mev. K. Kriek, onderskeidelik voorsitter van
die plaaslike argiefkommissie en argivaris, die AAK-ver
gaderinge bygewoon.
Uit die Oranje-Vrystaat dien dr. l.L. Ferreira vanjaar tien jaar
as skriba van AAK, terwyl dr. C.S. Kotzé steeds die sinodes
van Transvaal en SMA op die AAK verteenwoordig. Hy het
ds. H.C. Hopkins as voorsitter opgevolg.
Ds. A. Benecke van die NG Kerk in SWA het in 1989 gee
meriteer. Op die stadium is daar nog nie formeel ‘n opvol
ger aangewys nie en dien ds. J.A. Theron, voorsitter van
die plaaslike sinodale argiefkommissie, in AAK.
Tydens die besinning oor rasionalisering, het die AAK be
sluit om die status quo, wat die samestelling van die kom
missis betref, te behou.
Aanbeveling: Die Algemene Sinode neem kennis van die aan
beveling van AAK in die rasionaliseringsverslag oor die same
stelling van die kommissie. Die Algemene Sinode behou die
status quo wat AAK se samestelling betref, ni. AAK bestaan
uit die argivarisse van die verskillende sinodes. Die voorsitter
van die sinodale argiefkommissie is die sekundus van die
betrokke argivaris.

2. ARG~EFBEWAARPLEK ALGEMENE
S~NODE
Die Kaapse Kerkargiefbewaarplek (KKA) is sedert die kon
stituering van die Algemene Sinode in 1962 die bewaarplek
van die Algemene Sinode. Sedertdien word die betrokke
argiefmateriaal gereeld aan die bewaarplek oorhandig en
word dit deeglik en wetenskaplik versorg.
Die Algemene Argiefkommissie het by herhaling sy oortui
ging uitgespreek dat die KKA die Algemene Sinode se
bewaarplek moet bly en dat dit nie onder toesig van die
Staatsargiet moet wees nie. In jonger tyd is so ‘n beslissing
nog meer sinvol omdat die KKA, met die verskuiwing
van argivalia na die Staatsargiefbewaarplek in Kaapsad,
toenemende ruimte vir bewaring het. Daarteenoor het ander
lede van AAK Iaat blyk dat die ruimte in die verskeie sino
dale bewaarplekke uiters beperk is.
Aanbeveling: 1. Die Algemene Sinode spreek sy waar
dering uit vir die dienste van die KKA as bewaarder van die
Algemene Sinode se argivalia vanaf 1962 en dank die KKA
vir sy gewilligheid om met hierdie dienste voort te gaan.
2. Die Algemene Sinode betuig ook dank aan alle argivaris
se en hulle personeel wat tot dusver nou gemoeid met die

versorging van die Algemene Sinode se argivalia was en
dank oor die AAK vir sy nougesette toesighoudende funk
sie.

3. SAMEWERK~NG KOMM~SS~ES ALGE
MENE S~NODE
Die KKA getuig deurgaans positief oor die samewerking van
die Algemene Sinode se kommissies in die besorging van
argivalia aan die KKA. Die enigste kommissie wie se argivalia
nie volledig onder KKA toesig is nie is die AAK self. Alle uit
staande argivalia is egter veilig in die Vrystaatse Kerkargief
bewaarplek omdat die skribaat van AAK in Bloemfontein is.
Alle argivalia van die AAK sal mettertyd aan die KKA afge
staan word.
Die KKA besit ‘n volledige inventaris van Algemene Sinode
argivalia onder sy toesig.

4. ARG~EF— EN MUSEUMREGLEMENT
Die AAK het laas in 1982 sy reglement herskrywe en aan
die Algemene Sinode vir goedkeuring voorgehou. Die opstel
lers van 1982 was ds. H.C. Hopkins (voorsitter) en dr. l.L.
Ferreira (skriba).
Intussen het die AAK met sy dieper en breër insig in die
Skriftuurlike en algemeen wetenskaplike aard van kerklike
argiefdienste ‘n meer toereikende reglement voorberei. Die
reglement betrek die jongste besluite van die Algemene
Sinode i.v.m. kerklike argiefsake, soos die besluite oor die
kerklike huweliksregister en die dooplidmateregister.
Dit omskryf o.a. die verantwoordelikhede van ringe en ring
skribas beter en gee ‘n skerper formulering van die eise i.v.m.
argivarisse en ook die belang van ‘n museumbewussyn (kyk
bylae AAK-1).
Aanbeveling: 1. Die Algemene Sinode keur die Algemene
Argief- en Museumreglement goed.
2. Die Algemene Sinode publiseer die Algemene Argief- en
Museumreglement in die Kerkorde.

5. REKENAR~SER~NG
Rekenarisering, ook in navorsingsentrum soos kerkargief
bewaarplekke, het ‘n absolute noodsaaklikheid geword. Die
wetenskap van die genealogie, die ekklesiologie en ander
teologiese vakrigtings kan nie na wense gedien word sonder
doelmatige en vinnige vindmiddels nie. Veral die ekklesio
logie ly skade omdat studente nie tyd en geld het om ure
aan kerkhistoriese navorsing te wy nie.
Die AAK het gevolglik met leedwese kennis van die Alge
mene Sinode se negatiewe besluit i.v.m. rekenarisering in
1986 geneem. Die finansiering van so ‘n sisteem en die prak
tiese implementering daarvan binne die Ned Geref Kerk in
sy breë verband, is grondliggend aan so ‘n besluit.
Die AAK gb egter dat daar ‘n groeiende besef in ons kerk
like samelewing rondom die nut en uiteindelike noodsaak
likheid van rekenarisering ontstaan het. Die Algemene
Sinode kan gevoiglik met vrymoedigheid aanbeveel dat
gemeentes en sinodes al hoe meer gebruik van hierdie nut
tige middel moet maak.
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Aanbeveling: 1. Die Algemene Sinode aanvaar die feite
Iikheid van rekenarisering, oak as ‘n noodsaaklikheid in die
verskiflende sinodes en hulle kommissies se kantore.
2. Die Algemene Sinode moedig, ter wille van deegliker en
vinniger dienste, sinodes aan am ook wat hulle argief- en
museummateriaal betref, rekenarisering te oorweeg.

6. ARGDEFHANDLE~D~NG
‘n Behoorlike argiefhandleiding met die oog ook op moont
like nut in die teologiese opleiding of as deel van predikante
se program vir voortgesette teologiese opleiding (VTO) is

nou al vir ‘n geruime tyd AAK se ideaal. Die aangewese op
stellers, dr. C.S. Kotzé en dr. l.L. Ferreira, kon weens
programdrukte nog nie so ‘n handleiding opstel nie. Welis
waar het hulle verskeie artikels en studiestukke in die ver
band opgestel wat deel sou kon uitmaak van so ‘n hand
leiding.
Intussen het ds. Hennie le Roux van Randpoort (Rand
fontein), as deel van ‘n kursus van Hugenote Kollege, be
gin met modules vir gemeentelike amptenare o.a. modules
wat oor die argief- en museumwetenskap handel en in
gemeentes prakties geimplementeer kan word. Die modules
is in ‘n gevorderde stadium en behoort minstens op
gemeentelike vlak van groot nut te wees. Dit vat teorie en
praktyk, veral wat die kerklike argiefwese betref, kortliks
en logies saam.
Aanbeveling: 1. Die Algemene Sinode beveel die modules
van Hugenote Kollege oor die kerklike argiefwese by alle
kerkliko argiefkommissies vir gebruik aan.
2. Die Algemene Sinode vorsoek die AAK am steeds ‘n
amptolike publikasie vir teologiese opleiding in die kerkliko
argief- en museumwetenskap as deal van die ekklesiologie
te oorweeg en so spoedig moontlik to bemark.

7. VERHOUD~NG KERKARG~EF
TE~T TEOLOGIE

—

FAKUL

Talle gemeentes is steeds in ‘n oorgangsfase, maar die
ergste probleme is skynbbaar opgelos. Daar is groat
waardering vir die arbeid van gemeenteskribas in die ver
band.
By AAK-vergaderinge sedert die Algemene Sinode van 1986
is verskeie sake i.v.m. die dooplidmateregister bespreek. Al
les kan nie in hierdie verslag aandag kry nie.
‘n Belangrike aangeleentheid egter was die vraag waar doop
lidmate in by. koshuise geregistreer moet word. Die uit
gangspunt by die AAK was dat koshuisgangers eintlik in
woners van die gemeente is waar die koshuis gelee is. Die
ouerhuis is vir die koshuisganger in werklikheid slegs ‘n
kuierplek.
Aanbeveling: 1. Die Algemene Sinode aanvaar dit as ‘n
kerkregtelf’ce korrekte beginsel dat dooplidmate in koshuise,
en ander soortgelyke verblyfplekke naby opvoedkundige in
rigtings, hulle Iidmaatskapvoorregte in die gemeen~e waar
die koshuis of betrokke verblyfplek geleë is, beoefen.
2. Dooplidmate word in die dooplidmateregister van die
gemeente waar hulle woon geregistreer, d.w.s. waar hulle
die grootste gedeelte van die jaar hulle verblyf hot.

9. RAS~ONALDSERING ALGEMENE S~NODE
Die AAK-dagbestuur het in November 1 988, soos alle ander
kommissies van die Algemene Sinode, aanbevelings aan die
Algemene Sinode se rasionaliseringskommissie voorgele. Die
voorstelle is aan die hand van ‘n vraelys van 1g. kommissie
opgestel en raak ‘n verskeidenheid van sake aan (Kyk by
lae 2). Die AAK het tydens sy vergadering in Maart 1990
geringe wysigings aangebring en besluit om die volgende
aanbevelings aan die Algemene Sinode voor te lê:
Aanbeveling: 1. Algemene Sinodale vergadering
Die Algemene Sinode vergader steeds elke vierde jaar.
2. Samestelling van Algemene Sinode
Artikel 38.1 van die Kerkorde word soos volg verander:

Dit is vir AAK, volgens sy reglement, belangrik om diens aan
die teologiese wetenskap te lewer. Dosente en studente uit
die fakulteit van teologie is gevolglik altyd gewaardeerde be
soekers aan kerkargiefbewaarplekke.
Die belangstelling van teologiese studente in die argivalia
van gemeentes, predikante en ander instansies en persone
is egter nie altyd bemoedigend nie. Kerkargiefbewaarplekke
moedig graag groter belangstelling aan. ‘n Gebrek aan be
langstelling beteken meermale skade vir die departement van
ekklesiologie omdat ‘n ryke verskeidenheid van navorsings
temas onaangeraak bly.
Aanbeveling: Die Algemene Sinode moedig ‘n gesonde
onderlinge verhouding tussen die fakulteit van teologie en
die kerkargiefbewaarplek (as kerklike navorsingsoord) aan.
Dit kan gebeur dour sporadiese lesings dour kerkargivarisse
aan een of ander fakulteit van teologie en uitnodigings aan
so ‘n fakulteit vir welwillendheidsbesoeke en kennismakings
besoeke aan ‘n kerkargiefbewaarplek.

8. DOOPUDMATEREG~STER
Die AJK het onmiddellik na die Algemene Sinode van 1986
in samewerking met die AAK ‘n handleiding i.v.m. die doop
lidmateregister onder Ned Geref gemeentes gesirkuleer. Die
samewerking van gemeentes en ringe was uitrnuntend. Die
meeste praktiese probleme is oorbrug en sinodale argief
kantore het, waar moontlik, geduldige en duidelike leiding
aan gemeentes probeer gee

Die Algemene Sinode word uit twee afgevaardigdes uit
elke ring saamgestel. ‘n Ring wys ‘n predikant en ouder
ling/diaken vir die doel aan.
3. Vergaderplek, reis- en verblyfkôste Algemene Sinode
Wat die vergaderlek, reis- en verblyfkoste van die Algemene
Sinode betref, word die status quo vir die huidige gehand
haaf.
4. Artikel 43 van die Kerkorde
Artikel 43 lui soos voig:
43.1

Die behartiging van Bybelvertaling, verkieslik in
samewerking met ander Afrikaanstalige sinodes of
kerkvergaderinge, en die beslissing oar ‘n amptelike
vertaling;

43.2 die vasstelling van die belydenisskrifte, die kerkor
de, liturgiese formuliere en gebruike, die Psalm- en
Gesangeboek en die orde van eredienste;
43.3

die vasstelling van die vereistes vir en toesig oar die
opleiding van bedienaars van die Woord en die onder
steuning van die sinodes, finansieel sowel as ander
sins, waar opleiding geskied;

43.4

waar moontlik en daartoe versoek ondersteuning aan
sinodes wat dienste in ekumeniese verband of in
landsbelang moot lower;
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43.5

die administrasie van die vaste eiendomme van en
fondse vir die werk van die Algemene Sinode;

43.6

die bepaling van beleid i.v.rn. die werksaamhede van
die sinodes;

43.7

aVe sake van algemene belang wat deur die sinodes
na horn verwys word of by wyse van appèl voor horn
dien;

43.8 die behartiging van die Kerk se ekumeniese belange
op sinodale viak;
43.9

die Algemene Sinode aan te beveel. Die belangrikste oor
weging is ‘n meer k~ste-effektiewe sarnestelling van AAK.
Daarbenewens moot dit ‘n kundigheidskomrnissb bly.
Aanbeveling: Die Algemene Argiefkommissie word saam
gestel uit die argivarisse van die verskillende Ned Geref
Sinodes. ‘n Argivaris is ‘n predikant in sinodale diens, maar
kan ook ‘n personeellid in ‘n sinodale argiefkantoor woes
wat die werk van ‘n kerkargivaris doen. Die sekundus vir
‘n kerkargivaris is die voorsitter van die sinodalo argief
kommissie wat oor die betrokke kerkargiefbewaarplek en
~y persone~l toesig het.

beheer oor algemene kerklike publikasies.

5. Risikofaktor Algemene Sinode toy besigheids
ondernerning
Die Algemene Sinode benoem ‘n paneel van Christen
ekonome as ‘n adviespaneel.
6. Inhoud/vorm verslae aan Algernene Sinode
Aangesien die Algemene Sinode ‘n beleidsinode is, behoort
volledige motivering ‘n belangrike deel van enige versiag te
wees. Aanbevelings moet duidelik geformuleer wees orn o.a.
navorsing te vergemaklik en helderheid oor die kerk se
beredeneerde standpunte te gee.
7. Herstrukturering/kombinering Algemene Sinodale kom
missies
Die AAK kan met geen ander kornmissie in kombinasie gaan
nie. Sy spesiale samestelling word behou. Dit bly ‘n kom
missie van spesialiste vanweë die gespesialiseerde wark
saamheid van die kommissie en sinodale argiefbewaar~
plekke.
8. Plek/werkterrein pred~kante in sinodale diens.
1. Elke PASD moot ‘n volledige diensstaat he.
2. Vir elke PASD moot daar ‘n elesoortige per omnes op
gestel word.
9. Desentralisering adrninistrasie
Die PASD’s moet hulle eerder uitspreek oor die saak met
inagnerning van die koste.
10. Koste-effektiewe hulpmiddels
Die Algemene Sinode beveel aan dat alle kantore van die
Algernene Sinode die moderne tegnologie benut, ook die
AAK se argief in Kaapstad, selfs ook die argiefbewaarplekke
van streeksinodes.
11. Kerklike publikasies
Die status quo word gehandhaaf en ‘n kommissie vir onder
soek aangestel.
12. Skribaat Algemene Sinode
Die Algernene Sinode wys ‘n amptenaar aan wat in diens
van die Algemene Sinode tree, en finansieci deur die Alge
mene Sinode gedra word. Hy kan terselfdertyd die pos van
hoof-uitvoerende arnptenaar beklee.
13. Vergaderingsprosedures
Die status quo word gehandhaaf.
14. Sinodale verteenwoordiging op kommissies
By die behandeling van die AAK-dagbestuur se
rasionaliseringsverslag Maart 1990 in Kaapstad, is die aan
beveling van die dagbestuur nie deur die AAK goedgekeur
nie. Die AAK het besluit om, wat die samestelling van die
kommissie betref, die status quo te handhaaf en ook so by

10. BEGROUNG
Aanbeveling: Die Algemene Sinode aanvaar die volgende
begroting vir die Algemene Argiefkornmissie vir 1991/92:
1.1 Uitgawes
1.1.1 Vergaderinge
AAK
AAK-dagbestuur

R3 800,00
Ri 600,00

R 5 400,00

1.2 Kantore
1.2.1 Bloemfontein
Personeel
Telefoon
Kantoorhuur
Skryfbehoeftes
Fotostate
Drukwerk

Ri
R
R
R
R
R

000,00
390,00
850,00
360,00
300,00
500,00

R 3 400,00

1.2.2 Kaapstad
Personeel
Telefoon
Kantoorhuur
Bindwerk
Bindmateriaal

R6
R
R2
Ri
Ri

500,00
200,00
500,00
000,00
200,00

Ru

400,00

R20 200,00
2. inkomste
Sinodale bydraes

R20 200,00

11. SAKELYS AAK TOT 1990
Die sake in hierdie versiag ter sprake is maar enkeles van
wat by vergaderinge op die sakelys van AAK kom. Sake wat
deurentyd indringende aandag ontvang, is by. die same
werking van die kommissies van die Algemene Sinode; ar
givalia van buite Wes-Kaap in die Kaapse Kerkargief; die ar
givalia van kommissies van die Algemene Sinode; rekord
beheer; argivalia wat by ander sinodes hoort; ‘n indeks van
kerklike Ieesstof; versorging van sinodale agendas, hande
linge en kerkordes; kerklike registers; die bekendstelling van
argiefsake; die oprigting van sinodale argiefbewaarplekke
en -museums; die argiefreglement; rekenarisering; hand
leidings; kursusse; veldwerk; verhouding argiefbewaar
plekke en die fakulteite van teologie; rasionalisering; begrot
ings; publikasies e.d.m.

CS. Kotze (voors.)
l.L. Ferreira (skriba)
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BYLAE AAK-1
ARGIEF- EN MUSEUMREGLEMENT VIR DIE
NED GEREF KERK
1. ALGEMENE BEGINSELS
1.1 In ooreenstemming met die karakter van die kerk het
sy argief- en museumarbeid primer ‘n Skriftuurlik-teologiese
grondslag. Daarom is dit eerstens op teologies-wetenskap
like en origens sekulêr-wetenskaplike diens ingestel.
1.2 Hierdie arbeid bou die geheue van die kerk uit en stel
die kerk in staat om sy funksies op ‘n logiese, verantwoorde
like en konsekwente wyse voort te sit. Hierdie bewaarplek
huisves gevoiglik ook die skriftelike- en ander getuienisse
wat horn teen ongeregverdigde aansprake en duur eise
beskerm.
1.3 Die versameling, bewaring en gebruik van argief- en
museummateriaal beteken die hantering van getuienisse oor
die handelinge van God-Drieënig in en deur sy kerk in ‘n
bepaalde gebied.
1.4 In hierdie verband beteken argief- en museummateriaal
die dokumente of alle ander materiaal wat inligting oor
gemeentes, ringe, sinodes en hulle kommissies, sowel as
moontlike kerklike inrigtings binne hulle grense, bevat. Dit
behels alle inligting deur alle middele oor die kerklike ewe
in sy nouste en breedste verband binne ‘n bepaalde gebied.
1 .5 As sodanig staan die argiefbewaarplek en museum as
‘n gesistematiseerde inligtingsbron in diens van die kerk en
sy verskillende kennisvelde, met besondere kiem op die
teologie en meer bepaald die ekklesiologie. Dit dien uiter
aard, vanweë sy ryke inligting, ook ander wetenskappe, be
antwoord as akaderniese instansie amptelike en akademiese
navrae en gee, waar nodig, aan navorsers voorligting in die
metodiek van navorsing en geskiedskrywing.

2. PRAKTIESE IMPLEMENTERING
2.1 Algemeen
Vir doelmatige argief- en museumdienste het kerkrade, ringe,
sinodes en ander argief- en museumlewerende instansies
die volgende verantwoordelikhede:
2.1 .1 die voorsiening van verstaanbare, noukeurige en taal
kundig goedversorgde en gedokumenteerde inligting, sowel
as die gevraagde museummateriaal;
2.1 .2 die gebruikmaking van netjiese en leesbare skrif in
‘n ink wat nie maklik verbleik of uitgewis kan word nie;
2.1.3 goeie tikwerk met ‘n helder swart tiklint;
2.1 .4 goeie rekenaaruitdrukke met letterkwaliteit;
2.1 .5 die gebruik van duursame papier, verkieslik van
A4-formaat, 85 gram of meer per vk. meter;
2.1.6 tik- of skryf- of druk- of kopieerwerk verkieslik op al
bei kante van die papier met ‘n oop ruimte van ongeveer
3 cm aan weerskante van die teks;
2.1 .7 die volledige datering, ondertekening en/of parafe
ring en stempel van alle dokumente soos, wanneer en waar
wetenskaplike en gemeenregtelike argiefbeginsels dit vereis;
2.1 .8 die inagneming van die noodsaaklikheid van ruimte
besparing in die argief deur die stelselmatige vernietiging van

efemere materiaal soos deur die verskillende sinodes of hulle
betrokke kommissies bepaal;
2.1.9 die inlewering van argief- en museummateriaal by die
betrokke sinodale bewaarplek onder die dekking van ‘n
behoorlike inventaris.
2.2 Die Kerkraad
Elke kerkraad benoern ‘n argiefkommissie waarvan die
skriba-kassier of skriba of saakgelastigde ampshalwe lid is
en wat moet toesien dat:
2.2.1 die gemeente oor ‘n doeltreffende en wetenskaplike
argiefstelsel beskik, waarby ingesluit is ‘n doelmatige leer
sisteem, asook die nodige geriewe daarvoor;
2.2.2 daar aan al die kerklike, juridiese, argivaliese en
museumkundige vereistes vir die betrokke materiaal en
dienste voldoen word;
2.2.3 die handelinge van die kerkraad, sy kommissies,
diensaksies en ander gemeentelike vergaderings in ‘n be
hoorlike goed versorgde en argivalies aanvaarbare notule
boek of notulelêer aangeteken en die betrokke bylaes daar
by gevoeg word;
2.2.4 museummateriaal versamel en versorg word;
2.2.5 dooplidrnate-, lidrnate- en huweliksregisters op da
tum gehou en versorg word;
2.2.6 alle ander belangrike argiewe, by. konsistorieboeke,
afkondigingboeke, duplikate van uitgaande briewe en die oor
spronklike inkomende briewe, behoorlik versorg word;
2.2.7 regstellings, wysigings of versuimde inskrywings in
die registers korrek aangebring word nadat die aansoeke met
die nodige bewysstukke, deur die kerkraad en ring/rings
kommissie goedgekeur is;
2.2.8 gemeentelike verslae volgens die kerklike bepalings
opgestel en op die bestemde tyd aan die ring besorg word;
2.29 sorgvuldig gekontroleerde, gekorrigeerde, geparafeer
de en ondertekende afskrifte van die dooplidmate- en lid
materegisters en ook die oorspronklike kerklike huweliks
register op bepaalde tye op voorgeskrewe blaaie aangebring
en via die ring na die sinodale argiefbewaarplek gestuur
word;
2.2.10 alle argiefmateriaal en museummateriaal waartoe
ooreengekom is, vir veilige bewaring, versorging en oor
deelkundige gebruik deur navorsers aan die sinodale argIef
bewaarplek toevertrou word;
2.2.11 alle stukke wat deur die ring/ringskommissie vir ver
betering/aanvulling/vervanging na gemeentes terugverwys
is binne vier weke na die vergadering in die verlangde toestand aan die ringskriba besorg word;
2.2.12 skriftelike en mondelinge oorkondes wat ‘n bydrae
kan lewer tot die getuienis van die handelinge van God in
sy kerk, bewaar en aan die sinodale argiefbewaarplek be
sorg word.

2.3 Ring
Die Ring benoem ‘n argietkommissie, waarop die ringskriba
ampshalwe sitting het, en wat moet toesien dat:
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2.3.1 die ring oor ‘n doeltreffende en wetenskaplike argief
stelsel beskik waarby ingesluit is afskrifte van die ring se
notule, stukke i.v.m. die ring se administrasiefonds, rings
kommissienotules en ‘n doelmatige Iêersisteem, asook die
nodige geriewe daarvoor;

2.3.18 die nodige besonderhede oor die ring jaarliks aan
die samesteller van die Jaarboek gestuur word;

2.3.2 daar aan al die kerklike, juridiese en argivaliese
vereistes vir dokumentêre materiaal voldoen word, waarby
die nasien van die afskrifte van dooplidmate- en lidmate
registers, wat voor elke ringsitting van die betrokke rings
gemeentes ontvang word, ingesluit word;

2.3.20 ‘n indeks op ringsbesluite bygehou word.

2.3.3 binne twee maande na elke ringsitting die oorspronk
like handelinge van die vergadering, asook alle bylaes en alle
verslae en gemeentelike stukke wat voor die ring gedien het
onder dekking van die voorgeskrewe inventarisvorm aan die
betrokke sinodale argiefbewaarplek gestuur word;
2.3.4 die notule en korrespondensie van alle ringskommis
sies, wat nie meer vir onmiddellike naslaan benodig word
nie, aan die sinodale argiefbewaarplek gestuur word;
2.3.5 alIe stukke wat virverbetering/aanvulling/vervanging
terugverwys is, so gou moontlik na ontvangs en noukeurige
kontrole deur die ringskommissie, aan die betrokke argief
bewaarplek gestuur word;
2.3.6 die ring/ringskommissie elke aansoek om regstel
ling/wysiging/Iaat inskrywing in ‘n register noukeurig na
gaan, alvorens dit goedgekeur en aan die betrokke argivaris
gestuur word;
2.3.7 alle argiefmateriaal, insluitende korrespondensie, van
tyd tot tyd aan die betrokke argivaris gestuur word;
2.3.8 die argiewe van die gasheergemeente by ringsittings
nagegaan word;
2.3.9 in samewerking met die sinodale argivaris aan kerk
raadsargiefkommissies leiding gegee word met betrekking
tot die ordening, instandhouding, bewaring en uitbouing van
die gemeenteargief, die vernietiging van efemere stukke, die
inlewering van gemeentelike argivalia by die sinodale argief
bewaarplek en alle ander verpligtinge;
2.3.10 die ringskriba behoorlik ingelig is oor sy verpligtinge
soos beliggaam in die argiefreglement;
2.3.1 1 handtekeninge onder aan notuIe~ en verslae voiledig is en ‘n duidelike eenheid met die notule en verslae vorm;
2.3.12 die oorspronkiike verslae na die argiefbewaarplek
gestuur word;
2.3.13 volledige verduidelikings verstrek word waar ver
slae en ander dokumente nie voiledig onderteken kon word
nie;
2.3.14 aile verslae by die ringskriba vir ordening en ver
sending na die argiefbewaarplek ingelewer word;
2.3.15 aIle verslae en notules duidelike en voiledige op
skrifte het met vermelding van die naam van die betrokke
sinodale gebied, ring, gemeente, kommissie, diensaksies
e.d.m. en datum van vergadering en/of versiag;
2.3.16 ringsnotules korrek en deurlopend genumereer
word;
2.3.17 ringstukke vir die argiefbewaarplek die volgorde van
die inventaris gebruik;

2.3.19 ‘n besluiteregister tydens die ringsvergadering op
gestel word;

2.4 Die Sinode
2.4.1 Die Argiefkommissie
Die sinode benoem ‘n argiefkommissie, waarvan die ar
givaris ampshalwe lid en skriba is. Die argiefkommissie en
sy sub-kommissies het reg van koöpsie en is, aan die hand
van sy eie omstandighede en behoeftes, belas met:
2.4.1 .1 die noçiige advies aan die betrokke sinode vir die
voorsiening van ‘n doelmatige argiefbewaarpiek en moont
like museumdiens en toereikende personeel;
2.4.1.2 die nodige leiding aan die sinode insake die ver
sameling, versorging, bewaring en gebruik van argief- en
museum m ateri aa I;
2.4.1 .3 reëlings om argief- en museummateriaai van kerk
rade, ringe, sinodes, kerkiike kommissies en -inrigtings vir
bewaring in die sinodale argiefbewaarpiek te versamel en
te bewaar;
2.4.1 .4 die verkryging van belangrike teologiese (veral kerk
historiese) geskrifte/publikasies vir die argiefbewaarplek, ook
by wyse van afskrifte/afdrukke/kopiee daarvan;
2.4.1.5 die toesig oor die werk van die argivaris, as uit
voerende beampte, en die argiefpersoneel;
2.4.1.6 die opstel van ‘n versiag oor die werk in die argief
bewaarplek aan elke vergadering van die sinodale argief
kommissie, sinodale kommissie en sinode,plus ‘n begroting
van inkomstes en uitgawes aan die betrokke kommissies
en sinode;
2.4.1 .7 die finale beslissing oor die moontlike vernietiging
van efemere stukke;
2.4.1 .8 die oorweging en publiseer van belangrike kerk
historiese en ander materiaal;
2.4.1.9 die opstel van ‘n In Memoriamverslag indien die
sinode dit veriang.
2.4.2 Die argivaris
2.4.2.1 Predikant in sinodale diens
Die sinode of betrokke sinodale kommissie benoem ‘n ar
givaris wat:
2.4.2.1.1 as predikant in sinodale diens koördinerende en
uitvoerende amptenaar in die argiefbewaarlek en museum,
en verkieslik onderleg in die ekklesiologie, moet wees;
2.4.2.1.2 alle dienste op sy terrein op ‘n deeglike en weten
skaplike wyse uitbou;
2.4.2.1 .3 alle take i.v.m. versameling, bewaring, ontslui
ting, navorsing en publikasies vervul, met die verantwoorde
likheid of reg om:
2.4.2.1.3.1 kerkrade, ringe, die sinode(s) en kerklike kom
missies argief- en museumbewus te maak en op die inle
wering van die betrokke materiaal by die betrokke sinodale
argiefbewaarplek aan te dring;
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2.4.2.1.3.2 aan te dring op die vervanging en/of verbete
ring van argiefmateriaal wat nie aan die voorskrifte van hier
die reglement en/of aan die algemeen aanvaarde argief
vereistes voldoen nie;
2.4.2.1 .3.3 aanwinste sover moontlik skriftelik te erken;
2.4.2.1 .3.4 sover moontlik alle beskadigde stukke vakkun
dig te Iaat herstel;
2.4.2.1.3.5 mettertyd alle argiefmateriaal volgens ‘n aan
vaarde beginsel te Iaat inbind;
2.4.2.1.3.6 toe te sien dat alle bande, bundels, leers en
ander argiefstukke en museummateriaal stelselmatig
genumereer en op inventaris geplaas word;
2.4.2.1.3.7 toe te sien dat die nodige vindmiddels vir alle
argiefstukke en museummateriaal opgestel word;
2.4.2.1 .3~8 teen nasoekgelde uittreksels uit argiefstukke
te voorsien;
2.4.2.1.3.9 volgens eie diskresie argiefstukke vir navorsing
en/of kopiëring beskikbaar te stel en doeltreffende kontrole
uit te oefen;
2.4.2.1.3.10 leiding te gee met betrekking tot die meto
diek van navorsing en kerkgeskiedskrywing;
2.4.2.1.3.11 die noodsaaklikheid van die versigtige han
tering van argiefstukke by navorsers tuis te bring;
2.4.2.1.3.12 met diskresie toe te sien dat argief- en
museummateriaal nie uit die argiefbewaarplek gaan nie;
2.4.2.1.3.13 aan versoeke i.v.m. kerkhistoriese publikasies
as dieris aan die teologiese wetenskap en middel tot
getuienis oor God se dade
binne ‘n redelike tyd gevoig
te gee.
—

—

2.4.2.2 Sinodes wat nie regstreeks by ‘n fakulteit van teolo
gie betrokke is nie, benoem ‘n argivaris wat ‘n vakkundige
op die terrein van die argiefwetenskap moet wees en gron
dige kennis van die kerklike opset moet he, maar nie ‘n
predikant hoef te wees nie;
2.4.2.3 Die argivaris word as predikant by die betrokke
sinode(s) se pensioen- en mediese fonds ingeskakel. Nie
predikante wat argivarisse is, mag ook by pensioen- en
mediese skemas ingeskakel word.
2.4.2.4 Hy lewer aan elke gewone vergadering van die sino
dale argiefkommissie oor sy werk versiag.
2.4.2.5 Hy woon binne sy eie ressort sinodale vergaderinge
met adviserende stem by.
2.4.2.6 Hy moet student op sy arbeidsterrein bly en die
nodige indiensopleiding in sy departement behartig of reel
en beheer.
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2.4.3 Moderature, sinodale kommissies en ander kerklike

instansies
2.4.3.1 Moderatuurslede, skribas van alle sinodale kommis
sies, sinodale amptenare wat verantwoordelikheid beklee
by diensaksies, verenigings, inrigtings, institute,
byeenkomste, maatskappye, trusts, pensioenfondse, skemas,
kerkkantore, rade e.d.m. moet van tyd tot tyd ingevolge
beskikkingsmagtiging en met eerbiediging van die argief
vereistes soos in hierdie reglement gestel, alle argivalia en
gevraagde museummateriaal by die argiefbewaarplek inle
wer of daarmee handel soos onderling met die argivaris oor
eengekom. Dit behels behoorlike ondertekende, gepara
feerde, gedateerde en genumereerde agendas, notules en
bylaes, stelselmatig en argivalies korrek geliasseerde kor
respondensie, aktes, registers, finansiële stukke, alle stukke
wat betrekking het op die interne funksionering en
kronologie van werksaamhede, statistiek en gegewens,
manuskripte, aantekeninge e.d.m.
2.4.3.2 Die skriba van ‘n sinode en die aktuarius het die
verantwoordelikheid om so gou moontlik ná elke sinodale
vergadering die gepubliseerde (of gefotokopieerde) agenda,
notule en kerkorde aan elke sinodale argiefbewaarplek binne
die Ned Geref kerkverband vir bewaring en navorsing te be
sorg. Waar sinodale bewaarplekke ontbrekende stukke aan
vra, moet die skriba/aktuarius dadelik in die aanvraag voor
sien.
2.4.4 Die Algemene Sinode

Die Algemene Sinode benoem ‘n argiefkommissie wat uit
die argivarisse van die onderskeie samestellende sinodes be
staan, met die voorsitters van die sinodale argiefkommissies
as hul secundi. Hierdie kommissie vergader al om die ander
jaar tensy dringende werksaamhede meer vergaderings
vereis. Die doelstellings en funksies van die Algemene
Argiefkommissie (AAK) is:
2.4.4.1 die formulering van ‘n algemene argief- en
museumbeleid vir die Kerk;
2.4.4.2 die koordinering van die werksaamhede van die
onderskeie sinodale argiefbewaarplekke;
2.4.4.3 die lewering van onderlinge dienste soos die uit
ruil van stukke, die maak van fotografiese en fotostatiese
afdrukke en die reeling vir vakkundige bind- en herstelwerk;
2.4.4.4 leiding met betrekking tot die publiseer van belang
rike kerkhistoriese materiaal;
2.4.4.5 advies met betrekking tot die vernietiging van efe
mere stukke;
2.4.4.6 om toe te sien dat die stukke van die Algemene
Sinode en sy kommissies in die daarvoor aangewese kerk
argiefbewaarplek bewaar word;
2.4.4.7 om gereeld aan die Algemene Sinode van sy werk
saamhede verslag te doen en sake van algemene argief- en
museumbelang aan die sinode voor te le.
3. REGISTERS

2.4.2.7 Hy pas rekordbeheer binne die sinodale ressort(e),
met inbegrip van beskikkingsmagtiging oor alle argivalia
binne sy bedieningsgebied(e), toe.

3.1 Algemeen

2.4.2.8 Hy gee deur sporadiese besoeke of werkwinkels
in die argiefbewaarplek aan predikante, die betrokke
gemeentelike amptenare en kerkraadskommissies, buite of
binne ringsverband, leiding met betrekking tot die kerkilke
argief- en museumwetenskap.

3.1.2 Die name en vanne van persone en die name van
gemeentes moet volledig en korrek verstrek word. Afkor
tings sees BFN vir Bloemfontein en PE vir Port Elizabeth,
en populer-gebruikte maar nie-amptelike name soos “Groote
Kerk” vir Kaapstad en “Bosmanstraatkerk” vir Pretoria is

3.1 .1 Gegewens moet deeglik nagegaan word voordat ‘n
inskrywing in enige register gemaak word.
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ontoelaatbaar. Die korrekte name verskyn in die Kerk se
Jaarboek.
3.1.3 Ten einde die juiste geboortedatum en die spelling
van name vir inskrywing in die register te verseker, moet
die ouer(s) by die aanmelding vir die doop die dokument toon
wat by die registrasie van die kind se geboorte uitgereik is.
Ongeregistreerde dooplidmate moet voor belydenisaflegging
‘n doopseel inlewer.
3.1.4 Datums word volgens die agtsyferstelsel en in die
orde van die dag, maand, jaar geskryf, by. 3 April 1 978 as
03.04.1978 en 15 November 1977 as 15.11.1977.
3.1.5 Geen herhalingstekens soos “do” of “ditto” is toe
laatbaar nie.
3.1.6 lnskrywings geskied in alfabetiese orde. Vanne soos
Van der Merwe en Van Rensburg kom onder die letter V,
maar ‘n van soos Janse(n) van Rensburg, waar die Janse(n)
‘n deel van die van uitmaak en die betrokke persoon dit self
so gebruik, kom onder J.
3.1.7 Inskrywings moet genommer word.
3.1.8 Ter wille van ruimtebesparing word daar normaalweg
geen reel tussen twee inskrywings in die dooplidmate- of
lidmateregister oopgelaat nie. Hoogstens mag daar tussen
registrasies wat met verskillende letters van die alfabet be
gin, ‘n reel oopgelaat word.
Om dieselfde rede begin die inskrywings van elke volgende
nuwe jaar of termyn nie telkens op ‘n nuwe bladsy nie, maar
hulle word slegs dour die ooplaat van ‘n reel, met of sonder
die toevoeging van die jaartal, aangedui of geskel.
3.1 .9 Opmerkingskolom
3.1.9.1 Inligting wat in die opmerkingskolom van die
dooplidmateregister verstrek word, moet verklarend wees
ten opsigte van buitengewone omstandighede wat die kerk
rogtoliko posisio van dio doopouors, dopoling of bodionaar
van die doop raak, of wat op die wese en implikasie van die
sakrament betrekking hot.
Waar die vader of moeder by. nie ‘n belydende lidmaat van
‘n gemeente is nie, of om ‘n ander rede nie by die doop teen
woordig is nie, moet die dooplidmateregister dit aandui dat
die betrokke ouer nie die doopbelofte afgelê hot nie. In so
‘n geval word met die opmerking “vader/moeder lê alleen
belofte af” volstaan.
Waar by ‘n registerinskrywing addisionele inligting van nut
kan wees, mag dit in die opmerkingskolom aangeteken
word, selfs al maak die reglement nie spesifiek daarvoor
voorsiening nie, hoewel die gestelde riglyn hierbo en in
3.1.9.2 eerbiedig moet word.
3.1.9.2 As algemene reel geld dat niks vermeld mag word
wat lasterlik is of ‘n stigma dra nie. Opmerkings soos “buite
egtelik”, “vader onbekend” of “enkelouer” is heeltemal on
toelaatbaar.
3.1.9.3 Dooplidmateregister: In die geval van iemand
tydens belydenis gedoop, deur doopouers aangeneem of nã
ouderdom 7 gedoop, word slegs na die betrokke bepaling
in die K.0. verwys.
3.1.9.4 Lidmateregister: Waar die kerkraad tevrede is dat
‘n lidmaatsertifikaat onopspoorbaar is en die lidmaat ‘n ver
kiaring ingedien het, word in die opmerkingskolom aan
geteken: “Verklaring ingedien, kerkraadsbesluit (datum)”.
...
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3.1.10 Wysiging en/of aanvulling (rektifikasie)
3.1 .10.1 Rektifikasie betoken om ‘n fout in die register by.
JOHANNIS tot JOHANNES of 20 April tot 21 April reg te
stel.
Naamsverandering beteken om ‘n bepaalde voornaam of van
by. PETRUS deur HERMANUS of CONRADIE deur
NIENABER, soos dikwels by aanneming gebeur, te vervang.
Versuimde registrasie moet reggestel word dour die aanbring
van versuimde inligting in die betrokke registers.
3.1.10.2 Aansoeke i.v.m. rektifikasie word in tweevoud op
die voorgeskrewe vorms en met die nodige bewys
stukke/stawende dokumente ingedien by die kerkraad van
die gemeente waar die doop plaasgevind het, of in die geval
van lidmaatskap, by die kerkraad van die gemeente waar
die inskrywing versuim of foutief is of, wanneer die oor
spronklike inskrywing nie opgespoor kan word nie, waar die
Iidmaat tans aangeteken is.
3.1.10.3 Ten opsigte van ‘n regstelling en naamsver
andering is die vereiste bewysstukke/stawende dokumente
o.a. ‘n identiteitsdokument. Vir ‘n versuimde inskrywing
moot skriftelike verklarings verkry word van twee betrou
bare en ongesensureerde lidmate, doopouers uitgesluit, dat
die betrokke persoon wel gedoop is of belydenis afgelê hot,
plus ‘n doop- of lidmaatskapkaart/boekie of ‘n foto van die
gebeurtenis, indien beskikbaar.
‘n Skriftelike verklaring dour die leraar wat die doop waar
geneem hot, vergesel van ‘n afdruk van die betrokke bladsy
in die doopkladboekie, kan in die geval van ‘n versuimde
doopinskrywing in pleas van bg. verklaring ingolewer word.
In die geval van versuimde lidmaatinskrywing is ‘n verkla
ring deur die betrokke Ieraar plus die lidmaatkaart, in pleas
van die verklarings, aanvaarbaar.
3.1 .10.4 Nadat die kerkraad die aansoek in ‘n wettig gekon
stitueerde vergadering nagegaan en goedgekeLir hot, word
dit en die bewysstukke met ‘n aanbeveling na die ring/rings
kommissie verwys, en ná goedkeuring, een van die vorms
na die betrokke kerkaad en die ander eon, saam met die
bewysstukke, by die argivaris ingedien.
3.1.10.5 Die skriba van die kerkraad bring die goed
gekeurde wysiging in die oorspronklike register aan en die
argivaris sien toe dat dit in die afskrifte in die sinodale argief
bewaarplek gebeur.
3.1 .10.6 Geen skrapping in die register is toelaatbaar nie,
maar die juiste besonderhede word met rooi (kyk pt. 2.1.2)
bo die foutiewe gegewens, wat in alle gevalle met rooi
onderstreep word, ingeskryf. In die opmerkingskolom word
daar, ook met rooi aangeteken: “Ringskommissie (naam)
goedgekeur (datum)”. Die amptenaar wat die wysiging aan
bring, parafeer dit met vermelding van sy amp.
3.1.10.7 By versuimde registrasie word ná goedkeuring die
inskrywing in die register van die lopende jaar gedoen met
die verduidelikende opmerking daarby (“vers. registrasie”)
asook ‘n verwysingsnota in die register by die jaar waar die
inskrywing moes plaasgevind het.
3.1.10.8 ‘n Skryffout wat in die lopende jaar begin is of
enige ander geval waar rektifikasie nodig is, moot direk reg
gestel en dour die skriba/registerhouer geparafeer word. In
die afskrifte word die korrekte besonderhede dan sonder
moor oorgeskryf.
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3.2 Die Dooplidmateregister
3.2.1 Voornaam en Van
3.2.1.1 Die dopeling word geregistreer onder die van soos
dit op sylhaar identiteitsdokument verskyn.

3.2.5.2 Alleen indien die huidige vader iangs geregteiike
wee die kinders op sy naam Iaat oorplaas het, m.a.w. wettig
uk aangeneem het, kan die kinders by die doop onder sy
naam geregistreer word. In so ‘n gevai moet die dokumen
têre bewys aan die betrokke kerkraad voorgelê word.

3.2.1.2 Die dopeling se van word eerste ingeskryf en daar
na die voiiedige voorname.

3.2.5.3 Indien so ‘n aanneming eers ná die doop piaasvind,
moet langs die voorgeskrewe weg aansoek om naamsver
andering in die doopiidmateregister gedoen word (kyk pt.
3.2.3.2).

3.2.1 .3 Slegs die moeder se nooiensvan word saam met
haar voile voorname ingeskryf en nie haar getroude van nie,
maar as haar nooiensvan en haar getroude van dieselfde is,
word “geb.” duidelikheidshalwe na haar van geskryf, by.
“Dippenaar (geb. Dippenaar)”.
3.2.1.4 AlIe voorname van ouers en dopelinge word voluit
geskrywe.
3.2.2 Buite-egtelike kind
3.2.2.1 Die dopeiing word langs die gewone weg geregis
treer.
3.2.2.2 Siegs die nooiensvan en voornaam van die moe
der word ingeskryf. indien dit ‘n weduwee of geskeide vrou
is, word haar getroude van in hakies langsaan aangebring,
by. “(nou Nel)”. Die reel vir die vader se naam word oop
gelaat.
3.2.3 Aangenome kind
3.2.3.1 Waar ‘n dopeiing vOór die doopbediening aan
geneem is, word die dopeling onder die van van die aan
nemende ouers ingeskryf, terwyl die name van die aan
nemende ouers voluit in die ouerkoiom verskyn.
3.2.3.2 Indien die kind ná die doopbediening aangeneem
word en hy/sy dus ‘n ander van kry, word die voorgeskrewe
weg vir rektifikasie gevoig. Onder geen omstandighede mag
die name van die oorspronkiike ouer(s) geskrap word nie.
In die opmerkingskolom word die nommer van die kerklike
bepaiing waarvolgens gehandel is, aangedui (kyk Pt.
3.2.5.2). Ter wiile van die alfabetiese orde moet ‘n verwy
sing in rooi van die nuwe van na die ou van in die betrokke
register gemaak word, by. V.D. MERWE, JOHANNES kyk
by JOOSTE, JOHANNES. By die uitreiking van ‘n doopseel
word die voile name van die aannemende ouers sonder meer
ingevui.
3.2.4 Volwassenedoop
3.2.4.1 In die geval van ‘n voiwassene wat gedoop word,
word die name van die ouers voluit geskryf.
3.2.4.2 Die doopinskrywing van ‘n getroude vrou geskied
onder haar nooiensvan met die huidige van tussen hakies,
by. “(nou Nel)”.
3.2.4.3 Indien die name van die ouers nie bekend is nie,
word daar in die ouerkolom geskryf/getik “name nie beskik
baar nie”.
3.2.4.4 Waar die volwassene by doop belydenis aflê, word
in die opmerkingskolom aangeteken: “belydenisafiegging
(datum)”.
3.2.5 By hertroue
3.2.5.1 In die geval waar ‘n weduwee of geskeide vrou
weer trou en die kinders uit die vorige huwelik nog gedoop
moet word, word die kinders geregistreer onder naam van
die natuurlike (biologiese) vader, met die opmerking:
“ooriede op ...“ of “geskei op ...“ wat die geval mag wees,
en die moeder se naam en nooiensvan.

3.2.6 Doopgetuies
3.2.6.1 Die inskrywing van die name van doopgetuies word
ontmoedig omdat dit eintlik geen kerklike doel dien nie.
3.2.6.2 Minstens die eerste naam van die doopgetuie word
voluit geskryf. Die nooiensvan van die vrou word ingeskryf
met haar getroude van in hakies.
3.2.6.3 Die name van getuies wat as doopouers optree kom
voluit in die doopgetuiekolom. Dit gebeur egter slegs wan
neer die ouers nie self die dopeling ten doop kan bring nie.
Sulke gevalle moet hoogs uitsonderiik wees en deur die kerk
raad goedgekeur word. Die name van die wettige ouers word
normaalweg in die ouerkoiom geskryf met die opmerking:
“Doopgetuies lé belofte af, kerkraadsbesluit ... (datum)”.
3.2.7 Doop in ‘n ander gemeente
In die geval waar met toestemming van die plaaslike kerk
raad die doop in ‘n ander gemeente bedien word, registreer
die skriba/saakgeiastigde die doop normaalweg in die
doopiidmateregister, maar reik gelyktydig ‘n bewys van
doopiidmaatskap uit wat aan die gemeente waar die dope
Iing woonagtig is, gestuur word vir registrasie in die
gemeente se doopiidmateregister. Die skriba/saakgeiastigde
wat die dooplidmaatskap oorplaas, skryf in die opmerkings
kolom: “Dooplidmaatskap oorgeplaas na ... op ... (datum).
3.2.8 Vertrek na ‘n ander gemeente
Wanneer ‘n dooplidmaat met of sonder sy/haar ouers na ‘n
ander gemeente vertrek, reik die skriba ‘n bewys van doop—
lidmaatskap uit wat in die nuwe gemeente ontvang afgelees
en in die dooplidmateregister ingeskryf word. Die geboorte
datum en datum van doop en die naam van die Ieraar wat
die doop waargeneem het, moet ook op die uitgereikte
dooplidmaatskap verskyn.
3.3 Die Lidmateregister
3.3.1 Aflegging van Geloofsbelydenis
3.3.1 .1 Die datum van belydenisaflegging en die geboorte
datum van die lidmaat word in die betrokke kolom ingeskryf.
Wanneer die iidmaat na ‘n ander gemeente vertrek, moet
die geboortedatum op die uitgereikte attestaat/lidmaat
bewys verskyn.
3.3.1 .2 Wanneer ‘n vrou beiydenis aflê, word dit onder haar
nooiensvan in die register aangeteken en die van behou sy
deurgaans in lidmateregisters aan hoeveel gemeentes sy
daarna ook al mag behoort en hoeveel male sy ook al mag
trou. Dit kan aiieen verander word as sy haar nooiensvan
wettig laat verander en dan ook aansoek doen om rek
tifikasie in die lidmateregister. Waar ‘n vrou uit ‘n ander
gemeente of kerk kom en haar getroude van verskyn op die
lidmaatbewys/attestaat/verklaring, moet sy nogtans onder
haar nooiensvan aangeteken word. Telkens word haar gel
dende getroude van in hakies bygevoeg, by. “(nou
Odendaal)”.
3.3.2 Oorgekom/vertrek
3.3.2.1 In die geval van ‘n iidmaat wat by wyse van at-
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testaat of Iidmaatbewys uit ‘n ander gemeente kom, word
die naam van die betrokke gemeente in die regte kolom inge
skryf. Die datum waarop die naam van die Iidmaat in die ore
diens afgelees word/op afkondigings verskyn, word in die
register as datum van aankoms aangeteken.
3.3.2.2 In die geval van ‘n vertrekkende Iidmaat word die
datum wanneer en die gemeente waarheen hy vertrek, in
die betrokke kolom ingeskryf op die plek waar die naam oor
spronklik in die register ingeskryf is.
3.3.2.3 Waar ‘n persoon uit ‘n ander kerk of sekte oorkom
en na die voorgeskrewe prosedure Iidmaat van die gemeente
word, word die korrekte naam van die vorige kerk of sekte
in die kolom VAN WAAR geskryf en in die opmerkingskolom
die verwysing na die betrokke bepaling van die Kerkorde
waarvolgens gehandel is en die datum van die kerkraads
besluit aangeteken. Waar so ‘n persoon belydenis van geloof
moet aflê, kan dit ‘n nuttige doel dien om ook die naam van
die kerk of sekte vanwaar hy/sy kom in die opmerkingskolom
aan te teken: “Van
3.3.2.4 Waar ‘n getroude vrou by wyse van attestaat of
bewys van lidmaatskap oorkom, word haar name en
nooiensvan soos dit op die attestaat/bewys van Iidmaatskap
voorkom, in die register geskryf. Waar ‘n getroude vrou uit
een van die susterskerke na ‘n Ned Geref gemeente oorkom,
word haar nooiensvan en name aangeteken soos dit op die
ingelewerde sertifikaat verskyn. Die huidige van word tus
sen hakies geskryf.
3.3.2.5 Aangesien ‘n predikant se akte van demissie ook
sy attestaat is, word sy bevestigingsdatum as die datum
van sy oorkoms aangeteken.

3.4.2 Sulke registers word sover moontlik ook deur die
kerkraad se argiefkommissie gekontroleer en kom jaarliks
via die ring, net soos in die geval van ander registers, na
die sinodale argiefbewaarplek.

3.5 Registerafskrifte
3.5.1 AlIe afskrifte moet ‘n korrekte en getroue weergawe
van die oorspronklike registerinskrywings woes. As ‘n
register egter gebrekkig aangele is, beteken dit nie dat die
gebreke in die afskrifte herhaal moet word nie. Die gege
wens in die register moet m.a.w. in hul korrekte vorm oor
geskryf of -getik word. Die argiefkommissie van die kerk
raad moet die afskrifte nagaan:
deur al die besonderhede in die dooplidmateregister met die
in die doopkladboek te vergelyk;
deur die name in die lidmateregister met die attestate/be
wyse van lidmaatskap en die lys van name van persone wat
belydenis afgelê het, te vergelyk;
dour die teenblaaie van die lidmaatsertifikaatboek en
attestaatboek met die lidmatereigster te vergelyk;
dour die besonderhede in die afskrifte noukeurig met die in
die register te vergelyk.
Die parafering en handtekening van die kommissie beteken
dat die afskrifte nagegaan, waar nodig gekorrigeer en
uiteindelik as korrek gesertifiseer is. Alle wysigings moet ook
geparafeer word.

3.3.2.6 Wanneer ‘n persoon te sterwe kom, moet dit teen
sy/haar naam in die opmerkingskolom aangeteken word, met
kennisgewing aan die sinodale argiefbewaarplek.

3.5.2 Op die voorblad verskyn slegs die naam van die
gemeente en die tydperk waaroor die afskrifte strek. Die
naam van die gemeente en die jaartal word verder op elke
bladsy aangedui.

3.3.3 Verlies Iidmaatskap en herregistrasie
3.3.3.1 Indien verlies van Iidmaatskap gedurende die jaar
van oorspronklike registrasie geskied, word in die
opmerkingskolom aangeteken: “ Lidmaatskap verval, Kerk
raadsbesluit .. (datum)”.

3.5.3 Lê die binneblaaie 5005 ‘n boek oop. Begin met die
inskrywings op die agterkant van die eerste blad en gaan
dan voort 5005 dit in die register voorkom. Nommer die
bladsy sO dat wanneer die “boek” oop Iê, die registrasie
ruimte op elkeen van die twee velle dieselfde nommer kry.

3.3.3.2 Indien verlies van Iidmaatskap buite die jaar van
oorspronklike registrasie geskied, word dit by die oorspronk
like inskrywing in die opmerkingskolom met verwysing na
die kerkraadsnotule en datum aangeteken. Met vermelding
van die naam, jaar van inskrywing en kerkraadsnotuledatum,
word die saak per brief aan die argivaris oorgedra vir aan
tekening in die registerafskrif.
3.3.3.3 As die naam van die kerk of sekte waarheen die
persoon oorgegaan het, bekend is, moet dit ook in die
opmerkingskolom aangeteken word.
3.3.3.4 Wanneer so ‘n persoon weer lidmaat word, sy dit
by wyse van belydenisaflegging of oorkoms, word hy/sy met
verwysing na die betrokke KO artikel in die opmerkingsko
lom, opnuut ingeskryf.
3.3.3.5 Waar ‘n pesoon ‘n gemeente verlaat sonder om by
‘n ander kerk of sekte aan,te sluit, en dan weer na berou
na die kerk terugkeer, moet hy/sy weer belydenis van geloof
aflê en dit so in die register aangeteken word. By verlating
word in die opmerkingskolom aangeteken: “Lidmaatskap
verval”.
3.4 Huweliksregister
3.4.1 In elke gemeente word die huwelike wat daar beves
tig word in ‘n huweliksregister aangeteken.

3.5.4 Daar mag geen bladsy tussenin oopgelaat word nie.
Moot dus nie elke letter van die alfabet op ‘n nuwe bladsy
begin nie. Hoogstens mag daar tussen die name wat met
verskillende letters van die alfabet begin, ‘n reel oopgelaat
word.
3.5.5 Geen gewone regstelling mag bo-oor ‘n skryffout van
die registerhouer aangebring word nie. Die fout moet met
rooi onderstreep en die regstelling in rooi daarbo ingeskryf
word. Alle regstellings word geparafeer. L.W.: ‘n Gewone
regstelling of korreksie is geen wysiging of rektifikasie nie.
3.5.6 Op die laaste bladsy van die afskrifte en net onder
die Iaaste inskrywing sertifiseer die argiefkommissie van die
kerkraad dat die afskrifte ‘n korrekte en getroue weergawe
van die oorspronklike register is. Elke binnebladsy word ook
regs onder dour die kommissie klein en netjies geparafeer.
3.5.7 Voltooide afskrifte moot nie opgerol of gevou word
nie en word in ‘n groot koevert aan die ring se argief
kommissie besorg.
3.5.8 die ringsargiefkommissie moot ‘n maand of meer voor
die ringsitting vergader om al die afskrifte na te gaan. Dan
kan in gevalle waar dit nie in orde is nie, die afskrifte vir kor
reksie aan die kerkrade teruggestuur word sodat dit by die
ringsvergadering reeds in orde is.

ALGEMENE ARGIEFKOMM~SSIE
3.5.9 Die kerkraadsargiefkommissie moet toesien dat alle
stukke wat deur die meerdere vergaderings vir verbete
ring/aanvulling/vervanging na hul kerkraad terugverwys is,
binne vier woke na afloop van die betrokke ringsvergadering
in die verlangde toestand aan die ringskriba terugbesorg
word.
3.5.10 Waar die argief- en museummateriaal van die
gasheergemeente by ‘n ringsitting nagegaan word, moet die
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ringsargiefkommissie veral aan die volgende rnateriaa~ aan
dag gee: notules (kerkraad, -kommissies, gemeentelike ak
sies); verslae van kerkraadskommissies; dooplidmate- en
lidmateregisters; attestate en Iidmaatbewyse; teenblaaie van
attestate/Iidmaatbewyse en doopseels uitgereik; huweliks
registers; konsistorieboeke; kerkraadsregisters; afkondiging
boeke; verlofregister; korrespondensie; liassering; foto’s;
plakboeke; foto-albums; museumuitstallings e.d.m.
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9. Vers~ag van d~e

ALGEMENE KOM~TEE VROUED~ENS
Broer Voorsitter
Dit is ‘n voorreg om die volgende aan u voor te hou:

1. INLEIDING
1.1 Hierdie versiag is goedgekeur deur die Algemene Komi
tee van die Vrouediens (AKV).
1 .2 Dit bied ‘n beeld van die dienswerk van vrouelidmate
in al elf sinodale gebiede.
1.3 Alhoewel die verslag van Vrouedienswerksaamhede in
gemeentes, ringe en sinodes deur die betrokke kerklike ver
gaderinge en kommissies hanteer word, is dit tog sinvol en
wenslik dat die AKV self ook kennis neem van die dienswerk
wat deur vrouelidmate verrig word. Daarom bekom die AKV
gegewens uit sinodale gebiede deur middel van ‘n een
voudige vorm wat ‘n oorsig bied van die dienswerk. Op hier
die wyse bly die AKV op die hoogte van die jongste tendense
en behoeftes ten opsigte van dienswerk deur vroue van die
Ned. Geref. Kerk

staan die werk van die vroue bekend onder die naam
“VROUEAKSIE”.

4. STATISTIEK
4.1 In die 1271 gemeentes, wat in 157 ringe gegroepeer
is, is ongeveer 427 665 vrouelidmate betrokke by een of
ander vorm van dienswerk.
4.2 Ongeveer R34 miljoen is in die reses ingesamel en aan
gewend vir gemeentelike en sinodale projekte.
4.3 AANBEVELING
Die Sinode betuig dank teenoor die vrouelidmate van die
Ned. Geref. Kerk vir hulle vrywillige fondsinsamelings
pogings ten bate van die kerk, en teenoor die manslidmate
vir hulle aanmoediging en ondersteuning.

5. VERGADERINGS
Die AKV vergader een keer per jaar

2. SAMESTELLING VAN DIE AKV
2.1 Twee verteenwoordigers uit elke Sinodale gebied 5005
deur die betrokke Sinodale Komitee aangewys.

6. MISSIE VAN DIE AKV
Die AKV het op die jaarvergadering van 1989 vir hUlleself
‘n missie geformuleer.

2.2 Die Aktuarius van die Algemene Sinode.
2.3 Een verteenwoordiger uit elke Kommissie van die Al
gemene Sinode waarin die Vrouediens verteenwoordig is.
2.4 AANBEVELING
Die Algemene Sinode betuig sy dank teenoor alle lede va~i
~ie AKV vir hulle vrywillige en belangrike bydrae tot die
dienswerk in die kerk.

3. REGLEMENT VAN DIE AKV

6.1 DIE VROU IN DIE KERK
Wanneer oor die vrou se bydrae in die Kerk besin word, is
die belangrikste resultaat van die besinning waaraan steeds
vasgehou moet word dat:
6.1.1 vroue saam met ander lidmate dee! vorm van die
gemeente van Jesus Christus en daarom geroep is om, saam
met alle ander lidmate, ten voile mee te leef en diensbaar
te wees in die gemeente.

3.1 In al elf sinodale gebiede funksioneer slegs een Vroue
diens.

6.1.2 vroue, bo en behaiwe die genoemde meelewing met
al die ander lidmate, behoefte het aan die geleentheid om
saam met ander vroue Bybelstudie te doen, te verkeer en
praktiese diens te lower in die Koninkryk van God.

3.2 In die Kerkorde (Algemene Sinode 1986), bladsy 75,
is punt 1 van die INLEIDENDE OPMERKINGE van die regle
mont van die AKV nie meer van toepassing nie.

6.1.3 die Vrouediens nie ‘n vereniging met ‘n eie gesag
struktuur en elfstandigheid naas die Kerk is nie.

3.3 Punt 2 van die INLEIDENDE OPMERKINGE van die
Reglement van die Vrouediens, is onjuis naamlik die Iaaste
gedeelte van die sin:
en die Reglement van die AVSK”
(Algemene Vrouesendingkomitee)

6.1.4 daar ruimte en noodsaaklikheid daarvoor is dat die
vroue in hulle dienswerk in Rings-, Sinodale- en Algemene
Sinodale verband met mekaar skakel en saamwerk, steeds
onder leiding en toesig van die betrokke kerklike ver
gaderinge.

“...

3.4 AANBEVELING
3.4.1 Die Sinode skrap punt 1 van die INLEIDENDE OPMER
KINGE in die Reglement van die Vrouediens.
3.4.2 Die Sinode skrap die Iaaste gedeelte van punt 2 van
die INLEIDENDE OPMERKINGE in die Reglement van die
Vrouediens naamlik “en die Reglement van die AVSK”.
3.4.3 Punt 2 van die INLEIDENDE OPMERKINGE van die
Reglement van die Vrouediens word punt 1. Die daarop
volgende numerering word ook aangepas.
3.5 In 10 Sinodale gebiede staan die werk van die vroue
bekend onder die naam “VROUEDIENS”. In Oos-Kaapland

6.2 BESTAANSREG VAN DIE AKV
In die formulering van ‘n missie gaan dit om die redo vir die
bestaan van die AKV; oor die vraag of die Iiggaam werklik
nodig is. In die antwoord op die vraag moet ook gelet word
op dit wat die AKV doen wat nie deur ander liggame ge
doen kan word nie. Juis daarin word sy bestaansreg gevind.
Die AKV bevind dat:
6.2.1 Besinning en studie
Die AKV bestaan ten einde op die hoogte te bly van die
jongste tendense, behoeftes, probleme en moontlikhede
t.o.v. die vrou in die kerk.
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6.2.2 Stimulering
Die AKV bied die geleentheid dat verteenwoordigers van die
Vrouediens van die verskillende Sinodale Komitees saam kan
besin en van mekaar kan leer met die oog op die bevordering
van die praktiese dienswerk van die vroue in die kerk.
6.2.3 Skakeling
Die AK\’ bestaan in die belang van gesonde skakeling met:
6.2.3.1 die Algemene Sinode
6.2.3.2 die Kommissie wat die verskillende diensterreine
van die kerk bedien
6.2.3.3 die Vrouediens van die verskillende Sinodes, en
6.2.3.4 ander vroueorganisasies op nasionale vlak.

6.3 SAMESTELLING EN FUNKSIONERING VAN DIE
AKV
Die AKV het opnuut en krities ‘n evaluering gedoen en die
volgende bevind:

6.3.1 Samestelling
Die missie van die AKV vereis dat hy so saamgestel word
dat die verskillende Sinodale Komitees daarin verteenwoor
dig moet wees.
Die skakeling met die verskillende diensterreine van die kerk
vereis die teenwoordigheid van verteenwoordigers van die
tersaaklike Algemene Sinodale Kommissies by die jaarlikse
vergadering van die AKV.

6.3.2 Funksionering
In die bepaling van die agenda van die AKV moet die missie
duidelik die leiding gee. Die kiem moet val op besinning en
studie. Die besinning moet aan die hand van gemeenskaplike
en aktuele sake geskied.
Die AKV is nie ‘n gesagsliggaam wat verslag van die Sino
dale Komitees aanvra of opdragte aan hulle gee nie. Daar
moet gewaak word teen verslae wat omvattende de
tail/inligting van Sinodale Komitees aanvra.
Binne die breë beleidsriglyne van die Kerk bestaan egter heel
wat ruimte vir eie inkleding van die vrouewerk.
Die AKV het nodig om op die hoogte wees van suksesse,
knelpunte en probleme in die dienswerk van die vroue en
om in die hg daarvan terreine vir studie en besinning te iden
tifiseer. Daarom is dit belangrik dat die agenda voorsiening
maak vir ‘n vorm van mededeling waarin die bogenoemde
sake aan die orde gestel kan word. Verder behoort die agen
da voorsiening maak vir die bepahing van studie
temas/projekte in die hg daarvan.
Langs die weg kan die AKV in lyn met sy missie, ‘n groot
rol speel ter bevordering van die dienswerk van die vroue
in gemeenteverband en op breër kerkhike terrein.

7. BESLU~TE VAN D~E S~NODE
7.1 VROU IN DIE DIAKENAMP
Die toenemende aantal vroue in die diakenamp kan sekerhik
as bewys dien dat die vrou ‘n waardevolle en onmisbare
bydrae lewer in die besondere amp.

7.1.1 Daar word verkeerdelik geredeneer dat die vrou in die
diakenamp ‘n plaasvervanger is vir die vrou in die amp van
die gelowige. Elk van die twee ampte het egter ‘n eiesoortige
bydrae te lewer in die Kerk van die Here.

vrywihlige dienswerk van vrouehidmate aan te pas, sodat
mans en vrouehidmate SAAM in die Kerk van die Here diens
baar kan wees.

7.2 DIE VROU IN DIE LERENDE AMP
7.2.1 Indien die Algemene Sinode besluit dat die vrou tot
die lerende ampte toegelaat word, sal dit vir die vrouewerk
in die kerk in sy huidige vorm, implikasies inhou.

7.2.2 Aanbeveling
Die Sinode dra dit aan ‘n Kommissie op om ondersoek in
te stel hoe sodanige besluit die vrouewerk in sy huidige vorm
sal raak. Die Sinode versoek die AKV om ook in hierdie Kom
missie te dien.
7.2.3 Indien die Sinode nie die vrou in die lerende ampte
toelaat nie, versoek die AKV steeds dat dit aan ‘n kommis
sie opgedra word om vrouewerk in die Kerk te ondersoek.

7.2.4 Aanbeveling
Die Sinode besluit om dit aan ‘n kommissie op te dra om
die vrouewerk in sy huidige vorm te ondersoek, sodat diens

werk in die Kerk optimaal en eweredig versprei word tus
sen alle lidmate van die Kerk. Die Sinode versoek die AKV
om vroue te benoem om ook in hierdie kommissie te dien.
7.3 WERELDBIDDAG VIR VROUE
7.3.1 Die Algemene Sinode se besluit in 1974 met betrek
king tot die waarneem van die Wereldbiddag vir Vroue gee
in sommige gemeentes aanleiding tot misverstand (Han
delinge: 1974: bladsy 188, punt 2.7.2 en bladsy 454, punt
B.8.1 1 en bladsy 671, punt 8.8.1 1).
7.3.2 Die besluit Iui soos volg:
7.3.2.1 “Die Sinode besluit:
7.3.2.1.1 aangesien die huidige leiding van die Wéreld
biddag vir Vroue, sterk onder die invloed van instansies
van die Liberahistiese en Suid-Afrika-vyandiggesinde
Wêreldraad van Kerke staan, sal voortaan nôg met leid
sters saamgewerk word wat aan Kerke behoort wat lede
van die Wêreldraad van Kerke is, nOg van die programme
van die W.B.V. of vertalings daarvan gebruik word;
7.3.2.1.2 dat by Kerkrade aanbeveel word, dat op die
selfde dag wanneer die W.B.V. plaasvind daar — soos
wat die Internasionahe Raad van Christehike Kerke doen
— vrouebidure in ons eie gemeentes gehou sal word;
7.3.2.1.3 dat dit bekend gemaak sal word dat belang
stellende vroue van ander Kerke by hierdie eie
byeenkomste welkom is;
7.3.2.1.4 dat die gebruik van die Engelse taal nie nood
wendig by ons byeenkomstes uitgesluit sal word nie,
maar dat die hele leiding in suiwer Calvinistiese hande
moet bly.” (Handehinge: 1974; bladsy 188);
7.3.2.2 “Die Algemene Sinode besluit:
7.3.2.2.1 dat daar ‘n eie program vir die Wereldbiddag
vir Vroue vir gebruik deur die Ned. Geref. Kerk opgestel
word.
Die sentrale tema word nog behou maar die program
word ingerig in ooreenstemming met die Formuhiere van
EnighQid en volgens die liturgiese vorm van die Ned.
Geref. Kerk.

7.1.2 Die verskillende Vrouediens Sinodale Komitees, in
oorleg en in samewerking met tersaaklike Sinodale Kommis
sies, poog om volgens eie behoeftes en omstandighede die

7.3.2.2.2 aan die Algemene Kommissie vir Aktuele Sake
word opgedra om:
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* 1. die hele veld i.v.m. die Wêreldbiddag vir Vroue te
verken
*2. Die Algemene Sinode te bedien met ‘n voorstel wat
ons Kerk se beleid oor hierdie aangeleentheid vir eens en
vir altyd duidelik stel.” (Handelinge: 1974; bladsy 454).

7.3.3 Die interpretasie wat aan die besluite op bladsy 188
(soos in punt 7.3.2.1 hierbo weergegee) geheg word, is dat
die Algemene Sinode die geleentheid vir vroue om met vroue
van ander Kerke saam te bid, ontmoedig. Hierdie inter
pretasie van die Sinodebesluit is klaarblyklik verkeerd.
7.3.4 Vir Chistene op plaaslike viak is dit onbegryplik dat
‘n wêreldwye biddag nie benut word om Christene byeen
te bring om saam te bid nie.

7.3.5 In die hg van bogenoemde en die feit dat die Ned.
Geref. Kerk strewe om ekumeniese verhoudinge op plaas
like viak uit te bou en beter verhoudinge tussen Christene
en die verskillende kerke in ons land te bevorder, behoort
genoemde besluit op bladsy 188 herskryf te word.
7.3.6 Aan die besluit op bladsy 454 soos in punt 7.3.2.2
hierbo weergegee is uitvoering gegee deur die Nasionahe
Komitee van die Wêreldbiddag vir Vroue vir Suidelike Afri
ka.
7.3.7 Aanbeveling
7.3.7.1 Die Algemene Sinode herroep die besluit soos
weergegee in punt 7.3.2.1 hierbo (Handelinge van die
Sinode, 1974, bladsy 188, punt 2.7.2).
7.3.7.2 Die Algemene Sinode bevestig sy standpunt soos
in punt 7.3.2.2 hierbo.
7.3.7.3 Die Algemene Sinode beveel aan dat kerkrade die
vroue ondersteun deur kerkgeboue beskikbaar te stel vir die
waarneem van die Wereldbiddag vir Vroue.
7.3.7.4 Die Algemene Sinode moedig Vrouedienste aan om
sinvol betrokke te wees by die reeling van ekumeniese
Biddagbyeenkomste in plaaslike gemeenekappo.

8. DIENSWERK
8.1 DIE WYKSTELSEL
Die Vrouediens het nie die wykstelsel uitgevind nie, maar
bou steeds daarop voort. Die AKV stel hom ten doel dat alle
lidmate in die wyk sal meeleef met ahle kerklike werk
saamhede.

8.2 DIENSKOMITEES
Die samewerking deur groter verteenwoordiging in Kerk
raads-, Rings- en Sinodale Kommissies werp groot vrugte
af.
8.3 BYBELSTUDIEGROEPE
Behaiwe die ouderhinge se wyksbyeenkomste, het die vroue
die behoefte om saam met ander vroue in Bybelstudiegroepe
te vergader. Bybelstudiemateriaal word aanbeveeh en gekon
troleer deur die tersaakhik~ kerkraadskommissies.

8.4 TOERUSTINGSGELEENTHEDE
8.4.1 Die toerusting is van baie groot omvang en is ‘n po
ging om vrouehidmate aktief te laat meewerk aan Lidmaat
toerustingprogramme en Gemeentebou. Die Sinode word
daaraan herinner dat dit leraars en kommissies van die kerk
is wat vrouehidmate geleer het dat vroue makhiker ander
vroue bereik en met hulle kommunikeer.

8.4.2 Dit word aangebied aan predikants-, ouderhings-,
diakensvroue, wyksleidsters en vrouehidmate in breër kerk
like verband.

8.5

VROUEBYEENKOMSTE
8.5.1 Gewoonhik word eenkeer per jaar Ringsbyeenkomste
gehou, waar vrouehidmate in toenemende getalle teenwoor
dig is. Toerustingsmateriaal word deur die betrokke Sino
dale Komitee voorsien.

8.5.2 In 10 Sinodale Gebiede word sinodale byeenkomste
elke vier jaar gehou. In SMA word dit jaarhiks gehou.

9. SPESIALE TEMA OP KERKKALENDER
9.1 Die AKV bevind dat vrouehidmate daarvan hou om hulle
werksaamhede te verbind aan ‘n spesiale tema wat betyds
vir ‘n spesifieke jaar bepaal word.
9.2 Met groot geesdrif is in sinodale gebiede Iandwyd mee
gewerk tydens die Sendingjaar in 1 988. By spesiale vroue
program “DIE BLYE BOODSKAP” wat gereël is deur lede
van die AKV (op versoek van die Sendingkongres reëhings
komitee) te Pretoria, het groot geestehike seen tot gevolg
gehad.
9.3 Gedurende 1989 het die Vrouediens landwyd spesiaal
aandag aan gebed in hulle programme gegee.

10. PUBUKASIES EN STUDIESTUKKE
10.1

NUUSBRIEWE/KWARTAALBLAAIE

Waardevolle inhigting en riglyne ten opsigte van dienswerk
word deur elke Sinodale Komitee aan vrouehidmate deur
gegee. Vroue, predikante in sinodale diens en Ieraars hewer
‘n waardevolle bydrae in hierdie pubhikasies.

10.2 Sinodale Komitees pubhiseer gewoonhik toerustings
materiaal wat aan gemeentes beskikbaar gestel word.

11. KERKUKE BLAAIE
DIE VOORLIGTER, DIE SENDINGBLAD eu DIE KERKBODE
is daadwerkhik ondersteun deur die lewering van bydraes,
nuusberigte en die werwing van intekenaars.

12. DIE AKV EN DIE WEERMAG
12.1 Sedert 1981 is op vrywilhige basis ruim bygedra vir
die koffiekamers in die operasionele gebied.
12.2 Na die staking van vyandehikhede in die operasionele
gebied, is op versoek van die Kapelaansvrouekomitee, meer
steun gegee aan die koffiekamers van tuisbasisse.
12.3 Die AKV het per telegram groot dank betuig teenoor
Staatspresident F.W. de Klerk vir die vermindering van die
diensphigtydperk.

13. EKUMENIESE TAAK
Alhoeweh die AKV geen kontak met die Sinode se
Ekumeniese Kommissie het nie, poog die onderskeie Sino
dale Komitees om ekumeniese betrekkinge met kerkhike en
ander vroueorganisasies op te bou.

14. VOLKEREVERHOUDINGE
Om kontak te maak met vroue van verskillende bevolkings
groepe is vir die Vrouediens ‘n saak van groot ems.
Byeenkomste word oor en weer gereël.

15. AMPSDRAERS
15.1 Die AKV het die volgende ampsdraers aangewys:
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Voorsitter:
Onder-voorsitter:
Sekretaresse:

Mev. Christirene Hattingh, Wes-Kaapland
Mev. Willa de Vos, Noord-Transvaal
Mev Helene Theron, Noord-Transvaal

15.2 Die volgende persone en hul sekundi is benoem in die
Kommissies van die Algemene Sinode:
ASSK:

Prim.
Sek.

Mej, E. Mouton, Oos-Kaapland
Mev. R. Keyter, Suid-Transvaal

AKAE:

Prim.
Sek.
Prim.
Sek.
Prim.
Sek.
Prim.
Sek.

Mev.
Mev.
Mev.
Mev.
Mev.
Mev.
Mev.
Mev.

AJK:
AKDB:
AKLAS:

W. de Vos, Noord-Transvaal
I. van Coller, Suid-Transvaal
H. Oosthuizen, Wes-Transvaal
M. Vogel, Noord-Kaapland
C. Hattingh, Wes-Kaapland
L. Louw, Natal
A. du Toit, Wes-Kaapland
R. Buys, Natal.
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15.3 AANBEVELINGS
Die Sinode keur bogenoemde persone in die betrokke Kom
missies goed.

16. SLOT
Die dienswerk van vroue in die Kerk is alleen moontlik deur
die volgehou werking van die Heilige Gees in die ewe van
vrouelidmate sodat hulle vrywillig, sinvol en op goed
georganiseerde wyse in die Kerk van die Here kan meewerk,
Deur die jare het die Vrouediens werkbare metodes probeer
volg en kon die suksesvolle resultate daaraan toegeskryf
word dat die Vrouediens hul werkwyse voortdurend kon mo
nitor en aanpas by veranderende eise en omstandighede.
Die vergadering word die seen van die Here toegebid op al
sy verrigtinge.
Geteken namens die Algemene Komitee van die Vrouediens:
Voorsitter: Christirene Hattingh
Sekretaresse: Helene Theron
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10. Versbg van die

ALGEMENE KOMM~SSIE V~R KERKUKE PUBUKAS~ES
Geagte broer voorsitter en broers,
U kommissie doen graag oor die volgende sake aan u
versiag:

1. D~EAKKP

Voorligter, jare lank op ‘n besadigde en weldeurdagte manier
leiding gegee en die blad pragtig uitgebou tot ‘n wydgelese
gesinsblad. Hy het ook in die direksie van Bybelkor gedien
en daar ‘n eie bydrae gelewer wat onthou sal word. Die
Sinode bid die weduwees van ds Roux en mnr Maree die
troos en seen van die Here toe.

1.1 SAMESTELUNG

2.2 D~E KERKBODE

Die Algemene Kommissie vir Kerklike Publikasies het twee
Artikel 21 -maatskappye, die Tydskriftemaatskappy van die
Ned Geref Kerk en Bybelkor, onder sy vleueis. Een lid uit
elke sinodale gebied dien in die AKKP. Daar dien ook enkele
adviserende lede in die kommissie (vgi punt 1 .3).

2.2.1 REDAKSIONEEL
Die Kerkbode, as amptelike blad van die Ned Geref Kerk,
het die afgeiope paar jaar van tyd tot tyd saam met die kerk
deur stormweer gevaar. Die gisting in die kerk oor die be
leidstuk Kerk en Samelewing, die wegbreek van ‘n aantal
lidmate en die stigting van die Afrikaanse Protestantse Kerk,
saam met ander veranderinge in Suid-Afrika, het vanself
sprekend in die kerk se koerant weerkiank gevind. Die Kerk
bode het van dit aMes so goed as wat met beperkte man
nekrag moontlik is, verslag gedoen, en het probeer om op
‘n verantwoordehke wyse kommentaar te lewer, steeds
getrou aan die Woord, die belydenisskrifte en die besluite
van die Algemene Sinode.

1.2 ‘N WYER OPDRAG?
Die Aigemene Sinode het in 1986 besluit: “Die AKKP moet
maniere ondersoek om die ander mediawerk van die Sinode
wat daarvoor in aanmerking kan kom, onder hierdie kom
missie as die Algemene Kommissie vir Kerklike Media
(AKKM) tuis te bring ten einde duplisering en oorvleueling
uit te skakel, koordinering te bewerkstellig en die werk in
belang van die hele kerk uit te bou” (Acta, bI 640, 7.1 .1).
Die AKKP het heeiwat aandag aan hierdie saak gegee en
in oorleg met die Rasionaliseringskommissie is eenstemmig
heid verkry oor ‘n aanbeveling wat deur die Rasionaliserings
kommissie aan die Sinode voorgelé sal word.

1.3 ADV~SERENDE LEDE
Die Algemene Sinode van 1 986 het blykbaar besluit dat ‘n
lid van die AJK as voile, stemhebbende lid in die AKKP moet
dien (Acta, bi 691) maar in die Reglement van die AKKP
word dit nie so aangedui nie (Die Kerkorde met Reglemente,
bi 80). Daar is dus onsekerheid oor die posisie van die AJK
lid, maar as gevoig van voorstefle oor die samestefling van
die nuwe AKKM deur die Rasionarseringskommissie, word
nie hier verder op die saak ingegaan nie.

2. D~E TYDSKRDFTEMAATSKAPPY
VAN D~E NED GEREF KERK
2.1 D~REKS~E
2.1.1 Die Direksie van die Tydskriftemaatskappy het sy ter
myn met die volgende personeel begin: dr J J Fourie (voor
sitter), ds H Cronjé, ds G J Erasmus, dr F M Gaum, mnr W
L Maree, ds G S J Mölier en ds W J van Ziji. Ds Cronjé het
bedank toe hy as kapeiaan na Noord-Europa vertrek het, en
in sy plek is ds J I Roux benoem wat op 3 Julie 1988 ooriede
is. in sy piek is ds G J Koen benoem. Mnr W L Maree, wat
op 30 Junie 1989 as redakteur van Die Voorligter afgetree
het, is op 27 November 1 989 ná ‘n onverwagse siekte
oorlede. Daar is nog nie iemand in sy piek in die direksie
benoem nie.
2.1 .2 Aanbeveling
Die Algemene Sinode bring hulde aan die nagedagtenis van
ds J I Roux en mnr W L Maree wat albei ‘n besondere rol
in die kerk gespeel het en die Tydskriftemaatskappy voor
treflik gedien het. Mnr Maree het, as redakteur van Die

Daar word probeer om Die Kerkbode in sy samestelling en
aanbieding interessant en aktueel te laat wees. ‘n Aantal
gereelde medewerkers lewer in hierdie verband ‘n belangrike
bydrae. Die Kerkbode as meningsvormende, meningswis
selende en standpuntstellende kerkkoerant neem a) 141 jaar
lank ‘n unieke plek in ons kerk in en die huidige redaksie
strewe daarna om die blad a) hoe beter aan sy doe) te laat
beantwoord. Mej Adri-Louise van Renen en mev Delene
Pienaar dien tans as redaksionele assistente in die redaksie
van Die Kerkbode en lewer bekwame en gewaardeerde
werk.

2.2.2 SIRKULASIE
Hoewel Die Kerkbode nog glad nie so wyd gelees word as
wat die geval behoort te wees nie, het ons pogings om die
blad onder die kerklike publiek se aandag te bring, positiewe
resultate tot gevoig gehad en verbeter die sirkulasiesyfer
geleidelik. Die gemiddelde verspreidingsyfer vir die jare
1986— 1989 was 15 630 per week.

2.2.3 RINGSBYLAES
Die Kerkbode probeer om ook aan plaaslike kerknuus aan
dag te gee deur gereeld ringsbylaes te laat verskyn waarin
klem gelê word op wat op gemeentevlak gebeur. Daar is
groot belangstelling in hierdie byiaes en goeie samewerking
word van gemeentes gekry. Dit bied ook die geleentheid om
advertensies in die verskillende pIekke waar Die Kerkbode
besoek aflé, te werf — en vir ‘n publikasie soos ons kerk
koerant is advertensies iewensnoodsaaklik.
2.2.4 DIE KINDERBODE
Die Kinderbode bet ‘n paar jaar lank as byiae tot Die Kerk
bode verskyn en het byval gevind. Met die doeigerigte om
skepping van Die Voorligter tot ‘n gesinsbiad (vgl 2.3.2),
is egter besluit om nie anger Die Kinderbode te publiseer
nie — vera) ook omdat dit ‘n baie duur onderneming geword
het.
Deur die tiener- en kinderdeel van Die Vooriigter uit te bou,
meen die Direksie dat baie meer kinders en jongmense ef
fektief bereik kan word.
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2.2.5 DIE KERKBODE-KERSFONDS
Die Kerkbode se Kersfonds is vanjaar vyftig jaar oud. Daar
word elke jaar ‘n mikpunt vir die insameling gestel, en dit
word jaar na jaar bereik. In 1989 is die rekordbedrag van
R32 470 ingesamel wat met Kersfeestyd onder 36 kin
derhuise Iandwyd verdeel is. Vanjaar se mikpunt, siende dat
die halfeeumerk bereik is, is R50 000!
2.2.6 AANBEVELINGS
2.2.6.1 Die Algemene Sinode vereenseiwig horn met die
strewe van Die Kerkbode orn ‘n aktuele, prikkelende kerk
koerant te wees wat in die hg van die Woord van God me~
nings help vorm en kerklike standpunte stel waardeur die
kerk van die Here op ‘n besondere wyse gedien en gebou
word. Die Sinode spreek waardering uit vir die vordering wat
die afgelope jare in die verband gemaak is.
2.2.6.3 Die Sinode versoek kommissies orn die kerklike tyd
skrifte en by name Die Kerkbode op die hoogte te hou met
huhie bedrywighede, en om aan die kerk se media voorkeur
te gee as hulle persverklarings maak.
2.2.6.4 Die Sinode beskou dit as noodsaaklik dat mee
lewende lidmate Die Kerkbode moet lees en doen ‘n beroep
op kerkrade om die blad voortdurend onder hidrnate se aan
dag te bring en intekening daarop aktief te bevorder.
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populêre Christehike gesinsblad te wees — “Lig vir elke
Christen” — en orn die werk van die verskillende aksies en
komrnissies van die kerk op ‘n interessante manier by lidmate uit te bring. Die reaksie van lesers en belangstellendes
op die “nuwe” Voorhigter is baie positief.
2.3.3 SIRKULASIE
Die blad word vir ‘n proeftydperk ook aan gekeurde boek
winkels en kafees vir verspreiding gegee, en ahhe pogings
word aangewend om die individuele intekening op Die
Voorligter te verhoog. Gemeentehike verspreiding bly egter
die belangrikste kanaal waardeur die blad by baie duisende
lidmate uitgebring word. Die gemiddelde sirkulasiesyfer vir
1986—1989 was 160 034 per maand.
2.3.4 AANBEVELINGS
2.3.4.1 Die Algemene Sinode spreek sy waardering uit vir
die voorkoms en aanbiedingswyse van Die Voorhigter.
2.3.4.2 Die Sinode spreek sy opregte dank uit teenoor ahie
kerkrade wat deur middel van massa-intekening sorg dat
elke huisgesin in hulle gemeentes ‘n eksemphaar van Die
Voorhigter ontvang.
2.3.4.3 Die Sinode doen ‘n beroep op ahle kerkrade wat dit
nog nie doen nie, om massagewys op Die Voorligter in te
teken.

2.3 DIE VOORLIGTER
2.3.1 REDAKSIE
Die vorige redakteur van Die Voorligter, mnr W L Maree, het
in die afgelope termyn afgetree en is enkele maande later
oorlede. Onder sy leiding is Die Voorligter uitgebou tot ‘n
welbekende populére blad waarvan in ‘n stadium meer as
1 80 000 eksernplare maandeliks versprei is. Ons dank God
vir sy werk en toewyding!
Aangesien rasionalisasie al die afgelope paar jaar in die kerk
aan die orde van die dag is, bet die AKKP met die aftrede
van mnr Maree aandag gegee aan maatreëls om ook die
redaksiewerk van die kerklike tydskrifte te rasionaliseer. Dit
is steeds u kommissie se vaste oortuiging dat daar in ons
kerk plek is vir twee tydskrifte — ‘n weeklikse kerkkoerant
en ‘n maandelikse gesinstydskrif — maar deur veranderings
in die struktuur van die personeel aan te bring, kon groter
koördinering en beter beplanning bewerkstellig word. Dr Frits
Gaum is derhalwe in 1989 aangewys as hoof redakteur van
kerklike tydskrifte (Die Kerkbode, Die Voorligter en Die Jaar
boek(, met ‘n assistent-redakteur vir Die Voorligter in die
persoon van mev Kato Strydom. Daar is besluit om die twee
kantore vir die twee blaaie in Kaapstad en Pretoria te be
hou, aangesien vasgestel is dat ‘n verskuiwing of samevoe
ging nie kostebesparend sou wees nie en met die heden
daagse kommunikasiemiddels ook nie nodig is nie.
2.3.2 DIE ‘NUWE’ VOORLIGTER
Die Algemene Sinode bet in 1 986 besluit: “De Sinode ver
soek die redaksie van Die Voorligter om met behuip van ‘n
kundige instansie ‘n meningsopname by lesers te maak oor
die trefkrag en Ieesbaarheid van Die Voorligter ten einde die
effektiwiteit van hierdie besondere kommunikasierniddel vir
die kerk te verhoog. Indien die redaksionele beleid hierby
aangepas moet word, moet dit ook oorgedra word aan
medewerkers en kommissies met vaste rubrieke” (Acta, bi
638(.
So ‘n rneningsopname is in 1989 in samewerking met die
Departement Bedryfsielkunde van die Universiteit van
Stellenbosch gedoen, en in die hg van die bevindinge is Die
Voorhigter sedert Desember 1989 in voorkoms en aan
biedingswyse vernuwe. Die blad stel horn ten doe! om ‘n

2.4 DIE JAARBOEK
2.4.1 SAMESTELLING
Mev Sukie van Zyl, bygestaan deur rnej Aretha le Roux, sorg
onder toesig van die hoof redakteur vir die samestelling van
Die Jaarboek.
2.4.2 OMVANG
Die algernene voorkoms en inhoud van die boek het die afge
lope jare naastenby dieselfde gebly. Met dankbaarheid kan
gemeld word dat die gegewens van die Ned Geref Kerk elke
jaar feitlik volledig is. As gevolg van die feit dat sornrnige
sinodes en ringe tot in Oktober vergader, is dit ongelukkig
nie rnoontlik om ‘n volledige boek vOór die aanvang van die
kalenderjaar beskikbaar te stel nie.
2.4.3 OPLAAG
Die oplaag was van 1986 tot 1 989 gerniddeld 7 094 ek
sernplare per jaar en elke jaar is feithik die hele oplaag
uitverkoop.

2.5 ADMINISTRASIE EN FINANSIES
Die adrninistrasie van die kerklike tydskrifte word in Kaap
stad behartig. Die dames wat daarmee behulpsaam is, le
wer gewaardeerde diens. Verbeterde kantoortoerusting stel
hulle in staat orn hulle werk funk en netjies te kan doen.
2.5.1 GEEN SINODALE SUBSIDIE
Die Algemene Slnode verleen sedert 1986 nie meer finan
siële hulp by wyse van subsidie aan die Tydskriftemaatskap
py nie. Die Tydskriftemaatskappy bet vrywillig van die sino
dale bydrae afstand gedoen wat tot in daardie stadium op
R60 000 per jaar vasgestel was. Danksy ‘n reserwefonds
wat oor die jare opgebou is, en versigtige finansidle bestuur,
kon die Tydskrifternaatskappy sy boeke die afgelope vier
jaar laat klop. As dit in die toekrns nodig blyk te wees, sal
die Tydskriftemaatskappy egter in terme van die besluit van
die Algemene Sinode van 1986 (Acta, bI 639, 4.2.2( weer
na die Sinode mag terugkorn om vir hulp te vra.
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Die Algemene Jeugkommissie gee al geruime tyd jaarliks ‘n
finansiële bydrae vir die kerklike tydskrifte.

ALGEMENE KOMMISSIE VIR KERKLIKE PUBLIKASIES
van die Tydskriftemaatskappy vir die werk wat die afgelope
vier jaar gedoen is asook teenoor alle lidmate en gemeentes
wat die kerklike tydskrifte ondersteun en bevorder.

2.5.2 STYGENDE PUBLIKASIEKOSTE

Die steeds stygende kostespiraal het ook sy negatiewe im
plikasies vir die kerklike tydskrifte. Drukkoste verhoog
jaarliks met tussen 1 5 en 20% soos ook die versendings
koste. Die onlangse opgradering van Die Voorligter het die
drukrekening onvermydelik laat styg.
2.5.3 VERHOGING VAN INTEKENGELD
In die hg van die stygende koste, was die Direksie genood
saak om die intekengeld op die kerklike tydskrifte gereeld
te hersien. Dit sal ongelukkig ook in die toekoms moet ge
beur. Alle pogings word egter aangewend orn die inteken
geld so Iaag as moontlik te hou. Ons kerk se tydskrifte kos
nog altyd minder as ander vergehykbare publikasies.
2.5.4 ADVERTENSIE-INKOMSTE
Die advertensie-inkomste van die Tydskriftemaatskappy het
die afgelope paar jaar aansienlik gestyg, en dit is tans een
van ons belangrikste bronne van inkornste. Van 1986 tot
1 989 het Die Kerkbode se jaarlikse advertensie-inkornste
met 236% gestyg, die van Die Voorligter met 38% en die
van Die Jaarboek met 57%. Sedert die vernuwing van Die
Voorligter het sy maandelikse advertensie-inkomste
verdubbel.

3. BYBELKOR
Dit is die kerk se taak om gelowiges vir hulle dienswerk toe
te rus. Elke gehowige moet die nodige kennis, die regte
gesindheid en die toepashike vaardigheid verwerf om vohuit
in die Here se diens te staan. Bybelkor voorsien die nodige
studiegidse en onderrigmiddels sodat gemeentes, amps
draers en lidmate hierdie belangrike werk tot sy reg kan laat
kom.
Bybelkor bedien nie net die Ned Geref Kerk nie. ‘n Groeiende
aantal gemeentes, ampsdraers en hidmate van ander kerke
in die Ned Geref Kerkfarnihie, susterkerke en kerke van ander
tradisie- en taahagtergronde maak van die studiernateriaal
gebruik. Daarvoor dank ons die Here.
Die ideaal is egter om steeds meer mense op hierdie manier
met die evangehie te bereik. Daarorn stel Bybelkor elke jaar
vir horn bepaalde doelwitte ten opsigte van sy
verspreidingsyfers.

3.1 DIREKSIE

In die verband moet daarop gewys word dat die “sekulére”
tydskrifwêreld aanvaar dat tussen 50 en 60% van ‘n tyd
skrif se inhoud deur advertensies opgeneern moet word as
hy winsgewend wil wees. Tans is die gemiddelde adverten
sie-inhoud van Die Kerkbode sowat 20% en die van Die
Voorligter 31 %.

3.1 .1 As ‘n Artikel 21 -maatskappy word Bybelkor deur ‘n
direksie beheer wat uit die volgende persone bestaan: prof
P R van Dyk (voorsitter), dr J J Fourie (ondervoorsitter), ds
G J Erasmus, ds C J Lamprecht, dr H F Conradie en ds H
J Linde (uitvoerende direkteur). Dr J A Victor (alternatiewe
direkteur) tree as sekretaris op.

Dit bly steeds ‘n moeihike saak vir ‘n kerkblad om ‘n billike
deel van die “advertensie-koek” te kry, aangesien die
mededinging fel is. Daarby kan die kerklike tydskrifte nie alle
advertensies aanvaar nie, en spreek lesers gou kritiek uit as
hulle nie van bepaalde advertensies hou nie. Desondanks
slaag mnr Sporie van Rensburg — al ‘n leeftyd lank — en
mev Henda Gaurn daarin orn aan ons tydskrifte ‘n deel van
die “koek” te besorg — en daaroor is ons baie dankbaar.

3.1.2 Bybelkor moes met leedwese van die dood van mnr
W L Maree kennis neem. Hy het sedert 1983 tot met sy dood
aan die einde van 1989 in die Direksie gedien en ‘n beson
dere bydrae gelewer. Die vakature is intussen nog nie gevuh
nie (vgl 2.1.2).

2.5.5 BEMARKINGSEENHEID
Die gesamenthike bemarkingseenheid van die Tyd
skriftemaatskappy en Bybelkor wat in 1 989 tot stand ge
kom het (vgl punt 3.7) is op dreef en die verwagting is dat
dit in die nabye toekoms goeie vrugte sal afwerp. Mnr An
ton van Niekerk, bemarkingsbestuurder, het horn goed op
die hoogte gestel met hedendaagse eise vir bemarking, en
die kerk se tydskrifte en kursusse word so goed as moont
lik professioneel bernark.

2.5.6

AANBEVELINGS

2.5.6.1 Die Algemene Sinode spreek sy waardering uit vir
die verantwoordelike wyse waarop die Tydskriftemaatskap
py sy sake bestuur en tans sonder geldelike huip van die
Sinode klaarkom.

3.1.3 Nadat dr J A Victor die benoeming as adjunk
uitvoerende direkteur van Bybelkor aanvaar het, het hy met
ingang 1 November 1986 uit die Direksie bedank. Ds C J
Lamprecht is in sy plek benoem terwyl dr Victor die alter
natiewe direkteur geword het.
3.1.4 Met die vertrek van mnr C J van Phetsen, hoof: ad
ministrasie, aan die begin van 1989 is dr Victor as sekretaris
van die Direksie benoem.

3.2 U~TVOERENDE RAAD
Die bestuur van Bybelkor word deur ‘n Uitvoerende Raad
behartig en bestaan uit die vohgende persone: ds H J Linde
(uitvoerende direkteur), dr J A Victor (adjunk-uitvoerende
direkteur en hoof: toerustingkursusse), ds W J Botha (hoof:
jeugkursusse), ds A J van Wijk (hoof: veeltahige kursusse),
mnr A van Niekerk (hoof: begeleidende dienste en bemar
king) en ds A J Verhoef (hoof: ontwikkeling).

3.3 PERSONEEL
2.5.6.2 Die Sinode waardeer die Tydskriftemaatskappy se
pogings om die intekengeld op die tydskrifte so Iaag as
moontlik te hou.
2.5.6.3 Die Sinode betuig sy hoe waardering teenoor die
hoofredakteur van kerklike tydskrifte, dr F M Gaum, vir sy
toewyding, sy bekwame hantering van die tydskrifte en die
duidelike leiding wat hy gee in sy hoofartikels.
2.5.6.4 Die Sinode spreek sy dank uit teenoor die personeel

Benewens die uitvoerende personeel is daar 40 heeltydse
en deeltydse personeehlede by Bybelkor werksaam. Bybelkor
is voortdurend besig om werksaamhede so te rasionahiseer
dat onnodige uitbreiding van personeeh voorkom kan word.

3.4 OPDRAG VAN SINODE
Die Algemene Sinode het in 1986 besluit “Die Sinode vra
Bybelkor om ‘n kursus oor die erediens te haat verskyn”
(Acta, bh 626).
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Soos in die geval van alle ander versoeke wat Bybelkor ont
yang, het hy ook in hierdie geval eers ‘n deeglike ondersoek
gedoen om vas te stel of daar by die lidmate ‘n behoefte
aan so kursusgids bestaan. Die persentasie was so klein dat
Bybelkor besluit het om voorlopig nie so ‘n kursusgids uit
te gee nie.
Bybelkor is egter deurlopend besig om behoeftes te iden
tifiseer en sal weer in ‘n volgende ondersoek die mark hier
oor toets.

3.5 STUD~EG~DSE
3.5.1

DIE PRODUKSIEPROSES

3.5.1.1 Dit is Bybelkor se verklaarde beleid om daarna te
strewe om publikasies op die mark te plaas wat die Woord
van God op die suiwerste manier aan die woord stel en as
‘n betroubare stem in die kerk gehoor te word.
Om die doel te bereik, probeer Bybelkor om op die hoogte
te bly van die jongste ontwikkelings op die terrein van af
standsonderrig deur middel van selfdoenmodules. Verder
probeer Bybelkor om deur middel van gereelde behoefte
bepalings vas te stel watter nuwe kursusgidse ontwikkel
moet word. Benewens behoeftebepalings wat Bybelkor self
onderneem, werk hy ook ten nouste met die kommissies van
die kerk saam. Hierdie samewerking is vir Bybelkor baie be
langrik en hy probeer om dit nog verder uit te bou.
Bybelkor se kursusgidse word deur persone geskryf wat as
kenners op hulle vakgebiede beskou word. Verder word elke
kursusgids deur ‘n adviespaneel gekeur wat uit teolod, op
voedkundiges, kommunikasiekundiges en verteenwoor
digers van die kommissies van die Algemene Sinode be
staan. Verteenwoordigers van die Familie van Ned Geref
Kerke en die Geref Kerke in SA dien ook in die paneel.
Die vormgewing en redigering van Bybelkor se publikasies
word met groot sorg gedoen. Hierin lewer di~ verskillende
redakteurs ‘n be6ondere bydrae om netjiese en ver~orgde
kursusgidse op die mark te plaas.
3.5.1.2 Aanbeveling
Die Algemene Sinode bedank die ~ede van die adviespane&
vir die voortreflike en verantwoordelike wyse waarop huDle
die publikasies van Bybelkor keur. Die Sinode stel die
samewerking van die ander kerke in die paneel hoog op prys.

230
Dit stel ook leraars en kerkrade in staat om ‘n sinvolle keuse
te maak van die materiaal wat die beste in hulle besondere
omstandighede gebruik kan word.
3.5~.2.2 Aanbeveling
Die Algemene Sinode doen deur sy herderlike brief ‘n beroep
op lidmate om deurgaans van die studiegidse van Bybelkor
gebruik te maak.
3.5.3 STUDIEGIDSE IN TIEN TALE
3.5.3.1 Bybelkor was bevoorreg om gedurende die afge
lope paar jaar die evangelie in baie lande van Afrika en die
Ooste te kon help uitdra. Sommige van hierdie lande is baie
vyandig teen Suid-Afrika, maar die Here het nogtans die
werk grootliks geseën. Duisende mense het deur hierdie ak
sie die Here Jesus as Verlosser leer ken. Hulle kon gehelp
word om by plaaslike gemeentes in te skakel.
Bybelkor bestee jaarliks tienduisende rande aan hierdie ak
sie. (Aangesien die kursusboeke nie in daardie lande verkoop
kan of mag word nie, is die aksie volkome van Suid-Afri
kaanse donateurs afhanklik.)
Daar is reeds kursusse in altesaam tien tale beskikbaar wat
in samewerking met en op versoek van die NGSK en NGKA
ontwikkel is. Hierdie kursusse kan met groot vrug in
gesamentlike Bybelstudiegroepe gebruik word.
Sinodes, ringe of gemeentes wat met Bybelkor in hierdie
yrugbare aksies in Afrika en die Ooste wil saamwerk, moet
met Bybelkor in verbinding tree.
Bybelkor stuur kwartaalliks ‘n gebedsbrief gratis uit om voor
bidders op die hoogte van ontwikkelings op die sendingfront
te hou.
3.5.3.2 Aanbevelings
Die Algemene Sinode

—

3.5.3.2.1 is dankbaar oor die seen op Bybelkor se werk in
Afrika en die Ooste;
3.5.3.2.2 doen ‘n beroep op al sy lidmate om die werk deur
gebed en gawes te ondersteun;
3.5.3.2.3 versoek die sinodes om dit ernstig te oorweeg
om deur hulle sinodale sendingkommissies by Bybelkor se
buitelandse werk betrokke te raak.

3.5.2 ‘N WYE VERSKEIDENHEID STUDIEGIDSE

3.6 BEGELE~DENDE DOENSTE

3.5.2.1 Die verskillende publikasies van Bybelkor kan in die
volgende kategoriee verdeel word.

Anders as in die geval van die publikasies van die meeste
ander Christelike uitgewers, word Bybelkor se publikasies
deur verskeie begeleidende dienste gerugsteun: kur
sustoetse wat nagesien word, begeleiding van lidmate wan
neer hulle groepkursusse aanbied (leiersgidse en klankkas
sette met riglyne oor die besprekingsvrae), pastorale raad
gewing oor ‘n verskeidenheid probleme waaroor lidmate
skryf en sertifikate wat uitgereik word.

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Vir persoonhike Bybeistudie (sewe groepe)
Vir groepstudie (ses reekse)
Vir aanddienste en bidure (sewe groepe>
Toerusting en ampsdraers en leiers (vyf soorte)
Gidse vir gemeentebou
Vir die huwelik en gesin
Vir kinders van 8— 1 2 jaar (drie reekse)
Groter kinders van 1 2 jaar en ouer (twee soorte)
Vir jongmense van 16 jaar en ouer
Studiegidse vir vroue
Vir gelowiges bo 60
Kursusgidse in ander tale
Kursus op klankkasset
Kursus op video.

Met hierdie verskeidenheid publikasies kan elke lidmaat ‘n
nommerpas-kursusgids kies wat by sy besondere behoeftes
en belangstelling aansluit.

Sommige kursusse het ook skyfiereekse, videos en trans
parante wat die kursusleier in die aanbieding van die kur
sus kan gebruik.
Bybelkor bied ook elke Dinsdagoggend van 07:30—08:00
‘n program, Ateijee Bybelkor, op Radiokansel aan. Baie
luisteraars reageer op hierdie uitsendings en pastorale be
geleiding word aan hulle verskaf.

3.7 BEMARK~NGSEENHEHD
3.7.1 Bemarking is ‘n hoogs gespesialiseerde wetenskap.
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Bybelkor bevind horn in ‘n kornpeterende mark wat horn
genoodsaak het om aan die bernarking van sy publikasies
aandag te gee.

onontbeerlik. Bybelkor versoek die Algemene Sinode egter
om die kerk op te roep om voortdurend vir Bybelkor te bid
en met vrywillige bydraes te ondersteun.

‘n Bernarkingseenheid is derhaiwe ontwikkel wat van
rnoderne bernarkingstegnieke en -hulpmiddels gebruik rnaak
om Bybelkor se kursusgidse bekend te stel en te bemark.

3.8.2 Aanbevelings
Die Algemene Sinode

Die Tydstifternaatskappy besit ‘n 50%-aandeel in die een
heid en dit word gesarnentlik deur die twee maatskappye
bestuur (vgl 2.4.5).
In die bernarking van Bybelkor se kursusgidse is die plaas
like leraar, die ringsverteenwoordiger en Bybelkor-skakel
persoon sleutelfigure. Die sarnewerking wat hierdie persone
gee, word nie net hoog waardeer nie, maar Bybelkor wil hulle
ook bedank vir hulle bydrae cm kursusgidse bekend te stel
en te versprei.

3.7.2 Aanbevelings:
Die Algemene Sinode

—

3.7.2.1 spreek waardering uit oor die samewerking tussen
Bybelkor en die Tydskriftemaatskappy met die daarstelling
van ‘n gesamentlike bemarkingseenheid, en
3.7.2.2 bedank die leraars, ringsverteenwoordigers en
Bybelkor-skakelpersone vir hulle bydrae om die kursusgidse
bekend te stel en te versprei.

3.8 ONTW~KKELING
3.8.1 Na ‘n deeglike ondersoek het die Direksie besluit om
die Departement: Ontwikkeling wat voorheen in Pretoria
gesetel was, na Wellington te verskuif. Dit het tot groter
koördineririg van Bybelkor se werksaamhede gelei en die
werk van hierdie departement kon by die rekenaarnetwerk
van Bybelkor ingeskakel word wat die administratiewe las
verlig het.
Die verskuiwing van die hoof: ontwikkeling, ds A J Verhoef,
na Wellington het as oogmerk gehad dat al die verskillende
vorms van fondswerwing deur horn hanteer moes word. Die
poswerwingsaksies en borge vir kursusgidse is reeds op ‘n
goeie grondslag geplaas.
Die werwing van nalatenskappe kan ‘ii sterk bydrae lewer
cm Bybelkor se werk uit te bou. Op ‘n baie beperkte skaal
is Bybelkor besig orn fondse langs hierdie weg in te sarnel.
In 1985 is die Bybelkor-Ontwikkelingstrust in die lewe
geroep. Die eerste rnikpunt wat Bybelkor gestel het, is orn
Ri 000 000 ocr ‘n tydperk van vyf jaar in te samel. Die voor
bereiding van hierdie projek het heelwat tyd in beslag
geneem omdat die hoof: ontwikkeling dit by sy normale pro
gram moes inpas. Intussen is verskeie komitees reeds ge
organiseer en funksies gehou.

—

3.8.2.1 bid Bybelkor die seen van die Here toe opal sy pa
gings om fondse vir hierdie werk in te samel, en
3.8.2.2 roep die lidmate van die Ned Geref Kerk op om
gereeld vir Bybelkor te bid en die werk finansieel te
ondersteun.

3.9 HUGENOTE-BYBELHNSTDTUUT
3.9.1 Die Hugenote-Bybelinstituut is ‘n gesamentlike on
derneming van Bybelkor en die Hugenote-Kollege. In 1988
het die eerste studente hulle vir die tweejarige diplomakur
sus in Bybelkunde ingeskryf wat per korrespondensie aange
bied word.
Die Hugenote-Bybelinstituut bied Bybelstudiemateriaal aan
lidmate wat begeer om ‘n meer diepgaande studie van die
Bybel te maak en nie die geleentheid het om so ‘n kursus
aan ‘n universiteit of ‘n kollege te volg nie.
Die Hugenote-Bybelinstituut word bestuur deur ‘n beheer
raad bestaande uit prof J P du T Furstenburg (voorsitter),
prof P R van Dyk, dr D E de Villiers, ds H J Linde, ds W J
Botha en dr J A Victor. Ds Linde is die hoof van die
Hugenote-Bybelsinstituut terwyl die administrasie deur ‘n
voltydse dame behartig word. Die kantoor van die Hugenote
Bybelinstituut is in dieselfde gebou as Bybelkor en word as
‘n selfstandige organisasie bedryf. Sy uitgawes word deur
kursusgeld gedek.

3.9.2 Aanbeveling
Die Algemene Sinode

—

3.9.2.1 spreek waardering uit oor die totstandkoming van
die Hugenote-Bybeliristituut,
3.9.2.2 versoek lidmate wat ‘n meer diepgaande studie van
die Bybel wil maak om vir die kursus in Bybelkunde by die
Hugenote-Bybelinstituut in te skryf.

3.10 FUNANS~ES
3.10.1 BRONNE VAN INKOMSTE
Bybelkor het hoofsaaklik twee bronne van inkomste: inskryf
geld vir kursusse en donasies. Inskrywingsgeld vorm tans
61% van die totale inkomste van Bybelkor terwyl donasies
34% beloop. Die ander 5% is diverse inkomstebronne.

3.10.2 UITGAWES
Donasiewerwing het ‘n belangrike faset van Bybelkor se
werk geword. As gevolg van prysstygings moet Bybelkor
daarteen waak dat sy publikasies te duur vir die gerniddelde
lidmaat word. Die donasies wat ingesamel word, word
aangewend orn kursuspryse te subsidieer, hulpprojekte aan
te pak en die evangelie met krag uit te dra.
Dit is met dankbaarheid dat Bybelkor kan rapporteer dat hy
finansieel selfstandig is en dus nie van bydraes van die Al
gemene Sinode afhanklik is nie.
Bybelkor bedank die Sinode vir die finansiële hulp wat in die
verlede verleen is. In die beginjare van Bybelkor en tydens
sy ontwikkeling was die bydrae van die Algernene Sinode

Produksiekoste beloop 19% van die totale uitgawes van
Bybelkor terwyl personeelkoste 33% beloop. (Wat Iaas
genoemde betref, is daar ‘n aansienlike persentasieverbe
tering. Enkele jare gelede het personeelkoste meer as 50%
van die uitgawes beloop.) Die ander 48% van die uitgawes
bestaan uit ‘n verskeidenheid uitgawes wat onder andere
normale bedryfskoste insluit.
Verantwoordelike finansiële bestuur geniet ‘n hoe prioriteit
en Bybelkor probeer cm die middele wat die Here in sy hand
stel, sO te gebruik dat die boodskap van die evangelie so
wyd as moontlik versprei kan word. Dit bly steeds Bybelkor
se ideaal cm sy publikasies se pryse so Iaag as moontlik te
hou sodat die armste mens dit kan bekostig.

ALGEMENE KOMMISSIE VIR KERKLIKE PUBLIKASIES
3.10.3 AANBEVELING
Die Algemene Sinode bid die Uitvoerende Direkteur en die
personeel van Bybelkor die seen van die Here op hulle werk
toe. Mag Bybelkor in toenemende mate ‘n rol speel in die
toerusting van lidmate vir die dienswerk waarvoor hulle
geroep is.

G J ERASMUS
(Voorsitter)
F M GAUM
(Skriba)
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11. Versbg van d~e

ALGEMENE KOMMISSIE VIR FONDSE
Geagte Voorsitter en Broers,

*
*

Hiermee word die volgende versiag aan u voorgelê.

1. PERSON EEL
Die kommissie is saamgestel uit die saakgeiastigdes en een
verteenwoordiger uit elk van die sinodes en die Predikant
in Algemene Sinodale Diens vir Ekumene en lnligting wat
as skriba optree.

2. VERGADERINGS
Die voile kommissie vergader jaarliks en die Dagbestuur wan
neer nodig.

3. OPDRAGTE

*

1988-1989
1989-1990
1990-1991

Ri 212 130
Ri 252 510
Ri 372 280

1. ARGIEFFONDS

1.1 Uitgawes

1.2 Inkomste

3.2 BEMARKING VAN AGENDAS EN ACTAS

Saldo 31.03.89
Sinodale Bydrae

1988/89

1989/90

1990/91

3700
1 100
9560

4730
2740
10100

4600
2745
10740

14360

17570

18085

2.2 Inkomste

Begrotings is gereeld van kommissios verkry, toeiigting en
motiverings is gevra en waar nodig ook bespreek. Hierdie
kommissie betuig sy waardering vir die besondere
samewerking wat hy ondervind. Voortdurende begrotings
beheer is toegepas en kommissies se aandag is betyds
daarop gevestig wanneer na oorbesteding geneig word. Hier
die kommissie implementeer reeds vir etlike jare die primêre
beginsel van rasionalisasie naamiik optimale besparing met
behoud van optimaie doeltreffendheid. Elke kommissie ont
yang ‘~ maandstaat om self op hoogte te bly van die stand
van sy fondse.

Saldo 31.03.89
Sinodale Bydrae

Die totale bed rag wat va die sinodes gevorder is, het deur
die jare soos voig gewissel

*
*

Ri 089 990
Ri 075 889
Ri 242 165

14360

17570

18085

1500
100

1755
50

1755
50

1600

1805

1805

900
905

—

1805

1600

—

1600

1805

1805

21 000

14 000

7 000

21 000

14 000

7 000

3. BYBELKORFONDS
3.1 Uitgawes
Toekenning

3.2 Inkomste
Sinodahe Bydrae

4. DIENS VAN BARMHARTIGHEIDSFONDS

4.1 Uitgawes

5. BEGROTINGS

1985-1986
1986-1987
1987-1988

1700
16385

—

2.1 Uitgawes

4. BEGROTINGSBEHEER

*

17570

2. BYBELVERKLARINGSFONDS

Twee pastorieë is aangekoop wat intussen baie voordelig
verhuur word.

In die hg van die algemene finansiële toestand is die
begrotingsitem TOERUSTING VERVANG gevries. Gemoti
veerde versoeke in die verband word deur die Dagbestuur
oorweeg. Van ahie kommissies word ook ‘n begroting aan
gevra vir uitgawes uit trustfondse.

14360

—

Vergaderingskoste
Administrasie

3.4 AMPSHUISE

+

BEGROTING: ALGEMENE SINODE
1988—1989 TOT 1990—1991

Die besluite van die sinode oor die prosedure wat
gevoig moet word vir die vulling van poste wat vakant
raak, is uitgevoer. Na die nodige ooriegpleging is die
pos van Ds PES Smith nie weer gevul nie.

Die bemarking van agendas en actas geskied 5005 voorheen
naamiik dat ‘n gespesifiseerde rekening aan elke sinode vir
vereffening voorgele word. Dit staan elke sinode vry om
betrokke bedrae van gemeentes te vorder. Die Algemene
Kommissie vir Fondse het vasgestel dat Pretoria die goed
koopste piek is vir die vergadering van die Algemene Sinode,
dan voig Bloemfontein en daarna Kaapstad.

+

0.24%
3.34%
9.56%

Die voigende opsomming van die huidige begroting word
ingevoeg.

Vergaderingskoste
Bloemfontein
Kaapstad

3.1 VUL VAN VAKANTE POSTE

—

Personeel
Administrasie

188 1 53
1 76 390
364 543

Persentasie

—

1.29%

+

1 5.45%

4.2 Inkomste
Subsidies

364 543

FONDSE
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5. EKUMENIESE FONDS

5.1 Uitgawes
Ledegeld
Ekumeniese vergs
DRC News

63000
7000
6000

112620
9000
6000

113590
9000
6000

76000

127620

128590

5.2 Inkomste
Sinodale Bydraes

76000

127 620

128 590

10.2 Inkomste
Saldo 31.03.89

—

Sinodale Bydrae

115780

20000
123575

17000
135400

115780

143575

152400

11. PROEFSANGBUNDEL
11.1 Uitgawes
6000
5000
200

Reiskoste
Daggeld
Administrasie

—

—

—

—

—

—

11200

—

—

11200

—

—

6000
5000
200
6750

6000
5000
200
6750

6000
5000
1 200
6750

17950

17950

18950

17950

1740
16210

18950

17950

17950

18950

7900

12250

16700

7900

12250

16700

163225
20 000
58335
15500

~112 255
35 600
66210
15500

131 130
42 760
61245
17500

257 060

229 565

252 635

257 060

6000
2600
220 965

19000
233 635

257 060

229 565

252 635

6. EREDIENSFONDS

11.2 Inkomste
6.1 Uitgawes
Vergaderingskoste
Administrasie

Sinodale Bydrae
7015
120

7845
200

9000
210

7135

8045

9210

6.2 Inkomste
Saldo 31 .03.89
Sinodale Bydraes

7135

5535
2510

9210

7135

8045

9210

—

—

12. PSALMBERYMINGSFONDS

12.1 Uitgawes
Reiskoste
Daggeld
Administrasie
Werkgroepe

7 EVANGELISASIEFONDS

12.2 Inkomste

7.1 Uitgawes

Saldo 31.03.89
Sinodale Bydrae

Personeel
Administrasie
Toekennings

87655
33260
27 000

102355
37905
27 000

134380
40115
27 000

147915

167260

183495

—

2 000

13.2 Inkomste

—

Sinodale Bydrae

147915

6 000
161260

181495

147915

167260

183495

—

209000

190000

195000

209000

190000

195000

8.2 Inkomste
Sinodale Bydrae
9. JEUGFONDS

291 585
158200
109600

362 605
168950
114500

361 880
226710
131 000

559385

646055

719590

559385

646055

719590

9.2 Inkomste
Renteverdienste

Personeel
Sendingblad
Administrasie
Toekennings

14.2 Inkomste

9.1 Uitgawes
Personeel
Administrasie
Ander

14. SENDINGFONDS
14.1 Uitgawes

8. HUGENOTE-KOLLEGEFONDS

8.1 Uitgawes

Skenkingsfonds
Saldo 31 .03.89
Sinodale Bydraes

—
—

—

15. SENDING ONDER KOMMUNISTEFONDS
15.1 Uitgawes

10. LEER EN AKTUELE SAKE-FONDS

Personeel
Toekennings
Administrasie

87200

101 815
103 000
36 425
241 240

10.1 Uitgawes
Personeel
Administrasie

—

13. REGSFONDS

13.1 Uitgawes

7.2 Inkomste
Saldo 31 .03.89
Lektu u rfo n ds
Sinodale Bydrae

—

87960
27 820

94675
48 900

105950
46 450

115780

143575

152400

15.2 Inkomste
Donasies

241 240

118280

FONDSE
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16. VROUEDIENSFONDS

12. Psaimberyming

17. ADMINISTRASIEFONDS

13. Regs

16210
7 900

12250

16700

257 060

220 965

233 635

268 180

289 610

368 760

18. Behuising

55 000

55 000

55 000

19. Reserwe

8000

8800

9680

12000

13200

14520

14. Sending
17.1 Uitgawes
Personeel
Administrasie
Honoraria
moderatuur
Predikant NI
Admin. heffing

121 780
119 230

140950
150 175

165050
155 340

3400

3900

23 770

24 560

4485
1260
48 625

268 180

319 610

374 760

—

—

15. Sending Kom
16. Vrouediens
17.

Administrasie

20. Stabilisasie

17.2 Inkomste
Saldo 31 .03.89
Sinodale Bydraes

1212130 1252570 1372280
268 180

30000
289 610

6000
368 760

268 180

319 610

374 760

—

18. BEHUISINGSFONDS

Styging

—30035 +40440 +119 710
0,24% + 3,34% + 9,56%

—

VERDEUNG VAN BEGROTING 1990/1991
SINODE

LIDMATE

PERSEN-

BEDRAG

Wes-Kaap

219633

22,91

R314389

Oos-Kaap

72826

7,60

R104 293

Noord-Kaap

45 409

4,74

R 65 046

Natal

37 921

3,95

R 54 205

Ovs

130448

13,61

R186767

Wes-TvI

107487

11,21

R153833

Noord-TvI

134636

14,04

R192 668

Suid-TvI

112394

11,72

R160 831

Oos-Tvl

77318

8,06

R110606

SWA

18667

2,07

R 26760

SMA

1 997

0,22

R

18.1 Uitgawes
Toekenning

55 000

55 000

55 000

18.2 Inkomste
Sinodale Bydrae

55 000

55 000

55 000

19. RESERWEFONDS

19.1 Uitgawes
Toekennings

8000

8800

9680

19.2 Inkomste
Sinodale Bydrae

8000

8800

9680

20. STABILISASIEFONDS

958 736100,00

20.1 Uitgawes
Toekenning

Styging
12000

13200

14520

12000

13200

14520

20.2 Inkomste
Sinodale Bydrae

OPSOMMING VAN SINODALE BYDRAES
FONDSE
1. Argief
2. Bybel

14360
1 600

17570
—

16385
905

Ri 372 280
Ri 19710

+1 926
+ 0,20%

2 882

+

9,56%

6. VERGOEDHNGSPAKKET V~R LERAARS
Die Algemene Kommissie vir Fondse het ‘n staande subkom
missie wat deurlopende aandag aan die vergoedingspakket
gee. Op hierdie subkommissie dien ook 4 ouderlinge (wat
sakemanne is) sodat kundige insette verkry kan word. Die
aanbevelings van hierdie subkommissie dien voor die voIle
Algemene Kommissie vir Fondse waar elke aspek indringend
beredeneer word met inagneming van die situasie in ver
skillende sinodale gebiede.

21 000

14000

7000

76 000
7 135

127 620
2510

128 590
9 210

7. Evangelisasie

147 915

161 260

181 495

8. H Kollege

209 000

190 000

195 000

Soos vanaf 1 April 1990 is die volgende skaal aanbeveel:
R22 200 x Ri 680 — R33 960 x R2 040 — R48 240 per
jaar.

10. Leer en Aktueel

ii 5 780

123 575

135 400

6.2 REISTOELAE

ii. Proefsangbund
el

ii 200

3. Bybelkor
4. Diens v Barmh
5. Ekumeniese
6. Erediens

9. Jeug

Op sy vergadering van 1 990 het die Algemene Kommissie
vir Fondse besluit om ‘n ad hoc-kommissie (met die reg van
ko-opsie) te benoem om ‘n indringende studie van alle aspekte
rakende die vergoedingspakket van Ieraars te maak.

6.1 TRAKTEMENT

6.2.1 Aan die hand van syfers van die Automobiel Assosiasie
is ‘n jaarlikse reistoelae van Ri 5 480 aanbeveel.

FONDSE
6.2.2 Die kilometertarief vir reise in Algemene Sinodale diens
is 86c.

6.3 HUISTOELAE
Vir die huidige Ieraars in diens van die Algemene Sinode word
huistoelae betaal tussen RiO 020 en Ri 3 200 per jaar, af
hangende van wanneer die huis gekoop is. Hierbenewens
word ‘n rentesubsidie op die lenings gegee.

6.4 BOEKETOELAE
Die betrokke subkommissie is steeds van oordeel dat ‘n af
sonderlike boeketoelae nie betaal behoort te word nie.

6.5 ONTHAALTOELAE
Dit word steeds as ‘n integrale deel van die traktement
beskou.

6.6 INKOMSTEBELASTING
Die Algemene Kommissie vir Fondse het ‘n subkommissie
wat, wanneer nodig, met die Kommissaris van Binnelandse
Inkomste samesprekings voer. Resultate van hierdie
gesprekke word gereeld gestuur aan die saakgelastigdes van
die sinodes.
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Ekumene en Inligting uit die privaatsektor skenkings van
RiO 000 vir ‘n teleks en RiO 000 vir ‘n nuwe inligtingsbros
jure ontvang het. Intussen is afgesien van die gebruik van
die teleksmasjien en word gebruik gemaak van die faksmas
jien van die Algemene Sinodale Sendingkommissie.

8. DAGGELDE TYDENS DIE ALGEMENE
SINODE
Die Tydelike Kommissie vir Fondse sal ‘n aanbeveling aan
die vergadering voorlê.

9. FINANSIELE ADMINISTRASIE
Aanbeveling
Die Algemene Sinode boekstaaf sy waardering vir die Saak
gelastigde en die kantoor van die Ned Geref Kerk in Trans
vaal vir die behartiging van die finansiële administrasie van
die Algemene Sinode
Met toebidding van die seen van die Here.
DS PS STRUMPFER
(Voorsitter)

7. SKENKINGS
Die Algemene Kommissie vir Fondse het met dank kennis
geneem dat die Predikant in Algemene Sinodale Diens vir

DR P ROSSOUW
(Skriba)
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RASIONALISERINGSKOMMISSIE

12. Verslag van die

RASIONAL~SER~NGSKOMM~SSHE
1. OPDRAG:
Die Algemene Sinode het in 1986 soos voig besluit:
Die Algemene Sinode benoem ‘n kommissie om te besin
oor rasionalisering ten opsigte van die werk van die Al
gemene Sinode en sy kommissies. Aan die volgende sake
moet dringend aandag gegee word:
1. Qorweeg of vergaderings van die Algemene Sinode
vierjaarliks of jaarliks gehou word — maar tydens
korter sittings.
2. Die grootte van sinodale kommissies (Kommissies van
die sinode) en sub-kommissies van die sinodale kom
missies; fondse van sodanige kommissies en hulle
sub-kommissies. (Dit sluit ook in kommissies wat
sogenaamde eie fondse besit).
3. Die werkverdeling tussen kommissies van die Alge
mene Sinode om veral oorvleueling en daarmee on
nodige koste uit te skakel.
4. Die werkverdeling van kommissies en hul sub
kommissies.
5. Die voltydse personeel van die Algemene Sinode, die
huur van kantore, sekretaresses en alles wat met ‘n
sinodale pos saamhang.
6. Ontleding van administratiewe beleid van die Alge
mene 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.
2.6.2 Aanheveling — Goedgekeur
Die sinode aanvaar die beskrywingspunt tot by die einde
van punt 7 en vervang die laaste twee paragrawe met
die volgende:
8. Die verantwoordelikheid van die samestelling van die
kommissie word aan die Breë Moderatuur opgedra en
die kommissie moet bestaan uit kundiges onder an
dere ook uit die sake- en akademiese wOreld.
9. Die Algemene Sinode gee opdrag aan die Kommissie
vir Fondse (AKF) om te begroot vir die werksaamhede
van hierdie kommissie.
Die kommissie het dit goed gevind om ook aan die volgende
punte aandag te gee:
10. Prinsipiële besinning of die Algemene Sinode ‘n beleid
of werkende sinode is, of ‘n kombinasie van albei.

Dit was vir prof Pottas nie moontlik om die benoeming te
aanvaar nie en hy is van die werksaamhede verskoon.
Na verdere besinning op versoek van die bogenoemde kom
missie het die ASK soos volg besluit:
Die kommissie word saamgestel uit ‘n engere en breëre
kommissie. Op die breëre kommissie dien al die voltydse
predikante uit elk van die betrokke kommissies van die
Algemene Sinode saam met die lede van die engere kom
missie. Wanneer die kommissie die stadium bereik waar
hy sy finale aanbevelings voorberei, is dit slegs die en
gere kommissie wat met die werk voortgaan en uiteinde
lik die aanbevelings voorlé.
Die breëre kommissie is dus saamgestel uit die volgende
persone:
Di GSJ MöIler, PS Strumpfer, M Smuts, J v W du Plessis,
DJ Viljoen, PW de Wet, EJ Hay, drr P Rossouw, DCG
Fourie, WJ Botha, LC Dressel, FM Gaum, AM Hofmeyr,
MM Nieuwoudt, prof v W Raubenheimer, mnre MG
Swart en GJJ du Toit.
Die engere kommissie is saamgestel uit die volgende
persone:
Di GSJ Möller, PS Strumpfer, J v W du Plessis, dr DCG
Fourie, prof I v W Raubenheimer, mnre MG Swart en GJJ
du Toit.
Ds Du Plessis is as voorsitter verkies, mnr Du Toit as
sekretaris, terwyl ds Strümpfer aangewys is as verslag
s krywe r.
Om die nodige voorbereidingswerk vir kommissieverga
derings te doen is ‘n daghestuur, hestaande uit die voor
sitter, skriba, verslagskrywer, ds Möller en prof Reuben
heimer, aangewys.
Daar is ook besluit dat ten opsigte van belanghebbendes wat
nie direkte inspraak in die kommissie het nie, besluite wet
hu(le raak, aan hulle vir kommentaar voor te lê.

3. WERKSWYSE VAN DIE KOMMIS
SIE
In ‘n poging om ‘n eenvormige denkraamwerk vir sy lede
daar te stel, het die Kommissie vroeg in sy werksaamhede
‘n omskrywing van die begrip “rasionalisasie” aanvaar. Hier
die omskrywing het deurgaans so ver moontlik as riglyn ge
dien waarvolgens die Kommissie sake beoordeel het. Dit lui
soos volg:

11. Posisie van die skriba van die Algemene Sinode.

2. SAMESTELLING VAN DIE KOM
MISSIE

Rasionalisasie is die besinning oor die mees doel
treffende manier waarop ‘n instansie (dus ook die kerk)
sy roeping kan uitvoer met gebruikmaking van sy be
skikbare middele beide op die kort en lang termyn.

Aanvanklik het die kommissie, 5005 saamgestel deur die Al
gemene Sinodale Kommissie (ASK), soos voig dear uit
gesien:
Di GSJ Möller, PS Strümpfer, M Smuts, J v W du Plessis,
DJ Viljoen, drr P Rossouw, DCG Fourie, proff I v W Rau
benheimer, CD Pottas, mnre MG Swart en GJJ du Toit.

Meer bepaald behels rasionalisasie ‘n algemene verskra
ling van aktiwiteite. Dit veronderstel ‘n proses van oprui
ming en vernuwing wat uiteindelik uitloop op die her
strukturering van aktiwiteite en hulpbronne ten einde
doelwitte optimaal te bereik.

RASIONALISERINGSKOMMISSIE
Rasionalisasie word dikwels genoodsaak deur die vol
gende faktore:
—
Veranderings in die eksterne omgewing van die
instansie
—
Blootstellilng aan verskillende vorme van druk
—
Aftakeling van die beeld van die instansie op grond
van opinies deur leiersfigure in die samelewing
uitgespreek
—
Ekonomiese werklikhede
—
Mededingende instansies.
Die proses van rasionalisasie kan ingrypend wees. Dit
veronderstel minstens die volgende:
—
Aanpassings ten opsigte van die missie, diensfilosofie
en -strategie van die instansie
—
Aanpassings ten opsigte van organisasiestrukture
Samesmelting van instansies of dele daarvan
Sentralisering, desentralisering of dekonsentrering
van aktiwiteite
—
Beperking van kapitaaluitgawes
—
Vermindering van aansprake op hulpbronne (fondse,
toerusting, arbeid) terwyl uitsette gehandhaaf word
—
Beter beplanning, beter begroting
—
Daarstelling van ‘n effektiewe bestuursinligtingstelsel.
Uiteraard hou rasionalisasie vir enige instansie bepaalde
gevolge in. Dit kan (indien dit effektief deurgevoer word)
‘n meer stroombelynde, beweeglike en aanpasbare in
stansie tot gevolg he.
Ten einde sy opdrag so sistematies en wetenskaplik moont
uk uit te voer, het die Kommissie al sy werksaamhede binne
die konteks van ‘n probleemstellingstrategie benader.
Die stappe in hierdie benadering het soos voig daar uitgesien:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Probleemstelling
Probleemontleding
Generering van idees rondom probleem
Tentatiewe oplossings
Finale oplossings
Evaluering van oplossings
Aanbevelings

Ter uitvoering van die eerste vier stappe is ‘n “dinkskrum”
vir twee dae gereel waar verteenwoordigers van die kom
missies met gekonsentreerde aandag kon besin oor die
rasionalisering van hul eie kommissie se werksaamhede. Dit
het plaasgevind op 30 September en 1 Oktober 1987 te
Pienaarsrivierkampterrein buite Pretoria en is bygewoon deur
ses tot agt lede van elke kommissie. Daar is van profes
sionele persone onder leiding van prof Raubenheimer gebruik
gemaak om die gesprekke te lei.
Die inligting wat tydens die “dinkskrum” gegenereer is, is
by wyse van terugvoeringsdokumente aan die verskillende
kommissies gestuur. Die versoek is gerig dat ‘n versiag na
aanleiding van ‘n aantal vrae, opgestel moes word.
Daarna is by meer as een geleentheid samesprekings deur
lede van die dagbestuur gevoer met verskillende ver
teenwoordigers van kommissies en werksaamhede van die
Algemene Sinode. Daar is ook gebruik gemaak van die hulp
van ad hoc-kommissies wat oor bepaalde aangeleenthede
getuienis gelewer het en formuleringe aan die Kommissie
voorgelê het. Korrespondensie is oor ‘n lang tydperk van ver
skeie persone en instansies ontvang.
Al hierdie inligting is as ‘n konsepverslag gekompileer en het
die basis gevorm vir die formulering en evaluering van
oplossings, en die uiteindelike aanbevelings.
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Dit moet ook vermeld word dat na aanleiding van die feit
dat die werksaamhede van die Algemene Sinode aan ‘n
rasionalisasie-ondersoek onderwerp is, het verskeie kom
missies oor bepaalde werksaamhede begin besin en reeds
sekere rasionaliseringsprosedures in werking gestel. Daar
voor het die Kommissie hoe waardering.
Verskillende temas is aangespreek en telkens as ‘n
probleemstelling benader wat ontleed en beoordeel is, en
wat dan uitgeloop het op ‘n aantal aanbevelings. Onder elke
hooftema verskyn dus die betrokke probleemstelling, ‘n
ontleding en evaluering daarvan en ‘n aantal aanbevelings.
Aanbevelings wat wysigings van die Kerkorde impliseer
moet ult die aard van die saak met ‘n twee-derde meerder
heid deur die Algemene Sinode aanvaar word. Hierdie ver
slag wat sodanige aanbevelings insluit, gaan van die oor
tuiging uit dat dit aan die formele eise voldoen om die Kerk
orde te wysig.
Kragtens artikel 7.4 van die Reglement van Orde moet alle
wysigings van die Kerkorde en Reglement egter deur die
tydelike Regskommissie “nagegaan word vir kerkregtelike
bevredigende formulerings sonder uitspraak oor die begin
sel van kommissievoorstel”. Die Tydelike Regskommissie
word dus versoek om by die behandeling van die verskillende
punte gereed te wees met advies.

4. BEV~NDONGE
4.1 GEMEENSKAPLIKE AANGELEENTHEDE
4.1.1 TERREIN VAN DIE ALGEMENE SINODE
4.1.1.1 Probleemstelling:
Die probleem handel oor die vraag of die Algemene Sinode
uitsluitlik ‘n beleidmakende sinode moet wees en of dit wel
geoorloof is dat die Algemene Sinode sekere werksaamhede
onderneem of ondersteun.
4.1.1.2 Beoordeling:
Getuienis van die verskillende kommissies toon aan dat die
taak van die Algemene Sinode waarvan in Artikel 43 sprake
is, die bevoegdheid om te regeer impliseer. Die gesag om
te regeer kom egter nie tot ‘n meerdere kerkvergadering
vanaf ‘n gemeente in sy direkte of indirekte verteenwoor
diging hierin nie, ook nie van ampsdraers of ander instan
sies nie, maar van Christus, die Koning van die Kerk. Hier
die beginsel geld vir al die kerkvergaderinge sonder onder
skeid. Die gesag van kerkvergaderinge en die bevoegdheid
wat daaruit voortvloei, is egter nie willekeurig nie. Die
bevoegdhede van elke kerkvergadering word in die Kerkorde
bepaal en aldus begrens.
Die kerkrade se bevoegdhede, wat die pastoraat en die kerk
regering betref, word in die Kerkorde artikels 9, 16, 1 7 en
26 bepaal. Die ring se bevoegdhede is te vinde in artikel 31,
die van die sinode in artikel 35 en die van die Algemene
Sinode in artikel 43 tot 47.
Bostaande kerkordelike voorskrifte bepaal die terrein
afbakening tussen die verskillende kerkvergaderings, in be
sonder ook tussen ‘n sinode en die Algemene Sinode.
Die praktyk leer dat Artikel 35 van die Kerkorde geen
probleme oplewer nie. Daarvolgens behartig ‘n sinode werk
saamhede wat vir die vermoë van kerkrade en ringe te om
vattend is, asook sake wat by wyse van appèl oor hom ge
bring word, en hy wys ook sy afvaardiging na die Algemene
Sinode aan.
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Die probleem lé egter by artikel 43. Dit was sedert 1962
‘n besondere probleem of die Algemene Sinode alleen ‘n
beleidsinode of ook ‘n werkende sinode is of moet wees.
Die Algemene Sinode van 1978 (bladsy 72 en 1000> het
in die verband die volgende goedgekeur:
1. Die Breë Moderatuur bevind dat aihoewel die Alge
mene Sinode in die eerste plek ‘n beleidsinode is, hy
tog uit die aard van die kerk en algemene werksaam
hede daaraan verbonde, in beperkte sin ‘n werkende
sinode is (vgl Kerkorde art 43, 47>.
2. Die Algemene Sinode moet te alle tye streng daar
teen waak om nie werksaamhede na horn te trek wat
deur onderskeie sinodes behartig word of kan word
nie.
Hierdie besluite het egter nie neerslag in die Kerkorde ge
vind nie.
Die Algemene Sinode kan dus nie uitsluitlik tot ‘n beleid
sinode beperk word nie. So is die Algemene.Jeugkommissie
byvoorbeeld van oordeel dat ook sake waarin eenvormig
heid ‘n vereiste is, by die Algernene Sinode tuishoort. Feit
uk al die kornrnissies vra egter dat die werksaarnhede van
die verskillende kerkvergaderinge duideliker afgebaken moet
word, met dien verstande dat meerdere vergaderings nie oor
beklemtoon sal word nie, Dit is selfs gevra dat werksaam
hede van die Algemene Sinode wat nie na sinodes oorgedra
kan word nie, gestaak moet word. Werksaamhede wat in
hierdie verband spesifiek vermeld is, is die volgende:
Die loodsing van noodfondse.
Die bearbeiding van kommuniste.
Die opset en bedryf van die Hugenote-Kollege te
Wellington.
Die Sendingpers in Bloemfontein.
Die Algemene Sinodale Sendingkommissie wys egter op ‘n
belangrike aspek, naamlik dat daar voor kerkvereniging
bepaalde werksaamhede deur die destydse Gefedereerde
Raad onderneem is. Hierdie werksaamhede is deur die Al
gemene Sinode oorgeneem.
Die Ad hoc-kommissie wat verslag gedoen het in verband
met die herstrukturering van die kommissies van die Alge
mene Sinode, waarna meer breedvoerig onder punt 4.1.8
van hierdie verslag verwys word, het die volgende aanbeve
ling gemaak in verband met die taak van die Algemene
Sinode:
Die Algemene Sinode is primer ‘n beleidsinode met ver
dere begrensde werksaamhede wat nie deur mindere ver
gaderinge afgehandel kan word nie.
Die taak van die Algemene Sinode is dus:
1. Bepaling van die belydenis, kerkorde, liturgie en ampte
like Bybelvertaling.
2. Bepaling van die beleid ten opsigte van die bedienings
handelinge van die kerk.
3. Bepaling van die vereistes vir die opleiding van bedie
naars van die Woord.
4. Behartiging van praktiese werksaamhede wat op die
terrein van die kerk in die breë lê, byvoorbeeld:
4.1 Administrasie van eiendom en fondse van die Alge
mene Sinode
4.2 Algemene kerklike publikasies.
4.3 Ekumeniese betrekkinge.
4.4 Skakeling met die owerheid.
4.5 Koördinasie van werksaamhede ten opsigte van leer
en aktuele sake.
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4.6 Bepaling van die standpunt ten opsigte van leer en
aktuele sake.
4.7 Appél in sake waaroor in ‘n mindere vergadering uit
spraak gegee is.
4.1 .1 .3 Gevolgtrekking:
Sommige kommissies is van oordeel dat die Algemene
Sinode uitsluitlik ‘n beleidmakende sinode moet wees en
geen werksaamhede mag onderneern nie, terwyl ander van
oordeel is dat die Algemene Sinode tog op ‘n beperkte wyse
bepaalde werksaamhede mag onderneem. Die bevoegdheid
wat Artikel 47 aan die Algemene Sinode verleen, moet eg
ter tot die absolute minimum beperk word.
Na oorweging van verskeie perspektiewe op hierdie saak
is die Kommissie van oordeel dat die Algemene Sinode
primer ‘n beleidn-~akende sinode is en moet bly. Hoewel om
standighede dit soms vereis dat die kerk in breëre verband
moet optree, behoort daar egter so nougeset moontlik by
hierdie vertolking van die wesensaard van die Algemene
Sinode gehou te word. Ten einde te verseker dat hieraan
uitvoering gegee word, behoort Artikel 22 en 43 van die
Kerkorde hersien te word.
Artikel 22 lees tans soos volg:
In meerdere vergaderinge word alleen die sake behandel
wat daar tuishoort, of daarheen verwys is deur mindere
vergaderinge, of wat nie in mindere vergaderinge afge
handel kon word nie.
Die Kommissie is van oordeel dat die laaste twee frases van
die Artikel behoort te verval. Dit is vir misverstand vatbaar.
Gestel dat ‘n sinode (of selfs ‘n ring of kerkraad) op ‘n
bepaalde moment moet besef dat daar nie mer ‘n kworum
teenwoordig is nie, dan kan bepaalde werk nie meer afge
handel word nie. In so ‘n geval i~ dit ondenkbaar dat dit na
die volgende meerdere vergadering verwys kan word.
Enige saak wat egter “te groot” is vir ‘n mindere verga
dering, kan sonder meer verwys word na die volgende meer
dere vergadering.
Verskillende voorstelle tot wysiging van Artikel 43 is gekoor
dineer en vind neerslag in die uiteindelike aanbeveling hier
na.
In die beoordeling van verskeie sake, het dit vir die Kom
missie duidelik geword dat nog ‘n Artikel van die Kerkorde
onder aandag behoort te kom. Dit is Artikel 45.1:
Die Algemene Sinode kan vir die reëlings van sy verga
dering en werksaamhede reglemente opstel mits dit nie
in stryd met die Kerkorde is nie.
Die woord “werksaamhede” in hierdie Artikel behoort ver
yang te word met die woord “kommissies”. Daar behoort
geen werksaamhede te wees wat nie deur ‘n bepaalde kom
missie beheer word nie.
4.1.1.4 Aanbeveling:
Die Algemene Sinode besluit
1. Artikel 22 word gewysig om soos voig te lees:
In meerdere vergaderings word alleen die sake behan
del wat daar tuis hoort en wat nie in mindere ver
gaderings behartig kan word nie.
2. Artikel 43 word gewysig om soos volg te lees:
Tot die taak van die Algemene Sinode behoort:
43.1 Wat kerklike beleid betref
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43.1.1 die bepaling van beleid in sake van gemeenskap
like belang wat deur kerkvergaderings gevoig moet
word;
43.1.2 die aanwysing van die Bybelvertaling(s) wat ampte
Ilk gebruik moet word;
43.1 .3 die vasstelling van die Belydenisskrifte, die Kerk
orde, die liturgiese formuliere en gebruike, die
Psalm- en Gesangboek en die orde van eredienste;
43.1.4 die vasstelling van die formele vereistes vir die
opleiding van die bedienaars van die Woord;
43.1.5 die bepaling van kontraktuele verhoudinge met die
Staat op algemene sinodale viak.
43.2 Wat werksaamhede betref
43.2.1 die administrasie van vaste eiendomme en fondse
van die Algemene Sinode;
43.2.2 die behartiging van sake waar eenvormigheid vir die
hele kerk noodsaaklik is;
43.2.3 die behartiging van die ekumeniese belange van die
kerk op sy terrein;
43.2.4 die beheer oor algemene kerklike publikasies;
43.2.5 die hantering van appèlsake.
3. Artikel 45.1 wod gewysig om 5005 volg te lees:
Die Algemene Sinode kan vir sy vergadering en kommis
sies reglemente opstel.

4.1.2 SAMESTELLING VAN DIE ALGE
MENE SINODE:
4.1.2.1 Probleemstelling:
Die vraagstuk rondom die samestelling (en moontlike ver
kleining) van die Algemene Sinode wentel om twee botsende
sieninge. Aan die een kant vra die huidige bedeling om groter
effektiwiteit en vaartbelyning van werksaamhede, en ver
antwoordelike kostebesnoeiing. Aan die ander kant behoort
inspraak (of gelyke basis) en betrokkenheid van die hele kerk
by die Algemene Sinode nie afgeskaal te word nie.
Artikel 38 van die Kerkorde handel oor die samestelling van
die Algemene Sinode. Dit Iui 5005 volg:
38.1 Die Algemene Sinode word saamgestel uit 40 af
gevaardiges, dit wil sê 20 predikante en 20 ouder
linge/diakens, van elkeen van die sinodes. Sinodes
het die reg om minder afgevaardigdes te stuur.
38.2 Die teologiese opleiding word in adviserende hoe
danigheid verteenwoordig deur een lid van die per
soneel van elk van die Teologiese Fakulteite van
Stellenbosch, Pretoria en Bloemfontein.
38.3 Afgevaardigdes moet van geloofsbriewe voorsien
wees.
4.1.2.2 Beoordeling:
Aan die een kant word die moontlikheid genoem dat die ge
tal afgevaardigdes per sinode verminder behoort te word,
tot selfs so mm as 100 in totaal. Tot die voordele wat
genoem word ten opsigte van ‘n kleiner vergadering, is dat
dit ‘n meer vaartbelynde vergadreing tot gevolg sal he. Dit
sal ook koste-besparend wees.
Wat die verminderde getal afgevaardigdes betref, skep dit
egter die moontlikheid dat die Algemene Sinode weg kan
beweeg van die werklike “hartklop” van die kerk deurdat
‘n sinode dan deur ‘n baie klein aantal persone verteen
woordig kan wees, en dit terwyl daar tot 300 predikants
poste in ‘n sinode kan wees. Dit moet onthou word dat die
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kerkverband ‘n verband van gemeentes is en die gemeentes
deur die sinodes steeds genoegsame inspraak in die Alge
mene Sinode moet he.
Wat ‘n groter vergadering betref, word gesé dat dit betrok
kenheid van die afgevaardigdes ontmoedig, dat dit nie koste
effektief is nie en dat dit deeglikheid belemmer.
Die samestelling van die Algemene Sinode word dan ook
genoem as ‘n aspek wat in aanmerking geneem moet word
met die oog op meer gereelde vergaderings van die Alge
mene Sinode.
‘n Hele aantal kommissies is egter van oordeel dat die same
stelling onveranderd gelaat moet word.
As basis vir die samestelling van die Algemene Sinode word
‘n hele aantal moontlikhede genoem. Dit kan wees op die
basis van lidmaatgetalle, gemeentes, ringe, finansiële bydrae
per sinode of, soos die huidige, gelyke verteenwoordiging.
Elkeen van hierdie moontlikhede word breedvoerig deur som
mige kommissies bepleit en weer deur andere afgewys.
Wat die gelyke verteenwoordiging betref, is gevind dat die
verteenwoordigers van die sinodes in die Raad van die Kerke
tydens die vergadering van die Raad in Bloemfontein in
1 959, oor die konsep-kerkorde vir die verenigde Kerk oor
eengekom het. Reeds daarin is bepaal dat elke sinode 50
afgevaardigdes sou he in die Algemene Sinode. Die bepa
ling is later by konstituering van die Algemene Sinode so
goedgekeur. Nêrens is egter opgeteken dat die verteenwoor
diging ‘n verskanste artikel is nie.
4.1 .2.3 Gevolgtrekking:
Dit is duidelik dat daar geen konsensus oor hierdie saak is
nie. Alhoewel die koste-aspek van baie groot belang is en
steeds meer belangrik word, is die Kommissie tog van oor
tuiging dat die Algemene Sinode steeds saamgestel moet
word uit 440 persone, maar dat die afvaardiging per sinode
gewysig behoort te word aan die hand van die getal be
lydende lidmate van elke sinode, dog met ‘n gewaarborgde
minimum aantal afgevaardigdes. Die volgende uitgangs
punte kan dan oorweeg word:
1. Die Algemene Sinode word saamgestel uit 440 persone
waarvan die helfte predikante en die ander helfte
kerkraadslede is;
2. Die verdeling van die getal van 440 tussen die sinodes
geskied pro rata volgens die getal belydende lidmate soos
vermeld in Die Jaarboek van die jaar waarin die Alge
mene Sinode vergader met dien verstande dat
3. elke sinode minstens ses verteenwoordigers het;
4. In die jaar waarin die Algemene Sinode vergader ver
wittig die skriba van die Algemene Sinodale Kommissie
die Sinodale Kommissies oor die grootte van die betrokke
afvaardiging.
Die Kommissie is egter van oordeel dat hierdie aangeleent
heid nie sonder meer deur die Algemene Sinode afgehandel
behoort te word nie, maar dat dit na die sinodes verwys
moet word vir advies aan die Algemene Sinode in 1 994.
4.1.2.4 Aanbeveling:
Die Algemene Sinode besluit
1. om wat sy samestelling betref, die advies van die sinodes
in te win oor die moontlikheid van ‘n pro rata samestelling
volgens die getal belydende lildmate en verwys hierdie
hoofstuk van die verslag na die sinodes vir kommeritaar.
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2. Artikel 38 van die Kerkorde vir die huidige te wysig om
soos voig te lees:
38.1 Die Algemene Sinode word saamgestel uit 40 af~
gevaardigdes, dit wil sé 20 predikante en 20 kerk
raadslede, van elkeen van die sinodes. Sinodes het
die reg om minder afgevaardigdes te stuur.
38.2 [Bly onveranderd]
38.3 Elke afvaardiging moet van ‘n geloofsbrief voorsien
wees.

4.L3 VERGADERINGSIKLUS VAN DIE
ALGEMENE SINODE:’
4.1.3.1 Probleemstelling:
Die vraagstelling aangaande die vergadersiklus van die Al
gemene Sinode wentel deels om die aanvoeling dat die werk
saamhede van die Algemene Sinode te stadig vorder en dat
die besluitnemings te stadig verloop vir die eise van ons tyd.
Andersyds draai dit om die aansienlike koste wat ‘n ver
gadering van die Algemene Sinode meebring. Meer dikwelse
vergaderings sou die koste verhoog terwyl dit moontlik daar
toe sou kan ei dat spoedeisende sake gouer hanteer kan
word. Aan die anderkant is daar die fundamentele uitgangs
punt dat die Algemene Sinode ‘n beleidsinode is en dat goed
gefundeerde, weldeurdagte beleid eerder langtermyn
implikasies het. Vanuit ‘n praktiese hoek beskou, is dit verder
ook so dat die bestaande vierjaarsiklus oor die jare ‘n
sinkronisering van die werksaamhede van al die sinodes ge
bring het.
4.1.3.2 Beoordeling:
Die beoordeling van hierdie aangeleentheid hang saam met
besluite oor die samestelling en die vergaderplek van die Al
gemene Sinode. Die Kommissie het egter reeds aanbeveel
dat die huidige samestelling gehandhaaf moet word. Die aan
beveling in verband met die vergaderplek sal in die toekoms
wel ‘n besparende effek he.
Die Algemene Kommissies vir Leer en Aktuele Sake, vir
Ampsbediening en Evangelisasie en die Erediens is egter van
oortuiging dat die huidige vierjaar-siklus probleme skep in
die moderne en snel veranderde samelewing. Die kommis
sies oordeel dat die bersluitnemingsproses te stadig is om
kerklike getuienis relevant te hou. Dit belemmer die dma
miese meespreek in die gebeure van die dag. Die snel ver
anderende samelewing en die invloed daarvan op die ere
diens, kan meer gereeld onder aandag kom indien die Alge
mene Sinode meer dikwels vergader. Dit sal ook verhoed
dat die Algemene Sinodale Kommissie verklarings en besluite
namens die hele kerkverband doen, terwyl dit eintlik buite
sy bevoegdheid lê.
Die meerderheid van die kommissies is egter ten gunste van
die behoud van die huidige vierjaar-siklus van vergaderings.
Die volgende motivering is van die Algemene Regs
kommissie ontvang:
1. Hoe meer dikwels ‘n meerdere vergadering byeenkom,
hoe meer verskuif die beklemtoning in die kerklike lewe
vanaf die plaaslike na die gemeenskaplike en beleidsake,
terwyl die plaaslike primére arbeid en mindere kerkver
gaderings al meer verskraal;
2. indien die Algemene Sinode wat hoofsaaklik beleid
bepaal, meer dikwels vergader, beteken dit dat die druk
van veral die massamedia op grond van tydgebonde pro
bleme toeneem;
3. dit sou verder beteken dat die kerklike beleid van verga
dering tot vergadering kan verander en op die wyse word
stabiliteit ondermyn;

4. ‘n nog groter las word dan op kommissies van die Alge
mene Sinode wat met studieopdragte worstel gelé om
die werk in ‘n korter tyd af te handel;
5. die administrasiekoste van die Algemene Sinode, wat
reeds vir ons gemeentes ‘n knelprobleem is, sal verder
die hoogte inskiet;
6. die vierjaarlikse Algemene Sinode werk bevredigend en
die beginsel van vierjaarlikse sinodes is vanaf 1915 in
die Ned. Geref. Kerk beproef;
7. die gedagte om die Algemene Sinode se personeel ver
der te verklein ten einde meer dikwelse vergaderings
moontlik te maak (soos in die Gereformeerde Kerken in
Nederland) is nie aan te beveel nie. Die beginsel van ‘n
Synodus contracta het in die Ned Geref Kerk vanaf 1826,
toe die eerste voorstel in die verband gemaak is, tot nog
toe weinig irigang gevind;
8. die moontlikheid van ‘n buitengewone Algemene Sinode
kragtens Kerkorde Artikel 40.2.4 in krisissituasies, en
die instelling van die Algemene Sinodale Kommissie wat
voorlopig in spoedeisende sake kan handel, maak meer
dikwelse vergaderings van die Algemene Sinode onno
dig.
4.1.3.3 Gevolgtrekking
Hierdie saak hang saam met die werksbetrokkenheid van
die Algemene Sinode. Hoe meer dikwels die Algemene
Sinode vergader, hoe meer gaan die sinode betrokke wees
by bepaalde werksaamhede. Verder behoort die beleid wat
die Algemene Sinode stel ook nie so dikwels hersien en aan
gepas te word nie.
Die vraag moet egter ook gevra word of daar nie miskien
aandag gegee moet word aan minder vergaderings van die
Algemene Sinode nie. Dit sou byvoorbeeld moontlik wees
dat die Algemene Sinode al om die ses jaar vergader terwyl
die sinodes al om die drie jaar vergader. Dit sal juis tot gevoig
he dat die Algemene Sinode minder betrokke is by werk
saamhede, maar dat die beleid langer kan vasstaan. Daar
by kan die sinodes, wat die werkende sinodes is, meer dik
wels vergader en moontlik ‘n besondere behoefte in hierdie
verband bevredig.
Die vraag moet egter ook gevra word of daar nie miskien
aandag gegee moet word aan minder vergaderings van die
Algemene Sinode nie. Dit sou byvoorbeeld moontlik wees
dat die Algemene Sinode al om die ses jaar vergader terwyl
die sinodes al om die drie jaar vergader. Dit sal juis tot gevoig
he dat die Algemene Sinode minder betrokke is by werk
saamhede, maar dat die beleid langer kan vasstaan. Daar
by kan die sinodes, wat die werkende sinodes is, meer dik
wels vergader en moontlik ‘n besondere behoefte in hierdie
verband bevredig.
4.1.3.4 Aanbeveling:
Die Algemene Sinode besluit
Artikel 42 van die Kerkorde gewysig word om soos voig te
lees:
Die Algemene Sinode vergader elke vier jaar.

4.1.4 VERGADERPLEK, REIS- EN VERBLYF
KOSTE VAN DIE ALGEMENE SINODE
4.1.4.1 Probleemstelling:
Die Algemene Sinode vergader tans, soos sedert 1962
ooreengekom, op die beurt in Kaapstad, Bloemfontein en
Pretoria. In hierdie verband is dit belangrik om daarop te let
dat Artikel 42 van die Kerkorde sees volg lui:
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Die Algemene Sinode vergader elke vier jaar, voorlopig
(ons onderstreping) om die beurt in Kaapstad, Bloemfon
tein en Pretoria.
Van die ander sinodes sou met reg op ‘n beurt om ook gas
heer vir die Algemene Sinode te kan wees, aanspraak kon
maak.
Tans word die reis- en verblyfkoste van afgevaardigdes deur
elke sinode self bekostig, Dit maak dat die betrokke gasheer
sinode in die jaar waarin die Algemene Sinode vergader
relatief mm uitgawes aan reis- en verblyfkoste het, terwyl
al tien ander sinodes in verhouding veel meer koste het.
Reis- en verblyfkoste word tans betaal aan die hand van aan
bevelings wat gewoonlik tydens die vergadering van die Al
gemene Sinode deur die Tydelike Kommissie vir Fondse ge
maak word. Dit geld veral ten opsigte van die bedrag wat
aanbeveel word as daggeld.
4.1 .4.2 Beoordeling:
Wanneer die Algemene Sinode in ‘n bepaalde sentrum ver
gader is daar bepaalde voordele wat daaruit voortspruit in
belang van die plaaslike sinode. Dit stimuleer die gemeentes
van daardie gebied om meer kennis te neem van dit wat op
Algemene Sinode vlak gebeur. Daar is dus ‘n bepaalde voor
deel in die feit dat die Algemene Sinode sy vergaderplek af
wissel.
Die kommissies is egter redelik eenstemmig dat daar gesoek
moet word na die mees ekonomiese vergaderplek vir die Al
gemene Sinode. Die vergaderplek van die Algemene Sinode
word in elk geval nie deur ‘n beginsel bepaal nie, maar moet
aan die hand van praktiese oorwegings soos koste en funk
sionaliteit bepaal word.
Wat die verblyf betref is daar groot eenstemmigheid dat daar
beter koördinering moet kom en dat blokbesprekings gedoen
moet word. Daar is groot afkeur vir die reel van private of
koshuislosies.
‘n Stelsel waarvolgens verblyfkoste nie aan afgevaardigdes
uitbetaal word nie, maar die sinode by wyse van blokbespre
kings die verblyf, verversings en etes vir alle afgevaardigdes
reel, behoort oorweeg te word.
Wat die motorkostetarief betref, bestaan die behoefte dat
voortgegaan word met die gebruik om van tyd tot tyd, (aan
die hand van syfers soos gepubliseer deur die Automobiel
Assosiasie van Suid-Afrika>, ‘n bepaalde kilometertarief vas
te stel. Dit is ook gesé dat wat vergaderingskoste betref die
eisvorm gewysig behoort te word sodat slegs werklike koste
geëis kan word; met die bewering daarby dat die kerk
duisende rande verloor omdat die maksimum meestal geëis
word.
4.1.4.3 Gevolgtrekking:

Oor die algemeen wil dit voorkom asof dit vir die kerk in breë
verband goedkoper sal wees as die vergaderings van die Al
gemene Sinode slegs in Pretoria gehou word. Die kommis
sie het egter geoordeel dat ondersoek in hierdie verband tog
gedoen moet word. Die onderstaande was die resultaat van
so ‘n ondersoek:
VERGELYKENDE SYFERS VIR RE~SKOSTE NA
VERGADERPLEKKE
1. Doel:
Die ondersoek word gedoen om vas te stel of daar ‘n
kosteverskil is tussen vergaderings van die Algemene
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Sinode wat in Kaapstad, Bloemfontein en Pretoria ge
hou word.
2. Uitgangspunte:
Daar word uitgegaan van die gedagte dat die koste
verbonde aan die reis vanaf die afgevaardigde se tuis
plek na die lughawe onder alle omstandighede die
selfde is. Daarom word dit buite rekening gelaat. Afge
vaardigdes word dus gereken as almal in Kaapstad,
Kimberley, Port Elizabeth, Bloemfontein, Durban,
Windhoek, Harare en Pretoria. Van hierdie sentra af
moet hulle dan vervoer word na die drie verskillende
vergaderplekke.
Die SA Lugdiens bled afslag van ‘n maksimum van
30% vir groepe aan indien die groep uit 40 persoen
bestaan wat heen en terug saamreis. Aangesien elke
sinode se afvaardiging slegs 40 persone behels, is
geoordeel dat dit nie sinvol is om op hierdie basis ‘n
berekening te maak nie. Daar sal altyd ‘n paar persone
wees wat nie in die groep kan beweeg nie, onder an
dere as gevolg van vergaderings van Tydelike Kom
missies. In die geval van die Transvaalse afgevaar
digdes, is egter uitgegaan van die gedagte dat 120
persone in drie groepe kan reis, terwyl die ander 40
persone teen die gewone tarief reis.
Na die sinode van 1986 het die Sinode van Natal net
30 afgevaardigdes gestuur, terwyl Midde-Afrika ver
teenwoordig was deur 1 2 persone en Suidwes-Afrika
deur 19 persone. Wat laasgenoemde sinode betref,
is berekeninge op 20 persone gedoen, en die ander
op die gemelde syfers.
3. Beoordeling:

3.1 Ult die berekeninge is dit duidelik dat dit vir die
Algemene Sinode, wat reiskoste betref, goed
koper sal wees om in Pretoria te vergader as in
enige ander sentrum. Die drie sentra, Kaapstad,
Bloemfontein en Pretoria staan volgens die
berekeninge in die volgende verhoudinge tot
mekaar: 1,63 : 1,12 1,00.
3.2 As veronderstel word dat sommige afgevaar
digdes van die Oranje-Vrystaat nader aan Pretoria
woon as 173 kilometer (die ekwiwalent van
Ri 49 se vliegtuigkaartjie teen 86 sent per kilom
eter bereken), dan sal dit in Pretoria nog ‘n wei
nig goedkoper wees as in Bloemfontein.
3.3 As daarteenoor bereken word dat sommige
afgevaardigdes van Transvaal net sover van
Bloemfontein af is as van Pretoria sal dit in Bloem
fontein ‘n weinig goedkoper wees as in Pretoria.
4. Voltooiing van sikius:

Die Algemene Sinode se vergaderings verloop
volg:
1962
1966
1970
1974
1978
1982
1986
1990

5005

Kaapstad
Bloemfontein
Pretoria
Kaapstad
Bloemfontein
Pretoria
Kaapstad
Bloemfontein

Dit is daarom nie meer as reg nie dat die siklus eers
in 1994 in Pretoria voltooi word, sodat die Transvaalse
sinodes die reiskostevoordeel van ‘n “tuisvergade
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ring” kan he voordat van hierdie sikius afgestap word
en daar op ‘n gemeenskaplike begroting vir die koste
van toekomstige vergaderings voorsiening gemaak
word.

Wat tuisplek tydens vergaderings in die algemeen betref,
sal skribas van vergaderings deurlopend aandag moet gee
aan blokbesprekings by hotelle. Dorweging kan selfs ver
leen word aan die moontlikheid om met ‘n bepaalde hotel
tariewe te beding vir x-aantal verga9derings in ‘n jaar. In Sino
dale Sentrums waar fasiliteite beskikbaar is moet gereël
word vir gesamentlike etes eerder as om daggelde te be
taal. Daggelde behoort alleen betaalbaar te wees waar
enkele persone teenwoordig is en moet oornag.
Die Algemene Kommissie vir Fondse behoort voort te gaan
om tariewe vir reiskoste aan te beveel.
4.1.4.4 Aanbeveling:
Die Algemene Sinode besluit
1. dat van na die volgende vergadering van die Algemene
Sinode in 1944 te Pretoria, dus vanaf 1998, die Alge
mene Sinode slegs in Pretoria sal vergader;
2. dat vanaf die vergadering van 1998 die Algemene Sinode
verantwoordelikheid aanvaar vir die reis- en verblyfkoste
van al die afgevaardigdes;
3. die Algemene Kommissie vir Fondse opdrag kry om na
die vergadering van die Algemene Sinode in 1994 te Pre
toria in die begroting voorsiening te maak vir betaling van
reis- en verlbyfkoste van die afgevaardigdes na die ver
gadering van 1998;
4. verblyfkoste sover moontlik nie aan afgevaardigdes uit
betaal word as daggelde nie, maar dat blokbesprekings
vir verblyf, etes en verversings deur die Algemene Sinode
en deur sy kommissies gereel word;
5. die Algemene Kommissie vir Fondse versoek word om
voort te gaan met aanbevelings in verband met tariewe
vir reise wat per motor afgele word.

4.1.5 VERSLAGGEWING AAN DIE ALGE-.
MENE SINODE:
4.1 .5.1 Probleemstelling:
As die verslae wat voor die Algemene Sinode van 1 986 ge
dien het, onder oë geneem word, blyk dit duidelik waarom
in hierdie verband ‘n knelpunt aangevoel word. Skynbaar
was dit die bedoelilng van die verslagskrywers om nie al
leen aan die Algemene Sinode ‘n oorsig van hulle werksaam
hede van die vorige vier jaar te gee nie, maar is dit ook
beskou as ‘n geleentheid om bepaalde inligting aan die Al
gemene Sinode — aan die kerk — beskikbaar te stel. Daar
by word dikwels die volledige naamlys van die kommissie
lede vermeld sowel as ‘n inhoudsopgawe van die bepaalde
versiag. Mosies van dank word ook dikwels tot in die fynste
besonderhede uitgespel. Dit wil voorkom asof verslae wat
voor die Algemene Sinode dien oor die algemeen te lank en
uitgereik is, en dikwels inligting bevat wat nie essensieel is
vir die besluitneming wat daarop moet voig nie.
Dit blyk verder dat daar nie ‘n gesonde eenvormigheid in die
formaat en aanbieding van verslae is nie. Die nadele ver
bonde aan so ‘n toedrag van sake is voor die hand liggend.
Die belangrikste hiervan is ongetwyfeld dat dit effektiewe
funksionering van die Algemene Sinode kortwiek.
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Daar moet dus gesoek word na korter en bondiger verslae
sodat die vergadering vinniger kan vlot en die agendaboek
dunner kan wees.
4.1 .5.2 Beoordeling:
In die beoordeling van hierdie aangeleentheid moet daar ver
sigtig te werk gegaan word. Aan die een kant is dit moont
lik om so ‘n kort verslag aan die Algemene Sinode voor te
lé dat daar ‘n lang uitgerekte diskussie op die vloer van die
Algemene Sinode sal plaasvind, omdat die afgevaardigdes
nie oor die noodsaaklike agtergrondkennis beskik nie. Dan
is dit juis goed as ‘n verslag volledig is, sodat die nodige in
Iigting beskikbaar is en goed oorwoë besluite geneem kan
word. Die Algemene Sinode is immers die beleidsinode en
daarom is volledige motivering noodsaaklik. So vermeld die
Algemene Kommissie vir Leer en Aktuele Sake byvoorbeeld
dat sy verslae soms lywig is. Dit is onvermydelik uit die aard
van sy taak en die opdragte wat hy ontvang. Leer en Ak
tuele Sake het juis met beleidsuitsprake te doen.
Verslae moet ook voorsien wees van duidelik geformuleer
de aanbevelings wat nie vir misverstand vatbaar is nie. Daar
by is dit wel so dat die verslag van ‘n kommissie nie ‘n in
Iigtingsgeleentheid behoort te wees nie. Studiestukke kan
op aanvraag beskikbaar gestel word.
As algemene beleid behoort egter te geld dat verslae kort
en bondig behoort te wees. Slegs die essensiële dinge moet
vermeld word.
Wat wel aandag behoort te kry is die patroon waarvolgens
verslae geskryf behoort te word. Die versoek is selfs gerig
dat ‘n handleiding in hierdie verband beskikbaar gestel moet
word.
Wat die gesag van die Kommissie vir Orde in hierdie ver
band is, is nie duidelik nie. Sou hierdie kommissie verslae
kon terugstuur vir herskrywing, het hy gewoonlik met ‘n
tydsbeperking te doen aangesien dit dan nie betyds kan
wees vir insluiting in die agendaboek nie.
4.1.5.3 Gevolgtrekking:
Dit is duidelik dat daar behoefte aan voorligting is in ver
band met verslagskrywing. Die behoefte word vergroot as
in aanmerking geneem word dat dit dikwels gebeur dat daar
telkens ander persone as verslagskrywers moet optree vir
elke volgende vergadering van die Algemene Sinode. Een
vormigheid kan ook bevorder word deur oorkoepelende voor
ligting. Die Kommissie ag dit egter nie sy taak om ‘n vol
waardige handleiding in hierdie verband daar te stel nie.
Daarom moet dit gestel word dat volledigheid met bondig
heid en duidelikheid sonder omslagtigheid moet geld.
4.1.5.4 Aanbeveling:
Die Algemene Sinode besluit:
1. Die Iengte van verslae aan die Algemene Sinode word
beperk tot ‘n maksimum van 7000 (sewe duisend) woor
de per verslag met uitsluiting van bylaes;
2. Dat die volgende vorm vir verslagskrywing sal geld:
2.1 Opdrag (soos deur die Algemene Sinode geformuleer);
2.2 Werkswyse (slegs bronne van waar inligting van ver
kry is);
2.3 Bevindinge (kernagtige onder-woorde-bring van die
essensie);
2.4 Aanbevelings (puntsgewys wat telkens begin met “Die
Algemene Sinode besluit ...“).
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4.1.6 WERKSWYSE VAN DIE VERGADE
RING VAN DIE ALGEMENE SINODE:
Die Algemene Sinode van 1974 het hieroor soos voig besluit:
Dit word aan die Breë Moderatuur opgedra om die werk
wyse, vorm van verslae aan en duur van die Algemene
Sinode te ondersoek en by die volgende vergadering te
rapporteer.
Die vorm waarvolgens rapporte opgestel moet word,
sowel as die omvang daarvan word na die ondersoek in
die reses onder die aandag van die Kommissies van die
sinode gebring met die versoek dat verslae reeds by die
volgende sinode daarvolgens opgestel behoort te word.
By die Algemene Sinode van 1978 het so ‘n versiag gedien
(Hand. 1978, bladsy 72, 818,1013). Dithandel egter hoof
saaklik oor die vorm waarvolgens verslae en aanbevelings
voor die sinode moet kom. Origens word verklaar dat ver
slae “bondig” moet wees.
Die probleem waarom dit in ‘n groot mate in hierdie verband
gaan, is dat ‘n aanbeveling van ‘n permanente kommissie,
‘n beskrywingspunt, ‘n voorstel of ‘n amendament tydens
die vergadering, presies dieselfde status het. Daarmee is juis
gesé dat ‘n aanbeveling van ‘n permanente kommissie, wat
veronderstel is om die resultaat van vier jaar se navorsing
en bespreking te wees, deur ‘n enkele voorstel tydens die
vergadering verander kan word.
Die resultaat het meermale al geblyk nie suksesvol te wees
nie. ‘n Swak geformuleerde besluit kan baie probleme
veroorsaak.
Verder is dit tans die gebruik dat oor ‘n saak besluit word,
wanneer dit die laaste keer voor die vergadering dien. ‘n
Saak wat in ‘n permanente kommissie se versiag vermeld
word, maar ook geraak word deur ‘n beskrywingspunt, moet
oorstaan tot die tydelike kommissie se versiag waarin die
beskrywingspunt behandel word, voor die vergadering dien.
Dit het meermale a! tot resultaat gehad dat belangrike sake
oorstaan tot byna aan die einde van die vergadering en dat
ter wille van tyd, dit dan nie behoorlik gedebatteer word nie.
Die lengte van die vergadering van die Algemene Sinode,
die vergaderings van Tydelike Kommissies sowel as die in
houd van die dagprogram is ook hier ter sake.
4.1.6.2 Beoordeling:
Verskillende kommissies oordeel verskillend oor die ver
gaderingsprosedure. Daar is egter nie ‘n klinkklare antwoord
op die probleem nie. Dit word algemeen geoordeel dat die
huidige prosedure deur die jare uitgetoets is en onveranderd
gelaat moet word.

In hierdie verband skryf die Algemene Regskommissie
volg:
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1. Die verloop van ‘n vergadering van die Algemene
Sinode kan moeilik presies gereglementeer word.
Die aard van sake wat op die agenda is, sal in ‘n
groot mate die gang bepaal. Daarby word ‘n rede
like mate van diskresie aan die voorsitter toegeken
en kan die wyse waarop hy die vergadering lei ‘n
belangrike rol speel.
2. Die tydsbeperking wat aan sprekers gestel word,
is stellig die belangrikste saak wat hier oorweging
verdien:
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2.1 Enersyds moet toegesien word dat onnodige tyd
nie in beslag geneem word deur byvoorbeeld her
haling, oorvleueling en breedsprakigheid nie.
2.2 Andersyds moet gewaak word dat die vergade
ring nie deur kommissies op sleeptou geneem
word, en hy in die proses sy reg om selfstandig
te besluit inboet nie. Daarom moet aan sprekers
ter vergadering ‘n billike geleentheid gegee word
om hulle saak te stel.
Die Algemene Regskommissie skryf verder soos voig:
1. Die aanbeveling van ‘n kommissie, ‘n beskrywings
punt en ‘n voorstel uit die vergadering het dieselfde
status in die sin dat dit aangeleenthede is wat deur
die sinode oorweeg moet word. (Kyk Reglement
van Orde punt 3.4, 5.5, 5.6 en 7.4).
2. Oor die prosedure probleem behoort die beginsel
en Bep 7.4 van die Reglement van Orde” op alle
kommissies van toepassing gemaak te word. Met
ander woorde waar ‘n saak in die agenda voorkom
word dit afgehandel met insette van alle ander
kommissies. Tydelike kommissies moet dus voor
af hul versiag in gereedheid bring. Indien ‘n ver
slag nie gereed is nie, moet die punt oorstaan.

Die Algemene Regskommissie beveel dan aan dat die Regle
ment van Orde onveranderd bly en dat by vergaderinge van
die Algemene Sinode streng in terme daarvan gehandel
word.
Die Algemene Jeugkommissie beveel aan dat daar by die
verkiesing van die moderatuur eers ‘n groslys opgestel word
soos in die geval van die meeste sinodes. Dit gee rigting aan
die verkiesing en bespaar uiteindelik tyd.
Die Algemene Kommissie vir die Diens van Barmhartigheid
is van oordeel dat die vergaderings van die Algemene Sinode
verkort moet word byvoorbeeld van Saterdag tot Saterdag.
Tydelike kommissies kan dan op die voorafgaande Vrydag
byeenkom om ‘n versiag oor beskrywingspunte op te stel,
áanbevelings te maak en sake wat deur die Kommissie vir
Orde na hulle verwys is, te oorweeg.
Op die Saterdag kan verkiesingsformaliteite en groetes af
gehandel word en Sondag word Nagmaal gevier en die
Broederlike Onderhoud gehou. Kommissieverslae dien direk
en tydelike kommissies moet hulle bydrae lewer wanneer
die besondere aanbevelings aan die orde gestel word. (Met
ander woorde summiere verwysings net omdat dit byvoor
beeld regsake of barmhartigheid is, moet tot ‘n minimum
beperk word).
Die Algemene Kommissie vir Kerklike Publikasies is van oor
deel dat Tydelike Kommissies anger vooraf behoort te ver
gader en meer tyd moet kry vir voorbereiding van hulle ver
slae. Daarby behoort voorstelle tydens die vergadering beperk te word,
Die Algemene Kommissie vir Leer en Aktuele Sake (AKLAS)
is van mening dat daar by teologiese opleiding baie meer
aandag gegee moet word aan sinvolle vergaderings
prosedure want bale tyd en energie gaan verlore by ver
gaderings waar daar doelloos voortgesels word.
Die AKLAS versoek verder dat ‘n metode gevind moet word
om kerkrade te raadpleeg voordat die Algemene Sinode be
sluite neem. Dit geld vera) vir kontroversiële besluite.
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4.1.6.3 Gevolgtrekking:
Dit wil voorkom asof daar aan die prosedure van die ver
gadering van die Algemene Sinode weinig verander kan
word. As algemene reel moet slegs maar geld dat die voor
sitter die Reglement an Orde streng moet handhaaf. Die
Kommissie vir Orde moet egter ‘n duidelike aanduiding gee
van hoeveel tyd afgesonder kan word vir ‘n bepaalde ver
slag. Indien daardie tydperk verstreke is en die betrokke ver
slag is nog nie afgehandel nie, dan moet die res van die ver
slag oorstaan tot aan die einde van die vergadering wan
neer onatgehandelde sake aan die orde kom.
Die Kommissie is van oordeel dat die selfstandige versiag
van die Aktuarius behoort te verval. Hy behoort via die Al
gemene Regskommissie versiag te doen van sy optrede. Im
mers, hy kan nooit anders as om al sy handelinge via die
Algemene Regskommissie uit te voer nie.
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5. afsonderlike spreekbeurte word nie aan persone wat nie
lede van die Algemene Sinode is nie, toegestaan behaiwe
in die geval van predikante/amptenare in diens van die
Algemene Sinode;
6. ‘n afsonderlike broederlike onderhoud nie gehou sal word
nie;
7. die Algemene Sinode nie ‘n Herderlike Brief aan die
gemeentes sal skryf nie;
8. die volgende Artikels van die Reglement van Orde wy
sig word om soos volg te lees:
8.1 Artikel 1.2
Die geloofsbriewe van afvaardigings moet minstens
drie maande ... [die res onveranderdi

Die Kommissie is van oordeel dat die sittingstyd van die Al
gemene Sinode na aanleiding van hierdie gedagtes met mm
stens een dag verkort kan word.

8.2 Artikel 3.1
Die Kommissie vir Orde word saamgestel uit die lede
van die moderatuur van die vorige vergadering van die
Algemene Sinode en die lede van die moderatuur van
die vorige vergadering van die sinode en die saak
gelastigde van die sinode binne wie Se gebied die ver.
gadering gehou word. Hierdie kommissie stel die agen
da vir die vergadering op. en dra sorg dat dit, indien
enigsins moontlik, ses weke voor die vergadering in die
hande van die afgevaardigdfes gestel word. Aan alle
diensdoende predikante/amptenare van die Ned Geref
Kerk, sowel as aan predikante in sinodale diens en
ander ter sake instansies, word die agenda voor en die
handelinge na die vergadering van die Algemene
Sinode, gestuur;

In die beoordeling van verskeie sake, het dit vir die Kom
missie duidelik geword dat daar enkele ander Artikels van
die Reglement van Orde is, wat ook onder aandag behoort
te kom.

8.3 Artikel 3.2
Die versiag van die Kommissie vir Orde word eerste in
behandeling geneem.

In artikel 3.1 word “die uitvoerende amptenaar van die Al
gemene Sinode” vermeld as lid van die Kommissie vir Orde
terwyl die agenda, volgens die Iaaste sin, aan “amptenare”
versend moet word.

8.4 Artikel 3.10
[Voeg by na die bestaande]

Die Kommissie is egter van gevoele dat tyd tydens die ver
gadering bespaar kan word deurdat die oorbring van groetes
totaal uitgeskakel word deurdat die betrokke kerke gevra
word cm hulle groete boodskappe op skrif aan die skriba
van die Algemene Sinodale Kommissie te voorsien en dat
dit as gelese beskou sal word.
Wat spreekbeurte betref, behoort dit beperk te word tot ver
teenwoordigers van instansies, wat ook afgevaardigde lede
van die Algemene Sinode is en predikante in algemene sino
dale diens.

In artikel 3.2 word verwys an ‘n “rapport” terwyl artikel
5.3 verwys na “Hoofamptenare of voltydse sekretarisse van
die permanente kommissies”.
Die Kommissie is van oordeel dat “die uitvoerende amp
tenaar van die Algemene Sinode” ‘n term is wat uit ‘n
vroeëre bedeling dateer en dat dit hier geskrap behoort te
word. Daarby is die Kommissie van oordeel dat die Asses
sor deel van die Kommissie vir Orde behoort te wees. Die
tussenin behoort ook reggestel te word.
Die terminologie van artikels 3.2 en 5.3 se eerste sin, be
hoort ook reggestel te word.
4.1.6.4 Aanbeveling:
Die Algemene Sinode besluit
1. die Voorsitter streng moet toesien dat die voorskrifte van
die Reglement van Orde nagekom word;
2. die verslae deur middél van ‘n “valbyl-metode” behan
del word ooreenkomstig ‘n tydsduur wat die Kommis
sie vir Orde daaraan toeken;
3. die afsonderlike versiag van die Aktuarius verval;
4. die groeteboodskappe beperk word tot ‘n skriftelike voor
legging beperk tot een A4 bladsy;

lndien ‘n Tydelike Kommissie ‘n aanbeveling maak wat
‘n aanbeveling van ‘n Permanente Kommissie raak, het
die Permanente Kommissie die voorstel en moet die
Tydelike Kommissie amendeer.
Indien meer as een Permanente Kommissie ‘n voorstel
oor dieselfde saak voor die vergadering het, reel die
voorsitter wie die voorstel het.
8.5 Artikel 5.3 [Slegs die eerste sin word gewysig]
Predikante/amptenare in diens van die sinodes en van
die Algemene Sinode, het sitting met adviserende stem
in die betrokke tydelike kommissies, mits hulle mag
tiging verkry het van die kommissies in wie se diens
hulle staan. [Die res bly onveranderdi

4.1.7 SKRIBAAT VAN DIE ALGEMENE
SINODE
4.1.7.1 Probleemstelling:
Die omvang van die werksaamhede van die skribaat van die
Algemene Sinode is tans so uitgebreid dat dit byna ‘n
voltydse betrekking regverdig. Reeds in 1974 het die Alge
mene Sinode hieraan aandag gegee en beginselbesluite
goedgekeur, maar toe is ‘n afsonderlike ~05 vir ‘n beampte
vir Ekumeniese sake, lnligting en Administrasie van die Al
gemene Sinode geskep. Tans is die situasie so dat die finan
siële administrasie weer eens aansienlik afgeskaal is deur
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dat dit, teen vergoeding, deur die kantoor van die Trans
vaalse Sinodes hanteer word.
Dit wil voorkom asof die skribaat van die Algemene Sinode
‘n uitgebreie verantwoordelikheid geword het wat
beswaarlik deur een person behartig kan word — veral as
so ‘n persoon ook addisionele verpligtinge het, byvoorbeeld
ten opsigte van gemeentelike werk of werk in sinodale diens.
Daarbenewens het die behoefte aan gespesialiseerde eku
meniese skakeiwerk oor die jare toenemend groter geword
— sodat dit tans nie meer beskou kan word as ‘n afdeling
van normale skribaatwerk nie.
Skribaatwerk as sodanig vereis van die bekleër van die pos
besondere vermoëns en vaardighede op minstens die vol
gende (uiteenlopende) terreine:
—
—
—
—
—
—
—

Algemene bestuur
Redaksionele werk
Organisasie
Administrasie
Notuleringswerk
Finansiële bestuur
Skriftelike en verbale kommunikasie

Dit is dus duidellik dat die persoon wat hierdie ~05 beklee
met groot omsigtigheid verkies of benoem moet word.
4.1 .7.2 Beoordeling:
Ter verduideliking van die hele aangeleentheid het ds DJ Vii
joen die volgende memorandum ingedien:
1. KORT HIST0RIESE 0ORSIG
By die eerse vergadering van die Algemene Sinode in
1962 is ds AJV Burger as skriba verkies (Hand. 1962
bI. 237). Hy het blykens sy versiag “die skribaat van
beide die Algemene Sinode van 1962 en die Breë
Moderatuur gedurende die reses ... waargeneem en
uitvoering gegee aan at die opdragte en besluite en ook
at die nodige korrespondensie ... afgehandel.” (Hand.
1966 bI. 62). Hy was destyds redakteur van Die
Voorligter en h~t ‘n kantoor in Johannesburg gehad.
By die sinode van 1 966 is hy met die eerste stemming
herkies as skriba. Hy het nog onder andere die han
delinge en die sakeregister gereed gemaak, maar in
September 1 968 bedank aangesien hy die ressort van
Suid-Transvaal verlaat het. Die Breë Moderatuur het
toe ds DPM Beukes (wat as assistent-skriba verkies
was) in sy plek as skriba benoem.
Hy rapporteer soos volg omtrent sy werksaamhede:
Die Breë Moderatuur het in die reel tweekeer per
jaar vergader en lang agendas afgehandel wat
deur die scriba voorberei en voliedig met bylaes
uitgestuur is. Na elke vergadering is die besluite
en opdragte uitgevoer wat, saam met die deur
lopende werk van die scriba, uitgebreide korre
spondensie en onderhoude meegebring het, ver
at ten opsigte van die volgende:
(a) Gewone sinodale werksaamhede;
(b) Ekumeniese aangeleenthede met betrekking tot
buitelandse sowel as binnelandse kerke en instan
sies;
(c) Kapeiane-aangeleenthede in die weermag, die
polisie en die gevangeniswese; en
(d) invordering en uitbetaling van alle gelde in ver
band met die werksaamhede van die Algemene
Sinode en die meeste van sy Permanente Kom
miss ies.
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Quaestoraat:
Die Scriba Synodi is ampshalwe lid van die Kommis
sie vir Finansies van die Algemene Sinode, wat on
gens uit die saakgelastigdes van die verskillende
sinodes bestaan. In hierdie hoedanigheid moet hy
gereeld geouditeerde state van die Algemene Sinode
en begrotings aan genoemde Kommissies voorlê. Die
jongste finansiële staat en begroting word vir inligt
ing as ‘n Bylae hierby aangeheg. (Hand. 1970, bI. 63)
In 1 970 word ds DPM Beukes tot skriba verkies, maar
hy bedank dit. Ds JE Potgieter word hierna verkies.
(Hand. 1970, bi 764).
Ds Potgieter rapporteer soos volg omtrent sy werk
saamhede:
Die werksaamhede van die skriba kan hoofsaak
lik in die volgende afdelings verdeel word:
3.1 Skribaat
Die skriba het die gewone pligte ten opsigte van
die Breë Moderatuur behartig, met at die korres
pondensie wat daaruit voortgevloei het, asook die
nodige voorbereidings vir die vergadering van die
Algemene Sinode in 1974 te Kaapstad.
3.2 Ekumeniese Aangeleenthede
Hierdie afdeling van die kerk se roeping het in die
jongste jare at groter afmetings aangeneem. Die
verantwoordelikheid ten opsigte van wat gesê,
geskryf, wie uitgenooi en met wie onderhoude
gevoer word, het at groter en gevoiglik at meer
tyd en kragte geverg. Dit is duidelik dat die Ned
Geref Kerk skerp onder die soeklig van baie instan
sies oor die wêreid gekom het en dat nog meer
verwag en geverg sal word van hierdie afdeling
van die kerk se werk. In hierdie opsig is bale nou
saamgewerk met die Algemene Sinodale Sending
kommissie, inligtingsburo’s, Algemene Kommis
sie vir Ampsbediening en Evangelisasie, veral ten
opsigte van die leraar in die buiteland, verskillende
Staatsdepartemente en ander Kerke.
3.3 Die Tussenkerklike Kommissie
Die Moderator en Skriba is ook vir ‘n periode van
drie jaar gekies tot voorsitter en skriba van die
TKK.
3.4 Finansies van die Algemene Sinode
Die skriba is ampshalwe lid van die Algemene
Kommissie vir Fondse wat origens uit die Saak
gelastigdes van die onderskeie sinodes saam
gestel is. Geouditeerde verslae is gereeld aan die
Kommissie voorgelé, begrotings is opgestel en behandel en die finansiële verslag is voorberei om
voor die sinode te dien. (Hand. 1 974, bI. 46).
Wat die kantoor van die skriba betref, rapporteer hy
soos volg:
Na goedkeuring verkry is, is die kantoor van die
Algemene Sinode van Johannesburg af na Preto
ria oorgeplaas, na die Geni. Piet Joubertgebou,
waar die kantoor in kamer 45 op ‘n tydelike ba
sis in die een helfte van die Vrouehulpdiens se
kantoor ingerig is. ‘n Woord van dank word hier
teenoor die Vrouehulpdiens uitgespreek wat deur
hierdie gesindheid en tegemoetkoming “huip
diens” in die ware sin van die woord aan die Al
gemene Sinode gelewer het. (idem).
Aan die gemeente Suidoos-Pretonia, waar ds Potgie
ter predikant was, is ‘n maandelikse bedrag van R200
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betaal as kompensasie vir die tyd wat hy aan die Al
gemene Sinode se werksaamhede moes bestee.
In 1 974 is ds JE Potgieter herkies as skriba.
Hy rapporteer 5005 volg omtrent sy kantoor en
werksaamhede:
1. Sinodale vergadering 1974:
Na afloop van die Algemene Sinodale Vergadering
te Kaapstad is die Handelinge persklaar gemaak,
gedruk en aan al die instansies versend. Die kor
respondensie wat daaruit voortgespruit het, is af
gehandel en alle ander opdragte is na die beste van
my wete afgehandel. Ook die notule van die Iaaste
sitting is by die eerste sitting van die Breë Modera
tuur finaal goedgekeur, onderteken en by die Ar
gief verantwoord.
2. Kantoor van die Algemene Sinode:
Die werk van die Skriba is voortgesit in ‘n kantoor
in die Geni. Piet Joubertgebou en vir die afgelope
nege maande in die Rondaliagebou, Visagiestraat,
Pretoria. Mev D vd Westhuizen en vir die Iaaste
jaar, mev L van Zyl, het op deeltydse basis die
kantooradministrasie en tikwerk behartig. Albei is
bekwame en toegewyde dames wat ‘n groot diens
aan die kerk verrig het. Tog is die werk in baie op
sigte nie bevredigend afgehandel nie omdat die
kantoorpersoneel, die Skriba inkluis, hierdie ver
antwoordelikhede saam met baie ander verplig
tinge moes behartig.
Die werk en administrasie van die Algemene Sinode het grootliks uitgebrei. Beie daarvan is sen
sitiewe en delikate sake wat op uiters verantwoor
delike wyse gehanteer moet word. Die Algemene
Sinode sal ernstig aandag aan die kantoor van sy
Skriba moet gee ten einde homself te vrede te stel
dat die verpligtinge nougeset nagekom en die op
dragte doeltreffend uitgevoer word.
Die Algemene Sinode word later met voorstelle in
die verband gedien.
3. Werksaamhede van die skriba:
3.1 Finansies:
Die Algemene Sinode in 1974 het besluit dat die
Skriba ook as quaestor vir die sinode moet op
tree. Dit het meegebring dat die hele begroting
ten opsigte van al die permanente Kommissies
deur die Skriba behartig is. Die samewerking met
die onderskeie sinodes was oor die algemeen
goed. Finansidle state is van die meeste van die
Algemene Kommissies ontvang wat dit vir die Al
gemene Fondse Kommissie op sy beurt weer
makliker gemaak het om kontrole ult te oefen en
die nuwe begrotings op te stel.
In die versiag van die Algemene Fondse Kommis
sie dien verskeie belangrike aanbevelings voor die
sinode.
3.2 Administrasie:
Die Skriba dien ook as Skriba van die Breë Mode
ratuur. Die vergaderings van die Breë Moderatuur
is gereeld halfjaarliks gehou en die agenda het ‘n
wye veld gedek. Die notule is versorg, korrespon
densie gevoer en talle onderhoude en opdragte
afgehandel. Daarom kom alles nie voor die sinode
nie. Alleen die sake wat nie afgehandel kon word
nie, of wat as belangrik beskou is, word in die
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onderskeie rapporte aan die vergadering voor
gelê. ‘n Uitgebreide lêerstelsel is ingerig wat vir
die kerk beskikbaar is. Van tyd tot tyd word die
dokumente na die algemene kerkargief in Kaap
stad gestuur waar dit geliasseer en bewaar word.
3,3 Ekumeniese kantoor:
Die besluit van die jongste Algemene Sinode om
‘n Ekumeniese kantoor in die lewe te roep, het
‘n groot verligting vir die Skriba meegebring. Om
dat albel kantore in dieselfde gebou was, was die
samewerking maklik en aangenaam. Twee kan
tore is egter nie ideaal nie, maar een met verskeie
sub-kantore vir die betrokke afdelings. Die Alge
mene Sinode word later met aanbevelings in die
verband gedien. (Hand. 1978, bI. 25,26>.
Op dieselfde sinode word gerapporteer omtrent die
pos van:
4.1 Ekumeniese skakelbeampte:
Die vorige sinode het besluit om: (Sien Akta
1974, bI. 659):
4.1.1 ‘n Pos van Ekumeniese Skakelbeampte te skep.
4.1.2 Die beampte sal direk verantwoordelik wees
aan die (Breë) Moderatuur as Kommissie vir
Ekumeniese Sake van die kerk.
4.1 .3 Hy sal alle korrespondensie en skakeling met
ander kerke, kerklike organisasies, persono en
groope van persone behartig in die binne- sowel
as in die buitelend,
4.1.4 Wet die buiteland betref sal die beempte in
oorleg en samewerking root die ongore Mode
ratuur reëlings tref vir gesprekke met instan
sies en persone, waar die geleentheid horn ook
al mag voordoen, met gebruikmaking van ge
skikte persone in ons kerk.
4.1 .5 Dit sal verder die verantwoordelikheid van die
Skakelbeampto wee~ om horn op die hoogte
te stel met die koerse en tendense, standpunte
en besluite, ens. en die sending van ‘n deputaat
of deputate.
4.1 .6 Die moderatuur sal die beampte benoem en sy
diensvoorwaardes bepaal.
NOTA:
Goedgesinde lidmate van ons kerk waarborg
alle koste wat aan hierdie ~05 verbonde is, ins
luitende kantoortoerusting, intekening op kerk
like tydskrifte ens. en alle reise binne- sowel
as buitelands.
4.2 Benoeming:
Die Moderatur het dr FE O’B Geldenhuys in die
P05 benoem en hy het op 1 Januarie 1975 diens
aanvaar.
4.3 Tussentydse reeling:
Aangesien die pos voorlopig net die vir reses ge
borg is, het die Moderatuur ‘n ooreenkorns aan
gegaan met die gemeente Universiteitsoord
waardeur dr Geldenhuys losgernaak is van alle
gemeentelike verpligtinge en voltyds tot beskik
king van die Algemene Sinode gestel is. Die
Moderatuur het onderneem om alle finansiële ver
antwoordelikheid vir dr Geldenhuys oor te neem,
sodat die gemeente ‘n ander leraar (ds DJJ Oost
huizen) kon beroep om die gerneentelike verplig
tinge van dr Geldenhuys oor te neern.
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4.4 Toekorns van die pos:
Hierdie reeling loop nou ten einde en die sinode
word gevra om horn oor die voortsetting van die
arbeid en pos uit te spreek. (Sien punt 8 aan die
einde van die versiag.) (Hand. 1978, bI. 28, 29).
‘n Ad hoc-komrnissie word toe benoem orn oor die
toekoms van die kerkkantoor aan die hand van die ver
slae van die Breë Moderatuur, Kornrnissie vir Komrnis
sies en lnligtingskornrnissie, versiag te doen. (Hand.
1978, bi 794).
Hierdie kornrnissie het onder andere soos voig versiag
gedoen:
Eensternrnigheid is bereik oor:
2.1 ‘n Algernene Kerkkantoor word ingestel rnet die
voigende hooftake:
2.1 .1 Algernene adrninistrasie
2.1 .2 Koordinering van kornrnunikasie- en iniigtings
dienste van die kerk.
2.1.3 Ekurneniese aangeleentghede;
2.2 Sarnevoeging van bestaande kantore van eku
rnene en skriba.
2.3 Die Aigernene Sinode aanvaar verantwoordeiik
heid vir die kantoor.
2.4 Die kantoor staan onder beheer van die Aigemene
Sinode en Breë Moderatuur, wat subkornrnissies
vir die verskillende afdelings van die werk kan
benoem.
2.5 Die skriba van die sinode bly ‘n ampsdraer en
voile lid van die Breë Moderatuur.
2.6 Die sinode benoern ‘n hoof uitvoerende amp
tenaar, rnet sodanige huip as wat nodig mag
wees.
5. Aanbevelings:
5.1 Die Algernene Sinode besluit orn ‘n Algemene
Sinodale Kantoor daar te stel op 1 Maart 1 979
(Ko art. 47).
5.2 Die Algemene Sinodale Kantoor behartig:
5.2.1 Die Ekumeniese belange van die kerk soos dit
in die afgelope vier jaar deur die Ekumeniese
Kantoor behartig is;
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Slegs punt 5.1 is egter goedgekeur en punte 5.2 tot
5.5 is slegs in beginsel goedgekeur en die uitvoering
daarvan is na die Breë Moderatuur verwys. (Hand.
1978, bI. 878).
Ook die toesig en beheer oor die kantoor is na die Breë
Moderatuur verwys. (Hand. 1978, bI. 925).
By hierdie sinode (1978) is ds GSJ MöIIer as skriba
verkies.
Die feit dat ds Möller redakteur van Die Kerkbode was
en sy kantoor in Kaapstad gehad het, het die saak van
die skribaat bemoeilik. Aan die Algemene Sinode van
1982 is soos vo(~ gerapporteer:
‘n Onderlinge reeling rnoes na afloop van die
vorige Algernene Sinode tussen die skriba en
Hoof-Uitvoerende Arnptenaar getref word, oor
hulle onderskeie verantwoordelikhede. Daar is
ooreengekorn dat die skriba alle notules van die
vergadering van die Bree Moderatuur en die Dag
bestuur opstel, en dat alle korrespondensie na die
Hoof-Uitvoerende Arnptenaar gestuur word vir
hantering. Laasgenoernde is verantwoordelik ge
stel vir die uitvoering van alle besluite en opdragte.
Die onderlinge reeling werk bevredigend. Oor al
die sake wat hanteer is, word in die versiag van
die Breë Moderatuur gerapporteer. Die skriba het
as lid van die Kornmissie vir Orde rneegewerk aan
die voorbereidings vir die Algernene Sinode van
1982. (Hand. 1982, bI. 713).
Dr FE O’B Geldenhuys het in Desernber 1980 sy eme
ritaat aanvaar en dr P Rossouw is sedert Januarie
1981 in sy plek benoem. (Hand. 1982, bI 84).
In oorleg met die Dagbestuur en die Kornmissie vir
Toesig en Beheer, het dr Rossouw die Algemene kan
toor gereorganiseer en rapporteer hy onder andere
5005 volg:
2.4.5 Skribaat van die Algemene Sinode en die
Kantoor:
Volgens besluit van die vorige Algemene
Sinode behartig die Hoof-Uitvoerende Ampte
naar al die uitvoerende verpligtinge van die
Skriba van die Algernene Sinode. Laas
genoemde is steeds die n’otulerende skriba, en
eersgenoemde is verantwoordelik vir die tik en
versending van alle notules, vir die handelinge,
alle korrespondensie, die voorbereiding, publi
sering en versending van die agendas van die
Algemene Sinode.
Die kantoor behartig die beheer en administra
sie van die fondse van die kommissies wat nie
oor eie fasiliteite beskik nie. Dit behels gereelde
korrespondensie met die kommissies.
‘n Noukeurige liasseerstelsel word in stand ge
hou.

5.2.2 Die adrninistratiewe pligte van die skribaat,
soos dit in die verlede deur die scriba synodi
behartig is, dit wil sê die uitgee van die Hande
linge van die Algernene Sinode; korresponden
sie; versorging van die notule van die Breë
Moderatuur; die beheer en administrasie van
die fondse van die kommissies, wat nie oor
hulle eie kantore of administratiewe personeel
beskik nie; voorbereiding en duplisering van die
agenda van elke volgende Algemene Sinode.

In die “Reglement vir die Hoof-Uitvoerende Ampte
naar” wat by dieselfde sinode goedgekeur is, word
egter niks van hierdie reeling omtrent skribaatwerk
gemeld nie. (Kerkordeboek 1982, bI 90).

5.2.3 Die bywoning in adviserende hoedanigheid van
kommissies van die Algemene Sinode deur die
amptenaar of lede van die personeel;

By die sinode van 1982 word ds DJ Viljoen vir die
eerste keer as skriba van die Algemene Sinode ver
kies.

5.2.4 Die koördinering van en noue samewerking rnet
die inligtings- en nuusdienste van die sinodes.
(Hand. 1978, bI. 971, 972).

Aangesien hy reeds lank skriba van Noord-Transvaal
was en self ‘n kantoor in die Sinodale Sentrum te
Pretoria gehad het, het hy en dr Rossouw, op aandrang
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van die Dagbestuur van die Breë Moderatuur hulle ver
houding en werksaarnhede opnuut in oënskou geneern
ter wille van die grootste doeltreffendheid.
Die volgende reeling is goedgekeur en aan die sinode
van 1986 gerapporteer:
Dat die reeling van die werksaamhede in die
toekoms soos voig verdeel word:
SKRIBA
UITVOERENDE AMPTENAAR
Hoofverantwoordelikheid 1. Hoofverantwoordelikheid
Sake wat norrnaalweg by 1.1 Ekurneniese aangeleent
‘n skriba van ‘n sinode
hede (as Direkteur Eku
tuishoort.
rneniese Sake).
1.2 ln)igting: Verspreiding en
verskaffing van en aan die
kerk (as Direkteur ln)igting).
1 .3 Adrninistratiewe sake (as
Uitvoerende Arnptenaar in
gevo)ge punte 2.2.1 en
2.2.2 van sy Reglernent).
Verder:
Verder:
2. Opstel van notules van 2. Toesig, organisasie en be
Algernene Sinode, Breë
heer van die adrninistra
Moderatuur en Dag
tiewe kantoor en personee)
bestuur sowe) as van
(punt 2.2.3 Reglernent).
ander subkornrnissies wat
aan horn opgedra word.
3. Skryf van alle arnptelike 3.
briewe narnens die
sinode, Breë Moderatuur
of Dagbestuur as sodanig.
(Ekspedisies van die ver
gaderings). Hiervan word
uitgesonder briewe aan
buitelandse en binne
landse kerke wat op die
terrein van die ekurnene
Iê, sowel as ander briewe
wat spesifiek aan die Uit
voerende Arnptenaar
opgedra word.

Skriba van die subkornrnis
sie vir Ekurneniese Sake
(2.1.3)

4. Voorbereiding en opstel 4.
van Agendas van die
sinode, Breë Moderatuur
en Dagbestuur in oorleg
rnet die Uitvoerende Arnp
tenaar. In die agendas
word (waar van toepas
sing) ruirnte ingeruirn vir
volledige versiag van:

Skake)ing rnet die rnedia.

6. Die Kantoor van die Alge 6.
rnene Sinode hanteer die
tik- en versendingswerk.

Hantering van korrespon
densie wat op die terrein
van sy opdrag va).

7. Teken alle arnpte)ike 7.
stukke aan en wetsdoku
rnente saarn rnet die voor
sitter, tensy anders besluit
word.
8.

Opstel van verslae aan die
Algernene Sinode, Breë
Moderatuur ens. verband
rnet sy opdrag.

9.

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

Voorsitter of skribaatskap
van sub- en ander kornrnis
sies word gereel.

Hierdie reeling is tans nog van krag.
(Sedertdien word die adrninistrasie van die Algernene
Sinode deur die kantoor van die sinodes van Trans
vaa) hanteer).
Op die Algemene Sinode van 1986 is ds Viljoen her
kies as skriba.
In sy verslag van 1986 het hy onder andere die vol
gende gestel:
7.1 Soos reeds uit die paar oprnerkings hierbo blyk,
sowe) as die Agenda wat u nou in u hand het,
is die lading van die skribaatskap aansienlik.
7.2 Sonder om onbeskeie te probeer wees, kan ek
verklaar (na 1 2 jaar van skriba van sinodes wees)
dat die Here aan rny ‘n besondere werkverrnoë
gegee het en dat ek ook a) vir jare geen tyd ont
sien om werk wat rnoet gedoen word, af te han
del nie. Daarom werk ek baie dkwels 10 ure op
kantoor en nog aande en naweke ook. Ten spyte
van hierdie werkslading het ek probeer om rny
eie werk aan die dooplidrnaatbediening nie af te
skeep nie.
7.3 Ek het egter in die afge)ope jare ondervind dat die
lading op die skriba toeneern en indien sekere
voorstelle wat voor hierdie sinode dien, aanvaar
sou word, sal dit onvermydelik aansienlik meer
eise aan die skriba ste). Ter wille van die saak en
ter wi)le van die nuwe skriba, doen ek dus die vol
gende aanbeve)ing:
7.4 Aanbeveling:
Aangesien dit al hoe rneer onmoontlik word orn
die skribaatskap saarn rnet ander verpligtings
(gerneentelik of sinodale diens) na behore na te
kom, dra die sinode dit aan die Moderatuur op
orn met die werkgewer van die nuwe skriba te
onderhandel oor ‘n werkverdeling en ‘n pro-rata
formule van kornpensasie. Indien nodig word met
die Fondsekornrnissie oorleg gepleeg. (Hand.
1986, bI 17).

4.1 Die Direkteur Ekurne
niese Sake
4.2 Die Direkteur Inligting
4.3 Die Uitvoerende Arnp
tenaar oor adrninistra
tiewe, finansië)e en
ander sake )kyk punt
2.1.2 van sy reglement
sowe) as
4.4 ‘n Vers)ag van die Skri
ba waar nodig.
5. A))e briewe wat aan d[e 5.
Skriba geadresseer is,
word direk deur horn ont
yang en hanteer. Hy ver
wys dit na die Uit
voerende Arnptenaar in
dien dit gaan oor ‘n saak
wat op sy terrein va).
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Onderhoude in verband
met sy opdrag.

Die aanbeveling is deur die sinode gewysig en soos
voig aanvaar:
Aangesien dit al hoe meer onrnoontlik word orn
die skribaatskap saarn met ander verpligtings
(gerneentelik of sinodale diens) na behore na te
korn, dra die sinode dit aan die Moderatuur op
om die eangeleentheid in verband met werkver
deling en ‘n pro-rata forrnu)e van kornpensasie
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te ondersoek. Indien nodig word met die Fondse
kommissie oorleg gepleeg. (Hand. 1986, bI.
581>.
Toe hierdie saak, saam met ‘n versoek van die kant
van die Algemene Jeugkommissie voor die Algemene
Sinodale Kommissie (ASK) gedien het in Maart 1987,
het die ASK egter besluit dat huHe nie die beginsel van
kompensasie aan ‘n ander Algemene Sinodale Kom
missie kan goedkeur nie, maar dat die he)e saak van
die posisie van die skriba veral in die toekoms, na die
Rasionaliseringskommissie verwys moet word. (Not.
ASK 18, 19.03.87, bI. 6/3.6.5)
2. HUIDIGE POSISIE
2.1 Werksaamhede:
Die skriba word gekies kragtens Artikel 39 as dee)
van die Moderatuur, net soos by die ander
sinodes.
Hy dien as voile lid van die ASK en dien ook daar
as skriba.
Hy is gekies as lid van die Dagbestuur en dien ook
daar as skriba.
Hy word meestal ingesluit in alle afvaardigings
en moet deelneem aan samesprekings wat hy
ook moet aanteken en sorgdra vir die verslag
lewering daarvan.
Hy is verantwoordelik vir alle amptelike korres
pondensie voortvloeiende uit vergaderings en
ander navrae en kommunikasies, behalwe eku
mene en kapeleansake.
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2.4 Posisie teen 1990 — Algemene Sinode:
Beide ds Viljoen en dr Rossouw bereik die ouder
dom van 65 voor die einde van 1990. ‘n Hele
nuwe situasie kan dus ontstaan na die Algemene
Sinode van 1990.
3. Moontlikhede:
Die volgende opsies is voorhande:
3.1 Handhawing van die status quo
Dit is ‘n goeie reeling, maar word geknel deur die
ooriading aan die kant an die persoon van die skri
ba en ‘n onbillikheid teenoor die werkgewer van
die skriba, hetsy hy ‘n gemeente-predikant of ‘n
predikant in diens van ‘n sinode is.
3.2 ‘n Voltydse amptenaar.
Dit sou oorweeg kon word om die volgende op
dragte te kombineer:
*
voltydse skribaat van die Algemene Sinode,
ASK, Dagbestuur en ander subkommissies,
*
Ekumeniese betrekkinge,
*
lnligting,
*
Kantooradministrasie van die Algemene
Sinode (nie van ander algemene sinodale kom
missies nie).
Nadele hieraan verbonde sou moontlik wees:
*
‘n Skriba van die sinode word nie verkies nie.
Dit sal ‘n groot leemte skep.
*
die persoon van die skriba is dan ‘n aan

*

Hy is verantwoordeiik vir die opstel van al die
agendas — ook van die Algemene Sinode onder
leiding van die Kommissie vir Orde en al die no
tules, insluitende die Handelinge van die Sinode.
Effektief beteken dit ook die behartiging van die
redaksionele werk en drukwerk (dit wil sé kon
traksluiting, proeflees, ens.).
Alle reëlings, kennisgewings en korrespondensie
omtrent vergaderings word deur hom behartig.
2.2 Werklading;
Niemand moet die fout maak om te dink dat die
huidige skriba a) hierdie werk kan doen en nog
hierdie tyd beskikbaar het omdat hy in sy pos as
Predikant in Sinodale Diens met opdrag Dooplid
mate, maar ‘n betreklik geringe werklading het
nie. Dit is juis die teenoorgestelde. Die lading is
bo vermoë van een persoon.
Die gevolg is dat ds Viljoen meer ure werk as wat
verwag sou kon word. Nogtans kan al die werk
nie behartig word nie.
Sekere sake moet dus onvermydelik in die slag
bly en die saak is besig om die gesondheid van
die persoon te benadeel.
2.3 Vergoeding:
Die Algemene Jeugkommissie ontvang tans slegs
‘n pro-rata terugbetaling op telefoon oproepe en
dupliseerkoste.
Ds Viljoen self ontvang ‘n jaarlikse honorarium.

*

gestelde amptenaar. Hy sal nie dieselfde ge~
sag en vertroue he as wanneer hy deur die ver
gadering verkies is nie.
Hy kan te veel mag verkry.
Oorlading lyk ook hier ‘n moontlikheid.

3.3 ‘n Verkose skriba:
‘n Verkose skriba wat verantwoordeljk is vir
agendas en notules, maar dit uitvoer deur middel van ‘n voltydse amptenaar. Op hierdie wyse
is die skriba betrokke en verantwoordelik vir die
reëlings, verloop, afhandeling en opvolging wat
normaalweg deur ‘n skriba van ‘n vergadering ge
doen word. Hy doen dit egter nie self nie. Dit
word alles gedoen in opdrag van die skriba. Die
sleurgang word dus weggeneem.
Aanbeveling:
Die Rasionaliseringskommissie oorweeg om ‘n
kantoor en amptenaar beskikbaar te stel vir die
skriba van die Algemene Sinode wat onder sy op
drag die skribaatspligte kan behartig. Hierdie
amptenaar kan ‘n kombinasiepos met ander op
dragte wees, dit wil sê ook ‘n predikant in Sino
dale diens of ‘n k)erklike amptenaar.

Hierby aansluitend het ds GSJ Möller die volgende voorgelé:

In 1970 het die sinode aan die Algemene Kommissie
vir Fondse opdrag gegee om in oorleg met die Bred
Moderatuur en die lnligtingskantore van die Kaapse
en die Transvaalse sinodes ondersoek in te stel na die
wenslikheid om ‘n vaste skribaat vir die Algemene
Sinode te skep.
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By die Algemene Sinode van 1974 het die Algernene
Kommissie vir Fondse teruggerapporteer en twee al
ternatiewe aanbevelings voorgelê:
1. dat ‘n skriba uit die predikante-korps gekies word
wat ‘n voltyse amptenaar sal wees en die kantoor
van die Algemene Sinode sal beman. Hy sal die
inligtingsdiens van die Algemene Sinode moet be
hartig en sal die vergaderings van die Breë Modera
tuur en die Algernene Sinode in adviserende
hoedanigheid bywoon.
of
2. dat ‘n skriba deur die Algemene Sinode op die normale wyse gekies word wat lid van die Modera
tuur is en wat slegs die skribaat behartig en wat
daarvoor ‘n honorarium ontvang terwyl ‘n bedrag
aan sy gerneente betaal word vir die tyd wat hy
aan skriba-werk wy en nie gemeentewerk doen
nie. Daar moet verder ‘n assistent aangestel word
om die kantoor te beman. Laasgenoemde hoef nie
‘n predikant te wees nie. Hy sal die inligtingsdiens
koärdineer.
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Na afloop van ‘n vergadering is die persoon van die skriba
dan eintlik die adres van die sinode met alles wat daarmee
saamgaan. Afhangende van die hoeveelheid werk wat ge
doen moet word, die grootte van die betrokke sinode en die
tydperk wat verloop tot ‘n volgende sinode, sal daar toene
mend aandag gegee moet word aan die moontl)kheid om
‘n skriba van ‘n sinode los te maak van ander verpligtinge.
In die geval van ‘n sinode sal dit seker nie maklik kan ge
beur dat so ‘n persoon ‘n voltydse betrekking beklee nie,
maar in die geval van die Algemene Sinode het dit reeds
sodanig ontwikkel dat dit ‘n geregverdigde besluit kan wees.
Die meerderheid van die kommissies van die Algernene
Sinode is dan ook van oordeel dat die tyd daarvoor ryp is.
Die verdeling van bepaalde pligte tussen die kantoor van dr
Rossouw en die persoon van ds Viljoen is miskien vir die
huidige ‘n werkbare ooreenkoms, veral in die hg van die feit
dat ds Viljoen ook oor kantoorfasihiteite in die Sinodale Sen
trurn in Pretoria beskik, maar indien die skriba van die Alge
mene Sinode in die toekoms weer ‘n gerneentepredikant is
of in ‘n ander sentrurn woon, sal dit einthik vir horn ‘n
onhoudbare posisie word.

Die Algemene Sinode van 1974 het baie aandag aan
hierdie alternatiewe voorstelle gegee. Terselfdertyd is
geworstel met die vraag of die pos van die Algernene
Sinode se Skakelbeampte vir Ekumene bekostig kan
word en voortgesit moet word.

Dit is aan die Kornrnissie gestel dat die Algemene Sinode
‘n predikant in Sinodale diens as voltydse skriba van die
sinode en die Algemene Sinodale Kommissie behoort te
benoem. Dit beteken dat die skriba nie hanger ‘n verkose lid
van die Moderatuur en die Algemene Sinodale Kommissie
is nie, rnaar wel ‘n amptenaar van die sinode.

Die Tydelike Kommissie vir Fondse moes die sinode
oor hierdie sake adviseer en begrotings aan die sinode
voorlê.

Ter motivering is die volgende genoem:

Uit die begrotings het dit geblyk dat die verskil in die
finansiële implikasies tussen die twee alternatiewe
aanbevelings so gering is dat die Tydelike Kommissie
vir Fondse van oordeel was dat die Algemene Sinode
‘n vaste skribaat moes skep. Daar het trouens ‘n
duidelike voorstel met die strekking voor die sinode
gedien. Voordat egter tot ‘n beslissing gekom is, het
drr Gericke en Vorster voorgestel dat die pos van
Ekumeniese Skakelbeampte, wat ook die lnligtings
diens en die kantoor van die Algemene Sinode moes
behartig, voortgesit word. Die Algemene Sinode is die
versekering gegee dat “goedgesinde lidmate” vir al
die uitgawes wat daaraan verbonde sou wees, sou in
staan en dat dit die sinode niks sou kos nie. Die voor
stel is eenparig aanvaar.
Toe die voorstel oor ‘n vaste skribaat op ‘n later sta
dium dien, het die sinode besluit om nie ‘n voltydse
skribaat daar te stel nie.
Gevolgtrekking:
Daar was nie beginselbesluite oor die Skribaat geneem
wat later herroep is of herroep moes word nie.

1. Die administratiewe las wat die skribaat van die Alge
mene Sinode en die ASK meebring, is sodanig dat dit
tans ‘n leraar wat daartoe verkies word, se gewone werk
totaal oorheers. Die gerneente/kommissie in wie se diens
so ‘n leraar staan, ly skade as gevolg daarvan en “sub
sideer” einthik hangs die weg die Ahgernene Sinode.
2. Die huidige stelsel plaas ‘n onbihlike las op die gewete
van so ‘n man as gevolg van bogenoemde faktore.
3. Die beginsel van voltydse skribas vir komrnissies wie se
werk dit regverdig, is lank reeds aanvaar. Waarorn nie
ook by die sinode en die ASK nie?
‘n Ander aspek wat hier aangesny behoort te word is die
kombinering van opdragte soos wat dit tans in die gevah van
dr Rossouw se opdrag geld. Hy is direkteur van lnhigting
sowel as van Ekurneniese Sake. Die moonthikheid is genoern
dat daar meriete in kan wees om ‘n persoon voltyds af te
sonder vir die administratiewe phigte verbonde aan die skri
baat van die Ahgemene Sinode, mits dit gekoppel word aan
lnhigting. Daar is van die kornrnissies wat van oordeel is dat
die ekumeniese betrekkinge minder aandag behoort te ver
kry.
In hierdie verband is die volgende voorstelle gemaak:

Dit is aan die Kommissie gestel dat die Kerkreg in hierdie
verband ‘n dienende en nie ‘n regerende funksie nie, moet
vervul. Daarby is daar in die huidige kerkhike praktyk geen
vaste voorbeeld in hierdie verband nie. Die antwoord moet
gesoek word in die beste praktiese reeling.
In die praktyk het dit reeds in feithik alle sinodevergaderings
so ontwikkel dat die verkose skriba nie meer die notuhe van
die vergadering hanteer nie, of dan hoogstens in ‘n geringe
mate wat tafelaantekeninge betref. Die notule word deur
die notulekommissie hanteer. Die taak van die skriba tydens
die vergadering van die sinode het toenemend verander in
die van ‘n persoonhike assistent vir die voorsitter.

1. Enige afgevaardigde word verkies orn tydens die sinode
sitting skriba-verpligtinge na te kom en in die reses op
te tree as notuherende skriba van die ASK. (Hy is as
ampsdraer voIle lid van die Moderatuur/ASK).
2. Die predikant in diens van die Algemene Sinode vir
Ekumeniese Sake en lnligting tree op as uitvoerende
amptenaar van die ASK en sy Dagbestuur. (Hy is amps
halwe lid van die ASK).
4.1.7.3 Gevolgtrekking:
Nieteenstaande die gewehdige getuienis in die guns van die
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daarstelling van ‘n predikant in Algemene Sinodale diens as
voltydse skriba van die Algemene Sinode is die Kommissie
tog oortuig dat die nadele daaraan verbonde groter is as die
voordele. Daarbenewens is die Kommissie nie oortuig van
die feit dat die skribaat alleen ‘n voltydse ~05 regverdig nie
en sal so ‘n predikant in sinodale diens tesame met ‘n sekre
taresse, ‘n begroting, volgens die syfers van 1990, van
Ri 91 480 plus ‘n eenmalige toerustingsuitgawe van
Ri5 000 verg.
Indien slegs vir ‘n administratiewe beampte as huip vir ‘n
honorer verkose skriba voorsiening gemaak moet word,
word bereken dat ‘n bedrag van R74 500 per jaar vir die
eerste jaar voorsien moet word, sowel as ‘n eenmalige bedrag van R12 000 vir meubels en toerusting.
Dat daar egter verligting moet kom ten opsigte van die
administratiewe las wat die skriba moet dra, is wel duide
uk. Die Kommissie wil egter nie voorskriftelik wees ten op
sigte van die bepaalde huip nie, aangesien dit in die persoon
van ‘n administratiewe beampte of by wyse van vergoeding
aan die “werkgewer” van die verkose skriba met die oog
op vermindering van sy gewone opdrag kan geskied. Daarom
is die Kommissie van gevoele dat dit in die vorm van ‘n be
grote bedrag aan ‘n verkose skriba beskikbaar gestel moet
word vir aanwending soos hy in oorleg met die Algemene
Sinodale Kommissie dit goed vind.
4.1.7.4 Aanbeveling:
Die Algemene Sinode besluit
1. om voort te gaan met die verkiesing van ‘n skriba uit dip
geledere van die afgevaardigdes na die betrokke ver
gadering met behoud van die gebruiklike honorarium aan
die skriba;
2. orn vir die skriba vir die administrasie van die pos ‘n be
grote bedrag beskikbaar te stel vir aanwending in oor
leg met die Algemene Sinodale Kommissie soos goc
gevind;
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Die Ad hoc-kommissie het uit die volgende persone bestaan:
Proff JS Kellerman (sameroeper), JH Smit, BA Muller, D
Crafford, CJA Vos, drr CMPauw, FM Gaum, AM Hofmeyr,
LC Dressel, MM Nieuwoudt, di HJ Linde en M Smuts, mr.
Die Ad hoc-kommissie het die reg van koöpsie gehad en het
dr WJ Botha van die Algemene Kommissie vir Leer en Ak
tuele Sake gekoöpteer. Wat hierna voig, is die versiag van
die Ad hoc-komissie:

4.1.8.2 Beoordeling:
4.1.8.2.1 Verslag van die Ad hoc-kommissie:
1. Probleemstelling:
Die Ned Geref Kerk het deur die loop van jare sy werk
deur middel van kommissies gedoen. Die werksaamhede
het so uitgebrei en knelpunte het ontstaan wat herbesin
ning op hierdie terrein noodsaaklik maak. Sommige van
hierdie terreine is die volgende:
*

Die moontlikheid van gemeentes om maklik hul roeping aan meerdere kerklike vergaderings en kommis
sies oor te laat en dus bloot instandhoudingsgerig te
raak.

*

‘n Oorvleueling van die opdragte aan die verskillende
kommissies wat verwarring skep.

*

*

Kommissies genereer werk wat buite hulle opdrag val.
Daar bestaan steeds ‘n aantal “grenssake” wat op
meer as een kommissie se terrein val en tans hanteer
word deur die instelling van skakelkommissies.

*

Die inbeweeg van kommissies op terreine wat streng
gesproke nie by die Algemene Sinode tuishoort nie.

3. om opdrag te gee aan die Algemono Kommis&io vir
Fondse om vir hierdie uitgawe te begroot sodat fondse
reeds beskikbaar is vanaf 1 November 1990.

2. Beoordellng;
2.1 Uitgangspunte:

4.1.8 AANTAL EN HERSTRUKTURERING
VAN KOMMISSIES:

2.1 .1 As prinsipiële uitgangspunt geld die omvattende
bediening van die evangelie deur die gemeente in
sy gerigtheid op homself ~n op die wereld in diens
van die koms van die koninkryk van God. Die
strukture en organiasie van die kerk moet diens
baar wees aan die mees effektiewe funksioner
ing van die gemeente van Christus.

4.1.8.1 Probleemstelling:
Reeds in 1982 het die Algemene Sinode aan die Algemene
Kommissie vir Ampsbediening en Evangelisasie en die Al
gemene Sinodale Sendingkommissie opdrag gegee om oor
die begripsonderskeiding tussen Sending en Evangelisasie
te besin en te rapporteer. By die sinode van 1986 is gerap
porteer dat die besinning nog nie afgehandel is nie en dat
dit moet voortgaan. Verder is aanbeveel dat die Algemene
Kommissie vir die Diens van Barmhartigheid ook deur die
bespreking geraak word en deel daarvan moet uitmaak.

2.1.2 As uitgangspunt geld steeds wat in Artikel 22 van
die Kerkorde staan: “In meerdere vergaderinge
word alleen die sake behandel wat daar tuishoort
of daarheen verwys is deur mindere vergaderinge,
of wat nie in mindere vergaderinge afgehandel kon
word nie.”
2.1 .3 Die Algemene Sinode is primer ‘n beleidsinode met
verdere begrensde werksaamhede wat nie deur
mindere vergaderings afgehandel kan word nie.

Toe hierdie drie kommissies hulle samesprekings sedert
1986 hervat het, is heel gou ontdek dat die werksterrein
van die Algemene Jeugkommissie ook ter sprake kom.
Daarom is die Algemene Sinodale Kommissie versoek om
die Algemene Jeugkommissie by hierdie opdrag in te sluit.
Op 8 September 1 988 is ‘n memorandum van die Algemene
Kommissie vir Ampsbediening en- Evangelisasie oor die saak
in behandeling geneem.

2.1 .4 Die Kerkorde maak voorsiening vir die benoeming
van kommissies in Artikel 46: “Die Algemene
Sinode mag kommissies benoem am ham van advies te bedien of am besluite en opdragte uit te
voer”

Daar is egter geoordeel dat hierdie aangeleentheid verdere
besinning nodig het en daarom is ‘n Ad hoc-kommissie
benoem om aandag aan die saak te gee.

2.1 .5 As uitgangspunt word geneem dat die twee ter
reine waarop die kerk funksioneer die gemeente
en sendingbediening is.
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Vir hierdie twee terreine behoort daar kommissies
na behoefte te wees te wete vir Gemeente
bediening en Sendingbediening. Dit kan “Bedie~
ningskommissies” genoem word. Aanvullend
hierby kan “Dienskommissies” daargestel word
ter wille van die effektiewe funksionering van die
kerk.
2.2 Bedieningshandehinge:
2.2.1 Die bedieningshandelinge of die wyses (modi)
waardeur die drie-enige God deur sy Woord tot
die gemeente en deur die gemeente tot die wêreld
kom, is: verkondiging, pastoraat, onderrig, ere
diens, diens van gebed, getuienis, diens van barm
hartigheid en onderlinge gemeenskap. In die op
bou van die gemeente gaan dit om die geIntegreer
de geheel van hierdie modi. Elkeen van die modi
bou die gemeente op vir sy diens tot eer van God
en hell van die wêreld.
2.2.2 Dit gaan in al die bedieningshandeling om die
gemeente en die wêreld. Daar is dus die bedie
ninge wat meer gerig is op die gemeente en ander
wat meer gerig is op die wêreld. Daar is met ander
woorde geen waterdigte skeiding tussen die twee
terreine nie. Onder die bedieninge wat meer ge
rig is op die gemeente, sou in die algemeen die
wees wat gerig is op gemeentebou. Die bediening
wat gerig is op die wêreld is die sending- en
evangelisasiewerk, asook die diakonaat in sy mis
sionére dimensie.
2.2.3 In a) hierdie bedieningsfasette is daar ‘n perspek
tief wat wyer gaan as die plaaslike gemeente en
die kerkverband, naamlik die van die koninkryk
van God. Die visie van die kerk is gerig op die einde
van die aarde en die eindes van die tyd met die
oog op die koms van die koninkryk van God.
2.2.4 Hierdie bediening is die verantwoorde)ikheid van
die kerk as liggaam van Christus op aarde.
2.2.5 Vir die meer effektiewe uitvoering van die be
diening benoem die kerkiike vergaderinge ver
skillende kommissies met bepaalde opdragte.
2.3 Die Algemene Sinode:
[Hierdie paragraaf is reeds aangehaal onder punt 4.1 .1.2
van hierdie verslagi
2.4 Onderskeiding van terreine waarvoor daar kommis
sies benoem kan word:
2.4.1 In die hg van die bediening aan die gemeente en
aan die wéreld behoort daar twee terreine te wees
waarvoor kommissies benoem kan word, naam~
uk gemeentebediening en sendingbediening.
A. GEMEENTEBEDIENING B. SENDINGBEDIENING
Waaronder die volgende onderskei kan word:
*
*
*
*
*
*
*
*
*

erediens
toerusting
gemeentebou
kategeset
pastoraatt
diakonaat
koinoniat
getuienist

*
*
*
*
*
*
*
*

evangehisering
erediens
toerusting
gemeente-uitbou
kategeset
pastoraatt
diakonaat
koinoniat
getuienis en sosiale
getuienis

*
*
*
*

verkondigingt
mediabedieningt
interkerkhike skakehing
kerkvervreemde

*
*

verkondigingt
mediabedieningt

(t Hierdie handehinge op die twee terreine werk oor en
weer op mekaar in en kan nie geskei word nie.)
2.4.2 Onder gemeentebediening ressorteer amps
bediening met die oog op gemeentebou.
2.4.3 Onder sendingbediening ressorteer amps
bediening met die oog op sending en evangelise
ring.
2.4.4 Twee funksies van die gemeentebediening moet
vanweë die aard en omvang uitgesonder word,
naamlik jeugbediening en barmhartigheidsdiens.
Die diakonie van die p)aaslike gemeente moet in
noue verband met en binne die gemeentebedie
ning funksioneer. Die diakonaat het egter ook ‘n
roeping om Oór die gemeentegrense heen missio
nêre diakonaat te beoefen. Netso moet die jeug
aksies ook in noue samewerking met die
gemeentebediening funksioneer.
2.5 Binne die raamwerk van gemeentebediening kan nog
twee funksies onderskei word wat van besondere
belang is vir die opbou van die gemeente, te wete
erediens en interkerkhike skakehing.
2.6 Vir die volgende werksaamhede/bedieninge kan ter
reine vir kommissiewerk dus onderskei word:
A. GEMEENTEBEDIENING
1. Ampsbediening en gemeentebou met twee sub
kommissies vir erediens en interkerkhike skakehing.
2. Jeugbediening
3. Diens van Barmhartigheid
B. SENDINGBEDIENING
Met afdelings vir sending, evangehisasie en missionêre
diakonaat.
2.7 Dienskommissies
Ter whIle van die effektiewe diens aan die kerk is
dienskommissies nodig wat hoofsaakhik bestaan uit
deskundiges byvoorbeeld
2.7.1
2.7.2
2.7.3
2.7.4
2.7.5
2.7.6

Algemene Sinodahe Kommissie
Ahgemene Kommissie vir Argief
Algemene Kommissie vir Fondse
Algemene Regskommissie
Algemene Kommissie vir Leer en Aktuehe Sake
Ahgemene Kommissie vir Kerk)ike Media (wat die
werk insluit wat vroeër deur die AKLTP behartig
is).
2.7.7 Algemene Kommissie vir Teologiese Opleiding
(waarby die Hugenote-koflege ingeshuit word.)
3. Aanbevehings
3.1 Uitgangspunte:
IHierdie paragraaf is vohiedig aangehaa) onder punt 2.1
van hierdie hoofstuk en word nie weer herhaah nie.]
3.2 Die Taak van die Algemene Sinode:
[Hierdie paragraaf is reeds aangehaa) onder punt 4.1.1 .2
van hierdie verslag]
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3.3 Kerkorde-artikels en Reglemente
Die Algemene Sinode wysig die betrokke artikels van
die Kerkorde en keur die gewysigde reglemente van
sy onderskeie kommissies goed.
4.1.8.2.2 Ander getuienisse:
Die getuienisse van kommissies wat nie deur die bostaande
geraak word nie, word nie hier behandel nie maar wel later
in die verslag.
Die Algemene Regskommissie het ‘n studieopdrag antyang in verband met die reglemente van die kommissies.
Hulle verslag in hierdie verband Iui soos volg:
1. Opdrag:
Met betrekking tot die Reglement van Kommissies het
die Algemene Sinode in 1 986 soos volg besluit:
Die sinode dra dit aan die Algemene Regskom
missie op om die reglemente van die verskillende
kommissies in oorleg met die onderskeie kommis
sies na te sien met die oog op eenvormigheid.
2. Uitvoering van die opdrag:
2.1 In die uitvoering van hierdie opdrag sal daar ener
syds rekening gehou moet word met die algemene
beginsels wat geld vir die funksionering van kerk
like kommissies terwyl daar aan die anderkant ook
rekening gehou sal moet word met die eiesoortige
taak van elkeen van die verskillende kommissies.
2.2 Die volgende algemene vereistes vir die funksio
nering van alle kerklike kommissies kan gelden
tifiseer word:
2.2.1 Die liggame wat die taak van regering, opsig en
tug in die kerk het, is die kerkraad, ring, sinode
en Algemene Sinode. Hierdie kerkvergaderinge
neem die besluite en gee die opdragte aan die
kommissies.
2.2.2 Die wyse waarop die betrokke kommissie saam
gestel word moet ook duidelik omskryf word.
2.2.3 Die wyse waarop die betrokke kommissie vaka
tures, wat mag ontstaan, sal aanvul, moet ook
aangedui word.
2.2.4 Daar behoort ook ‘n algemene taakomskrywing
vir die betrokke kommissie te wees.
2.2.5 Dit is belangrik dat die kommissies aan die
betrokke kerkvergadering verslag moet doen ten
opsigte van die take wat hy afgehandel het. Hy
kan egter die vergadering ook met adviese dien
ten opsigte van die take waartoe hy dink dat daar
‘n behoefte sou bestaan om dit te onderneem.
2.2.6 Dit is baie belangrik dat kerklike kommissies nie
buite hulle opdragte mag optree nie en dat al hulle
handelinge deur hulle opdraggewende kerkver
gadering goedgekeur moet word.
2.2.7 Kommissies moet ook weet dat tensy hulle
opdraggewende vergadering hulle die opdrag ge
gee het om ‘n bepaalde opdrag sonder verdere ver
slag af te handel, alle opdragte eers finaal afge
handel is nadat die opdraggewende vergadering
die handeling goedgekeur het.
3. Gegewe bogemelde riglyne kom alle kommissies van
die Algemene Sinode ooreen om hulle reglemente vol
gens die volgende skema te skryf:
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3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8

Naam
Doelstelling(s)
Opdrag
Magte/Pligte
Konstituering en vergaderings
Uitvoerende Komitee
Subkommissies
Wysiging van reglement.

4. Aanbeveling
4.1 Die Algemene Regskommissie keur bogenoemde rig
lyne vir Kommissies van die Algemene Sinode goed
en stuur dit na die onderskeie kommissies vir hulle
kommentaar. Nadat die kommentaar ontvang is, kan
‘n finale verslag vir die Algemene Sinode voorberei
word.
4.2 Indien daar bepalings in ‘n reglement van ‘n kom
missie is wat volgens die wette van die staat vereis
word, moet dit behou word.
Na aanleiding van die verslag van die Ad hoc-kommissie wat
oor die herstrukturering van die kommissies besin het, het
die Algemene Sinodale Sendingkommissie (ASSK) die vol
gende geskryf:
Dit is vir my aangenaam om, soos ooreengekom, die vol
gende besonderhede aan u te gee in verband met die
naam van die ASSK:
1. Naam:
Algemene Kommissie vir Sending en Evangelisasie
2. Kommentaar:
Ons het aanvanklik geoordeel dat, hoewel almal nie geluk
kig is met die woord “bediening” aan die einde nie, ons
maar daarby sal inval. Intussen het ons prof Louis Eksteen
geraadpleeg. Hy sê “Jeugbediening” en “Gemeente
bediening” is in orde, maar nie “Sending en
Evangelisasiebediening” nie. Dit sluit aan by ons eie aan
voeling, en ons vra dat, soos die AKDB, ons wel onder
die bedieningskommissies geplaas sal word, maar sander
die byvoeging van “bediening” by die naam van die
komm issie.
Na aanleiding van die verslag van die Ad hoc-kommissie wat
oar die herstrukturering van die kommissies besin het, het
die Dagbestuur van die Algemene Sinodale Kommissie
tydens sy vergadering van Februarie 1990 die volgende
geskryf:
1. Die Dagbestuur het vereers ernstige probleme met die
basiese uitgangspunte naamlik:
*
dat die kerkverband tot groat mate buite rekening
gelaat word;
*
die verhouding van kerk tot kerk en
*
van kerk tot staat figureer nie;
*
die gebruik van die twee woorde “gemeente” en
“kerk” is verwarrend;
*
‘n bepaalde bedieningsmodel funksioneer ten koste
van beproefde modelle.
2. Die Dagbestuur het oak probleme met die nuwe same
stelling van die ASK:
*
die kommissie word te groat. Die kosteaspek kom
na yore;
*
die ASK word ‘n blote dienskommissie terwyl hy
in werklikheid in die “reses” namens die Algemene
Sinode moet optree. (Dit word wel erken in sy be
slissingsreg op paste.)
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Na aanleiding van die versiag van die Ad hoc-kommissie wat
oor die herstrukturering van die kommissies besin het, het
die Uitvoerende Komitee van die Algemene Jeugkommissie
(AJK( versoek dat verdere samesprekings met die Kommis
sie gevoer moet word en is die volgende getuienis voorgelé:
Die AJK is van mening dat die onderskeiding tussen
bedienings- en dienskommissies nie so rigoristies behoort
te wees nie. Die kommissies val primer in een van die
twee kategorieë. ‘n Kommissie kan dus primer ‘n bedie
ningskommissie wees met bepaalde diensfasette. En an
dersom. Dit is soos twee sirkels wat effens oormekaar
val.
Die Rasionaliseringskommissie beveel aan dat die Alge
mene Sinode wat werksaamhede betref ondermeer as
taak het: “die behartiging van sake waar eenvormigheid
vir die hele kerk noodsaaklik is.,,
Die AJK wit daarop wys dat hy deur die jare, kragtens
sy opdrag om eenvormige kategese- en ander jeug
materiaal aan die kerk te voorsien (en wat ook telkens
herhaal is), noodwendig ook bepaalde werksaamhede
moes uitvoer. Die AJK se missie val dus beide op die
bedienings- en die diensterrein volgens genoemde onder
skeiding.
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2.1.1 Bedieningskommissies:
2.1 .1 .1 Algemene Kommissie vir Diens van Barmhartigheid
(AKDB);
2.1.1.2 Algemene Kommissie vir Gemeentebediening
(AKG):
2.1.1.3 Algemene Kommissie vir Jeugbediening (AKJ);
2.1 .1 .4 Algemene Kommissie vir Sending en Evangelisasie
(AKSE):
2.1.2 Dienskommissies:
2.1.2.1 Algemene Sinodale Kommissie (ASK); (Wat ook
Ekumene behartig);
2.1.2.2 Algemene Kommissie vir Argief (AKA);
2.1.2.3 Algemene Kommissie vir Fondse (AKF);
2.1.2.4 Ahgemene Kommissie vir Kerklike Media (AKKM);
2.1.2.5 Algemene Kommissie vir Leer en Aktuele Sake
(AKLAS);
2.1.2.6 Algemene Kommissie vir die Agenda (AKAG);

4.1 .8.3 Gevolgtrekking:
Die bostaande besinning oor die herstrukturering van die
kommissies van die Algemene Sinode is vir hierdie kommis
sie aanvaarbaar. Dit sluit ook die verandering van die naam
van die ASSK in.
Waar die Ad hoc-kommissie verwys na wysiging van Artikel
22 van die Kerkorde, word die aandag daarop gevestig dat
dit reeds onder punt 4.1 .1 van hierdie versiag behandel is.
4.1.8.4 Aanbeveling:
Die Algemene Sinode besluit soos volg:
1. Uitgangspunte:
Die Algemene Sinode aanvaar die volgende uitgangs
punte ten opsigte van die herstrukturering van sy
kom missies:
1 .1 As prinsipiele uitgangspunt geld die omvattende bedie
ning van Jesus Christus in en deur sy kerk in die wêreld.
Die bediening van die evangelie van Jesus Christus deur
die gemeente is gerig op homself en die wêreld in diens
van die koms van die koninkryk van God. Die strukture
en organisasie van die kerk moet diensbaar wees aan
die mees effektiewe funksionering van die gemeente
van Christus;
1.2 Die Algemene Sinode is primer ‘n beleidsinode met
begrensde werksaamhede soos omskryf in Artikel 43
van die Kerkorde;
1 .3 Die twee terreine waarop die kerk funksioneer is die
gemeente- en sending en evangelisasiebediening. Vir
hierdie twee terreine behoort daar kommissies te woes
wat Bedieningskommissies genoem word.
Aanvullend hierby kan Dienskommissies daargestel
word ter wille van die effektiewe funksionering van die
kerk.

2.1.2.7 Algemene Kommissie vir Kerkreg (AKKR);
2.1 .2.8 Algemene Kommissie vir Opleiding in die Teologie
(AKOT);
2.2 om sinodes, ringe en gemeentes to versoek om hulle
ooreenstemmende kommissies volgens hierdie riglyne
te herstruktureer.

4.1.9 SAMESTELLING EN VERGADERINGS
VAN DIE KOMMISSIES:
4.1 .9.1 Probheemstelhing:
Die kommissie van die Algemene Sinode is hoofsaaklik
saamgeste( uit een verteenwoordiger per sinode, dus e(f per
sone. Hierbenewens word bepaalde kundiges, waaronder
predikante in sinodale diens, ook gewoonlik op die betrokke
kommissies benoem. Die probleem aan hierdie wyse van
sameste(Iing verbonde, is dat die kommissies te groot is,
uit die uithoeke van die Suider-Afrika bymekaar moot kom
en dus nie maklik funksioneer nie. Dit is dan ook ‘n groot
bydraende faktor tot ‘n duur besluitnemingsprosedure.
Dit is egter so dat sinodale betrokkenheid en inspraak by
kommissiewerk van groot waarde is. Die nodige kundigheid
wat in kommissies aanwesig moet wees ten einde doel
treffend te funksioneer is egter eweneens van groot be(ang.
Sinodale betrokkenheid en deskundigheid is dus die twee
norme wat by die samestelling van kommissies behoort te
ge(d.
4.1 .9.2 Beoordehing:
Die Algemene Kommissie vir Ampsbediening en Evan
gehisasie vat die probleem saam met die volgende voorstel:
Kommissies word saamgestel op grond van kundig
heid en effektiwiteit en wel op so ‘n manier dat die
personeel so klein as moontlik moet wees.

2. In die hg van die bostaande besluit die Algemene Sinode
2.1 om sy bestaande kommissies te herstruktureer as
Bedieningskommissies en Dienskommissies en wel
soos volg:

Die Algemene Jeugkommissie (AJK) is van oordeel dat hier
die probleemstelling nie op hom van toepassing is nie aan
gesien die AJK op cirie uitgebreide gespesialiseerde terreine
funksioneer te wete doophidmate, jong belydende hidmate
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en opvoeding en onderwys en daarvoor is die mannekrag
van die huidige samestelling noodsaaklik. Die AJK is daarom
van oordeel dat hy nie verklein moet word sonder om kun
digheid, effektiwiteit en sinodale betrokkenheid in te boet
nie. Die deskundigheid van predikante in sinodale diens is
vir die AJK van wesensbelang. Indien die tendens om
predikante in sinodale gebiede uit te faseer voortgaan, bring
dit mee dat die predikante in algemene sinodale diens se
fun ksie des te belangriker word met die oog op onder meer
studie, navorsing, beleidsbepaling, koordinering en voor
ligting aan die kerk met die oog op doeltreffende jeug
bediening. Die AJK is daarom van oordeel dat hy steeds so
saamgestel moet word dat die predikante in sinodale diens
met opdrag jeug almal sittingsreg sal he. Dit is nodig ter wille
van effektiwiteit. Immers die AJK is van oordeel dat alle
predikante in sinodale diens op alle ooreenstemmende kom
missies van die Algemene Sinode behoort te dien.
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Die Algemene Kommissie vir Ampsbediening en Evangelisa
sie maak die volgende voorstel in verband met vergaderings:
Kommissies vergader normaalweg twee keer tussen
sinodes en wel so dat:
*
die eerste vergadering gewy word aan die samestelling
van sub-kommissies, toewyding van opdragte en die
tref van die nodige administratiewe reëlings;
*

*

*

die tweede vergadering gewy word aan die verwerking
van die verslae van die subkommissies en voorberei
ding van die verslag aan die sinode;
die dagbestuur behartig administratiewe aangeleent
hede wat mag opduik;
vorderingsverslae van die sub-kommissies word per
pos aan lede besorg vir kommentaar.

Daar is kommissies wat bale sterk voel oor verteenwoordi
ging van al die sinodes in ‘n bepaalde kommissie. Die Alge
mene Argief Kommissie vra selfs dat sy personeel vergroot
moet word om verteenwoordiging aan al die sinodes te kan
verleen. Deskundigheid, so word algemeen geoordeel, moet
gevind word in die teenwoordigheid van predikante in alge
mene sinodale diens en in sinodale diens op al die ooreen
stemmende kommissies, sowel as in die persone van
dosente aan die Fakulteit Teologie. Hierdie deskundigheid
is vir talle kommissies van die allergrootste belang.
Die samestelling van die Algemene Sinodale Kommissie
word oak aangespreek in die sin dat gevra word dat al die
kommissies van die Algemene Sinode met adviserende stem
op die Algemene Sinodale Kommissie verteenwoordig moet
wees.
Wat subkommissies betref het die Algemene Sinodale Sen
dingkommissie vermeld dat sy subkommissies reeds dras
ties verklein is. Ook die AJK het getuienis in hierdie verband
voorgele. Verkleining behoort ‘n algemene tendens te wees
by al die kommmissies, maar dit word beskou as ‘n interne
aangeleentheid waarvoor geen hepaalde voorskrifte gegee
word nie.
‘n Vraag na wie op die verskillende kommissies moet dien,
word soos voig deur die Algemene Kommissie vir Fondse
aangespreek:
Die Kommissie vir Kommissies behoort nie lede wat jare
lank op kommisies dien net ipso facto te kontinueer nie, maar
die kundigste en gemotiveerdste lede moet benoem word.
Kontinuiteit mag nie ten koste van kwaliteit geskied nie. Hier
mee word gesê dat die Kommissie vir Kommissies elke pla
sing op meriete moet doen en die talryke begenadigde gawes
van die Here aan ons kerk optimaal benut. Heeltemal te veel
individue dien op te veel kommissies met skitterende poten
siaal van baie persone onbenut.

As motivering word die volgende vermeld:
1. Vergaderingskoste is een van die duurste items op
die huidige begroting.
2. Meer effektiewe aanwending van kleiner geografies
georienteerde sub-kommissies kan deeglike besinning
teen billike koste verseker.
3. Daar is ‘n minimum werksaamhede wat jaarliks ver
slag vereis. Dit kan deur die dagbestuur gehanteer
word.
4. Te groot kommissies is nie effektiewe besinnings
liggame nie. Duur kostes plaas druk vir korter ver
gaderings op sulke kommissies. Hoe grater die kom
missie, hoe meer is die waarskynlikheid dat sommige
lede nie aktief aan besprekings en besluite deelneem
nie.
In hierdie verband ui die versoek van die Algemene Sino
dale Sendingkommissie (ASSK) na aanleiding van sy ver
gadering in Januarie 1990 soos volg:
2. Samestelling
2.4 een dosent in Sendingwetenskap van elke
Teologiese Fakulteit na die Ned Geref Kerk. Ander
dosente mag op eie koste sitting verkry met advi
serende stem.
4. Konstituering en vergaderinge
4.1 Die kommissie hou drie gewone vergaderings tus
sen sittings van die Algemene Sinode;
4.2 Die kommissie benoem by sy konstituering:
4.2.1 ‘n voorsitter, ‘n ondervoorsitter en ‘n skriba;

Wat die vergaderings van die kommissies betref, word gesê
dat kommissies alleen behoort te vergader as daar bepaalde,
genoegsame werk is wat afgehandel moet word. Dit im
pliseer dat kommissies nie noodwendig jaarliks hoef te ver
gader nie. Baie werk kan byvoorbeeld per omskrywe afge
handel word. Daarby behoort dagbesture toenemend gebruik
te maak van telefoonkonferensies wat aansienlik meer
koste-effektief is.

4.2.2 ‘n uitvoerende komitee, bestaande uit die voor
sitter, ondervoorsitter, voltydse predikant(e) in al
gemene sinodale diens, Getuienisbediening en ‘n
addisionele lid;

Die AJK is egter van oordeel dat vanweë die omvang, uit
eenlopendheid, gespesialiseerdheid en deurlopende aard van
die werksaamhede van die kommissie jaarlikse vergaderings
vir hulle belangrik is.

Die ASSK vra vriendelik:
2.2 Dat in die geval van interkerklike skakeling .— dit wil
sê met lede van die Ned Geref Kerkfamilie — sorg
gedra sal word dat daar oak persone met onder

4.2.3 sodanige onderkomitees as wat nodig mag wees
vir spesifieke opdragte. Lidmate van die Ned Geref
Kerk-familie mag gekoöpteer word.
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vinding en kundigheid op hierdie terrein op die kom
missie dien.
Ter motivering word die volgende vermeld:
3. Dosente in Sendingwetenskap
In ons voorstel vir die reglement vir die Kommissie
het ons onder punt 2.4 ‘n ander voorstel as die van
die Ad hoc-kommissie. Die ASSK oordeel dat dit
noodsaaklik is dat elkeen van die Sendingdeparte
mente op die ASSK verteenwoordig sal wees en wel
om die volgende redes:
3.1 Vanweë die waardevolle bydrae wat die broeders
voortdurende lewer tot die werk van die ASSK wat
veral met beleidsaangeleenthede werk en baie
navorsing moet doen.
3.2 Ter wille van noue skakeling tussen die Teologiese
Fakulteite en die kerk. Die gedagte van die Ad hoc
kommissie van een verteenwoordiger namens al die
Fakulteite in Teologie het probleme omdat daar nie
altyd noue skakeling tussen die Fakulteite onderling
plaasvind nie, en ‘n verteenwoordiger van die Uni
versiteit van Pretoria, byvoorbeeld, dus mm effek
op Stellenbosch en Bloemfontein gaan he. En vir die
Sending is noue skakeling tussen Fakulteit en kerk
van die grootste belang.
4. Getal vergaderings van die Kommissie
Die ASSK oordeel dat drie vergaderings tussen
sinodes noodsaaklik is:
een net ná die sinode vir konstituering, die aanwys
van kommissies en beplanning vir die uitvoer van op
dragte van die sinode;
een nà twee jaar om verslae van kommissies te ont
yang en te beoordeel en waar nodig vir verbeterings
terug te verwys;
een om opdragte te finaliseer en die verslag aan die
Algemene Sinode gereed te maak.
5. Getal deskundiges
Die ASSK is gelukkig met u aanbeveling van drie
deskundiges behaiwe in die geval van die Beheerraad
van die Christelike Lektuurfonds en sy kommissie:
Sendinguitgewers.
Daar lê ‘n bepaalde geskiedenis agter die groter ge
tal deskundiges op die Beheerraad en die Kommissie
vir Sendinguitgewers, en moontlik ‘n ooreenkoms met
die NGKA. Die ASSK is besig om verdere inligting hier
oor in te win en sal dit aan u voorlé sodra ons daar
oor beskik.
Van die Algemene Komitee van die Vrouediens (AKV) is die
volgende voorlegging ontvang:
Cm effektief en sinvol tot nut en diens in die kerk te wees,
beskou die AKV dit as ‘n groot voorreg, maar ook as van
die uiterste belang vir die dienswerk van vroue, dat die
AKV sitting sal he in die kommissies van die Algemene
Sinode. U moet in gedagte hou dat die vrou wat namens
die AKV in ‘n kommissie sitting het, voorsitter, onder
voorsitter of sekretaresse van die Vrouediens van ‘n sino
dale gebied is. Wat die vroue hoor en leer van die kom
missies is van onskatbare waarde vir die vroue. Die ter
sake inligting word deurgestuur tot by elke gemeente in
al elf sinodale gebiede. Kerkrade en ringe neem gewoon
lik kennis van meerdere vergaderings se besluite, maar
daar is geen manier waarop belangrike inligting by vroue
uitkom nie. Vroue werk baie hard om sinvol betrokke te
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wees in die kerk. Die bykans nege en ‘n half miljoen rand
wat Vrouedienste per jaar (bykans R34 miljoen oor vier
jaar) vir kerklike projekte insamel is sekerlik vir die kerk
van groot waarde. Op die besonderhede van die geeste
like waarde van vrouedienswerk in die kerk, hoef die AKV
nie op in te gaan nie.
Dit is die Vrouediens se ems om diensbaar te wees aan
Jesus Christus binne die struktuur van die Ned Geref Kerk.
Cm dit te kan doen behoort die Vrouediens op die hoogte
te bly van wat die kerk van ons verwag en hoe ons van
die vroue se kant ‘n sinvolle bydrae kan lewer in die kerk.
Die Vrouediens meen dat die beste wyse om op die
hoogte te kom van die jongste tendense en ontwikke
ling van bepaalde werksaamhede van die kerk, is om ten
minste sitting te he in sinodale kommissies (soos wat dit
tans die gevat is). Die Vrouediens is van mening dat in
dien rasionalisasie meebring dat Vrouediensverteenwoor
digers nie meer sitting in die AKDB, AKLAS, AKAE en
AJK het nie, dit ‘n terugwaartse stap vir die kerk as ge
heel sal wees. Die AKV het met groot waardering kennis
geneem van die ASSK se besluit dat die Vrouediens
steeds welkom is in die ASSK vergaderings.
4.1.9.3 Gevolgtrekking:
Uit die bostaande is dit duidelik dat dit moeilik is om al
gemeen geldende reels vas te stel wat vir al die kommis
sies moet geld. Die opdragte van die kommissies is so uiteen
lopend dat elkeen eintlik op sy eie meriete behandel moet
word. Die Kommissie ag dit egter noodsaaklik dat die Alge
mene Sinode wel bepaalde riglyne moet neerlé vir die same
stellling en vergaderings van sy kommissies. As algemene
geldende reel kan dan gestel word dat die Bedienings
kommissies saamgestel moet word uit verteenwoordigers
van die sinodes, terwyl die dienskommissies saamgestel
word uit deskundiges. Daar is egter een uitsondering op hier
die reel en dit is die Algemene Kommissie vir Fondse. Dit
word aanvaar dat ‘n sinode nie genoeë sal neem met ‘n
geldelike verpligting teenoor die Algemene Sinode terwyl hy
nie inspraak in die opstel van die begroting het nie. In hier
die geval moet verteenwoordiging dus ook die basiese be
ginsel wees. Die samestelling van die kommissies word kon
kreet uitgespel by die behandeling van die verskillende kom
missies se spesifieke aangeleenthede waar ook reglemente
vir die verskillende kommissies voorgestel word.
4.1.9.4 Aanbeveling:
1. Die Algemene Sinode besluit dat ten opsigte van die
samestelling van die volgende kommissies
1 .1

Algemene Kommissie vir Diens van Barmhartigheid
(AKDB);

1 .2

Algemene Kommissie vir Gemeentebediening (AKG);

1 .3

Algemene Kommissie vir Jeugbediening (AKJ);

1 .4

Algemene Kommissie vir Sending en Evangelisasie
(AKSE);

1.5

Algemene Kommissie vir Fondse (AKF);

1 .6

een lid, met sekundus, van elkeen van die sinodes wat
verkieslik as voorsitter en ondervoorsitter of skriba van
die ooreenstemmep’~ kommissie van die betrokke
&riode dien;

1 .7

predikante in diens van sinodes is lede van die ooreen
stemmende kommissie van die Algemene Sinode, en
die Saakgelastigdes van die sinodes is ampshalwe lede
van die Algemene Kommissie vir Fondse;
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1 .8

een verteenwoordiger uit elke Fakulteit vir Teologie op
die eersgenoemde vier kommissies;

1 .9

‘n verteenwoordiger van die Algemene Vrouediens op
die eersgenoemde vier kommissies sowel as op die Al
gemene Kommissie vir Leer en Aktuele Sake;

1.10 deskundiges word tot ‘n maksimum van drie gekoop
teerde persone per kommissie beperk, terwyl subkom
missies ook elkeen drie deskundiges mag koöpteer;
2. Die Algemene Sinode besluit dat ten opsigte van die ver
gaderings van die kommissies die volgende as riglyne
sal geld:
2.1 dat kommissies benewens die konstituerings
vergadering tydens die vergadering van die Algemene
Sinode, slegs twee keer tussen vergaderings van die
Algemene Sinode mag vergader met dien verstande dat
die Algemene Sinodale Kommissie verlof kan verleen
vir ‘n verdere vergadering;
2.2 dat uitvoerende komitees na behoefte vergader;
2.3 dat soveel moontlik van telefoonkonferensies gebruik
gemaak moet word in plaas van fisiese vergaderings;
2.4 dat alle kommissielede volledig op hoogte gehou moet
word van die werksaamhede van hulle uitvoerende
komitees.

4.1.10 PLEK EN WERKTERREIN VAN
PRED~KANTE IN SINODALE DIENS
4.1.10.1 Probleemstelling:
Dit word algerneen aanvaar dat die predikant in algernene
sinodale diens gewoonlik gesien word as die “spesialis” op
‘n bepaalde terrein. Dit is daarom soveel rnakliker om ‘n pro
bleem, met di.e oog op ‘n oplossing na horn te verwys. Daar
deur word die geleentheid geskep dat hy algerneen aanvaar
word as die gesaghebbende op die bepaalde terrein. Daar
rnee word die noodsaaklikheid van sy werk juis bevestig.
Die predikante in algemene sinodale diens beskik daarby oor
‘n kantoor met ‘n sekretaresse en die nodige kantoor
fasiliteite en daarorn kan bepaalde administratiewe werk
saamhede rnaklik deur horn hanteer word. Saam met die be
oordeling van die plek en werksterrein van die predikant in
sinodale diens gaan dus ook die beoordeling van sy kantoor
opset wat ook die pos van die sekretaresse insluit.
‘n Saak wat ook aangesny rnoet word, is die feit dat som
mige sinodes nie predikante in diens het vir bepaalde werk
saamhede nie, en dan eintlik meer steun op die diens wat
deur predikante in diens van die Algemene Sinode gelewer
kan word.
Daar sal ook onderskeid gemaak moet word tussen die werk
wat deur predikante in diens van Bedieningskomrnissies en
predikante wat in diens van Dienskomrnissies is. Dit weer
hang saam met die bepaalde opdrag van die kommissie 5005
verwoord in die betrokke reglement.
Wat die koste verbonde aan die poste van predikante in diens
van die Algemene Sinode betref rnaak die begroting van die
Algemene Sinode vir die jaar 1990-1 991 voorsiening vir die
volgende predikante:
Diens van Barmhartigheid
Evangelisasie
Jeug (3 poste)

R 96 520
R102 880
R268 880

Leer en Aktuele Sake
Sending
Sending onder Kommuniste
Ekumene en lnligting
Totaal

R 92 450
R 95 930
R 91 280
__________
R103 550
R851 490

Die begroting vir sekretariële personeel in die verband beloop R363 833, terwyl die direkte kantoorkoste R387 855
beloop. Dit gee ‘n totaal van Ri 603 178. Die vergelykbare
syfer vir die jaar 1986/1987 was Ri 017 785. Dit ver
teenwoordig ‘n styging van R585 393, 57,5%, oor ‘n tyd
perk van vier jaar, gemiddeld dus 14,4% per jaar. Dit kan
verwag word dat hierdie tendens sal voortduur.
4.1.10.2 Beoordeling:
Die feit dat predikante in algernene sinodale diens as
“spesialiste” gesien word en daadwerklik sodanig ontwik—
kel rnoet as ‘n bate, en nie as skade nie, vir die kerk gesien
word. Dit bied immers die geleentheid tot noodsaaklike
ondersteunende diens in die eerste plek vir die predikant in
diens van die sinodes rnaar dan ook vir die gemeentepredi
kante.
Die Algemene Jeugkommissie (AJK) is van oordeel dat die
sinodale jeugkantore wat tans sonder voltydse predikante
in sinodale diens is, nog nie lank genoeg op hierdie wyse
funksioneer om te kan se dat dit goed werk nie. Dit word
inteendeel reeds beweer dat die werk skade ly. Dit word be
weer dat gemeentepredikante wat die werk van die predi
kante in sinodale diens rnoet doen, word oorlaai met ringsen sinodale werk, wat daartoe lei dat hulle gerneentewerk
skade ly. Dit was juis een van die besprekingspunte by die
onlangse buitengewone sinode vergadering van die Sinode
van Oos-Kaapland. Die AJK vra dat aandag gegee moet
word aan die belading van Ieraars met kommissiewerk. Voor
sitters, skribas en kommissielede doen dikwels hierdie werk
ten koste van hulle gerneentes.
Die AJK skryf verder:
Die AJK se opdrag en werkterrein verg predikante in sino
dale diens.
Die vermindering van sinodale jeugposte bring mee dat
die predikante in algemene sinodale diens ‘n veel belang
riker rol in die toekoms sal moet vervul.
In verband met die bepaling van die aantal poste vir predi
kante in diens van die Algemene Sinode, is die gedagte uit
gespreek dat die saak anders benader moet word. In die ver
lede het ‘n bepaalde kommissie by die Algemene Sinode ‘n
saak uitgemaak om ‘n ~05 te regverdig. Sommiges oordeel
dat dit die Algemene Sinode in ‘n onbillike posisie, waarin
individuele vertoë van kommissies oorweeg moet word,
plaas. Dit lei ook daartoe dat die veronderstelling ontwikkel
dat elke kommissie ‘n voltydse predikant in algernene sino
dale diens moet he, of die dienste van so ‘n persoon totaal
moet ontbeer.
Dit is gese dat dit veel beter sou wees indien die onus nie
op kommissies van die Algernene Sinode rus om poste te
bepleit nie, maar dat die Algernene Sinodes bepaalde be
ginsels vir toepassing moet neerlê, orn so self te bepaal wat
ter poste nodig is en hoe dat die skribaatsverpligtinge van
verskillende kornrnissies aan betrokke poste toegewys gaan
word. Kommissies verskil egter so van mekaar dat daar eint
lik nie ‘n algerneengeldende reel kan wees nie. Immers nie
al die kommissies van die Algemene Sinode het tans vol
tydse predikante in diens nie. Daarby het die Algemene
Sinode in sitting in elk geval die finale sé oor sake; Elke kom
mis&e kan dan ook sy eie werkterrein en omstandighede die
beste beoordeel en na behoefte vertoë tot die Algemene
Sinode rig met die oog op besluitnerning.
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Die Algemene Regskommissie (ARK) het egter met
predikante in algemene sinodale diens ‘n kerkregtelike
probleem. Die ARK skryf:
Die Algemene Sinode is ‘n beleidsinode en die talryke
voltydse personeel is daarmee in stryd. Die oorbeklem
toning van meerdere vergaderings ten koste van mindere
vergaderings is foutief.
Die plek en werksterrein van die predikant in sinodale
diens word deur twee instansies bepaal en gerig, te wete
die Algemene Sinode en die kommissies van die Alge
mene Sinode.
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Die AJK bet egter probleme met die werksmetode wat die
ARK aan die hand doen, omdat dit onmoontlik op die AJK
van toepassing kan wees, vanweë die omvang, gedifferen
sieerdheid en gespesialiseerdheid van die taak van die AJK.
Die AJK is van oordeel dat die voorsiening van kategese
en ander jeugmateriaal baie navorsing en voorbereidings
werk verg, wat nouliks deur ‘n kommissie, wat nie oor ‘n
kantoor en die dienste van ‘n predikant in sinodale diens
beskik nie, behartig kan word. Die voorgestelde werkswyse
sal ‘n ondraaglike las op gemeenteleraars plaas.
Hierdie saak word egter later weer aangesny.

Die volgende beginsels behoort te geld met betrekking
tot die kommissies:
1. Die Algemene Sinode moet ‘n duidelike omskrewe op
drag van hom Iaat uitgaan.
2. Die opdrag moet pas by die bevoegdheid van die kom
missies. (Daar moet nie oortree word op die terrein
van die sinodes, ringe en gemeentes nie.)
3. Die opdrag geld totdat die saak deur die Algemene
Sinode in behandeling geneern is.
4. Die Algemene Sinode het finale sê oor sy kommissies
en handelinge.
5. Die kommissies moet altyd daarvan bewus bly dat
hulle in opdrag handel en op geen selfstandige gesag
aanspraak kan maak nie.
6. Die kommissies bet geen ander taak as wat aan hulle
opgedra is nie.
Daar is egter ander kommissies wat van hierdie standpunt
verskil en sê dat die Algemene Sinode wel hoofsaaklik, maar
nie uitsluitlik nie ‘n beleidsinode is. Daar word dan verwys
na Artikel 47 van die Kerkorde wat lui:
Die Algemene Sinode mag vir sy werksaamhede ‘n alge
mene kantoor organiseer en amptenare benoem met die
oog op die voltydse behartiging van sekere werk
saamhede.
Die ARK skryf dan verder:
1. Die beleid van die kerk is dat die Algemene Sinode
nie werk na horn toe moet aantrek wat deur
gemeentes, ringe en sinodes net so goed gedoen kan
word nie.
2. Daarom moet sinodale poste tot ‘n minimum beperk
wees en moet ringe veel meer toesien dat gemeentes
intensief bearbei word en hulp sover moontlik aan
plaaslike kerkrade verleen word vir addisionele krag
te waar nodig.
3. Alleen waar dit nie meer op doeltreffende wyse ge
doen kan word nie, mag die Algemene Sinode werk
kragte daarstel vir werk. Hierdie persone hoef nie
noodwendig predikante te wees nie.
4. Geen nuwe poste van predikante in sinodale diens be
hoort ligtelik ingestel te word nie, maar alleen na gron
dige besinning.
5. Waar poste vakant raak moet die Algemene Sinode
weer opnuut besin of dit weer gevul moet word en
of die werk nie op ‘n ander manier gedoen kan word
nie.

Die Ad hoc-kommissie wat besin bet oor die herstrukturering
van die kommissies van die Algemene Sinode maak die vol
gende aanbeveling:
1. Die Algemene Sinode besluit dat vanweë die opdrag
te, aard en omvang van die werksaamhede van die
volgende kommissies, naamlik die Algemene Kommis
sie vir Ampsbediening en Gemeentebou, Algemene
Kommissie vir Sending, die Algemene Kommissie vir
die Diens van Barmhartigheid, die Algemene Kommis
sie vir Jeug en die Algemene Kommissie vir Leer en
Aktuele Sake, voltydse predikante ‘n algemene sino
dale diens geregverdig is. In die geval van kommis
sies met meer as een predikant in algemene sinodale
diens, word by die ontstaan van ‘n vakature herbesin
oor die voortbestaan van ‘n tweede of derde pos.
2. Die Algemene Sinode besluit dat die drie maat
skappye, wat onder die vleuels van die Algemene
Kommissie vir Kerklike Media hulle werk doen, uit eie
fondse die nodige amptenare aanstel vir die beharti
ging van die kerk se tydskrifte, toerustingsmateriaal
en oudiovisuele middele.
3. In die geval van die pos van Sending onder Kom
muniste word, by die ontstaan van ‘n vakature, oor
die pos herbesin.
4. Die pos van Ekumeniese Sake en lnligting verval by
die ontstaan van ‘n vakature. Die inligtings-aspek van
hierdie pos word oorgeneem deur die predikant in al
gemene sinodale diens vir Leer en Aktuele Sake en
die ekumene-aspek word deur die ASK hanteer.
Na aanleiding van die verslag van die Ad hoc-kommissie wat
oor die herstrukturering van die kommissies besin het, bet
die Dagbestuur van die Algemene Sinodale Kommissie (ASK)
tydens sy vergadering van Februarie 1990 die volgende
geskryf:
Wat die ekumene betref is tot die volgende bevinding om
trent die voorgestelde aanbevelings van die Rasionali
seringskommissie gekom:
1. Die aanbevelings van die Ad hoc-kommissie van die
Rasionaliseringskommissie en die van die betrokke
Dagbestuur sou heel waarskynlik in menige opsig
anders gewees bet as vooraf gesprek gevoer is met
die ASK, die Dagbestuur van die ASK en die betrokke
predikant in algemene sinodale diens.
2. Dit is vir die Dagbestuur van die ASK duidelik dat die
voortsetting van die pos en die kantoor vir die eku
meniese en inligtingsverantwoordelikheid vir die doel
tretfendheid en vaartbelyndheid van die Ned Geref
Kerk se werk onmisbaar is. ‘n Blote Ekumeniese Kom
missie sonder ‘n gespesialiseerde persoon om die
skakeling en studie te behartig, kan die saak nie op
timaal dien nie.
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3. Net so mm as wat dit moontlik is dat enige ander
gespesialiseerde werksaamhede van die kerk by hier
die kantoor ingelyf kan word, kan die omgekeerde ge
beur.

Die Algemene Sinode sou dan egter voorsiening moet maak
vir genoegsame reis-, verblyf- en administratiewe uitgawes
vir kommissielede, ten einde hierdie werkswyse moontlik
te kan maak.

4. Ekumene en lnligting kan slegs tot skade van mekaar
en van die kerk, geskei word.

Daarmee word nie gesé dat alle poste van predikante in al
gemene sinodale diens dadelik uitgefaseer moet word nie.
Dit mag daarby vir bepaalde kommissies nodig wees om vir
‘n geruime tyd bepaalde administratiewe dienste gesen
traliseerd te lewer. Oorweging kan egter ook daaraan gele
wer word om dit uiteindelik te desentraliseer na die lede van
die kommissie.

5. Ekumeniese verantwoordelikheid behoort tot die
wese en die weiwese van die kerk en moet werk, wat
binne sy opdrag val na omstandighede hanteer. Deur
lopend moet ook uitgereik word. Wat bereik is, moet
sinvol instand gehou word. Dit kan moeilik vooraf vas
gele word.
6. Dit is prakties ondenkbaar dat Ekumene deur die ASK
beoefen word,terwyl navorsing en leiding ten opsigte
van interkerklike skakeling deur die Algemene Kom
missie vir Gemeentebediening hanteer word.
7. ‘n Groot kerk soos die Ned Geref Kerk kan tog nie
sonder ‘n gesentraliseerde ekumeniese adres wees
nie. Selfs klein kerke is sodanig ingerig.
8. Die behartiging van die gespesialiseerde en omvang
ryke verantwoordelikhede wat Ekumene meebring,
kan nie sinvol na indiwiduele lede van die ASK en die
Algemene Kommissie vir Gemeentebediening af
gewentel word nie. Dit vereis instudering, kontak
opbouing en persoonlike verhoudings wat voort
durende gebou moet word.
4.1.10.3 Gevolgtrekking:
Die Kommissie is nie oortuig van die felt dat alle kommis
sies van die Algemene Sinode sonder meer reg van aan
spraak op voltydse personeel het nie. Daar kan egter ook
nie maar volstaan word met te sê dat die getal predikante
in diens van die Algemene Sinode tot die absolute minimum
beperk behoort te word nie. Die vraag kan dan gevra word:
Wie bepaal die minimum getal en wat is ‘n absolute mini
mum?
Finansiële redes het in die jongste jare in menige sinode tot
gevolg gehad dat poste van predikante in sinodale diens on
gevul gelaat moes word, en die bewys is gelewer dat kom
missies wat altyd gedink het dat hulle nie kan werk sonder
voltydse personeel nie, nou redelik goed daarsonder klaar
kom.
Die Kommissie is egter van oordeel dat die taak van die
bedieningskommissies van die Algemene Sinode daarin moet
bestaan dat hulle die Algemene Sinode met advies rakende
die beleid ten opsigte van die spesifieke werksterrein moet
bedien. Bedieningskommissies van die Algemene Sinode be
hoort nie spesifieke werksaamhede te onderneem nie. In
dien die taak van die bedieningskommissies van die Alge
mene Sinode tot die lewering van bepaalde beleidsadvies
beperk word, is daar nie noodwendig predikante in algemene
sinodale diens as voltydse skribas van die kommissies nodig nie. Die betrokke kommissie sou aan sy lede opdrag kon
gee om sekere aspekte te bestudeer en om verslae met aan
bevelings aan ‘n volgende vergadering of ‘n Uitvoerende
Komitee voor te lé.
Die Kommissie is van oordeel dat ten opsigte van die Eku
mene hierdie metode ook oorweeg kan word. Indien ‘n af
vaardiging érens in die wéreld ‘n kongres, konferensie of
samespreking moet bywoon, kan van die lede van die be
trokke kommissie met vrug gebruik word. Dit kan ook ten
opsigte van onderhoude wat binnelands moet plaasvind,
geld.

Van die genoemde totale uitgawes verbonde aan die poste
van predikante in algemene sinodale diens sou ‘n groot deel
bespaar kan word, indien die bogenoemde werksmetode
deur die kommissies gevolg word.
Die Algemene Jeugkommissie het egter reeds hierop geant
woord dat hy van oordeel is dat die koste hier voorop gestel
word terwyl daar nie bereken word wat ingeboet moet word
ten opsigte van die effektiewe uitvoering van werksopdragte
nie. Verhoogde kommissiekoste wat die voorgestelde werk
wyse gaan meebring, sou ‘n deel van hierdie “besparing”
opsluk.
Dit moet egter duidelik gestel word dat daar aan die ander
kant bepaalde werksaamhede van die Algemene Sinode is,
waarvoor daar persone in diens nodig is. Hier word byvoor
beeld gedink aan die werk van die Algemene Kommissie vir
Kerklike Media. Die AJK is van oortuiging dat hy ook onder
hierdie kategorie van werksaamhede tuishoort, in die hg van
die felt dat hy verantwoordehik is vir die voorsiening van
kategesemateriaal.
Daar moet dus aandag gegee word aan die voorgeskrewe
prosedure vir die vulhing van vakatures van predikante in al
gemene sinodale diens. Volgens besluit van die Algemene
Sinode soos in die Kerkordeboek, bladsy 30, aangehaal, is
dit soos voig:
6.5 Vakatures in die postestruktuur
6.5. 1 Wanneer ‘n vakature ontstaan, word die vaka
ture nie vanselfsprekend gevul nie. Die
betrokke kommissie moet self oordeel of dit
noodsaakhik is dat die vakature gevul moet
word. Indien die kommissie oordeel dat die
vakature wel gevul moet word, he hy ‘n verslag
met sy redes voor aan die Algemene Kommis
sie vir Fondse of sy dagbestuur.
6.5.2 lndien die Algemene Kommissie vir Fondse
/dagbestuur tevrede is met die finansiële
aspekte, gaan die betrokke kommissie voort en
vul die vakature.
6.5.3 Indien die Algemene Kommissie vir Fondse
/dagbestuur oortuig is dat so ‘n vakature nie
gevul word nie, word die betrokke kommissie
daarvan in kennis gestel. Die motivering van
die Algemene Kommissie vir Fondse/dag
bestuur word aan die betrokke kommissie
voorgel ê.
6.5.4 Die betrokke kommissie waarvan die Algemene
Kommissie vir Fondse se oordeel dat ‘n vaka
ture nie gevul moet word nie, het die reg om
by die Algemene Sinodale Kommissie ‘n finale
beshissing aan te vra. Wanneer die versoek van
die kommissie aangehoor word, het ‘n lid van
die betrokke kommissie en ‘n lid van die Alge
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mene Kommissie vir Fondse die reg om per
soonlik voor die Algemene Sinodale Kommis
sie te verskyn. Die beslissing van die Algemene
Sinodale Kommissie is bindend, en kan slegs
deur die Algemene Sinode gewysig word.
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5.3 Indien die kommissie bevind dat ‘n eie (of gedeelde) pos
vir ‘n predikant in algemene sinodale diens tog nood
saaklik is, word vertoë aan die Algemene Sinodale Kom
missie voorgele wat die volgende bevat:
*

6.5.5 Artikel 43 van die Kerkorde
Die sinode besluit om Kerkorde art 43 oor die
bevoegdhede van die Algemene Sinode streng
toe te pas, veral wat sy praktiese werksaam
hede betref wat sover moontlik na sinodes ver
wys word. So word die kerkregtelike bevoegd
heidsgrens tussen die Algemene Sinode en die
sinodes eerbiedig.

Dit is duidelik dat die bedoeling van die Algemene Sinode
met hierdie besluit alleen maar was dat aandag aan die finan
siële aspekte van die vulling van ‘n vakature gegee moet
word. Dit is dus alleen die betrokke kommissie wat die
meriete van die vulling van ‘n ~05 beoordeel. Daaroor mag
die Algemene Kommissie vir Fondse nie oordeel nie.
Die Kommissie is van oordeel dat hierdie situasie nie bevre
digend is nie en wil aanbeveel dat die beoordeling van die
vulling van alle poste aan die Algemene Sinodale Kommis
sie voorgele word vir beoordeling. By dieselfde geleentheid
moet die kommentaar van die Algemene Kommissie vir
Fondse voorgeld word. Dit is nodig dat een of ander kom
missie tussentyds verantwoordelikheid aanvaar aangesien
die Algemene Sinode gekompromiteer word met die vulling
van ‘n p05.
4.1.10.4 Aanbeveling:
Die Algemene Sinode besluit
1. Dit word as ideaal gestel dat poste vir predikante in diens
van die Algemene Sinode tot die minimum beperk moet
word.
2. Kommissies word versoek om optimaal werk aan lede
toe te wys, sonder om aan hulle opdragte afbreuk te
doen.
3. Waar hierdie werkswyse nie doeltreffend blyk te woes
nie en die dienste van predikante in diens van die Alge
mene Sinode daarom noodsaaklik blyk te wees, moet
verder oorweging gegee word aan ‘n benadering waar
een predikant in algemene sinodale diens meer as een
kommissie bedien.
4. Slegs waar die dienste van ‘n eie predikant in sinodale
diens vir ‘n kommissie onontbeerlik is, word so ‘n pos
geskep.
5. By die ontstaan van vakatures in reeds bestaande poste
vir predikante in algemene sinodale diens word die vol
gende prosedure gevoig:
5.1 Die betrokke kommissie ondersoek alternatiewe werk
wyses om die noodsaaklikheid van ‘n eie (of gedeelde)
~05 vir ‘n predikant in algemene sinodale diens te
probeer ondervang;
5.2 Indien die kommissie bevind dat hy sonder die dienste
van ‘n predikant in algemene sinodale diens kan funk
sioneer, tref hy die nodige maatredls en rapporteer so
aan die Algemene Sinodale Kommissie. Indien die nuwe
maatredls ook ‘n gewysigde begroting vereis, word dit
aan die Algemene Kommissie vir Fondse voorgelO.

*

‘n Oorsig van maatredls wat reeds getref is om die
noodsaaklikheid van ‘n ~05 vir predikant in algemene
sinodale diens te probeer uitskakel;
‘n Motivering waarom die dienste van ‘n predikant
in algemene sinodale diens tog noodsaaklik is;

5.4 Wanneer die Algemene Sinodale Kommissie die moti
vering van die betrokke kommissie oorweeg, word die
kommissie en die Algemene Kommissie vir Fondse deur
een lid elk verteenwoordig.
5.5 Die besluit van die Algemene Sinodale Kommissie is
bindend en kan slegs deur die Algemene Sinode gewy
sig word.

4.1.11 SENTRALE ADMINISTRATIEWE
KANTOOR
4.1.11.1 Probleemstelling:
Tans het die Algemene Sinode kantore in Pretoria, Bloem
fontein en Kaapstad. Hierdie situasie het gegroei uit ‘n
bepaalde historiese verloop. Daar is reeds tevore aandag ge
gee aan die moontlikheid van sentralisering van werksaam
hede en daar is reeds veel in hierdie verband bereik. Wat
nog nie gedoen is nie, is om byvoorbeeld die kantore van
Bloemfontein en Kaapstad na Pretoria te laat verskuif, sodat
dit onder een sentrale administrasie kan kom.
4.1.11.2 Beoordeling:
Voordat verskuiwing van die kantore in Kaapstad en Bloem
fontein na Pretoria egter in beginsel goedgekeur kan word,
sal daar eers aandag gegee moet word aan die finansidle
implikasies. Dit sal hoogswaarskynlik so wees dat die Al
gemene Jeugkommissie tans in die gebou in Bloemfontein
goedkoper geakkommodeer is as wat dit met sentralisering
in Pretoria kan plaasvind. Dieselfde sal hoogswaarskynlik
geld ten opsigte van Die Kerkbode in Kaapstad.
Daarteenoor sou ‘n berekening gemaak moet word wat dit
die kerk in bred verband tans bykomend kos dat hierdie kan
tore in Bloemfontein en Kaapstad is en nie in Pretoria nie.
Sonder om intensief op die saak in te gaan, kan beweer word
dat die “gesentraliseerde” koste in Pretoria aansienlik meer
sal wees as wat die “gedesentralilseerde” koste tans beloop. Dan word die koste van verskuiwing nie eers ingereken
nie.
Die volgende is die standpunt van die Algemene Jeugkom
missie (AJK) in hierdie verband:
Die AJK is doeltreffend in die Sondagskoolgebou in
Bloemfontein gehuisves. Dit is belangrik vir die beheer
oor die NG Kerkjeugboekhandel en die skakeling met die
NG Sendingpers, met wie die AJK ‘n kontraktuele ver
bintenis het. Die verskuiwing van die AJK se kantore na
Pretoria is ondersoek, oorweeg en nie aanvaar nie. So
‘n verskuiwing sou geen finansidle besparing meebring
nie.
Sentralisering van die AJK se werksaamhede is prakties
onmoontlik omdat:
*

die Jeugboekhandel te Bloemfontein die produksie- en
verspreidingspunt van kategese- en jeugmateriaal is,

*

daar ‘n kontrak bestaan ten opsigte van drukwerk deur
die Sendingpers te Bloemfontein,
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die AJK gehuisves is in die historiese “Sondagskool
gebou” met ‘n doeltreffende infrastruktuur.
Eie beheer en toesig oor bale detail is noodsaaklik.

4.1.11.3 Gevolgtrekking:
Die Kommissie is van oordeel dat die status quo gehand
haaf word ten opsigte van moontlike sentralisering van die
kantore van die Algemene Sinode.
4.1.11.4 Aanbeveling:
Die Algemene Sinode besluit
die huidige reeling in verband met die kantore van die ver
skillende kommissies, vir die huidige onveranderd voortgesit
word.

4.1.12 RUIMTES EN TOERUSTING
4.1.12.1 Probleemstelling:
Dit kan by geleentheid gebeur dat bepaalde toerusting aan
gékoop word, sonder dat die koste van die bedryf daarvan
vooraf behoorlik bereken is. Dit is veral moontlik wanneer
‘n kommissie oor die nodige fondse beskik, soos byvoor
beeld na ‘n erflating.
Die voordele verbonde aan die gebruik van die nuutste teg
nologiese hulpmiddels is, aan die ander kant, besonder groot
— mits dit oordeelkundig aangeskaf en benut word. Daar
by is dit van besondere belang dat die kerk in sy administra
tiewe bestuur, tred sal hou met kontemporêre hulpmiddels
en metodes.
4.1.12.2 Beoordeling:
Dit is nodig dat die kerk ook in die uitvoering van sy admini
strasie steeds van die beste toerusting gebruik maak.
Telkens as die behoefte aan ‘n besondere beskikbare toerusting groot genoeg is om ekonomies tot diebevordering
van die dienslewering by te dra, moet die kerk dit na ver
moe aanskaf. Die kerk meg nie stagneer nie. Sake soos sen
tralisering van aankoop van voorrade, sentralisering van
telefoonlyne in ‘n skakelbord met beheerfunksies, die in
stallering van ‘n teleks/faks-mesjien, behoort oorweeg te
word.
4.1.12.3 Gevolgtrekking:
Moderne tegnologiese hulpmiddels behoort altyd aenge
wend te word wear dit tot voordeel van die kerk is. Dear
mee is reeds genoeg gesê. Die behoefte moet duidelik uit
gewys word. Die koste moet bereken word en die fondse
vir die aanvanklike uitgawe sowel as die lopende koste moet
beskikbaar wees. Daarom behoort geen kommissies net
maar ‘n begrotingsbedrag te ontvang nie, maar gemotiveer
de vertoë behoort aan die Algemene Kommissie vir Fondse
gerig te word, met die oog op begroting. Elke gemotiveer
de aansoek moet op meriete oorweeg word. Daardeur word
die geleentheid geskep dat ‘n ander kommissie ook nog
objektief oor die aenwending van bepaalde toerusting ken
oordeel.
4.1.12.4 Aanbeveling:
Die Algemene Sinode besluit dat
1. die kerk steeds van die mees effektiewe toerusting
gebruik moet maak;
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instandhoudings-, bedryfs- (personeel) en lopende koste
(materiaal);
4. die begrotingsitem vergesel moot woes van ‘n breed
voerige motivering.

4.1.13 KERKLIKE PUBLIKASIES:
4.1 .13.1 Pro bleemstelling:
As verantwoordelikheid van die Algemene Sinode word die
volgende tydskrifte gepubliseer: Die Kerkbode, Die Voorlig
ter. Die Algemene Kommissie vir Kerklike Publikasies voor
sien ook jaarliks Die Jearboek. Verder publiseer die Alge
mene Sinodale Sendingkommissie Die Sendingblad en die
Algemene Jeugkommissie, Ons Jeug. Daarbenewens is daar
verskillende sinodes en instensies binne bepeelde sinodes,
wat hulle eie tydskrifte publiseer.
Verder publiseer Bybelkor kursusboeke, die Algemene Jeug
kommissie publiseer kategese-materiaal en die Algemene
Sendingkommissie publiseer ook bepaalde materiaal.
Die behoefte aan groter koördinering en die uitskakeling van
oorvleueling van kerklike publikasies word wyd aangevoel.
‘n Verdere aspek wat aangesny moet word is die tantieme
wat op kerklike publikasies gehef word.
4.1.13.2 Beoordeling:
4.1.13.2.1 Tydskrifte:
Hieroor skryf die Algemene Jeugkommissie:
1. Die moontlikheid om Ons Jeug met Die Voorligter of
Die Kerkbode te kombineer is deeglik ondersoek. Die
seek kon tot dusver nie deurgevoer word nie, omdat
dear te veel prysgegee sal moet word wet rubrieke
betref, die hoe koste wat dit sal meebring en die ge
brek ean ruimte in die besteande tydskrifte.
2. Omrede die infrestruktuur en drukreëlings te Bloem
fontein, ken Ons Jeug ook moeilik verskuif na ‘n ander
punt.
3. Wet Die Kerkbode en Die Voorligter betref, moet in
ag geneem word dat hulle in aerd sowel as in lesers
publiek verskil. Kombinering van edministrasie in een
kentoor, ken verder deurgevoer word.
4. Ons Jeug bestean uit 24 bledsye. Afgesien van talle
aktuele ertikels word die volgende rubrieke henteer:
vir die magte; studentewoord; getuienisrubriek;
boekerubriek; musiekrubriek; nuus uit die Bybelhuis;
fliekedvies en Uit die Skrif. Hierbenewens word telle
nuusbrokkies opgeneem. Hierdie rubrieke sal dresties
verminder moet word.
5. Die Ons Jeug word tans bedryf op intekengeld. Die
AJK dre by tot die bled in die voorsiening van per
soneel in die persoon van: die redekteur, die publike
siebeempte en persone wet die edministrasie behar
tig. Die intekenearslys is gerekeneriseer.
Sou Ons Jeug in Die Voorligter opgaen, word die in
komstebron uitgeput en die personeeldienste gestaak.
Die AJK sal den vir ‘n “finensiele bydrae” ver
antwoordelik wees.

2. toepaslike kommissies van die Algemene Sinode jaarliks
vir alle toerustingvervanging en -aankope begroot;

Die Algemene Jeugkommissie beteel tans R21 600
per jeer vir sy jeugrubrieke in Die Voorligter en R7 500
vir een bledsy in Die Kinderbode.

3. die begroting voorsiening moot maak vir aankoop-,

Die bedrag sal eansienlik opgeskuif moet word, aldus
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Dit behoort uitgebou te word sodat Die Voorligter aan
die jeug se behoeftes kan voldoen en hulle van jongs
af met die blad vertroud kan raak.

wyle mnr Willie Maree by die ondersoek na ‘n moont
likheid vir amalgamasie. ‘n Nuwe ooreenkoms sal
nuwe bedrae meebring teen huidige berekeninge. Die
prys van Die Voorligter sal ook moontlik verhoog moet
word.

Om ‘n blaadjie te haal uit die “sekulêre” tydskrifwese:
Nasionale Pers het jare lank ook jeugblaaie gepubli
seer (Die Jongspan, in die ou dae, en meer onlangs
Bollie). Op die ou end het die blaaie opgegaan in Die
Huisgenoot, en, hoe ‘n mens deesdae ook oor Die
Huisgenoot oordeel, dit word gelees — deur oud en
jonk. Die kinders word daarmee groot. Dit is wat ons
graag met Die Voorligter wil laat gebeur.

Die Algemene Kommissie vir Kerklike Publikasies (AKKP)
skryf in hierdie verband soos voig:
1. lnskakeling van ander toepaslike kerklike media onder
die vieuels van die Algemene Kommissie vir Kerklike
Media (AKKM):
Dit is ons oortuiging dat al die media wat onder die
Algemene Sinode tuishoort, onder die beheer van een
kommissie van die Algemene Sinode tuisgebring moet
word. Op hierdie wyse sal die koordinering van die
media en die samewerking van instansies wat daar
by betrokke is, bevorder en uitgebou kan word.
Die Algemene Sinode het gedurende Oktober 1 986
volg besluit:

5005

3. Die groot sirkulasie van Die Voorligter, groter as die
van Die Sending blad en Ons Jeug, behoort dit vir Die
Sendingblad en Ons Jeug aanvaarbaar te maak dat
hulle in die blad opgaan.
Oor die vraag wat die “finansiële en ander implikasies” sal
wees as Die Sendingblad en Ons Jeug by Die Voorligter in
gelyf sou word, word op die volgende gewys:
*

Die Aigemene Sinode besluit dat die Algemene Kom
missie vir Kerklike Publikasies (AKKP) maniere moet
ondersoek om die ander media-werk van die sinode
wat daarvoor in aanmerking kan kom, onder hierdie
kommissie as die Algemene Kommissie vir Kerkiike
Media (AKKM) tuis te bring ten einde duplisering en
oorvleueling uit te skakel, koördinering te bewerkstellig
en die werk in belang van die hele kerk uit te bou.
(7.1.1. Handelinge, bi. 640).
Om hierdie doel te bereik, moet die AKKP vasstel wat
ter media by hierdie rasionalisering betrek moet word,
byvoorbeeld MEMA. Daar moet ook vasgestel word
hoe die media op die oomblik beheer word.
Daarna moet die verskiiiende instansies wat tans die
beheer uitoefen, bymekaargebring word sodat ‘n
gesprek en daadwerklike rasionalisering aan die gang
kan kom. Die Algemene Kommissie vir Lidmaattoerus
tingprogram behoort ook by hierdie gesprek betrek te
word. Voorstelie in verband met hierdie rasionalisering
moet so gou moontiik aan die Rasionaliseringskom
missie voorgelê word.

*

Die Kommissie skryf verder:
Dit is dan ook die mening van die Direksie van die kerk
like tydskrifte dat ander blaaie wat daarvoor in aanmer
king kan kom, by Die Kerkbode of Die Voorligter ingelyf
behoort te word: om, onder meer, kosie te bespaar, oor
vleueling en duplisering uit te skakel en ‘n doeltreffender
advertensiewerwing- en bemarkingstelsel van stapel te
kan stuur. Niks wat ander blaaie van Kommissies van die
Algemene Sinode doen, kan nie ook deur middel van Die
Kerkbode en Die Voorligter gedoen word nie.
Daar moet, na die mening van die Direksie, oorweeg word
om Die Sendingbiad en Ons Jeug by Die Voorligter in te
lyf, en wel om die volgende redes:
1. Die Voorligter gee aandag aan al die terreine waarop
die kerk werksaam is, ook aan die sending. Hy sal dit
meer doelgerig en doeltreffend kan doen as daar nie
ook ‘n afsonderlike sendingblad deur die Algemene
Sinodale Sendingkommissie uitgegee word nie.
2. Die Voorligter het rubrieke wat vir die jeug bedoel is.

*

Die Voorligter beslaan tans 48 bladsye per uitgawe
en die drukkoste is ongeveer R39 000 per uitgawe
(die versendingskoste is ‘n verdere R9 000). As Die
Sendingblad en Ons Jeug ingelyf sou word, sou dit
waarskynlik beteken dat die blad vergroot moet word.
Uit navraag deur mnr Willie Maree ‘n ruk gelede, het
geblyk dat dit nie ekonomies sal wees om die blad
met 8 bladsye per uitgawe te vergroot nie. ‘n Ver
groting van 1 6 biadsye elke tweede uitgawe behoort
meer ekonomies te wees (dit sal die drukkoste vir
daardie uitgawe — opiaag: 1 50 000 — met ongeveer
R1 9 000 opstoot). Die feit dat elke tweede uitgawe
dikker is, hoef nie te beteken dat net in elke tweede
uitgawe aandag aan sending- en jeugsake gegee word
nie. Daar kan in elke uitgawe ‘n paar bladsye hieraan
afgestaan word, terwyl elke tweede uitgawe dit in
‘n ruimer mate kan doen.
Die Voorligter sal nie die bykomende drukkoste sonder
hulp kan dra nie. ‘n Reeling, soortgelyk aan die wat
tans met die Algemene Jeugkommissie bestaan, kan
getref word waardeur die kommissies wat Die
Sendingblad en Ons Jeug uitgee, op ‘n ooreengekome
basis ‘n finansiële bydrae maak. Daar sal ook ‘n ver
grote advertensie-inkomste gekry moet word en die
intekengeld sal uiteraard ook aangopas moet word,
aihoewel ons dit nie baie drasties kan doen nie. Ons
moet die finansiële omstandighede van gemeentes
wat Die Voorligter massagewys bestel, steeds in
gedagte hou.
As al die kommissies van die kerk saamwerk en or,s
Die Voorligter sien as die populêre gesinsblad wat op
die beste moontlike manier in almal se behoeftes probeer voldoen, kan ons die blad wat sy merk die afge
lope halfeeu in die kerklike lewe gemaak het, uitbou
tot iets baie moois. Maar dan moet ons oorvleueling
en duplisering uitskakel. Dit sal byvoorbeeld ook oor
weeg moet word om Die Kinderbode, wat maandeliks
as bylae tot Die Kerkbode verskyn, ook te laat opgaan
in die kinder- en jeugafdeling van Die Voorligter.

Die Algemene Sendingkommissie (ASSK) skryf soos voig:
Ds PES Smith is gevra om voile besonderhede van die
koste-implikasies van die drie moontlikhede op skrit te
verkry en aan die ASSK voor te lé.
Moontlikheid een: Die voortbestaan van die blad.
Moontlikheid twee: Die uitgee van die biad as ‘n byvoeg
sel by Die Kerkbode.
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Moontlikheid drie: Die inlywing van die blad by Die Voor
ligter.
Dit word beklemtoon dat dit nie die voortbestaan van die
blad is wat aan die orde gestel word nie, maar die wyse
van bestaan. ‘n Stuk is van Die Voorligter verkry waarin
‘n aanduiding van die koste van inskakeling gegee word.
Die kommissie maak dan die volgende aanbeveling met
die motivering daarna:
Die status quo word gehandhaaf tensy verdere inligting
‘n aanneemlike alternatief na yore laat kom.
1. Elke blad het ‘n bepaalde leserskring en vervul ‘n
bepaalde funksie.
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5. Die ASSK sal graag meewerk dat daar meer sending
berigte in Die Kerkbode en Die Voorligter verskyn. Die
wye leserstal van die twee blaaie moet ook bereik
word. Maar Die Sendingblad met sy eie leserskring
en eie missie móét bly voortbestaan.
Die Algemene Jeugkommissie onderskryf die aanbeveling
van die Algemene Sinodale Sendingkommissie naamlik:
Indien amalgamasie sou plaasvind moet in die rigting van
‘n totaal nuwe blad beweeg word. Al die kommissies van
die kerk behoort betrek te word om de novo aan die
beplanning van so ‘n blad aandag te gee. Elkeen se
betrokkenheid — ook wat die finansies en ruimte betref
— sal uitgespel moet word. Selfs ‘n nuwe naam en ander
voorkoms sal aandag moet geniet.

2. Die mark vir “omnibus”-tydskrifte is beperk.
Die AJK maak dan die volgende aanbevelings:
3. Indien finansiële oorwegings die kerk daartoe sou
dwing om net een of twee blaaie te he, sou ‘n totaal
nuwe blad oorweeg kon word waarin al die aspekte
wat nou deur verskillende blaaie hanteer word, ge
dek word. Dit behels dus nie ‘n samevoeging nie,
maar ‘n nuwe blad. Dit sou egter ‘n radikale ver
andering van Die Voorligter of Die Kerkbode mee
bring, iets wat eers baie deeglik oorweeg sal moet
word aangesien albei goed gevestig is en aanvaar
word.
Tydens die vergadering van Januarie 1990 het die ASSK
weer eens die aangeleentheid ter tafel geneem en skryf daar
na soos voig:
Die ASSK wil met groot ems en dringendheid vra dat die
blad nie in Die Voorligter moet opgaan nie.
Ons noem die volgende redes:
1. Sending is ‘n wesenstaak van die kerk en terwyl in
terne rasionalisering van die kerk se b~drywighede
sekerlik aandag verdien, behoort niks die kerk se uit
reik na buite in die wiele te ry nie. Dis die ASSK se
oorwoë mening dat Die Sendingblad onvervangbare
diens lewer ten opsigte van sendingmotivering en in
Iigting, asook die toerusting van gelowiges vir hulle
sendingarbeid en dat as die blad van die toneel ver
dwyn, die kerk se sendingarbeid beslis skade sal lei.
2. Die ervaring van baie jare en in baie kerke het dit
duidelik gemaak dat die kerk benewens tydskrifte van
algemene belang ook gerigte publikasies met één
lesersgroep en één doel voor oë, nodig het. As ‘n saak
belangrik genoeg is om miljoene rande aan te bestee,
om die gebede en entoesiasme van duisende te
genereer, verdien die saak ‘n toegespitste publikasie
om die saak onder aandag te hou en verder te voer.
3. Indien ‘n nuwe blad tot stand sou kom met ongeveer
50% van die inhoud gewy aan gemeentebediening
en die ander 50% aan sendingbediening sou dit aan
vaar kon wees. Dit is egter nie tans op die tafel nie.,
4. Die ASSK het deur die jare reeds aandag gegee aan
effektiewe rasionalisasie, sover moontlik, maar
sonder om die werk self te Iaat skade ly. Die Sending
blad is self die produk van rasionalisasie: uit vyf be
staande sendingtydskrifte is een gebore. Deur ‘n deel
tydse redakteur aan te stel, deur ‘n voortgaande
advertensieveldtog, deur meer intekenare te probeer
werf, trag die ASSK om Die Sendingblad so billik as
moontlik uit te gee. Die las wat Die Sendingblad op
die Algemene Sinode lé, is relatief klein.

1. Die AJK behoort voile lid te wees van die Algemene
Kommissie vir Kerklike Media.
2. indien Ons Jeug (en Die Sending blad) moet opgaan
in Die Voorligter, behoort ‘n totaal nuwe blad daar
gestel te word, waarin al die kommissies ‘n inspraak
het.
3. Die “deeglike ondersoek” na die amalgamerings
riglyne ten opsigte van Die Voorlilgter, Die Sending
blad en Ons Jeug word heelhartig onderskryf.
4. Die AJK is bereid om saam te besin oor riglyne vir
groter koördinering van Bybelstudiegidse en kategese
materiaal sonder prysgawe van die opdrag tot die
voorsiening van kategesemateriaal.
4.1.13.2.2 Voorlegging van die Ad hoc-kommissie:
Die Ad hoc-kommissie wat besin het oor die herstrukture
ring van die kommissies van die Algemene Sinode het soos
volg aanbeveel:
3.5 Die Sendingblad en Ons Jeug
Die Algemene Sinode besluit dat vanweë die omvang ‘.n
eie aard van die werksaamhede van die Algemene kom
missie vir Sending en die Algernene Kommissie vir Jeug,
Die Sendinghlad en Ons Jeug onafhanklik, vir die huidige,
bly voortbestaan. Die subkommissie vir skakeling van die
Algemene Kommissie vir Kerklike Media koôrdineer die
werksaamhede van hierdie tydskrifte met die ander pu
blikasies.
4.1.13.2.3 Tantieme
Onder die opskrif: “n Algemene Geldende regsvermoede”,
skryf die Algemene Regskommissie 5005 volg:
In ons gemenereg bestaan ‘n vermoede dat ‘n werkgewer
alle persone wat deur sy wet getref word, ‘n gelyke be
handeling te beurt laat val. Sien in hierdie verband LC
Steyn: Uitleg van wette, bladsy 113 ev. So verklaar Jo
hannes Voet waar hy handel oor billikheidsvereistes by
wetgewing, dat die wette gelykheid moet dien en die bur
gers gelykelik moet bind. Hierdie vermoede is herhaaldelik
deur ons howe erken by die uitleg van bepalinge wat wet
gewende bevoegdheid aan ondergeskikte liggame ver
leen.
Toegepas op die Algemene Sinode as kerklike wetgewer,
beteken dit dat dit billik is dat die Algemene Sinode al
sy kommissies gelyk behoort te behandel. in twee op
sigte is dit egter nie die geval nie.
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1. Eiendomme en fondse wat aan die Ned Geref Kerk
behoort (Sien Kerkordeboek bladsy 99, waar bepaal
word dat die Ned Geref Kerk as regspersoon die
eienaar van alle roerende en onroerende bates is wat
deur die Algemene Sinode beheer en verkry word) is
ingevolge die betrokke reglement onderhewig aan die
administrasie van die Algemene Kommissie vir Fondse
(AKF). Die Algemene Sinode laat egter toe dat sekere
fondse van sy kommissies nie onderhewig is aan die
administrasie en toesig van die AKF nie.
2. Die Algemene Sinode van 1986 besluit (Hand. bladsy
597) dat hyseif die kopiereg op eie publikasies hou
en voortaan ‘n persentasie tantieme op eie publikasies met die uitgewers beding. Die kategeseboeke en
die kursusse van Bybelkor word egter hiervan uitgesluit.
~
Sodanige inkonsekwente toepassing van ordereëls
behoort reggestel te word. Indien in sekere gevalle
tantieme ekonomies nadelig mag wees, kan die bedinging op ‘n laer skaal geskied; maar vryskelding van
die reel skyn nie billik teenoor ander kommissies van
die Algemene Sinode te wees nie.
Die Algemene Kommissie vir Kerklike Publikasies is egter
van oordeel dat hierdie “vermoede” nie sommer so op die
Algemene Sinode se kommissies, wat wesenlik van mekaar
verskil toegepas kan word nie. Die Kommissie skryf verder:
~

Daar is “studie”-kommissies van die Algemene Sinode
en “produksie”-kommissies. Die “produksie”kommissies, sommige wat as nutsmaatskappye georganiseer is, bedryf hulle produksie op sakegrondslag, han
teer dit volgens maatskappyreg en kan nie op dieselfde
wyse as ander kommissies onderhewig wees aan die
administrasie van die Algemene Kommissie vir Fondse
nie. Anders moet die AKF en die Algemene Sinode ook
voile verantwoordelikheid vir die “produksie”
kommissies aanvaar, wat hy wellig nie graag sal wil doen
nie.

4.1 .13.3 Gevolgtrekking:
Die Kommissie is van oordeel dat amalgamering van die
huidige verskillende tydskrifte van die allergrootste belang
is. Die gedagtes van die Algemene Kommissie vir Kerklike
Publikasies is vir die Kommissie aanvaarbaar.
Wat die samevoeging van die verskillende tydskrifte betref,
is dit belangrik om te let op die oplaag wat tans van elkeen
van hierdie tydskrifte gedruk word. By navraag blyk dit dat
dit soos volg is:
Die Kerkbode (Weekliks)

16 000
(tot 50 000 by geleentheid)
Die Voorligter (Maandeliks)
155 000
(tot 1 60 000)
Die Sendingblad (Maandelilks)
20 000
Ons Jeug (Maandeliks)
11 000
Uit die bogenoemde syfers is dit dan duidelik dat indien Die
Sendingblad en Ons Jeug “opgaan” in Die Voorligter, die
“trefkrag” van die betrokke gedeeltes van Die Voorligter
meteens soveel groter is deurdat oorweldigend meer lesers
bereik kan word.
Daarby is dit belangrik dat die feit gekonstateer moet word
dat die Algemene Sinode nie noodwendig vasstaan by die
naam van “Die Voorligter” nie. Alhoewel die naam vir die
Sinodes van Transvaal ‘n besondere betekenis mag he, is
dit tog moontlik om dit te verander. Dit is alleen die naam
“Die Kerkbode’ wat vir die hele kerk besondere historiese

waarde het. Oorweging kan dus verleen word aan die
moontlikheid van die skepping van ‘n totaal nuwe blad met
‘n ander naam, wanneer die betrokke tydskrifte nie meer
gepubliseer word nie.
Wat die heffing van tantieme betref, is die Kommissie van
oordeel dat daar van ‘n bepaalde beginsel uitgegaan moet
word, naamlik dat indien ‘n kommissie van die Algemene
Sinode ‘n bepaalde manuskrip voorberei vir publikasie en dit
word deur ‘n eksterne uitgewer hanteer, dan behoort daar
tantieme in belang van die Algemene Sinode beding te word,
afgesien van die feit dat die outeursreg in die hande van die
Algemene Sinode bly. Wanneer ‘n kommissie van die Alge
mene Sinode egter self ‘n bepaalde manuskrip publiseer,
soos byvoorbeeld Bybelkor se boeke en die kategese
materiaal wat tans deur die Algemene Jeugkommissie uit
gegee word, dan sal ‘n heffing as tantieme aan die Alge
mene Sinode eintlik maar net neerkom op ‘n kruissubsidering
van begrotings.
4.1.13.4 Aanbeveling:
Die Algemene Sinode besluit
1. die Algemene Kommissie vir Kerklike Publikasies omskep
word in ‘n nuwe kommissie synde die Algemene Kom
missie vir Kerklike Media (AKKM);
2. Die Sendingblad en Ons Jeug ophou om te bestaan op
‘n datum soos onderling ooreengekom deur die Alge
mene Kommissie vir Kerklike Media, die Algemene Kom
missie vir Jeugbediening en die Algemene Kommissie vir
Sending en Evangelisasie maar nie later nie as 1 April
1992;
3. aan die doelstellings van Die Sendingblad, Ons Jeug en
Die Voorligter word in ‘n gesamentlike maandelikse
gesinsblad, onder ‘n naam soos deur die Algemene Kom
missies vir Kerklike Media besluit, uitvoering gegee;
4. tantieme aan die Algemene Sinode alleen betaalbaar is
wanneer ‘n eksterne uitgewer genader word met die oog
op publikasie van ‘n manuskrip en nie wanneer ‘n kom
missie van die Algemene Sinode byvoorbeeld die Alge
mene Kommissie vir Kerklike Media (Bybelkor) self ‘n
manuskrip publiseer nie.

4.1.14 DIE KERK EN SY SAKE-ONDERNE
MINGS:
4.1.14.1 Probleemstelling:
Dit is algemeen bekend dat die Algemene Sinode in die lys
van werksaamhede wat onder sy jurisdiksie val ‘n aantal be
sigheidsondernemings het wat op die algemene besigheids
terrein opereer, maar daardeur bepaaide dienste aan die kerk
in breë verband lewer. Hier kan onder andere die volgende
genoem word: Die Algemene Kommissie vir Kerklike Publi
kasies (AKKP) wat ‘n artikel 21 maatskappy het, die Christe
like Lektuurfonds met sy dienste in die NG Sendingpers, die
NG Sendinguitgewers en Mema onder beheer van die Alge
mene Sinodale Sendingkommissie en dan die NG Kerkjeug
boekhandel onder beheer van die Algemene Jeugkommissie.
Hierdie ondernemings hou ‘n bepaalde risiko vir die Alge
mene Sinode in. Dit is daarin gelee dat die Algemene Sinode
hom begeef op die terrein van die gewone besigheid en
steeds moreel verantwoordelik bly vir enige verliese, indien
wel, wat so ‘n onderneming mag opdoen.
Dit gaan egter hier ook oor die prinsipiele vraag of die kerk
fondse kan opbou (by wyse van sakedoening) en indien wel,
hoe dit aangewend behoort te word.

RASIONALISERINGSKOMMISSIE
Die Kommissie het in hierdie verband die volgende getuie
nis van ‘n etikus ontvang:
1. Geld wat deur lidmate aan die kerk gegee word, is
offers aan die Here wat vir Sy werk gebruik moet
word.
2. In die hantering van die offers het die kerk as die Here
se aangestelde administrateur uiteraard ‘n groot ver
antwoordelikheid.
3. Die offers mag nie vir jets anders as kerkwerk gebruik
word nie. Vir spekulasiedoeleindes en akkumulasie
van besittings mag dit beslis nie gebruik word nie.
4. Maar nou moet die kerk as administrateur ook sake
georienteerd wees — as deel van sy verantwoorde
Iikheid.
5. Offers wat inkom kan nie in totaliteit in bepaalde kerk
projekte gesteek word nie, en nuwe projekte kan nie
altyd onmiddellik geloods word nie. Daar sal dus ‘n
tyd wees waarin die kerk met die fondse moet “sit”.
6. Maar wie met geld “sit” en niks doen daarmee nie,
tree onverantwoordelik op. Mens “sit” nie met geld
nie, jy doen iets daarmee — vergelyk die gelykenis
van die talente (Matt. 25).
7. Die offers moet gebruik word. Besteding ten opsigte
van sake-ondernemings sou nie verkeerd wees nie,
maar dan steeds met punt 3 in gedagte. Die groot ver
soeking sal wees om te vergader en nie te gebruik nie.
Dit sou religieus-eties nie aanvaarbaar wees nie. Die
geld sal ook geredelik beskikbaar moet wees. ‘n Nood
situasie wat kan voorkom in die kerk, moet onmid
dellik gelenig kan word.
4.1.14.2 Beoordeling:
4.1.14.2.1 Algemene Kommissie vir Kerklike Publikasies
(AKKP):
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1 .4 Saamgestel uit verteenwoordigers van die ver
skillende sinodes
Dit is noodsaaklik dat hierdie kommissie onder an
dere saamgestel moet word uit verteenwoordigers
van die verskillende sinodes. Op hierdie wyse word
verseker dat die kerk as geheel by hierdie belang
rike werksaamheid betrek word. Dit gee nie net aan
die verskillende sinodes inspraak in die beheer van
die media nie, maar open ook kanale waardeur mug
ting na die sinodale gebiede deurgegee kan word en
betrokkenheid van die gemeentes verseker kan
word.
1.5 Koste van vergadering binne perke
Die voile AKKP vergader gewoonlik een keer elke
tweede jaar. Die koste van vergaderings word dus
binne perke gehou, al is die AKKP by wyse van sino
dale verteenwoordiging saamgestel.
1.6 Maatskappye as sake-ondernemings
Die werksaamhede van die AKKP word volgens
sakebeginsels bedryf. Sowel die Tydskriftemaat
skappy as Bybelkor funksioneer in terme van die Wet
as maatskappye. Hulle geidsake word dus self
standig bedryf. Binnekort sal nie een van hierdie
maatskappye enige finansiële las op die Algemene
Sinode lé nie.
1 .7 Finansiële en administratiewe seifstandigheid
In die hg van die bogenoemde is dit noodsaaklik dat
die maatskappye hulle finansiële en administratiewe
selfstandigheid behou. Die feit dat die werk in terme
van die Wet deur middel van maatskappye gedoen
word, beskerm die Algemene Sinode tereg teen f i
nansiële aanspreeklikheid as sake skeef sou loop.
Terwyl dit die maatskappy is wat die finansidle aan
spreekhikheid dra, kan die Algemene Sinode nie die
handehingsbevoegdheid en die verantwoordelikheid
uit die hande van die direksies neem nie. Die finan
siële en administratiewe selfstandigheid van die
maatskappye moet dus verseker bly.

Die volgende voorlegging is deur die kommissie self gemaak:
1. BELANGRIKE GESIGSPUNTE IN VERBAND MET DIE
HUIDIGE SAMESTELLING EN WERKSWYSE VAN DIE
AKKP
1 .1 Die werk van die AKKP moet voortgaan
Dit is die taak van die AKKP om deur middel van die
geskrewe woord en ander media die koninkryk van
die Here en die kerk te dien deur die evangelie uit
te dra, gelowiges vir hulle dienswerk toe te rus en
kerklike inligting te versprei met die oog op groter
meelewing en diensbaarheid.
1.2 Op die terrein van die Algemene Sinode
Omdat hierdie media op die kerk as geheel gerig is,
Iê die werksaamheid op die terrein van die Algemene
Sinode. Hierdie werk moet ook op sinodale, ringsen gemeentevlak die nodige aandag kry, maar die
oorhoofse beheer kan nie anders as op die vlak van
die Algemene Sinode hanteer word nie.
1.3 ‘n Afsonderlike kommissie is noodsaaklik
Dit is nodig dat ‘n afsonderlike kommissie opdrag
kry om vir die beskikbaarstelling van hierdie media
verantwoordelik te wees. Hierdie kommissie (tans
die AKKP) tree op as die orgaan vir kerklike beheer
oor die media wat aan sy sorg toevertrou word.

1.8 Direksies as subkommissies
Die direksies van die Tydskriftemaatskappy en
Bybelkor funksioneer op ‘n baie bevredigende wyse
as subkommissies van die AKKP. Die direksies ver
gader gewoonlik twee keer per jaar. Die personeel
is tot die minimum beperk. Op hierdie manier word
die koste van vergaderings binne perke gehou.
1.9 Werkverdehing tussen die AKKP en die direksies
Daar is ‘n goeie werkverdehing tussen die AKKP en
die direksies. Die AKKP tree in terme van die Wet
as die Ledevergaderings van die maatskappye op en
doen namens die maatskappye verslag aan die Al
gemene Sinode. Die direksies bepaal beleid en oefen
beheer uit namens en met verslag aan die AKKP. Die
uitvoerende bestuur berus by die redakteurs, in die
geval van die Tydskriftemaatskappy, en die uit
voerende raad, in die geval van Bybelkor, met ver
slag aan die onderskeie direksies en die AKKP.
1.10 Voltydse personeel
Die AKKP het nie voltydse sinodale amptenare en
administratiewe personeel wat uit sinodale fondse
bekostig moet word nie. Die personeel word uit die
inkomste van die bedryf onderhou.
Aangesien die Tydskriftemaatskappy en Bybelkor
op sakebeginsels bedryf word, word baie kiem op
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produktiwiteit en die ekonomiese aanwending van
rnannekrag gelê. Oak in hierdie opsig lê die AKKP
dus geen geldelike las op die Algemene Sinode nie.
1.11 Sentrale administrasie
Die Tydskriftemaatskappy en Bybelkor sal dank
baar gebruik wil maak van die voordele wat ‘n sen
trale administrasie vir die Algemene Sinode sal
meebring, maar hulle eie adminstrasies kan nie
daarin opgaan nie. Om hulle sake doeltreffend te
bedryf en aan wetsvereistes te voldoen, sal eie ad
ministrasies steeds noodsaaklik bly.
1 .1 2 Status quo gehandhaaf
In die hg van die voorafgaande behoort die huidige
samestelhing en werkwyse van die AKKP in hoof
saak onveranderd te bly. Enkele voorstelle ten op
sigte van verandering wat wel wenslik is, word in
die volgende afdeling gedoen.
Vanuit die Bybelkor-kantoor is die volgende getuienis
ontvang:
Dit is am die volgende redes nodig en selfs noodsaaklik
dat die beskikbaarstelling van skohingsmateriaal aan die
Ned Geref Kerk gekonsolideer word en deur een instan
sie uitgegee en versprei word:
1.

Die feit dat verskillende kerkhike instansies hulle met
die uitgee van skohingsmateriaal besig hou, bemoei
lik die koordinering van skolingsaksies en werk oar
vleuehing in die hand.

2.

Dit bring mee dat ‘n aanvaarbare gehaltepeil nie deur
gaans gehandhaaf kan word nie.

3.

Dit verdeel die bedingingsmag van die kerk om pro
duksiekoste haag te hou deur laer kwotasies te ver
kry.

4,

Dit skep verwarring ten apsigte van die bekend
stelling van die skolingsmateriaal as Ieraars, kerkrade
en lidmate op verskihlende maniere en deur ver
skillende kanale aangespreek word.

5.

Bybelkor beskik oar dio porsoneel, die redaksionele
vermoëns, die kontakte met ontwerpers en drukkers
en twintig jaar se ondervinding op hierdie terrein am
die skohingsmateriaal van ons kerk op so ‘n wyse te
versorg en uit te gee dat dit aantreklik in voorkoms
en doeltreffend van inhoud is.

6.

7.

8.

Bybehkor beskik oar ‘n geoliede bemarkingstelsel wat
van verskillende kanale gebruik maak om gemeentes,
leraars, hidmate en die algemene publiek deur middel van persoonhike kontak, skakelpersone in
gemeentes, ringsverteenwoordigers in ringe, kerk
like, christehike en ander boekwinkels en deur ander
bemarkingskanale te bereik en van inhigting en sko
hingsmateriaal te voorsien.
Bybelkor beskik ook oar die geriewe am die skohings
materiaal met oudiovisuele onderrigmiddels (soos
klankkassette, transparante, skyfiereekse met kom
mentaar en video’s) te ondersteun.
Bybelkor lewer ‘n pastorale navraagdiens in samehang met die skolingsmateriaal waardeur vrae oar
Bybelstudie, toerusting en persoonhike probleme ver
trouhik hanteer en deur raadgewers skriftelik beant
woord word.

RASIONALISERINGSKOMMISSIE
9.

In die voorgestelde Algemene Kommissie vir Kerk
like Media sal Bybelkor, die Tydskriftemaatskappy
en MEMA ten nouste met mekaar skakel. Hierdie
samewerking kan baie goed benut word am die voor
siening van skolingsmateriaal verder te koördineer
en as ‘n eenheid te bedryf.

10. Daar is behoefte aan ‘n gekonsohideerde skohings
program vir die kerk as geheel. Hierdie program moet
alle fasette van die skohingstaak van die kerk insluit.
Alleen op hierdie manier kan koördinering tat sy reg
kom en ‘n omvattende bephanning gedoen word wat
hierdie behangrike taak van die kerk die sentrale plek
te Iaat inneem wat dit verdien. Hierdie konsolidering
sal die beste gedien word as alle skohingsmateriaal
wat in die kerk beskikbaar gestel word, deur een in
stansie uitgegee en versprei word.
11. Dit blyk dat die AKKM die aangewese instansie is
wat hierdie werksaamhede moet behartig. ‘n
Subkommissie van die AKKM kan die taak he am die
oorhoofse beplanning van die skoling te behartig. In
hierdie subkommissie kan verteenwoordigers van die
ander kommissies van die Algemene Sinode sitting
neem, sowel as deskundige persone wat die kerk met
raad en daad kan bystaan om van hierdie werksaam
heid ‘n sukses te maak.
1 2. Wanneer bepaalde vorms van skolingsmateriaal met
‘n spesifieke Kommissie van die Algemene Sinode
verband hou, word die materiaal op versoek van en
in samewerking met die betrokke Kommissie opge
stel en uitgegee. ‘n Gaeie voorbeeld hiorvan is die
kursus vir kategete wat op versoek van en in same
werking met die Algemene Jeugkommissie deur
Bybehkar uitgegee word.
4.1.14.2.2 Christelike Lektuurfonds met sy dienste:
Breedvoerige getuienis is van die Algemene Sinodahe Sen
dingkammissie ontvang. Met die oog op verkorting van die
vershag en in die hg van die uiteindehike aanbevehing, ward
dit weggelaat. Vir lede wat belangstel kan dit beskikbaar
gestel word.
4.1.14.2.3 Getuienis van die Algemene Sinodale Sending
kommissie (ASSK):
Die ASSK skryf 5005 volg:
Die ASSK het die Beheerraad van die Christehike Lektuur
fonds (CLF) dringend versoek am oorweging te gee aan
die omskepping van die CLF in ‘n nutsmaatskappy.
Die Uitvoerende Komitee van die ASSK is egter nou van
oordeel dat die volgende voorsteh ‘n beter hantering van
die risikofaktor behels:
Elke kommissie he jaarhiks ‘n begroting vir al sy werksaam
hede aan die Algemene Kommissie vir Fondse (AKF) voar,
en ‘n geouditeerde finansiële verslag. Begrotingsbeheer
word deur die AKF in oorheg met die betrokke kommis
sies toegepas.
Daartoe sal die volgende in die REGLEMENT VIR DIE
REELING VAN EIENDOMME, GOEDERE EN FONDSE na
punt 1.3.5 gevoeg moet word:
In hierdie gevahle word jaarhiks begrotings en finansiële
vershae aan die AKF voorgelë. Begrotingsbeheer ward
deur die AKF in oorleg met die betrokke kommissies
toegepas.

RASIONALISERINGSKOMMISSIE
Na afloop van die vergadering van die ASSK in Januarie
1990, skryf die kommissie soos voig:

¶

7. Die ASSK oordeel dat, hoewel ‘n saak daarvoor uitge
maak kan word dat Mema onder ‘n Kommissie vir Me
dia (AKKM) kan val, daar nag sterker redes is waarom
dit by Sending hoort. Mema het ten behoewe van die
Sending ontstaan en is nog steeds oorwegend ‘n
sendinginstansie hoewel dit oak op breër terrein diens
lewer.
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same bedryfskapitaal uit die bestaande fandse van
die AJK aan die Maatskappy aorgedra.
3. Die naam kan verander word na “Kerkjeugbaek” of
slegs “Jeugboek” of ‘n ander naam.
4. Die AJK kry opdrag am al die wethike vereistes vir die
stigting van so ‘n maatskappy te hanteer.
5. Die AJK stel die direkteure van die maatskappy aan.

Die knelpunt vir Mema was dat dit “n subkommis
sie van ‘n subkommissie” (die CLF-Beheerraad) is.

6. Die maatskappy neem sitting in die Algemene Kom
missie vir Kerklike Media (AKKM) saam met die Tyd
skriftemaatskappy, Bybelkor en Mema.

Die ASSK versoek nou dat Mema ‘n subkommissie
van die ASSK, word, in pleas van die CLF.

7. Die reglement van die AKKM ward gewysig am hier
vaar voarsiening te maak.

8. CLF en sy Newedienste
Die ASSK het besluit am die Rasionaliserings
kommissie te verwittig dat hy anderneem om in
dringend te besin oor die prinsipiële regverdiging van
die voortbestaan van die NG Sendinguitgewers en die
NG Sendingpers wat selfstandige sakeondernemings
is, as newedienste van die CLF. Die ASSK sal die Al
gemene Sinode in 1994 met ‘n voarstel in hierdie op
sig dien.
In die hg van hierdie anderneming versoek die ASSK
die Rasionaliseringskommissie am nie punt 4.1 .14.4
aan die eerskomende vergadering van die Algemene
Sinode voar te Iê nie.
Die ASSK anderneem am steeds jaarliks die finansiële
state van bagenoemde instansies in behandeling te
neem ten einde die risikofaktor tat ‘n minimum te beperk.
4.1.14.2.4 NG Kerkjeugboekhandel:
Breedvoerige getuienis is van die Algemene Jeugkommissie
ontvang. Met die oog op verkarting van die versla9 en in die
hg van die uiteindehike aanbeveling, ward dit weggelaat. Vir
lede wat belangstel ken dit beskikbaar gestel ward.
4.1.14.2.5 Voorlegging van die Ad hoc-kommissie:
Die Ad hoc-kommissie wat besin het oar die herstrukture
ring van die kommissies van die Algemene Sinode het soas
vaig aanbeveel:
Die Algemene Sinode besluit dat vanweë die besandere
teikengroep, aard en omvang van die werksaamhede
(sowel as beskikbare bronne en fasihiteite) die AJK voort
gaan met die vaarsiening van kategesemateriaal.
4.1.14.2.6 Voorlegging namens die Algemene Jeugkom
missie:
Na aanleiding van die vaarlegging van die Ad hoc-kommissie
wat besin het oar die herstrukturering van die kommissies
van die Algemene Sinode het die Algemene Jeugkommissie
(AJK) die volgende geskryf:
Die AJK wil graag in die hg van die versiag en aan
bevelings ten opsigte van die voorsiening van kategese
en ander jeugmateriaal die volgende aanbevelings maak:
1. Die Algemene Sinade besluit dat die NG Kerk-Jeug
baekhandel in ‘n Artikel 21 Maatskappy met die aag
op die vaorsiening van kategese- en ander jeug
materiaal omskep word.
2. Om finansiële stabiliteit te verseker, ward genoeg

Ter motivering word dan die volgende vermeld:
1. Aangesien die voarsiening van kategese- en jeug
materiaal ‘n hoogs gespesialiseerde werksaamheid is,
pas dit nie binne die raamwerk van enige van die be
staande maatskappye van die AKKM nie en is die stig
ting van ‘n nuwe spesialiteitsmaatskappy dus naod
saakhik.
2. Deur die aanstelhing van die direksie deur die AJK
ward verseker dat die AJK as spesialiteitskommissie
vir die jeug inspraak behou in die hele produksieproses
vanaf die vaarbereiding van manuskripte, keuring,
redaksionele versorging, prysbeleid en die uiteinde
like verspreiding van die materiaal. Sodoende ken die
AJK sy apdrag ten opsigte van die voorsiening van
kategese- en jeugmateriaal op die mees effektiewe
wyse uitvaer.
3. Jeugfondse, wat deur die jare vir die voarsiening van
kategese- en jeugmateriaal gegenereer is, word oak
nog in die taekams spesifiek vir hierdie dael aange
wend.
4. Aan die besluit van die Algemene Sinade van 1986
ward gehaar gegee naamhik am die mediawerk van
die Ahgemene Sinade tuis te bring ander ‘n Algemene
Kammissie vir Kerkhike Media (AKKM) ten einde duphi
sering en oorvheuehing uit te skakel, koördinering te
bewerkstelhig en die werk in behang van die hele kerk
uit te bou.
Die vershag van die Rasionahiseringskommissie se
gevohgtrekking is dat die nuwe AKKM oak verant
woordehikheid vir die daarstehhing van alle skahings
materiaal vir die kerk waarby die totale pubhikasies
wat tans deur die Abgemene Jeugkommissie uitgegee
ward, ingeshuit ward.
Deur die Artikeh 21 Maatskappy, “Kerkjeugbaek”,
kan aan hierdie beshuit van die Algemene Sinode en
die gevolgtrekkings van die Rasionahiserings
kommissie uitvaering gegee ward.
5. Die voardeeh van hierdie werkwyse is dat die hehe ap
set van die NG Kerk-Jeugboekhandeh netso vaortgesit
ward, sander enige ontwrigting vir die kerk of die per
soneeh.
4.1.14.2.7 Voorlegging insake nutsmaatskappye:
Van die Saakgelastigde van die Sinodes van Transvaal is die
volgende voorhegging in hierdie verband antvang:
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Die risikofaktor in die kerk in besigheidsondernemings
onder sy beheer
Algemeen
Die risikofaktor bestaan daarin dat die kerk, hetsy
deur regshandelinge aangegaan deur ‘n kommissie,
beheerraad, nutsmaatskappy, gemeente, ring, of
sinode, in ‘n posisie beland waar sy laste sy bates mag
oorskry en hy nie kan voidoen aan die eise van sy
skuldeisers nie. Die kommissie, gemeente, sinode en
sovoorts is dan insolvent.
2. Insoivensie
‘n Persoon of instansie is insolvent as hy nie sy skulde
ten voile kan betaal nie, met ander woorde as sy laste
sy bates oorskry. Skuideisers wat bewus is van so
‘n toedrag van sake, sal sorg dat hulle vonnis teen
die skuidenaar kry beslag lé op sy goedere, en deur
‘n eksekusie-verkoping poog om betaling van hulle
skuide te verkry. Skuldeisers wat nie betyds reg
stappe geneem het nie, verkeer in die onbenydens
waardige posisie dat hulle siegs die saldo van die
bates, indien enige, onder hulle sal kan verdeel. Die
reg bied egter ‘n oplossing aan vir hierdie ongesonde
maatskapiike posisie deur sekwestrasie van sodanige
persoon of instansie se boedel. Die middel het twee
voordele, eerstens verhoed dit dat die insolvent sy
bates verder verteer of likwideer, en tweedens stei
dit die skuldeisers op gelyke voet met uitsondering
van die met preferente of versekerde regte.
3. Huidige posisie
Die kerk as geestelike instansie is soewerein in eie
kring, maar waar die kerk deur die beheer van sy stof
hke aangeleenthede die besigheids- of handelsterrein
betree, is hy ‘n onderdaan van die Staat en dus onder
worpe aan die wette van die land, tensy hy van ‘n
spesifieke wet vrygestel word (byvoorbeeld vrystel
ling ingevolge Artikel 1O(1)f van die Inkomstebelas
tingwet (nr 58 van 1962) en Artikel 4(1)F van die Wet
op Seelregte).
3.1 Nutsmaatskappy
Ten einde die belange van die kerk te beskerm, het
die Algemene Sinode in 1982 besluit dat Kommis
sies wat finansiële verpligtinge in handel of besig
held wil aangaan, ‘n nutsmaatskappy ingevolge Ar
tikel 21 van die Maatskappywet, 1973 (voorheen
1926) moet stig en hierdie aanbeveiing is deur
gestuur na die sinodes. Die gebruik van sake
ondernemings as ‘n nutsmaatskappy te bedryf, be
staan egter al ‘n geruieme tyd voor daardie datum
in die kerk.
3.2 Maatskappye beperk deur garansie
Die Minister van Justisie kan gelas dat ‘n vereniging
sonder winsbejag geregistreer word as ‘n maat
skappy met beperkte aanspreeklikheid sonder
byvoeging van die woord “Beperk” tot sy naam, as
hy oortuig is dat ‘n bestaande of ‘n nog op te rigte
vereniging, opgerig is of sal word vir ‘n wettige doel
waarvan die nastrewing bereken is om in belang van
die publiek te wees, soos die bevordering van die
kuns, wetenskap, dierebeskerming ensovoorts. In
die Akte van Oprigting moet ook bepaal word dat
geen dividende aan die lede van die maatskappye
betaai mag word nie, maar dat sy winste en ander
inkomste tot bevordering van sy doel aangewend
sal word.
Die lede van ‘n maatskappy wat aldus geregistreer is, se
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aanspreeklikheid kan deur garansie beperk word, of op
die gewone manier deur aandele. Die lede se aanspreek
likheid is deur garansie beperk as in die Akte van Oprig
ting bepaal is dat elke lid onderneem om, ingevai die
maatskappy gelikwideer word terwyl hy lid is, of binne
een jaar daarna, soveel as wat nodig mag wees, maar
nie meer as ‘n vasgestelde bedrag nie, by te dra tot die
bates van die maatskappy vir die betaling van skulde aan
gegaan terwyl hy nog lid was, en van die koste van likwi
dasie. Hierdie bedrag word gewoonlik beperk tot ‘n
nominale bedrag (Se R2,00).
Sulke maatskappye geniet al die voorregte van ‘n
beperkte maatskappy, en is onderworpe aan dieselfde
pligte, behalwe dat hulle nie verplig is om die woord “Beperk” by hulle naam te voeg nie, en ook nie die jaarlikse
opgawes en gegewens aan die Registrateur van Maat
skappye hoef te verstrek nie.
Die Minister mag te eniger tyd sy verlofbrief aan die Maat
skappy om aldus geregistreer te word, intrek, en dan ver
val al die spesiale voorregte en vrystellings wat ‘n
sodanige maatskappy geniet het.
Artikel 21 van die Maatskappywet (Wet nr 61/73) lui
soos volg:
1. ‘n Vereniging
winsoogmerk.

—

Inlywing van verenigings sonder

(a) opgerig of opgerig te word met ‘n wettige
oogmerk;
(b) met die hoofdoelstelling om godsdiens, kuns,
wetenskap, onderwys, liefdadigheid, ontspan
ning, of ‘n ander kulturele of maatskaplike bedry
wigheid, of gemeenskaps- of groepsbelange te
bevorder;
fc) wat voornemens is om sy winste (as daar is), of
ander inkomste aan te wend ter bevordering van
sy genoemde hoofdoelstelling;
(d) wat die betaling van ‘n dividend aan sy lede ver
bied; en
(e) wat aan die vereistes van hierdie artikel met
betrekking tot sy oprigting en registrasie voldoen,
kan ingelyf word as ‘n maatskappy beperk deur
garansie.
2. Die akte van so ‘n vereniging moet aan die vereistes
van hierdie Wet voldoen en moet verder die volgende
bepalings bevat:
(a) Die inkomste en eiendom van die vereniging, uit
welke bron ook a) verkry, word uitsluitende aan
gewend vir die bevordering van sy hoofdoel
stelling, en geen gedeelte daarvan mag regstreeks
of onregstreeks, by wyse van dividend, bonus of
andersins hoe dan ook, aan die lede van die
vereniging of aan sy houermaatskappy of filiaal
betaal of oorgemaak word nie: met dien ver
stande dat niks wat hierin bepaal is die betaling
ter goeder trou belet van redelike besoldiging aan
‘n beampte of diensnemer van die vereniging of
aan ‘n lid daarvan vir dienste werklik aan die
vereniging gelewer nie.
(b) By sy likwidasie, deregistrasie of ontbinding word
die bate van die vereniging wat oorbly na voldoe
ning aan al sy verpligtinge, gegee of oorgemaak
aan ‘n ander vereniging of inrigting of verenigings
of inrigtings wat doelstellings het wat soortgelyk
is aan sy hoofdoelstelling, en wat deur die lede
van die vereniging by of voor sy ontbinding of,
as hulle versuim om dit te doen, deur die Hof, aan
gewys word.
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4. Probleem
Daar is sekere praktiese probleme met regsaanspreek
likheid en ook beheer, tussen die kerk en sy Nutsmaat
skappye.
4.1 Beheer
Die kerk moet beheer hou oor sy Nutsmaatskappye
en dus ook oor sy bates, maar hierdie beheer moet
“vermom” word — dit wil sê, daar moet geen
direkte verbinding tussen die kerk en die Maatskap
py wees nie.
Die rede hiervoor is dat die regsaanspreeklikheid in
die maatskappy moet setel en nie in die Beheerraad
nie. Indien daar probleme met die finansies van die
onderneming sou kom en ook indien daar twis sou
ontstaan soos byvoorbeeld in ‘n boedelsaak, word
die maatskappy aangespreek en nie die kerk as ver
Iengstuk van sy Beheerraad nie.
Die bestuur moet die maatskappy bedryf met terug
voering aan die direksie, en die direksie doen op hulle
beurt verslag aan die kerk/beherende Kommissie van
die sinode; ring en kerkraad (Dus die Ledevergade
ring).
‘n Prokureursfirma in Pretoria stel voor dat die Sta
tute van Oprigting van die betrokke maatskappy
sodanig gewysig moet word of in die geval van ‘n
maatskappy wat gestig staan te word, van die be
gin af so opgestel te word, dat die kerk/sinode/ring
ten minste twee derde van die direkteure van tyd
tot tyd benoem.
Aangesien ‘n nutsmaatskappy vrye mag het om sy
bates te vervreem en nie onderhewig is aan die
beperkende voorwaardes vervat in die Kerkorde en
Bepalinge ten opsigte van vervreemding van eien
dom nie, het die kerk nie meer direkte beheer oor
hierdie bates nie. Daar kan wel indirekte beheer ult
geoefen word deur die reg voor te hou om ‘n meer
derheid van die direkteure aan te stel welke direk
teur dan terugvoering van hulle besluite moet gee
aan die kerk of beherende Kommissie.
4.2 Regsaanspreeklikheid
‘n Nutsmaatskappy het sy eie regspersoonlikheid en
daarom kan die lede van die Nutsmaatskappy nie
aangespreek word nie. Regshandelinge waarby die
Nutsmaatskappy betrokke is, betrek slegs die Nuts
maatskappy en nie sy beheerraad of lede nie.
Die keuse wat die kerk moet maak (of wat die Al
gemene Sinode reeds in 1982 gemaak het), is eint
uk eenvoudig en kan soos voig opgesom word:
Indien sake-ondernemings in naam van die kerk ge
dryf word, word inkomste~eIasting nie betaal nie,
maar die kerk as Iiggaam dra die risiko en sal in die
hof gesiteer word by litigasie. Indien sake
ondernemings in die naam van ‘n Nutsmaatskappy
bedryf word, dra die kerk nie die risiko nie en be
hoort die kerk nie gesiteer te word in Hofsake nie,
maar die wins word belas.
Uit bogenoemde beginseistelling voig eintlik reeds
wat die voordele en nadele van elke metode is, maar
dit word tog soos volg opgesom:
Besigheid in naam van die kerk
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Voordele
1. lnkomstebelasting is nie betaalbaar nie
2. Hereregte is nie betaalbaar by die aankoop van
eiendom nie, mits bewys kan word dat die grond
vir kerklike doeleindes gebruik gaan word.
Nadele
1. Die kerk dra die risiko vir die mislukking van die
besigheidstransaksie.
2. Die kerk word gesiteer in hofsake.
3. Die kerk kry nie staatsubsidies vir die oprigting
van geboue nie.
Besigheid in naam van ‘n Nutsmaatskappy
Voordele
1. Die Nutsmaatskappy het sy eie regspersoon
likheid (heeltemal afgesien van die bestuur daar
van en deur wie die beheer uitgeoefen word). Dit
beteken dat slegs daardie besondere Nutsmaat
skappy gelikwideer sal word indien die besigheid
skeef loop en dat die Maatskappy gesiteer word
in hofsake.
2. Staatsubsidies kan verkry word.
Nadele
1. Die kwessie van lnkomstebelasting. Uit die stel
ling van die beginsels hierbo, het ons geen twyfel
nie dat die Algemene Sinode die regte besluit
geneem het uit ‘n regsoogpunt en moet die kerk
eenvoudig aanvaar dat inkomstebelasting betaal
moet word waar wins met besigheid gemaak
word. Dit is trouens die posisie by enige privaat
besigheid.
In die hg van die voormelde beginsels kan gekonkludeer
word:
1. Die opdrag aan die Algemene Kommissie vir Fondse
is om toe te sien dat die Algemene Sinode “deur sy
ledevergadering” die beheer moet behou.
Hierdie vereiste moet nie gesien word as sou dit op
enige wyse die regspersoonlikheid van die Nutsmaat
skappy aantas nie. Die vereistes wil maar net sê dat
die kerk as higgaam beheer moet uitoefen oor die Nuts
rnaatskappy. Dit kan geskied deurdat lede van die kerk
of ‘n liggaam van die kerk optree as lede (aandeel
houers> van die Nutsmaatskappy en/of as Direksie van
die Nutsmaatskappy of kragtens die bepahings van die
konstitusie ‘n beheerhiggaam vorm (wat eintlik maar
‘n Direksie sal wees).
Hierdie vereiste bring egter nie mee dat die kerk
gesiteer moet word in hofsake nie (hieroor later meer).
2. VoIle beheer en gebrek aan inkomste- en uitgawe
rekenings
Indien daar gevalle is waar die Beheerraad of Bestuur
deur die kerk aangewys word op so ‘n wyse dat die
besigheid nog deur die kerk gedreig word en sodanige
skema deur die Ontvanger van lnkomste erken word,
sal dit lei tot die ongewenste resultate naamlik dat
die risiko by die kerk bly en dat die kerk gedagvaar
word. Hierdie metode is ‘n onwenslike aantasting van
die regspersoonhikheid van die Maatskappy wat kon
traktueel ontstaan. Die Algemene Sinode se beheer
moet bly setel binne in die Nutsmaatskappy deur die
aandeelhouers en direksie te beheer en nie buite die
Maatskappy by wyse van “kontrak” nie. ‘n Mens kan
hierdie laasgenoemde geval vergelyk met die van ‘n
boer wie se plaas in die naam van ‘n familie
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maatskappy geregistreer is, maar hy boer in sy eie
naam en sal gevolgilk self die boerdery-risiko dra en
gedagvaar word. Die verhouding tussen die boer en
die familie-maatskappy sal kontraktueel wees, dit wil
se ‘n huurkontrak of deelsaai-ooreenkoms of iets
dergliks.
3. Vervreemding van eiendom deur ‘n Artikel 21 Maat
skappy
Die stelling wat soms gehoor word dat ‘n Artikel 21
maatskappy nie sy eiendom mag vervreem nie, is nie
korrek nie, aangesien Artikel 21 2(b) van die Maat
skappywet slegs bepaal dat die bates van die maat
skappy wat by sy likwidasie, deregistrasie of ont
binding oorbly, na voltooiing van al sy verpligtinge,
dit wil sê surplus bates, oorgedra moet word aan ‘n
aksie, werksaamheid of vereniging met ‘n soortgelyke
doelstelling.
Niks verhoed egter die Nutsmaatskappy om tydens
sy bestaan sy bates te vervang met ander bates nie
en kan vaste eiendom derhalwe ook as sekuriteit ge
gee word. By ‘n Nutsmaatskappy geld egter altyd die
alleroorheersende beginsel naamlik dat die winste van
die maatskappy slegs vir sy doeleindes gebruik mag
word en nie tussen sy aandeelhouers verdeel kan
word nie.
4.2 Sitering in hofsake
Die sitering van die kerk in ‘n hofsaak is onwenslik
en daarom word dit aanbeveel dat die kerk waar
moontlik sake-ondernemings moet bedryf in die
naam van ‘n nutsmaatskappy.
Die belangrikste voordele van so ‘n stelsel is die ont
wyking van regsaanspreeklikheid en dat staat
subsidies vir die oprigting van sekere geboue ver
kry kan word. Die grootste nadele is dat die maat
skappy, anders as die kerk, onderhewig is aan belasting op winste en ook dat hereregte teen maat
skappykoers (6%) op die oordrag van vaste eiendom
betaalbaar is.
Sover winste aanbetref is daar sekere bepalings wat
die wet toelaat, byvoorbeeld in die praktyk word uit
breidings- en/of vervangingsfondse geskep en solank hierdie fondse aangewend word ter bevordering
van die hoofdoelstelling van die maatskappy, is
sodanige winste nie belasbaar nie. (Dit wil sê indien
aangewend ingevolge Artikel 10(1 le of f van Wet
58 van 19621.
Verder, by instansies soos jeugsentrums en tehuise
vir bejaardes kan die huurgeld verminder word wan
neer oortollige winste ontstaan.
‘n Ouditeursfirma in Pretoria se mening oor belas
baarheid van Artikel 21 Maatskappye is dat solank
die nutsmaatskappy hom self besig hou met sake
van ‘n godsdienstige, welsyns- of opvoedkundige
aard vir die wyer publiek, is hy vrygestel van belas
ting in terme van 10(lllfl en sal byvoorbeeld onder
nemings 5005 tehuise vir bejaardes, jeugsentrums
en kinderhuise hieronder ressorteer. Selfs instellings
wat suiwer die kolportering van geestelike Iektuur
onderneem, behoort van belasting vrygestel te
word.
4.4 Stoflike aangeleenthede van die kerk en die Privaat
reg
Die burgerlike reg behandel die kerk as ‘n vereniging
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— dit wil sê ‘n onderlinge vereniging wat deur oor
eenkoms ontstaan het, wat apart van sy lede voort
bestaan en wat die vermoë het om eiendom te kan
besit sonder die medewerking van sy lede. So ‘n
vereniging kan dus dagvaar of gedagvaar word in
sy eie naam.

Die praktiese toepassing van die administrasie en be
heer van die stoflike aangeleenthede van die Ned
Geref Kerk in die Kerkorde van die Algemene Sinode
uiteengesit:
1. Nutsmaatskappye staan onder die Maatskappy
wet en hulte regte en handelingsbevoegdheid
word in die Akte van Oprigting en Statute
omskryf.
2. Kommissies en Beheerrade van die kerk tree op
ingevolge ‘n spesifieke reglement soos deur die
kerk goedgekeur.
4.5 Regspersoonlikheid
Regspersoonlikheid kan verkry word deur:
4.5.1 ‘n Spesiale wet aan ‘n vereniging direk regsper
soonlikheid verleen byvoorbeeld Die Bybelgenoot
skap van Suid-Afrika.
4.5.2 lndirekte verlening van regspersoonlikheid deur die
registrasie van ‘n vereniging ingevolge ‘n bepaalde
Wet byvoorbeeld Die Maatskappywet (waaronder
onder andere nutsmaatskappye ingevolge Artikel
21 geregistreer word).
Na 31 Desember 1939 kan geen vereniging van
persone regspersoonlikheid verkry nie, tensy daar
nie ‘n spesifieke Wet is wat aan hom regspersoon
likheid verleen nie.
In die saak van Morrison vs Standard Building So
ciety 11932 AD 229> is beslis dat: “An associa
tion of individuals does not always require the spe
cial sanction of the State in order to enable it to
hold property and to sue in its separate name in
South Africa.” Hierdie appelhofbeslissing verleen
dus regspersoonlikheid aan verenigings wat voor
1939 ontstaan het en wat nie ingevolge ‘n
bepoaldo wot goregistreer is nie, indien die ver
eniging aan sekere bepaalde vereistes voldoen.
Die howe is aan die beslissing gebonde. Teen
strydig hiermee was die Ordonnansie nr 7 van
1 843 wat bepaal in Artikel 8 dat die Ned Geref
Kerk in Suid-Afrika nie regspersoonlikheid het nie.
Hierdie Ordonnansie is egter in 1961 herroep.
4.6 Die regsposisie van ‘n maatskappy geregistreer
onder Artikel 21 (nutsmaatskappye)
Omdat ‘n nutsmaatskappy regspersoonlikheid deur
registrasie verkry, is hy verantwoordelik vir skulde
deur homself aangegaan en kan daar op sy bates
beslag gele word indien hy sou versuim om sy kredi
teure te betaal. Die kerk as sodanig kan nie aan
gespreek word ten opsigte van ‘n kontrak aan
gegaan in die naam van ‘n nutsmaatskappy nie; mits
die kerk nie as borg vir sodanige skulde of ‘n
gedeelte daarvan teken nie. (Die kerk kan hom eg
ter nog altyd moreel aanspreeklik voel).
4.7 Beheerliggaam en Kommissie se aanspreeklikheid vir
skulde
Waar ‘n kontrak deur ‘n beheerliggaam (beheerraad)
(dit wil sê lede van die kerk wat as sodanig deur een
of ander vergadering van die kerk aangestel is) aan
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gegaan word en die beheerliggaam kan nie presteer
nie, dan kan die kerk we) in die gedrang kom.
Dieselfde geld vir ‘n kontrak aangegaan deur ‘n kom
missie van die kerk, selfs al sou byvoorbeeld die Al
gemene Kommissie vir Fondse nie beheer uitoefen
oor fondse van ‘n spesifieke kommissie soos die Al
gemene Jeugkommissie of die Algemene Kommis
sie vir die Diens van Barmhartigheid nie.
Hoever strek die aanspreeklikheid van die kerk? Om
dat ‘n gemeente en ‘n ring ingevolge die Kerkorde
beklee is met regspersoonlikheid, blyk dit dat hulle
nie verantwoordelik gehou kan word vir skulde deur
‘n kommissie van die sinode aangegaan nie, maar
die betrokke sinode kan we) aangespreek word en
is sy bates dus in die gedrang.
4.8 Die kerkraad se aanspreeklikheid vir skulde
Die Kerkorde bepaal dat elke gemeente ‘n regs
persoon is en die kerkraad is sy orgaan. Ten opsigte
van gemeentes wat gestig is na Desember 1 939,
is hierdie bepaling dan teenstrydig met die bepalinge
van die Maatskappy Wysigingswet (nr 23 van
1939), Artikel 2 wat spesifiek bepaal dat so ‘n ver
eniging nie ‘n regspersoon mag of kan wees nie. Af
stigting mag ‘n dispuut tot gevoig he.
Dr FE O’B Geldenhuys stel dit in sy doktorale proef
skrif “Die Regsposisie van kerkraad, ring en sinode”,
dat “Waar die gemeente nie ‘n regspersoon is nie,
moet die kerkraad beskou word as trustee van die
gemeente se eiendomme. In hierdie geval kan die
gemeente geen eiendomme in sy naam hou nie...”
(bI 356).
Die Registrateur van Aktes aan die anderkant aan
vaar dat elke gemeente ‘n regspersoon is, selfs ‘n
nuutgestigte gemeente, en daar was nog nie juis
probleme met registrasie van eiendomsreg ten op
sigte van gemeentes in Transvaal nie.
Die kerkraad as orgaan is dus aanspreeklik vir skulde
wat deur hulle aangegaan is en die bates van so ‘n
gemeente kan in eksekusie verkoop word om sy
skulde te deig.
4.9 Regsposisie van kerkraadslede en gemeentelede
Dr Geldenhuys skryf in sy “Die Kerk en die Privaat
reg” (bl. 359) soos volg:
Die kerkraad is bevoeg om skulde te maak in belang
van die gemeente. Hy maak die skuld namens die
gemeente en solank as hy handel binne die grense
van sy bevoegdheid is die bates van die gemeente
verantwoordelik vir die betaling van die skulde. In
geval van gemeentes met regspersoonlikheid kan ‘n
skuldeiser die gemeente as sodanig aanspreek vir
die betaling van skulde deur hom gemaak. As die
gemeente geen regspersoonlikheid besit nie, word
diegene, wat die kontrak gesluit het met die skuld
eiser persoonlik verantwoordelik gehou vir die be
taling van die skulde. In ‘n vereniging sonder regs
persoonlikheid besit die een lid nie die bevoegdheid
om die ander lede van die vereniging te bind deur
kontrakte wat hy namens die vereniging aangegaan
het nie. So ‘n ooreenkoms kan die ander alleen bind
kragtens volmag uitdruklik of stilswyend verleen, of
deur bekragtiging of ratifikasie (uitdruklik of stil
swyend). Met ander woorde die individuele lede van
die gemeente is nooit aanspreeklik vir skulde deur
die kerkraad gemaak nie, behaiwe:
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(a) Indien bewys kan word dat hulle persoonlik vol
mag verleen het. Dit sal byvoorbeeld die geval
wees as hulle op ‘n gemeentevergadering teen
woordig was en gestem het vir die voorstel om
die bepaalde skuld aan te gaan; of
(b) indien bewys kan word dat hulle die daad van
die kerkraad bekragtig of geratifiseer het. As die
kerkraad byvoorbeeld aan die gemeente bekend
gemaak het dat hulle ‘n sekere skuld gemaak het
(byvoorbeeld lening gesluit om ‘n kerk te bou)
en die gemeentelede het hulle instemming daar
mee betuig self stilswyende, sou dit ratifikasie
wees. So ook wanneer aan die gemeente op drie
agtereenvolgende Sondae bekend gemaak word
dat ‘n sekere predikant beroep is en gemeente
lede betuig hulle instemming daarmee, is hulle
mede aanspreeklik vir die betaling van die
emolumente van die predikant.”
Die siening hierbo genoem is nog nooit in ons howe
getoets nie en sekere regslui is van mening dat
gemeentelede steeds gesamentlik en afsonderlik
aangespreek kan word vir skulde deur die kerkraad
aangegaan.
4.1.14.2 Gevolgtrekking:
In die beoordeling van hierdie aangeleentheid behoort as
eerste en belangrikste argument te geld dat die Algemene
Sinode, en daarmee ook die sinodes, ringe en kerkrade, hulle
alleen onder bepaalde omstandighede op die terrein van al
gemene besigheid behoort te begeef, met die doel om daar
deur geld te genereer in belang van die kerklike werksaam
hede of ten einde ‘n bepaalde diens aan die kerk te lewer.
Dit behoort nie gedoen te word wanneer dieselfde diens van
lidmate wat in die bepaalde bedryf staan, voordeliger be
kom kan word nie.
Hierdie reel geld egter nie in die geval van byvoorbeeld
pensioen- en ander fondse wat daarop ingestel is om geld
te laat akkumuleer en wat daarom in die ope mark beweeg
nie. Dit is immers nie ‘n ongeloofsdaad nie, maar eerder dee)
van ‘n “Josefsbeleid”.
Die kerk het die roeping om na die versorging van sy be
jaarde werknemers wat emeriteer, die weduwees en wese
en diegene wat vir diens vanweë swak gesondheid ongeskik
bevind word, om te sien. Hierdie versorgingstaak spruit uit
die kerk se roeping tot daadverkondiging voort, en nie primer
‘n ekonomiese motief nie. Die bedoeling is nie dat die kerk
homself verryk nie, maar om die beste belange van diegene
teenoor wie hy ‘n verantwoordelikheid het, te dien.
Aan die ander kant moet egter ook ‘n voorbeeld genoem
word: die kerk kan die boeke wat hy nodig het vir die kate
gese by enige drukpers laat druk, dit is nie nodig om ‘n eie
drukpers te he nie. Die kerk hoef nie oor ‘n uitgewery te
beskik as van sy lidmate dit kan doen nie. Dit is alleen wan
neer dit wetenskaplik bewys kan word dat die kerk hierdie
diens self meer effektief kan aanbied as wat die ope mark
dit kan doen, dat dit vir die kerk geregverdig is om self hier
die werk te doen. Die kerk mag nie in mededinging tree met
die “wereld” en sodoende “aandele” in die wêreld verkry
nie. Cm dus ‘n onderneming te bedryf (en sodoende ‘n diens
aan die kerk te lewer) wat goedskiks deur ‘n instansie buite
die kerk behartig kan word, sou verkeerd wees.
Daarom behoort elke bedryf of onderneming van die kerk
wat diens aan die kerk lewer in die uitvoering van die roe
ping van die kerk, op eie meriete beoordeel te word.
Die kerk mag egter aan die ander kant nie onverantwoorde
lik teenoor sy finansiële verpligtinge optree nie. In die hante
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ring van die finansidle aangeleenthede (wat Bybels-prinsipiel
verantwoordbaar is), behoort die kerk homself te beskerm
deur sake-risiko’s so laag moontlik te hou.
Ten opsigte hiervan het die kerk egter altyd ‘n tweeledige
aanspreeklikheid, naamlik ‘n wetlike en ‘n morele. Ten einde
die wetlike aanspreeklikheid so gemaklik moontlik te maak,
kan ondernemings wat deur die kerk bedryf word, as Ar
tikel 21-maatskappye registreer. Hoewel dit nie die morele
aanspreeklikheid van die kerk ophef nie, bly dit die wetlike
raamwerk waarbinne die kerk kan opereer wat nie sonder
meer as nutteloos beskou behoort te word nie.
Ten einde die werklikheid van finansiële risiko’s te vermy,
behoort die kerk egter te alle tye gesonde professionele
finansiële bestuur toe te pas. Daartoe is die kundigheid van
genoeg christen-sakemanne as adviseurs beskikbaar.
Dit is duidelik dat die kerk nie voorbehoude kan daarstel
waarin ondersoek vereis word na die metode waarop lidmate dankoffergeld bekom het nie. Die kerk kan alleen maar
handel met die geld wat aan hom beskikbaar gestel word.
Daarby mag die kerk self nie van insamelingsmetodes ge
bruik maak wat nie die toets van die Heilige Skrif kan deur
staan nie. Met die geld wat die kerk ontvang, moet op so
‘n wyse mee gehandel word dat dit ook die toets van die
Heilige Skrif kan deurstaan. Die kerk mag nie onver
antwoordelik met sy beskikbare geld handel nie.
Die ondersoek het voorts aan die hg gebring dat kommis
sies van die Algemene Sinode te kenne gegee het dat hulle
bang is hulle fondse word van hulle weggevat. Dit is geen
sins die bedoeling nie, die doel is net meer doelmatige
administrasie om sodoende oorvleueling, koste en arbeid uit
te skakel of te minimaliseer.
Die uitsonderings ten opsigte van die finansiële toesig en
administrasie wat die Algemene Sinode teenoor onder an
dere die Algemene Kommissie vir die Diens van Barmhar
tigheid, Algemene Jeugkommissie, Christelike Lektuurfonds,
ensovoorts gemaak het, behoort te verval.
Voorts het dit geblyk dat jong kerke gestig word maar dat
daar skynbaar geen ooreenkomste met ‘n finansiële strek
king met hulle gesluit word nie. Hier word gedink aan
pensioen- en mediese-voorsiening vir leraars maar ook wat
betref sekere bates wat steeds op die kerk van oorsprong
se naam bly staan, maar deur die jongkerk bedryf word. For
mele (soos deur die Iandswette voorgeskryf) oordragte of
kontrakte kan moontlik toekomstige ongelukkigheid voor
kom.
Die Kommissie is verder van oortuiging dat die Algemene
Kommissie vir Kerklike Publikasies omgeskakel moet word
tot ‘n Algemene Kommissie vir Kerklike Media (AKKM) en
dat alle kerklike media onder hierdie kommissie saamgevoeg
moet word as die eintlike “produksie”-kommissie van die
Algemene Sinode. Dit sal inhou dat die werk wat deur die
Christelike Lektuurfonds gefinansier word sowel as Mema
onder hierdie kommissie tuisgebring moet word. Alhoewel
die Christelike Lektuurfonds as fonds nog ‘n selfstandige
bestaan kan behou, moet die werk wat daarmee gefinansi
er word, wel oorgedra word. Verder hou dit in dat die nuwe
AKKM ook verantwoordelikheid moet aanvaar vir die daar
stelling van alle skolingsmateriaal vir die kerk. Hierby word
ingesluit die totale publikasies wat tans deur die Algemene
Jeugkommissie uitgegee word. Uit die aard van die saak sal
so ‘n samevoeging gepaard gaan met honorering van alle
bestaande ooreenkomste totdat wedersydse instemming tot
wysiging of beëindiging verkry is.
Die Kommissie het aanvanklik die volgende aanbeveling aan
die Algemene Sinode geformuleer:
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Die Algemene Sinode besluit dat die beheer oor die
newedienste van die Christelike Lektuurfonds, te wete
die NG-Sendingpers, die NG-Sendinguitgewers en
Mema wat tot op hede die verantwoordelikheid van
die Algemene Sinodale Sendingkommissie was vanaf
1 April 1 992 die verantwoordelikheid van die Alge
mene Kommissie vir Kerklike Media word, met
honorering van alle kontraktuele ooreenkomste;
Daarna is ernstig besin oor die versoek van die ASSK soos
onder punt 4.1 .14.2.3 vermeld. Die Kommissie het daarom
besluit om aan die versoek te voldoen behalwe dat hy van
oortuiging is dat Mema sodanig verwyderd is van die NG
Sendingpers en NG Sendinguitgewers, dat Mema reeds
vroeër kan oorskuif na die Algemene Kommissie vir Kerk
like Media. Die ASSK behoort egter tussentyds van sy vor
dering verslag tedoen aan die Algemene Sinodale Kommis
sie met finale verslag aan die Algemene Sinode van 1994.
Na aanleiding van die latere samesprekings met verteen
woordigers van die Algemene Jeugkommissie, is weer eens
besin oor die oorspronklike geformuleerde aanbevelings. Die
Kommissie het besef dat die tyd vir verdere besinning eint
uk uitgeloop het. Daar kon nie nog weer ‘n samespreking
met verteenwoordigers van die Algemene Kommissie vir
Kerklike Media gereel word nie. Daarby was dit duidelik dat
sekere aangeleenthede weudeeglik meerdere besinning verg.
Daarom is besluit om soos in die geval van die Algemene
Sinodale Sendingkommissie aan te beveel dat die
aangeleentheid in die volgende vier jaar ondersoek moet
word en dat die Algemene Sinode van 1994 met aanbeve
lings gedien moet word.
4.1.14.4 Aanbevelings:
Die Algemene Sinode besluit
1. die roeping van die kerk is primer op die terrein van die
Woord- en daadverkondiging gelee;
2. die kerk se betrokkenheid op die ekonomiese terrein word
deur sy roeping begrens. Die Algemene Sinode is primer
‘n beleidsinode, maar wanneer hy die ekonomiese ter
rein betree, is dit ‘n noodwendigheid in die uitvoering
van sy taak, en nie om ander motiewe nie. So ‘n aksie
of werksaamheid kan wanneer wenslik, gedesentraliseer
word na sinodes, ringe, gemeentes of selfs geprivatiseer
word;
3. indien ‘n situasie ontstaan waar die kerk oor betrokken
heid op die ekonomiese terrein moet besin, geld die vol
gende kriteria:
3.1 die betrokke saak moet in direkte verband tot die
Woordverkondigingstaak van die kerk staan, en
3.2 die betrokke saak moet noodsaaklik wees vir die daad
verkondigingstaak van die kerk;
3.3 die betrokke saak moet nie ‘n selfstandige doelstelling
najaag of iets wees wat op ander maniere bereik kan
word nie;
4. die voorsiening van pensioen spruit primer voort uit die
daad-verkondigingstaak van die kerk. Hierdie taak bly
steeds die verantwoordelikhid van die betrokke sinodes
sonder inmenging deur die Algemene Sinode;
5. die Algemene Kommissie vir Sending en Evangelisasie
opdrag ontvang om ernstig te besin oor die prinsipiële
regverdiging vir die voortbestaan van die NG Sendinguit
gewers en die NG Sendingpers wat selfstandige sake
ondernemings is, as newedienste van die Christelike
Lektuurfonds. Die Algemene Kommissie vir Sending en
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Evangelisasie word versoek om tussentyds verslag to
doen aan die Algemene Sinodale Kommissie met finale
versiag aan die Algemene Sinode van 1994.

4.2.1.2 Voorlegging van die Algemene Kommissie vir die
Diens van Barmhartigheid:
Die volgende voorlegging is van die AKDB ontvang:

6. dat die beheer oor Mema wat tot op hede die verant
woordelikheid van die Algemene Sinodale Sending
kommissie was, op die vroegs moontlike datum maar nie
later nie as 1 April 1992, die verantwoordelikheid van
die Algemene Kommissie vir Kerklike Media word, met
honorering van kontraktuele ooreenkomste;

1. DOELWIT
Omdat die kerk wesenlik (00k) ‘n diakonale gemeen
skap is, stel hy horn ten doel om “geestelike, rnaat
skaplike en ekonomiese” hulp aan sorgbehoewendes
to lower en “om sorgbehoewendheid van enige aard
te voorkorn en te bestry” (AKDB-Reglement 2).

7. gee opdrag aan die Algemene Kommissie vir Jeug
bediening (AKJ) om in samewerking met die Algemene
Kommissie vir Kerklilke Media ondersoek in te stel na die
omskakeling an die NG Kerk-Jeugboekhandel in ‘n Ar
tikel 21 Maatskappy met die oog op die voorsiening van
kategesemateriaal en ander jeugpublikasies. Die AKJ
word versoek om tussentyds versiag te doen aan die Al
gemene Sinodale Kommissie met finale verslag aan die
Algemene Sinode van 1994.
8. om
1. NG Kerk-Uitgewers,
2. NG Kerkboekhandel 1988 Edms Bpk.
3. NG Sendinguitgewers,
4. NG Sendingpers en
5. NG Kerkjeugboekhandel
te versoek om die verwysing na die Ned Geref Kerk in
hulle name te skrap;
9. die risikofaktor vir die kerk, kerkraad, ring, sinode en Al
gemene Sinode asook die kerk se utiliteitsmaatskappy
en beheerrade, word na die Algemene kommissie vir die
Kerkreg verwys vir studie en moontlike regsadvies met
verslag aan die Algemene Sinodale Kommissie;
10. afhangende van die aard van die advies aan die Alge
mene Sinodale Kommissie, word sinodes in verband
met die regsmening adviserend ingelig om hulle sake
in orde te kry.

4.2 KOMM~SS~ESPESDFDEKE AANGELEENT
HEDE
4.2.1

ALGEMENE KOMMISSIE VIR DIE
DIENS VAN BARMHARTIGHEID
(AKDB):

4.2.1.1 Kerkorde en Reglement:
Artikel 46 van Die Kerkbode maak voorsiening vir die
benoeming van kommissies en lui soos voig:
Die Algemene Sinode mag kommissies benoem om horn
van advies te dien of om besluite en opdragte uit te voer.
Artikel 54 handel oor Diens van Barmhartigheid.
54.1 Die kerke moet met priesterlilke bewoënheid omsien
na die armes en ander sorgbehoewendes om hulle te
help, te troos en geestelik op te hef.
54.2 Waar die omvang en omstandighede dit eis, moot die
diakonië in kerkverband van ring en sinode inrigtings
vir hierdie sorgbehoewendes in die lowe roep.
Die Reglement van die AKDB verskyn op bladsy 84 van die
Kerkordeboek.

Cm hierdie dienste te lewer benoem elke sinode ‘n
Sinodale Kommissie vir die Diens van Barmhartigheid
(SKDB) met ‘n eie personeel, inrigtings, Christe
like-Maatskaplike Rade, en so meer.
Aan die AKDB is onder andere die volgende opdragte
gegee:
1 .1 Die Algemene Sinode to aviseer oor beleid (6.2).
1 .2 Die SKDB’s te begelei in die dienslewering en uit
voering van die beleid (6.6).
1 .3 Die SKDB’s se dienste to koördineer (6.3).
1 .4 Die Ned Geref Kerk to verteenwoordig by sowel die
staat en die Nasionale Rade an Welsynsorganisasies
EN te ywer vir ‘n gesonde verhouding met hierdie
instansies (6.5).
2. UNIEKE AARD VAN DIE BARMHARTIGHEIDS
OPDRAG
Die unieke eie aard van die Ned Geref Kerk se
Barmhartigheidsdienste is dat dit wesenlik op drie dis
siplines op hierdie terrein berus, te wete
2.1 ‘n Teologiese dissipline
Die kerk is volgens die Skrif onvervreembaar en
onoordragbaar ‘n diakonale gemeenskap. Sy diako
nale uitreiking moot in alle opsigte teologies suiwer
na die eise van die Skrif en die Belydenisskrifte
wees. Geen humanisme met norme na die eise van
die tyd, mag geld nie. Cok in hierdie dienste moet
die kerk KERK wees en bly met die Skrif as vertrek
punt en norm, die eer van God en die tydelike en
ewige heil van die mens as doelwit. Dit moot teolo
gies ‘n diakonologiese wetenskapsbeoefening bly.
2.2 ‘n Geesteswetenskaplike dissipline
Geen barmhartigheidsdienste in ons komplekse
samelewing met komplekse probleme kan vreernd
staan teenoor die christelike wetenskapsbeoefening
van onder andere maatskaplike werk, sielkunde,
sosiologie, kriminologie, opvoeding en onderwys
(buitengewone skole vir byvoorbeeld gesigs-,
gehoor-, neutraal en verstandelik gestremdes) en
selfs die mediese en para-mediese dissiplines (inrigt
ings) nie. Hierdie professies moot onder leiding van
die ampte en ampswerk na behoefte as ‘n integrale
eenheid in die barmhartigheidsdienste geakkom
modeer word.
Kerklike barmhartigheidsdienste as teologiese be
oefening moet ten voIle die christelike wetenskaps
beoefening van die geesteswetenskappe wees.
2.3 ‘n Regsdissipline
Die owerheid is om ‘n hele paar redes intens
gemoeid met barmhartigheids-/welsynsdienste. Dit
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dra ‘n medeverantwoordelikheid vir die daarstelling
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*

van die beste Iewensmoontlikhede en versorging
van sy burgers;
*

lewer ‘n instaatstellende funksie deur middel van
sub-ekonomiese lenings (kapitaal) en subsidiëring
van bedryfsuitgawes aan die kerk en private
welsynsorganisasies vir ‘n beter dienslewering aan
sorgbehoewendes;

*

sorg vir die ruimte vir, en die ordelike en mens
waardige lewering van dienste volgens bepaalde
norme en standaarde;

*

sorg dat geen mens se sorgbehoewendheid misbruik
word — hetsy deur miskenning of onderdrukking,
hetsy deur uitbuiting van sy onmag;

*

gee geleentheid aan die kerk tot inspraak, insette
en adviese by besluitnemingsprosesse en bepaling
van beleid.
Cm hierdie verantwoordelikhede nate kom, het die
staat die familie van welsynswetgewing daargestel
— wat hoofsaaklik administratief van aard is, dog
nie uitsiuitlik nie.

[Die familie van welsynswetgewing omvat bene
wens die provinsiale ordonnansies en verordeninge
van plaaslike besture, onder andere die volgende
wette:

3. MULTILATERALE AARD EN LANDSWYE AANBIE
DING
Die Ned Geref Kerk se barmhartigheidsdienste is,
anders as die dienste van private welsynsorganisasies
nie beperk tot een enkelvoudige vorm van sorgbehoe
wendheid (byvoorbeeld bejaardes, of blindes of
ens) nie. Dit is ook nie beperk tot ‘n bepaalde streek
nie. Die Skrifopdrag ken geen beperkinge nie: dit reik
uit na alle mense as mede-skepsels met alle vorme
van sorgbehoewendheid wat landswyd aangebied
word, — hoewel dit in die praktyk “veral aan ons
medegelo~iiges” gerig word (Gal. 3:10). Dit is egter
multi—dimensionele diens wat op multi-prof essionele
wyse verrig word (geestelik, huisvesting, sosiaal, medies, ens. wat deur leraars, ampte, vakkundiges, ens.
gelewer word).
4. NAVORSING
Aangesien die barmhartigheidsdienste multilateriaal
is (“alle vorme”) en spesialisasie in die land gewel
dige eise stel asook omrede die dienste te alle tye ook
teologiese dienste moet wees, is daar spesialiteits
komitees benoem vir navorsing op die onderskeie ge
biede en adviese aan die AKDB, te wete vir
*
*
*

Die Nasionale Welsynswet
Die Wet op Maatskaplike- en Geassosieerde
Werkers
Die Wet op Fondsinsameling
Die Wet op Kindersorg
Die Wet op Bejaardes
Die Wet op Maatskaplike Pensioene
Die Huweiikswet
Die Wet op Egskeidings
Die Wet op Regshulp
Die Wet op Misbruik van Afhanklikheidsvormende
Stowwe en Rehabilitasie
Die Wet op Spesiale Onderwys
Die Wet op Geestesgesondheid
Die Wet op Gesondheid
Die Wet op Behuising
Die Wet op Proefdienste
Die Strafproseswet
(Gemeenskapsdienstevonnisse)]

Vele dienste is staatsregteiik van aard, byvoorbeeld
die versorging van wetsbestede kinders. Die
barmhartigheidsdienste as teologiese en geestes
wetenskaplike dissipline kan en mag dus nooit
vreemd of onkundig staan teenoor hierdie wet
gewing van die land nie, byvoorbeeld
*

*

Dienste moet aan statutére eise voldoen, byvoor
beeld kinderhofverslae.
Wetgewing MAG NIE Skriftuuriike beginsels ontken
of in stryd daarmee wees nie. Daarom is dit nodig
dat die kerk reeds vanaf konsepstadium inspraak sal
he in die opstel en/of wysiging van hierdie wet
gewing en voortdurend op verantwoordelike wyse
toegang tot op die hoogste viak sal beoefen in die
toepassing van die wette.

Nie aileen moet verantwoordelik binne die kader van
die wet opgetree word nie, maar alle voorregte,
regte en verantwoordelikhede daarvan moet benut
word.

*
*

Alkoholistesorg (en Dwelmverslawing)
Bejaardesorg
Gestremdesorg (met verdere spesialisering in gesigs
gehoor-, neutraal-, verstands- en fisiese
gestremdheid)
Kinderhuise
Maatskaplikewerkdienste (Kinder- en Gesinsorg met

*

inbegrip van Huweliksorg)
Siekesorg (met inbegrip van psigiatriese dienste)
Wetsoortredersorg
Teologiese besinning

~‘

Sekretarisse-vergadering

*
*

5. OMVANG
Om ‘n indruk te kry van die omvang van die dienste
wat deur die SKDB’s gelewer word, kyk BYLAE A,
wat egter NIE Buitengewone Onderwys, Hospitaal
dienste (Siekesorg in Provinsiale en Psigiatriese hospi
tale), Gevangenispastoraat en die voile las van Maat
skaplikewerkdienste insluit nie. Vir laasgenoemde kyk
na die Handelinge van die Algemene Sinode 1986 wat
die totale vrag op 267 315 persone per jaar plaas.
Nogtans: Die kapitale besteding aan inrigtingsorg in
die Ned Geref Kerk word konserwatief bereken op
R2 000 000 000 (R2 miljard) en die bedryfskapitaal
op R71 000 000 per jaar — met uitsluiting van die
Buitengewone Onderwys, Siekesorg en Gevangenis
sorg watdittot meeras R100 000 000 perjaarop
skuif — ‘n groot verantwoordelikheid.
6. GEVOLGTREKKING: VASTE KANTOORORGANISA
SI E
‘n Vaste permanente AKDB met ‘n Algemene Sino
dale Amptenaar en personeel is onontbeerlik om hier
die unieke opdrag enigsins op die verantwoordelike
wyse wat die Ned Geref Kerk waardig is, na te kom.
Dit verteenwoordig nie alleen ‘n administratiewe
nakoming wat deur die omvangryke vakkundig-pro
fessionele personeel en dienste vereis word nie maar
is ook ‘n sensitiewe samewerkings- skakelings- en
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vertrouensposisie wat die staat met die kerk onder
hou en in die beheer en besteding van miljoene rand
in staatsfinansies. Indien hierdie samewerking, ska
keling en vertroue nie op ‘n stewige grondslag ge
handhaaf word nie, kan dit ewe gemaklik na byvoor
beeld die humane nasionale rade oorgaan met die kerk
op die kantlyn.
7. EIE FONDSE:
Die AKDB is van oordeel dat die befondsing vir sy
werksaamhede nie op sinodale begroting (in die sin
van pro rata-heffing uit SKDB-gelde) geplaas word
nie. As statutére “Nasionale Raad” is ‘n affiliasie
heffing op SKDB-subsidies ‘n subsidieerbare uitgawe
wat op wenteigrondsiag weer deur SKDB’s ten dele
op subsidie-basis van die staat verhaal kan word. Die
aanvullende affiliasie-heffing vir die totale uitgawes
van die AKDB is 1,5%.
Die Sinodes van Midde-Afrika en Suidwes-Afrika lewer
geen bydrae tot die instandhouding van die AKDB
kantoor nie, maar hul onderskeie verteenwoordigers
se reis- en daggelde na die Jaarvergadering en
Sekretarisse-vergadering word deur hul SKDB’s be
taal.
8. PERSONEEL:
Die AKDB beskik tans oor die volgende kantoor
personeel:
Sekretaris, AKDB
Maatskaplikewerk-beplanner
Senior Sekretaresse
Rekenkundige Beampte (5/8ste pos)
Sekretaresse (5/8ste p05)
4.2.1.3 Voorlegging van die Ad hoc-kommissie:
Die Ad hoc-kommissie wat besin het oor die herstrukturering
van die kommissies van die Algemene Sinode het 5005 volg
aanbeveel:
3. Algemene Kommissie vir die Diens van Barmhartig
heid (AKDB)
NOTA:
Om konsekwent te wees behoort dit die “ALGE
MENE KOMMISSIE VIR BARMHARTIGHEIDS
DIENS/BEDIENING (AKB) te wees. Op versoek van
die AKDB word die naam behou omdat al sy regis
trasies (welsynsorganisasies nasionale raad, fonds
insameling en takke) onder die naam geregistreer
is.
‘n Naamsverandering sal veroorsaak dat met groot
moeite en koste die talle registrasiesertifikate lands
wyd vervang moet word. Die reglement kan wel
minimaal gewysig word.
Artikel 54 handel oor Diens en Barmhartigheid.
54.1 Die kerke moet met priesterlike bewodnheid om
sien na die sorgbehoewendes om hulle te help, te
troos en geestelik op te hef.
54.2 Waar die omvang en omstandighede dit eis, moet
die diakonieë in kerkverband van ring en sinode in
rigtings vir hierdie sorgbehoewendes in die lewe
roep.
Ook Artikel 1 7 moes soos Artikel 54 aan die orde gestel
word. Artikel 17 omskryf dit wat “die amp van die dia
ken omvat”. Maar dan eindig dit met Artikel 17.3 wat lui:
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“die organisering en/of insameling van die liefde
gawes vir die instandhouding van die erediens.”
“Amp” is ‘n teologiese term wat uitdrukking gee aan ‘n
Skrifopdrag. Nêrens in die Skrif is die verantwoordelikheid
cm insamelings vir die erediens te hou, as ‘n ampstaak
aan ‘n besondere amp deurgegee nie. Dit was bloot in
die loop van die geskiedenis deur ‘n kerkvergadering aan
die diakens opgedra — soos die vergadering dit ewe goed
ook aan die ouderlinge of aan lidmate wat daarvoor
gekeur is, kon opgedra het. ‘n Ampstaak vir besondere
amp is dit nie. Daarom moet Artikel 17.3 geskrap word.
Dit word voorgestel dat dit vervang word met ‘n nuwe
formu~ering watverband hou met Artikel 17.1 en 17.2,
te wete
Artikel 17.3
“die organisering, leiding en rig van die barmhar
tigheidsbediening van die gemeente.”
Die Reglement van die AKDB behoort soos volg te lui:
1. NAAM
Die Algemene Kommissie vir die Diens van Barmhar
tigheid van die Nederduitse Gereformeerde Kerk.
2. DOELSTELLING
Die AKDB dien as algemene of nasionale liggaam van
die Ned Geref Kerk se onderskeie sinodale kommis
sies vir die Diens van Barmhartigheid (die SKDB’sl wat
geestelike, maatskaplike en ekonomiese versorgings
en opheffingswerk aan sorgbehoewendes lewer, en
maatreëls tref om sorgbehoewendheid van enige aard
te voorkom en te bestry.
3. WERKS- EN INSAMELINGSGEBIED
As nasionale liggaam van die SKDB’s geld die hele
RSA, Namibië en Midde-Afrika as werks- en insame
lingsgebied.
3. SAMESTELLING EN LIDMAATSKAP
Die Algemene Sinode stel tydens sy gewone ver
gaderinge die AKDB 5005 volg saam:
4.1 Een lid (met ‘n sekundus) uit elk van die ondersKeie
sinodes — verkieslik die voorsitter en ondervoor
sitter onderskeidelik van die betrokke sinode se
SKDB;
4.2 die Sekretaris vir die Dienste van Barmhartigheid van
die sinodes en die Algemene Sinode;
4.3 ‘n lid uit elk van die doserende personeel van die
Teologiese Fakulteit van die Universiteite van Stel
lenbosch, Pretoria en Bloemfontein en van die
Hugenote-Kollege;
4.4 een verteenwoordiger elk uit die Algemene Kommis
sie vir Gemeentebediening, die Algemene Kommis
sie vir Jeugbediening, die Algemene Kommissie vir
Sending en Evangelisasie, en die Algemene Komi
tee van die Vrouediens;
4.5 die Kapelaan-generaal van die Gevangenisdiens;
5. VAKATURES
Vakatures in die kommissie word ingevolge die Regle
ment van orde, 5.11, aangevul.
6. OPDRAGTE EN BEVOEGDHEDE
Die kommissie
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6.1

gee uitvoering aan die opdragte van die Algemene
Sinode;

6.2

adviseer die Algemene Sinode in verband met alle
sake ten opsigte van beleid wat gevoig word in die
dienste van barmhartigheid;

6.3

koördineer sake ten opsigte van dienste van barm
hartigheid;

6.5

verteenwoordig as algemene of nasionale Konirnis
sie van die kerk, die kerk by sowel die staat as die
nasionale rade van die vrywillige welsynsorganisa
sies en beywer horn om ‘n gesonde verhouding tus
sen die genoemde instansies te bewerkstellig, te
bevorder en te bestendig;

6.6

verskaf aan die verskillende sinodale kommissies
vir die Diens van Barmhartigheid die nodige leiding
en indien moontlik (finansiële) hulp vir die lewering
van nuwe of die uitbreiding van bestaande barm
hartig heidsdienste;

6.7

beheer en verantwoord die fondse wat aan horn
toevertrou is;

6.8

open die nodige kantore en vul, afgesien van die
nodige klerklike en vakkundige huip, ook die poste
wat deur die Algernene Sinode goedgekeur is, en
hou toesig oor hul werk;

6.9

het die bevoegdheid orn ‘n huishoudelike reglernent
op te stel, mits dit nie in stryd is met die artikels
van die Kerkorde en hierdie reglernent nie;

6.10 benoern, vir die doeltreffende behartiging van sy
opdragte, vaste studiekornitees vir die onderskeie
diensvelde, soos byvoorbeeld Alkoholistesorg
kornitee, Bejaardesorgkornitee, Gestremdesorg
kornitee, Kindersorgkornitee, Maatskaplikewerk
kornitee, MissionOre en Ekumeniese Diakonaat,
Teologiese Besinningskornitee en Wetsoortreder
sorgkomitee en verdere vaste en/of tydelike korni
tees soos wat van tyd tot tyd nodig mag wees;
6.11 kan, vir die behartiging van bepaalde werksaarn
hede, soos by die André Brandfonds, die Nood
rarnpfonds en die Beursfonds en vir dienste in ge
biede waar SKDB’s nie na behore kan funksioneer
nie, takke stig en/of ad hoc-kornitees benoem. Oor
die sarnestelling van die komitees sal hy na be
hoefte besluit;
6.1 2 lewer gereeld by elke gewone vergadering van die
Algemene Sinode versiag van sy werksaarnhede.
7. KONSTITUERING,
DERINGE

DAGBESTUUR

EN

VERGA

7.1 Tydens elke gewone vergadering van die Algernene
Sinode konstitueer die nuutsaamgestelde AKDB
onder leiding van die predikant in algernene sinodale
diens met opdrag Diens van Barrnhartigheid.
7.2 By hierdie geleentheid word ‘n voorsitter, vise
voorsitter en twee addisionele bestuurslede verkies
wat saarn met die predikant in algemene sinodale
diens met opdrag die Diens van Barrnhartigheid die
dagbestuur vorrn.
7.3 Die AKDB vergader normaalweg een keer per jaar,
indien nodig en die Dagbestuur so dikwels nodig.

7.4 Die vaste kornitees, lede van takke, besture en ad
hoc-komitees in Artikel 6.11 hierbo genoem word
op die konstitueringsvergadering saamgestel Of
anders word dit aan die Dagbestuur opgedra orn die
komitees so spoedig moontlik te benoem.
8. FINANSIEEL
8.1 FinansiOle jaar: 1 April tot 31 Maart
8.2 Boekhouding: Die AKDB open ‘n bankrekening op
sy naam by ‘n erkende handelsbank en verrig sy re
keningkundige verantwoording volgens die erkende
dubbele boekhoustelsel.
8.3 Tekenmagte: Uitbetalings geskied alleenlik per tjek
en die AKDB rnagtig drie of vier persone orn tjeks
narnens horn te mag onderteken. Twee handteke
ninge word vir uitbetaling vereis.
9. ONTBINDING
Die AKDB mag alleen deur die Algemene Sinode ont
bind word in welke geval enige bates wat mag oor
bly nadat verpligtinge nagekom is en skulde betaal
is, aan die Algemene Sinode oorgedra word orn ten
behoewe van ‘n soortgelyke doel as waarvoor dit ver
kry is, aangewend te word, op voorwaarde dat die
organisasie(s) wat bevoordeel word, kragtens die Wet
op Fondsinsamelings (Wet 107 van 1 978) gemagtig
is om bydraes by die publiek in te samel.
4.2.1.4 Verdere Getuienis:
Die volgende getuienis is deur die engere kommissie op ‘n
baie laat stadium ontvang. Dit is vir komrnentaar aan dr MM
Nieuwoudt voorgele. Beide hierdie stukke word in die ver
slag ingevoeg sonder dat die Kommissie horn daaroor uit
gespreek het.
4.2.1.4.1 Voorlegging van dr RC Lindeque:
‘n Gesprek oor rasionalisasie van die AKDB behoort teen
die agtergrond van die kerk se beleidsuitsprake sowel as
die standpunte van die owerheid plaas te vind. ‘n Rigting
gewende uitspraak van die kerk, wat reeds ‘n groot mate
van rasionalisering irnpliseer, is die aanvaarding van die
GROOTS MOONTLIKE GEDESENTRALISEERDE
gerneentesentriese uitgangspunt vir die kerk se barrnhar
tigheidsdienste (vgl Handelinge Algernene Sinode Ii 986,
bI. 665, punt 9.4.1). Wat hierby aansluit is die ideaal van
die Algemene Sinode dat elke kerkraad en/of ring vir sy
eie barmhartigheidsdienste finansiële verantwoordelik
heid aanvaar. Kerkrade en ringe wat die dienste nie kan
bekostig nie, moet deur finansieel sterker ringe OF DIE
SKDB geheip word (Handelinge Algemene Sinode 1986,
bI. 665, punt 9.5.2). Die uitgangspunt van die owerheid
is dat welsynsinstansies VENNOTE op die deelterrein van
maatskaplike sorg is — en daarorn met groot vloeibaar
heid binne die welsynstruktuur van die RSA geakkorn
modeer word. Die owerheid het reeds groot aanpassings
gemaak orn die Ned Geref Kerk te akkornmodeer (vgl
Riglyne en Adviese vir strukturering, Agenda Algernene
Sinode 1986, bI. 329, punt 9.6 en Handelinge 1986, bI.
727, punt 29). Enige verantwoordbare aanpassing aan
die kant van die kerk sal met groot verantwoordelikheid
deur die owerheid hanteer word.
Wat is die status quo in die Ned Geref Kerk met verwy
sing na die verhouding tussen die AKDB en die SKDB’s?
*

Die AKDB lewer die algemene beleids- en koördine
ringsfunksies en die skakelingsdienste by die sentrale
owerheid en ook by ander kerke en instansies wat wel
synsdienste lewer (Agenda Algemene Sinode 1986,
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bI. 329, punt 9.6.4 en Handelinge Algemene Sinode
1 986, bI. 727, punt 29). Tans word die AKDB nie net
gesien as ‘n kommissie van die Algemene Sinode nie,
maar óOk as ‘n NASIONALE RAAD in terme an die for
mele welsynstruktuur van die RSA.
*

Sy barmhartigheidsdienste lewer die kerk deur sy kerk
rade (KKDB), ringe (RKDB) en sinodes (SKDB) (vgl Rig
lyne en Adviese vir strukturering, Agenda Algemene
Sinode 1986, bI. 329, punt 9.6 en Handelinge 1986,
bI. 727, punt 29).

Opsommend kan gesO word dat die AKDB, as Nasionale
Raad, geen direkte maatskaplike welsynsdienste lewer
nie. Die SKDB is uiteindelik verantwoordelik vir ALLE
kerklike barmhartigheidsdienste in sy gebied: Binne die
bepaalde sinodale verband verrig die betrokke SKDB ‘n
organiserende, beleidmakende, koOrdinerende, kon
trolerende en informerende funksie ten opsigte van ALLE
kerklike barmhartigheidsdienste binne sy gebied” (vgl
Riglyne en Adviese hierbo qenoem punt 9.6.3).
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3. Die SKDB’s ontvang subsidies direk van die Departe
ment van Gesondhidsdienste en Welsyn.
4. Die AKDB kom op die begroting van die Algemene
Sinode.
4.2.1.4.2 Kommentaar van dr Nieuwoudt:
1. AGTERGROND:
Die bogenoemde dokument is op 5 April 1990 deur die
Verslagskrywer van die Radionalisasiekommissie aan
ondergetekende voorsien met die versoek om daarop
kommentaar te lewer. Die kommissie het op sy Taaste ver
gadering verneem dat die dokument op pad is, en het be
sluit dat beide die dokument en hierdie kommentaar as
bylaes tot die versiag van die kommissie aan die Alge
mene Sinode voorgelê word.
Persoonlik was ek nie gened om op hierdie wyse by die
verslag van die Rasionalisasiekommissie betrek te word
nie, omrede

Dit is duidelik dat daar tans ‘n besliste duplisering van
bevoegdhede is tussen die AKDB en SKDB’s — en wat
in enige gesprek oor rasionalisasie aangespreek behoort
te word.

1. die AKDB se volledige getuienis in sy memorandum
aan die Rasionalisasiekommissie voorsien is, en ek as
Sekretaris van die AKDB vrees dat hierdie “debat”
die aandag van die memorandum sal weglei;

‘n Wesentlike probleem wat tans ondervind word, in teen
stelling met byvoorbeeld die SAVF, die Ondersteunings
raad van die Ned Hervormde Kerk en AGS-Welsynsraad,
is dat die nege SKDB’s, met hulle wye bevoegdhede en
magte, tans formeel onder die AKDB as Nasionale Raad
ressorteer. Dit is ‘n kunsmatige beperking van die werk
saamhede van die SKDB’s — wat oor al die senior per
soneel en die nodige geriewe beskik om vir sy onderskeie
takke wel ‘n VOLLEDIGE DIENS te lewer, dit wiT se AS
WELSYNSORGANISASIE SOWEL AS NASIONALE
RAAD. DIT IS WAT AL DIE BOGENQEMDE ANDER
WELSYNSINSTANSIES MET BAlE GROOT VRUG DOEN.
Tans moet die onderskeie SKDB’s verlief neem met die
gebrekkige infrastruktuur van die AKDB AS NASIONALE
RAAD, Iaasgerioetnde wat met ‘mi gekuiripliseeide situ
asie opgesaal sit en gekonfronteer word met ‘n werklik
heid wat in alle redelikheid nie van ‘n kantoor van daar
die omvang verwag kan word nie. Die AKDB moet Of
administratief en vakkundig radikaal uitgebcu word Of as
Nasionale Raad deregitreer — en as ‘n gewone kerklike
kommissie funksioneer, met die opdrag om beleid te for
muleer, te koördineer en met die owerheid te skakel (vgl
vorige verwysing punt 9.6.4). Dit moet in gedagte ge
hou word dat die grootte van elke SKDB afsonderlik goed
vergelyk met die van byvoorbeeld die SAVF, die Onder
steuningsraad of AGS-Welsynsraad. ‘n Regte perspek
tief op die omvang van die werk van die nege SKDB’s
sal onmiddellik die besef tuisbring dat rasionalisasie, as
verdere afskaling van AKDB-kantoor in terme van die
AKDB AS NASIONALE RAAD, ‘n contradictio in termi
nis is.

2. ek dit ietwat vreemd beleef dat getuienis wat ontvang
is nadat beide die Bred en Engere kommissie hulle ver
gaderinge afgesluit het, hanteer word.

Aanbevelings:
1. Die AKDB deregistreer as Nasionale Raad en SKDB’s
word toegelaat om ‘n VOLLEDIGE gedesentralilseer
de diens te lewer, dit wiT sê as Welsynsorganisasie
sowel as Nasionale Raad.
2. Die AKDB funksioneer as kerklike kommissie van die
Algemene Sinode. Wat die huidige reglement van die
AKDB betref, behoort dit in sy geheel herskrywe te
word. Die volgende huidige artikels behoort heeltemal
weg te vaT:
Artikels 3, 6.6 en 6.11.

Ter wille van die rekords en van verantwoording aan die
AKDB lewer ek egter tog kommentaar
2. BEGRIP VAN BETOOG EN AANBEVELINGS VAN DIE
DOKUMENT:
Ek weet nie of ek daarin slaag om die betoog en hoof
aanbeveling van die dokument honderd persent te ver
staan nie.
2.1

‘n Sin soos “n Regte perspektief of die omvang van
die werk van die nege SKDB’s sal onmiddellik die
besef tuisbring dat rasionalisasie, as verdere afskaling van
die AKDB-kantoor in terme van die AKDB AS NASIONALE
RAAD, ‘n contradictio in terminis is”, is vir my selfs in
sy konteks moeilik te verstaan,
2.2 Die AKDB is ‘n statutOr geregistreerde Welsyns
organisasie (WO) en fondsinsamelingsorganisasie
(FTC) en word van owerheidswed in terme van die Wet
erken en aanvaar as die Ned Geref Kerk se Nasionale
Raad” (Algemene Kommissie). Dit is die Ned Geref Kerk
se verteenwoordigende en koördinerende liggaam vir die
barmhartigheidsdienste wat deur die SKDB’s gedoen
word. Nou beveel die dokument aan dat die ~‘AKDB de
registreer as Nasionale Raad en SKDB’s word toegelaat
om ‘n volledige gedesentraliseerde diens te Tewer, dit wiT
sO as Welsynsorganisasie sowel as Nasionale Raad”. Die
vraag is: WiT die dokument net die AKDB se erkenning
van Nasionale Raad laat kanselleer met behoud van sy
registrasie as WO en FTC Of wiT hy aTle statutêre erken
ning wat die AKDB in die RSA-welsynsisteem geniet Taat
kanselleer? Dit lyk na laasgenoemde as in die dokument
gelees word dat die AKDB “as ‘n gewone kerklike kom
missie (sal) funksioneer” en dat sy reglement “in geheel
herskrywe” moet word met spesifieke weglating van Ar
tikels 3, 6.6 en 6.11 van die reglement. Met weglating
van genoemde artikels, veral Artikel 3, kan in terme van
die welsynswetgewing van die RSA geen registrasie ver
kry of behou word nie. Wat moet gemaak word met Kerk
orde Artikel 43.4 wat dieselfde vra as die AKDB Regle
ment 6.6 en 6.11?
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2.3 Gevolgtrekking:
Die ogiese gevolgtrekking is dat die dokurnent vra
dat die AKDB op die Welsynsterrein van die Kerk en Staat,
in geen opsig statutêre status of erkenning moet geniet
nie. Die Algemene Sinode se struktuur vir barmhartig
heidsdienste moet beperk word tot ‘n interne, kerklike
konsultasie-Iiggaam en sy uitreiking na sy vennoot, die
owerheid, moet oorgelaat word aan nege SKDB’s wat
statutêr elk selfstandig en onafhanklik van rnekaar sal op
tree.
3. EVALUASIE:
‘n Oorhoofse evaluasie van die standpunte van die doku
ment sou, myns insiens, soos volg opgesom kon word:
3.1 Laat dit baie duidelik gestel word: Die AKDB is ‘n
KERKLIKE KOMMISSIE VAN DIE ALGEMENE
SINODE WAT SY TAAK EN OPDRAG HONDERD PERSENT VAN DIE ALGEMENE SINODE ONTVANG. Dit is
die ENIGSTE EN PRIMERE grondslag van die bestaan en
funksie van die AKDB. Sy registrasie as WO en FI0 asook
sy erkenning as Nasionale Raad met behoud van sy naarn
as “AKDB van die Ned Geref Kerk” maak horn niks
anders as wat hy is nie, rnaar maak vir horn deure oop
om dit waarvoor die kerk horn daargestel het, 00K
STATUTER op ‘n suiwere terrein en met suiwere voor
regte en voorsieninge te behartig. Die verantwoordelik
hede wat die AKDB as Nasionale Raad nakom, is NERENS
in botsing met of beperkend tot enige beginsel van die
kerk nie. Dit is deel van die vennootskapsbeleid waarin
Kerk en Staat elk ten voIle outonoom in eie kring en met
behoud van eie identiteit AANVULLEND tot rnekaar
sa am werk.

gewing, onderhandelinge/verteenwoordiging by die
Staat, statutOre skakeling met dienslewerende instansies
en nasionale rade, ensomeer prysgee. Hy sal homself ten
beste op die kantlyn plaas, met slegs die nege SKDB’s
as onsarnehangende groep van Ned Geref Kerk-sternrne
op die baan! En die Staat ag die “ALGEMENE SINODE
as Nasionale Raad (die Ned Geref Kerk in die grootste
dienslewerende instansie in die RSA) van soveel belang
dat hy die AKDB-KANTOOR rnet meer as R100 000 per
jaar subsideer. Hy is byvoorbeeld slegs één van twee in
stansies in die RSA aan wie die gesubsiderende erken
fling van ‘n “superhoofbeheerpos” toegesé is.
3.4 Daar is strategiese dienste wat die Algernene Sinode
glad nie of slegs met die grootste ornslagtigheid deur
die nege SKDB’s sal kan doen — indien die Algemene
Sinode (kerkregtelik) wel sy stem deur die nege sinodale
strukture sal kan/mag Iaat hoor. SKDB’s kan regtens slegs
BINNE hul eie beperkte geregistreerde geografiese werks
gebiede optree — beperk tot hul sinodale grense. Wan
neer iets landswyd of oor ‘n groter gebied as ‘n bepaalde
sinode se gebied kerklike aandag rnoet verkry (soos by
voorbeeld die Noodhulpfonds en Rarnpfonds ten opsigte
van die onrusvoorvalle en vloedrampe) kan die Algernene
Sinode slegs deur rniddel van sy geregistreerde AKDB na
die kerk as geheel gaan. Daarom kan ook sy registrasies
as WO en FIO nie sonder opoffering, en koste- en dus
mannekrag effektiwiteit PRYSGEGEE WORD NIE.
3.5 Om die “WINS- EN VERLIESPUNTE” van hierdie ver
soek in terrne van rasionalisasie (as betere koste
en mannekrag effektiwiteit) te kan begroot, moet gekyk
word na
*

3.2 Die dokurnent fouteer ook in SY SIENING VAN DIE
VERHOUDING VAN DIE SKDB’s TOT DIE AKDB. Hy
sien hulle as aparte liggarne, TEENOOR en ONDER
GESKIK AAN rnekaar. Daarorn se hy dat die SKDB’s
“onder” die AKDB “sorteer”. Die korrekte verhouding
is egter niks anders as die gereformeerd-kerkregtelike
verhouding van mindere vergaderings tot ‘n meerdere
vergadering in dieselfde EENHEIDSTRUKTUUR nie. pie
meerdere vergadering is die VERBAND en die KOOR
DINERENDE liggaam met die BEPERKTE opdrag orn slegs
dit te doen wat by horn tuishoort en wat nie deur die rnin
dere vergadering afgehandel kan word nie. Die eenheid
en eenheidsband word verder dáárin weerspieOl dat die
AKDB in wese saarngestel is en bestaan uit die Voorsit
ters (met die vise-voorsitters as secundi) en die predikante
in diens van die Sinodes met opdrag diens van barrnhar
tigheid. Enige afleiding wat moontlik gernaak sou kon
word as sou die AKDB van “bo” af “bevele” gee of horn
met die SKDB-dienste inrneng of bemoei, rnoet SUMIER
AS ONJUIS AFGEWYS WORD. Binne die bogenoernde
eenheidstruktuur en gesarnentlike besluite, geskied die
AKDB se koördinerende begeleiding slegs in die kleed van
“riglyne”, “versoeke” en “adviese” aan SKDB’s.
3.3 ‘n Tweede denkfout wat die dokument rnaak is dat
hy die welsynsisteem in die RSA nie behoorlik in ag
neem nie en reken dat hy die Algemene Sinode se struk
tuur met wins uit die staatsregtelike komponent daarvan
kan verwyder, deur die AKDB sy erkenninig en registrasie
te ontneern. (Dit sou op dieselfde neerkom as dat die kerk
‘n motor sou koop en dit dan sonder registrasie op die
land se paaie wil gebruik. SO ‘n motor kan alleen, irrele
vant, op blOkke in iou agterplaas staan!).
Deur die AKDB sy “juridiese stand” van ‘n Nasionale
Raad en geregistreerde liggarne te ontneern, sal DIE AL
GEMENE SINODE ALLE voorregte, verantwoordelikhede,
pligte en rnagte van subsidies, inspraak in konsepwet

wat die taak en verwagting van ‘n Nasionale Raad
(Staat) en ‘n Algemene Kommissie (Kerk) onderskeide
lik is; en

*

*

Of dit op ‘n meer effektiewe wyse deur die SKDB’s
verkry kan word; en
Of die erkenning van die AKDB as Nasionale Raad en
sy registrasie as WO en FIO op enige wyse die verlang
de dienste aanhelp of belemrner.

3.5.1 Die Nasionale Welsynswet ornskryf ‘n Nasionale
Raad as ‘n organisasie wat die onderskeie wel
synsorganisasies met ‘n WESENLIKE OOREENSTEM
MENDE DOEL
*

*

*

*

op nasionale grondslag organiseer en verteenwoordig;
hul gemeenskaplike belange, doelstellinge en werk
saarnhede bevorder, propageer en koördineer;
in adviserende hoedanigheid vir die onderskeie lede
organisasies optree;
verantwoordelikhede nakorn ten opsigte van die regi
strasie van organisasies, subsidiOring van dienste en
kontroles en kanalisering van geformuleerde pro
gram me.

3.5.2 Die Algemene Sinode se opdrag aan die AKDB be
hels onder andere dat hy (verwysing na die AKDB
reglement)
*

*

horn as Algernene Sinode sal adviseer ten opsigte van
beleidsvasstelling (6.2);
die Ned Geref Kerk se werk (dit wil sO die van die
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SKDB’s met hul wesenlik uniforme doelstellings) sal
koördineer (6.3);
*

*

*

*
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gebaseer is, lyk dit soos voig: (Die syfers van die AKDB het
gegeld vir die jaar 1988-1989):

uitvoerend ten opsigte van Alemene Sinodale verwy
sings “sal optree” (6.4);
die Ned Geref Kerk sal “verteenwoordig” by die Staat
en die Nasionale Rade (6.5);
huip aan SKDB’s sal verskaf indien nodig;
dienste sal lewer wat nie deur SKDB’s verrig kan word
nie (6.11).

(Kyk ook Kerk en Samelewing 1986: punt 669).
Oorhoofs is daar ‘n merkwaardige ooreenkoms by wat
die Staat en die Kerk van die oorkoepelende liggaam ver
wag: omdat beide UITVOERING en TERUGVOERING van
instansies met ‘n gemeenskaplike doelstelling deur die
onderskeie selfstandige dienslewerende instansies in ‘n
geografies meer beperkte terrein sover moontlik gekoor
dineerd uit één mond sal geskied.
4. GEVOLGTREKKING:
Dit is sonder verdere beredenering duidelik dat die nege
SKDB’s NIE die rol van die Algemene Sinode se AKDB
kan oorneem nie.
Vir die algemene doe[treffende funksionering van die Al
gemene Sinode sal ‘n afwenteling van sy eenheids
optrede na nege, afsonderlike en “selfstandige” SKDB’s
waar die één geen inspraak/verteenwoordiging op die
ander het of kan he nie, katastrofies wees. In wese sal
dit daarop neerkom dat die Algemene Sinode homself
statutêr effektief BUITE die RSA-welsynsisteem sal plaas.
4.2.1.5 Gevolgtrekking:
Die Kommissie is van oordeel dat die administrasie van die
subsidies van die staat deur die AKDB 9et so wel deur ‘n
administratiewe kantoor gedoen kan word. Die AKDB be
hoort hom dan net met beleidsake besig te hou en nie met
daadwerklike administrasie nie.
Die AKDB vind tans sy fondse deur direkte subsidie van
bepaalde werksaamhede deur die staat sowel as deur ‘n
gedeelte van die subsidies aan die verskillende inrigtings van
die sinodes en die maatskaplike werkersposte terug te hou.
Die bedrae wat teruggehou word, word in die boeke van die
inrigtings en die DB’s aangeteken as ‘n uitgawe in belang
van die AKDB.
Die Kommissie is van oortuiging dat die AKDB ook soos die
ander kommissies van die Algemene Sinode op die begro
ting van die Algemene Sinode moet kom en sy fondse deur
die begroting van die Algemene Sinode moet verkry, met
geoaardgaande volledige oorbetaling van subsidies aan die
verskillende inrigtings en werksaamhede van die sinodes.
Die redes vir hierdie oortuiging is deel gegrond in die begin
sel dat die Algemene Sinode self die fondse moet voorsien
vir die bestryding van die uitgawes van ‘n kommissie van
die Algemene Sinode, terwyl die sinodes aan die anderkant
volgens die aanvaarde formule van die Algemene Sinode,
soos gebruik deur die Algemene Kommissie vir Fondse, ver
antwoordelikheid moet dra vir die koste van al die kommis
sies van die Algemene Sinode en nie op ‘n eie formule vir
‘n bepaalde kommissie nie.
Indien die huidige metode van befondsing van die AKDB
vergelyk word met die formule van die Algemene Kommis
sie vir Fondse wat op die getalle van die belydende lidmate

Wes-Kaapland
Oos-Kaapland
Noord-Kaapland
Natal
Oranje-Vrystaat
Wes-Transvaal
Noord-Transvaal
Suid-Transvaal
Oos-Transvaal
Suidwes-Afrika
Sinode Midde-Afrika
Totaal

AKDB
%
17.50
12.95
2.34
5.62
12.73
7.89
20.39
1 1 .40
9.18
—

AKF
%
22.91
7.60
4.74
3.95
13.61
1 1.21
14.04
1 1 .72
8.06
1.95
0.21

100.00

100.00

—

Hieruit is dit duidelik dat die verhouding waarin die sinodes
tans bydra tot die koste van die AKDB totaal verskillend is
van die verhouding waarin die lidmate van die sinodes tot
mekaar staan. Die Sinodes van Oos-Kaapland, Natal,
Noord-Transvaal en Oos-Transvaal dra in verhouding veel
meer by as wat hulle behoort by te dra.
Die ander sinodes dra minder by. Daarom behoort die koste
van die AKDB volledig op die gewone begroting van die Al
gemene Sinode te kom, terwyl die totale subsidies wat van
die Staat ontvang word, aan die verskillende sinodes oor
betaal moet word.
Die Reglement van die AKDB moet kragtens landswet
geregistreer word en moet opgestel wees aan die hand van
bepaalde voorskritte van die wet. Daarom vertoon die aan
bevole reglement aansienlike afwykings van die reglemente
van die ander kommissies.
4.2.1.6 Aanbeveling:
Die Algemene Sinode besluit dat
1. Artikel 54.2 van die Kerkorde gewysig word om soos
voig te lees:
Waar die omvang en ander omstandighede van die
werk dit vereis, onderneem die gemeentes in kerk
verband van ring en sinode barmhartigheids
bediening.
2. Artikel 17.3 van die Kerkorde gewysig word om soos
volg te lees:
die organisering, leiding en rig van die barmhartig
heidsbediening van die gemeente.
3. die Reglement van die kommissie gewysig word om soos
volg te lees:
1.

Naam
Die Algemene Kommissie vir die Diens van E3armhartigheid van die Nederduitse Gereformeerde Kerk

2.

Doelstelling
Die AKDB dien as algemene of nasionale liggaam
van die Ned Geref Kerk se onderskeie sinodale kom
missies vir die Diens van Barmhartigheid (die
SKDB’s) wat geestelilke, maatskaplike en ekono
miese versorgings- en opheffingswerk aan sorg
behoewendes lewer, en maatreëls tref om sorg
behoewendheid van enige aard te voorkom en te
bestry.
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3.

Werks- en lnsamelingsgebied
As nasionale liggaam van die SKDB’s geld die hele
RSA, Namibië en Midde-Afrika as werks- en insa
melingsgebied.

7.2 Boekhouding: Die AKDB open ‘n bankrekening op
sy naam by ‘n erkende handelsbank en verrig sy
rekeningkundige verantwoording volgens die er
kende dubbele boekhoustelsel.

4.

Samestelling:
Die kommissie word soos volg saamgestel:

7.3 Tekenmagte: Uitbetalings geskied alleenlik per tjek
en die AKDB magtig drie of vier persone om tjeks
namens hom te mag onderteken. Twee handteke
ninge word vir uitbetaling vereis.

4.1 een lid, met sekundus, van elkeen van die sinodes
wat verkieslik as voorsitter en ondervoorsitter of
skriba van die ooreenstemmende kommissie van die
betrokke sinode dien;
4.2 predikante in diens van sinodes met opdrag Diens
van Barmhartigheid (indien so ‘n pos bestaan);
4.3 die predikant in diens van die Algemene Sinode met
opdrag Diens van Barmhartigheid; (indien so ‘n ~05
bestaan);
4.4 een verteenwoordiger van elk van die Fakulteite vir
Teologie;
4.5 een verteenwoordiger van die Algemene Komitee
van die Vrouediens;
4.6 deskundiges beperk tot ‘n maksimum van drie ge
koopteerde persone vir die kommissie sowel as drie
vir elk van die subkommissies;
4.7 een verteenwoordiger van die kapelaansdiens van
die Gevangenisdiens;
5.

Opdrag:
Die kommissie

5.1 adviseer die Algemene Sinode in verband met die
beleid wat gevoig moot word ten opsigte van diens
van barmhartigheid;
5.2 verteenwoordig as algemene kommissie of nasio
nale liggaam die kerk by sowel die staat as die na
sionale rade van die vrywillige welsynsorganisasies.
5.3 koördineer die dienste van barmhartigheid ten op
sigte van sy skakeling met die owerheid;

8. Ontbinding:
Die AKDB mag alleen deur die Algemene Sinode ont
bind word in welke geval enige bates wat mag oor
bly nadat verpligtinge nagekom is en skulde betaal
is, aan die Algemene Sinode oorgedra word om ten
behoewe van ‘n soortgelyke doel as waarvoor dit ver
kry is, aangewend to word, op voorwaarde dat die
organisasie(s) wat bevoordeel word, kragtens die
Wet op Fondsinsamelings (Wet 107 van 1978)
gemagtig is om bydraes by die publiek in to samel.
4. dat die uitgawes van die AKDB vanaf 1 April 1991 dour
die begroting van die Algemene Sinode gedra word ter
wyl die AKDB die totale bedrag van subsidies wat van
die Staat ontvang word vir die werksaamhede van die
sinodes, aan die sinodes oorbetaal;
5. dat die AKDB versoek word om ondersoek in te stel na
die moontlikheid dat die betrokke Departement die sub
sidies wat die verskillende Sinodale Kommissies vir die
Diens van Barmhartigheid toeval, direk aan die betrokke
SKDB’s te ken stuur en indien moontlik, dit to implemen
teer.

4.2.2 ALGEMENE KOMMISSIE VIR GE
MEENTEBEDIENING (AKG):
4.2.2.1 Kerkorde en Reglement:
Artikel 46 van Die Kerkordo meek voorsiening vir die
benoeming van kommissies en lui soos voig:
Die Algomene Sinode mag kommissies bonoem orn horn
van advies te dien of orn besluite en opdragte uit te voer.
Artikol 52 handel oor Arnpsbediening en Evangelisasie.

5.4 beheer en verantwoord die fondse wat aan hom toe
vertrou is;
5.6 open die nodige kantoor;
5.7 dra sorg vir navorsing, beplanning, inligting, en
voorligting oor diens van barmhartigheid;
6. Konstituering en vergaderings:
6.1 Die kommissie konstitueer tydens die vergadering
van die Algemene Sinode en vergader hoogstens
twee maal tussen twee vergaderings van die Alge
mene Sinode;
6.2 By die konstituering word ‘n Uitvoerende Komitee
saamgestel, bestaande uit die voorsitter, onder
voorsitter, skriba en twee lode;
6.3 Die kommissie benoem subkommissies volgens
behoefte;
7. Finansieel
7.1 Finansiële jaar: 1 April tot 31 Maart

52.1 Die kerk rig horn dour rniddel van arnpsbediening tot
die lidmate van die gorneente ten einde die gerneente
op to bou tot vervulling van sy dienswerk.
52.2 Die kerk rig horn dour intensiowe gespesialiseerde
arnpsbediening tot vervreemdes wat formeel nog lid
rnate is ten einde hulle daadwerklik to bereik en hulle
tot gerneenskap met Christus to bring.
52.3 Die kork rig horn dour rniddel van evangelisasie tot diegone wat vervreernd is van Christus, sy Woord en sy
kerk on wat orn die redo buite kerkverband geraak hot
ten oinde hulle tot die gerneenskap rnot Christus en
sy gorneente terug to bring.
Die Reglernent van die AKAE verskyn op bladsy 90 van die
Korkordeboek.
4.2.2.2 Voorlegging van die Algemene Kommissie vir
Ampsbediening en Evangelisasie:
Ten opsigte van die buitolandse bearbeiding, skryf die AKAE
soos volg:
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1. Die AKAE is alleen by buitelandse bearbeiding
betrokke in soverre die beleid van die Ned Geref Kerk
ten opsigte van sy lidmate in die buiteland betref.
Daarom het die AKAE in die verlede ondersoek go
doen na die behoefte aan bearbeiding van die lidmate.
Die resultaat van die ondersoek was dat ‘n voltydse
bediening van ons lidmate in die buiteland deur ‘n
kapelaan van die Suid-Afrikaanse Weermag gevestig
kon word. Tans is daar drie voltydse leraars, te wete
in Parys (Frankryk), Londen en Washington.
Die beleid wat die AKAE by die Algemene Sinode aan
beveel het, behels dat die praktiese werk ten opsigte
van die uitvoering van die beleid aan spesifieke
sinodes toegewys word. Die praktiese werk, toesig
oor die werk en hantering van verslae berus dus glad
nie by die AKAE nie. So is die leraar in Parys ‘n mede
Ieraar van Voortrekkerhoogte, die leraar in Londen ‘n
medeleraar van Waterkloof en die leraar in Washing
ton ‘n medeleraar van Stellenbosch-Sentraal.
2. Die AKAE ontvang wel ‘n afskrif van die verslae wat
hierdie gemeentes aan hulle ringe voorsien, vir ken
nisname. Die doel daarvan is om op die hoogte te bly
van die verloop van die werk met die uitsluitlike doel
dat die Algemene Sinode geadviseer kan word wanfleer beleidsaanpassings nodig is.
3. Aangesien hierdie werk per ooreenkoms tussen die
kerk en die kapelaan-generaal geskied, is die AKAE
betrokke by die beleidsaspekte van hierdie onder
handelinge.
4. Die AKAE het ook bewus geword van die behoefte
aan bediening van Suid-Afrikaners by die ambassades
wat nie deur die bogenoemde drie leraars bedien word
nie. Op advies van die AKAE het die Algemene Sinode
besluit om saam te werk met ‘n aksie van die
kapelaan-generaal waarvolgens hierdie lidmate op
deeltydse basis bedien word. Al die sinodes dra tans
via die begroting van die Algemene Sinode by tot hier
die work. Die sub6idiobodrag van R12 000 per jeer
het sedert die begin van die werk nog nooit verhoog
nie.
5. Die AKAE het flue ‘n vaste subkommissie vir buite
landse bearbeiding nie.
6. Die AKAE onderneern dus geen work in belang van
buitelandse bearbeiding nie. Hy is slegs betrokke by
buitelandse bearbeiding in soverre dit die beleid ten
opsigte van die kerk se verantwoordelikheid teenoor
sy lidmate in die buiteland raak. Praktiese uitvoering
van die beleid is per ooreenkoms tussen die Algemene
Sinode en “werkende sinodes” gereël.
4.2.2.3 Voorlegging van die Algemene Kommissie vir die
Erediens (AKE):
Die volgende voorlegging is van die Algemene Kommis
sie vir die Erediens ontvang:
Die voile verbondsgemeenskap word bereik deur middel van bestudering van die hole veld van die erediens
met die oog op voorsiening van riglyne ten opsigte van
die wese
die sinvolle inrigting en
die vernuwing van die erediens.
Die taak van die kommissie is die inspirering en opvoe
ding van gemeentes tot sinvolle eredienste.
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Die AKE is bewus van raakvlakke met die AKAE, AJK
en AKLAS, maar is van gevoele dat terreinafbakening
noodsaaklik is en stel dan dat die terrein van die AKAE
die volgende omvat:
*
*
*
*
*

Liturgiek
Homilitiek (prediking)
Kerkbou
Himnologie
Ampsleer met betrekking tot erediens en predi
king.

Die AKE is egter baie sterk oortuig van die nood
saaklikheid van die selfstandige voortbestaan van die
AKE:
Indien dit opgeneem sou word by ander werksaamhede,
sou die baie belangrike en gespesialiseerde terrein van
die erediens nie genoeg aandag kry nie.
By ‘n later geleentheid is die volgende getuienis van die kom
missie ontvang:
Hoewel ens as kommissie by die aanvanklike samespre
kings oor rasionalisasie betrek was, is ens nie tans op
die hoogte van die gedagterigting van u kommissie nie.
Daarom neem ons vryrnoedigheid om ons oortuiging oor
‘n toekomstige bedeling en die plek wat erediens
aangeleenthede daarin moet speel, kortliks uiteen te sit.
Die Algernene Kommissie vir die Erediens (AKE) is daar
van oortuig
*

*

*

dat die AKE nie ‘n ondergeskikte plek meet inneem
sodat die werk wat deur hierdie kommissie gedoen
word noodgedwonge afgeskaal sal word tot ‘n kleiner
onderdeel nie.
dat die kommissie se taakomiyning die erediens (Litur
giek) en prediking (Homiletiek) moet behels.
dat streeksverteenwoordiging en deskundigheid in
hierdie kommissie se geval nie teenoor mekaar gestel
moot word nie. Ons het beslis deskundiges nodig,
maar ons het hulle uit die verskillende streke nodig.
Juis omdat die erediens ‘n wesenlik plaaslike saak is
en dit dringend nodig is dat die ontwerpers van litur
gie in noue kontak sal wees met die realiteite rondom
die erediens oor die hole land, is streekverteenwoor
diging in hierdie geval geen luukse nie.

4.2.2.4 Voorlegging van die Ad hoc-kommissie:
Die Ad hoc-kommissie wat besin het oor die herstrukturering
van die kommissies van die Algemene Sinode hot die vol
gende aanbeveel:
Artikel 52 handel oor ampsbediening en gemeentebou.
52.1 Die kerk rig hom deur middel van ampsbediening
en gemeentebou tot die lidmate ten einde die
gemeente op to bou tot vervulling van sy diens
werk.
52.2 Die kerk rig horn deur intensiewe gespesialiseerde
arnpsbediening tot kerkvervreemdes wat forrneel
nog lidmate is ten einde hulle daadwerklik te be
reik en hulle tot gemeenskap met Christus te bring.
[Artikel 52.3 verval omdat die saak deur die Algemene
Kommissie vir Sendingbediening behartig word: Artikel
52.3 Die kerk rig horn deur middel van evangelisasie tot
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diegene wat vervreemd is van Christus, sy Woord en sy
kerk en wat am die rede buite kerkverband geraak het
ten einde hulle tot die gemeenskap met Christus en sy
gemeente terug te bring.]

4.6 benoem ‘n subkomissie vir nywerheidsbediening gerig op die vervoerdienste, wat die diensdoende le
raars op die vervoerdienste, en drie lidmate van ‘n
gemeente van die Ned Geref Kerk uit die personeel
van die vervoerdienste insluit;

Die reglement van die Kommissie behoort soos volg te lui:
1. BENOEMING
Die Algemene Sinode benoem ‘n Algemene Kommis
sie vir Ampsbediening en Gemeentebou.
2. SAMESTELLING
Hierdie Kommissie word deur elke gewone ver
gadering van die Algemene Sinode soos voig
saamgestel:
2.1 Een verteenwoordiger (met sekundus) van elkeen
van die sinodes wat oak verkieslik as die voorsitter
en ondervoorsitter van die Ampsbediening en
Gemeenteboukommissie van die betrokke sinode
d ien;
2.2 die predikant in algemene sinodale diens met opdrag
ampsbediening en gemeentebou;
2.3 die predikante in sinodale diens met opdrag amps
bediening en gemeentebou;
2.4 drie dosente in Praktiese Teologie/Diakonologie, een
elk uit Stellenbosch, Pretoria en Bloemfontein;
2.5 die hoofkapelane van die SAW, die SAP en die SA
Gevangenisdiens;
2.6 een verteenwoordiger elk uit die AKJ, AKDB, AKS
en AKV.
3. VAKATURES
Vakatures in die Kommissie word ingevolge die Regle
ment van Orde, 5.11, aangevul.
4. OPDRAGTE EN BEVOEGDHEDE
Die Algemene Sinode wys aan die AKAG ‘n spesifieke
werksterrein toe, te wete die terrein van ‘n amps
bediening en gemeentebou en voorts sodanige
spesifieke bediening as wat die sinode van tyd tot tyd
aan die Kommissie opgedra het en nag mag opdra.

4.7 het die reg am ‘n huishoudelike reglement op te stel
am die bogenoemde werksaamhede te behartig,
mits dit nie in stryd is met die artikels van die Kerk
orde en hierdie reglement nie;
4.8 doen aan die Algemene Sinode verslag van sy werk
saamhede.
5. KONSTITUERING EN VERGADERINGE
5.1 Die Kommissie vergader een keer per jaar, indien nodig.
5.2 Die Kommissie benoem by sy konstituering na elke
gewone sitting van die Algemene Sinode
5.2.1 ‘n voorsitter, ‘n ondervoorsitter en ‘n skriba, in
dien nodig;
5.2.2 ‘n dagbestuur vir die hantering van spoedeisende
sake, bestaande uit die voorsitter, ondervoorsitter
en skriba;
5.2.3 sodanige subkommissies as wat nodig is.
4.2.2.5 Gevolgtrekking:
Die Kommissie is van oordeel dat die Algemene Kommissie
vir Gemeentebediening aandag moet gee aan die feit dat
nywerheidsbediening nie net beperk is tot die Vervoerdienste
nie. Daarby is dit moontlik dat die posisie van die kerk
radikaal kan verander wanneer die Vervoerdienste gepriva
tiseer is. Verder is die Kommissie van oordeel dat hierdie
werksaamheid geheel en al tuishoort by die sinodes en nie
by die Algemene Sinode nie.
Die Kommissie wil graag die aandag vestig op die verskil
wat kan voorkom in die formulering van ‘n opdrag aan ‘n
kommissie. Wanneer gestel word dat ‘n kommissie “sorg
dra vir” ‘n bepaalde saak, beteken dit nie dat die kommis
sie self die werk moet doen nie, maar verantwoordelik is
daarvoor dat dit wel gedoen word.
Na deeglike besinning is die Kommissie van oordeel dat die
Algemene Sinode 5005 volg moet besluit:

Die Kommissie
4.1 adviseer die Algemene Sinode in verband met die
beleid wat gevoig moet word ten opsigte van die
ampsbediening en gemeentebou van die kerk.
4.2 dra sorg vir navorsing, beplanning, inligting, en voor
ligting oar ampsbediening en gemeentebou.
4.3 koördineer sake ten opsigte van ampsbediening en
gemeentebou en behartig alle sake wat na hom ver
wys word;
4.4 benoem ‘n subkommissie vir die erediens wat be
staan uit twee lode van die AKAG, die dosente in
liturgiek en homiletiek en twee deskundiges op die
gebied van himnologie;
4.5 benoem ‘n subkommissie vir navorsing en leiding ten
opsigte van interkerklike skakeling, wat bestaan uit
twee lode van AKAG en drie ander deskundiges wat
kan adviseer op die gebied van skakeling met ander
kerke.

4.2.2.6 Aanbeveling:
Die Algemene Sinode besluit dat
1. Artikel 52 van die Kerkorde gewysig word om soos voig
te lees:
52.1 Die kerk rig horn deur middel van gemeente
bediening tot die lidmate ten einde die gemeente
op te bou tot vervulling van sy dienswerk;
5.2

Die kerk rig horn dour intensiewe gespesialiseer
do gerneentebediening tot kerkvervreemdes wat
formeel nog lidmate is ten einde hulle daadwerklik
te bereik en hulle tot gemeenskap met Christus
to bring;

2. die Reglement van die kommissie gewysig word om soos
voig te lees:
1. Naam
Algemene Kommissie vir Gemeentebediening;
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2. Samestelling:
Die kommissie word soos voig saamgestel:
2.1 een lid, met sekundus, van elkeen van die sinodes
wat verkieslik as voorsitter en ondervoorsitter of
skriba van die ooreenstemmende kommissie van die
betrokke sinode dien;
2.2 predikante in diens van sinodes met opdrag
Gemeentebediening (indien so ‘n ~05 bestaan);
2.3 die predikant in diens van die Algemene Sinode met
opdrag Gemeentebediening (indien so ‘n pos
bestaan);
2.4 een verteenwoordiger van elk van die Fakulteite van
Teologie;
2.5 een verteenwoordiger van die onderskeie kape
laansdienste;
2.6 een verteenwoordiger van die Algemene Komitee
van die Vrouediens;
2.7 deskundiges beperk tot ‘n maksimum van drie
gekoöpteerde persone vir die kommissie sowel as
drie vir elk van die subkommissies;
3. Opdrag
Die kommissie

284
50.2 Die bediening aan die jeug as verbondsjeug is ‘n geIn
tegreerde dee! van die ornvattende gerneentelike be
diening waarin God deur sy Woord tot die jeug kom
deur verkondiging, onderrig, toerusting, herderlike
sorg en dienswerk. Hierdie gerneentelike bediening ge
skied onder die leiding van die ampte aan en deur die
jeug.
50.3 Die kinders van die gemeente, as dooplidmate, asook
alle buitekerklikes wat tot die gemeenskap van die
kerk wil toetree, word deur rniddel van die kategese
onderrig in die Woord van God en die leer van die kerk.
Hierdie onderrig geskied rnet die oog op belydenis—
aflegging waardeur hulle dee! in die voile regte en ver
antwoordeiikhede van beiydende lidmate.
Artikel 69 ui soos voig:
69.1 Die kerk aanvaar dit as sy roeping orn toe te sien dat
daar steeds ‘n erepiek 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, rnet die oog daarop, geskikte ieerkragte
aangestei word. Die kerk erken die soewereiniteit in
eie kring van die skool en die universiteit, rnaar het
die reg orn van skoie en universiteite Christeiike on
derwys vir sy kinders en jongmense te verwag.
69.2 Die kerk bewyer horn orn die Protestants-Christelike
karakter van die yolk te beskerrn, te behou en uit te
bou.

3.1 adviseer die Algemene Sinode in verband met die
beleid wat gevolg moet word ten opsigte van
gemeentebediening;

Die Regiernent van die AJK verskyn op biadsy 95 van die
Kerkordeboek.

3.2 dra sorg vir navorsing, beplanning, inligting, en
voorligting oor gemeentebediening;

4.2.3.2 Voorlegging van die Algemene Jeugkommissie
Die volgende is voorieggings van die AJK:

3.3 benoem ‘n subkommissie vir die erediens wat onder
andere uit die dosente in liturgiek en homiletiek en
twee deskundiges op die gebied van himnologie he
staan;
4. Konstituering en vergaderings:
4.1 Die kommissie konstitueer tydens die vergadering
van die Algemene Sinode en vergader hoogstens
twee maal tussen twee vergaderings van die Alge
mene Sinode;
4.2 By die konstituering word ‘n Uitvoerende Komitee
saamgestel, bestaande uit die voorsitter, onder
voorsitter, skriba en twee lede;
4.3 Die kommissie benoem subkommissies volgens be
hoefte.

4.2.3 ALGEMENE KOMMISSIE VIR JEUG
BEDIENING (AKJ):
4.2.3.1 Kerkorde en Reglement:
Artikel 46 iui soos voig:
Die Algernene Sinode mag kommissies benoern orn
horn van advies te dien of orn besluite en opdragte
uit te voer.
Artikel 50 iui soos voig:
50.1 Die jeug as wesenlike deel van die gerneente is die
verantwoordelikheid van die kerk en hierdie ver
antwoordeiikheid is onvervreernbaar en onoordraag
baar.

1 .1 Uitgangspunt:
Die uitgangspunt van die AJK is die jougbodioning
soos gedefinieer in Kerkorde artikeis 50, 55 en 59.
1.2 Opdrag:
in die iig van die Kerkorde is die opdragte en
bevoegdhede van die AJK soos voig:
Orn die uitbreiding van die koninkryk van God, tot
sy eer en verheeriiking, te bevorder deur:
die jeug in a! sy iewensfases te iei en te begeiei tot
lewende en verantwoordeiike belydende iidrnate van
die kerk van Christus deur middel van:
1. studie, besinning en navorsing,
2. beieidsaanbeveiings by die Algernene Sinode
met die oog op eenvorrnigheid en koördinering
van die jeugbediening van die kerk,
3. voorsiening van die nodige vooriigting aan
sinodes, ringe, kerkrade en jeuggroepe om huiie
te help in hufle eie jeugbediening,
4. voorsiening van eenvormige skoiings- en leer
stofrnateriaal, sowei as organisatoriese en didak
tiese huiprniddeis vir die kategese en jeugaksies,
5. huip aan ouers in die nakoming van hufle ver
bondsverantwoordehkhede;
6. bevordering van christelike onderwys en opvoe
ding op aiie vlakke en terreine.
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1 .3 Probleemareas:
Die AJK beskou die oorvleueling soos aangedui deur
die AKAE ten opsigte van die volgende sake nie as
probleemareas nie aangesien daar bevredigende
strukture bestaan:
Lidmatetoerustinpprogram,
Straatwerk,
Vakansieoordbediening,
Kapelaansbediening.
Die noodsaaklike werkverdeling, nodige same
sprekings en samewerking moet egter met die
onderskeie kommissies voorgesit word.
1.4 Wat kan gehandhaaf word?
Die AJK beskou die volgende as noodsaaklik vir die
uitvoering van sy missie:
1. ‘n Algemene kommissie vir die jeugbediening is
hiervoor onmisbaar.
2. Omrede die differensiasie en spesialisasie wat
die jeug vereis, word deur middel van sub
kommissies gewerk.
Dit is noodsaaklik omdat die jeug van geboorte
tot volwassenheid in verskillende lewensfases
uiteenval.
3. Die omvang, uiteenlopendheid en gespesiali
seerdheid van die terreine van die sub
kommissies regverdig voltydse predikante in a!
gemene sinodale diens. Tot hierdie gevolgtrek
king is gekom nadat bevind is dat die vernaamste
taak van hierdie poste nie administrasie nie, maar
studie, inisiëring, voorligting en motivering vir die
hele kerk is.
4. Die NG Kerkjeugboekhandel vervul ‘n nood
saaklike en onmisbare funksie in die uitgee en
verspreiding van kategetiese materiaal en ander
jeugpublikasies ter uitvoering van die opdrag van
die AJK.
Vir meer as 50 jaar funksioneer die boekhandel
(voorheen Sondagskoolboekhandel) reeds effek
tief en finansieel selfstandig. Daar bestaan geen
rede om ‘n saak wat bevredigend funksioneer
sonder meer te verander nie.
5. As gevolg van die finansiële nalatenskap van die
destydse Sondagskoolkommissie, ontvang die
AJK geen finansiële toekenning ult die fondse
van die Algemene Sinode nie. Dit moet as ‘n
groot voordeel vir die kerk in die breë beskou
word.
Die AJK het die erfenis as trust vir jeugwerk in
ontvangs geneem en met groot sorg oor die jare
in stand gehou en uitgebou,
By meer as een geleentheid het die Algemene
Sinode hierdie beginsel deur sinodebesluite
sedert 1962 herbevestig. Daar word jaarliks ‘n
finansiële versiag en begroting aan die Algemene
Kommissie vir Fondse voorgelé.
Die AJK beskik ook oor die Sondagskoolgeboue
kompleks te Bloemfontein. Hierdie geboue huis
yes a! die kantore van die AJK, twee vergader
lokale en die NG Kerkjeugboekhandel. Die groot
ste dee! van die gebou word verhuur en lewer
‘n gunstige opbrengs.
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Die finansidle bestuur van die AJK-fondse, die
NG Kerkjeugboekhandel en die administrasie van
die gebou, word as ‘n eenheid deur een sake
bestuurder hanteer.
Die AJK het besin oor ‘n langtermyn finansidle
beleid en gee daaraan uitvoering.
6. Die AJK is doeltreffend in die Sondagskoolgebou
in Bloemfontein gehuisves. Dit is belangrik vir die
beheer oor die NG Kerkjeugboekhandel en die
skakeling met die NG Sendingpers, met wie die
AJK ‘n kontraktuele verbintenis het. Die verskui
wing van die AJK se kantore na Pretoria is onder
soek, oorweeg en nie aanvaar nie. So ‘n verskui
wing sou geen finansiële besparing meebring nie.
7. Die moontlikheid om Ons Jeug met Die Voor
Iigter of Die Kerkbode te kombineer is deeglik
ondersoek. Die saak kon tot dusver nie deur
gevoer word nie, omdat daar te veel prysgegee
sal moet word wat rubrieke betref, die hoe koste
wat dit sal meebring en die gebrek aan ruimte
in die bestaande tydskrifte.
1 .5 Voorstelle vir die rasionalisering van die AJK:
1.5.1 Wat reeds gedoen is:
1.

In die verlede is reeds twee eksterne profes
sionele ondersoeke na die organisasie
struktuur en funksionering van die AJK ge
doen deur Sanlam en prof I v W Rauben
heimer vera! met die oog op die plasing van
die kantore.

2.

Interne is die volgende gedoen:

2.1 By die Algemene Sinode van 1986 het die
AJK self aanbeveel dat twee verteenwoor
digers per sinonde, verminder word na een.
Dit is so goodgokour.
2.2 Die samestelling van die sub-kommissies vir
Opvoeding en Onderwys is drasties verander
en daarmee het die Sentrale Onderwyskom
missie en sy sinodale aanslag verval.
2.3 Aparte vergaderings van sub-kommissies is
uitgeskakel.
2.4 As gevolg van ‘n algemene vereenvoudiging
van die strukture van die drie kerkjeugaksies
het die aparte jaarlikse- en dagbestuursver
gadering van die drie Algemene Komitees
wat groot koste meegebring het, verdwyn.
2.5 Vergaderings word so beplan dat dit met
mekaar gekombineer word ten opsigte van
plek en datum.
2.6 Die NG Kerkjeugboekhandel, wat die kate
gesemateriaal en ander publikasies van die
AJK hanteer, is ook onderhewig aan voort
durende rasionalisasie. Dit het tot gevolg ge
had dat die personee! dieselfde kon bly ten
spyte van ‘n 246% styging in omset sedert
1981.
1.5.2 Voorstelle vir verdere rasionalisering:
1. In die hg van die voorgaande het die AJK
geen drastiese rasionaliseringsvoorstelhe nie,
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omdat die AJK reeds op verskillende terreine
gerasionaliseer het en voortdurend daaraan
aandag gee.
2.

3.

Die AJK onderneem, om in die hg van die be
sluite van die Algemene Sinode, wanneer
daar ‘n vakature in een van die poste van die
predikante in algemene sinodale diens kom,
die moontlikheid van die instandhouding,
kombinering, vermindering of ‘n ander reel
ing ten opsigte van die poste te oorweeg.
met die oog op die meerdere effektiewe funk
sionering beoog die AJK om so gou moont
uk ‘n prioriteitslys op te stel, ter verbetering
van sy diens en materiaalvoorsiening, byvoor
beeld:
Opstel van kategesemateriaal
Vooruitbeplanning
Vasstehling van ‘n tydskedule
Kontakte met skrywers
Produkverbetering ten opsigte van tipografie
Keuring en evaluering
Prysstruktuur en verdere subsidiëring
Gebruikmaking van kundiges
Verkryging en toepassing van jongste
wetenskaplike onderrigmetodes en gepaard
gaande didaktiese tegnieke.

4.

5.

Die AJK maak voortdurend die mees wins
gewende belegging van fondse met in agne
ming van kapitaalgroei, verskansing teen in
flasie om sodoende fondse te genereer vir sy
funksionering en dienste en voorsiening van
materiaal.
Die AJK besin in die nabye toekoms, indien
nodig, saam met ander kommissies van die
Algemene Sinode, oor die mees effektiewe
wyse waardeur inhigting ten opsigte van die
beheld en besluite van die Algemene Sinode
deur die sinodale en ringskommissies by elke
gemeente te laat tuiskom.

Dit moet steeds onderhewig wees aan:
*

*

*

deeghike oudit en finansiële advies van profes
sionele kundiges op gereelde basis,
gereelde vershag aan die Algemene Kommissie vir
For’dse (AKF),
die opbou van ‘n reserwefonds, waar moontlik,
gelykstaande aan ‘n jaarhikse omset met voorsie
ning vir eskalasie.

Die AJK wil daarop wys dat hy, na aanleiding van
die versiag van die AKF aan die Algemene Sinode
van 1 982 waarvolgens dit verwag was dat kommis
sies met finansiële verphigtings, sover moonthik nuts
maatskappye (Art. 21 Mpye) moet vorm, deeghik op
die saak ingegaan het. ‘n Nutsmaatskappy sou, wat
inkomstebelasting en administrasie betref, vir die
AJK geen voordele inhou nie, shegs nadele. Verder,
al sou die risiko-faktor daardeur oënskynhik weggelei
word van die kerk, sou die kerk tog nog steeds ‘n
morele verpligting teenoor hierdie bepaalde werk
saamheid he.
Met die ingeboude verskansiri~s van gereelde oudit,
deskundige lede en vershaglewering aan die AKF, is
dit feithik onmoonthik dat die AJK in finansiëhe
probleme ken kom sonder dat die gevaartekens be
tyds uitgewys en opgetree kan word.
4.2.3.3 Voorlegging van die Ad hoc-kommissie:
Die Ad hoc-kommissie wat besin het oor die herstrukturering
van die kommissies van die Algemene Sinode het die vol
gende aanbeveel:
Die Reglement van die Algemene Kommissie vir Jeug
bediening behoort soos volg te lees:
1. BENOEMING
Tydens elke gewone vergadering van die Algemene
Sinode word ‘n Algemene Kommissie vir Jeugbedie
ning (AKJ) deur die sinode benoem.
2. SAMESTELLING
Die Kommissie word soos vohg saamgestel:

1 .6 Eie Fondse:
Die AJK is dankbaar vir die eie fondse wat oor die
jare met oorleg opgebou is, waardeur die kommis
sie effektief kan funksioneer tot voordeel van
sinodes en gemeentes. Fondse word verantwoor
dehik en met verantwoording hanteer. Selfbeskikking
oor eie fondse namens die Algemene Sinode en wat
so verskans is, moet gehandhaaf word ter wihle van
goeie funksionering.
Dit is heeltemal onvermydehik dat die kerk, wat deel
van die samelewing vorm, nie finansies sal hanteer
nie.
Die alternatief vir die verskaffing van sekere dienste
wat die kerk vir sy taak en opdrag nodig het, is dat
dit moet “uitgekontrakteer” word of “geprivati
seer” word. Maar dan word dit nie alleen baie duur
der nie, maar die kontrole kom in gedrang en die ge
vaar is dat die kerk juis uitgelewer word aan die
besigheidsmotief.
Enige finansiële bedrywigheid van die kerk moet eg
ter steeds streng in belang van die opdrag, doel
stehlings en funksionering van die Ned Geref Kerk
wees.

2.1 Een verteenwoordiger, met sekundus, verkieshik die
voorsitter en ondervoorsitter van die SKJ, benoem
vanuit elk van die konstituerende sinodes.
2.2 Die voltydse predikante in algemene sinodale en
sinodale diens met opdrag jeug, dien ampshalwe as
lede van die Kommissie.
2.3 Persone wat vakkundige kennis van aangeleenthede
wat onder die opdrag van die AKJ tuishoort, mag
gekoopteer word met raadgewende stem.
2.4 Een verteenwoodiger van elke Teologiese Fakulteit.
2.5 Die hoofkapelane van die SAW, SAP en die SA Geye ng e nisd i ens.
2.6 Lede met adviserende stem kan versoek word om
slegs die deel van die AKJ vergadering wet op hulle
werksterrein betrekking het, by te woon en daarvoor
vergaderingskoste te verhaal.
3. VAKATURES
Vakatures in die Kommissie word ingevolge die Regle
ment van Orde, 5.11, aangevul.
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4. WERKTERREIN
Die werksterrein van die AKJ ornsluit hulle arbeid van
die kerk ten opsigte van dooplidmate, jong belydende
lidmate en opvoeding en onderwys.
5. OPDRAGTE EN BEVOEGDHEDE
Die AKJ
5.1 dien die Algemene Sinode met raad in verband met
die beleid wat gevoig moet word ten opsigte van alle
aspekte van die jeugarbeid;
5.2 gee praktiese uitvoering aan enige werksaamhede
deur die Algemene Sinode aan horn opgedra;
5.3 gee daadwerklike uitvoering aan die beginsels van
kontinulteit en koördinasie in die jeugarbeid van die
kerk soos deur die sinode onderskryf;
5.4 dra sorg vir navorsing, beplanning, inligting, voorligting en statistiek in belang van al die vertakkinge
van die arbeid aan die jeug insluitende opvoeding en
onderwys;
5.5 benoern predikant(e) in algemene sinodale diens in
verband met die jeugarbeid, soos deur die Algemene
Sinode goedgekeur en vul tussentydse vakatures
aan met inagneming van sinodale besluite omtrent
hervulling van poste;
5.6 doen aan die Algemene Sinode versiag van sy werksaamhede.
6. SUBKOMMISSIES
Die Algernene Kommissie vir Jeugbediening
6. 1 benoern subkornmissies vir die onderskeie vertakkinge van die jeugarbeid sowel as ad hoc-kommissies;
6.2 kan ‘n beperkte aantal deskundiges in raadgewende
hoedanigheid benoem in die onderskeie subkommis
sies of vir ander werksaamhede van die subkomrnissies.
7. HUISHOUDELIKE REELS EN REGLEMENTE
Die AKJ het die reg om huishoudelike reels en
reglemente op te stel mits dit nie strydig is met die
Kerkorde of besluite van die Algemene Sinode nie.
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1. Naam
Algemene Kommissie vir Jeugbediening (AKJ);
2. Samestelling:
Die Kommissie word soos voig saamgestel:
2.1 een lid, met sekundus, van elkeen van die sinodes wat
verkieslik as voorsitter en ondervoorsitter of skriba van
die ooreenstemmende kommissie van die betrokke
sinode dien;
2.2 predikante in diens van sinodes met opdrag Jeug
bediening (indien so ‘n pos bestaan);
2.3 die predikant(e) in diens van die Algemene Sinode met
opdrag Jeugbediening (indien sodanige pos(te)
bestaan);
2.4 een verteenwoordiger van elke van die Fakulteite van
Teologie;
4.2.3.5 Aanbeveling:
Die Algemene Sinode besluit dat die Reglement van die kom
missie gewysig word om soos voig te lees:
2.5 een verteenwoordiger van die Algemene Komitee van
die Vrouediens;
2.6 deskundiges beperk tot ‘n maksimum van drie gekoop
teerde persone vir die kommissie sowel as drie vir elk
van die subkommissies;
2.7 een verteenwoordiger van elk van die kapelaansdienste;
2.8 lede met adviserende stem kan versoek word om slegs
die deel van die AKJ vergadering wat op hulle werks
terrein betrekking het, by te woon en daarvoor verga
deringskoste te verhaal;
3. Opdrag:
Die Kommissie
3.1 adviseer die Algemene Sinode in verband met die be
leid wat gevoig moet word ten opsigte van jeug
bediening;
3.2 dra sorg vir navorsing, beplanning, inligting, en voorlig
ting in belang van die arbeid aan die jeug;
4. Konstituering en vergaderings:

8. VERGADERINGS
Die AKJ vergader ten minste eenkeer per jaar.
9. UITVOERENDE KOMITEE
Die AKJ stel sy eie uitvoerende komitee saam waarop
elkeen van die subkornrnissies verteenwoordig moet
wees.

4.2.3.4 Beoordeling:
Die Kommissie is van oortuiging dat die beginsels wat die
Ad hoc-kommissie neergelê het, wel tot sy konsekwensies
deurgetrek moet word en dat die Algemene Kommissie vir
Jeugbediening ‘n bedieningskomrnissie moet wees en nie
ter selfdertyd ook ‘n dienskommissie nie. Daarorn behoort
die voorsiening van kategesemateriaal en ander publikasies
die verantwoordelikheid van die Algemene Kommissie vir
Kerklike Media te wees. Hierdie saak is egter reeds tevore
aangespreek.

4.1 Die kommissie konstitueer tydens die vergadering van
die Algemene Sinode en vergader hoogstens twee maal
tussen twee vergaderings van die Algemene Sinode;
4.2 By die konstituering word ‘n Uitvoerende Komitee
saamgestel, bestaande uit die voorsitter, ondervoor
sitter, skriba en twee lede en die voorsitters van die
subkommissies;
4.3 Die kommissie benoem subkommissies volgens be
hoefte.

4.2.4 ALGEMENE KOMMISSIE VIR SEN
DING EN EVANGELISASIE (AKSE):
4.2.4.1 Kerkorde en Reglement:
Artikel 53 van die Kerkorde lees soos voig:
53.1 Sendingwerk is in eerste instansie die roeping van elke
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Iidmaat van die gemeente en die plaaslike kerkraad.
Dit is uitvoering van ‘n Skriftuurlike en Goddelike bevel
van die drie-enige God. Dit behels die verkondiging
van die evangelie aan nie-gekerstende mense.
53.2 Waar die omvang en ander omstandighede van die
werk dit vereis, onderneem die gemeentes in kerk
verband van ring en sinode sendingwerk.
Die Reglement van die ASSK verskyn op bladsy 93 van die
Kerkordeboek.
4.2.4.2 Voorlegging van die kommissie
Die volgende voorlegging is van die kommissie ontvang:
1. Die missie van die ASSK:
1 .1 Definisie van Sending:
Sending is die handeling van die drie-enige God,
Vader, Seun en Heilige Gees met die wéreld, waar
deur Hy uit die ganse menslike geslag vir Horn ‘n
gerneente deur sy Woord en Gees vergader.
Deur die gemeente
1. laat God tot by die voleinding sy Woord aan die
gevalle wêreld verkondig,
2. bring Hy die gerneenskap van die heiliges uit alle
nasies tot stand en
3. laat Hy diens aan die wêreld in nood lewer.
So laat Hy sy koninkryk korn tot by die voleinding
van die wéreld.
1.2 Die taak van die ASSK:
Die ASSK adviseer die Algemene Sinode ten opsigte
van sendingbeleid,
doen navorsing oor sendingaangeleenthede wat vir
die kerk van belang is,
onderneem studie van probleme wat die sending van
die kerk raak,
versamel, koördineer en versprei inligting in verband
met die sendinqwerk van die kerk,
is verantwoordelik vir sendingpropagering, -stirnu
lering en -motivering,
skakel met ander Iidkerke van die Ned Geref Kerk
familie in verband met gesamentlike sending,
gee ‘n gesarnentlike Sendingblad uit.
2. Rasionalisering ten opsigte van die ASSK:
2.1 Reeds deur die ASSK in werking gestel:
2.1.1 In die ASSK-kantoor is gereël dat twee
sekretaresses elk vyf-agtste-dag in plaas van vol
dag werk.
In die kantoor vir Sending onder Kommuniste is
personeel verminder: Daar is nou een sekretaresse
wat voldag werk; die vyf-agtste-dag pos is af
geskaf.
2.1.2 Die ASSK-kantoor is gerekenariseer: Woord
verwerkers en twee faks-masjiene is aangekoop
— een vir die kantoor en een vir die Sendingpers
in Bloemfontein.
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2.1 .3 Vir vergaderings word blokbesprekings by hotelle
gereël en net werklike koste, tot op ‘n maksimum
van die vasgestelde daggelde, word betaal.
2.1 .4 Vanweë die rasionaliseringsproses was die ASSK
verplig om, toe sy een predikantspos vakant ge
raak het die ~05 nie te vul nie, maar ‘n tydelike
reeling tot met die volgende Algemene Sinode te
tref. Dit is in oorleg met die AKF gedoen.
2.1.5 Sommige van die subkommissies van die ASSK
is reeds verklein. Die proses van verkleining gaan
voort.
2.2 Rasionaliseringsvoorstelle ten opsigte van die ASSK
2.2.1 Verkleining van die ASSK
2.2.1.1 Voorstel
Die ASSK word soos volg saamgestel:
Een verteenwoordiger (met sekundus) van
elkeen van die sinodes,
‘n Tweede verteenwoordiger kan op koste van
die betrokke sinode die vergadering in ad
viserende hoedanigheid bywoon,
Die predikant(e) in Algemene Sinodale diens met
opdrag sending,
Een dosent in Sendingwetenskap uit elke
Teologiese Fakulteit van die Ned Geref Kerk
(deur die Fakulteit aangewys),
Een verteenwoordiger van die Vrouediens.
Motivering:
1. Verkleining is noodsaaklik.
2. Verteenwoordiging van die sinodes is nood
saaklik met die oog op skakeling en mede
verantwoordelikheid.
3. Die sendingwetenskaplikes uit die Fakulteite
is noodsaaklik.
2.3 Verteenwoordigers van ASSK op liggame/instan
sies:
2.3.1 Voorstel:
In plaas daarvan dat die ASSK drie lede op die
Eksamenkommissie benoem, doen die betrokke
sinodes dit op uitnodiging van die RCA.
2.3.2 Implementering:
Die verteenwoordigers van die ASSK op die
Eksamenkomrnissie word versoek om hierdie aan
geleentheid met die Eksamenkomrnissie op te
neem met die oog op ‘n aanbeveling aan die
Sinode van die RCA.
2.4 Vergaderings van die ASSK:
Die ASSK vergader normaalweg twee keer tussen
sinodes. Die Predikante in Sinodale Diens en die
Predikante in Algemene Sinodale Diens vir Sending
vergader jaarliks op koste van hulle kommissies as
advieskommissie vir die ASSK sodat die nodige ska
keling en wisselwerking tussen die ASSK en die
SSK’s verseker kan word.
Motivering:
1. Vergaderingskoste word bespaar.
2. Die belangrikste vergaderings is die na die vorige
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sinode om kommissies te benoem en opdragte
toe te wys, en die een voor die volgende Alge
mene Sinode om verslae van sub-kommissies
goed te keur en die versiag vir die Algemene
Sinode gereed te maak.
3. Die lede van die ASSK word op hoogte van die
vergadering van sub-kommissies gehou deur vor
deringsverslae met die oog op kennisname van
kommentaar.
Na die vergadering van die ASSK van Januarie 1990 het die
kommissie soos volg geskryf:
Die ASSK beveel aan dat die Reglement van die kommis
sie soos voig moet lees:
1. Benoeming
Die Algemene Sinode benoem die lede van die Alge
mene Kommissie vir Sending en Evangeliasie.
2. Samestelling
2.1 Een verteenwoordiger met sekundus van elkeen van
die sinodes (verkieslik die voorsitter en vise
voorsitter van die sendingkommissie van die
betrokke sinode);
2.2 die predikant(e) in algemene sinodale diens: Sending
en Evangelisasie;
2.3 die predikante in sinodale diens: Sending en Evan
gelisasie;
2.4 een dosent in Sendingwetenskap van elke Teo
logiese Fakulteit van die Ned Geref Kerk. Ander
dosente mag op eie koste sitting verkry met advi
serende stem;
2.5 een verteenwoodiger van die Algemene Komitee van
die Vrouediens.
3. Opdrag
Die Kommissie
3.1 adviseer die Algemene Sinode in verband met die
beleid wat gevolg moet word ten opsigte van Sen
ding en Evangelisasie;
3.2 koördineer sake ten opsigte van Sending en Evan
gelisasie;
3.3 doen navorsing oor Sending en Evangelisasie;
3.4 versamel, koördineer en versprei inrigting in verband
met die Sending en Evangelisasie van die kerk;
3.5 gee advies ten opsigte van die propagering, stimule
ring en motivering van Sending en Evangelisasie;
3.6 skakel met ander Iidkerke van die Ned Geref Kerk
familie in verband met gesamentlike Sending en
Evangelisasie;
3.7 gee Die Sendingblad uit.
4. Konstituering en vergaderinge
4.1 Die kommissie hou drie gewone vergaderings tus
sen sittings van die Algemene Sinode;
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4.2.2 ‘n uitvoerende komitee, bestaande uit die voor
sitter, ondervoorsitter, voltydse predikant(e) in al
gemene sinodale diens: Sending en Evangelisasie
en ‘n addisionele lid;
4.2.3 sodanige onderkomitees as wat nodig mag wees
vir spesifieke opdragte. Lidmate van die Ned Geref
Kerkfamilie mag gekoöpteer word.
Die ASSK het verder 5005 volg geskryf:
Die ASSK het besluit om nie die pos van ds PES
Smith te vul nie. Die AKF sal hiervan in kennis ge
stel word.
En by ‘n later geleentheid is soos volg geskryf:
i. Kerkorde Artikel 53
Hier vra ons meer as ‘n naamsverandering en lê ons
voorstel in geheel voor. U sal merk dat artikel 53.2
en 53.3 gewysig word om in die eerste geval duide
Ilk te stel tot wie die werk uitgaan, en in die tweede
geval deur wie dit verrig word. Ons voorstel ui:
Artikel 53.2
Sending is die heilshandeling van die Drie-enige God,
Vader, Seun en Heilige Gees, met die wêreld waar
deur Hy uit die ganse menslike geslag vir Hom ‘n
gemeente deur sy Woord en Gees vergader.
Deur die gemeente
1. Iaat God sy Woord aan die gevalle wéreld verkon
dig,
2. bring Hy die gemeenskap van die heiliges uit alle
nasies tot stand en
3. laat Hy diens aan die wêreld in nood lewer.
So Iaat Hy sy koninkryk kom tot by die voleinding van
die wOreld.
Artikel 53.2
Sending is gerig op nie-gekerstendes. Evangelisasie
is gerig op diegene wat buite kerkverband geraak het.
Artikel 53.3
Sending en Evangelisasie is die roeping van elke lid
maat asook van die plaaslike kerkraad. Waar die om
yang en ander omstandighede van die werk dit vereis,
word dit in kerkverband van ring en sinode onder
neem.
4.2.4.3 Sending onder Kommuniste:
Verder is ‘n breedvoerige Memorandum van die Klein Kom
missie vir Sending onder kommuniste ontvang. Slegs die vol
gende opsomming daarvan word vermeld:
1. Geskiedenis van Sending onder Kommuniste:
In 1970 besluit die Algemene Sinode na aanleiding
van ‘n beskrywingspunt van Suidwes-Afrika om die
moontlikheid van sending onder kommuniste te on
dersoek. Die volgende twee jaar het die ASSK hard
daaraan gewerk, en die BreO Moderatuur het op 5 Ok
tober 1972 besluit dat met die werk begin moet word.
Hierdie besluit is deur 1974 se Algemene Sinode
bekragtig.

4.2 die kommissie benoem by sy konstituering:
4.2.1 ‘n voorsitter, ‘n ondervoorsitter en ‘n skriba;

2. Die Algemene Sinode skep die pos:
Ten spyte van die aanbeveling van die Tydelike Kom
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missie vir Fondse (Tweede Versiag, Hand. 1974, bI.
536, punt 3.2.14: Skriba 3, derde kolom, niks aan
beveel nie), besluit die Algemene Sinode tog om die
pos van Predikant in Algemene Sinodale Diens: Sen
ding onder Kommuniste, te skep. (Hand. 1974, bI
663, punt 3.2.14: “Die pos word goedgekeur en
daarmee ook Eli punt 3.9. BI 518.”).
Die Predikant in Sinodale Diens is ampshalwe sekre
tans van die Klein Kommissie vir Sending onder
kommuniste, daarom word gewoonlik na horn verwys
as Sekretaris, Sending onder Kommuniste. Dit is dus
die Algemene Sinode in vergadering, wat hierdie pos
in 1974 geskep het.
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Artikel 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.
Deur die gemeente
1. laat God tot by die voleinding sy Woord aan die
gevalle wêreld verkondig,
2. bring Hy die gemeenskap van die heiliges uit alle na
sies tot stand en
3. Iaat Hy diens aan die wêreld in nood lewer.

3. Werk wat gedoen en gekontinueer rnoet word:
Die werk op die hawens neern hier ‘n baie belangrike
plek in. So dien die Sekretaris as skakelpersoon tus
sen die verskillende hawens, neern die leiding by die
jaarlikse konferensie van hawewerkers, en is in ‘n
groot mate die sarnebindende faktor.
Erkenning word aan hawewerk onder andere deur die
SA Hawe-administrasie gegee deurdat die Sekretaris
sedert 1 987 jaarliks na ‘n liefdadigheidsgholfdag, wat
hulle reel, genooi word. Ons kerk se hawewerk kry
een derde van die wins van die gholfdag. In 1 987 was
ons aandeel R5 800, in 1988 R16 700 en in 1989
R18 000.
Ook wat radiowerk betref, is daar oor byna 14 jaar
goeie persoonlike verhoudinge opgebou met mense
en instansies met wie ons kerk saam werk, soos die
opstellers van die programme, Transwêreld Radio se
personeel, ens. Dieselfde geld vir Keston College en
die Chinese Church Research Centre en hulle hoofde.
4. Moontlikhede van koördinering van poste:
Met die emeritaat van ds PES Smith het die gedagte
na yore gekom dat die huidige sekretaris, ds PW de
Wet, sommige van ds Smith se pligte oorneem en dat
die twee poste so gekombineer word. Die Klein Kom
missie vir Sending onder Kommuniste is egter nie ten
gunste hiervan nie. Die Algemene Kommissie vir
Fondse het naamlik reeds besluit dat ds Smith se ~05
bevries word. Om nou die Sending onder Kommuniste
se Predikant in Algemene Sinodale Diens hieraan te
koppel, gee die indruk van “permanensie” aan ‘n
bevrore pos, en is teen die gees en gesindheid van
rasionalisering.
5. Die pos is tans gevul:
Met wat in punt 4 staan, in gedagte, moet die Kom
missie dit egter ook stel dat die pos Predikant in Al
gemene Sinodale Diens, Sending onder Kommuniste,
gevul is. Soos blyk uit punt 2 hierbo, is dit deur die
Algemene Sinode in vergadering goedgekeur. Die pos
kan dus nie nou summier afgeskaf word nie.
6. Moontlike vakature vorentoe:
Met punte 2,3 4 en 5 hierbo in gedagte, stel die Kom
missie dit nogtans ewe sterk dat, wanneer daar voren
toe moontlik ‘n vakature kom, die Kommissie self en
die ASSK weer na die hele opset moet kyk.
4.2.4.4 Voorlegging van die Ad hoc-kommissie:
Die Ad hoc-kommissie wat besin het oor die herstrukturering
van die kommissies van die Algemene Sinode het die vol
gende aanbeveel:
Die Algemene Sinode besluit om Artikel 53 van die Kerk
orde soos voig te wysig:

So laat Hy sy koninkryk kom tot by die voleinding van
die wêreld.
Artikel 53.2
Sendingwerk is die roeping van elke Iidmaat van die
gemeente en die plaaslike kerkraad. Dit behels die evan
gelisering van buitekerklikes en nie-gekerstendes.
Artikel 53.3
Waar die omvang en ander omstandighede van die werk
dit vereis, onderneem gemeentes in kerkverband van ring
en sinode sendingwerk.
Die Reglement van die Kommissie lees soos volg:
1. BENOEMING
Die Algemene Sinode benoem die lede van die Alge
mene Kommissie vir Sending en Evangelisasie.
2. SAMESTELLING
2.1 Een verteenwoordiger (met sekundus) van elkeen
van die sinodes wat verkieslik as die voorsitter en
ondervoorsitter van die sendingkommissie van die
betrokke sinode dien;
2.2 die predikant(e) in algemene sinodale diens met op
drag sending en evangelisering;
2.3 predikante in diens van sinodes met opdrag Sending;
2.4 een dosent in Sendingwetenskap uit elke Teologiese
Fakulteit van die Ned Geref Kerk, ander dosente mag
op eie koste sitting verkry met adviserende stem;
3. OPDRAGTE
Die Kommissie
3.1 adviseer die Algemene Sinode in verband met die
beleid wat gevolg moet word ten opsigte van sen
ding en evangelisering;
3.2 koördineer sake ten opsigte van sending en evan
gelisering;
3.3 doen navorsing oor sending en evangelisering;
3.4 versamel, koördineer en verspei inligting in verband
met die sending en evangeliseringswerk van die
kerk;
3.5 gee advies ten opsigte van sendingpropagering, -sti
mulering en -motivering;
3.6 skakel met ander lidkerke van die Ned Geref Kerk
familie in verband met gesamentlike sending;
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3.7 gee ‘n gesamentlike sendingblad uit.
4. KONSTITUERING EN VERGADERINGE

4.1 Die kommissie vergader drie keer tussen sittings van
die Algemene Sinode;
4.2 Die kommissie benoem by sy konstituering:
4.2.1 ‘n voorsitter, ‘n ondervoorsitter en ‘n skriba;
4.2.2 ‘n uitvoerende komitee, bestaande uit die voor
sitter, ondervoorsitter, voltydse predikant(e) in al
gemene sinodale diens en ‘n addisionele lid;
4.2.3 sodanige onderkomitees as wat nodig mag wees
vir spesifieke opdragte. Lidmate van gemeentes
van die Ned Geref-kerktamilie mag gekoopteer
word.
4.2.4.5 Beoordeling:
Die Algemene Sinodale Sendingkommissie (ASSK) gaan van
die standpunt uit dat die pos van PES Smith gevries word
tot by die vergadering van die Algemene Sinode in 1990.
Die tydelike reeling wat die ASSK ten opsigte van Die
Sendingblad getref het, werk klaarblyklik goed.
Die ASSK het self drastiese verkleinings van die sub
kommissies bewerkstellig. Die grote van die subkommissie
vir die Christelike Lektuurfonds wek egter nog kommer. Dit
is nie nodig dat al drie Fakulteite vir Teologie op die ASSK
verteenwoordig word nie. Die drie Fakulteite behoort deur
middel van ‘n onderlinge reeling een persoon as lid van die
ASSK te benoem.
Die ASSK self oordeel dat jaarvergaderings al om die twee
jaar goed sal wees. Die predikante in diens van die Alge
mene Sinode met opdrag sending en die predikante in diens
van die sinodes met opdrag sending kan jaarliks vergader.
Die sinodes sal hulle predikante in sinodale diens met op
drag sending se kostes vir hierdie vergaderings self moet
d ra.
Sending onder Kommuniste kan nie ‘n werksaamheid van
die Algemene Sinode wees nie. Die werk soos dit tans be
staan moet tussen die onderskeie sinodes verdeel word.
Reeds by die Algemene Sinode van 1974 het die Tydelike
Kommissie vir Fondse bedenkinge ten opsigte van hierdie
P05 gehad. Die moontlike verandering kan egter eers in wer
king tree nadat die persoon wat tans die pos beklee uitgetree
het.
4.2.4.6 Aanbeveling:
Die Algemene Sinode besluit dat
1. Artikel 53 van die Kerkorde gewysig word om soos voig
te lees:
Artikel 53.1
Sending is die heilshandeling van die Drie-enige God,
Vader, Seun en Heilige Gees met die wêreld, waardeur
Hy uit die hele menslike geslag vir Horn ‘n gemeente deur
sy Woord en Gees vergader.
Deur die gemeente
1. Iaat God sy Woord aan die gevalle wêreld verkondig,
2. bring Hy die gerneenskap van die heiliges uit alle na
sies tot stand en
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Artikel 53.2
Die kerk rig horn deur rniddel van evangelisasie tot diegene wat vervreemd is van Christus, sy Woord en sy kerk
en wat om die rede buite kerkverband geraak het ten
einde hulle tot die gemeenskap met Christus en sy
gemeente terug te bring.
Artikel 53.3
Sending en Evangelisasie is die gerigtheid van die kerk
na buite. Dit is die arbeid aan nie-gekerstendes en rnense
wat buite kerkverband geraak het.
Artikel 53.4
Sending en Evangelisasie is die roeping van elke Iidmaat
asook van die kerkraad. Waar die omvang en ander orn
standighede van die werk dit vereis, word dit in kerk
verband van ring en sinode onderneem.
2. die vakante pos van Predikant in Algernene Sinodale
Diens met opdrag Sending verval;
3. Sending onder Kommuniste nie ‘n werksaarnheid van die
Algemene Sinode kan wees nie. Die werksaamheid gaan
voort totdat die pos vakant raak. Die sinodes binne wie
se gebied die verskillende hawens is, aanvaar verant
woordelikheid vir die betrokke werk. Ten opsigte van die
res van die werk, word die AKSE versoek om aan die
volgende Algemene Sinode advies te gee ten opsigte van
die vraag waarheen hierdie werk gekanaliseer kan word;
4. die Reglement van die kommissie gewysig word om coos
volg te lees:
1. Naarn
Algemene Kommissie vir Sending en Evangelisasie
(AKSE);
2. Samestelling:
Die kommissie word soos voig saamgestel:
2.1 een lid, met sekundus, van elkeen van die sinodes
wat verkieslik as voorsitter en ondervoorsitter van
die ooreenstemmende kommissie van die betrokke
sinode dien;
2.2 predikante in diens van sinodes met opdrag Sen
ding en Evangelisasie (indien sodanige pos/te
bestaan);
2.3 die predikant(e) in diens van die Algemene Sinode
met opdrag Sending en Evangelisasie (indien
sodanige pos(te) bestaan);
2.4 een verteenwoordiger van elk van die Fakulteite vir
Teologie;
2.5 een verteenwoodiger van die Algemene Komitee
van die Vrouediens;
2.6 deskundiges beperk tot ‘n rnaksirnum van drie ge
koopteerde persone vir die kommissie sowel as drie
vir elk van die subkommissies;
3. Opdrag:
Die kommissie

3. laat Hy diens aan die wéreld in nood lewer.

3.1 adviseer die Algemene Sinode in verband met die
beleid wat gevolg moet word ten opsigte van sen
ding en evangelisasie;

So laat Hy sy koninkryk kom tot by die voleinding van
die wOreld.

3.2 dra sorg vir navorsing, beplanning, inligting, voor
ligting en statistiek oor sending en evangelisasie;

RASIONALISERINGSKOMMISSIE
3.3 skakel met ander Iidkerke van die Ned Geref Kerk
familie in verband met gesamentlike sending en
evangelisasie;
4. Konstituering en vergaderings:
4.1 Die kommissie konstitueer tydens die vergadering
van die Algemene Sinode en vergader hoogstens
twee maal tussen twee vergaderings van die Alge
mene Sinode;
4.2 By die konstituering word ‘n Uitvoerende Komitee
saamgestel, bestaande uit die voorsitter, onder
voorsitter, skriba en twee lede;
4.3 Die kommissie benoem subkommissies volgens be
hoefte.

4.2.5 ALGEMENE SINODALE KOMMISSIE
(ASK):
4.2.5.1 Kerkorde en Reglement
Daar is nie ‘n bepaalde Reglement vir die ASK nie. Die same
stelling en opdrag van die ASK word in Artikel 40 gereël en
ui soos voig:
40.2 Samestelling
‘n Algemene Sinodale Kommissie word saamgestel, be
staande uit die volgende lede:
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ander behoort te word. Aan die een kant is daar die gedagte
van uitbreiding byvoorbeeld met ‘n adviserende ver
teenwoordiger van elke kommissie. Aan die ander kant is
daar die gedagte van verkleining tot ‘n moderamen.
Daar is egter eenstemmigheid dat predikante in diens van
die Algemene Sinode vergaderings van die ASK in ad
viserende hoedanigheid behoort by te woon.
Die Ad hoc-kommissie wat besin het oor die herstrukture
ring van die kommissies van die Algemene Sinode het die
volgende aanbeveel:
Artikel 40
Die huidige artikel kan vervang word.
Die inhoud van Artikel 40 word verskuif na die ander
reglemente toe. Dit is in wese ‘n reglement.
1. SAM ESTELLING
‘n Algemene Sinodale Kommissie word saamgestel
uit die volgende ede:
1 .1 die lede van die Moderatuur (Artikel 39);
1.2 twee ede van elke moderatuur/dagbestuur, met
twee sekundusse;

40.1.1 die lede van die Moderatuur (Artikel 39),

1 .3 vier ouderlinge/diakens met sekundusse, wat uit ‘n
groslys, wat gevorm word uit al die ouderlinge/dia
kens in die Algemene Sinode, gekies word.

40.1.2 twee lede van elke moderatuur/dagbestuur, met
twee secundi,

1 .4 Predikante in algemene sinodale diens woon alle ver
gaderings in adviserende hoedanigheid by.

40.1 .3 vier ouderlinge/diakens met secundi wat uit ‘n gros
lys, wat gevorm word uit al die ouderlinge/diakens
in die Algemene Sinode, gekies word.

1 .5 Die hoofredakteur van kerklike tydskrifte woon alle
vergaderings in adviserende hoedanigheid by.

40.1 .4 Predikante in algemene sinodale diens het ad
viserende stem oor sake wat op hulle besondere
werksaamhede betrekking het.
40.1 .5 Die redakteur van Die Kerkbode mag vergaderinge
in adviserende hoedanigheid bywoon.
40.2 Opdragte
Hierdie Algemene Sinodale Kommissie
40.2.1 gee uitvoering aan opdragte van die Algemene
Sinode wat nie onder die werksaamhede van ander
kommissies van die Algemene Sinode ressorteer
nie;
40.2.2 hanteer voorlopig onder verantwoording aan die vol
gende Algemene Sinode sake van spoedeisende
aard;
40.2.3 berei die volgende Algemene Sinode voor, maar is
nie ipso facto lede van die volgende sinode nie;
40.2.4 roep desnoods ‘n buitengewone vergadering van die
Algemene Sinode, wat saamgestel word uit die af
gevaardigdes na die vorige gewone vergadering,
byeen na raadpleging met die moderature of tussen
tydse kommissies van die verskillende sinodes;
40.2.5 dien as kommissie van ekumeniese sake van die Al
gemene Sinode.
4.2.5.2 Beoordeling:
Verskeie kommissies is van oordeel dat die samestelling ver

2. OPDRAGTE
Hierdie Algemene Sinodale Kommissie
2.1 gee uitvoering aan opdragte van die Algemene
Sinode wat nie onder die werksaamhede van ander
kommissies van die Algemene Sinode ressorteer nie;
2.2 hanteer voorlopig onder verantwoording aan die vol
gende Algemene Sinode sake van spoodeisende
aard;
2.3 berei die volgende Algemene Sinode voor, maar is
nie ipso facto lede van die volgende sinode nie;
2.4 roep desnoods ‘n buitengewone vergadering van die
Algemene Sinode, wat saamgestel word uit die af
gevaardigdes na die vorige gewone vergadering,
byeen na raadpleging met die moderature of tussen
tydse kommissies van die verskillende sinodes;
2.5 dien as Kommissie van die Algemene Sinode vir
Ekumeniese Betrekkinge en Skakeling met ander
Kerke.
3. VAKATURES
3. 1 ‘n Vakature ontstaan in die Algemene Sinodale Kom
missie deur die bedanking, emeritaat, verlies van sta
tus, opsegging van kerkverband, afsetting of dood
van ‘n lid. ‘n Vakature ontstaan ook wanneer ‘n lid
bedoel in punt 1.2 uit sy sinodale gebied vertrek of
nie weer tot die moderatuur verkies word nie. Wan
neer ‘n lid van die Moderatuur wet ingevolge artikel
39 verkies is, na ‘n ander sinodale gebied verskuif,
bly hy lid van die Algemene Sinodale Kommissie.
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3.2 Indien ‘n vakature ontstaan ten opsigte van ‘n lid
van die Moderatuur wat ingevolge Artikel 39 ver
kies is, benoem die Algemene Sinodale Kommissie
uit die geledere van alle afgevaardigdes na die vorige
Algemene Sinode ‘n persoon om die vakature aan
te vul.

2.1 Die kommissie word soos voig saamgestel:
2.1 .1 die lede van die Moderatuur (Artikel 39);

3.3 ‘n Vakature wat ontstaan ten opsigte van ‘n lid van
‘n moderatuur/dagbestuur ingevolge Punt 1 .2 word
normaalweg gevul deur die betrokke lid se sekun
dus.

2.1.3 vier kerkraadslede met sekundusse wat uit ‘n
groslys, wat gevorm word uit al die kerkraads
lede in die Algemene Sinode, gekies word;

3.4 ‘n Vakature vanweë die ontstentenis van ‘n ouder
ling/diaken wat ingevolge punt 1.3 verkies is, word
deur die Algemene Sinodale Kommissie uit die Se
cundi aangevul. Indien een van die ouderlinge/dia
kens tot ‘n moderatuur van ‘n sinode verkies word,
ontstaan nie ‘n vakature nie.
4. DAGBSTUUR
Die Algemene Sinodale Kommissie wys sy eie dag
bestuur aan.
Na aanleiding van die verslag van die Ad hoc-kommissie wat
oor die herstrukturering van die kommissies besin het, het
die Dagbestuur van die Algemene Sinodale Kommissie
tydens sy vergadering van Februarie 1990 die volgende
geskryf:
Die Dagbestuur het ook probleme met die nuwe same
stelling van die ASK:
*
Die kommissie word te groot. Die kosteaspek kom na
yore;
*

Die ASK word ‘n blote dienskommissie terwyl hy in
werklikheid in die “reses” namens die Algemene
Sinode moet optree. (Dit word wel erken in sy beslis
singsreg oor poste).

4.2.5.3 Gevolgtrekking:
Die Kommissie is van oordeel dat die huidige samestelling,
wat so onlangs as 1986 goedgekeur is, eers in hoofsaak
nog verder in die praktyk uitgetoets moet word. Die afge
lope vier jaar, wat die ASK soos tans saamgestel, funk
sioneer, is nog te kort om werklik te kan oordeel of die same
stelling gewysig behoort te word. Nieteenstaande hierdie
siening, is die Kommissie egter wel van oordeel dat die ASK
uitgebrei moet word met die voorsitters van die onderskeie
kommissies van die Algemene Sinode, indien hulle nie reeds
lede van die ASK is nie. Verder behoort die predikante in
diens van die Algemene Sinode wel die vergaderings van
die Algemene Sinodale Kommissies in adviserende hoedanig
heid by te woon. Die Kommissie is ook van oordeel dat dit
binne die reg van die huidige “vergrote” ASK behoort te
wees om sonder meer ‘n vergadering van die Algemene
Sinode te kan oproep.
4.2.5.4 Aanbeveling:
Die Algemene Sinode besluit
1. ‘n Nuwe Artikel 40 soos voig goedgekeur word:
‘n Algemene Sinodale Kommissie word saamgestel
met opdragte en bevoegdhede soos in die betrokke
reglement vermeld;
2. die volgende reglement vir die kommissie goedgekeur
word:
1. Naam
Algemene Sinodale Kommissie.

2. Samestelling en Vakatures:

2.1 .2 twee lede van elke moderatuur/dagbestuur, met
twee sekundusse;

2.1.4 voorsitters van die kommissies van die Algemene
Sinode wat nie reeds lede van die ASK is nie;
2.1.5 predikante in algemene sinodale diens en die
hoofredakteur van kerklike tydskrifte woon alle
vergaderings in adviserende hoedanigheid by;
2.2.1 ‘n vakature ontstaan in die Algemene Sinodale
Kommissie deur die bedanking, emeritaat, verlies
van status, opsegging van kerkverband, afsetting
of dood van ‘n lid. ‘n Vakature ontstaan ook wan
neer ‘n lid bedoel in Punt 2.1.2 uit sy sinodale ge
bied vertrek of nie weer tot die moderatuur ver
kies word nie. Wanneer ‘n lid van die Moderatuur
wat ingevolge Artikel 39 verkies is, na ‘n ander
sinodale gebied verskuif, bly hy lid van die Alge
mene Sinodale Kommissie;
2.2.2 indien ‘n vakature ontstaan ten opsigte van ‘n lid
van die Moderatuur wat ingevolge Artikel 39 ver
kies is, benoem die Algemene Sinodale Kommis
sie uit die geledere van alle afgevaardigdes na die
vorige Algemene Sinode ‘n persoon om die vaka
ture aan te vul;
2.2.3 ‘n vakature wat ontstaan ten opsigte van ‘n lid
van ‘n moderatuur/dagbestuur ingevolge punt
2.1 .2 word gevul deur die betrokke lid se sekun
dus;
2.2.4 ‘n vakature vanweë die ontstentenis van ‘n
ouderling/diaken wat ingevolge punt 2.1.3 ver
kies is, word deur die Algemene Sinodale Kom
missie uit die secundi aangevul. lndien een van
die ouderlinge/diakens tot ‘n moderatuur van ‘n
sinode verkies word, ontstaan nie ‘n vakature nie.
3. Opdrag:
Die kommissie
3.1 gee uitvoering aan besluite van die alemene Sinode
wat nie onder die opdragte van ander kommissies
van die Algemene Sinode ressorteer nie;
3.2 hanteer voorlopig onder verantwoording aan die vol.
gende Algemene Sinode sake van spoedeisende
aard;
3.3 roep desnoods ‘n buitengewone vergadering van die
Algemene Sinode, wat saamgestel word uit die af
gevaardigdes na die vorige gewone vergadering,
byeen;
3.4 dien as Kommissie van die Algemene Sinode vir
Ekumeniese Betrekkinge en Skakeling met ander
Kerke;
3.5 skenk deur lopend aandag aan rasionalisering van
funksies van die Algemene Sinode soos verwoord
in die onderskeie reglemente van die kommissies;
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4. Konstituering en vergaderings:
4.1 Die kommissie konstitueer tydens die vergadering
van die Algemene Sinode en vergader normaalweg
twee maal per jaar en benoem sy eie Uitvoerende
Komitee;
4.2 Die kommissie benoem subkommissies volgens be
hoefte.

4.2.6

ALGEMENE
GIEF:

KOMMISSIE

VIR

3.6 Advies aan die onderskeie argiewe ten opsigte
van die vernietiging van efemeriese stukke.
3.7 Toesien dat die stukke (of die duplikaatstukke)
van die Algemene Sinode en sy kommissies in die
aangewese kerkargief bewaar word.
3.8 Samewerking in sake van algemene argiefbelang
in oorleg met die argiefkommissies van die onder
skeie sinodes.

AR

(AKA):

3.9 Gereelde versiag van sy werksaamhede aan die
Algemene Sinode (Acta 1966 p. 380 en 481).

4.2.6.1 Kerkorde en Reglement:
Artikel 46 van Die Kerkorde maak voorsiening vir die benoe
ming van kommissies en Iui soos voig:
Die Algemene Sinode mag kommissies benoem om
hom van advies te dien of om besluite en opdragte
uit te voer.
Daar is geen besondere Artikel in die Kerkorde wat na die
argiefwese verwys nie en die Reglement vir die Algemene
Argiefkommissie is ook nie in die Kerkordeboek opgeneem
nie.
4.2.6.2 Geskiedenis van die kommissie:
Tydens die eerste Vergadering van die Algemene Sinode in
1962 word soos voig besluit:
Argiefstukke van die Algemene Sinode:
Die sinode besluit:
dat die bewaring van stukke van die Algemene Sinode
(en sy Kommissies) in die NG Kerkargief Kaapstad gehuisves sal word. (Acta 1962 p 214 Pt. 4).
Tydens die tweede vergadering van die Algemene Sinode
in 1966 word die volgende goedgekeur:

By die Algemene Sinode van 1 974 is die Reglement verander
om voorsiening te maak vir secundi lede van die kommissie
in die persone van die voorsitters of ‘n ander lid van die sino
dale argiefkommissies.
By die Algemene Sinode van 1978 word ‘n “Algemene Reg
lement vir die behartiging van die Argiefwese in die Ned
Geref Kerk” deur die Argiefkommissie ingedien, maar dit
word na die Algemene Regskommissie verwys vir behande
ling en goedkeuring daarna deur die Breë Moderatuur.
In 1982 rapporteer die Algemene Regskommissie dat die
Reglement gefinaliseer en gepubliseer is. In ‘n Bylae tot die
Reglement word besonderhede voorsien in verband met die
argiefwese van mindere vergaderings. Die inhoud van die
Reglement, sover dit die Algemene Argiefkommissie raak,
stem in hoofsaak ooreen met die vroeër goedgekeurde regle
ment.
By die Algemene Sinode van 1 986 word enkele wysigings
aan die Bylae aangebring. ‘n Breedvoerige verslag waarin
rekenariserings van die argiefwese versoek word, dien voor
die vergadering, maar op grond van die berekende koste
word dit nie goedgekeur nie.
4.2.6.2 Beoordeling:

______________________________________________________

Reglement vir die Algemene Argiefkommissie
1. Naam:
Die Algemene Argiefkommissie van die Ned Geref
Kerk.
2. Samestelling:
Hierdie kommissie bestaan uit die Argivarisse van
die onderskeie samestellende sinodes.
3. Doelstelhing en Funksies:
3.1 Die formulering van ‘n algemene argiefbeleid vir
die kerk.
3.2 Die opstel van argiefreghemente en handleidings
vir gebruik deur die kerk.
3.3 Die koördinering van werksaamhede van die ar
giewe van die onderskeie sinodes.
3.4 Die lewering van onderlinge dienste, soos die uitruil van stukke, fotografiese en fotostatiese
dienste, bind- en herstelwerk.
3.5 Leiding met betrekking tot die publisering van
belangrike historiese bronne en ander kerkhistoriese pubhikasies.

Die versoek is ontvang dat hierdie kommissie vergroot moet
word tot een verteenwoordiger van elke sinode benewens
die argivarisse.
Die Kommissie oordeel egter dat aangesien hierdie kommis
sie ‘n kommissie van spesialiste is vanweë die gespesiali
seerde werksaamheid van die kommissie en sinodale argief
bewaarplekke, en in die hg van die algemene tendens tot
verkleining van kommissies, hierdie versoek nie aanbeveel
kan word nie.
Die Kommissie het inligting ngewin in verband met die oor
eenkoms tussen die Argief van die Sinode van Wes-Kaap
land en die Staatsargief. Slegs die volgende punte is ter sake:
1. Die Staatsargief volg die beleid om nie kerkargiewe te
werf nie, behalwe in gevalle waar die beheerliggaam in
die buiteland gesetel is. As kerkargiewe vir bewaring aan
gebied word, word dit egter wel aanvaar.
2. In November 1 984 is ‘n geskrewe ooreenkoms met die
Staatsargiefdiens aangegaan waarvolgens kerkhike
stukke wat ouer as dertig jaar is mettertyd in bruikleen
na die Kaapse Argiefbewaarplek oorgedra sal word om
volgens die bepalings van die Argiefwet van 1962 gead
ministreer te word.
6. Dit is vanselfsprekend dat net argivahia wat reeds geor
den en beskryf is, oorgeplaas word tesame met die toe
pashike vindmiddels — inventarisse, indekse ens.
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3. Opdrag
Die kommissie

8. In sekere opsigte verminder die werksaamhede en funk
sies van die Kerkargiefbewaarplek nie. AWe argiefgoed
word presies soos in die verlede ontvang, versorg, be
waar en beskikbaar gestel soos dit ontvang word van
gemeentes, ringe, sinodes, kommissies ens.

3.1 adviseer die Algemene Sinode
3.1.1 in verband met die argief-reglemente en -hand
leidings vir gebruik deur die kerk;
3.1.2 met betrekking tot die publisering van belangrike
historiese bronne en ander kerkhistoriese publi
kasies;

9. Die besparingsvoordele vir die kerk is onder andere die
volgende:
1. Dit is nie anger nodig om ‘n leeskamerbeampte op
die betaalstaat te he nie, aangesien die stukke wat
navorsingswaarde het, oorgeplaas is en veral genea
logiese navorsers (wat die meerderheid is) nie anger
in die kerkargief kom navorsing doen nie. Dit moet
egter in gedagte gehou word dat die personeel nog
steeds dokumente beskikbaar moet stel aan veral
kerklike amptenare (soos oa die sekretarisse van sino
dale kommissies) wat inligting benodig ten einde hulle
werk op ‘n logiese en konsekwente wyse voort te
sit.

3.2 sien toe dat die stukke van die Algemene Sinode
en sy kommissies in die aangewese kerkargief be
waar word;
4. Konstituering en vergaderings:
4.1 die kommissie konstitueer na die vergadering van
die Algemene Sinode en vergader hoogstens twee
maal tussen twee vergaderings van die Algemene
Sinode;

2. Ruimtebesparing. Brandkluisruimte, wat “duur
ruimte” is, word grootliks verminder, asook kantoor
ru imte.

4.2 By die konstituering word ‘n Uitvoerende Komitee
saamgestel, bestaande uit die voorsitter, ondervoor
sitter, skriba en twee lede.

3. Die nuwe Kaapse Argiefbewaarplek het van die mees
moderne fasiliteite vir die berging van dokumente
onder feitlik ideale omstandighede. Dit sluit in: Klima
beheer (kunsmatige ventilasie, vog- en termperatuur
reeling) en ‘n gesofistikeerde brandwaarskuwingstel
sel.

4.3 Die kommissie benoem subkommissies volgens be
hoefte.

4.2.7 ALGEMENE KOMMISSIE VIR
FONDSE (AKF):
4.2.7.1 Kerkorde en Reglemente:

Die Kommissie is van oordeel dat die Algemene Sinode moet
deel in hierdie ooreenkoms, soos wat die stukke van die Al
gemene Sinode ouer as dertig jaar word. Daarby is dit nodig dat die verskillende Argiefbewaarplekke van die sinodes
kennisneem van hierdie moontlikheid en dit implernenteer
soos wat die behoefte mag bestaan.
4.2.6.3 Aanbeveling:
Die Algemene Sinode besluit
1. die Algemene Kommissie vir die Argief kry opdrag om
met die kommissie in beheer van die Argiefbewaarplek
van die Sinodes van Transvaal te onderhandel met die
oog daarop dat die argivalia van die Algemene Sinode
voortaan in Pretoria geberg kan word. Dit impliseer dat
die bestaande argivalia in Kaapstad oorgeplaas moet
word na Pretoria.
2. die Algemene Kommissie vir Argief kry opdrag am met
die Staatsargief in Pretoria in gesprek te tree met die oog
daarop dat ‘n ooreenkoms bereik kan word am die stukke
van die Algemene Sinode in bruikleen na die Staatsargief
oar te plaas;
3. am die Argiefbewaarplekke van die sinodes se aandag
te vestig op die ooreenkoms wat die Sinode van
Wes-Kaapland met die Staatsargief aangegaan het met
die oog op moontlike navolging van die voorbeeld:
4. die Reglement van die kommissie gewysig word am soos
voig te lees:
1. Naam
Algemene Kommissie vir Argief (AKA);
2. Samestelling:
Die kommissie word soos voig saamgestel:
2.1 die argivarisse van die sinodes;
2.2 deskundiges beperk tot ‘n maksimum van drie ge
koöpteerde persone;

Artikel 46 ui soos volg:
Die Algemene Sinode mag kommissies benoem om horn
van advies te dien of om besluite en opdragte uit te voer.
Artikel 47 lui soos volg:
Die Algemene Sinode mag vir sy werksaamhede ‘n al
gemene kerkkantoor organiseer en amptenare benoern
met die oog op die voltydso bohurtiging van 6okore
werksaamhede.
Artikel 57 lui soos volg:
Elke kerkvergadering maak die nodige voorsiening vir
die sorgvuldige beheer van die stoflike aangeleenthede
van die kerk en doen jaarliks versiag van sy rentmees
terskap aan die gemeente, ring, sinode of Algemene
Sinode, soos die geval mag wees.
Die Reglement van die AKF verskyn op bladsy 97 van die
Kerkordeboek terwyl die deel van die Reglement vir die Reel
ing van Eiendomme, Goedere en Fondse wat oor die Alge
mene Sinode handel op bladsy 99 verskyn.
4.2.7.2 Voorlegging van die Ad hoc-kommissie:
Die Ad hoc-kommisie wat besin het oor die herstrukture
ring van die kommissies van die Algemene Sinode het die
volgende aanbeveel:

I

Die Reglement van die komrnissie lees soos volg:
1. Daar is ‘n Kommissie vir Fondse.
2. SAMESTELLING
Hierdie Kommissie word deur elke gewone verga
dering van die Algemene Sinode soos volg saam
gestel:
2.1 Die saakgelastigdes van elkeen van die sinodes;
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2.2 vier deskundige ede (met sekundusse) op die ge
bied van finansies.
3. VAKATURES
Vakatures in die kommissie word ingevolge die Regle
ment van Orde, 5.11 aangevul.
4. OPDRAGTE EN BEVOEGDHEDE
Die AKF
4.1 adviseer die Algemene Sinode in verband met die
beleid wat gevoig moet word ten opsigte van die
fondse en administrasie;
4.2 behartig as koördinerende liggaam alle sake wat na
hom verwys word en gee advies aan die kerk in die
bevordering van gesonde finansidle administrasie en
beleid;
4.3 het die bevoegdheid om ‘n huishoudelike reglement
op te stel, mits dit nie in stryd met artikels van die
Kerkorde en hierdie reglement is nie;
4.4 doen aan die Algemene Sinode versiag van sy werk
saamhede.
5. KONSTITUERING EN VERGADERINGE
5.1 Die AKF vergader wanneer nodig, verkieslik een keer
per jaar.
5.2 By sy konstituering tydens elke gewone sitting van
die Algemene Sinode word
5.2.1 ‘n voorsitter en ondervoorsitter gekies;
5.2.2 ‘n dagbestuur saamgestel, bestaande uit die voor
sitter, ondervoorsitter, skriba en twee lede;
5.2.3 sodanige onderkomitee(s) as wat nodig is,
benoem
6. DAGBESTUUR
6.1 Die dagbestuur tree op as Kommissie vir Toesig en
Kontrole oor die kantore van die Algemene Sinode
in Pretoria ten einde maksimale koördinering te ver
kry en onnodige duplisering en koste uit te skakel.
6.2 Die Kommissie sal by name aandag gee aan die rea
lisering van die begrotings van die Algemene Sinode,
finansies en administrasie in die algemeen, perso
neelaangeleenthede en aanverwante sake.
6.3 Verslag word jaarliks aan die AKF gelewer.

4.2.7.3 Beoordeling:
In praktyk is die taak van die AKF hoofsaaklik drieledig:
Eerstens moet die kommissie behoorlik akkommodasie vir
die werksaamhede van die kommissies van die Algemene
Sinode bekom, kundige administratiewe personeel aanstel,
en die nodige meublement en kantoorbenodigdhede bekom.
Die AKF hou dus toesig, met verslag aan die Algemene
Sinode, oor die interne administrasie van die kerkkantoor.
Dit sluit in die bepaling van diensvoorwaardes (aanstelling,
afdanking, salarisse, lone, verlofredlings, diensure, pensioen
voorsiening en ander byvoordele asook noodsaaklike diens
voorwaardes) van rekenmeesters, administratiewe kierke,
tiksters en sodanige ander personeellede wat nodig is vir
die uitvoering van die take van die Algemene Sinode/Alge
mene Sinodale Kommissie en kommissies van die Algemene
Sinode.
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Tweedens moet die AKF die vergoedingspakket van leraars
jaarliks in hersiening neem en die sinodes in hierdie verband
adviseer. Wat Iaasgenoemde betref, maak die AKF gebruik
van kundige sakemanne wat ook ouderlinge is, om aan die
hand van die werklike situasie in die land, in gemeentes en
in die pastoried, advies te gee oor besluite wat geneem moet
word. Sodoende word ‘n redelike gelyke vergoedingspakket
vir leraars landswyd daargestel.
Die AKF pas dan ook die vergoedingspakket van leraars in
diens van die Algemene Sinode (kommissies van die Alge
mene Sinode) jaarliks aan.
Derdens het die AKF tot taak die bepaling van die finansidle
behoeftes van die kerk op Algemene Sinodale vlak. Met
ander woorde: die vooruitskatting, beplanning en kontrole
van finansidle veranderlikes op grond van ‘n te voere finan
sidle beleid met die oog op die doelwit van die Algemene
Sinode (betrokke kommissies van die Algemene Sinode).
Hieruit voig dit dat ‘n behoorlike rekenkundige stelsel ge
hou moet word met (jaarlikse) begroting en begrotings
beheer. Finansidle verslae van kommissies (werksaamhede)
van die Algemene Sinode wat nie geld bekom uit die ewe
redige bydraes wat die Algemene Sinode van die sinodes
vorder nie, word ook gekontroleer en adviese word gegee
waar nodig. Daar kan nie ‘n kommissie van die Algemene
Sinode wees waarvan die AKF nie kennis dra en toesig oor
sy finansies en personeel hou nie. Daar bestaan nie so iets
soos eie fondse van ‘n kommissie van die Algemene Sinode
nie. Eie fondse is alleen daardie fondse wat vir ‘n bepaalde
kommissie se werksaamhede toegewys word.
Die Algemerie Kommissie vir Fondse is in vergadering ‘n
gevolmagtigde verteenwoordiger van die Algemene Sinode
met betrekking tot eksterne handelinge, en het, met ver
antwoording aan die Algemene Sinode/ASK, die besondere
bevoegdheid tot
1. Regsgeding en dispute
In alle regsgedinge of dispute oor eiendomme, goedere
en fondse van die Algemene Sinode tree die AKF sowel
eisend as verwerend op, ten behoewe van die Algemene
Sinode en/of die Ned Geref Kerk na raadpleging van die
aktuarius en regsadviseur van die Algemene Sinode.
2. Huur, verhuring, tantieme, outeursreg
Die AKF is bevoeg om enige regshandeling te verrig wat
verband hou met die huur of verhuring van eiendom, kan
toortoerusting, goedere, minerale of outeursreg.
3. Leningsbevoegdheid
Die AKF mag geld leen teen sodanige sekuriteit as wat
hy goed ag.
4. Waarborge
Die AKF verleen waarborge volgens diskresie.
5. Oudit
Die AKF stel ouditeursfirma(s) wat kragtens die Wet op
Openbare Rekenmeesters en Ouditeurs van 1951 (Wet
nr 51 van 1951 soos gewysig) geregistreer is, aan om
jaarliks ‘n volledige verslag soos op 31 Maart oor die
geldelike administrasie op te stel en aan die AKF te
oorhandig.
Die AKF lewer verslag aan die Algemene Sinode.
4.2.7.4 Gevolgtrekking:
Die Kommissie is van oordeel dat
1. die AKF nog strenger maatredls moet tref om begrotings
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en begrotingsbeheer te kan toepas. Daar is geen sin in
begroting sonder doelwit en wat na die opstel daarvan
sonder slag of stoot oorskry word nie. Kommissies van
die Algemene Sinode sal ook veel meer aandag moet gee
aan die opstel van sinvolle begrotings en om self sorg
te dra dat nie van doelwitsyfers afgewyk word nie.

3.5 gee jaarliks advies in verband met die vergoedings
pakket van leraars;

2. die AKF alleen personeel mag aanstel en besoldig en dat
die ander kommissies van die Algemene Sinode nie hier
die funksie kan vervul of ‘n eie kantoor open nie;

4. Konstituering van vergaderings:
4.1 die kommissie konstitueer tydens die vergadering
van die Algemene Sinode en vergader hoogstens
twee maal tussen twee vergaderings van die Alge
mene Sinode;

3. met uitsluiting van Artikel 21 maatskappye en Trusts wat
selfstandige regspersoonlikheid het, die AKF alleen bin
dende kontrakte met finansiële implikasies mag aangaan.
Ander kommissies van die Algemene Sinode mag dus
nie sulke kontrakte sluit nie en indien dit wel gebeur, be
hoort die ondertekenaar en sy kommissie persoonlik ver
antwoordelik gehou te word vir enige moontlike finan
siële verliese.
Verder kan ‘n begroting en finansidle state wat in ‘n ver
slag van die AKF aan die Algemene Sinode mag voorkom,
die verslag buitengewoon lywig maak. Derhalwe word aan
beveel dat verkorte finansiële state en begrotings aan die
Algemene Sinode voorgele word, maar dat ‘n volledige stel
finansidle state en begroting ter insae beskikbaar gehou
word deur die skriba van die AKF.
Ten einde die taak van die kommissie soos dit in die prak
tyk tot openbaring kom, in die Reglement reg te verwoord,
sal die Reglement egter gewysig moet word.
4.2.7.5 Aanbeveling:
Die Algemene Sinode besluit
1. die Reglement van die kommissie gewysig word om soos
volg te lees:
1. Naam
Algemene Kommissie vir Fondse (AKF);
2. Sarriestellitig.
Die kommissie word soos volg saamgestel;
2.1 een lid, met sekundus, van elkeen van die sinodes
wat verkieslik as voorsitter en ondervoorsitter of
skriba van die ooreenstemmende kommlssie van die
betrokke sinode dien;

3.6 beoordeel die finansiële implikasies by die vulling
van vakatures in poste vir predikante in algemene
sinodale diens;

4.2 by die konstituering word ‘n Uitvoerende Komitee
saamgestel, bestaande uit die voorsitter, ondervoor
sitter, skriba en twee lede;
4.3 die Uitvoerende Komitee tree op as Kerkkantoor
kommissie van die Aigemene Sinode met regshan
delingsbevoegdheid kragtens die Reglement vir die
Reeling van Eiendomme, Goedere en Fondse;
4.4 die kommissie benoem subkommissies volgens be
hoefte.
2. Alleen verkorte finansiële state en begroting word in die
verslag van die AKF opgeneem;
3. Artikel 47 van die Kerkorde gewysig word om
te lees:

5005

volg

Die Algemene Sinode kan deur die Algemene
Kommissie vir Fondse kerkkantore organiseer en
personeel aanstel om die kantore te beman.

4.2.8 ALGEMENE KOMMISSIE VIR KERK
LIKE MEDIA: (AKKM):
4.2.8.1 Kerkorde en Reglement:
Daar is geen bepaalde artikel in die Kerkorde wat hierdie
kommissie se taak omskryf nie.
Die Reglement van die AKKP verskyn op bladsy 80 van die
Kerkordeboek.
4.2.8.2 Voorlegging van die kommissie:
4.2.8.2.1 Die volgende voorlegging is deur die kommissie
self gemaak:

2.2 die saakgelastigdes van die sinodes;
2.3 deskundiges beperk tot ‘n maksimum van drie ge
koopteerde persone;
3. Opdrag:
Die kommissie
3.1 adviseer die Algemene Sinode in verband met die
beleid wat gevolg moet word ten opsigte van finan
sies;
3.2 hersien jaarliks die begroting van die Algemene
Sinode aan die hand van die bepaalde omstandig
hede wat heers;

1. BELANGRIKE GESIGSPUNTE IN VERBAND MET DIE
HUIDIGE SAMESTELLING EN WERKSWYSE VAN DIE
AKKP
[Hierdie paragraaf is volledig aangehaal onder punt
4.1 .14.2.1 van hierdie verslagi.
2. VOORSTELLE RAKENDE DIE RASIONALISERING
VAN DIE EIE WERK VAN DIE AKKP EN DIE VERHOU
DING DAARVAN TOT ANDER KOMMISSIES VAN DIE
ALGEMENE SINODE
[Hierdie paragraaf is volledig aangehaal onder punt
4.1.13.2.1 van hierdie verslagi.

3.3 gee aandag aan die realisering van die begrotings
van al die kommissies van die Algemene Sinode,
finansies en administrasie in die algemeen, perso
neelaangeleenthede;

2.3 Koördinering van redaksies
Daar behoort aandag gegee te word ean die groter
koördinering en beter samewerking tussen die redak
sies van die kerklike tydskrifte. Gesamentlike aan
stellings kan, waar moontlik, gemaak word.

3.4 kontroleer die finansiële state van al die kommis
sies en werksaamhede van die Algemene Sinode;

Daar bestaan geen deurslaggewende rede waarom
of Die Kerkbode se redaksiekantoor uit Kaapstad of
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Die Voorligter s’n uit Pretoria geskuif hoef te word
nie. Die uitstekende hedendaagse kommunikasie
middels maak vinnige skakeling met wie ook al waar
ook al moontlik.
2.5 Koordinering van skolingsmateriaal van verskillende
kom miss les
Dit is ons oortuiging dat die skolingsmateriaal wat
verskillende kommissies vir die kerk uitgee, op ‘n
sentrale punt gekoördineer moet word om oorvleue
ling en leemtes uit te skakel. Die aangewese koör
dineringspunt is waarskynlik op die oomblik die Al
gemene Kommissie vir die Lidmaattoerusting
program (AKLTP), wat reeds uit verteenwoordigers
van die verskillende kommissies bestaan en die
nodige skakeling en koördinering kan bewerksteTlig.
Dit beteken steeds dat elke instansie sy handelings
bevoegdheid behou, sy eie behoeftebepaling doen
en oor sy eie publikasiesprogram besluit.
In hierdie verband moet die AKLTP die inisiatief
neem en die betrokke partye byeenroep. Voorstelle
in verband met rasionalisering moet aan die Rasio
naliseringskommissie voorgele word.
2.6 ‘n Gekonsolideerde skólingsplan vir die kerk
Hierdie koordinering kan ‘n stap verder gevoer
word. Op grond van deeglike wetenskaplike
ondersoek en behoeftebepaling moet ‘n omva
ttende skolingsplan as ‘n moontlike model waar
volgens die kerk as geheel sy toerusting doen,
daargestel en uitgevoer word. Ook hiervoor is die
AKLTP op die oomblik ‘n geskikte kanaal. Die om
vattende skolingsplan moet net veel wyer gesien
word as wat tans onder die begrip Lidmaat
toerustingprogram (LTP) verstaan word.
Die inisiatief vir die daarstelling van ‘n gekonsolideer
de skolingsplan vir die kerk moet van dte AKLTP uit
gaan. Hulle roep die betrokke partye byeen sodat
voorstelle aan die Rasionaliseringskommissie voor
gelé kan word.
Die doel van die kommissie is om die koninkryk en
kerk te dien deur:
opbou van die gelowiges
die evangelie uit te dra
*
kerklike inligting te versprei met die oog op groter
meelewing, diens en kommunikasie.
Die middele waardeur dit gebeur is die geskrewe
woord en ander media te wete tydskrifte, kursus
boeke, oudiovisuele onderrigmiddels en Die Jaar
boek as administratiewe hulpmiddel.
*
*

Eie Fondse:
1. Die kerk en dus die Algemene Sinode moet net by
sake-ondernemings betrokke wees wat hom in staat
stel om sy werk te kan doen wat nie deur ‘n buite
instansie behartig kan word nie. Die kerk sal onver
mydelik betrokke wees by ‘n (sake—) onderneming wat
sy amptelike publikasies/tydskrifte uitgee, maar hy
behoort byvoorbeeld nie ‘n drukkery te besit en te be
dryf wat genoemde publikasies druk nie, aangesien~
dit wel deur ‘n nie-kerklike onderneming gedoen kan
word.
2. Waar die kerk by ‘n sake-onderneming betrokke moet
raak, is dit onses insiens ‘n verstandig weg om dit
deur middel van ‘n Artikel 21-maatskappy te doen.
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Uit bring mee dat die kerk of sinode as sodanig nie

wetlik vir finansiële verliese aanspreeklik gehou word
nie. Die “morele aanspreeklikheid” van die kerk sal
telkens in ‘n bepaalde geval moet besluit wat die
aanspreeklikheid in daardie situasie impliseer. Dit is
dan egter iets waaroor die kerk of die sinode besluit
en nie iets wat van buite-af voorgeskryf of afgedwing
word nie.
4.2.8.2.2 Die volgende voorlegging is deur die sub
kommissie vir Bybelkor gemaak:
Sedert September 1 988 het Bybelkor indringende aan
dag aan rasionalisering ten opsigte van verskillende
fasette van sy werk gegee.
1. Drie belangrike doelwitte
Die Uitvoerende Direkteur het ‘n omvattende onder
soek gelas sodat doeltreffende werkwyses gevind kan
word om die volgende drie doelwitte te bereik:
1 .1 Die verspreiding van Bybelkor-kursusse moet
verhoog word tot die vlak van een miljoen kursus
eenhede per jaar teen die einde van 1993.
1 .2 Kostestygings moet daadwerklik aangespreek en beperk word.
1 .3 ‘n Langtermynbeplanning vir die volgende tien jaar
moet opgestel word.
2. Probleem-areas opgespoor
Hierdie omvattende strategiese beplanning is gedoen
met die hulp van kundige persone van buite. In breë
trekke is die volgende probleem-areas uitgewys:
2.1 Die beweeglikheid ten opsigte van die produksie
proses moet opgeskerp word. Die regte produkte
moet op die regte tyd aan die mark voorsien word
wanneer bepaalde behoeftes ontstaan.
2.2 Bestaande bemarkingsmetodes het uitgedien ge
raak. Dit word vervang met moderne, direkte me
todes wat Bybelkor in staat stel om sy produk doel
treffend by die teikenmark tuis te bring.
2.3 Tegnologiese hulpmiddels’moet tot die beskikking
van Bybelkor se personeel gestel word om hulle te
help om die groeiende werklas doeltreffend te kan
hanteer. Op hierdie manier sou die geweldige koste
implikasies van die enigste alternatief, naamlik dras
tiese personeeluitbreiding, voorkom word.
3. Belangrike beleidsbesluite
Die volgende belangrike besluite is reeds geneem en
uitgevoer om Bybelkor in staat te stel om sy werk
ekonomies en tog doeltreffend te doen:
3.1 ‘n Herstrukturering van die personeel het plaas
gevind. Die verskillende departemente het “spanne”
gevorm wat onder leiding van die departementshoof
hulle werk beplan en deurvoer.
3.2 Meer en beter opleidingsgeleenthede vir personeel
lede en ‘n deelnemende bestuurstyl van Posvlak I
af is ingevoer.
3.3 Toe een van die uitvoerende poste vakant geraak
het, is die pos nie weer op dieselfde vlak gevul nie.
Die bestuursfunksies is herverdeel om sodoende ‘n
beduidende besparing teweeg te bring.
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3.4 ‘n Nuwe departement vir bemarking is geskep. Deur
sekere funksies te rasionaliseer en ‘n aantal pligte
state te herstruktureer, is hierdie nuwe departement
in bedryf gestel sonder dat nuwe personeelposte
geskep en gevul moes word.
3.5 Deur ‘n rasionalisering en herverdeling van bedryf
bates is rekenaartoerusting daargestel wat die be
staande personeel in staat stel om ‘n veel groter
stroom van werk in dieselfde tyd te behartig. Ons
is tans besig cm die rekenaarstelsels te konsolideer
sodat ‘n enkele omvattende stelsel al die verskillende
fasette van Bybelkor se werk sal hanteer. Dit bring
verdere besparing mee ten opsigte van werktyd en
onkoste.
3.6 Bybelkor en die Tydskriftemaatskappy het ‘n oor—
eenkoms aangegaan ingevolge waarvan aibel van
dieselfde bemarkingseenheid gebruik maak. Dit bring
vir beide partye ‘n geweldige besparing mee ten op
sigte van personeel, rekenaarfasiliteite, kantoor
ruimte en talie ander funksies wat nou gesarnentlik
bedryf kan word.
Die mikpunt was deurgaans om die bestaande hulpbronne
so te bestuur dat die beperkte bedryfbates op die mees
effektiewe wyse aangewend kan word.
4.2.8.3 Voorlegging van die Ad hoc-kommissie:
Die Ad hoc-kommissie wat besin het ocr die herstrukturering
van die kommissies van die Algemene Sinode het die vol
gende aanbeveei:
Die Reglement van die Kommissie behoort soos voig te
lees:
1. ‘n Kommissie vir Kerklike Media word deur die Aige
mene Sinode benoem.
2. SAMESTELLING
Die Kommissie word soos voig saamgestel:
2.1 Een lid (met sekundus> ult die gebied van elkeen van
die samestellende sinodes van die Algemene Sinode.
Die lede hoef nie noodwendig afgevaardigdes na die
Algemene Sinode te wees nie.
2.2 Die hoofredakteur van kerklike tydskrifte, die uit
voerende direkteur van Bybelkor en die hoofbestuur
der of uitvoerende direkteur van Mema;
2.3 Die kommissie het die reg orn deskundiges vir ad
hoc-sake te koöpteer.
3. OPDRAGTE EN BEVOEGDHEDE
Die Kommissie
3.1 kies kragtens die Statute van die Tydskriftemaat
skappy van die Nederduitse Gereformeerde Kerk die
direkteure van die maatskappy in sy hoedanigheid
as lede-vergadering van die maatskappy;
3.2 kies kragtens die Statute van Bybelkor (die Bybel
korrespondensie- en skolingskursusse van die Ned
Geref Kerk> die dfrekteure en die uitvoerende direk
teur van die maatskappy in sy hoedanigheid as lede
vergadering van die maatskappy;
3.3 kies kragtens die statute van Mema die direkteure
en die uitvoerende direkteur van die maatskappy in
sy hoedanigheid as ledevergadering van die maat
skappy;
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3.4 adviseer die Algemene Sinode nsake die beleid vir
kerklike tydskrifte, Bybelkor en Mema;
3.5 is deur die direksies van die voormelde maatskappye
verantwoordelik vir die uitgee en beheer van Die
Kerkbode, Die Vooriigter, Die Jaarboek, die toerus
tingsrnateriaal van Bybelkor en die oudiovisuele mid
dels van Mema;
3.6 beheer deur die direksies van die maatskappye die
fondse aan horn toevertrou;
3.7 benoern ‘n subkommissie vir advies ten opsigte van
die beplanning en koordinering van alle kerkiike me
dia, waarin ‘n verteenwoordiger van elk van die Al
gemene Kommissie vir Jeugbediening, die Algemene
Kommissie vir Sending en Evangelisasie, die Aige
mene Kornmissie vir die Diens van Barmhartigheid,
die Algernene Kommissie vir Leer en Aktueie Sake
en die Algemene Kornitee van die Vrouediens ook
sitting het;
3.8 doen gereeld aan die Algemene Sinode versiag van
sy werksaamhede;
3.9 benoem die hoof redakteur van kerkiike tydskrifte.
4. KONSTITUERING VAN VERGADERINGE
4.1 Tydens of na elke gewone vergadering van die Al
gemene Sinode konstitueer die nuutsaamgesteide
Kommissie en kies sy eie voorsitter en skriba.
4.2 Aile direkteure tree af op die eerste algemene ver
gadering van die maatskapye na afloop van ‘n Al
gemene Sinode. Direkteur kan heraangestel word.
4.3 lngevolge die statute van die maatskappye vergader
die lede van die maatskappye een maal per jaar vir
die jaarvergadering om die geouditeerde jaarstate
van die maatskappye te behandel.
4.4 Kragtens dieselfde statute kan lede egter dour gevol
magtigde verteenwoordigers wat namens hulle
stem, die jaarstate behandel en ander geldige be
sluite neem sodat dit nie vir die voile AKKM nodig
is om jaarliks te vergader nie.
4.5 Die direksies hanteer alle sake van die maatskappye
streng volgens die bepalinge van die Maatskappye
wet in die beste belang van die media van die Ned
Geref Kerk.
4.2.8.4 Beoordeling:
Soos reeds tevore vermeld is die Kommissie van oortuiging
dat publikasies en media deur hierdie kommissie hanteer
moet word. In hierdie verband word niks verder bygevoeg
nie. Slegs die Reglement van die kommissie geniet daarom
aandag in die aanbevelings.
4.2.8.5 Aanbeveling:
Die Algemene Sinode besluit dat die Reglement van die kom
missie gewysig word om soos voig te lees:
1. Naam
Algemene Kommissie vir Kerklike Media (AKKM);
2. Samestelling.
Die Kommissie word soos voig saamgestel:
2.1 een lid, met sekundus, van elkeen van die sinodes. Die
lede hoef nie noodwendig afgevaardigdes na die Alge
mene Sinode te wees nie;
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2.2 Die hoofredakteur van kerklike tydskrifte, die uit
voerende direkteur van Bybelkor en die hoofbestuur van
Mema;

ten opsigte van aktuele, leerstellige en etiese aan
geleenthede en die bevordering van ‘n sedelik gesonde
openbare ewe.

2.3 deskundiges beperk tot ‘n rnaksimurn van drie gekoop
teerde persone;

Die Reglement van die AKLAS verskyn op bladsy 82 van
die Kerkordeboek.

3. Opdrag:
Die kommissie
3.1 kies kragtens die Statute van die Tydskriftemaatskappy
van die Nederduitse Gereformeerde Kerk die direkteure
van die maatskappy in sy hoedanigheid as lede~ver
gadering van die maatskappy;

4.2.9.2 Voorlegging van die kornmissie:
Die volgende voorlegging is van die AKLAS ontvang:

3.2 kies kragtens die Statute van Bybelkor (die Bybelkorres
pondensie- en skolingskursusse van die Ned Geref
Kerk) die direkteure en die uitvoerende direkteur van
die maatskappy in sy hoedanigheid as ledevergadering
van die maatskappy;
3.3 benoern kragtens die grondreels van Mema die hoof
bestuurder;
3.4 adviseer die Algemene Sinode insake die beleid vir kerk
like media, Bybelkor en Mema;
3.5 is deur die direksies van die voormelde maatskappye
en organisasies verantwoordelik vir die uitgee en be
heer van die kerklike tydskrifte, Die Jaarboek, die
toerustingmateriaal van Bybelkor en die oudiovisuele
middels van Merna en aile ander publikasies aan horn
opgedra;
3.6 beheer deur die direksies van die maatskappye die
fondse aan horn toevertrou;
3.7 benoem ‘n subkommissie vir advies ten opsigte van die
bepianning en koördinering van alle kerklike media;
3.8 benoem die hoofredakteur van kerklike tydskrifte;
4. Konstituering en vergadeiiiags:
4.1 Die kommissie konstitueer tydens die vergadering van
die Algernene Sinode;
4.2 Alle direkteure tree af op die eerste algemene ver
gadering van die rnaatskappye na afloop van ‘n Alge
mene Sinode. Direkteure kan heraangestel word.
4.3 Ingevolge die statute van die maatskappye vergader
die lede van die maatskappye een maal per jaar vir die
jaarvergadering om die geouditeerde jaarstate van die
maatskappye te behandel;
4.4 Kragtens dieselfde statute kan lede egter deur gevol
magtigde verteenwoordigers wat namens hulle stem,
die jaarstate behandel en ander geldige besluite neern
sodat dit nie vir die voile AKKM nodig is orn jaarliks te
vergader nie;
4.5 Die direksies hanteer alle sake van die rnaatskappye
streng volgens die bepalinge van die Maatskappywet
in die beste belang van die media van die Ned Geref
Kerk.

4.2.9 ALGEMENE KOMMISSIE VIR LEER EN
AKTUELE SAKE: (AKLAS):
4.2.9.1 Kerkorde en Reglement
Artikel 56 van die Kerkorde Iui soos voig:
Die kerk beywer horn vir Skrifgefundeerde beskouinge

1. Bestudering van Aktuele Vraagstukke
1 .1 Probleem
Wanneer die Kommissie net van sy eie lede — wat
deur die Algemene Sinode benoem is — gebruik
maak om bepaalde aktuele onderwerpe te bestu
deer, word baie tyd en die aankoop van Iiteratuur
soms bestee om voorkennis op te doen. Sommige
kommissielede moet hulle eers instudeer in die
onderwerp om op hoogte van die volledige terrein
te kom.
1.2 Aksieplan:
Die Kommissie behoort slegs kennis te betrek wan
neer ‘n bepaalde onderwerp bestudeer moet word.
Hierdie kenners hoef nie lede van die Kommissie (of
selfs van ons kerk) te wees nie.
2. Kontroversiële sake:
2.1 Probleem
Die kerk ontvang dikwels navrae in verband met
kontroversiële (Leer en Aktuele) sake waaroor daar
nog nie besluite deur ‘n Algemene Sinode geneem
is nie.
2.2 Aksieplan:
Die Kommissie is van voorneme om aktuele onder
werpe waaroor daar nie sinodale besluite bestaan
nie, te identifiseer. Studiestukke met aanbevelings
moet dan, vir goedkeuring deur die Algemene
Sinode, deur AKLAS voorberei word.
3. Koördinering met Sinodale Kommissies vir Leer en Ak
tuele Sake
3.1 Probleem:
Geen sinode het ‘n predikant in sinodale diens vir
Leer en Aktuele Sake nie. Dit bring mee dat daar nie
doeltreffende kommunikasie tussen die Kommissies
vir Leer en Aktuele Sake is nie. Sodoende werk ver
skillende Sinodale Kommissies vir Leer en Aktuele
Sake dikwels ekstensief aan dieselfde onderwerpe.
Dit bring onnodige duplisering mee — veral die kos
bare tyd van teoloë (predikante) word onnodig ver
bruik.
3.2 Aksieplan:
Die Algemene Kommissie vir Leer en Aktuele Sake
het begin om deur bestudering van die agendas en
notules van die verskeie Sinodale Kommissies vir
Leer en Aktuele Sake, die ooreenstemmende Kom
missies op hoogte van mekaar se werksaamhede te
hou.
4. Maatskaplike Euwels
4.1 Probleem
Dit is nie moontlik om alle maatskaplike euwels wat
Iandwyd voorkom, vanuit die kantoor te bestry nie.
4.2 Aksieplan:
Kerkrade moet toenemend aangemoedig word om
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bestry.
maatskaplike euwels binne hulle grense plaaslik te
4.2.9.3 Voorlegging van die Ad hoc-kommissie:
Die Ad hoc-kommissie wat besin het oor die herstrukturering
van die kommissies van die Algemene Sinode het die volgende aanbeveel:
Die Reglement van die Kommissie behoort soos volg te
lees:
1. BENOEMING:
Tydens elke gewone vergadering van die Algemene
Sinode word die lede van AKLAS deur die Algemene
Sinode benoem.
2. SAMESTELLING
2. 1 Ses deskundige lede (met sekundusse) op die ge
bied van leer en aktuele sake;
2.2 Drie dosente uit elk van die departemente
Dogmatologie van elkeen van Teologiese Fakultefte
van Stellenbosch, Pretoria en Bloemfontein;
2.3 die predikant in algernene sinodale diens met opdrag
Leer en Aktuele Sake.
3. VAKATURES
Vakatures in die Kommissie onder Kategorie 2.1 word
ingevolge die Reglement van Orde, 5.11, aangevul.
4. OPDRAGTE EN BEVOEGDHEDE
Die Kommissie
4.1 adviseer die Algernene Sinode en sy betrokke korn
missies in verband met alle sake rakende die leer en
leerstellig-etiese kwessies van aktuele belang in die
ewe en getuienis van die kerk in hierdie wêreld
sowel as op die terrein van die ekumene.
4.2 werk in belang van ‘n goed ingeligte en gesonde pro
testantse mening ten opsigte van aktue!e sake en
op die terrein en ter bevordering van ‘n sedelik
gesonde openbare lewe;
4.3 behartig as koärdinerende liggaam alle sake in hierdie verband wat na horn verwys word, en lei en aktiveer die kerk in die bevordering van openbare sede
Iikheid;
4.4 dra sorg vir navorsing en beplanning, inligting en
voorligting en statistiek in verband met die leer en
aktuele sake;
4.5 verteenwoordig in belang van hierdie opdragte die
kerk by die staat en by ander kerke en liggarne wat
dieselfde doel nastrewe;
4.6 administreer die fondse aan horn toevertrou;
4.7 vu! vir die uitvoering van sy werksaamhede postc
soos deur die Algemene Sinode goedgekeur;
4.8 het die reg orn ‘n huishoudelike reglement op te stel,
mits dit nie in stryd is met die artikels van die Kerkorde en hierdie reglernent nie;
4.9 doen aan die Algemene Sinode versiag van sy werk
saamhede.
5. KONSTITUERING EN VERGADERINGE
5.1 Die kommissie vergader minstens een keer per jaar,
indien nodig.
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gewone sitting van die Algemene Sinode
5.2
by sy konstituering
na elke
5.2.1Die‘n kommissie
voorsitter, benoem
‘n ondervoorsitter
en ‘n skriba,
in
dien nodig;
5.2.2 ‘n dagbestuur vir die hantering van spoedeisende
sake;
5.2.3 sodanige subkommissies as wat nodig is.
4.2.9.4 Beoordeling:
Die Kommissie is nie daarvan oortuig dat hierdie kommis
sie slegs uit deskundiges saamgestel moet word nie. Daar
is steeds veel te sé vir verteenwoordiging van die sinodes
in hierdie kommissie. Daar word egter volstaan met die aan
beveling van die Ad hoc-kommissie in hierdie verband.
Die aanbeveling van die Ad hoc-kommissie in verband met
die herstrukturering van die kommissies moet ook in gedagte
gehou word, naamlik dat die inligtingsaspek van die huidige
pos van Direkteur van Ekumene, lnligting en Administrasie
aan hierdie kommissie oorgedra word, wanneer die betrokke
P05 vakant sou raak.
4.2.9.5 Aanbeveling:
Die Algemene Sinode besluit
die Reglement van die kommissie gewysig word om soos
volg te lees:
1. Naam
Algemene Kommissie vir Leer en Aktuele Sake; (AKLAS);
2. Samestelling:
Die kommissie word soos voig saamgestel:
2.1 Vyf deskundige lede (met sekundi) op die gebied van
leer en aktuele sake;
2.2 Die dosente van die departemente Dogmatolo~ie van
elkeen van Teologiese Fakulteite van Stellenbosch,
Pretoria en Bloemfontein;
2.3 die predikant in algemene sinodale diens met opdrag
leer en aktuele sake (indien so ‘n ~05 bestaan);
2.4 een verteenwoordiger van die Algemene Komitee van
die Vrouediens;
2.5 deskundiges beperk tot ‘n maksimum van drie gekoop
teerde persone vir die kommissie sowel as drie vir elk
van die subkommissies;
3. Opdrag:
Die kommissie
3.1 adviseer die Algemene Sinode in verband met alle sake
rakende die leer en leerstellig-etiese kwessies van ak
tuele belang in die lewe en getuienis van die kerk in hier
die wêreld;
3.2 dra sorg vir navorsing en beplanning, inligting en voor
ligting in verband met die leer en aktuele sake;
4. Konstituering en vergaderings:
4.1 Die kommissie konstitueer na die vergadering van die
Algemene Sinode en vergader hoogstens twee maal
tussen vergaderings van die Algemene Sinode;
4.2 By die konstituering word ‘n Uitvoerende Komitee
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saamgestel, bestaande uit die voorsitter, onder
voorsitter, skriba en twee lede;
4.3 Die kommissie benoem subkommissies volgens be
hoefte.

4.2.10 ALGEMENE KOMMISSIE VIR DIE
AGENDA (AKAG):
4.2.10.1 Kerkorde en Reglement:
Die Reglement van Orde (Kerkordeboek bladsy 22> Ar
tikel 1 begin met ‘n verwysing na die bestaan van die
kommissie terwyl die samestelling van die Kommissie
eers in Artikel 3.1 aangedui word.
Dit is slegs in hierdie Reglement dat na die Kommissie
verwys word en wel in verskeie Artikels.
4.2.10.2 Beoordeling:
Die Kommissie is van oordeel dat ‘n selfstandige Reglement
vir die Kommissie vir Orde daargestel moet word. Waar ter
sake kan die Reglement van Orde dan dienooreenkomstig
gewysig word.
4.2.10.3 Aanbeveling:
Die Algemene Sinode besluit
1. ‘n Reglement vir die kommissie word goedgekeur om
soos voig te lees:
1. Naam
Algemene Kommissie vir die Agenda (AKAG);
2. Samestelling:
Die Kommissie word soos voig saamgestel:
2.1 die moderatuur van die vorige vergadering van die
Algemene Sinode;
2.2 die moderatuur van die vorige vergadering van die
sinode binne wie se gebied die vergadering van die
Aigemene Sinode plaasvind;
2.3 die Saakgelastigde van die sinode binne wie se ge
bied die vergadering van die Algemene Sinode
plaasvind;
3. Opdrag:
Die Kommissie berei die volgende vergadering van
die Algemene Sinode aan die hand van die bepalings
van die Reglement van Orde voor;
4. Konstituering en vergaderings:
4.1 die kommissie konstitueer na die vergadering van
die Algemene Sinode;
4.2 die moderator en skriba van die Algemene Sinode
tree op as voorsitter en skriba van die Kommissie;
2. die Reglement van Orde word gewysig om deurgaans
te verwys na die Kommissie vir die Agenda;
3. Artikel 3.1 van die Reglement van Orde word gewysig
om as voig te lees:
Die Kommissie vir die Agenda stel die agenda vir die ver
gadering op, en dra sorg dat dit, indien enigsins moont
uk, ses weke voor die vergadering in die hande van die
afgevaardigdes gestel word. Aan alle diensdoende predi
kante van die Ned Geref Kerk, sowel as amptenare en
ander ter sake instansies, word die agenda voor en die
acta na die sitting van die Algemene Sinode gestuur.
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4.2.11 ALGEMENE KOMMISSIE VIR DIE
KERKREG (AKKR):
4.2.11.1 Kerkorde en Reglement:
Artikel 6 van Die Kerkorde lees soos voig:
1. Die toelating tot die bediening van die Woord
geskied deur die Algemene Regskommissie, wat
bestaan uit die Aktuarius van die Algemene
Sinode, die actuarii van die sinodes en een dosent
in Kerkreg uit elk van die drie Teologiese Fakulteite.
2. Hierdie kommissie moet toesien dat aan die orde
reels van die Algemene Sinode met betrekking tot
die opleiding en legitimasie van evangeliedienaars
voldoen word.
3. Aan hierdie kommissie word verder die beslissing
ocr aansoeke cm behoud van status van bedie
naars van die Woord toevertrou.

4.2.11 .2 Voorlegging van die Algemene Regskommissie
(ARK):
Die ARK het die volgende voorlegging gemaak:
Ingevolge Kerkorde artikel 6 bestaan die ARK “uit die Ak
tuarius van die Algemene Sinode, die actuarii van die
sinodes en een dosent in Kerkreg uit elk van die drie
Teologiese Fakulteite”.
Ons oordeel dat hierdie samestelling dienlik en nuttig is
en dat dit onveranderd moet bly.
Wat die werksaamhede van die ARK betref (Sien Kerkor
de artikel 6.2 en 6.3> het die ARK nie probleme met die
opdrag om “toe te sien dat aan die ordereëls van die Al
gemene Sinode met betrekking tot die opleiding en
legitimasie van evangeliedienaars voldoen word” nie. Die
betrokke kuratoria en hul eksamenkommissies funk
sioneer bevredigend.
Die tweede opdrag, naamlik “die beslissing ocr aansoeke
om behoud van status van bedienaars van die Woord”
bled ook geen besondere probleme nie, aangesien die
Reglement vir die status van evangeliedienaars duidelike
voorskrifte gee wat sonder meer deur die ARK toegepas
word.
‘n Knelpunt wat ontwikkel het, is dat die Algemene
Sinode in sitting ad hominem, om menslikheidsredes,
statustoekennings gedoen het, wat die gevolg het dat
die prinsipiële ordereëls wat in die Statusreglement be
liggaam is, almeer deur uitsonderings op die reel verswak
word.
Kerkregtelik moet dit vasstaan dat sodanige status
toekennings wat in stryd met die Statusreglement (kyk
Kerkorde artikel 6.3) gedoen word, buite orde is.
4.2.11.3 Voorlegging van die Ad hoc-kommissie:
Die Ad hoc-kommissie wat besin het oor die herstrukture
ring van die kommissies van die Algemene Sinode het die
volgende aanbeveel:
Die Reglement van die kommissie behoort
lees:
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1. BENOEMING
Tydens elke gewone vergadering van die Algemene
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Sinode word die lede van die AKR deur die Algernene
Sinode benoern.
2. SAMESTELLING
2.1 Die aktuarius van die Algemene Sinode
2.2 Die aktuariusse van die sinodes
2.3 Drie dosente in kerkreg uit die Teologiese Fakulteite
van Stellenbosch, Pretoria en Bloemfontein.
3. VAKATURES
Vakatures in die kommissie word ingevolge die Regle
ment van Orde, punt 5.11 aangevul.
4. OPDRAGTE EN BEVOEGDHEDE
Die Kommissie
4.1 adviseer die Algernene Sinode in verband met sake
ten opsigte van die Kerkorde en bepalings;
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2.2 Die aktuariusse van die sinodes;
2.3 Drie dosente in kerkreg een elk uit die Fakulteite vir
Teologie van Stellenbosch, Pretoria en Bloemfon
tein.
3. Opdrag:
Die Kommissie
3.1 adviseer die Algemene Sinode in verband met sake
ten opsigte van die Kerkorde en Reglemente;
3.2 dra sorg vir navorsing, inligting en voorligting op die
terrein van die kerkreg;
3.3 dra sorg vir die toelating van teologiese studente
tot die bediening van die Woord;
3.4 sien toe dat aan die ordereëls van die Algemene
Sinode met betrekking tot die opleiding en legiti
masie van evangeliedienaars voldoen word;

4.2 behartig alle sake wat na horn verwys word;
4.3 dra sorg vir navorsing, inligting en voorligting op die
terrein van die kerkreg;
4.4 doen aan die Algernene Sinode versiag van sy werk
saarnhede.
5. KONSTITUERING EN VERGADERINGE
5. 1 Die Kornrnissie vergader een keer per jaar, indien nodig;

3.5 besluit oor aansoeke om behoud van status van
bedienaars van die Woord met versiag aan die Al
gemene Sinode. Die betrokke aansoekers het die
reg van appèl na die Algemene Sinode;
4. Konstituering en vergaderings:
4.1 Die Kommissie konstitueer tydens die vergadering
van die Algemene Sinode en vergader hoogstens
een maal per jaar;

5.2 Die Kornmissie benoern by sy konstituering na elke
gewone sitting van die Algernene Sinode
5.2.1 ‘n voorsitter, ‘n ondervoorsitter en ‘n skriba, in
dien nodig;

4.2 By die konstituering word ‘n Uitvoerende Komitee
saamgestel, bestaande uit die voorsitter, onder
voorsitter, die skriba en twee lede; die Aktuarius
van die Algemene Sinode dien as skriba van die
kommissie;

5.2.2 ‘n uitvoerende komitee, bestaande uit die voor
sitter, ondervoorsitter, skriba en ‘n addisionele lid;

4.3 Die kommissie benoem subkommissies volgens be
hoefte.

5.2.3 sodanige subkornmissies as wat nodig rnag wees
vir spesifieke werksaamhede, en lidmate van
gerneentes van die Ned Geref Kerk mag daarin
gekoopteer word.

4.2.12 ALGEMENE KOMMISSIE VIR OPLEI
DING IN DIE TEOLOGIE: (AKOT):

4.2.11.4 Beoordeling:
Die Kornmissie is van oordeel dat ‘n~nuwe Artikel 6 in die
Kerkorde opgeneem rnoet word, wat slegs verrneld dat daar
‘n Algernene Kornrnissie vir Regte benoem word aan die
hand van die betrokke Reglernent.
4.2.11.5 Aanbeveling:
Die Algemene Sinode besluit
1. ‘n Nuwe Artikel 6 word in die Kerkorde opgeneem en
lees soos voig:
‘n Algemene Kommissie vir die Kerkreg (AKKR)
word benoem en funksioneer aan die hand van die
goedgekeurde Reglement;
2. die Reglement van die kommissie word soos volg
goedgekeur:
1. Naam
Algemene Kommissie vir die Kerkreg (AKKR);
2. Samestelling:
Die kommissie word soos volg saamgestel:
2.1 Die aktuarius van die Algemene Sinode;

4.2.12.1 Kerkorde en Reglemente:
In die Kerkorde word geen voorsiening gemaak vir so ‘n korn
rnissie nie. Daar is slegs ‘n reglernent vir die Skakel
kommissie tussen die drie Kuratoria en die drie Dosenterade.
Dit ui soos volg:
1. Naarn
Die Skakelkornrnissie vir die kuratoria en dosente
rade van die Nederduitse Gereforrneerde Kerk.
2. Sarnestelling
2.1 Elke kuratoriurn benoern hoogstens drie lede uit
sy eie personeel en die dosenteraad in die Skakel
kornrnissie.
2.2 Vakatures word deur elke afsonderlike kurato
riurn aangevul.
3. Funksies
Die Skakelkomrnissie bespreek sake van gemeen
skaplike belang en doen aanbevelings aan die
onderskeie kuratoria.
4. Werkswyse
4.1 Vergaderinge word minstens eenkeer per jaar ge
hou.
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4.2 Die voorsitterskap van die vergadering roteer
tweejaarliks volgens die ouderdorn van die
Fakulteite.
4.3 Die koste van sy verteenwoordigers word deur
elke kuratorium gedra.
Die Algemene Sinode van 1986 het soos voig besluit:
Die Algernene Sinode versoek die Algernene
Regskornmissie om ondersoek in te stel na die
moontlike daarstelling van ‘n Algernene Kommis
sie vir Teologiese Opleiding en aanbevelings te
doen aan die volgende sinode (Handelinge 1986,
bladsy 6891.
4.2.12.2 Voorlegging van die Ad hoc-kommissie:
Die Ad hoc-kommissie wat besin het oor die herstrukturering
van die kommissies van die Algernene Sinode het hierdie
saak aangesny en ‘n konsep reglernent opgestel. Dit ui soos
voig:
Die Reglernent van die Kommissie behoort soos voig te
lees:
1. BENOEMING
Tydens elke gewone vergadering van die Algernene
Sinode word die lede van AKOT deur die Algernene
Sinode benoern.
2. SAMESTELLING
Die kommissie bestaan uit die volgende lede: Die
voorsitter en skriba van elk van die Kuratoria en die
Raad van die Hugenote-Kollege, en die dekane van
die Dosenterade en die Voorsitter van die Akaderniese
Raad van die Hugenote-Kollege. Vakatures word deur
elke afsonderlike Kuratoriurn en die Raad van die
Hugenote-Kollege aangevul.
3. OPDRAGTE EN BEVOEGDHEDE
3.1 Die Kommissie dien as Skakelkommissie tussen die
Kuratoria en Dosenterade van die Teologiese Fakul
teite en die Raad en Akaderniese Raad van die
Hugenote-Kollege.
3.2 Die Kommissie bespreek sake van gerneenskaplike
belang vir die onderskeie Teologiese Fakulteite en
die Hugenote-Kollege 5005 deur die Algernene Sinode en/of deur die Kuratoria en Raad van die
Hugenote-Kollege na horn verwys, doen aanbeve
lings aan die onderskeie Kuratoria en Raad van die
Hugenote-Kollege en aan die Algernene Sinode.
3.3 Die Kornrnissie doen verslag aan die Algernene
Sinode.
4. VERHOUDING TOT DIE KURATORIA EN DIE RAAD
VAN DIE HUGENOTE-KOLLEGE
4.1 Elke Kuratoriurn en die Raad van die Hugenote
Kollege behou sy selfstandigheid soos deur Sinode
reglernenter beskryf en lewer verslag aan sy
betrokke sinode;

304
5. WERKWYSE
5.1 Vergaderinge word rninstens eenmaal per jaar
gehou.
5.2 Die voorsitter en die skriba van die vergadering
roteer na elke vergadering van die Algernene Sinode
volgens die ouderdorn van die Fakulteite/kollege.
5.3 Die onderskeie Kuratoria en Raad van die Hugenote—
Kollege lé verslae vir verslaggewing aan die AKOT
voor vir opnarne in een sarnevattende verslag aan
die sinode. Hierdie sarnevattende verslag rnag slegs
forrnele en redaksionele veranderinge aan die ver
slae van die Kuratoria rnaak en nie inhoudelik nie.
5.4 By elke punt en aanbeveling deur ‘n Kuratori
urn/Raad rnoet tussen hakies vermeld word welke
Kuratoriurn/Raad die insender is.
4.2.12.3 Beoordeling:
Die Kommissie is van oordeel dat so ‘n kommissie bestaans
reg het. Die Algernene Sinode lê irnrners die beleid vir die
opleiding van studente in die teologie neer terwyl die sinodes
die beleid rnoet uitvoer. ‘n Skakelkornrnissie is egter nie ‘n
genoegsarne rnondstuk vir die sinodes orn sake van belang
by die Algernene Sinode te kan hanteer nie. ‘n Arnptelike
kornrnissie van die Algernene Sinode sal die saak beter dien.
4.2.12.4 Aanbeveling:
Die Algemene Sinode besluit
1. aan die einde van die Reglement vir die Reeling van die
Opleiding en Legitimasie van Evangeliedienaars word ‘n
artikel 8 bygevoeg wat soos volg lees:
ALGEMENE KOMMISSIE VIR OPLEIDING IN DIE
TEOLOGIE (AKOT)
Die Algemene Sinode benoem ‘n Algemene Kommis
sie vir Opleiding in die Teologie wat volgens die goed
gekeurde reglement funksioneer.
2. Die Reglement van die kommissie word goedgekeur om
soos volg te lees:
1. Naam
Algemene Kommissie vir Opleiding in die Teologie
(AKOT);
2. Samestelling:
Die kommissie word soos volg saamgestel:
2.1 die voorsitter en skriba van elk van die drie Kuratoria
en die Raad van die Hugenote-Kollege;
2.2 die drie Dekane van die Fakulteite vir Teologie en
die Voorsitter van die akademiese Raad van die
Hugenote-Kollege;
3. Opdrag en Versiag:
Die Kommissie
3.1 adviseer die Algemene Sinode in verband met die
beleid wat gevoig moet word ten opsigte van teo
logiese opleiding;

4.2 Die AKOT is die oorkoepelende Kommissie wat ake
van gerneenskaplike belang van die Teologiese Fa
kulteite en die Hugenote-Kollege behandel;

3.2 dien as Skakelkommissie tussen die Kuratoria en
Dosenterade van die Fakulteit vir Teologie en die
Raad en Akademiese Raad van die Hugenote
Kollege;

4.3 Koste van sy verteenwoordigers word deur elke
Kuratoriurn self gedra.

3.3 bespreek sake van gemeenskaplike belang vir die
onderskeie Fakulteite vir Teologie en die Hugenote
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Kollege soos deur die Algemene Sinode en/of deur
die Kuratoria en die Raad van die Hugenote-Kollege
na horn verwys, terwyl elke Kuratoriurn en die Raad
van die Hugenote-Kollege sy selfstandigheid behou,
soos deur Algemene Sinode reglernenter bepaal, en
versiag aan sy betrokke sinode(s) fewer;
3.4 Die onderskeie Kuratoria en die Raad van die
Hugenote-KoUege Iê verslae aan die AKOT voor vir
opnarne in een samevattende versiag aan die Alge
mene Sinode met verrnelding van welke Kuratori
um/Raad die insender is. AKOT mag aan die ver
slae van die Kuratoria/Raad slegs formele en redak
sionele en nie inhoudelike veranderinge nie, aan
bring;
4. Konstituering en vergaderings:
4.1 Die Kornmissie konstitueer na die vergadering van
die Algernene Sinode en vergader hoogstens een
maal per jaar;
4.2 By die konstituering word ‘n Uitvoerende Komitee
saamgestel, bestaande uit die voorsitter, onder
voorsitter, skriba en twee lede. Die Voorsitterskap
en Skribaat roteer na elke vergadering van die Al
gemene Sinode volgens die ouderdorn van die
Fakulteite/Raad.

4.2.13 ALGEMENE KOMITEE VIR DIE
VROUEDIENS (AKV):
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saamwerk — steeds onder ieiding en toesig van die
betrokke kerklike vergaderings.
2. Bestaansreg van die AKV:
In die formulering van ‘n missie gaan dit om die rede
vir die bestaan van die AKV; oor die vraag of die hg
gaam werkiik nodig is. In die antwoord op die vraag
moet ook geiet word op dit wat die AKV doen wat
nie deur ander liggame gedoen kan word nie. Juis
daarin word sy bestaansreg gevind. Die AKV bevind
dat:
2.1 Besinning en studie:
Die AKV bestaan ten einde op die hoogte te biy van
die jongste tendense, behoeftes, probleme en
moontlikhede ten opsigte van die vrou in die kerk.
2.2 Stimuiering:
Die AKV bied die geleentheid dat verteenwoordigers
van die Vrouediens van die verskiiiende Sinodale
Komitees saam kan besin en van mekaar kan leer
met die oog op die bevordering van die praktiese
dienswerk van die vroue in die kerk.
2.3 Skakeling:
Die AKV bestaan in die belang van gesonde skake
iing met:
2.3.1 die Algemene Sinode;

4.2.13.1 Kerkorde en Reglement:
Artikel 55 van die Kerkorde handel oor “Die Dienswerk van
die Gelowiges”. Hierbenewens is daar ook ‘n Regiement vir
die Vrouediens met ‘n addendum wat handel oor die ver
houding tot die Federale Vroueraad Volksbeiang (Kerkorde
boek bladsy 75).

2.3.2 die kommissies wat die verskiliende diensterreine
van die kerk bedien,

4.2.13.2 Voorlegging van die Algemene Komitee van die
Vrouediens:
Die volgende is van die Aigemene Komitee van die Vrouo
diens (AKV) ontvang:

3. Samesteiling en funksionering van die AKV:
Die AKV het opnuut en krities ‘n evaiuering gedoen
en die volgende bevind:

Nadat dit bekend geword het dat die Kommissies van die
Algemene Sinode besin oor rasionalisasie in die kerk, het
die AKV ook ‘n studie gemaak van die werksaamhede
van die Vrouediens en vir huileself ‘n missie geformuleer.
Dit is soos volg geformuleer:
1. Die vrou in die kerk:
Wanneer oor die vrou se bydrae in die kerk besin
word, is die belangrikste resultaat van die besinning
waaraan steeds vasgehou moet word dat:
1 .1 Vroue saam met alle ander lidmate deel vorm van
die gemeente van Jesus Christus en daarom geroep
is om, saam met alle ander lidmate, ten voile mee
te leef en diensbaar te wees in die gemeente.
1 .2 Vroue, bo en behalwe die genoemde meelewing met
al die ander lidmate, behoefte het aan die geleent
heid om saam met ander vroue Bybeistudie te doen,
te verkeer en praktiese diens te lewer in die
koninkryk van God.
1.3 Die Vrouediens nie ‘n vereniging met ‘n eie gesag
struktuur en selfstandigheid naas die kerk is nie.
1 .4 Daar ruimte en noodsaaklikheid daarvoor is dat die
vroue in hulle dienswerk en rings-, en sinodale en
Algemene sinodale verband met mekaar skakel en

2.3.3 die Vrouediens van die verskiiiende sinodes, en
2.3.4 ander vroueorganisasies op nasionaie viak.

3.1 Samesteliing:
Die missie van die AKV vereis dat hy so saamgestei
word dat die verskillende Sinodale Komitees daarop
verteenwoordig moet wees.
Die skakeling met die verskillende diensterreine van
die kerk vereis die teenwoordigheid van verteen
woordigers van die ter sake Algemene Sinodale
Kommissies by die jaariikse vergadering van die
AKV.
3.2 Funksionering:
In die bepaiing van die agenda van die AKV moet
die missie duidelik die leiding gee. Die kiem moet val
op besinning en studie. Die besinning moet aan die
hand van gemeenskaphike en aktueie sake geskied.
Die AKV is nie ‘n gesagsliggaam wat versiag van
die Sinodale Komitees aanvra of opdragte aan hulie
gee nie. Daar moet gewaak word teen versiae wat
omvattende detail/iniigting van Sinodale Komitees
aanvra.
Binne die breë beleidsriglyne van die kerk bestaan
egter heelwat ruimte vir eie inkleding van die vroue
werk.
Die AKV het nodig om op die hoogte te wees van
suksesse, kneipunte en probleme in die dienswerk
van die vroue, om in die hg daarvan terreine vir studie
en besinning te identifiseer. Daarom is dit belangrik
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dat die agenda voorsiening maak vir ‘n vorm van
mededeling waarin die bogenoemde sake aan die
orde gestel kan word. Verder behoort die agenda
voorsiening te maak vir die bepaling van studie
temas/projekte in die hg daarvan.
Langs die weg kan die AKV in lyn met sy missie,
‘n groot rol speel ter bevordering van die dienswerk
van die vroue in gemeenteverband en op bredr kerk
like terrein.
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1.2 In 1970 het as Beskrywingspunt voor die Ahgemene
Sinode gedien ‘n beshuit van die Sinode van
Wes-Kaaphand in 1 969 “om die Hugenote-Kollege
as opheidingsinrigting van die Ned Geref Kerk erken
te kry”. (B 11 .3, p 550, Acta Algemene Sinode
1970>.
Voor diesehfde Algemene Sinode (1970> het ook as
aanbevehing van die AKDB gedien:
Die sinode beshuit

4.2.13.3 Beoordeling:
Die Kommissie is van oordeel dat die AKV self, wanneer no
dig, voorstehle aan die Algemene Sinode moet maak ter
wysiging van die Reglement van die Vrouediens. Die Kom
missie oordeel verder dat, soos reeds aanbeveel, die AKV
verteenwoordig moet wees in die vier Bedieningskommissies
en die Algemene Kommissie vir Leer en Aktuele Sake.
4.2.13.4 Aanbeveling:
Die A~gemene Sinode bes~uit om die Reglement van die
Vrouediens vir die huidige onveranderd te Iaat.

4.2.14 HUGENOTE-KOLLEGE
4.2.14.1 Prob~eemsteIIing:
Die posisie van die Hugenote-Kollege van die Nederduitse
Gereformeerde Kerk is tans soos vohg:
Die Hugenote-Kollege van die Nederduitse Gereformeerde
Kerk word volledig deur die Algemene Sinode bedryf, staan
onder sy uitsluithike beheer en het geen direkte verband met
enige van die elf sinodes nie.
Die Kommissie het egter die probleem aangevoeh dat hier
‘n anomahie bestaan: Die Algemene Sinode gee in Die Kerk
orde die voorskrifte hoedat die opleiding van predikante moet
geskied, terwyl drie sinodes die taak van opheiding van
predikante verrig. Daarom het die vraag ontstàan waarom
die opleiding van maatskaphike werkers nie ook op voorskrif
van die Algemene Sinode deur ‘n bepaahde sinode verrig
moet word nie.
Daarby het die Kommissie ‘n ernstige probleem met die ver
soening van die gedagte van die Algemene Sinode as primer
‘n beleidsinode wat ‘n werksaamheid soos die Hugenote
Kollege beheer.
4.2.14.2 Beoordeling:
Ter beoordehing van die hele aangeheentheid is die volgende
voorhegging in naam van die Hugenote-Kollegeraad aan die
Kommissie voorgele:
1. Historiese oorsig:
Die historiese verloop van sake wat tot hierdie
verhouding tussen die Hugenote-Kollege en die Alge
mene Sinode gelei het, was soos voig:
1 .1 Die Hugenote-Kohlege is in 1951 deur die Ned Geref
Kerk in Suid-Afrika (Sinode van Wes-Kaapland) ge
stig. Dit was ‘n onderneming van die Kaapse Kerk
(Sinode van Wes-Kaapland) en wel as ‘n besondere
afdehing van die werksaamhede van die SKDB deur
wie sy stigting geInisieer is. Die Hugenote-Kollege
raad, waarin wel ook verteenwoordigers van ander
sinodes gedien het, is deur die Sinode van Wes
Kaapland benoem en het as Kommissie van die
Sinode van Wes-kaapland gefunksioneer. Dit was
die posisie tot 1970.

(a> om die Hugenote-Kollege formeel te aanvaar as
opheidingsinrigting van die Ned Geref Kerk vir die
skohing en opheiding van persone in die Christe
like dienswerk, en
(b> om die onderskeie sinodes te versoek om pro
rata verantwoordehikheid te aanvaar vir die
werksaamhede van die Hugenote-Kollege (Ver
slag A xvii, par F (ii>, p 502 Acta Ahgemene
Sinode 1970.>
Hierdie aanbevehing is deur die Algemene Sinode
aanvaar en die Beskrywingspunt van die Sinode van
Wes-Kaaphand is daarmee as afgehandeh beskou
(Acta p 833>.
1.3 Die Sinode van Wes-Kaapland het die besluite van
die Algemene Sinode van 1970 vertolk as ‘n oor
name van die Hugenote-Kollege deur die Algemene
Sinode, en het opdrag gegee om die Kohlege-statute
te wysig sodat die Kollege onder beheer van die Al
gemene Sinode kan kom (E 23, punt 2.4, p 548,
Acta Algemene Sinode 1974>.
1 .4 Die Algemene Sinode van 1974 is nie gevra om weer
‘n beginselbesluit ten opsigte van die Hugenote
Kollege te neem nie, maar om die beginselbeshuit van
1 970 te interpreteer. In hierdie interpretasie het die
Algemene Sinode in 1 974 bevestig dat hy in 1970
die Hugenote-Kollege oorgeneem het, en dit finaah
bekragtig (E 23, punt 3.1, p 548 en E 23 punt 4,
p 676, Acta Algemene Sinode 1974>.
Die verhoop van sake by die sinode was soos vohg:
Die Tydehike Kommissie vir fondse was ten opsigte
van die Begroting van die Hugenote-Kolhege van oor
deel dat die beshuit van 1970 ten opsigte van die
Hugenote-Kohhege eers geInterpreteer moes word
ten einde uit te maak of die Hugenote-Kohiege
begroting ‘n righyn was aan die hand waarvan dit
sinodes sou vrystaan om na vermod ‘n bydrae te
doen, of ‘n begroting wat deur die Algemene Sinode
goedgekeur moes word en waarvan die pro rata
bydrae sonder meer van elke sinode gevra kon word.
Die Tydehike Kommissie vir Fondse het gevohghik aan
beveel:
1. Die Algemene Sinode interpreteer sy beshuit van
1970 soos aangehaah op p 433 van die Agenda
(Hugenote-Kollege Vershag punt 1 (a>>.
2. Na aanheiding hiervan beshuit die Algemene
Sinode oor die begroting van die Hugenote
Kollege.
Die begroting moes gevoighik oorstaan tot na die
Vershag van die Tydehike Regskommissie.
Die Tydehike Regskommissie gee in sy vershag (E23,
p 547 en vohgende bhadsye> ‘n oorsig van die be-
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siuite van die Aigemene Sinode van 1970 in verband
met die Hugenote-Kollege en aanvaar nie alleen dat
die Aigemene Sinode in 1970 die Hugenote-Kollege
formeel aanvaar het as opieidingsinrigting van die
Ned Geref Kerk nie, maar beskou dit as “gebiedend
noodsaakiik dat die vorige besluit ... onverwyld
geImplementeer word en dat daar boweal dadelik
‘n gesag daargestel word wat die voorgestelde oor
eenkorns met Unisa sal kan onderteken en beves
tig.” Die Tydelike Regskommissie beveel dan aan:
1

Dat die Hugenote-Koliege oorgeneem word
vanaf 1 November 1974 as ‘n opieidingsinrigting
van die Ned Geref Kerk ingevoige bogemelde
besluit van 1 970.

2. Die Algemene Sinode of Breë Moderatuur soos
die geval mag wees, bepaal welke orgaan of or
gane die Kollege prakties van tyd tot tyd sal be
dryf.
3. Soos vanaf 1 November 1974 bly die huidige
Koiiegeraad voortbestaan as beheerliggaam van
die Koilege namens die Ned Geref Kerk totdat
sodanige Kollegeraad se lede hersaarngestei is
ingevolge die bepalings van die nuwe statuut.
4. Die Breë Moderatuur word gemagtig om die kon
sepstatute te finaliseer en goed te keur nadat dit
gewysig en regskundig verantwoord is.
5. Die gewysigde konsep-statuut word as riglyn
aanvaar met dien verstande dat die bepalings ten
opsigte van die sarnestellings van die Kollege
raad soos daarin uiteengsit, onveranderd bly
(Acta 1974, p 548).
Besluit van die Algemene Sinode 1 974:
Met die verandering van “opleidingsinrigting” in
“verantwoordelikheid” in punt 1 aanvaar die Alge
mene Sinode al vyf punte van hierdie aanbeveling
en bevestig daarmee die interpretasie wat die Tyde
like Regskommissie onder leiding van dr ZB Loots
(voorsitter) en dr DCG Fourie (skriba) aan die
1 970-besluite van die Algemene Sinode gee. (Acta
1974, p 676).
Dit het in die besluite van 1974 nie gegaan oor die
beginsel dat die Algemene Sinode die Hugenote
Kollege as sy opleidingsinrigting aanvaar nie — die
beginselbesluit is in 1 970 reeds geneem — maar oor
die implementering van die beginselbesluit van
1970, met ander woorde vanaf watter datum die
Algemene Sinode die verantwoordelikheid vir die
bed ryf van die Kollege oorneem, en deur middel van
watter orgaan.
Die Algemene Sinode besluit voorts:
Die begroting van die Hugenote-Kollege word
goedgekeur en pro rata verdeel” (p 676).
‘n Amendement dat die sinode volstaan met die be
sluit van 1970, is deur die Algemene Sinode verwerp
(p.677).
Met hierdie besluit het die Algemene Sinode nie al
leen verantwoordelikheid vir die begroting van die
Hugenote-Kollege aanvaar nie, maar inderdaad voile
beheer oor die Kollege oorgeneem en die Koflege
raad (saarngestel soos in die konsep-statuut bepaal)
benoem as “orgaan” of beheerliggaam om die
Kollege namens die Ned Geref Kerk te bedryf.
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Sedertdien word aile besluite oor alle fasette wat die
bedryf van die Hugenote-Kollege raak en wat nie
binne die bevoegdheid van die Hugenote-Kollege
raad self val nie, deur die Algemene Sinode geneern
en gee dit gereeld opdragte aan die Hugenote-Kol
iegeraad.
1.5 By die Algemene Sinode van 1978 het die Huge
note-Kollegeraad dan ook as selfstandige Kommis
sie van die Algemene Sinode sy verslag en begro
ting voorgelé en is dit as sodanig deur die Algemene
Sinode in behandeling geneem — volkome in oor
eenstemrning met die Konsepstatuut wat in 1974
deur die Algemene Sinode as riglyn aanvaar is, waar
volgens die Hugenote-Koliegeraad saamgestel is “as
‘n Kommissie van die Algemene Sinode orn die
kollege te bedryf”.
‘n Poging van die Sinode van Noord-Transvaal orn
die besluit van 1974 ongedaan te maak met ‘n
beskrywingspunt (B.2.1, Agenda 1978, p 708) wat
wil dat die “sorg vir ... en beheer oor die opleiding”
aan die Hugenote-Kollege steeds die verantwoorde
likheid van die Sinode van Wes-Kaapland sou wees,
is dan ook deur die Algemene Sinode verwerp.
Voorts oefen die Algernene Sinode nogeens sy reg
uit om aan die Hugenote-Koilegeraad opdragte te
gee in verband met inskakeling by ‘n universiteit, en
verleen aan die Bred Moderatuur bevoegdheid om
narnens die Algemene Sinode te handel indien on
oorkomelike probleme in die verband sou opduik.
1.6 Soos in 1974 het die Algemene Sinode horn dus in
1 978 ondubbelsinnig uitgespreek oor die posisie van
die Hugenote-Koilege. Dit is ‘n ondernerning van die
Ned Geref Kedrk waarvoor die Algernene Sinode uit
sluitlike en volledige verantwoordelikheid aanvaar
het. Hierdie stand van sake is by die Algernene
Sinode van 1 982 en 1 986 gehandhaaf en verder ge
konsolideer. By die 1986 vergadering, byvoorbeeld,
het die Algemene Sinode die helançirikheid van die
Hugenote-Kollege as ‘n unieke opleidingsinrigting
van sy eie onderskryf (Handelinge p 663, 16,
1.5.4.).
Oor ‘n tydperk van bykans twee dekades het die Al
gernene Sinode dus homself absoluut gelyk gebly
en nie vir ‘n oornblik teruggedeins vir die ver
antwoordelikheid wat hy eenrnaal vir die Hugenote
Kollege as ondernerning van die Ned Geref Kerk aan
vaar het nie.
2. Skakeling met ‘n Universiteit:
In opdrag van verskeie agtereenvolgende ver
gaderings van die Algemene Sinode het die Kollege
oor ‘n tydperk van veertien jaar pogings aangewend
om met ‘n universiteit te skakel ten einde ‘n beter toe
bedeling wat staatsubsidie betref te bewerkstellig.
2.1 Akademiese skakeling met die Universiteit van Suid
Afrika is reeds in 1 975 bewerksteliig sodat studente
van die Hugenote-Kollege sedert 1977 deur Unisa
die B.Diac-graad kon verwerf. Pogings om ook ad
ministatrief by Unisa in te skakel met die oog op ‘n
vaster en voordeliger toegang tot staatsubsidie is
aanvanklik geblokkeer deur dat die Komitee vir Uni
versiteitshoofde daarop aangedring het dat die
Hugenote-Kollege as ‘n inrigting met residerende
studente by ‘n residensidle universiteit moet in
skakel. Vrugtelose pogings is aangewend om by die
Universiteit van Stellenbosch en die Universiteit van
die Oranje-Vrystaat in te skakel.
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Daar is ook aandag gegee aan die moontlikheid om
die Staat te versoek om die Kollege as sodanig as
‘n universitêre inrigting wat selfstandig grade sou
kon toeken en op ‘n vaste staatsubsidie aanspraak
sou he te erken. Dit sou egter ‘n stap wees waar
voor wetgewing deur die Parlement geloods sou
moes word. Die Kollege is egter duidelik ingelig dat
dit nie ‘n haalbare uitweg sou wees nie.
2.2 In 1987 is die Kollege in kennis gestel dat probleme
wat ten opsigte van die vollediger skakeling met Uni
sa bestaan het uit die weg geruim is. Die Universiteit
het ook die Kollege in kennis gestel dat bestaande
diploma-opleiding van die Kollege oorgeneem kan
word, sodat die staatsubsididring soos op univer
siteite van toepassing deur alle studente van die
Kollege gegenereer sou kon word. Reëlings is on
verwyld getref dat die Kollege vanaf 1988 staatsub
sidie op ‘n vaste basis deur die kanaal van die Un
viersiteit ontvang, aangesien die kollegestudente
nou ook administratief as studente van Unisa beskou
word.
As gevolg van hierdie ontwikkeling is ‘n nuwe oor
eenkoms met Unisa in 1988 gefinaliseer en op 1 5
Mei 1989 formeel onderteken. Intussen kon ook uit
voering gegee word aan herhaalde opdragte van die
Algemene Sinode in verband met die statute van die
Kollege en is ‘n konsep reglement vir die Hugenote
Kollege aan die Algemene Sinodale Kommissie vir
goedkeuring voorgelê.
2.3 Die nuwe skakeling met Unisa hou vir die Kollege
aansienlike finansiële voordele in. So, byvoorbeeld
het die Kollege in 1987 die bedrag van R630 000
aan staatsubsidie ontvang, terwyl in 1988 vir
Ri 098 600 begroot kon word en in 1989 vir
Ri 894 360. Dit moet egter duidelik verstaan word
dat dit nie beteken dat die voIle staatsubsidie vir die
Kollege se studente nou by die Kollege uitkom nie.
Dit is vanselfsprekend dat die Universitreit op ‘n
persentasiebasis vir sy insette ten opsigte van
bepaalde elemente van die subsidieprogram vergoed
moet word. Dit bring onder andere mee dat die
Kollege nie onder meer afhanklik van kerklike hulp
sal kan voortbestaan nie. Dit moet ook in gedagte
gehou word dat die hoofkomponent van die Kollege
se opleidingsprogram, te wete maatskaplike
werkopleiding, relatief “duur” is en dat die Kollege
nie, SOOS by ‘n volwaardige universiteit, dit met die
subsidie van “goedkoper” programme kan onder
steun nie.
2.4 Dit moet vermeld word dat die Hugenote-Kollege in
al sy onderhandelinge met die Univesiteit van Suid
Afrika steeds die grootste welwillendheid van sy rek
tor, die vise-rektor en administratiewe personeel
ondervind. Besondere simpatieke behandeling is ook
van die kant van die Departement van Nasionale
Opvoeding en die Departement van Onderwys en
Kultuur ontvang.
3. Rasionalisering by die Kollege self:
Die Kollege kyk gereeld na sy eie struktuur en rasio
naliseer waar dit enigsins moontlik is. As gevolg hier
van is, byvoorbeeld, die pos van vise-rektor Admini
strasie) by aftrede van die posbekleër nie weer gevul
nie, maar na verloop van twee jaar vervang met die
van ‘n registrateur, wat ‘n aansienlike besparing ten
opsigte van salaris meegebring het. Wat ons aka
demiese personeel betref, word in die departement
maatskaplike werk slegs van vyf dosente en ses yak-
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kundige beamptes gebruik gemaak. Vergelyk hiermee
‘n bepaalde universiteit wat plus minus ‘n gelyke ge
tal studente in maatskaplike werk het en wat van
nege dosente en vyf vakkundige beamptes gebruik
maak. Vergelykbare syfers wat ons ander vakke be
tref, handhaaf mm of meer dieselfde patroon. Waar
dit enigsins wenslik is, word om finansiële redes van
tydelike en deeltydse doseerhulp van buite gebruik
gemaak. Aan die ander kant word gewaak teen die
gevaar van verlaging van standarde van die opleiding
en funksionering indien rasionalisasie te ver gevoer
sou word. Optimale benutting van die geboue en
ander fasiliteite word doelgerig nagestreef.
Ten opsigte van rasionalisering kan ook genoem word
dat die Kollege uiteindelik daarin kon slaag om ‘n be
ter bedeling wat die toewysing van staatsubsidie
betref te verkry (soos onder 3.8.2 genoem). Die uit
eindelike uitwerking hiervan kan moontlik wees dat
die Kollege in die toekoms vir ‘n kleiner persentasie
van sy totale begroting op die bydrae van die kerk aan
gewese sal wees.
Trouens reeds op die 1 989-begroting maak die bydrae
van die Algemene Sinode 8,1 % van die totale begrote
uitgawes uit, terwyl die vergelykbare syfer vir 1987
16,25% en vir 1988 12,4% van die uitgawes was.
4. Diverse Punte:
4.1 Bestaansreg van die Hugenote-Kollege:
Die vraag kan gestel word of die Hugenote-Kollege
bestaansreg het as ‘n afsonderlike kerklike kollege
wat christelike dienswerkers oplei. In samehang met
die vraag word dan dikwels ook die standpunt ver
neem dat die opleiding wat by die Hugenote-Kollege
aangebied word goedskiks by bestaande universi
teite geneem sou kon word, sonder finansiële koste
vir die kerk.
Ten einde op hierdie vraag te beantwoord, moet
twee sake onderskei word, naamlik dat die Kollege
se opleiding ‘n christelike karakter het en dat dit ‘n
kerklike stempel dra. Wat die christelike karakter
betref, stel die Kollege hom onomwonde op die
standpunt dat hy die wetenskap vanuit ‘n christe
like lewens- en wêreldbeskouing beoefen. Hiermee
werp die Kollege geen refleksie op enige ander uni
versitêre inrigting nie, maar sê hy slegs wat hyself
is en probeer wees.
Wat die kerklike stempel van sy opleiding betref, stel
die Kollege dit ewe onomwonde dat hy, terwyl hy
rekening hou met algemeen geldende akademiese
standaarde en vereistes wat deur beroepsliggame
gestel mag word, primer gerig is op die situasie en
behoeftes op bepaalde diensterreine binne die hele
Ned Geref Kerk. Hiermee funksioneer die Kollege nie
eksklusief wat die opname van studente en die
indiensnemingsmoontlikhede van sy afgestudeerdes
betref nie, maar sê hy duidelik dat hy primer op ‘n
bepaalde “kliëntesisteem” fokus. Belangrik is dat
die kerk deurlopend beheer het oor wat by die
Kollege aangebied word en hoe dit geskied. In alle
beskeidenheid is ons daarvan oortuig dat hierdie rol
nie maklik deur ‘n ander universitêre instansie “oor
geneem” sal kan word nie.
Omdat die Kollege nie graag die indruk wil skep dat
hy self vir sy bestaansreg veg nie, vertrou hy dat
die kerk aan wie hy behoort met suiwere oordeel sal
beslis of hy hom nog nodig het. Die vraag kan egter
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nie gestel word of die kerk dit kan bekostig om die
Hugenote-Kollege aan te hou nie, rnaar of hy dit kan
bekostig om horn te verloor.
4.2 Afgestudeerdes van die Hugenote-Kollege:
Vrae kan ook gestel word oor die afgestudeerdes
van die Hugenote-Kollege en hulle “sukses”. Met
inagneming van die felt dat enige opleidingsinrigting
sy mislukkings op hierdie terrein het, is ons oortuig
dat die Hugenote-Kollege horn nie hoof te skaam vir
sy produkte nie. Wat die twee hoofstrome van sy
opleiding betref, te wete maatskaplike werk en jeug
werk, kan respektiewelik die volgende gesê word:
Maatskaplike werkers wat by die Hugenote-Kollege
opgelei is vervul ‘n onvervangbare rol, veral in die
kerk se strukture vir die Diens van Barmhartigheid
maar ook by ander instansies, tot op hoe vlakke. Ons
oudstudente is oral sterk in aanvraag. Die feit dat
daar gereeld jaarliks aansienlik groter aanvraag vir
ons afgestudeerde maatskaplike werkers as waarin
ons kan voorsien bestaan, versterk die oortuiging
dat die Kollege se opleiding nie oorbodig is nie.
Statistiek wat onlangs deur die Raad vir Maat
skaplike en Geassosieerde Werkers uitgereik is, bring
die oprnerklike felt aan die hg dat van alle maat
skaplike werkers wat by die Raad op 30 Junie 1987
geregistreer was die grootste getal en persentasie
(850 en 13,1%) hul opleiding by die Hugenote
Kollege ontvang het. (Tweede op die lys is die
Universiteit van Pretoria (726 en 11,2%) en derde
die Universiteit van Stellenbosch (659 en 10,2%)).
Hierby moet in ag geneern word dat die eerste af
gestudeerdes van die Hugenote-Kollege eers aan die
einde van 1953 op die arbeidsrnark gekom hot. Al
hoewel statistiek nie daarvoor beskikbaar is nie, be
staan daar ‘n sterk vermoede dat die oudstudente
van die Hugenote-Kollege vergelykenderwys langer
in die beroep bly, vanweë die roepingsrnotivering
wat ‘n belangrike faktor by die Kollege is.
Wat die jeugwerkers betref is daar nog groeipyne.
Die opleiding self het maar pas eers rypheid bereik
en die kerklike strukture vir die indiensneming van,
en dikwels ook “behandeling” van, die opgeleide
jeugwerker is nog nie goed ontwikkel nie. Die be
hoefte aan hierdie mense is onteenseghik daar en ‘n
hele aantal van hulle lewer reeds voortrefklike diens.
Goeie verwagtinge word ook gekoester van die
Bybelkursus van die Hugenote Bybelinstituut wat
saam met Bybelkor behartig word, die lnstituut vir
Taal- en Kultuurverwerwing en die beplande kursus
vir kerklike saakgelastides.
Wat egter ook op hierdie terrein belangrik is, is juis
dat die kerk kan oordeel en besluit of daar met ‘n
bepaalde opleidingsprograrn moet voortgegaan
word en met ‘n nuwe een begin moet word, op
grond van sy ervaring van die sukses daarvan of sy
oortuiging van die behoefte daaraan.
4.3 Kerklike tuiste van die Hugenote-Kollege:
4.3.1 Die Kommissie moes ernstig oorweeg of daar
gewigtige redes is waarom die Hugenote-Kollege
nie soos die Fakulteite vir Teologie van die kerk
bedryf moet word deur die sinode binne wie se
ressort die inrigting geleë is nie.
In die verband kan die vraag gestel word of die
bestaande reeling ten opsigte van die Fakulteite
vir Teologie nie op grond van historiese eerder as
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suiwer kerkregtelike redes tot stand gekom het
nie. Twee van die Fakulteite het reeds bestaan en
was kerklik gehuisves toe die Algemene Sinode
tot stand gekom het. Die Algemene Sinode sou
moeilik die fisiese beheer van al drie die huidige
Fakulteite kon oorneem, en ook nie sonder dat hy
daartoe versoek word nie.
Cm die teologiese opleiding as ‘n vergelykbare
parallel met die maatskaplike werkopleiding van
die Hugenote-Kollege te sien, moet ‘n mens iou
voorstel wat die posisie sou wees as daar net een
teologiese opleidingsinrigting was waar prakties
vir die hele kerk opgelei word, en as die sinode
waaronder dit ressorteer die Algemene Sinode sou
versoek om dit oor te neern. Daar kan mm twyfel
bestaan dat die Algemene Sinode in so ‘n geval
in die opleiding van sy predikante ‘n koördinasie
van gemeenskaplike belange sou sien en die ver
antwoordelikheid op hom sou neern.
Dit is soos die Algemene Sinode tot dusver ook
die Hugenote-Kollege gesien het. ‘n Beskrywings
punt voor die Algemene Sinode in 1978 waarin
gevra is dat die besluit van 1970 ten opsigte van
die Hugenote-Kollege vervang word met onder an
dere: “Die Algemene Sinode aanvaar dat die
Hugenote-Kollege nie ‘n koördinasie van ge
meenskaplike belang is nie”, is deur die Algemene
Sinode afgewys. Die Algemene Sinode het ook die
gedagte afgewys dat “soos in die geval van die
opleiding van predikante, onderskeid gemaak be
hoort te word tussen die vereistes vir die oplei
ding vir Christehike dienswerk, die aard en die toe
sig daaroor, wat tuishoort onder die Algemene
Sinode, en die sorg vir en beheer oor die opleiding
wat tuishoort onder die sinode in wie se gebied
die betrokke inrigting ... gelee is.” (Acta 1978 p
709 en 968).
Die Algemene Sinode hot dus twaalf jaar gelede
reeds vir horn die saak uitgernaak dat hy in die
opleiding van kerklike dienswerkers vir die hele
kerk met ‘n koördinasie van gemeenskaplike belange te doen hot, en dat ‘n verdeelde beheer oor
die Hugenote-Kollege ongewens is.
4.3.2 Die Kommissie het vasgestel dat daar bykornende
gewigtige redes bestaan waarom die situasie van
die Hugenote-Kollege nie sonder meer met die van
die Fakulteite vir Teologie vergelyk kan word nie.
Daar is reeds op gewys dat daar drie fakulteite be
staan wat streeksgewys gekoppel is aan bepaalde
sinodes, rnaar daar is net een Hugenote-Kollege
vir die hele Ned Geref Kerk, wat sy studente uit
die hele gebied van die Ned Geref Kerk trek, en
wie se afgestudeerdes die enigste kerklike op
geleide dienswerkers vir die hele kerk is. Sake wat
vir die Hugenote-Kollege en sy funksionering van
kardinale belang is, sal in die gedrang kom as die
band tussen die Algemene Sinode en die Kollege
losgemaak sou word en die Kollege onder beheer
van ‘n bepaalde sinode sou kom.
Die volgende kan hieronder genoem word:
4.3.2.1 Die feit dat die Algemene Sinode ‘n beduidende
aandeel van die Kollege se jaarlikse begroting
voorsien, hot vir die Kollege nie slegs direkte
finansiele waarde nie, maar dit dien ook as ‘n
kenbare illustrasie van die hele Ned Geref Kerk
se betrokkenheid by die Kollege. lndien een van
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of albei van hierdie sake in die gedrang sal kom,
kan die werksaamhede aan die Kollege beslis
skade ly.
4.3.2.2 Dit is vir die Kollege lewensbelangrik dat hy on
belemmerd toegang tot die hele kerk moet he
wat belangstelling, werwing van student en
fondsinsameling vir beurse en lenings aan stu
dente betref. Die toegang wat deur sy band met
die Algemene Sinode gewaarborg word, sou
baie moeilik op ‘n ander manier tot dieselfde
mate beveilig kan word.
4.3.2.3 Die Hugenote-Kollege het die afgelope twee
dekades dit as ‘n besondere voorreg ervaar om
deur sy band met die Algemene Sinode nie al
leen in die “oog” van die hele kerk te wees nie
maar ook ‘n vaster plek in die “hart” van die
kerk te bekom. Die lidmate van die hele Ned
Geref Kerk kan van die Hugenote-Kollege praat
as “ons Kollege” en die Kollege kan homseif
oral bekendstel as “u inrigting”. Die Hugenote
Kollege is met reg jaloers op hierdie voorreg.
4.3.2.4 Die Kollege is afhanklik van die fasiliteite van
sinodale gebiede oor die hele land vir die prak
tykopleiding van sy maatskaplikewerkstudente.
Hiervan getuig veral die opleidingseenhede vir
vierdejaars wat op die oomblik in Witbank, Jo
hannesburg, Bloemfontein en Port Elizabeth
gevestig is. Ook wat hierdie saak betref, is dit
sy band met die Algemene Sinode wat die
Hugenote-Kollege verseker van die formele
betrokkenheid van alle sinodes, waarsonder die
Kollege beswaarlik sou kon funksioneer.
4.3.3 Die parallel wat getrek word tussen die Hugenote
Kollege en die Fakulteite vir Teologie van die kerk
word deur onoorkomelike besware gedruk. Daar
bestaan daarenteen ‘n sterk analogie tussen die
Hugenote-Kollege en sekere ander take wat die
Algemene Sinode vir die hele kerk behartig, soos
Kerklike Tydskrifte en Bybelkor. Die Algemene
Sinode het hierdie parallel bevestig toe hy in sy
Reglement vir die reeling van Eiendomme, Goe
dere en Fondse die Hugenote-Kollege saam met
die Algemene Kommissie vir Kerklike Publikasies
en enkele ander ondernemings uitgesonder het as
‘n instansie warvan dieeiendomme, goedere er
fondse nie deur die Algemene Kommissie vir
fondse geadministreer word nie (Kerkorde, p 99).
5; Eiendomme in gebruik deur die Hugenote-Kollege
5.1 Algemeen — Inleidend:
Die Hugenote-Kollege het tot stand gekom as gevolg
van besondere bemiddeling deur dr P du Toit des
tyds sekretaris van die Algemene Armsorg
kommissie van die Ned Geref Kerk in Suid-Afrika
(Tans sinode van Wes-Kaapland). Met die sluiting
van die destydse Hugenote Universiteitskollege en
die oordra van al die vaste eiendom met meubels en
toerusting daarvan aan die voorgenome Hugenote
Kollege van die Ned Geref Kerk was die aangewese
weg dat die eiendomsreg getransporteer word in
naam van die kerk wie se amptenaar en Kommissie
die eintlike stigters van die nuwe Kollege was. Hier
mee is ‘n patroon daargestel wat met die verkryging
van verdere eiendomme ook nagevolg is.
5.2 Data in verband met verskillende eiendomme:
5.2.1 Die Cummingsterrein:
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Hierdie terrein waarop die dameskoshuis Cum
mings, die Ferguson-gebou (wat tans deur Bybel
kor gebruik word), die biblioteekgebou, die mans
koshuis Interim, die dameskoshuis, Die Ark, en
nog ‘n aantal kleiner geboue staan, maak die om
yang van die oordrag deur die Raad van die Hu
genote Universiteitskollege wat onder 1 hierbo
genoem is uit. Daar was ‘n hele aantal voorwaar
des verbonde aan die oordrag, waaronder:
(a) ‘n Onderneming dat die gebou bekend as
Cummingssaal teruggegee sal word aan die
Trustees van die Hugenote Seminarie indien
die Hugenote Kollege nie meer die admissie
kursus tot die Sendinginstituut verskaf nie of
die inrigting nie meer in die hande van die kerk
bly nie;
(b) Die bewaring van die rekords van die
Hugenote Universiteitskollege en die verskaf
fing van uittreksels daaruit;
(C)

Toelaat van sekere studente om hulle kursus
te voltool;

(d) Oorname van al die laste van die Hugenote
Universiteitskollege;
(e) Administrasie van die trustfondse van die Hu
genote Universiteitskollege.
Die Fergusongebou wat op die Cummingsterrein
gelee is, is in 1980 deur die Kommissie vir Toe
sig en Kontrole van die Sinode van Wes-Kaapland
afgesonder vir gebruik deur Bybelkor.
5.2.2 Die Sendinginstituut Terrein:
Die volgende geboue staan op hierdie terrein:
Samuel (tans ‘n dameskoshuis), Friedenheim l’n
dameskoshuis), Gawie Hugo (‘n anneks van Frie
denheim), dIe Murray Jubileumsaal, personeel
won i ng.
Die grond van hierdie terrein is deur die kerkraad
van Wellington aangekoop en so is ook die koshuis
Samuel deur hulle laat bou. In 1 903 is die totale
bates van die Sendinginstituut deur die sinode in
Kaapland oorgeneem en word die inrigting voort
aan deur die sinode bedryf. Verdere geboue is
opgerig en aan die einde van 1 962 by die sluiting
van die Sendinginstituut is die gebouekompleks
aan die Hugenote Kollege oorgedra, maar die
eiendomsreg bly by die Sinode van Wes-Kaapland.
Aan die Vroue Sending Bond van die Sinode van
Wes-Kaapland is in 1 956 verlof verleen om op ter
rein van die Sendinginstituut ‘n nuwe dameskos
huis, Friedenheim, te bou.
5.2.3 Die Hoofgebou:
Hierdie gebou wat vroeër die Hugenote Hoer
Meisieskool en later die Hugenote Hoërskool
gehuisves het, is in 1971 deur die Kaapse Provin
siale Raad aan die Ned Geref Kerk in Suid-Afrika
getransporteer teen ‘n nominale koopsom van een
rand, onder sekere voorwaardes, waaronder:
(a) Die gebou mag deur die Hugenote Kollege al
leen vir die opleiding van maatskaplike wer
kers (en ander kerklike dienswerkers) gebruik
word;
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(b) Die elendorn mag nie deur die Sinode van
Wes-Kaapland getransporteer word nie, be
haiwe wanneer dit nie meer vir die vasge
stelde doeleindes gebruik word nie, in welke
geval dit moet hertransporteer word aan die
onderwystrustees of aan die administrateur
van Kaapland ‘n bedrag gelyk aan die terrein
waarde van die eiendom betaal moet word;
(Die motivering vir die oordrag van die kom
pleks aan die Sinode van Wes-Kaapland was
dat dit oorspronklik die eiendom van die trus
tees van die Hugenote Seminarie was, ‘n hg
gaam wat sy fondse hoofsaakhik by hidmate
van die Ned Geref Kerk gevind het).
5.2.4 Ander Eiendomme:
5.2.4.1 Clairvaux:
Dit was die woonhuis van dr Andrew Murray.
Hierdie eiendom is in 1966 deur die Kaapse De
partement van Onderwys aan die Sinode van
Wes-Kaapland getransporteer en word aan die
Hugenote-Kohlege toegewys. Tans word dit
deur die Kollege se Direkteur van Ontwikkehing
bewoon.
5.2.4.2 Woonhuis in Kerkstraat:
‘n Woonhuis aangrensend aan die Hoofgebou
van die Hugenote-Kohlege is van die Kaapse On
derwysdeparement in 1 972 aangekoop vir
R3 000 en op die naam van die Sinode van
Wes-Kaapland getransporteer. Die perseel bevat tans motorhuise vir kollegevoertuie, ‘n
woonstel en die oorspronklike woonhuis wat vir
studentepraktika ingerig word.
5.2.4.3 Eiendom in Pentzstraat:
Hierdie eiendom wat aangrensend aan die
Friedenheim-koshuis geleë is, is in 1 979 aange
koop vir R30 000 en in naam van die Sinode van
Wes-Kaapland geregistreer. Dit word vir stu
dentehuisvesting gebruik.
5.2.4.4 Kleurlinghuise:
Vier wooneenhede is in 1971 deur die Kollege
gebou in ‘n kleurhingwoonbuurt van Wellington
op persele wat vir die doel deur die Munisipali
teit aan die Kollege vir ‘n tydperk van 50 jaar
verhuur word.
5.3 Versekerde waarde van geboue:
Die totale versekerde waarde (vervangingswaarde>
van al die geboue wat onder 2 hierbo genoem is,
kom op die bedrag van R8 625 000 te staan.
5.4 Voordele van geboue vir die Sinode van Wes-Kaap
land:
Sonder enige gevaar van teenspraak kan gestel word
dat die geboue van die Hugenote Kollege wat in die
naam van die Sinode van Wes-Kaapland geregistreer
is, geen lopende finansiële voordeel vir die betrokke
sinode in die besonder inhou nie. Dit is ook uit die
voorafgaande duidelik dat die transportering op die
naam van die Sinode van Wes-Kaapland as gevolg
van ‘n sameloop van historiese omstandighede ge
skied het. Die voordeel wat die geboue en persele
wel vir die Sinode van Wes-Kaapland inhou, is een
wat hy deel met die ander sinodes wat belang het
en baat by die opleiding wat by die Hugenote Kollege
geskied, naamhik dat hoofsaakhik as gevolg van
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skenkings en oordragte hierdie opleidingsinrigting
van die kerk oor geboue en fasihiteite beskik wat
doelmatig is en vir die kerk baie mm gekos het.
Dit is nie makhik moontlik om die toewysing van
Kollege-fondse vir die onderhoud van die geboue
presies te bereken as ‘n persentasie van die bydraes
van die verskillende inkomstebronne van die Kollege
(hoofsaakhik: staatsubsidie, studentegelde en kerk
like bydraes) nie.
Die volgende kan egter opgemerk word:
(a> die onderhinge uitgangspunt is dat die geboue
en terreine wat as koshuise funksioneer se in
standhouding en uitbreidings uit die gedeelte
van die staatsubsidie wat daarvoor bedoel is en
uit studentegelde bekostig moet word. Dit hou
dus normaalweg nie vir die kerk (Algemene Sinode) enige finansiële imphikasies in nie. Hierby
moet in ag geneem word dat die koshuise en
koshuisterreine by verre die grootste deel van
die Kohlege se geboue en gronde uitmaak.
(b) Wat die akademiese geboue en terreine betref,
ontvang ons ‘n bedrag van die staat by wyse
van subsidie wat direk daarteen afgeskryf kan
word. In normale jare bly daar wel ‘n redelike
balans oor. Dit is ongelukkig nie moonthik om ‘n
spesifieke bedrag te noem nie, maar ‘n geskatte
gemiddelde kan in die omgewing van R60 000
per jaar wees. As die persentasiebydraes van
ons hoofinkomste bronne volgens die 1 989-begroting bereken word, kom die volgende aan die
hg:
Staatsubsidie:
Studentegelde:
Algemene Sinode:

70,5%
20,0%
7,8%

Die Algemene Sinode se pro rata bydrae tot bo
gonoomdo bahans van R60 000 sou du~ R4 680
beloop. Van hierdie geskatte bedrag betaal die
Sinode van Wes-Kaapland natuurhik self ‘n pro
rata-bydrae.
6. Raad van die Hugenote-Kollege:
6.1 Samestelhing van die Raad:
Die Raad bestaan uit die volgende lede:
1. Vier persone deur die Universiteit van Suid-Afrika
aangewys, naamlik die Rektor (of sy genomi
neerde), die Registrateur (Akademiese en
Studente-aangeleenthede>, die Dekaan van die
Fakulteit Teologie en die Dekaan van die Fakul
teit Lettere en Wysbegeerte van die Universiteit;
2. Vier lede deur die Sinode van Wes-Kaapland aan
gewys;
3. Een lid uit elk van die ander sinodes van die kerk
wat werkgewer is van afgestudeerdes van die
Kollege, deur so ‘n sinode aangewys;
4. Een verteenwoordiger van elk van die volgende
kommissies van die Algemene Sinode: Diens van
Barmhartigheid, Sending, Jeug, Ampsbediening
en Evangehisasie, deur die betrokke kommissies
aangewys;
5. Een verteenwoordiger van die Algemene Komi
tee van die Vrouediens;
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6. Een verteenwoordiger van elk van die Kerkrade
van die kerk se gemeentes waarin ‘n koshuis van
die Kollege gelee is, deur die betrokke kerkraad
aangewys;
7. Twee lede wat uit hoofde van besondere belang
stelling en bekwaamheid deur die Raad aan
gewys word;
8. Die Rektor van die Kollege;
9. Die Vise-rektor van die Kollege.
6.2 Dienstermyn:
Die lede word vir ‘n termyn van vier jaar aangestel,
normaalweg vanaf die een gewone vergadering van
die Algemene Sinode tot die daaropvolgende
gewone vergadering van die Algemene Sinode.
6.3 Konstituering:
Die Raad kies by konstituering aan die begin van ‘n
ampstermyn ‘n voorsitter en ‘n ondervoorsitter.
6.4 Sekretariaat:
Die Registrateur van die Kollege dien as sekretaris
van die Raad.
Die Rektor skryf verder dat hy graag die volgende duidelik
onder die aandag van die Kommissie wil bring:
1. Alhoewel bostaande deel uitmaak van die konsep
reglement wat nog deur die Algemene Sinodale Kom
missie oorweeg moet word, is dit ook opgeneem as
‘n Bylae by die ooreenkoms tussen die Universiteit
van Suid-Afrika en die Hugenote Kollege wat reeds
aanvaar is vir ondertekening. Enige wysiging daaraan
sal dus slegs weer met goedkeuring deur die Universi
teit kan geskied. Dit sal egter nie die inwerkingtreding
van die ooreenkoms vertraag nie.
2. Die voile Kollegeiaad vergadet t~urinaalweg slegs
eenkeer per jaar. ‘n Uitvoerende Komitee tree met
redelik wye bevoegdhede op.
3. Die Kollege wil nie absoluut vashou aan die gedagte
van ‘n Raad met so ‘n groot samestelling nie. Aan die
ander kant is moontlikhede om dit te verklein ook nie
eenvoudig nie. Die getal verteenwoordigers van die
Universiteit is nie op hierdie stadium sonder verleent
held onderhandelbaar nie. Die vier lede van die Sinode
van Wes-Kaapland kan verminder word, maar dit sou
om historiese en praktiese redes jammer wees en wat
koste betref is hulle nie ‘n noemenswaardige faktor
nie. Die lede van die nader sinodes sou kon verval,
rnaar dit sou jammer wees, want dit is ‘n noodsaak
like kontakpunt vir die Kollege met die sinodes en ge
biede waar ons afgestudeerdes diens lewer. Ek gb
nie dit sal in belang van die kerk en die Kollege wees
as verteenwoordiging van die genoemde kommissies
van die Algemene Sinode sou verklein word of weg
val nie. Kontak met die Vrouediens bly vir ons waar
devol. Die enigste ander afdeling wat koste-implika
sies mag he, is die bykomende lede, maar dit hoef nie
noodwendig die geval te wees nie.
Die getuienis namens die Hugenote-KoNegeraad kom dan tot
die volgende slotsorn:
Uit die voorgaande blyk dat:
1. Die Algemene Sinode per besluit die Hugenote
Kollege as sy verantwoordelikheid aanvaar het en ef
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fektief beheer en finansieel ondersteun. Dit kan soos
volg gestaaf word:
1.1 Die Algemene Sinode het in 1970 die Hugenote
Kollege formeel aanvaar as ‘n opleidingsinrigting van
die Ned Geref Kerk, met ‘n versoek aan die sinodes
om die werk op ‘n pro-rata-basis te steun.
1 .2 Die Algemene Sinode het in 1974 geoordeel dat die
beginselbesluit van 1970 ten opsigte van die
Hugenote-Kollege onverwyld geImplementeer moet
word en besluit om die Kollege, ingevolge die be
sluit van 1970, vanaf 1 November 1974 as sy ver
antwoordelikheid oor te neem. Die Algemene Sinode
het terselfdertyd bepaal watter orgaan (naamlik die
Kollegeraad) die Hugenote-Kollege narnens die Al
gemene Sinode prakties sou bedryf, en ook die be
groting van die Hugenote-Kollege goedgekeur en pro
rata verdeel. Daar is geen teenstrydigheid tussen die
besluite van 1970 en 1974 nie. Die beginselbesluit
van 1970 om die Hugenote-Kollege as opleidings
inrigting van die Ned Geref Kerk (Algemene Sinode)
te aanvaar was nie ‘n revisie nie en is nie herroep
of gewysig nie. Die Algemene Sinode het in 1974
bloot besluit om daadwerklik die ver
antwoordelikheid oor te neem vir die inrigting wat
hy in 1970 as sy inrigting aanvaar het.
1.3 Met hierdie besluit het die Algemene Sinode in 1974
die verantwoordelikheid vir die praktiese bedryf en
die finansies van die Hugenote-Kollege volledig oor
geneem en daarrnee sy bevoegdheid “om die werk
saamhede, beheer en verantwoordelikheid vir die
Kollege onder sy sorg te neem” bevestig, 5005 die
Hugenote-Kollege versoek het. Die Hugenote-Kol
lege was dus tevrede dat sy versoek verval.
1 .4 Die Algernene Sinode het in 1 978 die beskrywings
punt van Noord-Transvaal dat die Sinodes van Wes
en Noord-Kaapland versoek word om die sorg vir en
beheer oor die opleiding by die Hugenote-Kollege te
behartig afgewys.
1.5 Die Algemene Sinode het ook die voorstel in
genoemde beskrywingspunt dat die pro rata-verde
ling van die Hugenote-Kollege se goedgekeurde
begroting as “n aanbeveling aan die onderskeie
sinodes” sou dien, verwerp. Die pro rata-verdeling
was en is steeds ‘n verpligting waartoe die sinodes
deur die besluite van die Algemene Sinode verbind
Is.

1 .6 Die Algernene Sinode het dus by drie agtereenvol
gende vergaderings homseif gelyk gebly en konse
kwent sy bevoegdheid en vasberadenheid bevestig
om die verantwoordelikheid wat hy eenmaal op horn
geneem het na te korn.
1.7 Op een na het al die sinodes van die kerk hulle met
die besluite van die Algemene Sinode ten opsigte
van die Hugenote-Kollege vereenselwig. Slegs een
sinode het nog tot 1978 pogings aangewend om die
Hugenote-Kollege weer na die Sinode van
Wes-Kaapland te laat teruggaan. Die Algemene
Sinode het nie aan die versoek voldoen nie.
1 .8 Dit is ‘n vaste uitgangspunt van die presbiteriale stel
sel van kerkregering dat ‘n breër kerkvergadering
take onderneem wat nie op ‘n meer plaaslike viak
afgehandel kan word nie. Daarorn rnaak die Kerk
orde van die Ned Geref Kerk ook daarvoor voorsie
ning dat tot die taak van die Algemene Sinode be-
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hoort alle take wat deur sinodes na horn verwys
word of nie deur sinodes afgehandel kan word nie.
(Art 43.7).
2. Die Hugenote-Kollege duidelik Iaat blyk het dat hy ‘n
baie hod premie op sy band met die Algemene Sinode
plaas en die behoud daarvan as noodsaaklik vir sy
gesonde funksionering beskou.
Die volgende gevolgtrekking word dan gemaak:
Die Hugenote-Kollegeraad kom tot die volgende gevolg
trekkings in verband met die Hugenote-Kollege:
1. Die Raad is oortuig dat daar baie geldige redes vir die
behoud van die status quo ten opsigte van die
Hugenote-Kollege bestaan.
2. Die Raad begryp dat besluite wat die Algernene
Sinode in die verlede geneem het nie noodwendig be
teken dat die huidige situasie ten opsigte van die
Hugenote-Kollege gekontinueer moet word nie, maar
dit rnoet aangedui word dat die gronde waarop die
Algernene Sinode die besluite geneern het vandag nog
net so geldig is.
3. Die Kollege funksioneer nou reeds vir 19 jaar op die
bestaande grondsiag, en indien dit verander sou rnoes
word, sal dit nie sonder ernstige ontwrigting vir die
funksionering van die Kollege geskied nie.

4.3 dat die toegang van die Hugenote-Kollege tot al die
sinodes van die kerk, met die oog op bekendstelling,
studentewerwing, fondsinsameling en fasiliteite vir
praktykopleiding van sy studente onaangetas bly
voortbestaan.
4.2.14.3 Gevolgtrekking:
Die Kommissie is baie sterk van oortuiging dat die riglyne
wat reeds in hierdie verslag aangedui is, ook ten opsigte van
die Hugenote-Kollege deurgetrek moet word, naarnlik dat
die Algernene Sinode in die eerste plek beleidsinode moet
wees en so ver immer moontlik horn rnoet weerhou van
bepaalde werksaamhede self te onderneem. Daarby is die
Kornmissie nie oortuig dat die getuienis wat gelewer is
genoegsarne regverdiging bled dat die Hugenote-Kollege ‘n
werksaamheid van die Algernene Sinode moet bly nie. Die
besluite wat die Algernene Sinode in die verlede geneem het,
kan nie as argumente geld waarom die huidige situasie nood
wendig gekontinueer moet word nie.
Hier moet andermaal uitdruklik verwys word na die situasie
in verband met die opleiding van predikante: Die Algemene
Sinode stel die vereistes vir die opleiding van predikante vas,
rnaar dit is die sinodes wat die uitvoering van die beleid han
teer in die praktiese opleiding van die predikante met hulle
toesig oor die verskillende Fakulteite vir Teologie. Die Kom
missie is egter van oordeel dat gewaarborgde voorsiening
gemaak moet word ten opsigte van die finansidle situasie.

4.2.14.4 Aanbeveling:
Die Algemene Sinode besluit dat

Die hele aangeleentheid is na die Moderamen van die Sinode
van Wes-Kaapland verwys wat dit aan die betrokke Sino
dale Kommissie voorgelé het. Die ter sake besluite van die
Sinodale Kommissie lees soos volg:
3.

Die Sinodale Kommissie vereenseiwig horn met die
weergawe en vertolking van Algemene Sinode-be
sluite soos voorgelé deur die Hugenote-Kollegeraad
en in die verslag opgeneem, en oordeel dat daar
gewigtige redes is waarom die status quo ten op
sigte van die Hugenote-Kollege gehandhaaf moet
word naamlik dat die Hugenote-Kollege volledig die
verantwoordelikheid van die Algemene Sinode bly.

4. Indien die handhawing van die status quo nie moontlik
sou wees nie, beveel die Sinodale Komrnissie aan:
4. 1 dat die Algernene Sinode die Sinode van Wes-Kaap
land versoek orn die beheer en bedryf van die Hu
genote-Kollege narnens horn te behartig met dien
verstande
4.2 dat die finansidle verantwoordelikheid vir die
Hugenote-Kollege, kragtens ‘n goedgekeurde begro
ting, steeds deur die Algemene Sinode gedra sal
word, en

1. die Hugenote-Kollege ‘n werksaamheid van die Sinode
van Wes-Kaapland sal wees, met ‘n geskrewe oor
eenkoms tussen die Algemene Sinode en die Sinode van
Wes-Kaapland waarin onder andere die volgende ge
waarborg word:
1 .1 die finansiële verantwoordelikheid ten opsige van die
Hugenote-Kollege, kragtens ‘n aanvaarbare en goed
gekeurde begroting, deur die Algemene Sinode gedra
sal word;
1 .2 die toegang van die Hugenote-Kollege tot al die sinodes
van die kerk met die oog op bekendstelling, studente
werwing, fondsinsameling en fasiliteite vir praktyk
opleiding van sy studente onaangetas sal bly voort
bestaan;
2. die Algemene Kommissie vir Fondse opdrag kry om in
die opstel van die ooreenkoms waarna in punt 1 verwys
is, inisiatief te neem;
3. Hierdie besluit geImplementeer word nie later nie as 1
April 1992.
DS J V W DU PLESSIS
VOORSITTER

DS PS STRUMPFER
VERSLAGSKRYWER
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13. Vers~ag van d~e

ALGEMENE SEND~NGKOMMISSIE
Statistiek
34
Lidmatetal NG Kerkfamilie
35
Finansiële ondersteuning van sinodes aan
sending
36
Gelegitimeerdes en lidmate van die NG Kerk
in diens van ander kerke

~NHOUD
Punte
Administrasie
1
Emeritaat ds P E S Smith
2
Rasionalisering
3
Verteenwoordiging in ASSK
va a I

Algemeen
37
Slot
—

Noord-Trans

Beleid
4
Algemene Sendingreglement
5
Beroepbaarheid van Predikante binne die
familie van Ned Geref Kerke
Sendingmotivering
6
Standpuntstelling oor Sending
7
Navorsing oor sendingmotivering
8
Sendingjaar
9
LTP-kursus oor menseverhoudings
Navorsing
10
Die Instituut vir Sendingwetenskaplike
Navorsing (ISWEN)
11
Missionêre Predikante
12
Bediening aan gemeenskappe in informele be
huisingskemas
13
‘n Begeleidingsisteem vir sending- en diens
werkers
14
Skakeling, Samewerking en Eenheid binne die
NG Kerkfamilie
15
Sending, Kerkopbou en Interkerklike huip
verlening binne die Ned Geref Kerkfamilie
Missionêre Diakonaat
16
Armoede
17
Onderwysdiakonaat
18
Adviessentrums
19
Huishulpe en plaasarbeiders
20
Diakonaat: Geleentheid vir jongmense
21
Die Bantwane van Moutse
Inligting
22
Die Sendingblad
Koördinering
23
Ondersteuning Reformed Church in Africa
24
Geestelike Eeufeesmonument Sending
25
Namibië: HuIp nodig vir Boesmansending
26
Wéreldsending
27
Sending onder Kommuniste
28
Die Christelike Lektuurfonds en sy dienste
Verstedeliking en Bedryfsbediening
29
Skakelkommissie vir Verstedeliking en
Bedryfsbediening
30
Aanbevelings van die Kongres oor Arbeid en
Industrie
31
Swart verstedeliking en behuising
32
Die Kerk en trekarbeid
33
Vinnige vervoernetwerk

ADM~NISTRAS~E
1. EMER~TAAT DS P.E.S. SMDTH
1.1 Ds P.E.S. Smith het na 23 jaar as Predikant in Alge
mene Sinodale Diens: Sending op 12 Julie 1988 sy emeri
taat aanvaar.
1 .2 In oorleg met die Algemene Kommissie vir Fondse is
besluit om in afwagting van die versiag van die Kommissie
vir Rasionalisering nie die vakature te vul nie, maar voor
siening te maak vir ‘n deeltydse Redakteur vir Die Sending
blad. Die pos is vir prof PGJ Meiring aangebied en hy het
dit aanvaar.
1.3 Op sy jongste vergadering het die ASSK besluit om,
met die oog op rasionaliseririg, nie die vakature wat met die
aftrede van ds Smith ontstaan het, te vul nie, en om met
die reeling van ‘n deeltydse Redakteur vir Die Sendingblad
voort te gaan.
1.4 Aanbeveling
Die Algemene Sinode betuig sy dank teenoor ds P.E.S. Smith
vir sy toegewyde diens aan die Algemene Sinode oor ‘n tyd
perk van 23 jaar en bid horn en rnev Smith ‘n geseende
rustyd toe.

2. RAS~ONAUSERHNG
Die ASSK het sy medewerking aan die Kommissie vir
Rasionalisering gegee en het self bepaalde maatreëls getref:
2.1 Die kantoor is gerekenariseer en twee poste (redak
sionele assistent vir Die Sendingblad en sekretaresse) is van
voldag na vyf-agtstedag afgeskaal.
2.2 Vergaderingkoste word bespaar deur blokbesprekings
in hotelle en deur net werklike koste, tot ‘n maksimum van
die vasgestelde daggelde, te betaal.
2.3 Die ledetal van subkommissies is verklein.
2.4 Soos hierbo vermeld, is besluit om nie die vakature wat
met die vertrek van ds Smith gelaat is, te vul nie.
2.5 Die ASSK het teenoor die Rasionaliseringskommissie
onderneem om self te besin oor die prinsipiële regverdiging
van die voortbestaan van die NG Sendinguitgewers en die
NG Sendingpers as newedienste van die Christelike Lektuur
fonds.
2.6 Die ASSK het aanvanklik met die AKAE, AKDB en AJK
en later met die Rasionaliseringskommissie saamgewerk in
die besinning oor die herstrukturering van die kommissies
van die Algemene Sinode en steun die aan beveling dat die
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evangelisasie-komponent van die AKAE deur die ASSK be
hartig word. Aanbevelings in die verband word deur die
Rasionaliseringskommissie voor die Sinode gele, waaronder
wysigings aan die kerkorde en ‘n naamsverandering van die
Kommissie van die belangrikste is.
Oor die naam van die Kommissie was daar in die ASSK ver
skil van mening. Die naam ALGEMENE KOMMISS~E VIR
SENDING EN EVANGELISASIE is uiteindelik aan die Kom
missie vir Rasionalisering deurgegee, maar dit kan help as
die saak verder deur die Tydelike Sendingkommissie be
spreek word voordat die aanbeveling voor die Sinode dien.
2.6.1 Aanbeveling
Die aanbeveling van die Kommissie vir Rasionalisering oor
die nuwe naam vir die ASSK word na die Tydelike Sending
kommissie verwys.

3. VERTEENWOORDDG~NG
NOORD-TRANSVAAL

~N

ASS K:

ALGEMENE SEND~NGKOMM~SS~E
4.2 WYSIGINGS VOORGESTEL
Die ASSK lé die volgende voorstelle tot wysiging van die
Algemene Sendingreglement aan u voor:
4.2.1 Punt 1.1
Tans lees die punt soos voig:
“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 Hom ‘n gemeente deur sy Woord
en Gees vergader.
Deur die gemeente
1. laat God tot by die voleinding sy Woord aan die gevalle
wéreld verkondig,
2. bring Hy die gemeenskap van die heiliges uit alle nasies
tot stand en
3. laat Hy diens aan die wêreld in nood lewer.

3.1 Die ASSK het die ASK in 1989 versoek “om goed te
keur dat die voorsitter van die SSK van Noord-Transvaal as
Sendingsekretaris sitting neem op die ASSK, soos die geval
met Wes-Transvaal is”.

So laat Hy sy koninkryk kom tot by die voleinding van die
wéreld.”

3.2 Die ASK het besluit om van die versoek kennis te neem
en dat die ASSK self die saak aan die Algemene Sinode moet
voorlê.

Aanbeveling
In Pt 1.1 verander die woord “handeling” na “heilshande
ling” in die eerste reel, en skrap “tot by die voleinding” in
Pt 1.1.1

3.3 Die ASSK doen dit graag en motiveer sy versoek
volg:

4.2.2 Punte 1.4 en 1.5
Tans lees die punte soos volg:

SOOS

3.3.1 ‘n Presedent is reeds in 1983 geskep toe die destydse
Breë Moderatuur die versoek van die SSK van Wes-Trans
vaal, gesteun deur die ASSK, toegestaan het dat ds JvW
du Plessis die SSK van Wes-Transvaal in die ASSK ver
teenwoordig in die plek van dr CH Badenhorst, wie se pos
as Sendingsekretaris na sy aftrede nie gevul is nie. (‘n Soort
gelyke reeling ten opsigte van Suid-Transvaal is ook goed
gekeur, maar was later onnodig omdat die Sinodo wel ‘n
Sendingsekretaris benoem het.)

1 .4 “Dit is in die eerste instansie die roeping van elke lid
maat en van die plaaslike kerkraad om diensbaar in die hand
van God te wees vir die uitvoering van die sendingtaak. Dit
behels die verkondiging van die evangelie aan nie
gekerstende mense.”

3.3.2 Die voordeel van hierdie reeling is eerstens dat
sinodes gelyke verteenwoodiging in die ASSK geniet afge
sien daarvan of hulle ‘n voltydse sendingsekretaris het of
nie; en tweedens dat die ASSK die kennis kan benut van
die persoon wat die werk van sendingsekretaris in die
betrokke sinode doen al is dit nie in voltydse hoedanigheid
nie.

Aanbeveling
Verander punte 1.4 en 1 .5 sodat dit lees:

3.3.3 Die argument van kostebesparing wat hierteenoor
genoem sou kon word weeg nie op teen die voordele in 3.3.2
genoem nie.
3.4 Aanbeveling
Die Algemene Sinode interpreteer Art 2.4 van die Reglement
vir die ASSK so dat dit nie noodwendig voltydse predikante
met opdrag Sending hoef te wees nie.

BELEID
4. ALGEMENE SENDDNGREGLEMENT
4.1 REGLEMENT GOEDGEKEUR
Die ASSK het kennis geneem van die goedkeuring van die
Algemene Sendingreglement deur die Algemene Sinodale
Kommissie nadat dit deur die Algemene Regskommissie
nagesien is.

1.5 “Waar omstandighede dit vereis, onderneem
gemeentes ook in kerkverband van ring en sinode
sendingwerk.”

“1.4 Sending en evangelisasie is die gerigtheid van die kerk
na buite. Dit is die arbeid aan nie-gekerstendes en mense
wat buite kerkverband geraak het.
1.5 Sending en evangelisasie is die roeping van elke lidmaat
asook van die plaaslike kerkraad. Waar die omvang en ander
omstandighede van die werk dit vereis, word dit in kerk
verband van ring en sinode onderneem.”
4.2.3 Punt 2.1.2
Die punt lui tans soos volg:
“Dit is die plig van die kerkraad om die gemeente te moti
veer en toe te rus om as missionêre gemeente betrokke te
wees by die heilshandeling van God met die wêreld. Hier
die betrokkenheid sluit in persoonlike getuienis deur woord
en lewe, die beoefening van geloofsgemeenskap, voorbid
ding, rentmeesterskap en die diens van barmhartigheid.”
Aanbeveling
Voeg by na “barmhartigheid” aan die einde van die punt:
“en die ywer vir reg en geregtigheid in die samelewing.”
4.2.4 Punt 2.1.4
Die punt lui tans soos volg:

ALGEMENE SENDINGKOMMISSIE
“Elke kerkraad onderneem sendingwerk binne sowel as
buite eie gemeentegrense na gelang van omstandighede. In
alle gevalle geskied hierdie werk in oorlegpleging met, en
waar moontlik in samewerking met ander lede van die Ned
Geref Kerkfamiiie (gemeente, ring of sinode) wat belang mag
he by die betrokke werksaamheid of wat ook in die betrokke
gebied ressorteer.”
Aanbeveling
Skrap die woorde aan die einde: “of wat ook in die betrokke
gebied ressorteer”.
4.2.5 Punt 2.1.10
Die punt iui tans soos volg:
“Deur middel van bedienings op die terreine van byvoorbeeld
mediese werk, onderwys, Iektuurvoorsiening, tegniese huip
middeis, sosio-ekonomiese opheffing en missionére barm
hartigheidsdiens streef die kerk daarna om die koninkryk van
God op omvattende wyse met woord en daad te dien.”
Aanbeveling
Voeg na die woorde sosio-ekonomiese opheffing in: “getuie
nis teenoor die owerheid”.
4.2.6 Punt 2.4.1
Die punt lui tans soos voig:
“Die kerke en organisasies moet van hoofsaaklik gerefor
meerde belydenis wees.”
Aanbeveling
Punt 2.4.1 word soos voig gewysig:”Die kerke en organisa
sies moot van protestants-christelike belydenis wees.”
4.2.7 Punt 2.4.4
Die punt ui tans soos volg:
“Van Ned Geref Kerk-werkers word enersyds verwag om
gelrou te bly aan die leer van hulle kerk.’~
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5. BEROEPBAARHEID VAN PREDIKANTE
BINNE DIE FAMIUE VAN NED GEREF
KERKE
5.1 Kerk en Samelewing (par 272) aanvaar in beginsel die
erkenning van legitimasie en die wedersydse beroepbaarheid
van evangeliedienaars in die NG Kerkfamilie. Daar word
bepaal dat die aangeleentheid “by wyse van onderlinge
ooreenkomste met inagneming van die verskillende vereistes
van die reglement vir die legitimasie van leraars” gereël
word.
5.2 Die Algemene Sinode het egter ‘n ander besluit hier
oor geneem (Hand. 1986 bl 678/6.12.1) wat in die “Regle
ment vir die reeling van die opleiding en legitimasie van
evangeliebedienaars” opgeneem is (KG 1986 bI 40/5.3.9)
en wat sO lui:
“Predikante van die familie van Ned Geref Kerke is beroep
baar binne die Ned Geref Kerk sodra ‘n leraar van die familie
van Ned Geref Kerke met bewys van lidmaatskap na ‘n
gemeente van die Ned Geref Kerk oorgekom het, en horn
by die Algernene Regskommissie vir beroeping aangemeld
het.”
5.3 Hierdie besluit maak dit ondenkbaar dat ‘n beroep langs
die weg uitgebring kan word. Dit kan kwalik van ‘n leraar
van ‘n ander lidkerk verwag word orn eers as leraar van sy
kerk te bedank, dan sy attestaat as lidrnaat op te vra, dan
aansoek om lidmaatskap van ‘n Ned Geref gerneente te doen
en indien sy aansoek slaag dan by die Algernene Regskom
rnissie vir beroeping aan te meld.
Vir alle praktiese doeleindes verseker genoemde Pt 5.3.9
van die Reglement dus dat sodanige beroep nie sal plaas
vind nie.
Die ASSK is oortuig daarvan dat dit nie die bedoeling van
die Algemene Sinode was en is nie, en doen dus die vol
gende aanbeveling:

Aanbeveling
Skrap die woord “enersyds”.

5.4 Aanbeveling
Die Algemene Sinode besluit om Pt 5.3.9 van die Reglement
vir die Reeling van die Opleiding en Legitimasie van
Evangeliebedienaars te wysig om te lees:

4.2.8 Punt 2.5.1.3
Die punt Iui tans soos voig:

“Predikante van die Ned Geref Kerkfamilie is binne die Ned
Geref Kerk beroepbaar.”

Predikante en proponente van die Ned Geref Kerk wat ‘n
werk saam met ander kerke of organisasies wil aanvaar wat
1. na die oordeel van die Algemene Regskommissie ‘n
geestelike karakter dra,
2. met die verkondiging van die Woord in regstreekse ver
band staan en
3. ten bate van die Ned Geref Kerk geag word,
kan by die ARK aansoek doen vir die behoud van proponentstatus.
Indien proponentstatus aan hulle toegeken word, moet hulle
hulie elke twee jaar by die Algemene Regskommissie aan
meld en met opgawe van redes aansoek doen om verleng
ing van behoud van status.
Aanbeveling
In pt 3 word die woorde “ten bate van die Ned Geref Kerk
geag word” vervang met “nie strydig is met die doelstellings
van sending soos deur die Ned Geref Kerk in Pt 1.1 van hier
die reglement geformuleer nie en wat in ‘n bepaalde verband
tot die Ned Geref Kerk (gemeentelik of andersins) staan.”

SEN D~NGMOTIVERING
6. STANDPUNTSTELLING OOR SENDING
6.1 Die ASSK het, na aanleiding van ‘n opname in 1987,
onder die indruk gekom dat
6.1.1 slegs ‘n klein persentasie van die lidmate van die Ned
Geref Kerk op een of ander wyse prakties by die sending
werk van die Kerk betrokke is, terwyl byna almal bely dat
sendinggetuienis ‘n Bybelse opdrag is.
6.1.2 ‘n betreklik groot persentasie meelewende lidmate
by buitekerklike organisasies betrokke is.
6.2 Die ASSK het na aanleiding hiervan die volgende
gedoen:
6.2.1 Sinodale Sendingkommissies is versoek om aandag
te gee aan die redes vir die agteruitgang in sendingbelang
stelling, en om veral aandag te gee aan die skepping van
kanale om:
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lidmate opnuut prakties by sendingwerk in eie gemeente
en sinodaleverband te betrek;
lidmate by gesamentlike sendingaksies met die NG
Susterkerke te betrek.

6.2.2 Omdat onduidelikheid oor wat met sending bedoel
word, aangedui is as een van die oorsake van die gebrek
aan sendingbelangstelling, het die ASSK besluit om die Al
gemene Sinode te versoek om weer ‘n duidelike besluit
daaroor te neem.
6.3 Aanbeveling
6.3.1 Die Algemene Sinode besluit opnuut:
6.3.1.1 dat die Ned Geref Kerk in sy seridingb&eid ‘n om
vattende Koninkryksbenadering handhaaf waarvolgens ge
streef word om sover moontlik in al die behoeftes van die
tota~e mens in elkeen se besondere omstandighede te
voorsien;
6.3.1.2 dat binne die Koninkryksbenadering van die sen
ding van die Ned Geref Kerk, die verkondiging van Jesus
Christus as enigste Verlosser en Saligmaker, altyd sentraal
as vertrek-, fokus- en eindpunt staan;
6.3.1.3 dat die Christusverkondiging altyd deur Jesus
gerigte dade en gesindheid gekenmerk moet wees.
6.3.2 Teen hierdie agtergrond roep die Algemene Sinode
sinodes, ringe en gemeentes op om:
6.3.2.1 die onvoltooide sendingtaak in eie omgewing te
identifiseer;
6.3.2.2 onder leiding van die Heilige Gees te beplan en wee
te vind om die verlossingsboodskap uit te dra aan alle nie
gelowiges, die gemeenskap van die heiliges te beoefen en
diens aan die wêreld in nood te lewer.
6.3.2.3 te voihard in voorbidding.

7. NAVORS~NG OOR SEND~NGMOflVE
RING
Die ASSK het ISWEN gevra om navorsing te doen oor die
Iae viak van sendingbelangstelling en -betrokkenheid in die
hele NG Kerkfamilie.

ALGEMENE SENDINGKOMMeSSIE
Pinkster. Die ideaal was dat op bepaalde Sondae in gemeen
tes van al vier kerke dieselfde preekstof behandel sou word.
Aktiwiteite waarby elke gemeente — kerkrade, vroue
dienste, jeugaksies — betrek kon word, is voorgestel.
Veel is van gebed gemaak. Gebedsonderwerpe vir elke
maand is in die program of “almanak” vir die Sendingjaar
aangedui.
In opdrag van die Sinode (Hand 1986, bI 648) is ‘n inligtings
brosjure oor die Sending van die NG Kerk onder die titel “Die
Oes is Groot” opgestel. Vir elke sinode is sy eie gedruk met
algemene inligting wat vir almal dieselfde is, en besondere
inhigting wat net op die betrokke sinode van toepassing is.
Die SSK’s het vir die verspreiding van die brosjure gesorg.
‘n Kongres oor die onvoltooide sendingtaak is van 1 2-1 5
Julie 1988 in Pretoria gehou. Sewe-honderd-en-vyftig vol
wassenes het dit bygewoon en 350 jongmense die jeug
sendingkongres wat deur die AJK gereel is. Die aand
byeenkomste is gesamentlik gehou.
Die kongres was ook die voortvloeisel en kulminasiepunt van
ISWEN se navorsingsprojek oor die onvoltooide sendingtaak.
Die personeel van ISWEN was dan ook vir reelings van die
kongres verantwoordelik. Geen besluite is geneem nie, maar
‘n kongresboodskap, gerig aan lidmate van die Ned Geret
Kerkfamilie, is goedgekeur en uitgestuur. (Die kongresbood
skap is by die sekretaris beskikbaar.)
Die Sendingjaar is deur verteenwoordigers van die SSK’s
positief geëvalueer: dit het ‘n belangrike bydrae gelewer om
die sending onder die aandag van lidmate te bring en
sendingbetrokkenheid te bevorder; kongresgangers het met
groter kennis en entoesiasme na hub gemeentes terug
gegaan; verskeie gemeentes het nuwe projekte aangepak
om die evangelie te verkondig, plaaslik en elders in die
wéreld, en in talle gemeentes is uitgereik na ander
gemeentes van die Ned Geret Kerkfamilie, en is saam oor
probleme besin en aan opbossings gewerk.
8. Aanbevelings
8.1 .1 Die Algemene Sinode betuig sy dank aan Sinodale
Sendingkommissies, ringe, kerkrade, die vrouediens, Ieraars
en lidmate wat meegewerk het am van die Sendingjaar ‘n
sukses te maak.

8. SENDINGJAAR

8.1.2 Die Algemene Sinode spreek sy opregte dank teenoor
die betrokke kommissies van die NG Susterskerke uit vir hul
hartlike samewerking met die reel van die Sendingjaar.

Die ASSK het in opvolging van die besluit van die Algemene
Sinode in 1986 die Sendingjaar vir 1988 gereël. Dit is in
samewerking met die NG Sendingkerk, die NG Kerk in At ri
ka en die Reformed Church in Africa gedoen.

8.1.3 Die Algemene Sinode versoek sinodes, ringe en kerk
rade am hulle steeds te beywer am soveel moontlik van die
lidmate betrakke by die Sending te kry.

Die leuse was: “Sodat die wêreld kan gb” en die doel was
om soveel moontlik van die lidmate van die vier kerke
betrokke by die Sending te kry. Die betrokkenheid moet
wees:
Persoonlik: Christenwees is per definisie sendeling wees.
Gesamentlik: lidmate uit die vier kerke moet uitreik na
mekaar.
Omvattend: die sosio-ekonomiese, staatkundige en
ekologiese dimensies van die evangelie moes belig word.
Wêreldwyd: die evangelie moet tot in die uithoeke van die
wéreld verkondig word.
‘n Program is beskikbaar gestel wat by die hoofmomente
van die kerkjaar aangesluit het. Preeksketse van die geleent
hede is beskikbaar gestel by vir die Lydenstyd, Paasfees en

9. LTP-KURSUS OOR MENSEVERHOU
D~NGS
Die ASSK het met die Kommissie vir LTP saamgewerk om
die kursus “Bybellig op Verhoudings” in 1988 as deel van
die LTP-program te laat verskyn. Dit het Kerk en Samelewing
as grondslag.

NAVORS~NG
10. D~E IINST~TUUT V~R SEND~NGWETEN
SKAPUKE NAVORS~NG USWEN)
10.1 BEHEER
lswen word beheer deur ‘n Advieskomitee waarop die ASSK
twee persone benoem en dr P Rossouw as Direkteur van

ALGEMENE SENDINGKOMMDSSDE
Ekumene van die Algemene Sinode ook dien. Die professore
in Sendingwetenskap te SteNenbosch en Bloemfontein ver
teenwoordig hulle fakulteite as meewerkende liggame op
die Advieskomitee.
Die Dagbestuur van Iswen vergader twee keer per jaar en
die ASSK word deur sy Sekretaris daarop verteenwoordig.
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‘n rasionaliseringsprogram waartoe die Universiteit gedwing
word vanweë moeilike finansiële omstandighede.
As gevoig hiervan moes sommige institute sluit. Hoewel daar
aandag aan nuwe riglyne vir die bestaan en aktiwiteite van
institute gegee sal moet word, was die Universiteit heelte
mal tevrede met die voortbestaan van Iswen en bereid om
70% van die pos van prof Kritzinger te bekostig.

10.2 PERSONEEL
10.2.1 Dr J J Kritzinger, wat sedert 1 Januarie 1981 as
tydelike en vanaf 1987 as permanente voltydse Senior
Navorser by lswen werksaam is, is vanaf 1 Januarie 1989
as medeprofessor en Direkteur van Iswen benoem. Hy het
ook sekere doseerpligte in die Departement Godsdiens- en
Sendingwetenskap.

10.6.2 Aanbeveling
Die Algemene Sinode van die Ned Geref Kerk bedank die
Universiteit van Pretoria vir die voortbestaan van die ~nstituut
vir Sendingwetenskap~ike Navorsing by die Fakulteit
Teologie (Afd B), asook vir sy finansiële en ander steun aan
die werksaamhede van die Instituut.

10.2.2 Voor horn het prof D Crafford as Direkteur van
Iswen opgetree. Waar hy na die vertrek van prof CWH
Boshoff hoof van die Departement geword het, met ver
meerderde pligte, het die aanstelling van prof Kritzinger as
Direkteur van lswen verligting gebring.

10.7 KONTRAKNAVORSING:
DEPARTEMENT
ONTWIKKELINGSHULP EN DIE STAAT
Die Departement het lswen versoek om teen vergoeding
navorsing vir horn te doen oor: Die versoenbaarheid van
tradisionele gebruike van Swartmense met die Christelike
Etiek.

10.2.3 Dr JM Cronjé werk nog op ‘n jaar-tot-jaar basis by
Iswen. Hy behartig die kantoor en die opbou van ‘n databank waaroor later verdere mededelings gedoen word.
10.3 KONSULTASIE IN BLOEMFONTEIN IN 1986
In samewerking met die plaaslike sendingkantoor en
Departement van Godsdiens- en Sendingwetenskap is daar
op 6 tot 7 Augustus 1986 in die geboue van die gemeente
Bloemfontein-Noord ‘n konsultasie oor die onderwerp Per
soneel vir die Sending gehou. ‘n Bundel van 14 studiestukke
ter voorbereiding vir die simposium is vooraf onder die titel
Medewerkers van God beskikbaar gestel.
Die simposium is ook bygewoon deur verteenwoordigers van
die Jeug, die Vrouediens en die ander lede van die familie
van Ned Geref Kerke. ‘n Vrugbare bespreking van die taak
van die sendingwerker(ster) onder hedendaagse omstandig
hede het plaasgevind. Dit was ock goeie voorbereiding vir
die landswye Sendingkongro~ van 19~8
10.4 ISWEN EN EKUMENIKA
Die ASSK het die volgende versoek tot die Algemene Sinode
van 1986 gerig: ‘~Die Algemene Sinode keur die beginsel
goed dat Iswen se funksies uitgebrei word tot navorsing oor
die Ekumene”.
Die Sinode het die versoek goedgekeur en R3 000 per jaar
daarvoor gestem. Die dienste van doktorale student prop
G Gous is verkry en hy werk mee aan die publikasie: Inlei
ding tot die Ekumene met besondere verwysing na Suid
Afrika. As voorbereiding tot die navorsing het hy alle be
sluite van sinodes van die Ned Geref Kerk oor die Ekumene
versamel en tematies gerangskik. Hierdie publikasie oor die
besluite sal eersdaags by ISWEN beskikbaar wees.
10.5 LANDSWYE SENDINGKONGRES 1988
Die ASSK was verantwoordelik vir hierdie kong~es, maar het
die personeel van Iswen versoek om die nodige plaaslike reë
lings vir die hou van die kongres by die Universiteit van
Pretoria te tref.

lswen het daartoe ingestem en die dienste van doktorale stu
dent Pieter Theron daarvoor bekom. Hy het die werk afge
handel en sy verslag het in Julie 1987 in die vorm van ‘n
boekie van 102 bladsye met die titel Die Kerk en tradisionele
Swart gebruike verskyn.
10.8 WERELDSENDINGKONGRES LAUSANNE II,
MANILA 10-20 JULIE 1989
Die Direkteur van Iswen, prof JJ Kritzinger, het ‘n uitnodi
ging na hierdie belangrike kongres ontvang. Met finansiële
hulp van die Universiteit was hy in staat om dit byte woon.
10.9 ISWEN—LESING
Die Dagbestuur van Iswen het besluit dat daar jaarliks op
‘n geskikte c~atum (in aansluiting by die ASSK-vergadering
en/of die jaarlikse konferensie van die Suid-Afrikaanse Werk
gemeenskap vir Sending) ‘n openbare lswen-lesing deur een
of andor kundige ~ g~l9wer ~al word
Die eerste lesing is in Januarie 1990 gelewer.
10.10 NAVORSINGSPROJEKTE
10.10.1 Die Onvoltooide Sendingtaak in Suid-Afrika. Hier
die groot navorsingsprojek, wat ook op versoek van die Al
gemene Sinode deur JJ Kritzinger en ‘n aantal medewerkers
onderneem is, is in 1987 voltooi. Die amptelike oorhandiging
van die verslag aan die RGN, wat die navorsing finansieel
gesteun het, het op 9 September 1 987 by die Teologiese
Fakulteit (NG Kerk) plaasgevind.
Genoemde verslag bestaan uit 34 boekdeeltjies wat
gesamentlik duisend bladsye beslaan.
Daarna het prof Kritzinger op versoek ‘n samevattende ver
slag oor die hele projek geskryf. Dit het in Julie 1988 ver
skyn met die titel DIE ONVOLTOOIDE SENDINGTAAK IN
SUID-AFRIKA, 116 bladsye. Hy het ook ‘n Engelse weer
gawe daarvan die hg laat sien: THE SOUTH AFRICAN CON
TEXT FOR MISSION wat deur Lux Verbi uitgegee is.

Oor hierdie kongres word by pt 8 van hierdie verslag vol
ledig verslag gedoen.

Hierdie was ‘n groot en belangrike navorsing, wat nie net
‘n onderwerp en toehigting aan die Sendingkongres voorsien
het nie, maar wat ook deur ander kerke en selfs staats
departemente aangekoop en gebruik is.

10.6 EVALUERING EN RASIONALISERING
10.6.1 Die werksaamhede van alle institute aan die Uni
versiteit, insluitende die van Iswen, word elke drie jaar deur
die Universiteit geëvalueer. Dit is weer in die tydperk tus
sen die sinodes gedoen. Dit het ook gepaard gegaan met

10.10.2 Kerk, Religie en Ontwikkeling
Na afhandeling van die navorsing oor die Onvoltooide
Sendingtaak in SA het prof Kritzinger begin met boge
noemde navorsingsprojek. Sosio-ekonomiese ontwikkehing

319
is uiters noodsaaklik, maar vlot meermale nie na wense nie.
Wat is die rede? Speel die tradisionele religie ‘n rol daarin?
Wat is die doel van ontwikkeling? Hierdie en ander vrae sal
ondersoek word en so ver moontlik van antwoorde voor
sien word. Dit word as ‘n multidissiplinêre navorsing met
behuip van professore uit ander vakgebiede as teologie
aangepak. Finansiële steun word ook van die RGN verkry.

10.11 NUWE PUBLIKASIES VAN ISWEN
Sedert die Iaaste Algemene Sinode vergader het, het die vol
gende boeke verskyn:
10.11. The Road Ahead deur prof WJ van der Merwe, ‘n
Engelse uitgawe van sy Die Pad Vorentoe oor verhoudinge
binne die familie van NG Kerke.
10.11.2 Church and Development. An annotated biblio
graphy, deur prof DF Möller en prof JJ Kritzinger, 99
bladsye.

ALGEMENE SENDINGKOMMISSIE
10.14 HULP REKENARISERING KERKARGIEF,
TRANS VAAL
Van die Argief van die Ned Geref Kerk van Transvaal is ‘n
versoek ontvang om te help met die beplanning en uitvoering
van ‘n mikro-ontsluitingstelsel, soortgelyk aan die van
lswen, van notules en ander argiefstukke in sy besit, en
moontlik ook van Die Kerkbode en Die Voorligter. lswen het
horn ook hiertoe bereid verklaar en het reeds aansienlike hulp
verleen.
10.15 FINANSIELE HULP
Die Algernene Sinode het die afgelope vier jaar die volgende
finansiële ondersteuning aan die werksaamhede van lswen
gebied:
Vir algemene navorsing
R12 500 p1
Vir ekumeniese navorsing
R 3 000 p1

10.11.3 Die Boek waarin God met mense praat: ‘n Kort in
leiding tot die Bybel, 132 bladsye, deur dr JM Cronjé in die
Chewa-taal van Sentraal-Afrika geskryf. Dit word ook in die
Sjonataal van Zimbabwe vertaal.

10.16 Aanbeveling
Die Algemene Sinode betuig sy dank en waardering teenoor
lswen vir die belangrike dienste wat hy aan die Kerk en by
name sy sendingaktiwiteite gelewer het en nog lewer. Die
volryke seen en leiding van die Here word die lnstituut toe
gebid.

10.11.4 Die Kerk en tradisionele Swart gebruike, deur Pie
ter Theron, 102 bladsye.

11. M~SS~ONERE-PRED~KANTE: BENA-.
M~NGE EN FUNKS~ES

10.11 .5 Die Onvoltooide Sendingtaak in Suid-Afrika, deur
prof JJ Kritzinger, 11 6 bladsye. Gebaseer op 34 streek
studies in die reeks: Die Onvoltooide Sendingtaak.
10.11.6 The South African Context for Mission, deur prof
JJ Kritzinger, 148 bladsye.

Dit het vir die ASSK duidelik geword dat daar dikwels ver
warring ontstaan oor die benaming en funksie van rnissio
nêre predikante/sendelinge. Daar kom ook soms weerstand
teen die benaming “sendeling” vir ‘n geordende van die Ned
Geref Kerk wat as leraar in een van die ander kerke van die
Ned Geref Kerkfamilie dien.

10.11.7 Die aantrekkingskrag van die Marxisme vir die Der
de Wêreld, deur prof J du Preez. 64 bladsye.

Ten einde misverstand uit die weg te ruim, versoek die ASSK
die Algemene Sinode om te besluit:

10.11.8 Salig die Vredemakers, ‘n geskiedenis van die kerk
in SWA/Namibië, deur dr GL Buys en prof JJ Kritzinger, 274
bladsye.

11.2 Aan beveling
Die Algemene Sinode besluit soos volg oor die benaminge
en funksies vir geordendes van die Ned Geref Kerk in ver
band met ‘n missionêre bediening:

10.11.9 Getuie van Gods Genade. ‘n Dankbaarheidsbundel
aan dr Johannes M Cronjé ter geleentheid van sy 75ste ver
jaarsdag, onder redaksie van prof JJ Kritzinger, 11 5 blad
sye.
10.12 REKENARISERING VAN NAVORSINGS
MATERIAAL
As lnstituut vir navorsing oor die sending, beskou lswen horn
ook verantwoordelik vir die ontsluiting van navorsings
materiaal wat verborge lê in notules van kerklike vergade
rings, sendingtydskrifte, verhandelings, referate ens.
Vir hierdie doel het die Universiteit ‘n rekenaar tot beskikking
van Iswen gestel. In September 1989 is daar reeds 8000
analiseerkaarte in die databank op die rekenaar ingevoer.
Vir navorsers oor ‘n sendingonderwerp het hierdie databank
reeds ‘n magdom inligting tot beskikking. Daar word beplan
orn hierdie databank by die hoofraamrekenaar van die
Universiteit in te voer. Sodoende sal die inhoud van die databank ook vir Stellenbosch, Bloemfontein en ander inrigtings
direk toeganklik wees.
10.13 DIE REKENAAR EN ANDER DEPARTEMENTE
Die Departement Praktiese Teologie asook SEVTO (Sentrum
vir Voortgesette Teologiese Onderrig) het Iswen versoek om
sekere materiaal van hulle ook in die rekenaar op te neem
— eerder as om ‘n eie rekenaarstelsel te begin. lswen het
die versoeke met graagte toegestaan.

11.2.1 Leraar (predikant) in die Ned Geref Kerk. Dit is ‘n
geordende wat deur ‘n kerkraad beroep is vir gemeentediens
en wat ook as taak het om die gemeente op te bou vir sy
missionêre en diakoniese taak.
11.2.2 Leraar in diens van ander lidkerke van die Ned Geref
Kerkfamilie:
11 .2.2.1 Geordendes van die Ned Geref Kerk kan deur die
kerke beroep word op grond van onderlinge ooreenkomste.
11.2.2.2 Geordendes van die Ned Geref Kerk kan ook op
kort termyn op aanvraag na bogenoemde Kerke gesekon
deer word vir spesialiteitsdiens op een of ander bedienings
terrein.
11 .2.3 Sendingleraar of sendeling: Dit is ‘n geordende wat
deur ‘n gemeente, ring of sinode van die Ned Geref Kerk
familie beroep word met die oog op ‘n besondere bediening
onder nie-gekerstendes.

12. BEDDEMNG AAN GEMEENSKAPPE ~N
ONFORMELE BEHU~S~NGSKEMAS
In die hg van die toenemende aantal mense in die RSA wat
huh in informele behuisingskemas bevind, en die besondere
eise wat dit aan die bediening stel, het die ASSK ds AS Bühr
mann, destyds heraar van die NGKA in Botshabeho, gevra
om ‘n memorandum op te stel oar die bediening aan gemeen
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skappe in sulke skemas. Hy het sy medewerkers by die pro
jek betrek. Die resultaat is ‘n insiggewende studiestuk.
Die ASSK het dit aan die SSK’s en ook aan die Kommissie
vir die Arbeid van die Kerk van die NGKA beskikbaar gestel.
12.1 Die volgende wenke is ook aan SSK’s deurgestuur:
12.1.1 Die verskilende kerke/lede van die NG Kerkfamilie
word gevra om in elke sinodale gebied met ‘n groeipunt
bedieningsfonds te begin en ‘n werkswyse daar te stel vir
die vinnige kanalisering van fondse na ‘n opset waar dit nodig sou wees. Uit die aard van die saak sal in hierdie werks
wyse (vir die kanalisering van fondse) voorsiening gemaak
moet word vir die betrek van die plaaslike kerkraad en ring.
Die sinodale gebied met ‘n kleiner omvang van verstedeliking
kan ernstig oorweeg of hulle nie hulp kan aanbied vir die
Durban-opset nie.
12.1.2 Indien dit nie reeds geskied nie, kan kanale geskep
word, of bestaande kanale benut word, om met die ower
heid in gesprek te gaan oor die stand van verstedeliking tans
asook hulle hantering daarvan. Die doel sal ook wees om
as kerk vroegtydig ‘n beeld te vorm van watter patroon die
verstedeliking waarskynlik sal aanneem en waar die kerk
gereed moet staan om dit op te yang. Hierdie inligting sal
dan ook gekanaliseer moet word na die plaaslike gemeentes
en ringe. Hierdie “verifiëring” van die situasie sal ook jaar
liks moet geskied in die hg van die talle veranderlikes wat
‘n rol speel.
12.1.3 Op streekbasis kan konferensies belé word waar
by bedryfsleiers en nyweraars betrek word asook persone
uit die betrokke owerheidsinstansies, ten einde te besin oor
die ekonomiese aspekte.
12.1.4 Sendinguitgewers word gevra om ‘n pakket daar
te stel met die oog op die toerus van leiers. Hierdie pakket
sou vanuit ‘n studiegroep kon ontstaan en moot spesifiek
afgestem word op mense in ‘n tipiese verstedehikende op
set.
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Kerklike eenheid is vir die ander lode van die Ned Geref Kerk
familie so belangrik dat die toekomstige skakeling en same
werking met die Ned Geref Kerk in ‘n groot mate gaan af
hang van die Algemene Sinode se besluite oor kerklike een
heid.
14.2 As die kommissie van die Algemene Sinode wat ver
al bolas is met gesamentlike sending, skakeling en same
werking met die ander lidkerke, is die ASSK oortuig daar
van dat duidehike uitsprake oor kerklike eenheid deur die NG
Kerk vir kerklike verhoudinge van die grootste belang is. Dit
gaan grootliks bepaal of die Ned Geref Kerk verder geIsoleer
gaan word en of hy nog ‘n betekenisvolle rol te speel het
in die Gereformeorde kerkfamihie in die wêreld. Dit sal groot
liks bepaal of skakeling, samewerking en gesamenthike sen
ding binne die Ned Geref Kerkfamihie in die RSA en in Afrika
voortgosit kan word. Dit sal bepalend woes vir die geloof
waardigheid van die Ned Geref Kerk wat ‘n “wesenlike een
heid” met die ander lode van die familie bely en dit in sig
bare dade moet omsit.
14.3 Die ASSK steun daarom graag die aanbevelings van
die ASK in verband met die sigbaarmaking van meerdere
eenheid in die familie van Ned Geref Kerke, maar oordeel
dat die Algemene Sinode ook ‘n duidelike verklaring in ver
band met die ideaal van groter eenwording binne die NG
Kerkfamihie moot doen.
14.4 Aanbeveling
Die Algemene Sinode keur die volgende punt good vir in
voeging aan die begin van die aanbeveling van die ASK in
verband met eenheid van die Ned Geref Kerkfamlie:
Die Algemene Sinode verklaar dat dit die ideaal is dat
gemeentes, ringe en sinodes binne die Ned Geref Kerkfamilie
beweeg in die rigting van nouer samewerking en groter een
wording.

15. SEND~NG, KERKOPBOU EN ~NTER
KERKUKE HULPVERLEMNG B~NNE D~E
NED GEREF KERKFAM~UE

12.1.5 In enige aksie wat die kerk in breë van stapel stuur
om die verstedehiking te hanteer moet die plaaslike gemeente
nie verbygegaan word nie maar plaashike inisiatief uitgebou
word terwyl die gemeente daadwerklik betrek word in die
aksie.

Die afgelope jare het heelwat vrao binne die Ned Geref Kerk
famihie ontstaan oor die verhouding tussen sending, kerk
opbou en interkerklike hulpverlening. Is alles wat op die pro
gram van die “sending” staan nog werkhik sending? Is kerk
opbou en interkerkhike hulpverlening nog deel van die mis
sionére roeping van die Kerk?

13. ‘N BEGELE~D~NGSIISTEEM VDR SEN
DONG- EN D~ENSWERKERS

Die volgende onderskeidings moet getref word:

Sendelinge — georden en nie-georden — het oriëntering en
voortdurende begeleiding nodig om die evangelie van Je
sus Christus in sy voIle dimensie en konsekwensie te ver
kondig.
Die ASSK het riglyne vir ‘n begeleidingsisteem vir die tuis
gemeente, die gemeenskappe waar die sendeling sy arbeid
moet gaan verrig en vir indiensnemende instansies aan die
SSK’s beskikbaar stel.

14. SKAKEUNG, SAMEWERK~NG EN EEN
HE~D B~NNE D~E NED GEREF KERK
FAMDUE
14.1 In sy skakeling en samewerking met die ander lode
van die Ned Geref Kerkfamilie het die ASSK onder die in
druk gekom van die hoe prioriteit wat die kerke op kerklike
eenheid plaas. Die proses van kerkvereniging tussen die
NGKA en die NGSK dui ook hierop. Die begeerte van die
ander lidkerke is dat die Ned Geref Kerk by die proses van
kerkvereniging betrokke moot wees.

15.1 SENDING
Wanneer ons van sending praat, praat ons in die oorsto plek
van die sending van God, van die missio Del. In die sending
reglement van die Ned Geref Kerk staan dit duidelik: “Sen
ding is die handehing van die drie-enige God, Vader, Seun
on Heilige Gees, met die wêreld, waardeur Hy uit die ganse
menslike geslag vir Horn ‘n gemeente dour sy Woord en
Goes vergader.”
In ‘n heel besondere sin bestaan die sending egter ook uit
die sending van die kerk, die misslo ecclesiae. Want in sy
groot genade roep God die kerk om sy “medewerker” in
die wêreld te wees. “Dour die gerneente”, sé die sending
reglernent, “Iaat God tot by die voleinding sy Woord aan
die gevalle wêreld verkondig, bring Hy die gemeenskap van
die heiliges uit alle nasies tot stand, en laat Hy diens aan
die wêreld in nood lower”.
15.2 KERKOPBOU
Sodra gelowiges, waar ook al op aarde, tot belydenis van
Christus gekom hot, word die lang proses van kerkopbou
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aan die gang gesit. Jong Christene en jong gemeentes moet
geleer word wat dit werklik beteken om as voigelinge van
Jesus te lewe, hoe hulie op hul beurt self ook die goeie nuus
van die evangelie aan ander kan deurgee, hoe om diens aan
die wêreld in nood to lewer. Vir hierdie missionére en diako
niese taak het lidmate sowel as ampsdraers inspirasie en
toerusting dringend nodig.
Dis egter nie net die jonger kerk wat ‘n behoefte aan kerk
opbou het nie. Ook lidmate en gemeentes in die ouer kerke
het ‘n groot behoefte daaraan om voortdurend aan hul
sendingverantwoordelilkheid herinner te word en daarvoor
toegerus te word.
in die praktyk sal dit dikwels moeilik wees om tussen die
kerkopbou-aksies en kerkuitbou-aksies, tussen kerkopbou
en sending te onderskei. Dit hoef egter nie tot verleentheid
vir die ouer kerk aanieiding te gee wanneer hy nie presies
kan bepaai of ‘n deel van sy huip aan ‘n jonger gemeente
as kerkopbou of as sending beskou moet word nie. Wie met
die een help, help prinsipieel met die ander.
15.3 INTERKERKLIKE HULPBETOON
interkerklike hulpbetoon moet van bogenoemde twee sake
onderskei word in die sin dat dit hier nie soseer om ‘n mis
sionêre aksie van die kerk handel nie, as om die iiefdesdiens,
die diakonia, wat een gelowige of gemeente aan ‘n ander
verskuldig is.
Dit kan op allerlei wyses en vir ‘n verskeidenheid van redes
gebeur dat ‘n gemeente van Christus hulpbehoewend kan
wees en hulp kan vra en ontvang. Trouens, die gawe van
kerkverband veronderstel dat geen gemeente volkome self
standig en onafhanklik kan of hoef te wees nie, maar dat
gemeentes mekaar op allerlei maniere kan help. Hierdie hulp
en bystand tussen gemeentes is interkerklike hulpverlening.
Daar kan dus ‘n tyd aanbreek wanneer die noodsaaklike huip
wat een kerk aan ‘n jonger kerk lewer, nie meer as sending
of kerkopbou beskou word nie, maar as interkerklike huip
betoon. Hierdie hulpbetoon geskied met die voile verrekening
van die teologiese en kerkregteliko selfstandighoid von die
sustergemeente of susterkerk.
15.4 Aanbevelings
in die hg van die bogenoemde verduideliking versoek die
ASSK die Algemene Sinode om die volgende rigiyne goed
te keur:
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bou juis ook uitloop op grater vergestalting van die eenheid.
15.4.1.5 Kerkopbou moet die ideaal van gesamentlike
sending binne die Ned Geref Korkfamilie dien.
15.4.1.6 Kerkopbou moet oak gong wees op versoening,
diens en geregtigheid in Suid-Afrika. Die kerk moet opge
bou word vir sy diens in ‘n bepaalde situasie. Lidmate moot
dus ook toegerus word vir hulle dienswerk op bogenoemde
terreine.
15.4.2 Interkerklike hulpverlening
15.4.2.1 Interkerklike hulpverlening is. ‘n normale diakonia
binne die Iiggaam van Christus maar mag nie sending ver
yang of verdring nie.
15.4.2.2 Kerkrade, ringe en sinodes moet kanale skep
waardeur ooreenkomste vir interkerklike hulpverlening binne
die familie van Ned Geref Kerke aangegaan kan word.
15.4.2.3 Sinodes behoort duidelike riglyne vir ‘n beleid van
interkerklike hulpverlening neer to lé.
15.4.2.4 Die kundigheid en ervaring van sending
kommissies op die terrein behoort erken en gebruik te word.

M~SS~ONERE D~AKONAAT
16. ARMOEDE
Die omvang en ems van armoede in die RSA, veral onder
die Swart bevolking, hot eers in die verslae oor die studio
van iswen oor die onvoltooide sendingtaak en toe weer met
die versiag van die tweede Carnegiekommissie (Uprooting
Poverty: The South African Challenge), onder die aandag
gekom.
Die ASSK het in 1989 die ASK genader met ‘n versoek dat
die Ned Geref Kerk die leiding neem met die reel van ‘n inter
kerkiike kongres oar armoede in die RSA.
Die ASK hot verteenwoordigers van die ASSK en die AKDB
genooi vir ‘n samespreking hieroor. Daar is ooreengekom
om nie op daardie stadium ‘n kongres to reel nie, maar dat
indringend besin moot word oor die rol wat die Ned Geref
Kerk behoort to spec1 in die bekamping van armoede.
Die ASK doen verder hieroor verslag.

15.4.1 Kerkopbou en Sending
15.4.1.1 Kerkopbou het tot doel die toerusting en
funksionering van diakoniese en missionêre gemeentes wat
instrumente sal wees om God se heil aan die wêreld te be
middel. Die toerusting van lidmate en ampsdraers vir hulle
getuienistaak kan nie genoeg beklemtoon word nie.
15.4.1.2 Kerkopbou en sending kan nie geskei word nie.
Kerkopbou mag egter nie die sending vervang nie, maar
moet dit juis bevorder. Lidmaattoerustingsprogramme moot
daarop bedag wees dat die kerk opgebou word vir sy roeping in die wêreld.
15.4.1.3 Binne die Ned Geref Kerkfamilie hot die ver
skillende Iidkerke ‘n groot verantwoordelikheid ten opsigte
van die opbou van mekaar in Iiefde (Ef 4:16). Wanneer eon
lidkerk huip benodig ten opsigte van skoling en toerusting
behoort daar ‘n struktuur to wees waarbinne Ieraars op ver
soek na ‘n ander lidkerk gesekondeer kan word vir kort
termyn diens.
15.4.1.4 Kerkopbou is gerig op die eenheid van die liggaam
van Christus. Binne die Ned Geref Kerkfamilie moet die op

17. ONDERWYSDIAKONAAT
17.2 OPDRAG
Die Algemene Sinode het besiuit:
“Die Sinode herbevestig die beginsei van onderwys
diakonaat, en vra die ASSK om dit opnuut te ondersoek en
waar moontlik en nodig te inisleer, met terugrapport aan die
volgende Sinode” (1986:681/46).

ONDERWYSDIAKONAAT
1. WAT VERSTAAN WORD ONDER DIE BEGRIP
ONDERWYSDIAKONAAT
Die sendingwork van die NG Kerk was van die begin
af gemoeid met die onderwys van die kinders in die
gebied waar sendingwerk gedoen is. Tesame met die
kerk het die skool ook gekom omdat formele onder
wys as ‘n nood geldentifiseer is op die sendingveid.
Vandag hot die Staat hoofsaaklik die formele onder
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wysprograrn oorgeneem. Daar bestaan egter nog ‘n
nood onder sekere groepe soos byvoorbeeld onder
straatkinders, voiwassenes, pl~askinders, ensomeer.
Ook op die terrein van die nie-formele onderwys be
staan daar nog ‘n noodtoestand wat die kerk nie mag
ignoreer nie.
2. DIE NG KERK TUSSEN TWEE GROOT MAGTE
In die moderne Afrika word hard geworstel met die
vraag: Watter soort gemeenskap wil ons wees, wat
ter soort mense wil ons word? Wil ons Westers word,
en ons eie kulturele erfenis van eeue verwerp? Of wil
ons weer onsself wees en die Westerse kultuur wat
op ons afgedwing is, uit ons sisteem uitsweer? Wie
is ons? Is dit moontlik om die beste elemente ult albei
kulture te kies en met mekaar te versoen? Die ant
woord wat Swart Afrika uiteindelik op hierdie vrae
gee, sal die opvoedkundige, ekonorniese en sosiale
ontwikkeling van die toekoms bepaal.
Die kerk leef midde in hierdie botsende magte. Hy het
dit nie veroorsaak nie, maar hy is deel daarvan en kan
horn nie daarvan onttrek en homseif apart hou nie. Die
Kerk se diakonaat sal daarin bestaan dat hy sy lidmate
sal inspireer om op alle lewensterreine — in die ar
beidswêreld, die onderwys, die verskillende weten
skappe; in die politiek en die ekonomie ... te werk daar
aan om te begryp hoe die Westerse kultuur, die
Westerse waardes en lewensbeskouing, die Westerse
tegnologie en lewenswyse ... in harmonie gebring kan
word met die van Afrika ... op so ‘n wyse dat die
mense van Afrika vanuit hulle denkwèreld en eie bele
wenis, dit sal ervaar as lets moois en waardevols. Dit
is die voorwaardes vir die opbou van ‘n nuwe gemeen
skap in Suider-Afrika, waar vertroue en samewerking
herstel is, waar vrugbare interaksie ook op onderwys
gebied ‘n werklikheid word, waar daar waardevolle
geestelike en intellektuele verryking plaasvind.
Ons rnoet aanvaar dat daar altyd spanning sal wees
tussen twee sulke groot magte. Ons kan die spanning
nie verrny nie maar ons kan probeer om dit rasioneel
te begryp en ernosioneel te verwerk .. en die span
ning kreatief in plaas van destruktief te maak. Dit is
lets waarmee alle lidkerke en lidmate van die NG Kerk
familie hulle besig kan hou.
3. ‘N NUWE LEWENSTYL
Die versoening van die groot strukture en die magte
in ons samelewing is nie ‘n rnaklike saak nie. Tot ‘n
mate het die meeste van ons die optirnisrne dat vor
dering na ‘n beter samelewing gemaak kan word deur
onderwys, ontwikkeling en sogenaamde beskawing.
Deur sy rede sal die mens die irrasionele uiteindelik
onder beheer bring ... en sal die opvoeding, weten
skap en gesonde verstand uiteindelik seëvier.
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ook die heerskappy van Christus verwerp, en daarom
kan die kerk nie ipso facto optimisties wees oor die
beskawing of onderwys/wetenskap nie. Die samele
wing waarin die kerk werk is nie altyd Christelik nie
— tog heers Christus ook daarl
In die kerk word die heerskappy van Christus wel er
ken en bely. Die belangrikste diakonale diens wat die
kerk waarskynlik aan die samelewing kan bewys is om
‘n sigbare en lewende bewys te wees daarvan dat dit
moontlik is om ‘n lewenstyl te he wat ‘n opiossing bled
vir die basiese menslike nood, ook op onderwys
gebied. In hierdie Skepping van GOD, te midde van
al die magte wat in die samelewing werk en bots, en
wat lewens vernietig, is daar rnense wat so lewe dat
hulle in die samelewing hulle nood kan oorwin en hulle
menswaardigheid kan handhaaf.
Dit gaan oor ‘n Christelike lewenstyl wat fundamen
teel in harmonie is met die orde wat GOD in die Skep
ping geplaas het (die ekologie), en wat ook die mens
like verhoudings van die Christene self gevorm het in
ooreenstemrning met die Iiefde en regverdigheid van
GOD. So ‘n lewenstyl kan vir bale minder bevoorreg
tes, wat worstel om in ons gebroke samelewing ‘n
lewe te maak, nuwe hoop en nuwe moontlikhede bled
en ‘n sterk aantrekkingskrag uitoefen, as die lewen
styl van Christene vir rnense Iaat sê: Ons wil saam met
hulle gaan, want ons het gehoor dat GOD met julie
is (Sag 8).
Die ontwerp van so ‘n lewenstyi sal die voile inspan
ning verg van die lidmate van die kerk.
4. DIE DIAKONAAT
Die diakonaat is ‘n bale praktiese, konkrete saak wat
tog direk te doen het met ons mees fundamentele
waardes en oortuigings as Christene. Dit stel ons hele
Iewenswyse onder die soekiig van een van die mees
basiese vrae van Christenmens, tw., hoe leef ek op
hierdie geskape aarde, tussen en saarn met ander
mense, voor God?
Dit is’n vraag wat ons dwing orn saarn te paat, om
ons beste gawes in te span: ons Christelike gewete
en ons wetenskaplike kennis er~vaardigheid, dit alles
toegepas op grond van die else van die Woord en in
die praktyk van die alledaagse iewe van ons lidmate.
5. PRAKTIES TOEGEPAS OP DIE ONDERWYS
POSISIE IN DIE RSA
Geletterdheid is deurslaggewend vir die ontwikkeiing
van enige bevolking. Ontwikkeling en vooruitgang is
nie rnoontiik sonder die uitwissing of beëindiging van
ongeletterdheid nie.
Geietterdheid het ‘n direkte invioed op:

Vanselfsprekend kan ons dadelik hier ‘n vraagteken
plaas. In die Weste het die rede en die wetenskap met
gowoldigo trod ontwikkol, on tog word dio Wosto van
dag nog bedreig deur irrasionele magte diep uit sy eie
onderbewuste. Seifs as die rede horn tog nog hand
haaf, kan die rede horn pront teen GOD keer. Derhalwe
is die oplossiny nie in die mens, ook nie in sy rede,
tevinde nie.
Uit hoofde van die voorafgaande is dit ons oortuiging
dat die kerk moet werk vir die versoening van bot
sende magte maar ook vir onderwys, wetenskap en
ontwikkeling. Al hierdie magte is tog ook onder die
heerskappy van Christus (Ef 1). Maar die magte kan

*
*
*

lndiensneming, en gepaardgaande vergoeding.
Dio iowonsvorwagtingo van monso.
Die afname in bevolkingsgroei.

5.1 Geletterdheid: Suid-Afrika in wêreldkonteks
Japan is ‘n wenner-nasie. Reeds in die vorige eeu het
huiie daadwerklik opgetree met die daarstelling van
‘n omvangryke onderwysprogram. Vandag tel Japan
se ongeietterdes minder as 1%. Hierteenoor is die van
die Amerikaners 1 3% en Suid-Afrika s’n ‘n onaanaar
bare 56%. Hierbenewens het Japan sy bevolkings
groeikoers van 3,4% in 1937 drasties verminder na
1 ,4% in 1 980. Hierdie persentasie is nog merkwaar

323

ALGEMENE SENDINGKOMMISSIE

diger as in ag geneem word dat Japan arm is aan
natuurlike hulpbronne, terwyl Suid-Afrika as die skat
kamer van die wêreld beskou word.

Hierdie funksionele geletterdheid (basiese onderwys)
is van kardinale belang vir effektiewe bevolkings
ontwikkeling.

5.2 Onderwys in die RSA: Die uitdaging
Die mite bestaan dat die probleem van ongeletterd
held in Suid-Afrika oornag opgelos kan word deur alle
kinders in staat te stel om skool toe te gaan. Hoewel
die Regering in beginsel aanvaar dat alle kinders in
Suid-Afrika nege jaar verpligte onderwys, waarvan ses
jaar verpligte skoolbywoning en nog drie jaar leerplig
behels, moet ontvang, kan die finansiële implikasies
daarvan nie tans deur die land gedra word nie. Selfs
al sou daar onmiddellik aan hierdie besluit uitvoering
gegee kon word, sal ons steeds te make he met ‘n
groot aantal ongeletterdes wat reeds verby die ouder
dom van skooltoetrede is.

5.4 Swart Onderwys
Daar is kundiges wat beweer dat die Swart skool
gaande kind se opvoeding bepaalde tekortkominge
het. Veral word die vraag gestel of formele skool
opvoeding van Swart kinders enigsins bydra tot die
ontwikkeling van helder, onafhanklike en logiese
denke by die Swart skoolgaande jeug.

In die hg hiervan is dit duidelik dat formele onderwys
nie die enigste antwoord is nie, en dat nie-formele on
derwys ‘n al hoe belangriker plek sal mOét inneem.
Met nie-informele onderwys word bedoel dáárdie on
derwys wat buite die raamwerk van die formele sis
teem gebied word en waarin geselekteerde leer
ervaringe aan spesifieke subgroepe van die bevolking,
volwassenes sowel as kinders, gebied word.
Dit sal beteken dat “onderwys” nie langer slegs deur
die skole aangebied hoef te word nie. Jeuggroepe,
vroue-organisasies, sakemanne, boere, nyweraars,
kerke en diensorganisasies kan by ‘n verskeidenheid
van onderwysprogramme betrokke raak.
Dit is verder so dat die formele sisteem, dit wil sé, die
skole, ‘n betreklike eensydige voorbereiding bled aan
persone wat die sogenaamde moderne sektor wil be
tree. Dit beteken eenvoudig dat die kwalifikasie wat
in die skool behaal word, nie noodwendig in ooreen
stemming is met die vereiste wat aan opgeleide
mannekrag in die bedryfslewe gestel word nie. Ook
in hierdie verband kan nie-formele onderwys ‘n belang
rike rol speel.
5.3 Wat is geletterdheid?
Geletterdheid is nie slegs die vermoë om te kan lees
en skryf nie. Cm hierdie mistasting uit die weg te ruim,
word die begrip funksionele geletterdheid al hoe meer
gebruik. Dit is die vermoë van enige persoon om te
lees en skryf en rekenvaardighede sinvol te kan toe
pas wanneer dit kom by kommunikasie, elementêre
berekeninge, probleemoplossing en inter-persoonlike
verhoudinge. ‘n Lees- en skryfkursus vir plaaswerkers
moet hulle, byvoorbeeld, in staat stel om die aanwen
dingsinstruksies van insekdoders te kan interpreteer.
In “Education and Basic Human Needs”, verwys die
Wëreldbank in hierdie verband na “basiese” on
derwys. Dit behels:
* Kommunikasievaardighede en algemene kennis
wat insluit lees- en skryfvaardighede, syfervaardigheid
en algemene, burgerlike, wetenskaplike en kulturele
kennis, waardes en houdinge.
* Lewensvaardighede en kennis sluit in gesondheids
praktyke, sanitasie, voeding, gesinsbeplanning, beheer
van die gesinsinkomste en die skep en instandhouding
van ‘n tuiste.
*
Produksievaardighede — alle vorme van aktiwiteite
gerig op die maak van ‘n bestaan of die produksie van
goedere en dienste.

Veral Swart leiers beweer dat daar iets haper aan die
gehalte van swart onderwys en dat die gemiddelde
Swart skoolgaande kind nie behoorlik voorberei word
vir onderrig op tersiêre vlak nie.
Geslaagde universiteitsopleiding vereis onafhanklike,
logiese denke wat nie in ‘n blitskursus op universiteit
geleer kan word nie. Dit is vaardighede wat algaande
ontwikkel moet word vanaf ‘n vroeë ouderdom.
Daar moet egter op gewys word dat tekortkominge
wat betref skoling in onafhanklike, Iogiese denke nie
net in die Swart onderwys geld nie. Ook Blanke skool
onderwys toon ‘n neiging om skoliere deur geheue
skoling af te rig vir prestasies eerder as om hulle te
begelei tot kritiese, onafhanklike denke. Ons sien die
vrugte hiervan in hoe druipsyters — veral in die eerste
jaar — op universiteit.
5.5 Onderwys aan straatkinders
Die verskynsel van straatkinders — dit is kinders wat
uit hul gesinsverband of bewaarhuise ontsnap/
wegvlug, of wat daaruit weggedryf word — is die
jongste toevoeging tot die lang lys van moderne same
Iewingsiektes. Aan die wortel van die verskynsel Iê
gesinsverbrokkeling, kinderverwaarlosing en -mishan
deling.
In Suid-Afrika waar daar na raming sowat negeduisend
straatkinders (hoofsaaklik Swart) is, staan hulle in Zoe
be bekend as “malalapipe” (hulle wat in die storm
waterpype slaap). Die ouderdomme van die kinders
wissel tussen 7 en 1 6 jaar en sowat 90% is seuns.
Oor hoe die straatkinders in Suid-Afrika beef en oorleef
— en ten gronde gaan — kan boekdele geskryf word.
Hoofsaak is dat daar mm geriewe is waarheen hulle
hulle toevlug kan neem.
In Johannesburg is ‘n paar instellings — soos Twilight
en Process in Hillbrow en JM Hofmeyr in Soweto —
waar die kinders onderdak gebied word.
Onlangse navorsing oor die verstandelike vermoëns
van ‘n groep straatkinders in Johannesburg het in
teressante, dog ook onrusbarende resultate gelewer:
*

altesame 75% van die groep was ongeletterd.

Ondanks hub ongebetterdheid was sommige van die
kinders in staat om bo die verwagte intelbektuele peil
te funksioneer, dit wil sé, met ‘n soort straatkundig
held wat noodsaaklik was vir hub oorbewing.
*

*
Baie van die straatkinders se prestasies in sekere
toetse bet duidebik ‘n belemmerde formele verstande
like funksionering aangetoon. In baie gevable was dit
hoofsaakbik te wyte aan vroeëre of heersende wan
voedings, kopbeserings en die gevolge van die
gewoonte om gom te snuif.
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*
‘n Verrassende bevinding was dat 20% van die
groep in bepaalde verstandtoetse ‘n persentasie be
haal het wat binne die normale grense was wat ver
wag word van Britse, Amerikaanse en Blanke Suid
Afrikaanse kinders van dieselfde ouderdorn.

Die kerk moet daadwerklik aan die onderrig en versor
ging van hierdie kinders aandag gee.
5.6 Neutrale Wetenskap
Net so mm as wat die kerk horn kan onttrek van die
jong kerke wat uit ons sendingarbeid voortgekorn het,
net so mm kan ons ons hande was oor wat gebeur
in die Swart skole en op universiteite. Neutraliteit by
die kerk oor die geloofskoers en wetenskaplike oortui
gings van die Ieerkragte is net nie aanvaarbaar nie. Die
rnoontlikheid dat die Kerk by die stigting van Christe
like privaatskole betrokke kan raak, verdien ernstige
ondersoek.
17.3 Voortvloeiend uit hierdie studiestuk word die volgende
aanbevelings aan die Algernene Sinode voorgelé:
17.3.1 Formele onderwys
17.3.1.1 Die Algemene Sinode versoek boere en ander
werkgewers om werknemers, waar nodig, aan te moedig
am hulle kinders skool toe te stuur en so lank en so gereeld
moontlik daar te hou.
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aangeleenthede en die vind van geskikte werk ondervind,
orn hulp kan aanklop.
18.1 Aanbeveling
18.1.1 Die Algemene Sinode steun die gedagte van advies
sentrums waar mense wat probleme in verband met sake
soos pensioene, ongeskiktheidstoelae, behuisingsaan
geleenthede en die vind van geskikte werk kan aanklop am
hulp.
18.1.2 Die aandag van sinodes, ringe en gemeentes word
op hierdie sinvolle geleentheid tot diens gevestig.

19. HU~SHULPE EN PLAASARBE~DERS
19.1 Huishulpe en plaasarbeiders vorm twee groepe in die
Suid-Afrikaanse sarnelewing wat in ‘n groot rnate van hul
werkgewers afhanklik is. Dit plaas ‘n groot verantwoorde
likheid op die sin vir billikheid en reg van die werkgewers.
19.2 Aanbevelings
19.2.1 Die Algemene Sinode spreek sy dank uit teenoor
talle boere en werkgewers van huishulpe wat op ‘n ver
antwoordelike wyse optree in verband met die lone en die
werk- en woonomstandighede van hul werknemers.
19.2.2 Die Algemene Sinode doen ‘n beroep op die lidmate
van die kerk am steeds hul Christelike verantwoordelikheid
uit te leef, ander andere ook in die vasstel van lone en die
voorsiening van behuising vir huishulpe en plaasarbeiders.

17.2.1.2 Die Algemene Sinode moedig werkgewers aan am
studiebeurse beskikbaar to stel vir kinders van hul werk
nemers.

20. D~AKONAAT:
JONGMENSE

17.3.1.3 Die ASSK kry opdrag om ondersoek in to stel na
die moontlikheid en wenslikheid van die stigting van Christe
like privaatskole en die inligting aan SSK’s beskikbaar te stel.

Die ASSK is nog besig met ‘n ondersoek na wyses waarop
aan jongmense geleentheid gegee kan word om binne die
bestaande diakonale en sendmngstrukture dienswerk in agtér
geblewe en ontwikkelende gebiede te verrig.

17.3.1.4 Die Algemene Sinode versoek kerkrade am toe
te sien dat daar in hulle omgewing voldoende skoolvoor
siening is en waar nodig en moontlik te help dat plaasskole
as gemeenskapsentrums kan dien.
17.3.2 Nie-formele onderwys
Die Algemene Sinode versoek kerkrade am steeds inligting
aan hul lidmate te gee oar die verskeidenheid programme,
kursusse en ander materiaal wat beskikbaar is, byvoorbeeld:
Lees- en skryfkursusse (kursusmaterial is verkrygbaar).
Films en videos (algemene kennis).
* Gesondheidsvoorligting (voeding, higiëne, immunisering
en andere).
* Vaardigheidsopleiding
(beroepsveiligheid, noodhuip,
brandbestryding, leierskap, spanwerk en andere).
*
*

17.3.3 Die Algemene Sinode moedig die Vrouediens en
Jeugaksies aan am die volgende programme aan to bled
waar die behoefte bestaan en waar dit prakties uitvoerbaar
is:
Lees- en skryfkursusse (kursusmaterial is verkrygbaar).
Vaardigheidsopleiding (kleremakery, higiene, kindersorg,
korrekte voeding, huishoudelike begroting, houtwerk,
messelwerk, kookkuns en ander vaardighede wat mense in
staat stel am werk te bekom of selfs ‘n inkomste te verkry
uit die informele sektor).
*

*

18. ADVDESSENTRUMS
Op verskeie plekke, by in Lynnwoodrif, het daar advies
sentrurns tot stand gekom waar mense wat probleme in ver
band met pensioene, ongeskiktheidstoelaes, behuisings

GELEENTHEND

V~R

21. DUE BANTWANE VAN MOUTSE
21.1 OPDRAG
Die Algemene Sinode het besluit:
“Die Algemene Sinode dra dit aan die ASSK op om steeds
‘n bemiddelende rol in die probleemsituasie in die Moutse
gebied te vervul.
21.2 Die ASSK het probeer om op die hoogte te bly van
die verloop van hierdie ingewikkelde saak, maar het uiteinde
Ilk geoordeel dat dit by die SSK van Oos-Transvaal tuishoort.
Dit is toe na die SSK verwys met die uitnodiging dat die
ASSK graag sy medewerking sal gee waar die SSK dit nodig mag vind.

IN Li GTING
22. DUE SENDUNGBLAD
22.1 ‘N GESE~NDE KWARTEEU
Die Sendingblad het vanjaar die eerste kwarteeu van sy be
staan gevier. In April 1 965 het die eerste eksemplaar ver
skyn — in opdrag van die eerste Algemene Sinode van die
Ned Geref Kerk (1962). Destyds het verskeie sinodes hul
eie sendingtydskrifte uitgegee, en die Algemene Sinode het
geoordeel dat al die verskillende publikasies onder een dak
— en in één tydskrif saamverbind — hoort.
Dit was ‘n geseënde besluit. Van oral oor, oak vanuit die
buiteland, is die afgelope jare gereeld kommentaar en briewe
ontvang van persone — en oak gemeentes — wat hul dank
en waardering vir die inhoud en die aanbieding van die blad
uitspreek.
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Die uitspraak van ‘n hoogleraar in Godsdiens en Sending
wetenskap, “dat die blad onder die heel beste sendingtyd
skrifte in die wéreld gereken kan word”, word klaarblyklik
deur baie lesers gedeel. lnteressant genoeg is die blad met
sy maandelikse oplaag van 1 6 000 eksemplare, een van die
mees gelese sendingtydskrifte in die binne- en buiteland.
22.2 DIE GESKIEDENIS
Die heel oudste voorganger van Die Sendingblad was De
Zendingsbode wat in Januarie 1 887 deur mejj (dr) AP Fer
guson en AH Spijker van die Hugenote-Seminarie, Welling
ton, geInisieer is. In 1902 het die SK (SSK) van Kaapland
die blad oorgeneem en uitgebrei, en dit onder ‘n nuwe naam,
De Koningsbode, (later Die Koningsbode) onder redaksie van
ds AC Murray, laat verskyn. Enkele jare later is De Buiten
Iandsche Zending-kwartaalblad by Die Koningsbode ingelyf.
In 1 930 het die Vrystaatse Kerk besluit om ‘n eie sending
tydskrif, Die Basuin, uit te gee en in 1 939 het die eerste
sendingwetenskaplike blad, Op die Horison, met dr GBA Ger
dener as redakteur, op straat verskyn. Die Transvaalse Kin
dersendingkrans het intussen ook besluit om ‘n eie blad,
Saadkorrels, uit te gee (1946) — ‘n blad wat later die ampte
like sendingblad van die hele Transvaalse Kerk geword het.
Die SSK van Natal het in 1953 hul blad, Ryp Oeslande, die
hg laat sien, en die Ned Geref Kerk in Suidwes-Afrika Die
Skakel, in 1957.
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aandag verdien, behoort niks die Kerk se uitreik na buite in
die wiehe te ry nie. Dis die ASSK se oorwoë mening dat Die
Sendingblad onvervangbare diens lewer ten opsigte van
sendingmotivering en inhigting, asook die toerusting van
gelowiges vir hulle sendingarbeid en dat as die blad van die
toneel verdwyn, die Kerk se sendingarbeid beslis skade sal
ly.
22.5.2 Die ervaring van baie jare en in baie kerke het dit
duidelik gemaak dat die Kerk benewens tydskrifte van al
gemene belang ook gerigte publikasies met één lesersgroep
en één doel voor oë, nodig het. As ‘n saak belangrik genoeg
is om miljoene rande aan te bestee, om die gebede en en
toesiasme van duisende te genereer, verdien die saak ‘n toe
gespitste pubhikasie om die saak onder aandag te hou en
verder te voer.
22.5.3 Die ASSK het deur die jare reeds aandag gegee aan
effektiewe rasionahisasie, sover moonthik, maar sonder om
die werk self te laat skade ly. Die Sendingblad is (soos hier
bo aangetoon) self die produk van rasionalisasie: uit vyf be
staande sendingtydskrifte is een gebore. Deur ‘n deeltydse
redakteur aan te stel, deur ‘n voortgaande advertensieveld
tog, deur meer intekenare te probeer werf, trag die ASSK
om Die Sendingblad so billik as moontlik uit te gee. Die las
wat Die Sendingblad op die Algemene Sinode lê, is relatief
klein.

Toe Die Sendingblad dus — in opvolging van die sinode
besluit — die eerste keer verskyn het, kan dit as die same
voeging van nie minder as vyf tydskrifte beskou word nie:
Die Basuin (OVS), Die Koningsbode (Kaapland), Saadkor
rels (Transvaal), Ryp Oeslande (Natal) en Die Skakel (SWA).

22.5.4 Die ASSK sal graag meewerk dat daar meer sen
ding berigte in Die Kerkbode en Die Voorligter verskyn. Die
wye leserstal van die twee blaaie moet ook bereik word.
Maar Die Sendingblad met sy eie leserskring en eie missie
mOét bly voortbestaan.

22.3 NUWE REDAKSIE
Met die afrede van ds PES Smith, wat bale jare die redaksie
van Die Sendingblad op ‘n bekwame wyse behartig het, het
die ASSK besluit om — veral ter wille van kostebesparing
— nie weer ‘n voltydse redakteur aan te stel nie. Prof Piet
Meiring is gevra om die redaksie in samewerking met die
redaksie-sekretaresse, mev Myra Steyn, op ‘n deeltydse ba
sis waar te neem. Met die Sendingpers in Bloemfontein wat
puik diens teen ‘n baie kompeterende prys lewer, word hart
Ilk saamgewerk.

22.6 Aanbevelings
22.6.1 Die Algemene Sinode spreek sy dank uit teenoor
die redaksie van Die Sendingblad vir die inhoud en die ge
halte van die blad.

22.4 ‘N NUWE BAADJIE
Gedurende die afgelope jare het die ASSK heelwat aandag
aan die formaat en die inhoud van Die Sendingblad gegee.
Die naam van die blad — het die oorgrote meerderheid van
respondente in ‘n ondersoek gevra — moet nie verander
word nie. Die inhoud kan wel minder formeel met korter en
boeiender artikels en nuusitems — en veral met meer kleur
foto’s — aangebied word. Die afgelope twee jaar word bale
van die wenke opgevolg.
In elke uitgawe word benewens artikels en rubrieke van al
gemene belang, om die beurt aan die sendingwerk binne één
sinodale gebied aandag gegee. Die gedagte is dat die uit
gawe dan deur die SSK van die betrokke sinode as ‘n bros
jure oor sy werk op groot skool versprei kan word.
22.5 MOET DIE SENDINGBLAD VERDWYN?
Die vraag word soms gevra of Die Sendingblad — ter wille
van die rasionalisering van kerkhike tydskrifte — nie moet
verdwyn, deur byvoorbeeld op te gaan in Die Voorligter nie.

22.6.2 Die Algemene Sinode besluit dat die ASSK kan
voortgaan met die uitgee van Die Sendingblad.
22.6.3 Die Algemene Sinode doen ‘n beroep op sinodes en
kerkrade om pogings van die ASSK om sendinginligting deur
middel van Die Sendingblad nog meer onder aandag van lidmate te bring en om die intekenaartal te verhoog, daad
werklik te ondersteun.

KOORDINER~NG
23. ONDERSTEUNING REFORMED
CHURCH ~N AFRICA
23.1 GLOBALE BEGROTING (“BLOCK GRANT”)
23.1.1 Die Sinode van die RCA het in 1986 besluit om die
ongehyke salarisse tussen Blanke- en Indiërleraars uit te
skakel. Die beginsel is deur die ASSK en SSK’s aanvaar.
23.1.2 Verder is oorgeskakel van ‘n begroting deur die
Sinode van Natal vir Indiërsending in Natal na ‘n begroting
van ‘n globale bedrag (Block Grant) soos uiteengesit in die
besluit van die Sinode van die RCA 1986.
23.1.3 Die SSK’s wat vroeër vir lndiërsending Natal se
begroting bygedra het, is gevra om voortaan vir die globale
begroting van die RCA by te dra.

Die ASSK wil met groot ems en met dringendheid vra dat
dit nie sal gebeur nie. Daar is verskillende redes voor:

23.1.4 Die begroting neem die volgende sake in ag:

22.5.1 Sending is ‘n wesenstaak van die Kerk en terwyl
interne rasionalisering van die Kerk se bedrywighede sekerlik

23.1.4.1 Bydraes van SSK’s vir plaashike werk onder die
lndiërs.
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23.1.4.2 Bydraes van gemeentes van die NG Kerk plaas
uk.

dom. Ev. Singh sé dat hy veral onder jongmense en studente
werk.

23.1.4.3 Bydraes van gemeentes van die RCA.

23.5.2 Geetha Sunker — Engeland
Geetha is die dogter van ouderling Sunker en werk in Wol
verhampton, Engeland, onder die Moslems. Sy is tans ook
besig met Punjabi-taalstudie om die mense beter te bereik.

23.1.4.4 Enige ander fondse wat beskikbaar mag wees.
23.1.5 Die globale begroting word deur die Indiersending
subkommissie aan die ASSK voorgelê vir goedkeuring.
23.1.6 Die benodigde bedrag word dan pro rata verdeel tus
sen die deelhebbende SSK’s. (Die SSK’s van SWA en SMA
uitgesluit.)
23.2 NUWE REELING
Probleme is met die hantering van die globale begroting on
dervind vera! in verband met die jaarlikse aanpassing van
salarisse. Die ASSK het gevolglik, na oorleg met die RCA,
besluit om deur sy Kommissie vir lndiërsending met sinodes
te onderhandel oor die moontlikheid om direk by poste waar
voor daar nie finansiering bestaan nie, betrokke te raak.
23.3 AANDEEL VAN DIE RCA
Die ASSK het met dank kennis geneem dat die aandeel wat
die gemeentes van die RCA neem vir die salarisse van hul
leraars aansienlik toegeneem het.
23.4 DOSENT UNIVERSITEIT DURBAN-WESTVILLE
Die dosentepos aan die Universiteit van Durban-Westville
kon na die vertrek van prof CJ Wethmar in 1981 nog nie
gevul word nie. In 1986 het die ASSK en die RCA dit aan
die Universiteit gestel dat die bedrag van R44 101,00 waar
voor die sinodes begroot het, nie verder verhoog kan word
nie. Die Universiteit het nie kans gesien om die bykomende
finansiële verantwoordelikheid te aanvaar nie. Verskeie
moontlikhede is ondersoek maar sonder sukses.
Intussen het die RCA versoek dat die R44 101,00 as ‘n in
terim maatreël vir die globale begroting gebruik moet word.
Die versoek is aan SSK’s oorgedra en sommige het toestem
ming gegee dat hulle bydraes daarvoor gebruik kan word.
Intussen het die bedrag van die fonds vir die salaris van die
dosent, as gevolg van bydraes deur sinodes en rente
verdienste, toegeneem tot ‘n totaal van R360 835,00.
Die ASSK het in 1989, na raadpleging met die RCA besluit
dat die rente op die belegging “Dosent vir Durban/Westville”
aan die RCA beskikbaar gestel word sodat ‘n leraar na ‘n
gemeente in Durban (RCA) beroep kan word wat ook die
teologiese studente van die RCA pastoraal kan begelei,
kiasse in kerklike vakke kan gee en waar die geleentheid hom
voordoen, ook ander kiasse in die teologie op ‘n sessie-basis
kan waarneem.
Die ASSK het geoordeel dat dit die beste reeling onder om
standighede is omdat daardeur spesiale aandag aan bege
leiding van die teologiese studente gegee kan word, hoe
wel die persoon ook as Ieraar van ‘n gemeente optree.
Die RCA was by die gereedmaak van hierdie verslag besig
om reëlings te tref vir die uitbring van ‘n beroep.
23.5 BUITELANDSE SENDING
Die gemeente Jeshurun in Durban hou verband met drie van
hulle lidmate wat in die buiteland werk:
23.5.1 Bhim Singh — Fiji
Hy en sy vrou Shirley werk onder WEC-International in ‘n
gemeente in SUVA, die hoofstad van Fiji, onder lndiërs. Die
gemeente bestaan uit 20 lidmate in die omringende heiden

Een van die probleme is dat die jongmeisies wat tot beke
ring kom, gedwing word om met Moslem-mans te trou.
Voorbidding word vir haar gevra.
23.5.3 Tiny Kuppan — Spanje
In die oorwegend Rooms-Katolieke land werk Tiny onder die
dwelmslawe in ‘n sentrum in Madrid. Hy vra voorbidding
dat die “Gees van Rooms-Katolisisme” verbreek kan word
sodat die evangelie toegang kan kry. Die gemeente stuur
a! om die derde maand ‘n bydrae van 10% van hulle kollektes
aan elkeen van hierdie sendelinge en hou kontak deur in
ligting en gebed vir hulle.
23.6 Aanbeveling
Die Algemene Sinode bedank die sinodes/ringe/gemeentes
wat betrokke is by ondersteuning van die Reformed Church
in Africa en verseker die RCA van die voortgesette voor
bidding en ondersteuning van die kant van die Ned Geref
Kerk.

24. GEESTELOKE EEUFEESMONUMENT
SENDING
24.1 BELANGRIKHEID
Die gebied van die GEM Sending is histories swaar gelaai.
Dit is hier waar die Zoeloenasie sy ontstaan gehad het en
waar talle van die koningsgrafte geleë is.
Nkosinkulu Zulu, Senzangakhona, Mpande en die meeste
van die resente konings lê hier begrawe. Dit is in hierdie ge
bied waar die ryk van die Zoeloes ontwikkel het totdat Shaka
na die suide getrek het. Hier het Dingaan sy hoofstat Urn
gungundlovu gevestig en is die Voortrekkers in hulle on
gelukkige konfrontasie met die Zoeloes betrek.
Vandag is die koningshuis naby Nongoma gevestig en die
hoofstad van KwaZulu te Ulundi word al groter uitgebou.
Dit word a! meer sinvol om op hierdie gebied toe te spits
met sending en gemeente-opbou in die NGKA.
24.2 GEMEENTES
24.2.1 Die 1989 gegewens van die Ring van Zoeloeland
bring die volgende na yore:
Lidmate Eie inkom.
Dingaanstat
Mashona
Makatini
Mtubatuba
N-Zoeloeland

449
139
400
439
518
1945

R3 207
1 995
6 206
4 873
5246
21 527

Per 11dm.

Leraars

Evange.

R7,16
13,48
14,60
10,73
9.19
11,07

1
1
2
1
1
6

2
1
5
8
3
19

24.2.2 As ‘n mens in aanmerking neem dat die mense in
die gebied arm is en die lidmate oorwegend vroue en jong
mense, is die bydraes merkwaardig. Nogtans bly finansiële
selfstandigheid in die verskiet.
24.2.3 In dieselfde gebied neern die NG Gemeentes
Mtubatuba, Hluhluwe en Melmoth benewens die begroting
van die GEM, verantwoordelikheid vir twee evangeliste elk
sodat die GEM begroot vir 13 van die 19 evangeliste.
24.3 GEM-RAAD
Die GEM-Raad bestaan uit a! die leraars van die NGK en

327
NGKA in die gebied sowel as verteenwoordigers van die
SSK’s van Natal en Wes-Kaap.
24.4 KERKGEBOUE
Die kerkgebou te Ulundi is op 18 Maart 1989 na vele
probleme ingewy en ons gb dat hierdie pos ‘n tuiste bied
aan die lidmate van die hoofstad van KwaZulu.
Nadat die kerkgebou op Dingaanstat deur brand in puin gelê
is, het ‘n ad hoc-kommissie bestaande uit die Moderatuur van
die NGKA en aangewese bede van die NGK, begin met die
beplanning van ‘n kerksentrum wat ook as konferensie
sentrum sal dien. So lets is ‘n groot behoefte vir die Kerk
in Natal.
24.5 BYDRAES UIT SINODALE GEBIEDE
Die afgelope jaar is die volgende bydraes met groot dank
uit ander sinodale gebiede ontvang:
Noord-Kaapland
Oos-Kaapland
Wes-Kaapland

R 6 473
R 4710
R 6094

Noord-Transvaab
Oos-Transvaal
Suid-Transvaal
Wes-Tra n svaab
Oranje-Vrystaat
SWA

R 5
R 2
R 9
R14
R20
R

(Benewens R196 000
vir hul werk in Makatini)

274
344
366
607
011
249

R69 128
Bydrae uit Natal
vir GEM-Sending:
Sinode en gemeen. R128 051
NGKA Natal
R
54
Geboftefees en
ander fondse
R 42 493
Totaal uit Natal

R170 598

GROOT TOTAAL

R239 726

24.6 VIDEO
‘n Video wat die GEM-Sending bekendstel is so pas deur
MEMA voltooi. Om die bekendstelling vbot te laat verboop
is versoek dat elke sinode ‘n paar van die videos sal aan
koop om deur hulle gebied op ‘n gemoniteerde wyse te Iaat
sirkuleer. Dit sal dan moontlik belangstelling, voorbidding
en bydraes vir die werk opwek.
24.7 AANBEVELING
Die Algemene Sinode neem opnuut met begrip en waarde
ring kennis van die groot verantwoordelikheid wat die
Natalse Kerk ten opsigte van die werk in Natal en KwaZulu
dra. en spreek ook sy dank uit teenoor die ander sinodes
vir hut aandeel in die GEM-Sending.

25. NAMDB~E: HULP NODOG V~R BOESMAN
SEN DING
Die Ned Geret Kerk in SWA is vanweë begryplike omstan
dighede net by magte om een sendelingspos onder die Boes
mans, die by Grootfontein, te subsidieer. Dit is egter drin
gend noodsaaklik dat ‘n sendeling op Tsumkwe in Boesman
land geplaas word. Die SSK het ander SSK’s om hulp
genader.
25.2 Aanbeveling
Die Algemene Sinode versoek sinodes, ringe en gemeentes
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dringend am die moontlikheid te oorweeg am die SSK van
die Ned Geref Kerk in Suidwes-Afrika te help met die onder
steuning van ‘n sendelingspos onder die Boesmans by
Tsumkwe in Boesmanland.

26. WERELDSEND~NG
26.1 HONGKONG, MACAU EN CHINA
26.1.1 Dr Jonathan Chao, wat al die jare ons Kerk se
kontakpersoon in Hongkong was, het sy doktorsgraad ver
werf en is deur die Kommissie gelukgewens. Hy het intus
sen na Taiwan verhuis. In Hongkong gaan die werk voort,
veral die opleiding van werkkragte en die instuur van Bybels
na China. Die beplande oorname van Hongkong deur China
word ‘n al grater faktor, en ons moet van ons kant af doen
wat ons kan om die werk te laat voortgaan. Die finale oarname is in 1997, maar dis moontlik dat ons voor dit al nie
meer welkom in Hongkong sal wees nie. Wes-Transvaal en
die Oranje-Vrystaat is tans by hierdie werk betrokke.
26.1.2 Aanbeveling
26.1.2.1 Die Algemene Sinode roep die hele Kerk op om
vir die werk in Hongkong, Macau en China te bid.
26.1.2.2 Die Algemene Sinode moedig at die sinodes aan,
maar veral die wat in Hongkong bedrywig is, am maksimale
diens daar te lower terwyl daar nag geleentheid is.
26.2 FRANKRYK
Oos-Transvaal se Sinode gee ‘n klein, vaste bedrag jaarliks
vir die werk in Frankryk. Verder kom die fondse van ver
skillende gemeentes oar die hele land, asook ander instan
sies in die Kerk en individue. Ds JF Bloemhof is deur Nigel
Oos en ds JJ van Straaten deur Helderberg as sendelinge
na Frankryk gestuur. Verder werk daar in Frankryk ‘n hele
aantab individuele lidmate van ons Kerk onder die vbeuels van
ander arganisasies. Die koordinering van die werk is in die
hande van die Gesamentlike Kommissie vir Evangebiebedie
ning in Frankryk, waaroor reeds by die vorige Abgemene
Sinode berig is (Agenda bI 267, pt 9.2.5.5).
26.3 DIE EILANDE AAN DIE OOSKUS VAN AFRIKA
Oos-Kaapland borg reeds tien jaar lank Franse uitsendings
van Radio FEBA wat op Madagaskar gerig is. Die gemeente
Balfour ondersteun die maak van hierdie programme in
Frankryk. Hierdie twee instansies vind die andersteuning al
moeiliker, omdat dit geweldig duur is.
Oos-Kaapland is ook nag by die opleiding van evangeliste
by ‘n Bybelskoob op Reunion betrokke. Soos in Frankryk, is
hier op die eibande oak ‘n hele paar bidmate van ons Kerk
besig am onder die vaandel van ander arganisasies te werk.
26.4 PORTUGAL
26.4.1 Die Igreja Reformada em Portugal, oar die stigting
waarvan by die varige Abgemene Sinade gerapparteer is,
gaan goed aan. Daar is by die skrywe van hierdie verslag
nag steeds twee gemeentes, Lissaban en Porto, terwyl ‘n
derde by Portimao beaog word. Kort na 1986 se Algemene
Sinode het dit nodig geward am ‘n kerkgebau te bekom. Uie
Dias Kerkfonds is in die bewe geraep en die meeste van ds
en mev PA Pienaar se tyd en kragte het in 1987 daarin
gegaan. Die ideaal is verder dat op elkeen van bagenoemde
standplase daar ‘n leraar moet wees.
26.4.2 Intussen het ds Pienaar die Gesamentlike Kommis
sie vir die Bediening in Portugal (GKBP) in kennis gestel dat
hy aan die einde van Oktober 1990, wanneer hy 60 ward,
wil emeriteer.
Die GKBP het die volgende daaroor besluit:
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Ds Pienaar word versoek om nog ‘n jaar aan te bly, tot die
einde van 1991, wanneer die sinodes klaar gesit het.
Die GKBP soek aktief na iemand om ds Pienaar te vervang.
Die Algemene Bedieningsfonds word om hulp gevra.
Die GKBP gaan na die Kerk, dit wil sé die nege binnelandse
sinodes.
‘n Borg vir die pensioenbydraes van die Ieraar in Portugal
moet gevind word.
‘n Permanente reeling oor huisvesting is noodsaaklik.
Die GKBP vra deur die ASSK die Algemene Sinode om te
help.
26.4.3 Aanbeveling
Die Algemene Sinode bring andermaal die werk in Portugal
onder die aandag van sinodes, ringe en gemeentes as ‘n ui
ters verdienstelike saak wat hulle ondersteuning werd is.
26.5 BELGIE
Die oorspronklike werk in Belgie wat Noord-Kaapland onder
die naam Aksie Omega bedryf het, het tot ‘n einde gekom.
Noord-Kaapland gaan egter onder dieselfde naam met die
werk voort en konsentreer veral op Bybelverspreiding.
26.6 TAIWAN (REPUBLIEK VAN CHINA)
Dr Christie Dippenaar is medeleraar van die gemeente Ken
ridge, maar sy opdrag is sendingwerk in Taiwan. Nadat hy
eers in Singapoer taalstudie gedoen het, werk hy nou in Tai
wan onder die vaandel van die Overseas Missionary Fellow
ship (OMF).
26.7 SRI LANKA
Wes-Transvaal werk reeds jare hier onder die Tamil. Die werk
het baie moeilik geword as gevolg van die oorlogomstandig
hede juis in die Tamildeel van die land. Verder is die wer
ker, ds Thurairajah, ook nie gesond nie.
26.8 THAILAND
Hier werk dr en mev Rose jare lank al, asook mej Rya Coet
zee. Hulle word deur vrywillige bydraes ondersteun.
26.9 ZAIRE
As gevolg van die Franse uitsendings wat deur Sending
onder Kommuniste geborg word, is die Belydende Geref Kerk
in 1984 in Zaire gestig, waaroor in 1986 in Sending onder
Kommuniste se versiag gerapporteer is. Intussen het daar
ook ander voelers uit Zaire na die Kommissie vir Wéreldsen
ding se kant gekom, en die moontlikhede word ondersoek.
26.10 JAPAN
Al het die Oranje-Vrystaat nie meer ‘n amptelike sendeling
in Japan nie, gaan hulle betrokkenheid voort. Die Vrystaat
ondersteun naamlik die werk van die Japan Plattelandse
Sending, en skakel ook nog steeds met die Geref Kerk in
Japan.
26.11 REGISTER
Die Kommissie wil graag ‘n register van alle Ned Geref lidmate wat op een of ander manier in die buiteland by wêreld
sending betrokke is, aanlê en op datum hou. Dit is alleen
moontlik as inligting deurlopend aan die Kommissie beskik
baar gestel word.
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Aanbeveling
26.11.1 Lidmate, Ieraars, kerkrade en ander instansies wat
weet van persone uit ons Kerk wat êrens sendingwerk onder
die vleuels van ander organisasies doen, word versoek om
die name en adresse van sulke lidmate aan die skriba van
die ASSK te stuur.
26.11.2 Die Algemene Sinode neem met dank kennis van
die betrokkenheid van die Ned Geref Kerk in sending op ver
skillende plekke in die wêreld en versoek lidmate en
gemeentes om die werk ook deur getroue voorbidding te
ondersteun.

27. SENDING ONDER KOMMUNISTE
27.1 BESLUITE VAN DIE SINODE, 1986
27.1.1 Uitbreiding van Opdrag
(Handelinge bI 607, tweede amendement
“Die Sinode versoek die ASSK om die opdrag van ds P
de Wet, predikant met die opdrag Sending onder Kom
muniste, te heroorweeg en te verbreed in die hg van die
aanslag van die Kommuniste teen die inwoners van Suid
Afrika. Die ASSK moet met AKLAS in hierdie verband
skakel. Oorweging moet gegee word daaraan dat:
1. ds P de Wet hom op hoogte moet stel met betrek
king tot die Kommunistiese aanslag, onder andere deur
die skakehing met ander instansies soos die betrokke In
stituut te Stellenbosch;
2. hy aan die Kerk leiding moet gee in verband met die
Kerk se verantwoordehikheid in die bestryding van hier
die anti-Christelike mag;
3. ‘n skakeling tussen die ASSK en AKLAS gevorm word
met die oog op ds De Wet se gemeenskaplike opdrag.”
Uitvoering: Die Kommissie het besluit:
Punte 1 en 2 word reeds gedoen.
Punt 3 is met AKLAS bespreek, en daar is besluit dat daar
namate die behoefte horn voordoen, op ‘n ad hoc basis met
mekaar geskakel sal word.
27.1.2 Betrekking van hele Kerk
(Handehinge bl 644, amendement na 11 .4.6>
“Die Sinode versoek die ASSK pm in sy aksie teen die Kom
muniste die hele familie van NO Kerke te probeer betrek en
in die verband aan die volgende Sinode te rapporteer.”
U Kornrnissie moet hier rapporteer dat sy pogings om uit
voering aan die besluit te gee, tot dusver nog nie geslaagd
was nie.
27.2 HAWEWERK
Die werk op die hawens het die afgelope vier jaar sterk
vooruit gegaan. Nuwe kioske is in Houtbaai, Richardsbaai
en Mosselbaai geopen, asook in Port Elizabeth, wat die vorige
een vervang het. In Kaapstad is daar ‘n stuk aangebou wat
die bestaande kiosk se oppervlakte omtrent vervierdubbel
het. Daar kan nou ook vir die rnatrose beter geriewe en ‘n
rneer huishike atmosfeer aangebied word.
Met die onafhanklikheidsproses in Namibie het die kiosk in
Walvisbaai belangriker as ooit geword, met die baie Russe
wat nou in die hawe besoek aflé. Met die heersende prys
van R17,00 per Russiese Bybel, is dit moeilik om voor te
bly. Die dame wat daar werk het in 1 989 self ‘n geborgde
staptog Swakopmund toe en terug met die oog hierop
gereel.
Sedert 1 987 organiseer die SA Hawens (PORTNET) jaarhiks
‘n gholfdag waaruit ons hawewerk ook voordeel trek. Ons
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deel daarvan was: 1987 R5800, 1988 R16700, en 1989
Ri 8000.

Moskou (met Zagorsk), Kiëf en Jalta besoek. Dit was ‘n
vrugbare besoek en hy het goeie kontakte opgebou.

Hierdie geld is, bo en behalwe die kantoor se jaarlikse sub
sidie aan hulle, onder die verskillende hawens verdeel.

27.8 HULP AAN CHRISTENE

27.3 DIE CHRISTELIKE SEEMANSORGANISASIE
(CSO)
Die Algemene Sinode het in 1986 besluit:
“Die Sinode bring dit onder die aandag van die kerk dat die
NG Kerk nie met die Christelike Seernansorganisasie saam
werk nie” (bl 643, pt 11.1.2.1.1).
Hierdie besluit bring nou probleme vir die hawewerk in Dur
ban. Die Natalse Kerk het naamlik nie fondse om ‘n
onafhanklike werk daar te begin nie. Die Hervormde Kerk
(NHK) is gretig om met die Natalse Kerk saam te werk, maar
die NHK gebruik die CSO as orgaan.

27.3.1 Aanbeveling
Die Algemene Sinode herroep die besluit oor die Christelike
Seemansorganisasie, Handelinge 1986, bI 643, punt
11.1.2.1.1
27.4 VOORLIGTING
27.4.1 “Kommunistiese vrede of Christelike stryd”
Hierdie boek is in die sewentigerjare op ons versoek deur
dr Jan du Plessis geskryf. In 1987 het hy dit ‘n tweede keer
hersien. Dit bly sterk in aanvraag en tot op datum is daar
reeds 35 000 gedruk. Dit is ‘n uitgawe van die Sendingpers
en verkoop tans teen R2,50 in die kleinhandel.

27.4.2 “Die Aantrekkingskrag van die Marxisme vir die
Derde Wêreld”
In 1988 het hierdie boek, uit die pen van prof Jannie du
Preez, as deel van die Stellenbosche Teologiese Studies en
as ‘n Iswen-publikasie by die NG Kerk-Uitgewers verskyn.
Dit is deur Sending onder Kommuniste gesubsidieer, en ver
keep in die kloinhandol teen R1700.

27.5 INSTITUTE
Iswen is jaarliks geldelik ondersteun, asook die lnstituut vir
Sowjetstudie aan die Universiteit van Stellenbosch (ISSUS).
Dit staan nou as die Eenheid vir Sowjetstudie bekend
(ESSUS).

27.6 RADIO-UITSENDINGS
Die uitsendings in Portugees en Frans oor die senders van
Trans World Radio (TWR) in Swaziland het die afgelope vier
jaar voortgegaan. Verder het die kantoor ook vir Oos
Kaapland jaarliks met die oog op sy Franse uitsendings van
Radio FEBA af, geldelik ondersteun.
Die begin van 1989 het TWR hulle tariewe opgeskuif, en
ens terselfdertyd in kennis gestel dat hulle van 1 Septem
ber 1989 af nie meer ons Franse uitsendings kon subsidieer
soos vroeër nie. Dit het ‘n krisis meegebring, rnaar die Christam Reformed Church se Back to God Hour, wie se pro
gramme dit in die eerste plek is, het onderneem om te help.

27.7 BESOEK AAN RUSLAND
Die Kommissie het ds De Wet toestemming gegee om in
1 988 tydens die Millenniumfees van die Ortodokse Kerk
saam met ‘n kerktoer Rusland te besoek. Sy visum is gewei
er.
In 1989 het daar weer so ‘n geleentheid gekom, en die ASSK
het toestemming verleen dat hy mag gaan. Sy visum is toe
gestaan, en hy het van 2 tot 16 Augustus Leningrad,

Daar is voortgegaan om tasbare hulp aan Christene in lande
soos Rusland en Roemenië te gee. Normaalweg stuur ons
alleen die geld weg wat ons daarvoor ontvang het. Met die
heersende wisselkoers is dit nie so baie nie. Dieselfde in
stansie wat dit nog al die jare doen, hanteer vir ons die saak
uit Engeland. Truie wat ons kry gebruik ens werkers in Kaap
stad vir behoeftige matrose uit Oosblok-lande. Ons kontak
plek in Engeland het nie stoorplek daarvoor nie: die dames
wat daar in beheer is, koop hewer goed daar in Engeland
en stuur dit aan Christene wat dit hodig het.

27.9 FINANSIES
27.9.1 Finansiële krisis
Met alles wat duurder word, word dit steeds moeiliker om
al ons verpligtinge na te kern met die dat Sending onder
Kommunise totaal op vrywillige bydraes aangewese is. Die
grootste krisis was in 1987 toe daar op één stadium ‘n bank
oortrekking van sowat RiO 000 was. Die volgende bespa
ringsmaatreëls is toe getref:
Die een sekretaresse so dienste is na tien jaar beëindig.
Die Nuusbrief van Sending onder Kommuniste is nie rneer
uit Die Sendingblad apart herdruk nie.
Die huur van die stoorkamer is opgesê.
Daar is op telefoonkoste bespaar.
~nIigtingspamfIette word rneer effektief gebruik.

27.9.2 Begroting
Dit word onder die Algernene Kommissie vir Fondse se ver
slag behandel.
27.9.3. Finansiële state
Die finansiële state van die Kommissie is aan die Algemene
Kommissie vir Fondse voorgele.,

28. DIE CHRISTELIKE LEKTUURFONDS EN
SY DIENSTE
28.1 DIE CHRISTELIKE LEKTUURFONDS
28.1.1 Totale bates en toekennings
Aan die einde van die boekjaar 1 989 het die totale bates
van die fonds die bedrag van R4 920 971 beloop.
Gedurende die afgelope vier jaar is die bedrag van R714 330
aan donasies ontvang, en Ri 382 023 is beskikbaar gestel
vir die daarstelhing en verspreiding van Christehike lektuur.
Uit hierdie bedrag is toekennings gemaak aan die sending
kommissies van al die sinodes van die Ned Geref Kerk en
aan die ander lede van die Ned Geref Kerkfamilie vir lektuur
verspreiding in die RSA en in Namibië, Botswana, Lesotho,
Swaziland, Zimbabwe, Mosambiek, Malawi, Zambië en die
onafhanklike Swart state binne die Republiek.
Finansiële steun is aan NG Sendinguitgewers verskaf vir
hulle groot taak em in die Iektuurbehoeftes van die NGKA
te voorsien terwyl jaarliks skenkings ook aan die NGSK en
Bybelkor gemaak word. MEMA ontvang ‘n jaarhikse toeken
ning van R30 000 met die oog op verskaffing van tegniese
middels vir gebruik in die sending.
Die jaarhikse beskikbare bedrag vir toekenning is totaal on
toereikend em in die steeds stygende behoeftes to voldoen.
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Uitbreiding van die fonds om in hierdie behoeftes te voor
sien, is dus steeds van ulterste belang.
28.1.2 Finansiële state
Die finansiële state van die CLF en sy dienste is aan die Al
gemene Kommissie vir Fondse voorgele.
28.1.3 Voortgesette insameling
Ds GH Oosthuizen gaan nog steeds met die werk as Skakel
beampte voort en word vanaf 1 April 1 990 bygestaan deur
ds DP Myburgh op voltydse basis terwyl dr AM Dekker op
deeltydse grondsiag in Natal behulpsaam is.
Sedert die huidige veldtog in 1985 ‘n aanvang geneem het,
het 474 gemeentes toestemming verleen dat hulle besoek
mag word terwyl 385 gemeentes reeds besoek is. Afgesien
van die resultate van werwing by lidmate, is bale mooi resul
tate ook ontvang van gemeentes en vrouedienste wat die
fonds by wyse van bydraes en kollektes gesteun het.
28.1.4 Aanbeveling
28.1.4.1 Die Algemene Sinode neem met waardering ken
nis van die belangrike plek wat die Christelike Lektuurfonds
in die Sendingaksie van die Kerk beklee asook van die be
moedigende reaksie wat daar van die kant van sinodes, kerk
rade en gemeentes was.
28.1.4.2 Die Algemene Sinode rig opnuut ‘n versoek tot
sinodes, ringe, gemeentes en individue om hierdie belang
rike werk van die Kerk daadwerklik te steun.
28.2 NG SENDINGPERS
28.2.1 Hierdie drukkery is die eiendom van die Algemene
Sinode en lewer diens aan die Kerk op al sy verskillende
vlakke.
Die drukkery is in die eerste plek verantwoordelik vir die ver
skaffing van drukwerk aan die AJK, ASSK en die NGKA
sowel as aan NG Sendinguitgewers. Verder word werk ook
gelewer aan die verskillende sinodes, gemeentes, vroue
dienste en lidmate. Drukwerk word ook vir die kerke in Zim
babwe, Zambië en Malawi gedoen.
Kapitaal vir uitbreiding en/of vernuwing van toerusting word
uit eie bronne verkry. ‘n Program van voortdurende onder
houding en verbetering van toerusting word gevolg om te
verseker dat die beste diens steeds gelewer kan word.
Die kostestruktuur van die drukkery is kompeterend met die
van ander drukkerye van soortgelyke omvang soos blyk uit
die aantal instansies buite die kerk wat gereeld hulle druk
werk by NG Sendingpers Iaat doen, nadat tenders ook by
ander drukkerye gevra is.
Die drukkery is toegerus om werk van hoe gehalte te lewer
en feitlik enige tipe drukwerk kan onderneem word.
Die totale bates van die drukkery het aan die einde van die
1989 boekjaar die bedrag van R3 943 812 beloop. Die netto
besit van die Algemene Sinode hierin was R3 839 723.
28.2.2 Aanbeveling
Die Sinode neem met dank kennis van die diens wat hierdie
afdeling aan die Kerk in die breë verrig en versoek sinodes
om so ver as moontlik van die dienste van die drukkery
gebruik te maak.
28.3 NG SENDINGUITGEWERS
28.3.1 Publikasies en ander werksaamhede
Hierdie afdeling gee praktiese uitvoering aan die besluite en
doelstellinge van die CLF, naamlik om Christelike Iektuur in
die verskillende Afrikatale te voorsien.
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Al die amptelike publikasies van die NG Kerk in Afrika word
behartig asook ‘n algemene program van Christelike pub
likasies vir gebruik deur die kerk in sy sending en ander ak
sies.
Besondere projekte waaraan gewerk word sluit die volgende
in:
Sedert die vorige Algemene Sinode is daar tien miljoen trak
taatjies in 20 tale versprei teen ‘n koste van R265 000.
Gesangboeke word in ses tale uitgegee in sowel tonic solfa
as woorduitgawes.
‘n Volledige kategeseboek verskyn in ses tale asook die Kort
Begrip in drie kleiner tale.
Sondagskoolleshandleidings vir onderwysers en teksboekies
vir kinders verskyn jaarliks in agt tale.
Die groot Kinderbybel van Murray en die volkleur uitgawe
daarvan, KOM STAP SAAM, is in vier tale elk uitgegee. Van
laasgenoemde is vertalings in twee bykomende tale in
produksie.
Diensboeke wat in samewerking met die Gereformeerde en
die Hervormde Kerke uitgegee word, het reeds in ses tale
verskyn.
Jaarliks word 30 000 BybeHeeskalenders met aanbevole
dagstukkies vir elke dag van die jaar gepubliseer.
Daar is reeds 45 Bybelkommentare in agt verskillende tale
uitgegee.
In samewerking met die kapelane van die gevangenisdiens
word duisende spesiale traktaatjies en Bybelstudieboekies
gedruk vir gebruik in die gevangenisse.
Praktiese inligting en motiveringsmateriaal ten opsigte van
die sending word vir die Kerk gepubliseer.
Skrywersopleiding en huip aan Swart skrywers met die oog
op publikasies word gegee.
Bemarking van publikasies word deur middel van die Christe
like boekhandel in die RSA, gewone advertensies, boekpak
kies en uitstallings gedoen.
28.3.2 Aanbeveling
Die Sinode doen ‘n beroep op die Kerk om in sy sending
aksies op verskillende vlakke van die Iektuur van die NG
Sendinguitgewers gebruik te maak en om deur middel van
spesiale pogings die praktiese verspreiding van Iektuur, veral
binne die NG Kerk en die NG Kerk in Afrika, te bevorder.
28.4 MEMA
28.4.1 Bates
Die afdeling se totale bates het aan die einde van die 1989
boekjaar die bedrag van R873 163 beloop teenoor
R649 184 die vorige jaar. Hierdie syfer sluit die bates van
sowel Bloemfontein as Pretoria in.
28.4.2 Ledestatistiek
Aan die einde van 1989 het MEMA die volgende ledetalle
gehad:
Gewone lede
3 661
Erelede
1 140
Kerkrade
1 015
Vrouedienste en instansies
534
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28.4.3 Werksaamhede
Ten einde ‘n beeld te gee van die omvang van hierdie afde
ling se werksaamhede, word die volgende iniigting ten op
sigte van die 1988/1 989 boekjaar gegee:
Videos: Altesaam 2 497 videos is verkoop terwyl 6 710
verhuur is.
Kassette: 8 621 is verkoop of verhuur terwyl 8 891 uit
geleen is.
Skyfies: 2 728 skyfiereekse is uitgeieen en 213 verkoop.
Films: 290 films is gedurende die jaar uitverhuur.
Video- en filmproduksie:
Ses videoproduksies is gedurende die jaar vir SATV gemaak
terwyl vier privaat produksies afgehandel is en 14 titeis vir
MEMA se eie rakke vervaardig is. Hierbenewens is
oordenkingsvideos in Noord-Sotho, Suid-Sotho, Tswana en
Zoeioe vervaardig. ‘n Zoeloefiim, “Themba”, is voltooi.
28.4.4 Reglement
‘n Gewysigde regiement vir MEMA is goedgekeur wat aan
die afdeling regspersoonlikheid gee en aan die kommissie voile
vryheid van optrede laat vir die uitvoering van sy taak. Klou
sules is in die reglement opgeneem wat enige aanspreek
likheid van die Algemene Sinode en die ASSK uitsluit.
28.4.5 MEMA EN DIE AKKP
Die beheerraad het indringende bespreking gevoer oor ‘n
aanbeveling van die MEMA-kommisie dat MEMA by die
AKKP moet inskakei.
Die raad het by wyse van meerderheidstem besluit dat:
28.4.5.1 gesien MEMA se sendinggerigtheid reeds vanaf
sy stigting, en die feit dat besondere uitdagings op hierdie
gebied in die toekoms wag,
28.4.5.2 die feit dat MEMA onder die ASSK en die CLF
voikome vrvheid van optrede geniet, voile toegang tot die
hele Kerk het en die Kerk reeds op alle gebiede bedien, en
28.4.5.3 die bestaande ooreenkoms tussen die kerke in ag
geneem moet word,
die aanbeveling nie aanvaarbaar is nie en dat die status quo
gehandhaaf word.
28.4.6 Oorplasing van hoofbestuur
Vanweë praktiese oorwegings is toestemming verleen dat
die hoofbestuur van MEMA na Pretoria oorgeplaas word aan
die einde van 1989.
28.4.7 Aanbeveling
28.4.7.1 Die Algemene Sinode beveel by al sy kommissies
sowel as die sinodes aan om in hulle jeug-, sending- en
evangelisasie-aksies van MEMA se dienste gebruik te maak.
28.4.7.2 Die Algemene Sinode beveel by kerkrade aan om
by MEMA aan te sluit, MEMA geldelik te ondersteun en ruim
van sy middels gebruik te maak.
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VERSTEDELIKUNG EN
BEDRYFBEDUENUNG
29. SKAKELKOMMISSIE VIR VERSTEDE
LIKING EN BEDRYFSBEDIENING
29.1 Die Algemene Sinode het in 1986 besluit:
“Die Algemene Sinode keur in beginsel goed dat ‘n
Skakelkommissie vir Verstedeliking en Bedryfsbediening
tussen die NGK, NGSK, NGKA en RCA tot stand kom”,
(bI. 646/25.8.9).
‘n Reglement vir so ‘n kommissie is ook goedgekeur, be
halwe dat vir ‘n nuwe formulering by punt 6.1 gevra is (bl.
727/27).
29.2 Die RCA het geen besluit oor die voorgestelde skakel
kommissie geneem nie.
29.3 Die NG Sendingkerk het nie die voorgestelde regie
ment vir ‘n skakelkommissie aanvaar nie. In plaas daarvan
is besluit:
“Die Sinode onderskryf nie die voorgestelde reglement vir
‘n skakelkommissie nie omdat dit nie fundamenteel ekume
nies gestruktureer is nie en ook nie reglementeel voorsiening
maak vir interkerkiike liggame wat aktief in die nywerheid
betrokke is om in te skakel nie.
“Die Sinode besluit voorts om saam te werk tot die daar
stelling van ‘n Kommisie vir Verstedeliking en Bedryfs
bediening wat so gestruktureer is dat dit verteenwoordigend
is van die Kerk in so ‘n breë ekumeniese verband as moont
uk omdat die bedryfswêreid nie gefragmenteerd benader kan
word nie.”
Die Sinode het dit ook aan die Voortsettingskomitee van die
kongres opgedra om so ‘n ekumeniese kommissie vir ver
stedeliking en bedryfsbediening wat self vir sy werk
saamhede sal reglementeer tot stand te bring, en het aan
bevelings rakende die opdrag aan so ‘n kommissie goed
gekeur.
29.4 Die Voortsettingskomitee het op 24 Oktober 1988 die
aangeleentheid bespreek. Dit het geblyk dat die NGSK nie
die tyd of fondse het om by meer as een liggaam op die ter
rein in te skakel nie en liefs met ‘n ekumeniese Iiggaam soos
die lnterkerklike Komitee vir Nywerheidsbediening sal skakel.
Dit was duidelilk dat dit nou op die weg van die NGK en die
NGKA lê om te besluit of hulle in die hg van die standpunt
van die NGSK wil voortgaan met die daarstel van ‘n Skakel
kommissie vir Verstedeliking en Bedryfsbediening.
29.5 lntussen het die ASK, na raadpheging met die ASSK,
besluit om verteenwoordigers op die lnterkerklike Komitee
vir Nywerheidsbediening te benoem.
29.6 Aanbeveling
Die Algemene Sinode besluit om voorlopig te volstaan met
verteenwoordiging op die Interkerklike Komitee vir Nywer
heidsbediening.

30. AANBEVELINGS VAN DIE KONGRES
OOR ARBEID EN INDUSTRIE
30.1 OPDRAG
Die Sinode het in 1986 besluit:
“Die aanbevelings (25.10.1

—

25.10.33) word verwys na
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die ASSK vir studie met versiag aan die Algemene Sinode”
(bI. 685/11.3.2).
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30.3.2.2.2 Die Sinode versoek werkgewers om by rasio
nalisering en by meganisasie nie net na winste te kyk nie
maar ook in die beste belang van werknemers op te tree.

30.2 AANBEVELINGS DEUR DIE AJK HANTEER
30.2.1 Omdat ‘n hele paar van die aanbevelings met jeug
bediening te doen het, het die AJK hierdie aanbevelings in
behandeling geneem. Die AJK doen daaroor versiag. Die
sake waaroor dit gaan, met die nommers van die aanbeve
lings op bI 280-283 van die Agenda van die Algemene
Sinode in 1986, word bier gegee:
Maatskaplike vraagstukke: (25.10.1 .4)
Gesin: Verstedeliking, die eenheid van die gesin, trekarbeid
en streeksontwikkeling (25.10.1.5.1, 25.10.1.6.,
25.10.3.1).
Getuienis van gelowiges (25.10.2.3, 25.10.2.4.1,
25.10.2.6).
Bedieningspatroon met die oog op die jeug (25.10.2.5).
Arbeidsetiek (25.10.2.19.3.).
Uitbou van Christelike Lewens- en Wêreldbeskouing
(25.10.2.20).
Sommige hiervan is ook vir ander kommissies van belang
en aanbevelings word verderaan daaroor gedoen.
30.2.2 Aanbeveling
Die Algemene Sinode spreek sy waardering teenoor die AJK
uit vir die aandag wat aan bedryfsbediening op die terrein
van die Jeug gegee word.
30.3 AANBEVELINGS DEUR DIE ASSK HANTEER
30.3.1 Bedryfsbediening
Aanbeveling
30.3.1.1 Die Sinode betuig sy waardering vir die werk van
vervoerdienspredikante en geestelike werkers.
30.3.1.2 Die Sinode beklemtoon die belangrikheid van die
getuienis van lidmate in die bedryf. Dit behels, onder an
dere, die getuienis aangaande Jesus Christus as Verlosser
en Here, en ‘n lewenswandel gekenmerk deur die gesind
heid van Christus, wear werkgewers en werknemers eie belang nie ten koste van die belange van die ander sal bekiem
toon nie.
30.3.1.3 Die Sinode versoek kerkrade en gemeentes om
besondere aandag te gee aan die opleiding en toerusting van
lidmate (Ef 4:11,12) vir hierdie getuienistaak binne hulle eie
arbeids- en Iewensomgewing. Hierdie toerusting behoort te
geskied deur kategese, prediking, pastorale sorg en lidmaat
toerustingsprogramme.
Die Kommissie vir die Lidmaattoerustingsprogramme word
versoek om toerustingsmateriaal hiervoor te voorsien.
30.3.2 Die rol van die kerk ten opsigte van werkloosheid
30.3.2.1 Werkloosheid bet in die RSA gewoonlik broods
gebrek tot gevoig, terwyl daar ook allerlei sosiale en gods
dienstige implikasies is. Die kerk het ‘n taak om mee te werk
aan die oplossing van die probleem van werkloosheid en om
pastoraal aandag aan die betrokke persone te gee.
30.3.2.2 Aanbeveiing
30.3.2.2.1 Die Sinode versoek gemeentes in gebiede waar
werkloosheid ‘n probleem is om besondere aandag aan die
pastorale versorging van werkioses en hulle gesinne te gee,
en, wear moontlik plaaslike werkskeppingsprojekte te
stimuleer.

30.3.3 Natuurlike hulpbronne en gesinsbeplanning
Aanbeveling
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 sien dit
ook as die taak van die Kerk om lidmate op te voed tot ver
antwoordelike ouerskap.
30.3.4 Samewerking met ander kerke
Aanbeveling
Die Sinode beklemtoon die noodsaaklikheid dat in bedryfs
bediening die hoogs moontlike mate van samewerking nie
eileen binne die NG Kerkfamilie nie, maar ook met ander
Protestants-Christelike kerke nagestreef word.
30.3.5 Teologiese opleiding
Aanbeveling
in die hg van die besondere eise wet die gekompliseerde
bedryfslewe aan leraars stel, versoek die Sinode die kuratoria
om in die leerplanne vir voornemende Ieraars
voorsiening te maak vir deeglike bestudering van die
problematiek van die bedrytsiewe vir die gemeente en vir
die lidmate,
*

ruimte te skep vir ondersteunende geesteswetenskaplike
vakke,
*

* geleenthede te gee vir praktiese ondervinding van die be
dryfslewe deur by. vakansiewerk.

30.3.6 Geregtigheid
Aanbeveling
Die Sinode aanvaar die doelstelling van Bybelse geregtig
heid in die arbeidsituasie en moedig sy lidmate in die bedryf
aan om die verwerkliking daarvan in alie fasette van die
bedryfslewe na te streef ten opsigte van die lewe van per
sone as individue, van gesinne en gemeenskappe en van die
arbeidsgemeenskap in ons land as geheel.

31. SWART VERSTEDEUKING EN
BEHU~S~NG
Die ASSK bet op die hoogte probeer bly van ontwikkelinge
op hierdie terrein: ‘n studie van die “Witskrif oor Verstedeli
king” is gemaak, die jaarverslae van die Stedelike Stigting
is nagegaan en relevante inligting uit publikasies op die ter
rein is onder die aandag van SSK’s gebring.

32. D~E KERK EN TREKARBEID
Die volgende aan beveling van die Federale Raad is deur die
Algemene Sinode na die ASSK verwys: (bI. 687/13.6)
“Sy lede en ander liggame wat van trekarbeiders of kontrak
arbeiders gebruik maak, aan te moedig om besondere aan
dag te gee aan die beginsel van menslike waardigheid;
terselfdertyd moet sodanige werkgewers aangemoedig
word om behuisingsfasiliteite te voorsien vir die trek
arbeiders wat verkies om hulle gesinne met hulle saam te
bring.”
Die ASSK bet die saak na die Kommissie vir Verstedeliking
en Bedryfsbediening verwys, wat soos elders berig, nie ge
vorm kon word nie. Die ASSK bet die SSK’s gevra om aan
dag aan die saak te gee.
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33. VINNIGE VERVOERNETWERK
Die Algemene Sinode het die volgende aanbeveling van die
Federale Raad na die ASSK verwys (1986:687/13.6.5.1):
“Vir die korttermyn beskou die Raad dit as wenslik dat ‘n
vinnige’, doeltreffende en wydverspreide vervoernetwerk
moet bestaan wat dit vir trekarbeiders en vera) pendelaars
makliker maak om hulle huise gereeld met ‘n minimum ver
traging te bereik. Daarom beveel die Raad by sy lede aan
om voortdurende aandag aan hierdie saak te gee, en om ver
soeke aan die owerhede te rig waar dit nodig is.”
Dit is ook na die Kommissie vir Verstedeliking en Bedryfs
bediening verwys.
Hierdie aangeleentheid is ook na die SSK’s vir aandag en
optrede op plaaslike viak verwys. Die ASSK se Kommissie
vir Skakeling met die Owerheid sal graag help waar nodig.

STATIS11EK
34. UDMATETAL NG KERKFAMILIE
Die volgende tabel gee ‘n aanduiding van die getal belydende
lidmate en gemeentes van die kerke wat uit die sendingwerk
van die Ned Geref Kerk ontstaan het en waarmee die Kerk
nog verband het.
Belydende
Lidmate
228099
284 588
1 200
25 000
216 000
7 500
175 000
5 954
5 372
410
14 518
100

NGSK
NGKA
RCA
Ref Church in Zimbabwe
CCAP Nkhoma
CCAP Harare
Ref Church in Zambia
EGKA (Namibië)
DRC in Botswana
RC in Caprivi
Igreja Ref em Mocambique
Igreja Ref em Portugal
Japan Platteland Kerk van
Christus

Gemeentes
268
433
10
35
92
14
93
20
7
14
9
2
3

963 741

1 000

35. FINANSI~LE ONDERSTEUNING VAN
SINODES AAN SENDING
Wes-Kaapland
Noord-Kaapland
Oos-Kaapland
Natal

OVS
Wes-Tvl
Noord-Tvl

R3
1
2
3
1
1

1986
537 008
091 123
535 949
993978
400 000
070 321
360 893

R6
1
3
1
4
1
1

1989/90
077 540
657 558
232 198
100000
308 000
286 900
354 143

Suid-Tvl
Oos-Tvl
Suidwes-Afrika
SMA

1 240 954
1 775 171
380 000
20 000

1 779 081
1 436 509
484 000
27 500

R17 405 397

R22 743 429

R17,98

R23,72

Gemiddelde bydrae
per lidmaat van NGK

36. GELEGITIMEERDES EN LIDMATE VAN
DIE NG KERK IN DIENS VAN ANDER
KERKE

NG Sendingkerk
NG Kerk in Afrika
Reformed Church in Africa
RC in Zimbabwe
CCAP Nkhoma
CCAP Harare
RC in Zambia
EGKA (Namibië)
DRC in Botswana
Reformed Church in Caprivi
Igreja Ref em Mocambique
Igreja Ref em Portugal
Frankryk
Hongkong
Thailand
Taiwan
Sri Lanka

Gelegiti
meerdes
89
1 20
4
2
3
2
6
5
3
2

Ander
61
2
12
32
3
5
2
8

2

3

244

132

ALGEMEEN
37. SLOT
Die Ned Geref Kerk kan met groot dankbaarheid terugkyk
op die vrug van sy sendingarbeid. Hy kan egter nie bekostig
om op sy louere te rus nie. In die RSA is ongeveer twintig
persent van die bevolking nog buite die kerk van Christus.
In Afrika groei die kerk skouspelagtig, maar daar is nog 284
miljoen ongekerstendes. In die wêreld is die getal 3,5 mil
jard. En dan is daar nog die fisiese nood van miljoene, ook
in Suid-Afrika. Politieke en sosiale omstandighede verander
vinnig, wat aan die kerk van die Here, ook aan die Ned Geref
Kerk in die toekoms groot uitdagings gaan stel.
Dit is die gebed van u Kommissie dat die Here die Ned Geref
Kerk steeds sal gebruik in sy heilshandeling met die wéreld.
Met toebidding van die seen van die Here op die vergadering.
DS JvW DU PLESSIS (Voorsitter)
DR AM HOFMEYR (Sekretaris)
NAMENS DIE ASSK
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14. Vers~ag van die

KOMM~SSIE V~R BYBELVERKLARING EN
BYBELVERTALING
2.3 AANBEVELDNGS

Broer Voorsitter en Broers
U kommissie het die eer en voorreg om soos voig versiag
te doen oor sy werksaamhede vir die tydperk 1986-1990.

Die kommissie beveel by die Sinode aan:
2.3.1 dat die lede van hierdie kommissie benoem word as

1. BYBELVERKLAR~NG

verteenwoordigers
diein Ned.
Geref.van
Kerk
die Kerklike
Advieskomitee (Die van
Bybel
Afrikaans)
dieopBybelgenoot

1 1 NUWE TESTAMENT

skap
ten Sinode
einde ‘neneffektiewe
wisseiwerking
tussen die Al
gemene
die Bybelgenootskap
te verseker;

.

Met die uitsondering van Matteus is al die dele van die Nuwe
Testament reeds verklaar en gepubliseer.
1.1.1 Sedert die vorige versiag was die vordering
1.1.1.1 Reeds verskyn:
Jakobus:

5005

volg:

3. ALGEMENE SAKE
E.A.C. Pretorius

1.1.1.2 In die proses van herdruk:
Efesiërs:
J.1~I. Roberts
Lukas:
E.P. Groenewald
1.1.1.3 In voorbereiding as herdrukke:
Kolossense:
I.J. du Plessis
Johannesbriewe:
P.J. du Plessis

1 .2 OU TESTAMENT
1.2.1 Oor die volgende vordering kan versiag gedoen word:
1.2.1.1 Reeds verskyn:
Amos:
Rut:
Habakuk:

2.3.2 dat die Sinode by herhaling sy waardering betuig vir
die waarneembare vrug wat daar op die verspreiding en ge
bruik van die NAV rus.

A. Konig
W.S. Prinsloo
P.A. Kruger

3.1 RNANSIES
3.1.1 Aanbevelings
Die kommissie beveel by die Sinode aan dat voorsiening ge
maak word in die begroting vir die werksaamhede van die
kommissie wat ten minste een vergadering per jaar insluit.

3.2 PERSONEEL
3.2.1 Prof. A.H. van Zyl wat jarelange toegewyde diens
in hierdie kommissie gedoen het, het weens omstandighede
besluit om te bedank.
3.2.1.1 Aanbeveling
Die kommissie beveel by die Sinode aan:
3.2.1.1.1 dat waardering betuig word vir die onvermoeide
werk van gehalte wat Prof. A.H. van Zyl gedoen het aan
Bybelverkiaring en Bybelvertaling.

1.2.1.2 In die proses van publikasie:
Haggai:
P.A. Verhoef
Joel:
W.S. Prinsloo
Ps. 101-1 50:
J.J. Burden

3.2.1.1.2 dat Prof. W.S. Prinsloo van die Universiteit van
Pretoria as lid in die plek van Prof. Van Zyl op die kommis
sie benoem word.

1.2.1.3 In voorbereiding:
‘n Hele aantal medewerkers is tans besig om die
res van die Ou Testament te verklaar.

3.2.2 Die huidige skriba, Prof. J.A. du Rand, het intussen
‘n betrekking aanvaar in die departement Bybelkunde aan
die Randse Afrikaanse Universiteit.

1.3 AANBEVELINGS

3.2.2.1 Aanbeveling
3.2.2.1.1 dat Prof. du Rand lid bly van die kommissie.

U kommissie beveel aan:
1.3.1 dat die Sinode kennis neem van die vordering wat
gemaak is met die bewerking en die publikasie van die kommentare;
1 .3.2 dat die Sinode sy dank betuig teenoor al die bewerkers van kommentare;
1.3.3 dat die reeks, bekend as die swartbandreeks, by
wyse van spreke voortaan bekend sal staan as Skrifuitleg
vir Bybeistudent en Gemeente (SBG).

2. BYBELVERTALING
2.1 Na die verskyning van die NAV in 1983 was die werksaarnhede van die kommissie op hierdie terrein beperk.
2.2 Die kommissie dien steeds as skakel tussen die Alge
mene Sinode en die Bybelgenootskap wat betref alle ver
talings en behartig steeds die belange van die Sinode in die
verband.

3.2.3 Die kommissie het ook met leedwese kennis geneem
van die afsterwe van ‘n gewaardeerde medewerker, Prof.
F.C. Fensham van Stellenbosch.
Met hoogagting en toebidding van die seen van die Here.
In Horn

P.A. Verhoef (voorsitter)
J.L. de Villiers
A.B. du Toit
M.H.0. Kioppers

J.A. du Rand (skriba)
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15. Vers~ag van d~e

ALGEMENE KOMMISSIE VIR DIE DIENS VAN BARMHARTIGHEID
Ons het die eer om soos voig te rapporteer
beperk tot sake wat beleidsaspekte bevat:

—

hoofsaaklik

DNHOUDSOPGAWE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
11 .1
11 .2
11 .3
11 .4
1 2.
1 2.1
12.2
12.3
1 2.4
12.5
12.6
12.7
12.8
1 3.
1 3.1
13.2
14.
14.1
14.2
14.3
1 5.
1 6.
1 7.
18.
1 8.1
18.2
1 9.
20.
21.
22.
22. 1
22.2
23.
24.
25.
25.1
25.2
25.3
25.4
25.5
26.

Die Kommissie — samestelling en wisseling
Dagbestuur
Spesialiteitskomitees
Vergaderings
Notules
Die kerk in veranderende omstandighede
Aard en omvang van die dienste — Tabel A
Programformulering en doelwitbeplanning
Aanmeldingsbeleid
Diakens: inspraak, betrokkenheid en amps
aanwending
Finansies
Skenkings en testamentêre bepalings
Belasting op Toegevoegde Waarde
Bronne van inkomstes
Landswye krisishulp
Wetsreëlings en skakeling met owerheid
Samewerking met Departement Gesondheids
dienste en Welsyn
Hantering van klagtes en nadelige gerugte
Vrystelling van hereregte
Belasbaarheid van elendomme
Wet 74 van 1983 (Kindersorg)
Wet 107 van 1978 (Fondsinsameling)
Pensioenfondse en hertroues
Vakbonde
Publisiteit
Publikasie: “Die Diens van Barmhartigheid en
die Ned Geref Kerk”
Kommunikasie en inligting
Samewerkingsverhoudinge
Nasionale Rade
SA Welsynskakelkomitee
Kerke en Christelike organisasies
Lidmaatsbetrokkenheid
Bestuursopleiding
Maatskaplike Betrokkenheid
Die Diakonaat en die politiek in toekomsper
spektief
Sosiaal-etiese probleme en ‘n eenvoudiger
Ieefwyse
Revolusionére druk in die politiek
Bearbeiding: Lidmate in Oos-Afrika
Doeltreffende skakelstruktuur met Jongkerke
AKDB-reglement
Namibië
Walvisbaai: staatsubsidie en verwysings na
kind eroord
Dienste: finansiële voorsienings
Rasionalisasie
Kerksensus
Alkoholistesorg
Terugvalle en suksesse
Hersiene Drankwet en Nasionale Plan
CAD-handleiding
Organiseerdersposte
Pastorale konsultant
Bejaardesorg

26.1
26.2
27.
27.1
27.2
27.3
28.
28.1
28.2
28.3
28.4
28.5
29.
29.1
29.2
29.3
29.4
29.5
29.6
30.
30.1
30.2
30.3
30.4
31.
31.1
31.2
32.

Veranderende beleid insake tuistes
Aftrede van Ieraars
Gestremdesorg
Kategese: Verstandelik Erggestremdes (VEG)
Kategese en geestelike versorging: dowes
Sterilisasie
of
voorbehoedmiddels:
VEG-dogters
Kinderhuise
Kinderhuise en vryevestigingsgebiede
Kinderhuise en De Meyerverslag
Kinderhuise en nuwe pleegsorgbeleid
Doop van kinders in kinderhuise en pleegsorg
Kindermolestering
Maatskaplikewerk (Gesinsorg)
Nasionale Gesinsprogram
Geslagsorgaanveranderinge: Aanneemouers
en pleegsorg
Proefbuisbabas en surrogaatmoederskap
Aanneemouers buite NG Kerkverband
Doopbelofte: Oordraagbaarheid — Ouer
verantwoordelikheid
VIGS
Siekesorg
Registrasie: hospitaalleraars by SAGTR
Registrasie: kategorie pastorale sielkundiges
by SAGTR
Hospitaalbediening
in
veranderende
hospitaalwese
Homoseksualiteit: staatshulp
Wetsoortredersorg
Verhoorafwagtendes: pastorale sorg
Verslag Hoofkapelaan
Dankbetuiging
BYLAE A — Aanmeldingsbeleid
BYLAE B — Kategese en geestelike versorging
van dowes
BYLAE C — Aandeel van kerke: Nasionale
Gesinsprogram
BYLAE D — Versiag: Hoofkapelaan:
Gevangenisdiens

1. DUE KOMMUSSUE
1.1 SAMESTELLING
Die Algemene Sinode 1986 het die kommissie soos volg
benoem:
Sinode

Primarius

Sekretaris

Wes-Kaapland
Oos-Kaapland
Noord-Kaapland
Natal
Oranje-Vrystaat
wes-Transvaal
Noord-Transvaal
Suid-Transvaal
Oos-Transvaal
Suidwes-Afrika
Midde-Afrika

Ds J A C Weideman
Os 0 T du P Moolman
Os J S Marais
Os 0 W van Rooyen
Os P B Botha
Os H J van Niekerk
Os P J Smit
Os P P H de Villiers
Os A J de Jongh
Os A J de Klerk
OudI S J viljoen

Os C S Roberts
Os C A Jordaan
Os C Albertyn
Mnr E L de Hart
Os C F Heyns
Or R C Lindeque
Os W C Oosthuizen
Or A H Botha
Os A J N v Heerden
Os G J Strydom

Fakulteit Teologie:
Fakulteit Teologie:
Fakulteit Teologie:

Universiteit Stellenbosch
Universiteit Pretoria
Universiteit Oranje
Vrystaat

Hugenote-Kollege
Algemene Komitee Vrouediens
Kapelaan-Generaal van Gevangenisdienste
Sekretaris

Or H J Hendriks
Prof A J Smuts
Prof MHO Kloppers
Mnr C C Reynolds
Mev C Hattingh
Or F J Ollewagen
Or M M Nieuwoudt
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1.2 WISSELING
Die volgende wisseling het plaasgevind:
Wes-Kaapland
Dr H F Conradie vervang ds J A C
Weideman (1987)
Oos-Kaapland
Ds J J Naude vervang ds D T du P
Moolman (1988)
Natal
Ds J L du P Raath vervang ds W J
van Rooyen (1988)
Oranje-Vrystaat Ds W J Botha vervang ds C F Heyns
(1989)
Wes-Transvaal
Ds M van de Wall vervang ds H J van
Niekerk (1989)
Suid-Transvaal
Ds W H van Aswegen vervang ds P P
H de Villiers (1989)
Oos-Transvaal
Dr D F Theron vervang ds A J N van
Heerden (1989)

2. DAGBESTUUR
As Dagbestuur is di D T du P Moolman (voorsitter), P B Botha
(ondervoorsitter), W C Oosthuizen en drr A H Botha en M
M Nieuwoudt verkies. Na die emeritering van ds D T du P
Moolman is ds P B Botha as voorsitter en ds J S Marais as
nuwe lid en ondervoorsitter verkies.

3. SPES~AUTEITSKOMITEES
Die NG Kerk lewer op omvangryke grondslag komprehen
sief en multi-professioneel barrnhartigheidsdienste aan aIIe
voorkomende vorme van sorgbehoewendheid. Nie alleen vir
die handhawing van die hoogste standaarde moontlik nie,
maar ook om gesaghebbende inspraak te kan lewer by die
owerheid en die nasionale rade vir die verskillende kategoriee
diensvelde, is voortdurende navorsing nodig. Daarom het
die AKDB Spesialiteitskomitees wat horn voortdurend ad
viseer: alkoholistesorg, Bejaardesorg, Gestremdesorg (al vyf
kategoriee), Kinderhuise, Maatskaplikewerkdienste, Sieke
sorg (met Sielkundige Dienste) en Wetsoortredersorg. ‘n
Staande Teologiese Besinningskornitee adviseer oor die
teoiogiese verantwoording.

4. VERGADER~NGS
Die AKDB het jaariiks vergader, die dagbestuur kwartaalliks
en die spesialiteitskomitees 1-2 keer per jaar.

5. NOTULES EN VERSLAGGEW~NG
Van alle verrigtinge word behoorlike notules gehou en jaar
liks word versiag gelewer.

6. D~E KERK ~N VERANDERENDE
OMSTAND~GHEDE
Na luid van die opdrag van die Algemene Sinode 1986 (p
400, par 19.5.2) dat kommissies deurlopend navorsing sal
doen om tred te hou met die eise van die veranderende om
standighede, het die AKDB veral aan die volgende aspekte
(wat elk selfstandig aan die orde gestel word) aandag ge
gee. Twee studiebyeenkomste (berade) is gehou volgens die
groepdinamika-metode onder Ieiding van senior leiers ult die
kerklike, mediese en bedryfslewe, onderskeidelik.
6.1 Die begeleiding tot basiese gemeentesentriese dienste;
6.2 Die aanvaarding van lidmaatgerigte dienste;
6.3 Die klemverskuiwing tot groter voorkomings- en
ontwikkelingsdienste;
6.4 Programformulering volgens doelwitbeplanning;
6.5 Kommunikasie/inligtingsdiens;
6.6 Lidmaatsbetrokkenheid;
6.7 Finansiering van dienste;
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6.8 Ampsfunksionering (diakensinspraak);
6.9 Bestuursopleiding;
6.10 Maatskaplike betrokkenheid.

7. AARD EN OMVANG VAN D~E D~ENSTE
Die omvangryke dienste in gesin- en inrigtingsorg wat deur
die tien SKDB’s in die RSA en Namibië gelewer word, word
gekonsolideerd saamgevat in Tabel A wat hierop volg.
7.1 OMVANG
Die NG Kerk is steeds die grootste enkele diensiewerende
instansie aan die blanke bevolkingsgroep in beide lande. In
verhouding tot die totale dienste wat in die lande gelewer
word, verteenwoordig die NO Kerk-dienste ongeveer
35%-40% van alie dienste, met uitsondering van die kinder
huisvoorsiening waar die NO Kerk-dienste ongeveer 51 %
van die kinders versorg. Ofskoon daar vele nie-NG Kerk-lid
mate in die kerk se dienste versorg word, is daar egter ook
baie NG Kerk-lidmate wat deur ander kerke en welsyns
organisasies versorg word. Oorhoofs is die NG Kerk se “aan
deel” aan die totale dienste ongeveer dieseIfde as sy
aandeel aan die totale blanke bevolkingsgroep, ± 38%. Dit
sou dus nie korrek wees om summier te sé dat die NG Kerk
‘n groter verantwoordelikheid dra as wat van horn verwag
kan word nie.

7.2 VOORKOMS VAN SORGBEHOEWENDHEID
Ten spyte van die algemeen hoe lewenstandaard wat die
leefwyse van selfs die gerniddelde blanke Suid-Afrikaner
kenmerk, is daar ‘n ontsettende hoe insidensie van sorgbe
hoewendheid na wie die kerk as diakonale gemeenskap moet
bly uitreik. Dit val ook op dat die aard van die sorg
behoewendheid nie beperk is tot fisiese armoede nie — ‘n
probleem wat grootliks op plaaslike viak ontmoet word. Juis
die groot getaile mense wat “kIiënte” van die maatskapIike
werkdienste is, toon die voorkoms van gekompliseerde pro
bleme in wanverhoudinge wat alIeen met wetenskaplike huip
ontmoet kan word, terwyl die getalle in inrigtings toon hoe
seer persone aangewys is op hulp buite huI gesins- en
gewone gerneenskapslewe.

7.3 GERIG OP ALLE VORME VAN NOOD

—
MET
KOMPREHENSIEWE EN MULTI-PROFESSIONELE
DIEN STE
Die dienste van die kerk is nie beperk tot één vorm van sorg
behoewendheid nie, maar gaan uit tot die voile spektrum
van aile vorme van materiëIe, maatskaplike, psigo-sosiaie,
liggaamlike en geestelike node. So is ook die dienste wat
gelewer word nie slegs gerig op die besondere vorrn van
sorgbehoewendheid nie, by slegs huisvesting, medies ens
nie, maar kom dit multiprofessioneel tot die totale nood en
behoeftes van die mens: pastoraai, geesteswetenskapIik,
fisiek, medies, ens. Dit maak die diens duur dog ook duur
saam.

7.4 VENNOOTSKAPSDIENS
Die omvang kon alleen bereik en die hoe standaarde kon al
ieen gehandhaaf word omdat kerk en staat mekaar in ‘n yen
nootskap gevind het. Sedert die dertigerjare is die fiiosofie
aanvaar dat doeltreffende versorgingsdienste alleen ten
beste beoefen kan word as dit in ‘n spanpoging aanvullend
tot mekaar verrig kan word en dat die geestelike ewe die
grondslag van alle versorgings- en rehabilitasiewerk is.
Gevoiglik neem die staat die posisie in van die ordening van
die dienste en voorts om ‘n “instaatstellende funksie” te
vervul deur die dienste van die kerk as diakonale gemeen
skap te subsidieer. Kerk en staat bly behou hui onderskeie
outonorne gestaltes en identiteite maar lewer ‘n gesament
like diens wat baie verskraald, verengd en armer sou wees
indien elkeen afsonderlik sou optree.

TABEL A
NED. GEREF. KERK: DDENSTE VAN BARMHART~GHE~D
Saamgestelde statistieke vir die tydperk 1 April 1989 tot 31 Maart 1990
FINANSIES (tot die naaste 1000)
PERSONEEL
~

KATEGORIE

Getal

UITGAWES

KERK
Vakkundig

Tuistesvir8ejaardes

INKOMSTE

Inwoners

Admin

Vrywillige
Dienswerkers

Ander

Diens
Inrigting

Kerk

Inwoners

STAAT
SUBSIDIES

TOTAAL

113

8229

1236

177

2564

257

R 1 506000

R2910000

R28 111 000

R28 451 000

R 60977000

A 60117000

Dienssentra

23

4565

27

19

118

223

R

R

200 000

8

846 000

R 1 104 000

R

A

Kinderhuise

23

3212

108

137

859

343

8 2 415 000

R2 757 000

6

89 000

618 545 000

A 23 406 000

Jeugsentra

7

1444

1

24

135

—

R

R

R 3 813 000

R

R

3 813 000

Alkoho)- en Dwelmafhanklikes

6

727

37

12

190

8

R

292 000

R

140 000

A

596 000

R 1 837 000

IR

2 865 000

OngehudeMoeders

5

130

5

8

14

12

R

334000

R

116000

R

109000

R

16000

A

575000

R

557000

Bewaar- en Kleuterskole

7

745

17

2

68

21

R

11 000

R

30 000

R

811 000

R

41 000

R

893 000

R

894 000

Neutraal Gestremdes~

1

224

60

6

57

—

R

30 000

R

192 000

R

12 000

R 2 413 000

R

2 647 000

Verstande)ik-Erg-Gestremdes~

5

707

69

2

12-9

—

R

75 000

R

191 000

R

480 000

R

R

1 710 000
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182

21

1226

R 4 537 000

R

918 000

R

49 000

R 7 705 000

R 13 209 000

R 13 667 000

13

5

—

—

A

373 000

R

29 000

R

56 000

R

R

458 000

R

462 000

HospitaaIdienste”~

13

4

—

45

R

978 000

R

24 000

R

—

R

39 000

R

1 041 000

R

1 038 000

Gevangenisdienste

24

—

—

33

R

168 000

R

R

—

R

24 000

R

192 000

R

197 000

Administratiewe Dienste SKDB’s en AKDB””

17

39

—

R 2 106 000

R

R

—

A

393 000

R

3 441 000

R

3 442 000

TOTAAL

R13057000

R8449000

Kantore

Sielkundige Dienste~~

“

Spreekkamers
2

—

—

—

964 000

2 382 000

2 458 000

6 23 766 000
R

3 833 00~

A 2 889 000

R
R

C..)
C..)

2 516 00~
1 508 000

Kliënte”

Maatskaplike Werk
114

232 000

a.17618. b.32055~
Pasiënte~
a.1297

—

b.1297

2

Die Skole vir Buitengewone Onderwys (by Dowes, Blindes) is statutér onderwysaangeleenthede
en word nie hier gerapporteer nie hoewel hul deel van die Gestremdesorg uitmaak.
K)iënte en Pasiënte)a) Geta) afgehandel gedurende die jaar.
)b) Geta) op rekord op 31 Maart.
LW By sommige sinodes van Siekesorg en/of Hospitaaldienste onder SKAE’s. Hierdie ~atis
tieke verteenwoordig slegs die wat onder SKDB’s val.
Hieronder ressorteer ook die statistieke ten opsigte van senior vakkundige personeel by
Direkteure Maatskaplikewerkdienste en Inrigtingsorg

—

942 000

R34972000

R61 532000

R117609000

R117344000

m

2
0
2

I

C)
I
m

DIENS VAN BARMHARTIGHEID
7.5 AANBEVELINGS
7.5.1 Die Algemene Sinode spreek sy besorgdheid uit dat,
ten spyte van die algemene hoe lewenstandaard wat die
leefwyso van selfs die gemiddelde blanke Suid-Afrikaner
kenmerk, daar ‘n ontsettende hoe getal mense is wat sorg
behoewend is en waartoe die kerk as diakonale gemeenskap
garoepe bly om ult te reik.
7.5.2 Die Algemene Sinode spreek sy dank en waardering
uit vir die omvangryke dienste wat gelewer word en spreek
sy vertroue uit dat die getuienis van die christelike geloof
en liefde altyd duidelik uit die dienste sal blyk.
7.5.3 Die Algemene Sinode spreek sy dank uit vir die milde
bydraes wat lidmate feil het vir die barmhartigheidsdienste
en die onbaatsugtige dienste wat gelewer word deur di
akens, personeel, vakkundiges en raadslede vir die beheer
van inrigtings en maatskaplike werk.
7.5.4 Die Algemene Sinode dank die owerheid vir die von
nootskapsbeleid waarvolgens SKDB’s in staat gestel word
om omvangryker dienste op hoe standaard te lower sonder
dat die staatshulp in enige opsig eise stel wat dit verhinder
of bemoeilik dat die kerk na die eise van die evangelie en
sy belydenis na die minderbevoorregte kan uitreik.

8. PROGRAMFORMULER~NG EN DOELW~TBEPLANMNG
8.1 RIGLYNE
As deel van die rasionaliseringsprogram vir die mees doel
treffende mannekrag- en fondsbenutting het die owerheid
besluit dat alie subsidiëring van dienste alleenlik sal kan ge
skied volgens vooraf ingediende, geformuleerde programme
met bepaalde doelwitbeplanninge. Die AKDB het as basiese
riglyne waarbinne die programme geformuleer moes word,
die volgende neergelé:
* Die kerk as eiesoortige vennoot met ‘n eie kerklike pro
gram moet voile erkenning bly behou;
* Die AKDB sal as ‘n omvattende “nasionale raad” van
die kerk optree ten opsigte van programformuleringe en
-evaluering, beleidbepaling met betrekking tot doelwit
beplanning, interne kontrole, subsidiereëlings, besinning
oor die toewysing van dienste en diensvelde aan verskil
lende welsynsorganisasies, affiliasie met ander liggame
en alle dienste wat deur die SKDB’s gelewer word;
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*

*

*

Iidmaatsbetrokkenheid (gemeenskapsbetrokkenheid)
insluit;
ontwikkelend wees van wat REG in die gemeente is; en
moet
meetbare resultate weergee.

(Groter voorkomingsgerigtheid sluit nie terapeutiese dienste
uit nie, maar daar word getrag om weg te kom van ‘n
barmhartigheidsdiens wat die beeld dra van ‘n ambulans
diens wat gewondes wegry en gaan verpleeg.)
Die “program” is gedefinieer as die weg waarvolgens die
kerklike barmhartigheidsdienste gelewer moet word om deur
middel van gesins- en inrigtingsorgdienste die voorop
gestelde doelwitte te bereik.
8.4 MEETINSTRUMENTE
Dit is ook nodig om die gelewerde dienste en sy resultate
te evalueer en daarom is meetinstrumente vir die evalue
ring van programme ontwikkel.

9. AANMELD~NGSBELE~D: “LJDMAAT
GERDG DOG ME U~TSLUDTUK ME”
9.1 INHOUD
Om bogenoemde riglyne in programformulering te kan ver
vat was dit nodig om ‘n Aanmeldingsbeleid op te stel wat
as BYLAE A — AS 1990 — 9.1 “Aanmeldingsbeleid van
die Algemene Kommissie vir die Diens van Barmhartigheid
ten opsigte van Maatskaplikewerkdienste en Inrigtings” hier
by aangebied word. Hierdie beleid is ook met die Departe
ment Gesondheidsdienste en Welsyn, Administrasie: Volks
raad, as subsidiërende liggaam uitgeklaar. Die programme
is dan ook opgestel en ingedien volgens die beleid. Die
beleidsdokument verwys onder andere na:
9.1.1
9.1.2
9.1.3
RSA”;
9.1.4
9.1.5
9.1.6
9.1.7
9.1.8

* Die lewering van dienste binne taal-, kultuur- en geloofs
verband moet steeds erkenning geniet;
* Kerklike skakeling en voile erkenning van die kerk
strukture van kerkraad-ring-sinode-en-algemene sinode
moet voile erkenning bly behou, SONDER ‘n werks
opdragverhouding tussen die AKDB en SKDB’s.

8.2 GEMEENTESENTRIESE DIENSTE
Die Algemene Sinode 1 986 het die beleid van gemeente
sentriese dienste onder leiding van die ampte en as beson
dere verantwoordelikheid van die diakenamp goedgekeur,
en dit aan aie AKDB opgedra om SKDB’s, ringe en kerkrade
te begelei om die dienste binne hierdie beleid te organiseer.
Hierdie begeleiding het binne die programformulering en
doelwitbeplanning neerslag gevind.
8.3 U~TGANGSPUNTE
Die AKDB moes vir hierdie begeleiding en vir sy program
formulering dus bepaalde uitgangspunte en doelwitte iden
tifiseer, te wete die dienste —
*
moet ampswerk wees;
*
gemeentesentries georganiseer word;
*
aangebied word onder leiding van die diakenamp;
*
toenemend meer voorkomingsgerig wees;

9.1.9
9.1.10
9.1.11
9.1.12

Die sogenaamde “Oop-deur-beleid”;
Fondse- en Mannekragbeperkinge;
Die “Nuwe Maatskaplike beleid en -strukture in die
Vertrekpunt: “Lidmaatgerig, dog nie uitsluitlik nie”;
Kliënte-sisteem;
Aanmeldingsprosedures;
Samestelling van gevalle-lading;
Aard van diens en verhoudinge tussen die drie
komponente:
*
hulpverleningsdiens;
*
voorkomingsdiens;
*
ontwikkelingsdiens.
Oorgangstydperk;
Programdoelwitte;
Meting van resultate;
Goedkeuring en kanalisering deur AKDB as “Na
sionale Raad”

9.2 AANBEVELINGS
9.2.1 Die Algemene Sinode aanvaar BYLAE A — AS 1990
— 9.1 (“Aanmeldingsbeleid van die Algemene Kommissie
vir die Diens van Barrnhartigheid ten opsigte van Maat
skaplikewerkdienste en lnrigtings”) as Aanmeldingsbeleid
vir die NG Kerk se barmhartigheidsdienste en dra dit aan die
AKDB op om SKDB’s to begelei in die implementering daar
van. Dit bevat onder andere
9.2.1 .1 die uitgangs punt dat die gemeentesentriese dienste
onder leiding van die ampte ‘n kerklike diens is, primer ge
rig op die lidmate van die NG Kerk, dog nie uitsluitlik nie;
9.2.1.2 dat skriftelike ooreenkomste aangegaan word tus
sen die beheerinstansies van die dienste en die persoon wat
horn vir diens aanrneld — en dat sO ‘n ooreenkoms ook ‘n
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reeling ten opsigte van ‘n finansiële teenprestasie mag
insluit;
9.2.1.3 dat skriftelike ooreenkomste aangegaan mag word
met ander kerkverbande of lidmate van ander kerke vir d~ens
lewering deur die NG Kerk en dat so ‘n ooreenkoms ook ‘n
reeling vir die lewering van ‘n finansiële teenprestasie mag
insluit;
9.2.1.4 dat waar sulke ooreenkomste nie aangegaan word
nie, die NG Kerk se dienste beperk mag word tot ‘n ingry
ping in ‘n krisissituasie.
9.2.2 Die Algemene Sinode dra dit aan die AKDB op om
SKDB’s te begelei (selfs met voorgeskrewe vorms) om sorg
te dra dat uniforme ooreenkomste aangegaan sal word met
die voorbehoud dat elke SKDB na gelang van omstandighede
sal besluit oor die verwagte teenprestasies.
9.2.3 Die AKDB ontvang opdrag om te sorg vir die nodige
meetskale vir die SKDB’s ten opsigte van (1) sakevragte,
insluitende voorkomings-, ontwikkelings- en terapeutiese
dienste en (2) inrigtingsversorging.

10. D~AKENS: ~NSPRAAK, BETROKKEN
HEED EN AMPSAANWENDDNG
10.1

INSPRAAK EN BETROKKENHEID:
SAMESTELLING VAN AKDB
Die Algemene Sinode 1986 het die beleid van gemeente
sentriese dienste onder leiding van die diakenamp aanvaar.
Voorts het hy beslis dat die diakens die primêre en sinvofle
inspraak sal he in die georganiseerde dienste van die meer
dere vergaderinge.
Om dit moor.tlik te maak, het die Algemene Sinode dit goed
gekeur dat diakens na die meerdere vergaderinge afge
vaardig mag word (AS 1986, Verslag 1 5:9.4) en die AKDB
opdrag gegee om in die “Riglyne vir ‘n Reglement vir Dia
konieë” voorsiening te maak dat diakens inspraak sal ver
kry op RKDB’s, SKDB’s en die AKDB. Adviese is aan die
SKDB’s gegee om deur te voer na hul sinodes. Ten opsigte
van die diakensinspraak op AKDB-vlak, beveel die AKDB aan
dat die AKDB-reglement uitgebrei moet word deur die in
voeging van ‘n artikel wat soos volg lui:
“drie diakens, opvoorlegging deur die AKDB (Die AKDB
benoem die drie lede aan die hand van ‘n groslys waarop
elk van die SKDB’s één naam geplaas het)”.
Vir Aanbeveling:

Kyk paragraaf 21.1.5

10.2 AMPSAANWENDING — ARTIKEL 17.3
Met die Algemene Sinodale besluit van 1962 dat daar ge
werk moet word “aan die herstel van die diakenamp” as
uitgangspunt is die AKDB, na indringende studie, van oor—
deel dat Kerkorde Artikel 17.3 wat die “finansiële instand
houding van die erediens” as ampstaak van die diakonie om
skryf, nie Skriftuurlik verantwoordbaar is nie. So lank die
diakens na luid van hierdie artikel in die praktyk primer hier
die groot verantwoordelikheid moet dra, sal die diakenamp
nie na sy Skriftuurlike inhoud en praktyk herstel kan word
nie. Die Artikel moet vervang word met die woorde “die
finansiering, leiding en rig van die barmhartigheidsbediening
van die gemeente”., Hul rol in die gemeente en kerkverband
vra dus om kerkregtelik en prakties reggestel te word.
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10.3 AANBEVELINGS
10.3.1 Die Algemene Sinode besluit dat die diakenamp nie
na sy Skriftuurlike inhoud en praktyk herstel sal kan word
so lank hy na luid van Artikel 17.3 in die praktyk ver
antwoordelik is vir die finansiële “instandhouding van die
erediens” nie en vervang Artikel 17.3 met die woorde: “die
organisering, leiding en rig van die barmhartigheidsbedie
fling van die gemeente”.
10.3.2 Die Algemene Sinode besluit dat aangesien die wy
siging van Artikel 17.3 slegs die omskrywing van die finan
siële instandhouding van die erediens as behorende tot die
amp van die diaken behels, dit nie die summiere ontheffing
van die diakonieë van die geykte taak van die diakens om
verantwoordelik te wees vir die finansiële instandhouding
van die erediens, beteken nie.
10.3.3 Die Algemene Sinode dra dit aan die AKDB en AK
LAS op om vir die Algemene Sinode van 1994 ‘n advies uit
te werk waarvolgens die finansiële instandhouding van die
gemeente en erediens as opdrag en verantwoordelikheid van
die kerkraad volgens ‘n doeltreffende organisasie binne die
kerkstrukture in die gemeente nagekom kan word.
10.3.4 Die Algemene Sinode wysig die laaste sin van die
Kerkorde, Artikel 27 tot “Vir die behartiging van die beson
dere werksaamhede aan die onderskeie ampte verbonde
moet (ipv “mag”) die ouderlinge en diakens gereeld (ipv
“waar nodig”) afsonderlik vergader”.
10.3.5 Die Algemene Sinode dra dit aan die AKDB op om
aan die hand van die Dordtse Kerkorde (Artikels 25,26 en
40) ‘n riglyn vir die gemeentes oor die diakonie-organisasie
(soos die diakonie-vergaderinge, diakonie-fondse, aparte
diakonie-boekhouding, diakonie-verantwoording aan die
kerkraad, diakonie-aandeel in die gemeentelike sowel as die
kerkverband se georganiseerde dienste van barmhartigheid)
uit te werk en aan die volgende Algemene Sinode voor te lê.

11. RNANS~ES
11.1 SKENI(INGS [N T[STAM[NTERE BEMAKINGS
11.1.1 Algemene Sinodale besluit: AKF
Die besluite van die Algemene Sinode 1986 om kragtens
‘Reglement vir die reeling van Eiendomme, Goedere en
Fondse”, Artikel 1.4.2.1 alle skenkings en bemakings onder
die hantering en beheer van die AKF te plaas, het vir die
AKDB probleme gebring. Groot sake-instansies en die ower
heid maak by ruim skenkings tydens die “Operasie Honger”
van 1987. Sulke bydraes geskied gewoonlik by geleenthede
deur die donateurs gereël en waartoe verteenwoordigers van
die begunstigde liggame uitgenooi word en waar die dienste
wat gelewer word toegelig word. “Hantering” sluit die
amptelike in ontvangsneming en erkenning daarvan in en
“beheer” sluit weer die aanwending daarvan in volgens die
gestelde voorwaardes.
11.1 .2 Wetsbepaling: Owerheidskenkings slegs aan gere
gistreerde welsynsliggaam
Wet 107 van 1978 (Wet op Fondsinsameling) bepaal dat
owerheidsbydraes vir dienste van hierdie aard slegs aan
statutêre welsynsliggame (geregistreerde Fondsinsamelings
en Welsynsorganisasies) gemaak mag word wat weer by
wyse van opgawes, state en verslae terugvoering moet gee
dat die beheer en aanwending persoonlik en langs die weg
van die professionele kanale van die welsynsliggaam gelew
er is.
11.1.3 Beslissing van Direktoraat en Aktuarius: private
bydraes
Die AKDB het die advies van die Direktoraat van Fondsin
sameling (wet Wet 107 van 1978 administreer) aangevra
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oor hoe met skenkings en bemakings vir die barmhartig
heidsdienste wat as “private skenkings van individue, sake
ondernemings, staats- en semi-staatsinstansies” ontvang
word, gehandel moet word. Dele van sy beslissing lui soos
volg:
“Bemakings en skenkings wat binne die kerklike strukture
gedoen word (dit is kerklike insamelings by lidmate) is nie
onderhewig aan die Wet op Fondsinsameling nie;
Te aVe tye moet die dienslewering, kliënte en bydraende pu
bliek teen uitbuiting of misbruike beskerm word en moet die
hele saak bowe verdenking wees en ook die toets van die
openbare hg kan deurstaan;
Aan geregistreerde welsynsorganisasies en fondsinsame
lingsorganisasies word groot magte, voorregte en verant
woordelikhede toegeken. Gevolglik bepaal die wet dat slegs
die geregistreerde statutêre organisasies skenkings van hier
die aard van die publiek mag ontvang en dat hy dit per
soonlik hangs die professionele kanale van boekhouding en
oudit moet hanteer, beheer en verantwoord en dat hy ook
van die gelewerde dienste by wyse van verslae, opgawes
en state aan die owerheid en algemene publiek rekenskap
moet gee;
Dit doen dus vreemd aan ten opsigte van die bepalinge en
vereistes gestel deur die Wet op Fondsinsameling dat ‘n
ander regspersoon as die geregistreerde fondsinsamelings
of welsynsorganisasies primêre handelinge ten opsigte van
die ontvangs, hantering en beheer van skenkings en bema
kings sal verkry en dit word voorsien dat, indien hierdie me
tode deur ander welsynsorganisasies wat nie ‘n sinodale
kontrole het nie, gevoig sou word, die ou skuiwergate met
betrekking tot die aanwending van gelde van hierdie aard,
weer na yore sal kom;
Dit word adviseer dat die kerk Iiefs ten opsigte van gelde
van hierdie aard, ‘n ander interne kontrole wyse sal volg,
by dat die SKDB’s en AKDB as geregistreerde organisasies
die statutêre vereistes nakom en daarná vir interne kontrole
slegs administratief volledig aan die sinode sal versiag le
wer ten opsigte van ahle skenkings en/of bemakings.”
Die AKDB het hierdie advies aan die Aktuarius van die Al
gemene Sinode voorgele, wat adviseer het dat die “korrekte
juridiese” weg soos deur Wet 107 van 1978 vereis word,
gevolg moet word in oorleg met die AKF.
1 1.1 .4 Aanbeveling
Die Algemene Sinode beslis dat die bepalinge van Artikel
1.4.2.1 van die “Reglement vir die reeling van Eiendomme,
Goedere en Fondse” die normale wyse van handeling in hier—
die verband is, maar dat wanneer skenkings en bemakings
volgens wetlike else (by die Wet op Fondsinsameling) anders
hanteer moet word, moot die korrekte juridiese weg gevolg
word met volledige kennisgewing aan die AKF.
11.2 BELASTING OP TOEGEVOEGDE WAARDE
(BTW)
Tot dusver kon die barmhartigheidsdienste vrystelling van
belastings, selfs AVB, geniet maar met die voorgenome
BTW-stelsel wat belastings stuk-stuk langs die bemarkings
lyn vanaf die vervaardiger tot by die eindverbruiker hef, kan
die bestaande vrystelhingsmetode nie meer toegepas word
nie.
Die AKDB het vroegtydig by die Kommissaris van Binne
landse lnkomste navraag gedoen oor hoe die beoogde BTW
toegepas sal kan word en of welsynsinstansies wat tot dus
ver vrystehhing van AVB geniet het, hierdie voordeel sal kan
bly behou, en indien wel, op welke wyse. Die kommissaris
gb dat die Margo-kommissie se beginsel gehonoreer moet
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word, nI dat “die BTW-stelsel so wyd as moonthik moet
wees en moet bly en die meeste, indien nie alle dienste nie,
daarby ingesluit sal moet wees.” Dit beteken dat kerke en
welsynsorganisasies voortaan hangs hierdie weg belasting
pligtig sal wees. Die AKDB het besluit om nie verder vertoë
te rig nie.
11.2.1 Aanbeveling
Die Algemene Sinode versoek die owerheid om kompen
serende maatreëls to tref vir die hoëre finansiële verant
woordelikhede wat kerke en welsynsorganisasies voortaan
sal moet nakom deurdat hy nb meer vrystelling van verkoop—
belasting of BTW sal kan geniet nie. ‘n Voorbeeld van kom
penserende maatreëls is dat subsidies en staatskenkings in
dieselfde mate verhoog sal word as wat die belastingplig
van die dienste sal vra.

11.3 BRONNE VAN INKOMSTE
Die vier basiese bronne vir die dienste van barmhartigheid
(behahwe persoonhike en gesinsbydraes) is,
*
finansiëhe teenprestasies;
*
kerkbydraes (rentmeesterskap);
*
staatsubsidies;
*
skenkings.
11.3.1 Finansiële teenprestasies
Die Algemene Sinode het as beheld goedgekeur dat, onderhe
wig aan bepaalde voorwaardes, ‘n finansiëhe teenprestasie
“as ‘n gawe wat uit dankbaarheid en waardering gegee
word” vir gehewerde dienste in ontvangs geneem mag word
(Acta 1982, p 1332:1). Beide die SKDB’s en die Departe
ment Gesondheidsdienste en Wehsyn het leiding vir uniforme
optredes wat nie die subsidies in die gedrang bring, verhang.
Die AKDB het die vohgende as leidraad aan die SKDB’s voor
sien:
11.3.1.1 Die AKDB aanvaar dat vir enige diens spontaan
en vrywilhig ‘n dankbaarheidsbydrae ontvang mag word.
Leiding of advies mag aan diegene wat dienste ontvang en
‘n bydrae wil maak, gegee word deur by inhigting te verstrek
oor wat die totahe barmhartigheidsdienste die kerk kos en/of
wat die besondere diens wat die lid ontvang, kos.
11 .3.1 .2 Dienste waarvoor ‘n finansiëhe teenprestasie ver
wag kan word, kan moeihik gedefinieer word, maar dit word
adviseer dat die vohgende as leidraad kan dien, te wete
dienste
*

*

*

*

wat normaalweg ook elders teen ‘n (vaste) tarief gehe
wer word;
wat deur verbruikers aangevra word;
wat uitdrukhik aangebied word met die vooraf uitdrukhike
en vohhedige kennisgewing dat ‘n teenprestasie verwag
word, ens;
vir ander dienste, by vir die inrigtingsversorging van be
jaardes, mag by opname selfs ‘n ooreenkoms met huh
lvermoënde) kinders aangegaan word.

11 .3.2 Kerkbydraes
Die “kerkbydraes” het veelal die onpersoonhike klêur van
sinodale aanshae (“eweredige bydraes”) met ‘n gemis aan
persoonhike offervaardigheid — dan behalwe in gevahhe van
emosionele hoogspanninig soos by tydens rampe. Ware
rentmeesterskap ten behoewe van die nooddruftige het
groothiks in die slag gebly. Offervaardige hiefde bly egter die
basiese bron wat by wyse van ‘n gesonde rentmeesterskap
ontwikkeh moet word.
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11 .3.3 Staatsubsidies
Die staatsubsidies kan slegs die aanvullende aandeel van
die kant van die staat wees en dan slegs na gelang die kerk
sy kant bring. In reële terme het die staatsubsidies ‘n dalende
tendens. Ondersoeke toon dat in die welsynstate en lande
met ‘n “sosialisties-kapitalistiese” bedeling die staat feit
uk alles voorsien, maar dat die kerk as diakonale Iiefdes
gemeenskap daardeur in die slag gebly het.
1 1.3.4 Skenkings
Die skenkings is grootliks skenkings van kapitaalkragtige
handels/bedryfsinstansies en vra na ‘n onpartydige beeld en
‘n maksimale blootstelling of advertensie vir die skenker.
Kerklike barmhartigheidsdienste word as seksioneel beskou
en ook as dienste wat nie noodwendig ‘n maksimale adver
tensie-waarde het nie. Gevolglik word die kerklike dienste
dikwels as begunstigdes verbygegaan.
11 .3.5 Aanbevelings
11.3.5.1 Finansiële verantwoordelikheid
Die Algemene Sinode bevestig dit as sy beleid dat die finan
siële verantwoordetikheid vir barmhartigheidsdienste in kon
sentriese sirkels soos voig berus by
*

*

eie voorsiening — dit is die primêre roeping van elke per
soon om na die beste van sy vermoë in/vir sy eie be
hoeftes te voorsien (1 Tes 4:11; 2 Tes 3:10);
gesin onderling — gesinslede is onderling verantwoorde
uk vir mekaar — nie slegs ouers vir hut kinders nie, maar
ook kinders vir hul ouers (1 Tim 5:8);
kerk (christelike gemeenskap) — die gemeente as onder
tinge liefdesgemeenskap moet na mekaar omsien (Hand
2:45; 4:32-36; Gal 6:10);

*

gemeenskap

*

staat (Rom 13:4,6)

—

die vrywillige organisasies;

11 .3.5.2 Finansiöte teenprestasie
Die Algemene Sinode aanvaar dat vir enige diens spontaan
en vrywitlig ‘n dankbaarheidsbydrae ontvang mag word.
Leiding of advies mag aan diegene wat dienste ontvang en
‘n bydrae wit maak, gegee word deur by inligting te verstrek
oor wat die totale barmhartigheidsdienste die kerk kos en/of
wat die besondere diens wat die lid ontvang het, kos.
Dienste waarvoor ‘n finansiële teenprestasie verwag kan
word, kan moeitik gedefinieer word, maar dit word adviseer
dat die volgende as leidraad kan dien, te wete dienste
*

*

*

*

wat normaalweg ook elders teen ‘n (vaste) tarief gete
wer word;
wat deur verbruikers aangevra word;
wat uitdruklik aangebied word met die vooraf uitdruklike
en volledige kennisgewing dat ‘n teenprestasie verwag
word, ens.
Vir ander dienste, by vir die inrigingsversorging van be
jaardes, mag by opname selfs ‘n ooreenkoms met hul
(vermoënde) kinders aangegaan word.

11 .3.5.3 Rentmeesterskap
Die Atgemene Sinode besluit dat die nakoming van die kerk
se aandeel aan die finansiële verantwoordelikheid vir die
dienste langs die weg van ‘n besondere rentmeesterskap
gevind moet word en besondere aandag moet aan die effek
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tiewe fondse-aanwending gegee word. Offervaardige Iiefde
bly egter die basiese bron wat by wyse van ‘n gesonde rent
meesterskap ontwikkel moet word.
11 .3.5.4 Staatsubsidies
Die Algemene Sinode spreek dit as sy oortuiging uit dat die
sg “vennootskapsbeleid” in die RSA verantwoord en gesond
is. Die staat het ‘n verantwoordetikheid en so ook die kerk.
Die een mag die ar~der nie verdring nie maar ‘n gesonde
samewerkingsverhouding met behoud van etk se eiesoortige
identiteit en verantwoordelikhede moet steeds nagestreef
word. Dit is egter nodig om steeds daarop te wys dat die
kerk nooit deur die staat bloot as ‘n wetsynsorganisasie soos
die private geregistreerde organisasies gesien moet word
nie. Daar is egter nie fout te vind met die subsidiëring van
die kerk se dienste deur die staat nie.
11.4 LANDSWYE KRISISHULP
11.4.1 Rampfonds
Tydens die vloedrampe in 1988 is ‘n bedrag van R32 826
ontvang wat deur die AKDB uit die Rampfonds aangevul is
tot R60 000 en daarna aan die betrokke SKDB’s oorbetaal
is vir huip aan gemeentes en lidmate. (Oranje-Vrystaat
R30 000; Noord-Kaapland R20 000 en Suidwes-Afrika
RiO 000). Die AKDB het ook ná die Welkomse Tornadoramp uit hierdie fonds aan die Vrystaatse SKDB huip gebied
vir die voortsetting van hul geestelike versorging. (In alle
gevalle was dit verklaarde rampgebiede met die probleme
in paragraaf 12.6.1 bespreek).
11.4.2 AKDB-Noodhulpfonds
Die AKDB Noodhulpfonds wat in 1985 op versoek van die
ASK gestig is om hulp aan diegene (veral swart polisie
amptenare) te gee wat besittings en die ewe van dierbares
verloor het aan die hand van oproermakers, het uiteindelik
op R171 555 te staan gekom. Toe die oproer onder be
dwang gekom het, was daar nog ‘n saldo van R45 640. Op
versoek van die SAP is die fonds in stand gehou omdat ver
dere oproer en skade nie as ‘n moontlikheid uitgesluit kon
word nie. So pas het dit weer gebeur en aansoeke om huip
stroom in. In totaal is tot op datum huip ten bedrae van
R140 815 betoon aan 275 gesinne (verteenwoordigend van
ongeveer 1000 siele). Die saldo van die fonds op 1 April
1990 is R30 740.

12. WETSREEUNGS EN SKAKEUNG
MET OWERHE~D
12.1 SAMEWERKING MET DIE DEPARTEMENT GE
SONDHEIDSDIENSTE EN WELSYN
Die AKDB-regulasie, Artikel 6.5 bepaal dat die AKDB hom
sal beywer vir ‘n hartlike samewerking met en verhouding
tot die owerhede. Die AKDB is bly dat hy kan rapporteer dat
daar ‘n hartlike onderlinge vertrouensverhouding tussen die
AKDB en die betrokke staatsdepartemente heers waarin dik
wels selfs konfidensiële inligting vroegtydig deurgegee
word. Op versoek van die departement ontmoet die Sekre
tarisse AKDB en SKDB’s en die mees senior amptenare
mekaar jaarliks vir samesprekinge van sake wat deur enige
lid op die sakelys geplaas mag word. Die kerk kry ook
geleentheid om gereeld kommentaar op enige konsepwel
synswetgewing (nuwe of wysiginge) te lewer en alle deure
is vir die AKDB — selfs tot op ministeriële vlak — oop.
12.1 .1 Aanbeveling
Die Algemene Sinode spreek sy dank uit dat die owerhede
se deure altyd oop is vir onderhandelinge, vir die hartlike
samewerking wat ondervind word en vir die gees van ver
troue en openheid wat in die verhouding tussen kerk en staat
geld.
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12.2 HANTERING VAN KLAGTES EN NADELIGE
GERUGTE
Dit gebeur in die gewone verloop van sake dat nadelige
gerugte verneem word aangaande of selfs klagtes ontvang
word teen personeellede van kinderhuise en dat die departe
ment dan twyfel of kinders na die bepaalde inrigting verwys
kan word solank sO ‘n personeellid in diens is. Die AKDB
het met die departement skriftelik ooreengekom hoe daar
op ‘n ordelike wyse aan sodanige klagtes of gerugte aan
dag gegee kan word.
12.2.1 Aanbeveling
Die Algemene Sinode keur die volgende prosedure-handeling
goed as riglyn vir die optredes deur ‘n SKDB en die departe
ment in gevalle waar die departement ‘n kiag teen ‘n
personeellid van ‘n inrigting ontvang of wanneer hul van
nadelige gerugte teen so ‘n personeellid verneem het.

RIGLYN VIR
PROSEDURE VAN ONDERSOEK NA KLAGTES

EN/OF NADEUGE GERUGTE TEN OPSIGTE VAN
SENIOR KINDERHUIS-PERSONEEL
1. Waar klagtes by die polisie aanhangig gemaak is,
word hoegenaamd nie met die geregsondersoek
ingemeng nie.
2. Nadelige gerugte (insluitend gerugte en/of kennis
van klagtes wat by die polisie aanhangig gemaak
word) word deur die SKDB en sy hulporganisasie
by die betrokke Beheerraad of Christelik-Maatskap
like Raad ondersoek.
3. Wanneer die departement (ook verteenwoordig
deur sy amptenary en/of sy streekwelsynsrade)
kennis ontvang van ‘n nadelige gerug of aantyging
of wanneer ‘n kiag by hom ingedien word, word
die betrokke SKDB (ook verteenwoordig deur sy
huiporganisasies) onmiddellik skriftelik daarvan in
kennis gestel. Die gerug of klag moet besonder
hede van die beweerde wandaad en die plek en tyd
van die beweerde misstap bevat.
4. Die betrokke sekretaris van die SKDB word onver
wyld ingelig en op die wyse wat die SKDB dit goed
vind word ten spoedigste ‘n Kommissie van Onder
soek benoem, bestaande uit tussen 3 en 5 kun
dige en bevoegde lede. Die departement word ver
soek om hoogstens 2 persone te benoem wat ad
viserend/waarnemend meewerk aan die voorlopige
ondersoek na die aangeleentheid.
5. Die Kommissie van Ondersoek ontvang die aan
geleentheid wat ondersoek moet word skriftelik.
Die persoon(e) oor wie die ondersoek gaan, word
skriftelik in kennis gestel van die gerug of klag wat
ondersoek word en hy word versoek am horn op
‘n bepaalde tyd en plek met of sonder getuies te
verantwoord.
6. Die bevinding van die Kommissie van Ondersoek
word met aanbevelinge onverwyld aan die SKDB
voorsien wat hierna na luid van sy eie dissiplinOre
maatreëls en strukture optree.
7. ‘n Uitspraak/beslissing moet gemaak word.
8. Dit is wenslik dat die personeellid gedurende die
voorlopige ondersoek en rnoontlike verhoor tot na
die bevinding in sy dienste gestuit sal word indien
die beweerde oortreding van so ‘n gewigtige aard
is dat dit vrymoedigheid tot toewysing van kinders
in die gedrang kan bring.
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12.3 VRYSTELLING VAN HEREREGTE
Die Departement van Finansies het die vergunning van Wet
40 van 1949 (Wet op Hereregte), Artikel 9(1)(c), dat vry
stelling vir die betaling van hereregte by die (her-) registrasie
van eiendomme ten behoewe van “godsdienstige-, liefda
digheids- en opvoedkundige” dienste verkry kan word, beperk tot eiendomme wat vir ekonomies-sorgbehoewende
mense daargestel word. Dit het alle eiendomme vir dienste
waarvoor ‘n middele-toets nie nodig is nie (by aan blindes,
dowes, alkoholafhanklikes, maatskaplike ontwrigtes, ens)
van hierdie vergunning uitgesluit. By afstigting van sinodes
was oordragte dus onmoontlik want hereregte ten bedrae
van 5% van die markwaarde was betaalbaar.
Onderhandelinge met die betrokke Minister en Presidents
raad het gunstig verloop. Die wet is sodanig gewysig dat
enige onduidelikheid uit die weg geruim is en alle eise is
teruggetrek.
12.3.1 Aanbeveling
Die Algemene Sinode neem met dank teenoor die minister
kennis van die reeling en die sinodes neem daarvan kennis
dat die weg tot (her-)registrasie van eiendomme nou sonder
die betaling van hereregte moontlik is.
12.4 BELASBAARHEID VAN KERKLIKE EN DIENS
VAN BARMHARTIGHEIDSEIENDOMME
Die aangeleentheid soos gerapporteer in 1986 (Verslag
1 5:1 2.4) het tot op datum geen vordering by die Verenigde
Munisipale Bestuur getoon nie, en is klaarblyklik laat vaar.
12.4.1 Aanbeveling
Die aangeleentheid word van die sakelys afgehaal maar die
AKDB word versoek om onmiddellik op te tree indien dit nodig mag word.
12.5 WET 74 VAN 1983 (WET OP KINDERSORG)
12.5.1 Artikel 40 (Geloofs- en Kultuurverband)
Die wetlike beskerming wat wetsbestede kinders se
“gelools- ei~ kultuu,ve,ba,id” kiagleris liieidle artikel geiilet
het (danksy die NG Kerk se vertoë — AS 1986, p 331, par
12.2.1) is weer in die gedrang. ‘n Taakgroep van die Tussen
departementele Oorlegplegende Komitee waarop die Sekre
tans van die AKDB ook dien, moet oor die moontlike wysig
ing van die wet adviseer. In hierdie t~akgroep pleit die AKDB
vir die behoud van die artikel. Moontlik dien daar voor die
Parlement van 1991 iets in hierdie verband.
12.5.1.1 Aanbeveling
Die Algemene Sinode bevestig sy belydenis dat selfs die pas
gebore baba kragtens die Verbond ‘n reg daarop het dat hy
by wetsbesteding kragtens die geloofs- en kultuurverband
van sy ouers, geplaas sal word en dra dit aan die AKDB op
om hierdie standpunt as ‘n ononderhandelbare gegewe te
handhaaf.
12.5.2 Regulasies 19 en 21 (natuurlike ouers by aan
nemingsverhore)
Die interpretasie van Regulasie 19 en 21 ingevolge die Wet
op Kindersorg deur sommige Kommissarisse van Kindersorg
dat hul verplig is om die natuurlike ouer(s) te dagvaar om
teenwoordig te mag wees by die aannemingsverhoor van
hul kind, word om vakkundige redes nie onderskryf ten op
sigte van nie-geopenbaarde aannemings nie. Klaarblyklik gee
hierdie interpretasie (of die formuleringe) nie weer wat met
die Wet beoog is nie.
Die aangeleentheid is na ‘n taakgroep vewys vir studie en
aanbevelinge. In beginsel word met die AKDB-siening saam
gestem dat die natuurlike ouer glad nie kennis mag dra van
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die aannemingsverhoor van ‘n nie-geopenbaarde aanneming
nie. Van owerheidsweë word dit egter as die natuurlike reg
van die ouer gesien dat hy sy verlof tot die aanneming van
sy kind te enige tyd mag terugtrek tot op die tydstip van
die finale aannemingsbevel. Die poging tot akkommodasie
van hierdie siening skep die probleem.
Die AKDB het versoek dat ‘n nuwe regulasie 17(1)(c) in
gevoeg moet word om die saak reg te stel. (Kyk aanbeve
ling 12.5.2.1.2)
12.5.2.1 Aanbevelings
12.5.2.1.1 Die Algemene Sinode bevestig dit weereens dat
dit onaanvaarbaar is dat die natuurlike ouers, nadat hul skrif
telik verlof gegee het tot die aanneming van ‘n kind deur
persone aan hulle onbekend en die aanneming as ‘n nie
geopenbaarde aanneming hanteer word, op enige wyse as
gevoig van amptelike handelinge identifiserende besonder
hede van die aanneemouers kan verkry Of allermins by wyse
van ‘n dagvaarding die aanneming op daardie late stadium
te Iaat misluk of vir die natuurlike ouer(s) Of die aanneem
ouers Of die kind traumaties te beInvloed. Die AKDB ont
yang opdrag om dit steeds as standpunt van die kerk te bly
handhaaf.
12.5.2.1.2 Die Algemene Sinode adviseer dat ‘n nuwe Re
gulasie 17(1)(c) ingevoeg kan word wat soos voig kan lui:
“In die geval van ‘n nie-geopenbaarde aanneming, dit wil
se waar toestemming deur die ouer tot die aanneming van
‘n kind deur “persone onbekend aan horn”, gegee is:
(i) word die skriftelike toestemming van die ouer, voog of
pleegouer bedoel in regulasie 16 vir die hofverrigtinge
as voldoende aanvaar;
(ii) word die ouer nie van die aannemingsondersoek van
die kinderhof in kennis gestel nie; en
(iii) woon die ouer nie die aannemingsondersoek van die
kinderhof by nie.”
12.5.2.1.3 Die Algemene Sinode dra dit met volmag aan
die AKDB op om in hierdie verband met die verantwoorde
like instansies te onderhandel.
12.6 WET 107 VAN 1978 (WET OP FONDS
INSAMELING)
12.6.1 Artikels 12 en 33: Verklaarde Ramp- en
Terreurgebiede
Die Algemene Sinode 1986 (p 66, par 12.1.4.2) het die
AKDB gelas om die owerheid per memorandum te nader om
Wet 107 van 1978 sodanig te wysig dat die kerk nie deur
die wet verhinder word om in die geval van verklaarde rampof terreurgebiede diakonaal met fisiese hulpbetoon na
gemeentes en lidmate te mag uitreik nie. Die kerk mag nie
daartoe beperk word dat hy, benewens pastorale onder
skraging (“geestelike” diens) bloot bydraes vir ‘n staats
fonds mag maak of hoogstens as staatsagent mag optree
nie. Die regering is dus versoek om Wet 107 van 1978, Ar
tikel 33(3) te wysig — of enige ander wysiging in die wet
te maak om die probleme van die kerk doeltreffend te ont
moet. Die aangeleentheid is per memorandum en selts in
verskeie onderhoude met die minister bespreek. Die minister
was nie geneë om aan die versoek te voldoen nie. Tot die
kerk se sieninge egter tydens die vloedrampe in die Oranje
Vrystaat en Noord-Kaapland (1988) in die praktyk bewys
word en die departement se regsafdeling dit onderskryf het,
is die aangeleentheid na ‘n taakgroep verwys om die aan
geleentheid “in al sy fasette te ondersoek” en die minister
oor ‘n moontlike wetswysiging te adviseer. Moontlik dien
iets hieroor voor die Parlementsitting van 1991.
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12.6.1.1 Aanbeveling
Die Algemene Sinode bevestig weer eens dat die kerk nie
daarin kan berus dat sy Bybelse opdrag en program op enige
wyse aan bande gelê word nie en spreek sy spyt uit dat wet
gewing wat hierdie effek het, na 9 jaar van pleidooie tot
wysiginge, nog steeds onveranderd is. Die AKDB ontvang
opdrag om alles in werking te stel om die gewensde
wysiginge te verkry.
12.7 PENSIOENFONDSE EN HERTROUES
Die opdrag van die Algemene Sinode 1 986 om by die Regis
trateur van Pensioenfondse aansoek te doen dat gean pen
sioenfonds geregistreer sal word indien dit bepalinge bevat
wat weduwee-pensioenarisse by hertroue ten opsigte van
hul pensioenvoorregte benadeel, is opgevolg. Wetswysi
ginge (Wet 24 van 1956) is hiervoor nodig. Die betrokke
ministers is die aangeleentheid simpatiek gesind en ofskoon
die staat nie maklik wil inmeng met die diensvoorwaardes
tussen werkgewers en werknemers nie, is dit verwys na die
Moutonkommissie belas met ‘n opdrag oor Pensioen
voorsieningstelsels in die RSA. Die vertoë is ook hier sim
patiek ontvang. Uitslag word atgewag.
12.8 VAKBONDE
Dia S~(DB-dienste, veral inrigtingsorg, ondervind al hoe meer
druk van vakbonde wat probleme skep met die swart per
soneel. Beheerrade en SKDB’s is grootliks onkundig oor wat
hulle regte en verpligtinge is in ‘n bestuurs- en arbeidsituasie
wat al hoe meer gespesialiseerd raak. In samewerking met
die Departement van Mannekrag is ‘n riglyn vir SKDB’s opge
stel wat as ‘n “tydige hulpmiddel” waardevolle leiding ver
skaf het.

13. PUBL~S~TE~T
13.1

DIAKONIOLOGIESE WERK: “DIE DIENS VAN
BARMHARTIGHEID EN DIE NED GEREF KERK”

Die Algemene Sinode 1986 het sy seen uitgespreek oor die
voorgenome publikasie van ‘n “Standaardwerk oor die NG
Kerk se Barmhartigheidsdienste” (AS 1 986, p 666, par
11 .2.6). Die bock is voltooi onder redaksie van proff J J de
Klerk, A J Smuts, P 8 van der Watt en dr M M Nieuwoudt,
met prof De Kierk as eindredakteur. Die bock sal DV tydens
die sitting van die Algemene Sinode 1990 verskyn en
bekendgestel word.
Dit is ‘n diakoniologiese werk met ‘n ekklessiologiese bin
ding ten opsigte van die vergestalting wat die ampswerk
in die NG Kerk gevind het. Soos die Algemene Sinode 1986
sy vertroue uitgespreek het, ni dat die voorgenome pub
likasie “beide die opleiding van Ieraars en dienswerkers,
sowel as die bekendstelling en bevordering van hierdie be
sondere amptelike dienswerk” sal bevorder, is dit as dod
wit voor oe gehou. Die bock verskyn in één band maar dek
drie dde, te wete
I Prinsipiële Begronding
II Praktiese Implementering
Ill Gestaltes
13.1 .1 Aanbevelings
13.1.1.1 Die Algemene Sinode spreek sy hartlike dank uit
teenoor die Redaksie, die Eindredakteur en die Navorser
skrywers vir die dienste wat gelewer is om ‘n diakoniologiese
publikasie daar te stel wat nb alleen die eerste van sy soort
in Afrikaans en uit die NG Kerk-bodem is nie, maar wat be
loof om ‘n werk te wees wat sowel in die teologiese oplei
ding as in die praktiese beoefening van die diens van barrn
hartigheid waardevol sal wees.
13.1 .1 .2 Die Algemene Sinode doen ‘n ernstige beroep op
die Fakulteite Teologie aan die universiteite alwaar NG Kerk
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predikante opgelei word, sowel as op Hugenote-Kollege, om
hierdie publikasie in hul opleidingsprogram te gebruik.
13.1.1.3 Die Algemene Sinode versoek die sinodes dat hul
SKDB’s die publikasie sal gebruik in hul dienslewering en
om voortgaande kommentaar aan die AKDB te lewer vir oor
weging by enige moontlike verdere uitgawes.
13.2 KOMMUNIKASIE EN INLIGTING
Die boodskap van die Beraad sowel as ‘n oorsese ondersoek,
was duidelik: ‘n goeie inligtingsdiens van hoogstaande ge
halte is onontbeerlik vir die weiwese van enige bedryf —
soveel te meer vir ‘n diens wat afhanklik is van vrywillige
steun uit die publiek (fondse sowel as mannekrag). Die NG
Kerk se ornvangryke dienste van hoe standaard is ‘n aan
geleentheid wat horn rnet reg een orn “bemark” te word.
Benewens gereelde berigte in die kerklike media, asook oor
die TV en die radio het die AKDB met monografiee soos “Die
Diakonaat en die Alkohol- en Dwelrnafhanklikes” (dr P J
Meiring), “Homoseksualiteit — Wat sé die kerk?” (dr A H
Botha), “Diakonia en Koinonia” (Verskeie skrywers) en
“Gestrerndesorg — Wat doen die NG Kerk?” (prof T Pauw
en dr E van Niekerk) in die behoefte probeer voorsien. Voorts
is ‘n groot verskeidenheid brosjures oor die onderskeie diens
velde gepubliseer en tans verskyn die publikasie “Die Diens
van Barrnhartigheid en die Ned Geref Kerk”. (Kyk paragraaf
13.1). Qok is Handleidings (by vir Aannerningsorg, Pleeg
sorg, ens) opgestel en versprei. Maar die basiese behoefte
bly steeds as ‘n uitdaging: hoe orn die individuele Iidrnaat,
die owerheidsinstansies, die bedryfs- en sake-sektor
(donateurs) en so meer doeltreffend met inligting te bereik.
Oorweging is aan ‘n lnhigtingsblad gegee rnaar uiteindelik
is besluit om een keer per jaar ‘n brosjure van hoogstaande
gehalte in Afrikaans en Engels te publiseer en dit op groot
skaal binne kerkverband maar ook onder die ter sake
owerheidsinstansies, nasionale rade en geselekteerde sake
ondernernings te versprei.
Voorts is ‘n ad hoc-kommissie besig om aan die adviese van
die Beraad uitvoering te gee orn alle formele en informele
kanale vir inligtingsverbreiding uit te voer.
13.2.1 Aanbeveling
Die Algemene Sinode neem met goedkeuring daarvan ken
nis dat die AKDB en SKDB’s ‘n doelgerigte program loods
om voortgaande op verantwoordelike wyse die barmhartig
heidsdienste van die kerk ten beste en op die mees doel
treffende wyse onder die aandag van die kerklike sowel as
nie-kerklike publiek te bring, moedig hulle aan om hierin te
voihard en bid hul ryke seen daarop toe.

14. SAMEWERKINGSVERHOUD~NGE
14.1 SAMEWERKING: NASIONALE RADE
Die AKDB het as algernene kommissie van die kerk opdrag
(Regulasie 6.5) orn “n gesonde verhouding met die nasio
nale rade op hierdie terrein te bevorder en te bestendig”.
Dit is veral nou nodig nadat die nuwe Welsynsbeleid groot
rnagte en verantwoordelikhede aan nasionale rade toeken
en die kerk onmoontlik afhanklik gestel kan word van die
nasionale rade wat met hul name die pretensie kan verkry
asof hul die besondere diensveld verteenwoordig.
Die verhouding wat die AKDB nou beding het is om nie-stem
geregtigde “geassosieerde lidmaatskap” (meewerkend) te
verkry met die SA Nasionale Rade vir Bejaardes, Alko
holisme, Blindes, Dowes, Liggaamlik Gestremdes, Geestes
gesondheid, Verstandelik Erggestremdes en Epilepsie. Hier
mee word koördinering van dienste, uitruiling van navor
singsresultate, oorlegpleging en samewerking gevind.

344
14.2 SAMEWERKING: SA WELSYNSKAKELKOMI
TEE
Die SA Welsynskakelkomitee was gestig as ‘n Iiggaam al
waar alle geregisteerde welsynsorganisasies mekaar kan
ontmoet op ‘n vrye grondsiag en gemeenskaplike probleme
en projekte kon bespreek. Ongelukkig het hierdie nie
statutêre Iiggaam nou meerderheidsbesluite begin neem en
as ‘n drukgroep “namens sy lede” begin poseer bó en langs
die erkende kanale van skakeling met die owerheid. Die
AKDB het om hierdie rede sy medewerking opgesê en die
owerheid aldus in kennis gestel.
14.3 SAMEWERKING: KERKE EN CHRISTELIKE
ORGANISASIES
Die behoefte om saam met die ander christelike kerke en
organisasies wat vanuit ‘n evangeliese geloofsvertrekpunt
en doelwit uitreik na die minderbevoorregte, oorleg te pleeg
en by geleentheid ‘n eenheidstem te laat hoor, word daagliks
ervaar. Saarn met die ander Afrikaanse kerke van gerefor
meerde belydenis en ‘n aantal vroueverenigings is ‘n skakel
liggaam gestig vir kontak en oorlegpleging — sonder dat
enigeen daardeur gekomprommitteer word of sy identiteit
ondergeskik gestel word aan die van ander.

15. UDMAATSBETROKKENHE~D
Die Beraad het weer eens uitgewys dat, om wesenlik as Kerk
van Christus gemeentesentriese dienste onder leiding van
die ampte te lewer, beteken dat die lidmate ten nouste (Hand
2-4) persoonlik betrokke moet wees as rentmeesters sowel
as geroepenes met deelname aan die diakonale dienste.
Daarom is dit ‘n primére verantwoordelikheid om ‘n beleid
en toerustingsprogramme te he vir lidmate en ampte. Die
oorsese ondersoek het bevind dat in geen kerk in Wes
Europa wie se dienste besoek is, enige lidmaats
betrokkenheid bestaan nie. Daar bestaan slegs dit wat
genoem word “Vrywilligerdienste” en wat selfs kan beteken
dat enige persoon uit die samelewing (selfs op die markplein)
gerekruteer word om teen geringer betaling die voltydse per
soneel te help.
Dit blyk ogtor dot dit voordelig k8n wees ~s daai vasle
ooreenkomste met idmate aangegaan kan word vir hul per
soonlike betrokkenheid by dienslewering. Die vaste
ooreenkomste sou selfs teenprestasies van die kant van die
diens kon insluit — al sou dit beperk wees tot ‘n vergoe
ding vir onkostes aangegaan.
15.1 AANBEVELINGS
15.1.1 Die Algemene Sinode doen ‘n ernstige beroep op
lidmate om tot so ‘n mate persoonlike betrokkenheid by en
ondersteuning aan die dienste binne hul bereik te gee, dat
die kerk se barmhartigheidsdienste deel van die betrokke
gemeente se program van aksie sal wees.
15.1.2 Die Algemene Sinode dra dit aan die AKDB en die
AKAE op om toerustingsprogramme vir lidmate en ampte
te voorsien vir persoonlike betrokkenheid by en deelname
aan die barmhartigheidsdienste van die kerk.

16. BESTUURSOPLE~D~NG
Die kerk se barmhartigheidsdienste is globaal ‘n multi-miljoen
werksaamheid wat egter in afsonderlike eenhede,
(gemeentesentries) verrig word. Die beraad het toegeruste
funksionarisse as top-, middel- en operasionele bestuurs
vlakke vir die kerk se dienste as ‘n kritiese area geldentifiseer
vir die mees doeltreffende fondse en mannekrag
aanwending. Opleiding vir die basiese sowel as gevorderde
bestuursvaardighede ten opsigte van finansies, algemene
bestuur, mannekrag, vakbonde, teologiese prinsipes, kerk
strukture, arbeidsverhoudinge, regs~andeIinge en -bevoegd
hede ens vra aandag. Die studietoer het ‘n byna wanhopige
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onsekerheid op hierdie terrein by alle kerklike instansies ge
vind.
Gevoiglik reel die AKDB te Stellenbosch ‘n beraad aan die
hand van bepaalde gevalle-studies (‘n tuiste vir bejaardes,
‘n kinderhuis en ‘n behandelingsentrum vir alkoholiste) en
onder leiding van die Bestuurskool van die Universiteit van
Stellenbosch en teoloë uit die Fakulteit Teologie, Universiteit
van Stellenbosch. Hierdie beraad moet voorts Iei tot ‘n Hand
leiding vir Inrigtingsbestuur en ook ‘n Kursus vir Bestuurs
opteiding vir Inrigtings- en Gesinsorgbesture (Beheerrade en
Senior personeel).
161 AANBEVELING
Die Algemene Sinode neem met goedkeuring kennis van die
AKDB se program vir bestuursopleiding vir sy barmhartig
heidsdienste en versoek die sinodes en SKDB’s ernstig om
die beste geleenthede te skep vir die doeltreffende indiens
opleiding van hut personeel.

17. MAATSKAPUKE BETROKKENHE~D
Die AKDB het die vraag probeer beantwoord: “Het die NG
Kerk enige maatskaplike betrokkenheid buite eie kring?” Die
vraag is in hoeverre die NG Kerk aandag gee en kán gee aan
samelewingsverbande en -strukture wat die bose kringloop
vertoon van ‘n wisseiwerking tussen oorsake en gevolge by
individue en gemeenskappe wat sO ‘n vermindering van die
basiese lewenskwaliteit van die betrokkenes tot gevoig het.
Die studietoer het gevind dat die gevestigde kerke in Euro
pa intens betrokke is by maatskaplike probleme — jammer
uk egter by die in ander lande (by rasseverhoudinge elders)
dog afwesig is by intense plaaslike probleme (by by die son
dige, wrede menslike eksploitasie in rooiliggebiede as
toeriste attraksies!)
17.1 AANBEVELING
Die Algemene Sinode dra dit aan die AKDB op om navor
sing te doen en aan die SKDB’s begeleiding te bied oor hoe
om in die snelveranderende Suid-Afrika betrokke te wees
by maatskaplike ontwikkelinge van alle mense en te werk
aan voorkomende aksies, om oorsaaklike situsies uit die
weggeruim te kry en om evangeliese opheffings- en her
steiwerk te doen.

DIENS VAN BARMHAR11GHEID
18.1.1 Aanbeveling
Die Algemene Sinode dra dit met volmag aan die AKDB en
die ASSK op om aan die hand van die standpuntstelling en
die Carnegie-Versiag N ‘n program van aksie op te stel en
te loods in die gees van die opdragte van 1982.
18.2 REVOLUSIONERE DRUK IN DIE POLITIEK
Die Algemene Sinode 1986 het dit aan die AKDB opgedra
om, veral in die hg van die huidige druk op die kerk om met
revolusionêre middele sons konfrontasie op die politieke ter
reine te gaan, studies te onderneem oor:
18.2.1 die ongebreidelde populasiegroei by die mensdom;
18.2.2 die steeds groeiende armoede en hongersnood;
18.2.3 die oneweredige distribusie van Iewensmiddele;
18.2.4 die gebrek aan eenheidsoptrede en die behoefte aan
‘n internasionale struktuur waaraan die rnensdorn horn kan
onderwerp vir die doeleindes van koördinasie, sarnewerking
en wOreldvrede;
18.2.5 die (beweerde) onderdrukking en uitbuiting van
minderheidsgroepe op alle terreine van die ewe;
18.2.6 die ontwikkeling, hantering en besit van wat
genoem word “ultimate weapons”;
18.2.7 die rnisbruik en besoedeling van die natuur vir
materialistiese doeleindes.
Die “oneweredige distribusie van Iewensmiddele” en
“steeds groeiende arrnoede” is aangespreek in die “sosiaal
etiese problerne en ‘n eenvoudiger leefwyse” in paragraaf
18.1 gerapporteer. Die AKDB het verneern dat AKLAS reeds
met studies besig is wat die ander aspekte aansny. Cm nor
vleuehing te voorkom is AKLAS gevra om die AKDB hieroor
te adviseer.
lnhigting is ontvang dat sekere studies van AKLAS wel hier
die aspekte raak, dog nie noodwendig die ternas presies 5005
geformuleer, behandel nie.
18.2.8 Aanbeveling
Die Algemene Sinode kontinueer die opdrag aan die AKDB
om, nadat die studies van AKLAS voltooi en aanvaar is, in
die hg daarvan verdere gerigte aandag daaraan te gee.

18. D~E DHAKONAAT EN DOE POLOTOEK ON
TOEKOMSPERSPEK11EF

19. BEARBEODONG: UDMATE ON OOS
AFROKA

SOSIAAL-ETIESE PROBLEME EN EENVOU
DIGER LEEFWYSE
Die Algemene Sinode het die AKDB opdrag gegee om ‘n prin
sipiële ondersoek in oorleg met die ASSK en ISWEN te vol
tooi oor die skynbare wanbalans in die land waardeur baie
mense in gemeenskapsarmoede broodsgebrek ly terwyl daar
terselfdertyd hoe maatskappy-winste aangekondig word.
Terselfdertyd moet hierdie studie gebruik kan word om ‘n
eenvoudiger leefwyse by christene asook ‘n missionOre
diakonaat te propageer. Die studie moes aan die ASK voor
gelO word om aan die hand daarvan ‘n “standpuntstelling
van die kerk te maak”. Hierna moes die AKDB ‘n program
van aksie opstel en loods. Die studiestuk is afgehandel en
aan die ASK voorsien (AS 1982, p 1332; AS 1986, p 336).
Dit bestaan uit ‘n dokurnent van 31 bladsye wat liefs nie
as ‘n bylae hierby ingevoeg word nie.

Aan die Algernene Sinode 1 986 is gerapporteer dat die
AKDB finansieel instaan vir die pastorale besoeke van ‘n he
raar met ‘n Zirnbabwese paspoort aan die ongeveer 1 9 lidmate in Cos-Afrika. Hierdie taak is onder beskerrning van
die kerkraad van Harare verrig — wat dan ook rnettertyd die
aangeleentheid as ‘n “gemeentelike” aktiwiteit oorgeneern
het.

18.1

Met die publisering van die Carnegie ll-verslag het die nood
saaklikheid en die dringendheid van ‘n aksie soos hierbo
gevisualiseer, sterk na yore gekom.
So pas is kennis ontvang dat die ASK die studiestuk onver
anderd goedgekeur het en die AKDB en ASSK is besig om
‘n program van aksie op te stel.

Kerkregtehik is die bearbeiding van die hidmate van die ont
binde Oos-Afrikaanse gemeentes in 1974 deur die Algemene
Sinode (1974:B.8.9, p 495) by die Noord-Transvaalse
Sinode ingedeel. Die Noord-Transvaalse Sinode het in 1975
die versorging van die hidmate aan “die betrokke ring”
(Lydenburg?) toevertrou. Die ongenoernde ring het egter
vermoedelik in 1 978/79 deel geword van die Sinode van
Oos-Transvaal. Hier het die spoor skynbaar doodgeloop.
Die AKDB het besluit orn die aangeleentheid vir uitklaring
onder die aandag van die Algemene Sinode 1990 te bring.
19.1 AANBEVELING
Die Algemene Sinode dra dit aan die Tydelike Kommissie
vir Regte op om te adviseer oor wáár die bearbeiding van
hierdie lidmate nou tuishoort.
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20. DOELTREFFENDE SKAKEL
STRUKTUUR: JONGKERKE
Op grond van die reglement wat deur die Algemene Sinode
1986 aanvaar is (Verslag 15:14.3 en T17.3:32) het die
AKDB reëlings getref om die bal aan die rol te sit. Op ringsen sinodale viak is redelike vordering getoon, hoewel pro
bleme ontstaan het in die sin dat “plaaslike” viak soms in
die praktyk beteken het dat ‘n sinodale gebied van één kerk
verband ‘n ringsgebied (of gedeelte daarvan) van ‘n ander
kerkverband verteenwoordig het. Op Algemeen Sinodale
verband kon geen verdere vergaderinge gehou word nie,
aangesien die ander lede van die NG Kerk-familie as gevoig
van hul ‘kerkbegrip” nie die reglement aanvaar en hul lede
benoem het nie. Briewe het mettertyd onbeantwoord ge
bly.
20.1 AANBEVELING
Die Algemene Sinode dra dit aan die AKDB en ASSK
gesamentlik op om opnuut alle pogings in werking te stel
om ‘n doeltreffende skakeling in die onderlinge huip met
barmhartigheidsdienste tussen die lede van die NG Kerk
familie daargestel te kry — soos in 1982 gevisualiseer.

21. AKDB-REGLEMENT

Voormalige statutêre ooreenkomste ten opsigte van die oor
en-weer toelating van kinders, bejaardes, alkoholiste, ens
in inrigings word tans nie-amptelik nog gehandhaaf tot tyd
en wyl verdere onderhandelinge tussen die regerings kan
plaasvind.
Die toekomstige verwysing van kinders deur die Walvis
baaise Kinderhof geniet besondere aandag. Dit is nie duide
lik of die toelating van kinders wat, in Walvisbaai wetsbestee
word, in die Windhoekse Kinderhuis moontlik sal wees nie.
In die Wet op Kindersorg, 1 983 van die RSA word voorsie
ning gemaak vir die toelating van kinders uit state “wie se
gebied vroeër dee) van die Republiek uitgemaak het” tot
inrigtings in die RSA. Dit is hoogs onwaarskyniik dat dit geIn
terpreteer sal word dat Namibië vroeër ‘n deel van die Repu
bliek was. Die bevoegdheid om ‘n ooreenkoms vir die toe
lating van kinders wedersyds te kan maak, ontbreek dus in
beide lande se wetgewing. ‘n Aspek wat ook in gedagte ge
hou sal moet word, is dat die Windhoekse Kinderhuis reeds
‘n veelvolkige inrigting is. Die gesindheid van Walvisbaaise
ouers wie se kinders daarin opgeneem word, sal dus ook
in aanmerking geneem moet word. Toe getrag is om vooraf
reeiings te tref vir toelating van kinders soos voorheen, is
geadviseer dat gewag moet word totdat met die nuwe rege
ring onderhandel kan word.

Die Algemene Sinode het sekere voorgestelde wysiginge aan
die AKDB-reglement vir aanbevelinge na die AKDB verwys
(T17.2:50; Bp B17.2.6.3)

Moontiik kan vordering tydens die Algemene Sinode gerap
porteer word.

21.1 AANBEVELING
Die Algemene Sinode wysig die AKDB-Reglement soos voig:

22.2 DIENSTE IN NAMIBIE: FINANSIELE VOORSIE
NING
Die barmhartigheidsdienste van die NG Kerk in Suidwes
Afrika sluit 3 tuistes vir bejaardes, ‘n kinderhuis en 10 maat
skaplikewerk-poste in wat swaar deur die vorige (blanke)
regering gesubsidieer was. Dit moet aanvaar word dat, hoe
wel sake “eers bly soos dit is”, dieseifde viak van subsidië
ring (± R2,5 miljoen per jaar) nie naastenby in die nuwe be
delinge gehandhaaf sal kan word nie. In die mate dat die
subsidies in die gedrang kom sal ook die voortbestaan en
standaard van diens in die gedrang kom en dit terwyl die
lidinalelal sederl 1980 ritel 0 000 gedaal tel lot oligeveel
17000.

21.1.1 Artikel 2 Wysig tot “Algemene Kommissie of Na
sionale Raad”;
21.1.2 Artikel 3 Wysig: “liggaam” word “raad”
21.1.3 Artikel 4.3 Samestelling: “n lid uit &k van die
teologiese inrigtings van die kerk”. Nie aanbeyeel nie: slegs
die waar predikante vir die NG Kerk opgelei word;
21.1.4 Artikel 4.6 Wysig tot: “die mees senior NG Kerk
lidmaat in rang in die kantoor van die Kapelaan-Generaal van
die Gevangenisdienste”. Skrap “(adviserend)”;
21.1.5 Artikel 4.7 Brei uit met: “drie diakens, op voorleg
ging deur die AKDB (die AKDB benoem die drie lede aan die
hand van ‘n groslys waarop elk van die SKDBs één naam
plaas)”;
21.1.6 Artikel 4.8 Voeg by:
Hugenote-Kollege”;

22.2.1 Aanbevelings
Die Algemene Sinode:
22.2.1.1 besluit in beginsel om die NG Kerk in Suidwes
Afrika ten opsigte van sy barmhartigheidsdienste by te
staan, sou daar ‘n afskaling van subsidie en maatskaplike
pensioene plaasvind;

“n benoemde deur

21 .1.7 Artikei 6.1 Wysig tot “Algemene Kommissie of Na
sionale Raad”.

22. NAM~B~E
22.1 WALVISBAAI EN NAMIBIE
Met die onafhanklikheid van Namibië kom die probieme met
die staatsgesubsidieerde dienste in Waivisbaai in ‘n ster
ker en nuwe gedaante na yore. Walvisbaai vorm staatkundig
deel van die RSA maar is kerkllk dee) van die NG Kerk in
Suidwes-Afrika. Dit bring die staatsubsidies sowei as die ver
wysings na en opnames in die kerkinrigtings (tuistes vir be
jaardes en kinderhuise) in die gedrang. Vir die tydperk vOOr
onafhankiikwording was werkbare ooreenkomste met beide
regerings aangegaan — wat steeds honoreer word ten op
sigte van subsidies wat deur die RSA-regering aan die AKDB
betaai word. Tegnies “gebruik” die AKDB dan die NG Kerk
in Suidwes-Afrika “om die diens te lewer”. Hopelik sal dit
ook met die nuwe Namibiese regering bestendig kan word.

22.2.1.2 gee opdrag aan sy AKDB-kantoor om ‘n bystands
fonds vir barmhartigheidsdienste vir die NG Kerk in Suidwes
Afrika te skep;
22.2.1.3 doen ‘n vriendelike beroep op die sinodes van die
NG Kerk om mildelik tot die fonds by te dra en/of hul
gemeentes aan te moedig om dieselfde te doen.

23. RAS~ONALISAS~E
Die AKDB is van oordeel dat die barmhartigheidsdienste van
die kerk ‘n unieke gespesialiseerde werksaamheid is. Primer
is dit die teologiese dissipline van die kerk as diakonale
gemeenskap wat die dienste suiwer volgens die Skrif en Be
lydenis moet orden en lewer. Dit moet voorts ten voile
geesteswetenskaplike diens lewer in gesins- en inrigtingsorg
met dissiplines soos maatskaplike werk en sielkunde. Der
dens moet hy ten voile na luid van die weisynswetgewing
sy piek handhaaf in die welsynsopset van die land. Met die
verantwoordeiike gebruikmaking van die voordele en voor
regte wat vir hom beskikbaar is, kan die NG Kerk leidend
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deel he aan die uitbou van die omvangryke diens soos weer
gegee in Tabel A.
23.1 AANBEVELINGS
23.1.1 Die Algemene Sinode stel dit steeds as sy beleid
dat ~ie Christelike Kerk met sy besondere identiteit van die
ongeskeie Woord- en Daadbediening in sy barmhartigheids
dienste nooit verskraal mag word tot ‘n blote christelike hu
manistiese dieps waardeur die kerk se werk bloot ‘n “wel
synsorganisasie” word ~iie. Die doetwit van die amptelike
definisie moet steeds voor oe bly: “n betere belewenis van
die gemeenskap van die heiliges en ‘n ewige vérlossing in
Jesus Christus — tot eer van God”.
23.1.2 Die Algemene Sinode dra dit aan die AKDB op orn
SKDB’s te begelei orn daadwerklike pogings in die werk te
stel dat dienswerkers daadwerklik besig sal wees om in hul
dienslewering die evangelie aan diegene na wie hulle uit
reik, oor te dra en dat hulle van tyd tot tyd geevalueer sal
word om te bepaal tot welke mate hulle in staat is om dit
te doen.
23.1.3 Die Algemene Sinode getuig dat die barmhartig
heidsdienste van die NG Kerk met sy gemeentesentriese
grondsiag, aangevul met sy sinodaal-georganiseerde dienste
in sake wat nie plaaslik behartig kan word nie, Skriftuurlik
en kerkregtelik gesond is. Die AKDB verbind horn daartoe
om dit met jaloersheid te beskerm en steeds reformatories
uit te bou.
23.1.4 Die Algernene Sinode bestis dat die AKDB met sy
kantoorpersoneel en organisasie soos dit tans in swang is,
onontbeerlik is om die unieke barmhartigheidsopdrag, enig
sins op die verantwoordelike wyse wat die NG Kerk waar
dig is, uit te voer. Dit verteenwoordig nie alleen die adrnini
stratiewe verantwoording wat deur die omvangryke profes
sionele dienste vereis word nie, maar ook die sensitiewe
samewerkings-, skaketings- en vertrouensposisie tussen die
kerk en die staat waardeur onder andere miljoene rande aan
staatsgeld tot die kerk se beskikking gestel word om sy
dienste te onderhou. Indien hierdie onderlinge vennootskap
nie op ‘n stewige grondsiag gehandhaaf word nie, kan dit
ewe gemaklik na by die humane nasionale rade oorgaan met
die kerk op die kantlyn.

24. KERKSENSUS
Die verwerking van die kerksensus deur die RGN is nie be
tyds ontvang nie.
24.1 AANBEVELING
Die Algemene Sinode neem ‘n laatvoorlegging in hierdie ver
band in ontvangs vir behandeling.

25. ALKOHOLISTESORG
25.1 TERUGVALLE x HO~ PERSENTASIE BEWYS
BARE SUKSESSE
Die Algemene Sinode 1 986 (p 337) het gelas dat die AKDB
‘n artikel oor die hoe bewysbare suksessyfer van die kerk
se behandelingsentra aan die hand van die RGN-verwerkings
van sy ondersoek, in die kerklike media moet publiseer.
Twee artikels is voorberei en aan die Komitee vir die Koör
dinering van Inligtingsmateriaal voorsien vir publikasie en
landswye verspreiding. E~ie AKDB is van oordeel dat hier
die weg ‘n doeltreffender verspreiding bied as ‘n gewone
artikel in die kerklike media.
25.2 HERSIENE DRANKWET EN NASIONALE PLAN
Die AKDB bet in sy kommentaar op die konsep vir die her
siening van die drankwet (Wet 87 van 1977) gevra vir ‘n
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onafhanklike Suid-Afrikaanse ondersoek oor aikohol
produksie, verspreiding, konsumpsie, ens hier te lande,
waarop ‘n nasionale plan en beleid gegrond kan word. Die
ondersoek sowel as die behandelingsdienste moet uit ‘n hef
fing op verkope gevind word. Enige ter saakiike wetgewing
moet gebaseer word op die Suid-Afrikaanse konteks en moet
bevorderlik en beskermend wees ten opsigte van die sede
like, sosiale, psigologiese en fisiese weiwese van beide die
enkeling en die gemeenskap. Op grond hiervan het die Al
gemene Sinode dit goedgekeur dat die owerheid versoek
word om ‘n kommissie van ondersoek aan te stel “cm alie
wetgewing rakende die produksie, verspreiding, bemarking,
gebruik, ens van alkoholiese drank te ondersoek met die oog
op ‘n doelgerigte nasionale plan”.
Die owerheid het ‘n nasionale plan goedgekeur, maar die
minister het geantwoord dat die nasionale plan nie so sterk
op wetgewing moet leun nie. Die versekering is egter ge
gee dat die sake wat deur die kerk aangevoer is, nogtans
aandag geniet.
25.3 CAD-HANDLEIDING EN REGLEMENT
Die proefuitgawe van die CAD-Handleiding is vir vier jaar
in die praktyk uitgetoets en op die CAD-Konferensie van
Maart 1 990 bespreek. Die gemeentesentriese aard en die
diakensinspraak is bygebring. Dit word nou gefinaliseer.
Die publikasie is uitermate suksesvol — soseer dat alle
behandeiingsentra en -dienste, staatsdepartemente en
hospitale dit gebruik.
25.4 ORGANISEERDERSPOSTE
Die staat bet reeds ten spyte van die bevriesing van poste,
‘n vierde organiseerderspos vir die NG Kerk goedgekeur vir
subsidiëring.
25.5 BEHANDELINGSENTRA EN PASTORALE KON
SULTANT
Die vier behandeiingsentra van die NG Kerk en hul
behandelingsprogram lewer buitengewone goeie resultate.
Die pos van pastorale konstiltant wat op grond van die NG
Kerk se behandelingsprogram deur die owerheid by hul
behandelingsentrum te Magaliesoord as voile lid van die
behandelingspan ingestei is (maar wat dour onderlinge reë
ling ‘n kerkpos bly) is so suksesvol dat toe ds A Smit ‘n
beroep aangeneem bet die kerk dringend versoek is om on
middellik te beroep — en gedurende die vakature ‘n afiosper
soon te voorsien~l

26. BEJAARDESORG
26.1 VERANDERENDE BELEID INSAKE TUISTES
Die tydvak van tuistes vir bejaardes soos dit tot hiertoe ken
baar was, gaan verby. Die beleid is tans dat siegs vir ver
swakte en kronies-siek bejaardes inrigtingsversorging voor
sien word. Dit betoken dat tuistes vir bejaardes al hoe
meer die karakter sal verkry van ‘n “Sieke-afdeling”. Be
jaardes moet sover moontlik seltstandig in die gemeenskap
bly woon. Voorts lewer die middele-toets (inkomstekerf) vir
‘n ekonomiese bejaarde probleme vir die middel-inkomste
groep wat nie die eenheidskoste kan bybring nie. Die ge
volg hiervan is dat die “aftree-oorde” van private ontwik
keiaars al hoe meer aandag verkry. Ongeiukkig betaal vole
ook bier ‘n dure prys daarvoor — die eenheidskoste-bybe
taling styg maklik bokant hul vermoe.
Dit beklemtoon die verantwoordelikheid van die kerk om wee
en middele te vind om ook hierdie groep bejaardes in hulle
nood by te staan. Die kerklike struktuur leen hom daartoe
indien die tuisversorging van bejaardes vernuwend op wyks
en gemeenteviak ingestel en ontwikkel word. Dienssentra
kan belangrike hulpmiddels wees, maar voordat groot rings-
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of gemeenteprojekte oorweeg word, moet lidmaatsbetrok
kenheid in georganiseerde wyks- en gemeenteprogramme
van tuisversorging maksimaal ontgin word.
26.1.1 Aanbeveling
Die Algemene Sinode versoek kerkrade, ringe en SKDB’s om
‘n sensitiewe oor to verteen aari die probleme wat bejaardes
ondervind deurdat die inftasiespiraal hut lewenskoste hoer
Iaat styg as wat hut statiese pensioen/rente-inkomstes kan
bybring. Kerkvergaderinge word versoek om met tuis
versorgingsprogramme en gemeenskapsdienste waarby
DIENSSENTRA ingestuit is in hut behoeftes to probeer voor
sien.
26.2 AFTREDE VAN LERAARS
26.2.1 Kreatiewe aftrede
Die opdrag van die Algernene Sinode om “ondersoek in te
stel na die wenslikheid vir ‘n kursus om predikante en ander
ampsdraers, ‘n geruime tyd voordat hulle uit amptelike kerk
diens uittree, van inligting sal voorsien wat hulle in staat sal
stel orn sinvolle beplanning vir daardie laaste jare te doen”,
word opgevolg. By UNISA sowel as die Universiteit van
Pretoria is navorsing gedoen ten behoewe van hul eie per
soneel en ‘n publikasie “Kreatiewe Aftrede” het reeds ver
skyn. Dit is met behulp van SANLAM wyer bekendgestel.
Die AKDB het aan ‘n navorser (prof A J Smuts) opdrag ge
gee om aan die hand hiervan ‘n voorlegging te maak na aan
leiding van die Algemene Sinode se opdrag. Ongelukkig het
sy siekte verhinder dat hy betyds kon terugrapporteer.
26.2.1.1 Aanbeveling
Die opdrag word kontinueer.
26.2.2 Afgetrede leraars of naasbestaandes: verhuising
Die AKDB is van oordeel dat dit al hoe dringender nodig is
dat die kerk sal trag om vaste riglyne te voorsien vir die
verhuising van leraars na ‘n verblyfplek van hul keuse na
aftrede. Ofskoon die Algemene Sinode van 1 986 horn daar
van weerhou het om ‘n aanbeveling in hierdie verband goed
te keur, wens die AKDB dit weer eens op te neern. Leraars
kom op grond van ‘n beroep na ‘n bepaalde plek en nb op
grond van besondere ekonorniese voordele nie. Op grond
daarvan dra die beroepende kerkvergadering die trek
onkostes daarheen. Dit is logies en noodsaaklik dat die kerk
vergadering by aftrede by bereiking van die aftrede
ouderdom of as gevoig van siekte die leraar se trekonkoste
of die van sy naasbestaandes by afsterwe, na hul plek van
aftrede sal dra.
26.2.2.1 Aanbeveling
Die Algemene Sinode adviseer dat kerkvergaderinge een
malig, 5005 by diensaanvaarding, die reis- en trekonkoste
van teraars en kerkamptenare by uitdienstreding weens die
bereiking van die ouderdomsgrens of as gevotg van siekte
of van sy naasbestaandes in geval van sy afsterwe in sy
dienstyd — vanaf sy standplaas of plek van dienslewering
na sy plek van aftrede waar hy of sy naasbestaandes hut
gaan vestig, sal dra.

27. GESTREMDESORG
27.1 KATEGESE: VERSTANDELIK ERGGESTREM
DES (VEG)
“VEG” is die nuwe erkende benaming vir wat vroeër wet
Ilk “geestelike gestrerndes” genoem was en waarteen die
AKDB beswaard was. Die kategese-handboeke waaroor aan
die Algemene Sinode 1 986 gerapporteer is, het met trans
parante verskyn en blyk ‘n groot sukses te wees. Tans is
die AKDB met die AJK in oorleg orn hierdie rnateriaal wyer
aan te wend, te wete
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*

deur resensies in onderwysblaaie;

*

Radio-kansel-aanwending;

*

*

aan boere beskikbaar te stel vir gebruik dour plaas
a rbeiders;
vir godsdienstige programme gebruik te word deur die
Departement van Nasionale Gesondheid en Bevolkings
ontwikkelilng;

*

te probeer orn iemand te kry wat dit vir één jaar lank op
‘n streekbasis bekend sal stel aan leraars, kategete, ens.

27.2 KATEGESE EN GEESTELIKE VERSORGING
VAN DOWES
Die AKDB het ‘n voorlegging ontvang wat probleme bloot
lê oor hoe om geestelike begrippe aan ‘n dowe oor te dra.
Weens die komrnunikasie-beperktheid is gewone literatuur
net nie geskik vir die bearbeiding van die dowe nie. Daar
bestaan behoefte aan:
*
*
*
*
*
*

*

Spesiale kategese-boeke;
Voortgaande navorsing re godsdienstige begrippe;
Samewerking tussen kerk en departernent;
Fondse en kundige persone;
Voltydse leraars by skole vir dowes;
Video-dienste vir volwassenes buite bereik van die
gemeentes vir dowes;
Onderskrifte of “tolke” met gebare-taal by godsdienstige
TV-uitsendings;

In BYLAE B — AS 1990 — 27.2 “Memorandum: Kategese
en Geestelike Versorging van Dowes” word die behoeftes
bespreek en moontlike oplossings aan die hand gedoen.
27.2.1 Aanbeveling
Die Algemene Sinode neem kennis van die absolute behoefte
aan geskikte kategetiese handboeke en hulpmiddels om
geestelike versorging aan die dowe te gee. Hy verwys BY
LAE B — AS 1990 — 27.2 na die AKDB en AJK met die
opdrag om in soverre fondse- en mannekrag beskikbaar ge
stel kan word, aan die hand van die versoeke en suggesties
in die memorandum na die beste van hul vermoe hieraan uit
voering to gee.
27.3 STERILISASIE OF VOORBEHOEDMIDDELS:
VERSTANDELIK-ERG GESTREMDE-DOGTERS
(VEG-DOGTERS)
Die AKDB is gevra orn kommentaar te lewer oor pleidool wat
die staatsdepartemente ontvang het oor die rnoontlike uit
reiking van voorbehoedmiddels aan of sterilisasie van VEG
dogters. Die argumente is dat die dogters met ‘n lae onder
skeidingsvermoë nie ongewenste attensies kan onderskei nie,
maklik misbruik word en ongewenste geboortes kan volg.
Die advies van AKLAS is aangevra en die AKDB sal graag
die advies as kerklike besluit/beleid in sy onderhandelinge
met die staat wil gebruik.
27.3.1 Aanbevelings
Die Algemene Sinode besluit:
27.3.1.1 Alle vorme van buite-egtelike geslagsverkeer
word afgekeur — daar is selfs in ‘n noodsituasie goon reg
verdiging daarvoor nie.
27.3.1.2 By VEG-kinders wat onmoontlik onder voltydse
bewaking kan wees, kan noodsituasies egter pragmatiese
regverdiging vir die voorsiening van voorbehoedmiddels of
sterilisasie noodsaak.
27.3.1.3 Riglyne wat nagekom moet word, is
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27.3.1.3.1 Dit kan alleen in gevalle oorweeg word waar
die rasionele funksionering en toerekeningsvatbaarheid van
die betrokke dogter benede die vereiste peil is, dws by VEG
dogters.
27.3.1.3.2 Dit mag nie daartoe lei dat waaksaamheid ver
slap word of geslagsgemeenskap oogluikend toegelaat word
nie.
27.3.1.3.3 Die toestemming van die ouers moet verkry
word nadat hulle volledig en simpatiek ingelig is.
27.3.1.3.4 Dit is alleen aanvaarbaar in gevalle van abso
lute noodsaak, dws hierdie saak kan nie sonder meer in die
algemeen van alle VEG-gevalle van toepassing gemaak word
nie.
27.3.1.3.5 Die multi-dissiplinêre terapeutiese span van die
kinderhuis en die beheerraad moet elke individuele geval op
meriete beoordeel en goedkeur.
27.3.1.3.6 Die klinieke en hospitale versoek word om geen
voorbehoedmiddels aan kinderhuiskinders uit te reik sonder
verlof van die beheerraad nie.

28. KDNDERHU~SE
28.1 KINDERHUISE EN VRYEVESTIGINGSGEBIEDE
Kinderhuise huisves wetsbestede kinders waaroor nOg die
kind, flog sy natuurlike ouer enige beslissingsreg het. Hul
moet in die kinderhuis waarheen hul verwys word, woon
en hul mOet van die infrastruktuur (skole, ens) gebruik maak
wat deur die kinderhuis gebruik word — meesal die naaste
geleë fasiliteite ter wille van ekonomiese faktore. Daar
teenoor berus vryevestigingsgebiede op die beginsel van ‘n
vrye keuse van die individu: of hy daar wil woon, en indien
wel, of hy van die plaaslike fasiliteite gebruik wil maak. Vir
die moontlike verkiaring van vryevestigingsgebiede in die
onmiddellike nabyheid van kinderhuise of die oprigting,
opgradering of uitbouing van kinderhuise in die onmiddel
like nabyheid van vryevestigingsgebiede — asook die verwy
sing van kitideis na sodaniigo kiiideiliuise
hel ~iae ia die
wenslikheid daarvan Iaat ontstaan. Die betrokke ministers
het kommentaar van die AKDB gevra. Die Algemene Sinode
word gevra om die adviese wat aan die ministers voorsien
is, as die advies van die kerk te aanvaar.
28.1.1 Aanbevelings
Die Algemene Sinode adviseer
28.1.1.1 Primer is die vestiging van ‘n vryevestigingsgebied
wat eksklusiewe “eie sake” bat opgaan in ‘n samelewings
orde van slegs “algemene sake” onversoenbaar met
mekaar. Inwoning in ‘n vryevestigingsgebied geskied vol
gens ‘n vrye keuse om deel daarvan te wees, terwyl ‘n
kinderhuiskind en sy natuurlike ouer kragtens die wets
besteding van die kind, geen vrye keuse het nie. ‘n Kinder-.
huis kan nie na ‘n ander gebied oorgeplaas word nie.
28.1.1.2 lndien ‘n vryevestigingsgebied in die nabyheid van
‘n kinderhuis moet kom, dan moet die volgende voor
behoude geld:
28.1.1.2.1 daar moet ‘n natuurlike skeiding soos ‘n heuwel,
rivier of dubbele snelweg as skeiding tussen die twee wees
en nie bloot ‘n straat en onderskeie name van woonbuurte
nie;
28.1.1 .2.2 die vryevestigingsgebied se deelname aan die
infakstruktuur van die area mag op geen wyse die “eie-sake
beskerming” (by skole, hospitale, ens) vir die kinders van
die kinderhuis wat geen vrye keuse het, in die gedrang bring
nie;

DIENS VAN BARMHARTIGHEID
28.1.1.2.3 die kerk se beeld en verantwoordelikheidsin by
die publiek mag nie geskaad word nie;
28.1 .1.2.4 indien ‘n vryevestigingsgebied nogtans in die
buurt van ‘n kinderhuis opgerig word en dit sou onhoudbare
situasies lewer, soos by die agteruitgang (doodbloei) van
die kinderhuis omdat daar gebrekkige verwysings sal wees,
sal die borgliggaam en die departement die kinderhuis moet
oorneem voordat die kerk daardeur in die verleentheid kom.
28.2 KINDERHUISE EN DIE DE MEYERVERSLAG
28.2.1 Aanbeveling van die De Meyerverslag
Die betrokke minister het die AKDB versoek om die aan
bevelinge van die De Meyerverslag (wat deur die Kabinet
aanvaar is) vir implementering in die NG Kerk se kinderhuise
te beplan. Die praktiese uitvoerbaarheid daarvan sou aan die
NG Kerk se beplanning getoets kon word, aangesien die NG
Kerk se geregistreerde kinderhuisvoorsiening genoegsaam
is vir 55,8% van alle gekommitteerde blanke kinders.
Die wetenskaplike beginsels van die De Meyer-aanbevelinge
is almal onderskryf, behaiwe ten opsigte van die maksimum
getal van 150 opnames vir elke kinderhuis. Die mees basiese
beginsels is:
* die huistipe-voorsiening van huiseenhede wat opname
bied aan 10 seuns en dogters as “gesinseenheid” met hul
eie (huis)vader en -moeder, in plaas van die ou geykte kos
huistipe-huisvesting;
* die ligging/plasing van kinderhuise in ‘n gebied wat oor
‘n doeltreffende infrastruktuur van skole, hospitale en dis
siplines beskik;
* die bereikbaarheid van die gekommitteerde kind deur sy
natuurlike ouer sodat die rekonstruksie makliker kan geskied;
* die koepeling van die maksimale opname-potensiaal
(grootte) van ‘n kinderhuis op 1 50 opnames.
28.2.2 Soepele Implementering
Die AKDB het bevind dat die onmiddellike algehele im
plementering van hierdie beginsels om ekonomiese redes al
leen nie aan te beveel is nie. Dit sal onmiddellik die oprig
ting van 8 nuwe kinderhuise @ ± R35 000 000 gevra het
en daarteenoor, die bestaande strukture gedeeltelik nutte
lose wit olifante gemaak het. Gevoiglik is ‘n soepele toepas
sing aanbeveel:
* die huiseenhede van 10 kinders per eenheid moet geld
vir nuwe kinderhuise dog vir die opgradering en omskepping
van bestaande kinderhuise moet om ekonomiese redes soe
pelheid toegelaat word vir getalle van 10-12 — soos die be
staande strukture hul daartoe leen;
* die beskikbaarheid van ‘n infrastruktuur is dringend nood
saaklik: ‘n kinderhuis het daagliks mediese, para-mediese,
geesteswetenskaplike en ‘n verskeidenheid van Iaer en hoer
opvoedkundige dissiplines nodig wat onmoontlik deur die
inrigting voorsien of onderhou kan word. Die gemeenskap
moet die kinderhuis dra en nie andersom nie. Die voort
bestaan van en geldbesteding aan plattelandse kinderhuise
wat nie oor hierdie infrakstruktuur beskik nie, moet dus altyd
in die hg hiervan oorweeg word;
* die bereikbaarheid deur die natuurlike ouer moet altyd
geld, dog kinders wat elders geplaas en op skool is moet
nie summier ontwrig word deur hul terug te voer nie. Be
staande kinderhuise wat nie ‘n voldoende eie voedings
bodern het nie, moet nie geleidelik laat doodbloei word nie
weens ‘n gebrek aan verwysings;
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* die opname-koepeling op 1 50 kan vir nuwe kinderhuise
geld, maar kinderhuise wat reeds gebou is vir meer dan die
getal moet hul hoëre getal bly geniet — anders sal gedeeltes
van geboue gesloop moet word of onekonomies en groot
liks onproduktief in stand gehou moet word.
Die adviese is aanvaar. Nogtans kan die voortbestaan van
sommige kinderhuise in die nabye toekoms in die gedrang
kom.
28.3 KINDERHUISE EN DIE NUWE PLEEGSORG
BELEID
Nie alleen is daar ‘n afplatting in die blanke kindergetalle in
die RSA wat noodwendig ‘n vermindering in kinderhuis
getalle tot gevoig sal he nie, maar met die beleid waardeur
nuwe kiem gelê word op pleegsorgplasings (en betere toe
Iaes daarvoor) word nie verwag dat daar ‘n noemenswaar
dige groei/styging in die getalle kinders wat na kinderhuis
verwys word, sal wees nie. Teen die aanvaarde ratio
(0,389% van alle kinders tussen 0-19 jaar) wat in die huidige
bedeling wêreldwyd wetsbestee word, skyn dit of daar vir
die blanke kinders oorhoofs genoegsame kinderhuisvoorsie
ning in die RSA is. Daar sal dus nie meer en uitbreidende
voorsiening van staatsweë gemaak word nie. Volgens die
aanvaarde getalle beskik die NG Kerk ook oor genoegsame
kinderhuisvoorsiening vir sy eie kinders.
Enige nuwe kinderhuise sal dus VERVANGEND ten opsigte
van die bestaande kinderhuise moet wees.
28.3.1 Aanbeve~ing
Die Algemene Sinode vestig dringend die aandag van kerk
vergaderinge op die inligting ten opsigte van kinderhuis
voorsieninge soos verstrek in paragrawe 28.1 tot 28.3 van
hierdie versiag en versoek hul om dit in hul beplanning vir
die versorging van hul sorgbehoewende kinders streng in
oorweging te neem.
28.4 DOOP VAN KINDERS IN KINDERHUISE EN
PLEEGSORG
Die AKDB het inspraak gehad in die opstel van ‘n advies deur
AKLAS ten opsigte van die doop van kinders in kinderhuise
en in pleegsorg. Omdat nie een van die twee instansies
onomwonde op permanente versorging aanspraak kan maak
nie — trouens, beide word in beginsel as tydelike versorging
gesien, gerig op die hereniging van die natuurlike huisgesin
ná rekonstruksie-dienste (pastoraal en maatskaplik), is die
AKDB van oordeel dat kinderhuise en pleegsorg nie kwalifi
seer vir die aflê en nakoming van die doopbelofte nie. Die
standpunt wat deur AKLAS aan die Algemene Sinode voor
gelé word, word onderskryf.
28.5 KINDERMOLESTERING
Die opsienbarende blootlegging van kindermolestering het
tot gevolg gehad dat ook die NG Kerk kon inskakel by ‘n
landswye organisering van dienste. Dienslewerende instan
sies is op ‘n rekenaar te Pretoria geplaas. Deur middel van
‘n tolvrye nommer kan enige voorkomende geval hier aan
gemeld word en die diensdoende maatskaplike werker gee
dan die inligting deur na die plaaslike Christelik-Maatskap
like Raad (of welke instansie ookal) wat die plaaslike pro
gramme van pastorale, geesteswetenskaplike, polisie, ens
dienste in werking kan stel.
Die AKDB se Kinderhuissorgkomitee is besig met die opstel
van ‘n behandelingsprogram vir die hantering van kinders
wat aan seksuele molestering blootgestel was.

29. MAATSKAPUKEWERK (GES~NSORG)
29.1 NASIONALE GESINSPROGRAM
Die owerheid beskou die gesin as die kerneenheid in die
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samelewing en die basis vir die opvoeding, versorging en
sosialisering van die kind en instandhouding van die same
lewing. Daarom is hy met reg verontrus oor die ooglopende
tekens van die ontwrigting van die gesinslewe: die hoe
egskeidingsyfer, groot getal wetsbestede kinders, kinder
mishandeling, gesinsgeweld, buite-egtelike geboortes,
saamwonery en so meer.
Die gesinsverbrokkeling in die RSA onder blankes kan enig
sins uit die volgende statistieke van 1987 afgelees word:
Getal
Getal
Getal
Getal
Getal

getroude egpare
1 161 608
egskeidings
18 371 (15,8 per 1000)
kinders onder 18 jaar 1 599 663
kinders in pleegsorg
6 686 (42 per 10000)
kinders in kinderhuise
4 981 (31 per 10000)

In die jaar 1 987 is kinderhofbevele uitgereik ten opsigte van
2591 kinders waarvan 969 in pleegsorg geplaas en 746 na
kinderhuise verwys is.
Hierbenewens was op 30 September 1988, 440 kinders
(2,8 per 10000) mishandelde kinders op rekord. Hierdie
getalle toon ‘n stygende tendens:
1984
1985
1986
1987
1988

312
322
321
357
440

As faktore wat tot die disorganisasie van die gesinslewe
bydra, is aangeleenthede soos industrialisasie, swak lewens
omstandighede, veranderinge in gesinsrolle, negatief
veranderende waardes en norme, onvoldoende voor
bereiding vir die huwelik, alkohol- en dwelmmisbruik en
gemeenskapsonrus geldentifiseer.
Die Kabinet het dus besluit op ‘n Nasionale Gesinsprogram
en ‘n Komitee insake die Huweliks- en Gesinslewe benoem
waarop die AKDB verteenwoordig is, om die program te im
plementeer. Die minister [iet ‘n dringende beroep gedoen
op alle instansies wat met die gesinslewe te doen het, om
samewerking te gee. Hieronder tel die owerheidsektor,
welsyns- en gemeenskapsorganisasies, Tersiêre Onderwys
en Opleiding, Nie-Tersiere Onderwys en Opleiding, Kerke,
Handel en Nywerheid, Media en Gesondheidsdienste. Die
voorgestelde program vir die kerke word as BYLAE C — AS
1990 — 29.1 “Aandeel van kerke in Nasionale Gesins
program” hierby aangeheg. Die datums moet egter aange
pas word vir 1992 en 1994 aangesien daar aansluiting ge
vind word by die Internasionale Gesinsjaar van die Verenigde
Volke van 1994. Dit beteken dat in 1992 ‘n Nasionale
Gesinskongres gehou sal word wat ‘n voortgaande aksie sal
loods vir die Internasionale Gesinsjaar 1994.
29.1.1 Aanbeveling
Die Algemene Sinode besluit om aan die hand van die pro
gram ~ByIae C) deel te neem aan die Nasionale Gesins
program en dra dit aan die AKDB en AJK op om die SKDB’s
en SKJA’s te begelei sodat die sinodes van 1991 die gepaste
besluite sal kan neem.
29.2 GESLAGSORGAANVERANDERINGE: AAN
NEEMOUERS EN PLEEGSORG
Die Algemene Sinode 1 986 het opdrag gegee dat ondersoek
ingestel moet word na die wenslikheid van huwelike tus
sen/met persone wat ‘n geslagsverandering-operasie onder
gaan het, en tweedens, indien sulke huwelike geoorloof is,
of sulke egpare in aanmerking kan kom as aanneem- en
pleegouers. Die ondersoek het getoon dat daar nie van ‘n
geslagsverandering-operasie gepraat kan word nie en dat
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onderskei moet word tussen ‘n geslagsorgaanherstel
operasie, wat die herstel van ‘n liggaamsgebrek is, en ‘n
geslagsorgaanverandering-operasie.
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*
*
*
*

29.2.1 Aanbevelings
Die Algemene Sinode besluit
29.2.1.1 dat geslagsorgaanherstel-operasies in orde is,
aangesien dit bloot ‘n liggaamsgebrek is wat herstel word;
29.2.1.2 dat geslagsorgaan-verandering-operasies onge
wens is en deur die wet ontmoedig behoort te word omdat
dit (soos die Algemene Sinode in 1986:124 reeds besluit
het) fisies en psigies onmoontlik is om die absolute grens
tussen man en vrou oor te steek;
29.2.1.3 dat waar sulke huwelike reeds aangegaan is, is
dit ook ongewens en mag hul in geen omstandighede as
aanneemouers of pleegouers oorweeg word nie.
29.3 PROEFBUISBABAS EN SURROGAATMOEDER
SKAP
Die AKDB gaan van die standpunt uit dat vir proefbuisbabas
dieselfde christelik-etiese beginsels geld as vir kunsmatige
inseminasie, te wete dit is alleenlik aanvaarbaar tussen eg
liede. ‘n Uitbreiding hierop is surrogaatmoederskap waar
voor die SA Regskommissie by die AKDB per vraelys ad
viese aangevra het. Die AKDB het geen vrymoedigheid ge
had om dit goed te keur nie, en het dit “prinsipieel
afgekeur”.
29.3.1 Aanbeveling
Die Algemene Sinode dra dit aan die AKDB op om ‘n indrin
gende studie te Iaat onderneem na die christelik-etiese,
maatskaplike, sielkundige en ander implikasies van surro
gaatmoederskap vir elke lid wat daarby betrokke is met be
sondere beklemtoning van wat die hele aangeleentheid en
sy moontlike reperkussies later op die kind sal he.
2.4 AANNEEMOUERS BUITE NG KERKVERBAND
Die AKDB moes leiding gee aan ‘n,SKDB of ‘n meer
voudig-gestremde kindjie uit NG Kerk-kringe en vir wie daar
nie NG Kerk-aanneemouers beskikbaar was nie maar wel
nie-NG Kerk-aanneemouers, aan sulke ouers gegee mag
word. Die AKDB het in oorleg met AKLAS adviseer maar
begeer ‘n beleid daaromtrent wat nie slegs om gestremde
kinders gaan nie, maar vir alle kinders wat beskikbaar vir
aanneming is, moet geld.
29.4.1 Aanbevelings
29.4.1.1 Die Algemene Sinode beskou dit as die geboor
tereg van ‘n kind dat die geloofs-, taal- en kultuurverband
wat hy kragtens sy herkoms besit, deursiaggewend sal wees
in sy wetsbesteding. Hiervolgens sal ‘n Afrikaanse Ver
bondskind die reg he om by Afrikaanse Verbondsouers
geplaas te word.
29.4.1.2 Waar die besteding van ‘n kind te alle tye moet
geskied onder die norm “Wat is die beste vir die kind” moet
dit egter beoordeel word in die hg van wat op daardie tyd
stip beskikbaar is. As daar op die oomblik dat die kindjie ge
plaas moet word, geen NG Kerk-lidmate beskikbaar is nie,
kan lidmate van ander kerk(e) oorweeg word.,
29.4.1.3 Waar Wet 74 van 1983 (Wet op Kindersorg) Ar
tikel 40, eis dat “geloofs- en kultuurverband” in ag geneem
sal word by wetsbesteding, beslis die Algemene Sinode dat
29.4.1.3.1 onder “geloofsverband” die belydenisgrondslag
(en nie vaagweg by “christelik” nie) verstaan word, met
die volgende begrensinge:

*
*

Kerke van Gereformeerde belydenis;
Kerke van Lutherse belydenis;
Kerke met ‘n biskoplike struktuur en belydenis;
Charismatiese Kerke;
Joodse Kerke;
Ander.

29.4.1.3.2 Onder “kultuurverband” word nie slegs die taai~
verband verstaan nie, maar ‘n begrip 5005 HAT dit omskryf:
‘Begrip wat die ganse geestelike besitting van ‘n yolk op
elke lewensterrein omvat; geesteslewe, beskawingstoe
stand, by die Afrikaanse of Westerse kultuur.”
29.5 DOOPBELOFTE: OORDRAAGBAARHEID VAN
OUERLIKE VERANTWOORDELIKHEID
Die vraag in hoeverre die kerk se maatskaplikewerkdienste
aandag moet gee aan die oorname/oordrag van die doop
belofte, is leiding aan SKDB’s gegee — wat die AKDB graag
as beleid vasgelê wil sien.
29.5.1 Aanbevelings
Die Algemene Sinode besluit dat
29.5.1.1 Wanneer ‘n Verbondsouer am een of ander rede
nie meer sy Verbondskind wat hy reeds ten doop gebring
het, kan versorg nie en vir aanneming beskikbaar stel, is dit
daardie ouer se verantwoordelikheid om toe te sien dat sy
kind deur ‘n gelowige ouerpaar aangeneem word. Wanneer
die natuurlike ouer sy wens of voorwaarde (in geval van ‘n
nie-geopenbaarde aanneming) in hierdie verband aan die NG
Kerk se aannemingsorganisasie bekend gemaak het, moet
die kerk soveel te meer toesien dat ‘n onderneming deur die
aanneemouers gegee word dat die doopbelofte nagekom sal
word. Daarna neem die aanneemouers die verpligtinge en
die voorregte van die Verbondsouers oor. Die natuurlike
Verbondsouer kan nou nie verder vir die Verbondsbeloftes
verantwoordelik gehou word nie.
29.5.1.2 In gevalle van geopenbaarde aannemings waar
die natuurlike Verbondsouer toegang tot die kind behou nã
aanneming, neem die aanneemouers óók die verantwoorde
likheid van die doopbeloftes oor dog die natuurlike verbonds
ouer word nie daardeur onthef van sy verbondsverantwoor
delikheid nie. Deur onderlinge ooreenkoms met die aanneem
ouers en die aannemingsorganisasie, kan en moet die
natuurlike ouer steeds meewerk om die Verbondsbelofte na
te kom. Dit geskied steeds in die beste belang van die kind
en die natuurlike ouer se bemoeienis mag nooit inbreuk maak
op die fisiese en geestelike opvoedingsprogram van die
aanneemouers nie.
29.6 VIGS
29.6.1 Probleme vir inrigtings en maatskaplikewerkdienste
Die AKDB moes op meer dan een viak leiding gee ten op
sigte van die voorkoms van VIGS, te wete
*
Moet persone wat na kerklike inrigtings verwys word ter
beveiliging van die inwoners, vooraf getoets word vir VIGS
voordat hul opgeneem word? (Veral kinderhuise, behan
delingsentra vir alkohol- en dwelmafhanklikes en tuistes vir
ongehude moeders, is as hoe risiko-inrigtings geldentifiseer);
*
Indien geen VIGS-lyers of draers opgeneem word nie
wat word gemaak met die wat positief toets?

—

Indien geen VIGS-lyers/draers opgeneem word nie, moet
die wat reeds opgeneem is van tyd tot tyd getoets word
en wat moet met die wat positief toets, gemaak word?
*

*
Indien hul opgeneem word
ting met hul gehandel?

—

hoe word binne die inrig
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Welke bydrae kan die kerk deur sy Diens van Barmhartig
heid-infrastruktuur (by Maatskaplike Werkers) moontlik in
oorleg met die Departement Gesondheidsdienste en Wet
syn maak om die gevreesde siekte die hoof te bied, sowel
wat die oorsake en voorkoming as die gevolge en behan
deling betref.

29.6.2 AKDB-ondersoeke en algemene leiding
Die AKDB het ondersoeke onderneem aan die hand van rig
lyne en adviese van die Departement Gesondheidsdienste
en Welsyn ten opsigte van hut eie inrigtings. Leidrade is aan
SKDB’s beskikbaar gestel oor voortigting, inligting, besker
mende maatreëts, hantering van risiko-persone, ens.
29.6.2.1 Leiding is aan die SKDB’s gegee dat:
*
maatskaplike werkers hut dienste aan alle gevalle sal
voortsit, maar die advies kry om risiko-gevalle soos alkohol
en dwelmafhanklikes (veral die wat inspuitings neem) in
oorleg met die Departement Gesondheidsdienste en Wet
syn te Iaat toets, om inligting te versprei (brosjures) en self
helpgroepe te stig;
*
beheerrade van inrigtings alle opnames sat Iaat toets vir
VIGS — en dit te oorweeg om by die geringste vermoedens,
in die inwoners se eie belang, van tyd tot tyd toetse op almal
te laat doen — ook ten opsigte van die personeel;
*
ter wille van die veiligheid van die inwoners nie persone
wat aan VIGS lv of draers is, in inrigtings op te neem as daar
nie die fasiliteite bestaan om hut geIsoleerd (by in ‘n afson
derlike vleuel of satelliethuise) te versorg nie. Oor positiewe
gevalle moet met die Departement Gesondheidsdienste en
Welsyn onderhandel word.

29.6.2.2 ‘n Brosjure “Wat u behourt te weet oor
VIGS” is opgestel en dit beantwoord vrae soos “Wat is
VIGS?”, “Hoe word VIGS oorgedra?”, “Wat is die simp
tome van VIGS?”, “Wat word gedoen omtrent VIGS?”.
Hierdie brosjure sluit met ‘n oproep: “Ons bydrae:
Die slagoffers van VIGS beleef ‘n ontsettende emosionele
en sosiale krisis. Onnodige vrees en vooroordeel van hut
vriende, familie en kotlegas ontneem hutte van die menstike
warmte en onderskraging wat sutke ernstige siek mense nodig het. Deur medeye teenoor VIGS-pasiënte te toon wan
neer met hulle in aanraking gekom word, sal baie help om
hul lyding te vertig. Niemand kry VIGS deur vriendelik
teenoor slagoffers te wees nie.” Enigeen wat in ‘n hoe
risiko-groep is om VIGS te ontwikket en wat buitengewone
simptome toon, moet nie aarset om ‘n geneesheer te raad
pleeg nie.
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30. S~EKES0RG
30.1

REGISTRASIE:
SAGTR

HOSPITAALLERAARS

BY

In 1986 het die Atgemene Sinode die AKDB getas orn dit
met die SA Geneeskundige en Tandheetkundige Raad op te
neem om hospitaalleraars by die raad geregistreer te kry.
Sodoende sou hut amptetik in mediese spanverband toegang
tot die pasiënte kon verkry. Dit sou alteenlik moontlik wees
as die Ieraars oor ‘n gerigte spesiatiteitsopleiding in hierdie
verband beskik.
Met verteenwoordiging van dosente van die fakulteit teo
logie waar NG Kerk-predikante opgelei word en met voor
legging van die M-kursusse in Siekepastoraat van die Univer
siteite van Stettenbosch en Oranje-Vrystaat, is onderhoude
gevoer — aanvanklik vir die moontlike verkryging van ‘n
Beroepsraad vir Pastorale Versorging maar later bloot vir die
registrasie van die teraars met hut M-gerigte studie as ‘n aan
vullende beroepsgroep te wete as “kliniese pastors”. Die
aansoek was nie suksesvot nie — moontlik as gevotg daar
van dat slegs die NG Kerk tans oor sO ‘n opteiding beskik
en dit sou seksioneet beleef kan word.
Die SAGTR spreek egter sy hoe waardering uit vir die hos
pitaatbediening van die NG Kerk en begeer die ononderbroke
voortsetting daarvan. Hy rig die uitnodiging aan die kerk om
enige probleme wat hy mag ondervind, met vryrnoedigheid
aan die raad voor te 0 en met horn te korn bespreek. Hy
sien egter nie sy weg oop orn ‘n register aan te 0 nie.
30.2 REGISTRASIE: KATEGORIE PASTORALE SIEL
KUNDIGES BY SAGTR
Die Algemene Sinode het in 1986 opdrag gegee dat dit met
die SAGTR opgeneem word om ‘n verdere kategorie siel
kundiges, te wete “pastorale sielkundiges” te erken en te
registreer. Dit sou meebring dat die leraar-sielkundiges na
wie vandag as “pastorale sielkundiges” verwys word, nie
noodwendig ten voile met ‘n dubbele kwalifikasie as teraars
en as sielkundiges opgelei hoef te word nie. ‘n “Pastorate
Sielkundige” sat 5005 ‘n kliniese sielkundige of ‘n opvoed
kundige sielkundige bloot oor ‘n erkende gerigte sielkunde
opleiding beskik.
Dit is bekend dat die Beroepsraad vir Sietkunde by die
SAGTR nie geneO is vir die vermeerdering van die kategorieO
sielkundiges nie en getoets aan die klimaat wat by die
SAGTR ontmoet is ten opsigte van die registrasie van die
“Ktiniese Pastors” is besluit om nie nou voort te gaan met
die aansoek nie.

29.6.2.4 Aanbevelings
29.6.2.4.1 Die Algemene Sinode keur dit good dat SKDB’s
met vrymoedigheid hul maatskaplikewerkkliënte en op
names in en inwoners van inrigtings in oorleg met die De
partement Gesondheidsdienste en Welsyn vir VIGS (lyers
of draers) sal laat toets en diegene wat positief toets en nie
geisoleerd versorg kan word nie, na die Departement
Gesondheidsdienste en Welsyn te verwys.

30.3 HOSPITAALBEDIENING IN DIE VERANDE
RENDE HOSPITAALWESE
Tot dusver was hospitaatvoorsiening groottiks beperk tot
Provinsiale en Psigiatriese Hospitale met die NG Kerk se hos
pitaalbediening en hospitaalleraars goed daarin gevestig. In
die jongste jare het daar egter ‘n onomkeerbare proses be
gin ontwikkel met die opkoms van goed-toegeruste, hoogs
gespesialiseerde private hospitale met ‘n omvattende
‘eenstop”-diens en ‘n buitengewone hoe omset van pa
si0nte deur ‘n grootliks verkorte hospitaalverblyf (± 4 dae).
Die tradisionele hospitaatbediening het hier geen plek nie.
Terselfdertyd verander die karakter en pasiente-samestetling
by die provinsiate hospitale: pasiOnte-opname word veelras
sig; NG Kerk-pasiente word minder; “kerk”-geriewe ver
minder ... dog die nood en behoefte van die pasient bty
dieselfde!

29.6.2.4.2 Die Algemene Sinode adviseer die AKDB wat
sy houding moet wees ten opsigte van die algemene en in
diskrete propagering van die gebruik van kondome as voor
sorgmaatreël teen VIGS.

Die AKDB het ‘n indringende ondersoek onderneem onder
leiding van ‘n konsuttant. Senior personeet van die Departe
ment Gesondheidsdienste en Welsyn, provinsiale en psigia
triese hospitale, direksies van private hospitale, ‘n genees

29.6.2.3 ‘n Studiekommissie het opdrag ontvang om ‘n
studie te vottooi en ‘n voorlegging te maak oor hoe die kerk
die (terminate) VIGS-pasiente en hut naasbestaandes kan be
gelei.
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heer en die hospitaalleraars het meegewerk om die ontwik
kelende situasie in oënskyn te neem met ‘n projeksie oor
wat die toestand oor 5 jaar sal wees en hoe in die geeste
like versorging voorsien sal kan word.
Die verslag behandel en maak aanbeveiinge oor beide die
prinsipiële begronding sowel as ‘n praktiese beoefening van
die hospitaalbediening. Die versiag is na die Teologiese Be
sinningskomitee verwys vir teologiese uitkiarings voordat
dit verdere aandag kan verkry.

30.4 HOMOSEKSUALITEIT: STAATSHULP
Die AKDB-publikasie “Homoseksuaiiteit — Wat sê die Kerk”
is as vertrekpunt gebruik vir die uitvoering van die opdrag
van die Algemene Sinode 1986 om met die owerheid te
onderhandel “oor finansiële ondersteuning vir spesialistiese
kerkiike dienste op die spesifieke nood van die homosek
suele mens.”
Die bevriesing van poste en subsidies (voorsienbaar vir ten
minste 8 jaar) deur die owerheid as gevolg van die huidige
finansiele situasie in die land het enige poging tot uitbreiding
van subsidies ter syde gestel. intussen gee die SKDB’s aan
dag aan die program van aksie soos die Algemene Sinode
1 986 dit goedgekeur het. Terseifdertyd werk ‘n komitee van
die AKDB aan die bybring van bogenoemde studie op grond
van nuwere navorsing wat aan die Hg gekom het en dus ook
aan die bybring van die formulering van die beleid.

31. WETSOORTREDERSORG
31.1

PASTORALE

VERSORGING:

VERHOORAF

WAGTENDES IN POLISIESELLE
Die Algemene Sinode 1982 het sy besorgdheid uitgespreek
oor die geestelike aandag aan verhoorafwagtendes in poiisie
selle en hul naasbestaandes. Hy het aan die Kapelane
Kommissie opdrag gegee om “in samewerking met die
AKDB daadwerkiik aandag (te) gee aan die geestelike ver
sorging en barmhartige onderskraging van wetsoortreders
wat in aanhouding in polisie-seile is ... en hui naas
bestaandes.” Die probleem is dat verhoorafwagtende per
sone in polisie-seile nie die geestelike verantwoordeilkheid
van die polisie-kapelane of die gevangenis-kapeiane is nie.
Hul is, onderskeideiik, verantwoordelik vir die polisie
amptenare en die gevonnisdes wat reeds in die gevangenis
is. Vanweë die moontiikheid dat met getuies/getuienis in
gemeng kan word, mag verhoorafwagtendes nie besoeke
ontvang nie — dikweis ook nie van hul plaaslike leraars nie.
31.1.1 Aanbevelings
31.1.1.1 Die Algemene Sinode dra dit aan die AKDB op om
amptelik met die Minister van Wet en Orde ‘n reeling te ver
kry dat verhoorafwagtendes in polisie-selle pastoraal deur
die leraar van sy kerk besoek mag word, — at sou so ‘n be
soek in die persoonlike teenwoordigheid van die stasiebevel
voerder of sy gevolmagtigde moet geskied.
31.1.1.2 Die Algemene Sinode beklemtoon dit andermaal
dat die naasbestaandes van lidmate wat in botsing met die
wet is en gearresteer word, daadwerklik deur die plaaslike
leraar en kerkraad geestelik en diakonaal versorg en onder
skraag sal word.
31.2 VERSLAG:

HOOFKAPELAAN

VAN

DIE SA

GEVANGENISDIENS
Die verslag van die hoofkapeiaan, dr F J Oliewagen word
as BYLAE D — AS 1990 — 31.2 “Beknopte Versiag insake
Godsdienssorg van die Kapelaansdiens van die SA
Gevangenisdiens’ ‘hierby gevoeg.
31.2.1 Aanbeveling
Die Algemene Sinode neem die versiag in behandeling en
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keur die volgende aanbevelinge goed soos verwoord in die
versiag en hier met kruisverwysings in hakies na hul onder
skeie plekke in die Hoof kapelaan se versiag aangedui word:
31.2.1.1 Dank aan kerkrade vir uitnodigings aan kapelane
(paragraaf 4.6.1);
31.2.1.2 Dank aan geëmeriteerde kapelane (paragraaf
5.3.1);
31.2.1.3 Dank aan godsdienswerkers (paragraaf 6.1);
31.2.1.4 Dank aan kerkrade vir die waarneming van
Beskermingsdienssondae en kollektes ten bate van die
kapelaansdienste (paragrawe 7.1 .1-7.1 .2);
31.2.1.5 Dank aan die SA Bybelgenootskap en bydraers
vir Bybelvoorsiening aan gevangenes (paragraaf 8.1);
31 .2.1.6 Dank aan die SA Bybelgenootskap, CLF, NG Sen
dingpers en Bybelkor vir hut huip ten opsigte van godsdiens
Iiteratuur (paragraaf 9.4);
31.2.1.7 Dank aan die Minister van Justisie met sy adjunk,
kommissaris en departement vir die ruimte vir pastorale
diens in die gevangeniswese (paragraaf 10.1)

32. DANKBETU~GDNG
21.1 Aanbeveling
Die Algemene Sinode spreek sy ootmoedige dank uit teenoor
die Hemelse Vader vir die mate waarin die NG Kerk antwoord
kon gee op sy wesensroeping om as diakonale liefdes
gemeenskap konkreet te kon uitreik na die minderbevoor
regte. Hy bid die ryke seen van die Here toe op elkeen wat
daarby betrokke is en vertrou dat hierdie dienste at hoe meer
na die eise van die evangelie in die kerk gestalte sal kry.
Met ryke seënwense op die vergadering.
VOORSITTER: DS P B BOTHA
SEKRFTAR1S: DR M M NIFIJWOIJDT
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9.1

NEDERDUITSE GEREFORMEERDE KERK

AANMELD~NGSBELEOD
van die
ALGEMENE KOMMISIE VIR DIE
DIENS VAN BARMHARTIGHEID
ten opsigte van

MAATSKAPLIKEWERKDDENSTE
EN ~NRIGTINGS
1. INLEIDING
1.1 Die NG Kerk het horn tot betreklik onlangs nie
doelbewus geforrnuleerd en omlynd uitgelaat orn
sy beleid vir aanrnelding en aanvaarding van sy
kliëntesisteern nie. Getrou aan sy Skrifbelydenis
vir hierdie dienste orn “aan almal” goed te doen,
“veral aan ons medegelowiges” (Gal 6:10), is
dienste geInisieer waar ‘n behoefte vir ‘n be
duidende getal lidmate binne ‘n gemeente-, ringsof sinodale verband bestaan. Maar waar en wanfleer hierdie dienste gevestig is, is daar geen
onderskeid gernaak in hulpbetoon tussen lidmate
van die NG Kerk en ander mense nie. As kliënte
is enigeen aanvaar wat vir huip na yore korn.
In effek het dit beteken dat die deure vir airnal
oop was (“Oop-deur-beleid”) en dat, hoewel
dienste volgens die belydenis en binne die etiese
norme van die kerk gelewer is, daar nie ‘n kerk
like karakter daaraan gegee is nie. Die dienste is
nie onder die (amptelike) diakenstrukture tuis
gebring nie en het dit so ietwat die karakter ver
kry van ‘n “struktuur-binne-’n-struktuur”. Dia
kens het wel sitting op beheerrade en Chris
telik-Maatskaplike Rade verkry dog dit was rile
diakonie-strukture nie — trouens, hul het, as
gevoig van hul uitsluiting uit die meerdere ver
gaderings, nie eers deel gehad aan die besluit
nemingsprosesse aldaar nie. In onlangse besin
ninge is ernstige aandag hieraan gegee — soos
dit ook in “Kerk en Samelewing” neerslag gevind
het — en is besluite geneem wat die dienste meer
omlynd, afgegrens en amptelik gestruktureerd
geformuleer het. Voortaan sal diakens ook deel
he aan die besluitnemingsprosesse van die meer
dere vergaderings.
Byvoorbeeld, die Barrnhartigheidsdienste van die
Ned Geref Kerk
*
is gedefinieer as amptelike dienswerk, be
horende tot die wese van die kerk;
*
moet gemeentesentries onder leiding van die
diakonieë beoefen word;
*
moet primer Iidmaatgerig wees, dog nie uit

sluitlik nie;
moet voorkomingsdienste en ontwikkelings.
dienste insluit.
Hierdie formuleringe het egter nie die “Oop-deur
beleid” tersyde gestel nie en was prinsipieel ook
nie daarmee in botsing nie.
*

1 .2 In die praktyk het egter vrae en probleme na yore
gekom as gevolg van ekonomiese- en (gevolglik)
mannekrageise. Barmhartigheidsdienste is duur
dienste, beide wat kapitaal en bedryf betref. In

die vroeëre gunstige ekonomiese klimaat met sy
ewe gunstige instaatstellingshulp van owerheids
kant (subekonomiese lenings en gesubsidieerde
poste en dienste) het die barmhartigheidswerk
van die kerk gegroei tot die reuse omvang van
‘n kapitale besteding van minstens R2 miljard, ‘n
bedryfsbesteding van byna R92 miljoen per jaar,
‘n totale personeeltal van 4901 en ‘n jaarlkse
kliëntetal (professionele aandag en inrigtings
versorging) van 276 590.
Met die meer knellende ekonomiese omstan
dighede wat eers geleidelik en toe plotseling baie
sterk na yore gekom het, is eensklaps bevind dat
dieselfde dienste as vroeër nou eintlik onbetaal
baar duurder geword het as gevolg van inflasie,
prys- en salarisstygings en relatief dalende
inkornstes. Dit het skielik meer as ‘n cliche
geword om uitsprake te hoor soos “tevrede te
moet wees met ‘n kleiner aandeel aan die koek”,
noodgedwonge besparings, koste-effektiewe
dienste en rasionalisasie. Subsidies van staats
wee is nie hiervan gevrywaar nie: subekonomiese
lenings het moeiliker geword; poste wat vakant
geraak het is bevries; nuwe poste kon nie vir sub
sidies goedgekeur word nie.
Hierteenoor is dit ‘n normale verskynsel dat pro
bleerngevalle neig om in swak ekonomiese toe
stande in omvang en verskeidenheid te groei. Dit
het ‘n sneeubal-effek tot gevoig gehad: die
gevallelading styg terwyl die personeelvoorsie
ning krimp ... sakevragte raak onhanteerbaar en
frustrerend vir die oorgeblewe personeel ... span
ning, bedankings
Die kreet het uit die SKDB’s na yore gekom: Hoe
kan die toestand hanteer word? Jy kan nie by
sorgbehoewende mense verby stap nie .. en die
fondse en mannekrag het hul perkel
Uit die aard van die saak moes gekyk word na
iou “filosofie” of beleid (die aanmeldingsbeleid)
eli ri lioeveiiejou sakevr~g be~n1wooid ~ii iou
prirnOre doelstelling of beleid.
SO is die “Oop-deur-beleid” begin bevraagteken:
Moet die NG Kerk die lidmate van ander kerke
versorg? En indien we), — moet daar nie van
sulke kerke finansiële ondersteuning korn nie? Die
toestand het vererger toe dit in sekere gebiede
(onder andere die Oos-Transvaalse Steenkool- en
Kragstasie-gebiede) gebeur het dat bepaalde wel
synsorganisasies (en ook kerke) hul barmhartig
heidsdienste gesluit en hul kliënte eenvoudig na
die CMR-kantore gekanaliseer het. Die CMR
werkers het ook meer verwysings van owerheids
wee ontvang: die sakevrag styg dus met méér
mense wat NIE primer NG Kerk-objekte is niel Dit
het soseer toegeneem dat per geleentheid ‘n
CMR-werker se sakevrag uit 80% Nie-NG Kerk
lidmate bestaan het!
Versoeke is dus a! hoe rneér gehoor: die “oop
deur-beleid” moet gekwalifiseer en op ‘n ver
antwoordelike wyse georganiseer word.
1.3 Die invoering van die “Nuwe maatskaplike be
leid en -strukture van die RSA” (April 1988) en
die aanstaande implementering daarvan vanaf
April 1989 het dit ‘n praktiese vereiste gemaak
om jou programme skriftelik te formuleer en by
die Departement Gesondheidsdienste en Welsyn
in te lewer. Ook die owerheid begeer dat dienste
flue alleen op ‘n hoO standaard gelewer sal word
nie, maar ook koste-effektief. Aan die gefor
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muleerde programme kan beide die standaarde
van dienslewering en die koste- en manne
krag-effektiwiteit dan gemeet word. Hierdie nu
were tendense is in 1986 aan die Algemene
Sinode gerapporteer.
Die Algemene Sinode het ‘n vakkundige pos in
die AKDB-kantoor goedgekeur wat die SKDB’s
kon begelei in die skryf van die programme en die
meting van die resultate. Landswyd is bepaal hoe
die riglyne van die Algemene Sinode in die prak
tyk tereggekom het, en dit is te verstaan dat in
ons wisselende omstandighede van plattelandse
en stedelike samelewinge, ekonomiese groepe,
teenwoordigheid van kerke, ens daar aansienlike
bek(emtoningsverskille by die onderskeie sinodale
gebiede voorkom.
Die AKDB het indringende aandag hieraan moes
gee. Studies wat onderneem is, het duidelik ge
toon dat enige programformuleringe wat die NG
Kerk se dienste andswyd redelik uniform en
gestandardiseerd na yore kan laat kom, moet be
rus op ‘n omlynde en begrensde aanmeldings
beleid: Sorgbehoewendes kom vra hulp of word
daarvoor na die kerk verwys: Wie word as kliënte
aanvaar? Hoe word hulle aanvaar — onvoor
waardelik? Wat word van hulle verwag? Hoe ge
skied samewerking met kerke as hul lidmate hul
na die NG Kerk vir huip wend?
‘n Simposium is gedurende 14-15 Septemberte
Pretoria gehou deur die Sekretarisse van die
SKDB’s en die Senior Maatskaplike Werkers
korps. Hul besinning en aanbevelinge is na die
Dagbestuur van die AKDB verwys, wat by die
Jaarvergadering volmag ontvang het om hieroor
te besluit.
2. GEFORMULEERDE BELEID
Die Dagbestuur het op grond van hierdie aanbevelinge
oor die NG Kerk se aanmeldingsbeleid, besluit oor
programformuleringe en die implementering daarvan.
Daar is voorts besluit dat die beleid skriftelik en
persoonlik met die departement bespreek sal word en
daarna publiek bekendgestel sal word.
2.1 Vertrekpunt en benaming
Natuurlik bly die prinsipiële vertrekpunt volgens
die Skrif dat die kerk met sy dienste nie by ‘n
sorgbehoewende mag en sal verbystap nie. Die
NG Kerk bly uitreik na “almal (maar) veral na die
medegelowiges”. Dog met sy diakonie-gemeen
tesentriese dienste (van waaruit in sommige ge
valle die georganiseerde dienste van die meer
dere vergaderinge ontwikkel) inisieer hy in die
praktyk sy dienste dáár waar lidmate behoefte
aan so ‘n diens het. Daarna is die vakkundige en
inrigtingsdienste, in soverre dit moontlik is, ook
beskikbaar vir andere. Dit is dus verkeerd om on
gekwalifiseerd van ‘n “Oop-deur-beleid” (selfs
“beperkte oop-deur-beleid”) te praat.
Die gemeentesentriese diens word dus omskryf
as ‘n kerklike diens, “primer gerig te wees op lidmate van die NG Kerk, dog nie uitsluitlik nie”. Dit
sal dus beter wees om voortaan te praat van ‘n
Kerklike Maatskaplike Raad (KMR) in plaas van
‘n Christelik-Maatskaplike Raad (CMR).
2.2 Kliënte-sisteem
Die uitgangspunt bly dat ‘n sorgbehoewende se
reg erken word om volgens sy persoonlike keuse
hom na die kerk (of ‘n welsynsorganisasie) te
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wend vir hulp. Voorts: krisishulp word nie gewel
er nie, maar volgens die tyd en vermoë beskik
baar, word krisisdienste aan alle mense gelewer.
Vir die gewone, voortgesette dienslewering word
die kliënte-sisteem egter georganiseer volgens
bogenoemde vertrekpunt: “primer lidmaatgerig
dog nie uitsluitlik vir NG-Iidmate nie”. Dit beteken
dienste word gelewer
*
primer aan NG-lidmate — waaronder beide die
intiem-meelewende lidmate sowel as kerk
losse doop- en belydende lidmate gereken
word;
*
buitekerklikes — dws persone wat geen bande
met enige erkende christelike kerk het nie;
*
lidmate van erkende christelike kerke.
2.3 Aanmeldingsprosedures
Vir elke kategorie van die kliënte-sisteem geld ‘n
afsonderlike aanmeldingsprosedure, te wete aan
(1) NG Kerklidmate en
(2> Buitekerklikes
Die KMR sluit aan die hand van ‘n model-oor
eenkoms ‘n skriftelike ooreenkoms met elke
aanmelder wat hy as kliënt aanvaar. Hiermee
aanvaar die klient dat hy binne die kerklike
struktuur bedien sal word. Sodanige oor
eenkoms kan ook ‘n reeling ten opsigte van
‘n finansiële teenprestasie insluit.
(3) Lidmate van erkende christelike kerke
Hierdie lidmate kan hulself aanmeld, of hul
kan deur hul betrokke kerk aangemeld word.
(3.1> Hierdie persone kan nie binne die NG
Kerkstruktuur bedien word nie, (hoewe> die diens op sigself volgens die be
lydenis, norme en beginsels van die
NG Kerk sal geskied).
(3.2> ‘n Afsonderlike skriftelike ooreenkoms
—
wat eweneens voorsiening kan
maak vir ‘n finansiële teenprestasie
deur die kliënt of kerk word na gelang
van die aanmelding met die lidmaat of
sy kerk aangegaan.
(3.3) Waar so ‘n afsonderlike ooreenkoms
nie aangegaan kan word nie, word die
aanmelding en dienslewering beperk
tot ‘n ingryping in ‘n krisissituasie.
2.4 Samestelling van gevallelading
As riglyn vir SKDB’s word bepaal dat ten minste
75% van die gevallelading van enige KMR uit lidmate van die NG Kerk moet bestaan.
3. AARD VAN DIENS: HULPVERLENINGS-,
VOORKOMINGS- EN ONTWIKKELINGS
DIENS
‘n KMR-program maak, afgesien van hulpverlening,
ook voorsiening vir Voorkomings- en Ontwikkelings
dienste.
(1) Voorkomingsdienste word hoofsaaklik gerig op
tiener-, seniorburger-, ouer-, en huweliksfunksio
nering en huweliksvoorbereidheid. In hierdie ver
band word besluit dat die kwota NG Kerklidmaat
betrokkenheid op 90% gestel word.
(2> Ontwikkelingsdienste is gerig op die hoëre
behoeftevlakke van mense en sluit verhoging van
diensbaarheid, selfaktualisering, leierskap, en
sovoorts in. Wat die ontwikkelingsdiens betref,
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word besluit dat dit 100% tot NG Kerklidmate ge
rig word.
(3) Vir die verhouding tussen die drie komponente van
die gevallelading, word as riglyn by SKDB’s
aanbeveel:
*
Hulpverlening: 70%
*
Voorkomingsdienste: 20%
*
Ontwikkelingsdienste: 10%
van die tyd van die werker.
4. OORGANGSTYDPERK
Waar ‘n KMR tans nie binne die grense van voormelde
kwota-riglyn funksioneer nie, word by SKDB’s ‘n oor
gangstydperk van twee jaar aanbeveel om die nodige
regstellings te doen. ‘n Kliënt wat twee jaar lank die
professionele aandag van ‘n maatskaplike werker ont
yang bet, behoort of selfstandig te kan funksioneer
of na ‘n ander bron, by vrywilligers, vir steun verwys
te word.
5. ALGEMENE PROGRAMDOELWITTE
Die volgende sewe algemene programdoelwitte word
nagejaag:
(1) ‘n Hulpverleningsdoelwit
(2) ‘n Ontwikkelingsdoelwit
(3) Voorkomingsdoelwitte met betrekking tot
(3.1) tienerfunksionering;
(3.2) seniorburgerfunksionering;
(3.3) ouerfunksionering;
(3.4) huweliksfunksionering; en
(3.5) huweliksvoorbereidheid
Die bepaling van algemene of oorhoofse doelwitte
verhinder nie dat die KMR subdoelwitte stel om by die
plaaslike behoeftes aan te sluit nie.
6. METING VAN RESULTATE
Omdat die beskikbare, gosofistikoordo moot
instrumente moeilik implementeerbaar is, word ‘n een
voudiger eie kerklike meetskaal ontwikkel.
‘n Ad hoc-komitee bestaande uit kundige maatskaplike
werkers, deur die vier Transvaalse SKDB’s (een elk)
benoem, met die Beplanner as projekleier is aangewys
om sodanige skaal te ontwikkel. Hy moet teen 31
Maart 1 989 ‘n tussentydse versiag voorlé waarin die
navorsingsontwerp en voorlopige resultate uiteengesit
word. Die dienste van ‘n deskundige konsultant mag
van tyd tot tyd ingeroep word.
7. GOEDKEURING VAN PROGRAMME DEUR
AKDB AS NASIONALE RAAD
Volgens departementele eise is dit nodig dat die
betrokke Nasionale Raad alle ter sake programme sal
goedkeur voordat hulle aan die departement voorgelê
word. Die AKDB is die erkende Nasionale Raad van
die NG Kerk.
(1) Die AKDB-kantoor moet die SKDB’s se
programme met deeltydse hulp en/of by wyse van
steekproewe in behandeling neem. (Hiervoor moet
programme vOOr 22 Februarie 1989 by die AKDB
ingedien word).
(2) SKDB’s word versoek om te verseker dat hul
programme aan die eise van die AKDB-handleiding
voldoen vOórdat hul by die AKDB-kantoor inge
dien word.
(3) SKDB’s moet individueel stappe doen om die
programme op die verskillende vlakke van die
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kerklike struktuur (gemeente-, ring- en sinode) in
sy bepaalde gebied deur te voer.
31 Oktober 1988
PRETORIA
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27.2

MEMORANDUM
re

KATEGESE AAN EN DOWES
EN ANDER VOORS~EMNG V~R D~E
GEESTELJKE VERSORGDNG VAN
DOWES
Die AKDB wens die volgende aan die Algemene
Sinode voor te lê vir positiewe oorweging:
1. SPESIAE KATEGETIESE HANDBOEKE
1 .1 Die absolute behoefte aan geskikte kategetiese
handboeke en hulpmiddels is reeds gestel in die
agtergrond-memorandum wat voorgele is.
Samevattend die volgende feite:
1 .1.1 Bestaande leerstof vir die gewone kategese is
nie toeganklik vir die dowe kind nie.
1 .1 .2 Spesiale kursusse, soos vir die Verstandelik
Gestremdes, is ook nie geskik vir die dowe kind
nie.
1.1.3 Vanweë die uniekheid van doofheid as ge
stremdheid, sal ‘n volledige herbeplanning van
handleidings, die inhoud daarvan en benodigde
hulpmiddels moet geskied om hierdie groep
mense effektief te bereik.
1 .2 Mooiitlike wyse vali uiWoeling
Gedagtig aan die praktyk, die volgende
werkswyse:
1.2.1 Dat hierdie multi-dissiplinére taak aan ‘n
geskikte instansie betrokke by die dowe, op
gedra word.
1 .2.2 Dat voorsiening gemaak word vir ‘n voltydse
projekleier wat onderleg is in teologie (ten
minste BTh of gelykstaande kwalifikasie) met
kennis en ervaring van die leefwêreld van die
dowe op kleuter-, jongmens- en volwasse vlak.
Die projek moet oor vyf jaar afgehandel word.
1 .2.3 Dat voorsiening gemaak word vir ‘n spesialis
in orthodidaktiek vir dowes, vera) op die gebied
van die oordra van abstrakte begrippe, met mi
nimum kwalifikasies van POD; DSO. Hierdie
persoon moet voltyds beskikbaar wees vir drie
jaar.
1 .2.4 Een ~05 vir tikster/administrasie/algemeen, vir
‘n periode van drie jaar.
1 .3 Verloop
1 .3.1 Eerste jaar: Navorsing, kennisname van be
staande stof wêreldwyd, studiereise, werk
seminare, oridntering.
1.3.2 Tweede jaar: Uitwerk van leerplanne en leer
stof afgestem op die bevatlikheid van die spe
sifieke groep dowes, met deurlopende selek
sie van essensie.
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1.3.3 Derdejaar: Produksie van pre-primêre en junior
primêre leerstof en hulpmiddels.
1 .3.4 Vierde jaar: Produksie van senior primêre en
hoërskool-leerstof en hulpmiddels.
1.3.5 Vyfde jaar: Produksie van leerstof en hulp
middels, oor al die jaargange, vir die meer
voudig-gestremde dowe kind.
1 .4 Verbruikers
Hierdie produksie sal ‘n baie groot eemte vul en
kan binne die Ned Geref Kerk-familie en die
Susterkerke jaarliks meer as 3 000 dowe leer
linge bereik.
1.5 Koste
Die koste van die daarstelling van so ‘n reeks, wat
nie die finale produksie en drukwerk insluit nie,
sal nagenoeg R130 000 per jaar, vir vyf jaar,
wees.
1 .6 Algemeen
Die moontlikheid dat so ‘n reeks ook voorsiening
sal moet maak vir Godsdiensonderrig in die klas
situasie, sal baie ernstig oorweeg moet word. Dit
sou, onder andere, meer geleenthede bied om die
leerstof aan die dowe met al sy beperkinge deur
te gee, meer gereelde blootstelling, kontinulteit,
eenvormigheid en wisselwerking tussen gods
dienstige begrippe en normale woordeskat, ver
seker.
2. VOORTGAANDE NAVORSING RE GODS
D~ENSTIGE BEGRIPPE
‘n Buro vir kindergodsdiens bestaan reeds aan die
Universiteit van Stellenbosch. Dit is moontlik ‘n instan
sie wat behulpsaam kan wees met verdere navorsing
in hierdie verband.
2.1 Ko~te Geraamd Ri? 000 per jaar
3. VIDEODIENS VIR DOWES
3.1 Daar is ‘n dringende behoefte aan verstaanbare
eredienste by meer as 50% van die belydende
dowe lidmate van ons kerk (die wat buite bereik
van die drie gemeentes vir dowes val).
Kortliks kan die saak as volg saamgevat word:
3.1 .1 Dowes kan nie die Woord in die normale ere
diens (vir horendes) ontvang nie.
3.1 .2 Radio- en televisieprogramme is nie toegank
lik vir dowes nie; veral nie die eredienste en
godsdienstige programme nie.
3.1.3 Die groot hoeveelhede visuele godsdienstige
materiaal wat onder andere deur MEMA beskik
baar gestel word, is ook baie selde toeganklik
vir ‘n dowe, omdat dit steun op die klank (ver
tellings, ens) om sin te maak.
3.1 .4 00k die groot hoeveelhede Christelike publika
sies en Bybeistudiekursusse is normaalweg nie
vir die dowe toeganklik nie, vanweë die moei
like taal (woorde en struktuur) wat normaal vir
horendes is.
3.1 .5 Hulpmiddels vir ander gestremdes (by Braille
Bybels, klankbanddienste ens) is nie van
toepassing vir dowes nie.
3.1 .6 Moderne tegnologie maak dit nou vir die eerste
keer moontlik om ook die afgesonderde dowe
met die Evangelie te kan bereik.

DIENS VAN BARMHARTIGHEID
3.2 Hoe die videodienste kan work
3.2.1 Eredienste deur die drie Ieraars vir dowes van
ons kerk, sou gereeld op video (ten minste U
matic tormaat) opgeneem kon word, op sO ‘n
wyse dat dowes die erediens op video sou kon
voig.
3.2.2 Hierdie opnames sal dan in ‘n ateijee finaal
geredigeer moet word en, waar nodig, van
onderskrifte voorsien word.
3.2.3 Afskrifte op Beta of VHS sou nou in die ateljee
gemaak kan word.
3.2.4 Bande sal gekatalogiseer moet word en be
hoorlike administrasie sal aangelO moet word
vir die uitsending en terugontvangs van
videobande.
3.2.5 Praatjies en reekse dour mense wat met dowes
kan kommunikeer, sou ook oorweeg kan word.
3.3 Moontlike wyse van uitvoering
3.3.1 Die drie gemeentes vir dowes sou verantwoor
delikheid kan neem vir opnames van preke in
elke gemeente met een stilstaande kamera,
mits hulle eenmalig gehelp sou word om die
nodige beligting, kamera en U-matic opnemer
aan te skaf. Die koste vir so ‘n stel sal as volg
woes:
1 Kamera
R 7 000
1 U-matic opnemer
R20 000
1 Stel Iigte
R 5 000
Totaal per gemeente

R32 000

3.3.2 Redigeer en ander ateljee fasiliteite (U-matic)
sou van ‘n instansie soos die Instituut vir
Dowes op Worcester verkry kon word teen
lopende koste, wat vir 8 eredienste per maand
en altesame 800 afskrifte per maand, R4 000
sal hedra.
3.3.3 Een voltydse tegniese persoon teen koste van
R26 000 per jaar.
3.3.4 Eon voltydse administratiewe persoon teen ‘n
jaarlikse koste van ongeveer Ri 8 000 sal aan
gestel moet word.
3.3.5 Aanvanklik sal ongeveer R16 000 se video
bande aangekoop moot word, terwyl jaarliks
‘n verdere R3 000 aan bande spandeer sal
moet word.
3.3.6 Administrasiekoste kan R26 000 per jaar
bedra.
3.3.7 Samevattend is die koste dus:
Die aanvanklike insetkoste sal ongeveer
Ri 1 2 000 bedra, terwyl die jaarlikse koste on
geveer Ri2i 000 sal woes.
3.4 Alternatief Buiteprodusente en ateljees.
3.4.1 Enigste insetkoste sal vir bande Ri6 000 en
addisionele bande per jaar R3 000 wees.
3.4.2 Koste vir 96 opnames van eredienste per jaar:
U-matic R96 000.
3.4.3 Koste van 200 uur redigering per jaar
R100 000.
3.4.4 Koste van 9 600 45-minute afskrifte per jaar
Ri 50,000.
3.4.5 Een voltydse administratiewe persoon per jaar
— R18 000.

DIENS VAN BARMHARTIGHEID
3.4.6 Administratiewe koste sou R30 000 per jaar
kan wees.
3.4.7 Samevattend is die koste dus: Aanvanklike in
setkoste Ri 6 000 en lopende koste R397 000
per jaar.
3.4.8 Finale kontrole sou in beide gevalle deur ‘n
kommissie van ‘n nabygeleë gemeente vir
dowes kan geskied.
4. ONDERSKRIFTE BY GODSDIENSTIGE
PROGRAMME OP SAUK TV
Die saak is reeds in gevorderde stadium van onderhan
delinge via SA Nasionale Raad vir Dowes. Die AKDB
kan hierdie poging ondersteun.
5. SAM EWERKING TUSSEN KERK EN ONDER
WYS D EPARTEM ENT
Die AKDB moet in onderhandeling gaan en die steun
verkry van die Departement Onderwys en Kultuur (Ad
ministrasie: Volksraad) vir die sake vervat in hierdie
memorandum, ni.
5.1 Handboeke vir godsdiensonderrig.
5.2 Navorsing oor godsdienstige begripe.
5.3 Videobande vir dowe leerlinge.
6.

VOLTYDSE LERAAR BY SKOLE VIR
DOWES MET DOOPLIDMATE
Die praktyk van die afgelope 1 5 jaar het op Worcester
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bewys dat dit nie alleen ‘n noodsaaklike diens is nie,
maar essensieel vir die ontwikkeling van godsdienstige
begrippe met die oog op geestelike groei. Die lnstituut
vir Dowes op Worcester kon hierdie diens gedeeltelik
lewer uit eie fondse. ‘n Voltydse pos by skole is egter
onontbeerlik vir die welwese van ons verbondskinders.
6.1 Koste: Die van ‘n leraar by die twee groot
Afrikaanse skole.

7. TOEGANKLIKHEID VAN KERKGEBOUE
Baie word gedoen om kerkgeboue toeganklik te maak
vir mense in roistoele en wat een of ander fisieke
gestremdheid het, maar ‘n groot aantal van die lidmate
van die Ned Geref Kerk het gehoorverlies wat dit vir
hulle onmoontlik maak om dienste te verstaan, te
begryp en te voig.
Hier word nie net gedink aan doofgebore persone nie,
maar ook doofgewordendes en bejaardes wat vanweë
progressiewe doofheid geestelike bearbeiding tydens
die erediens ontsê word.
7.1 Koste: Dit is met nuwe tegnologie vandag
moontlik om kerkgeboue vir ‘n groot groep van
die lidmate toeganklik te maak teen ‘n koste van
minder as RiO 000 per kerkgebou. Dit is nie ver
antwoordbaar dat daar ‘n Ned Geref Kerkgebou
bestaan ponder hierdie fasiliteite nie.
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—
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29.1

AANDEEL VAN KERKE ~N NASIONALE GESDNSPROGRAM
Doetwit

Teikengroep

Aktiwiteit

VerantwoordeIikheid

1. Bemark en be 1. Beheerliggame 1. Skakeling
vorder
doel
van SA Kerke 2. Opstel van
witte van die
wat te doen
voorlegging.
Gesinsprogram
het met gesinsin alle Kerke.
aspekte in
Kerk

Taakgroep

2. Voorbereiding
vir die huwelik
en Gesinslewe

Praatiies
Bediening
Seminare
Kursusse
Skoolverwisselingskampe
6. Simposiums
7. Nuusbriewe

1
2

1.
2.
3.
4.
5.

Preke
Verrykingskursusse
Seminare
Praatjies
Simposiums

1
2

Kerk
Vrouediens

1. Pa-kind uitstappies
2. Kompetisies, by. watter Pa en kind mask
die lekkerste kos
3. Gesinsnaweke
4. Moeder-kind
geselligheid
5. Gesinskampe
6. Gespreksdiens
7. Nuusbrief
8. Huisgodsdiens
9. Preke/Erediens
Opleiding om gesinsververryking kursusse aan
te bied

1
2
3

Kerk
Vrouediens
Kerk Jeug
Verenigings

1. Predikante

1. Opleiding in Gesinsberaad dmv
werkwinkels

2. ‘~Siek” Gesinne

2. Gesinsberaad

1. Kerk in samewerking met
spesialis orga
nisasies
1 Kerk seam met
kundiges op die
terrein

3. Versterking van
huwelikslewe

1. Skoolgaande
jeug.
2. Naskoolse jeug
3. Jong volwassenes
4. Volwassenes

Egpare

4. Versterking van 1. Al die lede
die gesinslewe
van die ge~in:
—
Kinders
— Ouers
— Grootouers

2. Predikante

5. Herstel van
die huwelik
en gesinslewe

6. Befondsing

Tesourie

1.
2.
3.
4.
5.

1. Stel begroting op
met inagneming van
die doelwitte

3

Aanvangsdatum

Voltooiingsdatum

Opmerkings
Faktore wat
implementering
mag beinvloed

Moontlike regstellende
optredes

Gesinsjaar

1990

Deurlopend

Kennis oor Gesins
Jaar moet vroeg in
1990 deurgegee
word aan Gemeentes sodat dit
reeds
tydens hulie
beplanning
vir
1991 geinkorpo
reer kan word.

Kerke
1990
Kerk Jeug
Verenigings
Kerke in same
werking met
spesialis orga
nisasies soos
FAMSA
SANRA

Deurlopend

Massa jeugsaam
trek

1991

Kerke in samewer- 1990
k ng met spesialis
o~ganisasies

1. Taakgroep
2. Sekretariaat

Deurlopend

0

z
-I
Sept. 1989

1. Tekort san
Staatsfondse

C)
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31.2

BEKNOPTE
VERSLAG
DNSAKE
GODSDDENSSORG
VAN
DDE
KAPELAANSDDENS VAN DDE SUDD
AFRDKAANSE GEVANGENDSDDENS AAN
DDE ALGEMENE KOMMDSSDE VDR DDE
DDENS VAN BARMHARTOGHEDD
1. DNLEDDDNG
Waardering word betuig vir die besluit van die Sinode
dat die bediening van die Woord van God aan gevan
genes via die AKDB ‘n adres ontvang het waar ver
antwoordelikheid daarvoor aanvaar en verslag daar
oor gedoen kan word.

2. GODSDDENSSORGBELEDD
2.1 Die Grondwet van die Republiek van Suid-Afrika
handhaaf die beginsel van godsdiensvryheid.
Hierdie uitgangspunt word deurgaans in gevan
genisse toegepas.
2.2 Die tweede uitgangspunt is dat die staat geen
pastorale opdrag het nie: die opdrag is deur die
Koning van die kerk aan die kerk gegee en is die
kerk se onvervreembare reg en verantwoordelik
heid.
2.3 Hierdie twee uitgangspunte vind praktiese
toepassing daarin dat elke kerk/geloof toegelaat
word om sy lidmate/aanhangers in die gevange
nis pastoraal te versorg op ‘n wyse so na as
moontlik aan die gebruike, liturgie en tradisies van
die kerke/gelowe in die gemeenskap buite die
gevangenisse.
2.4 Die Suid-Afrikaanse Gevangenisdiens het die by
wet opgelegde funksie, naamlik eerstens om die
gemeenskap te beskerm deur gevangenes veilig
te bewaak, en tweedens om aan die gevangene
op ‘n behoeftegerigte grondsiag te werk sodat
hy, indien moontlik, by gevangesetting kan baat
vind.
Ter erkenning van die bydrae wat die kerk lewer in
terme van die tweede element van gevangesetting,
word ‘n vergoeding per uur-sessie wat deur godsdiens
werkers aan gevangenes bestee word sowel as reis
koste betaal indien beskikbaarheid van fondse dit
moontlik maak.

3. KAPELAANSBEDELHNG
3.1 Die uitbreiding van die kapelaansdiens van die
Suid-Afrikaanse Gevangenisdiens is relatief jonk:
vanaf 1961 tot einde 1974 was daar slegs een
kapelaan; in die volgende twee jaar het drie kape
lane bygekom. Vanaf 1977 het stadige groei
plaasgevind totdat nou goedkeuring verleen is om
kapelane by al 28 gevangeniskommandernente
sowel as 3 te hoofkwartier te vestig.
3.2 Heelwat aanpassing moes in veral die afgelope
vier jaar gernaak word ten einde die funksie van
kapelane te orden. Soos met ander staatsdepar
temente, is die totale werksaamheid van die Suid
Afrikaanse Gevangenisdiens en daarom ook die
kapelaansdiens, aan verskeie doeltreffendheids
ondersoeke onderwerp. So is ‘n struktuur- en ver
antwoordelikheidsanalise, ‘n funksieverrekening
studie, en ‘n werkstudieondersoek deur interne
kundiges sowel as deur eksterne konsultante ge

doen. Uiteindelik is die funksies in terme van die
totale werksaarnheid van die Suid-Afrikaanse
Gevangenisdiens geprioritiseer. Deur hierdie
navorsing is die belangrikheid van godsdienssorg
herbevestig en die kapelaansbedeling by die Suid
Afrikaanse Gevangenisdiens te midde van ‘n ver
skerpte privatiseringsaksie gefinaliseer.
3.3 Die vergoeding van kapelane vind beslag in vier
lyne, elkeen met sy eie skaal. “Bevordering” na
die volgende lyn geskied eers na ‘n suksesvolle
bevoegdheidsbeoordeling. Die finale bevorde
ringsskedule waarop kapelane vergoed word is
die vir senior kapelane.

4. GODSDDENSSORG
VERANTWOORDELDKHEDD VAN
KAPELANE
4.1 Die kapelaan by die Suid-Afrikaanse Gevangenis
diens tree op as fasiliteerder/organiseerder vir
godsdienssorg deur dit vir kerke/gelowe moont
uk te maak om toegang tot hulle lidmate in die
gevangenis te verkry ten einde hulle pastoraal te
versorg.
4.2 Hy tree op as doelwitbestuurder vir geld, tyd en
mannekrag ten opsigte van godsdienssorg
doelwitte.
4.3 Hy neem oorhoofse verantwoordelikheid vir die
lidmate van die kerk waaraan hy behoort wat in
die gevangenis is.
4.4 Hy hanteer persoonlik die pastorale versorging
van gevangenes wat dit verlang rnaar wat aan
geen kerk behoort, of nie ‘n keuse vir ‘n bepaalde
kerk wil maak, of lidmate is van ‘n kerk wat nie
in die gevangenis werk/wil werk nie. Hy kan ook
persone nomineer om dit namens horn te doen.
4.5 Ter wille van die inhoud van sy werk, en as ge
ordende leraar van sy kerk, word hy verbind aan
‘n plaaslike gemeente met opdrag gevangenis
pastoraat. Deur dit te doen word vereensaming
in sy werk teengewerk en skakel hy op ‘n normale wyse met die kerkverband.
4.6 Van horn word verwag orn met die kerke wat in
sy ressort aktief is, te skakel en orn vir openbare
optredes beskikbaar te wees.
4.6.1 Aanbeveling: Dank word uitgespreek teenoor
kerkrade wat uitnodigings rig aan kapelane om
in hulle gemeentes op te tree en wat op die
wyse kennis neem van ‘n werksterrein van die
kerk wat soms nie die nodige aandag kry wat
dit vereis nie, en om die nood en wyse van han
tering van die slagoffer van misdaad pertinent
onder die aandag van die kerk te bring. Kerk
rade word aangemoedig om van hierdie
geleentheid gebruik te maak.

5. KAPELAANSPOSTE
5.1 Kommandemente
Allandale: ds M G Bosch, Ned Geref Sendingkerk
Barberton: ds J M Myers, Ned Geref Kerk*
Baviaanspoort: ds D M Kotzé, Ned Geref Kerk
Bethal: vakant, Pinksterkerke
Bloernfontein: ds G P Greeff, Ned Geref Kerk in
Afrika
Brandvlei: ds H J Pieters, Ned Geref Kerk*
Durban: vader A J Hahn, Roomse Katolieke Kerk
George: ds P J Steyl, Ned Geref Kerk*
Glencoe: ds P J Fourie, Ned Geref Kerk*
Goedemoed: ds F J Louw, Ned Geref Kerk*
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Groenpunt: ds J P Human, Ned Geref Kerk
Johannesburg: rev F Celliers, Metodiste Kerk
Kandaspunt: vakant,
GPSA/Luthers/Metodis/Rooms Katoliek
Kimberley: ds P L Gouws, Ned Geref Kerk in
Afrika
Klerksdorp: vakant, Ned Herv Kerk
Kroonstad: dr J H Viviers, Ned Geref Kerk
Leeuwkop: ds J C Smit, Ned Geref Kerk*
Modderbee: past E L Moller, AGS Kerk
Oos-Londen: vakant, Ned Geref Kerk
Pietermaritzburg: rev J Kruger, Metodiste Kerk
Polismoor: ds K A Janse van Rensburg, Geref
Kerk
Port Elizabeth: ds J H Kritzinger, Ned Geref Kerk*
Pretoria: ds P W van Deventer, Ned Geref Kerk
Robbeneiland: ds B J Piek, Ned Geref Kerk
Victor-Verster: dr A J C Erwee, Ned Geref Kerk*
Witbank: ds P F Conradie, Ned Geref Kerk*
Worcester: vakant, Ned Geref Kerk/Ned Geref
Sendingkerk
Zonderwater: vakant, Ned Geref Kerk
5.2 Hoofkwartier: ds L C Swart, Ned Geref Kerk
Oos- en Weskaap/Transvaal: ds W J Pretorius,
Ned Geref Kerk*
Oranje-Vrystaat/Natal: ds J J F Bezuidenhout,
Ned Geref Kerk
Hoofkapelaan: dr F J Ollewagen, Ned Geref
Kerk*
5.3 Emeritering
Ds D J Brand, vanaf Brandvlei weens gesondheid
November 1986
Ds A C Sephton, vanaf Hoofkwartier op 30
November 1986
Ds T J Voges, vanaf Polismoor op 31 Mei 1990
(DV)
Ds W J Pretorius, vanaf Hoofkwartier op 31
Desember 1990 (DV)
5.3.1 Aanbeveling: Die Sinode dank die Here vir die
gawes van hoof en hart wat Hy deur hierdie
broers aan die kerk gegee het, en wens hulle
en hulle eggenotes ‘n welverdiende rustyd en
goeie gesondheid toe.
5.4 Uit die iys hierbo (punt 4.1) kan afgelees word
dat uit die 31 poste, 11 poste aan 9 verskiiiende
kerk/kerkgroepe toegeken is. Die 20 oorbiywende
poste is almal deur die Ned Geref Kerk beset. Van
die werksaamhede van hierdie posbekleërs word
dus hier versiag gedoen.
5.5 Sommige van die Ned Geref Kerk~kapeiane be
dien omgewings waarin die gevangenisbevolking
uit skaars 2% blanke gevangenes bestaan.
Daarom is dit beiangrik om kennis daarvan te
neem dat van hierdie 18 kapeiane van die Ned
Geref Kerk ten minste 11 (met * gemerk) in mm
dere of meerdere mate oor sendingondervinding
beskik. Binne die gevangenisopset is daar ‘n
konkrete belewenis van ekurnene tussen kerke
vanweë die enkele gemeenskaplike doel: die sinvoile pastoraat aan gevangenes.
5.6 Enkele statistiese gegewens:
Die kommandementskapeiane van die Ned Geref
Kerk het gedurende een statistiese jaar 864 kerk
dienste/biduurbyeenkomste geiei; 1 72 inrigtings
byeenkomste toegespreek; by 1 68 openbare
geieenthede byeenkomste met Skrifiesing en ge
bed geopen. By gevangenisse is 740 kerkdienste
gehou; 712 groepsessies is hanteer en 2156 per
soonlike onderhoude is gevoer. Bykomend hier
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by het die kapeiane by personeelbetrokkenheid
420 geieenthede met Skrifiesing en gebed ge
open; 144 kapelaansperiodes waargeneem; 148
gebedsparades; 76 lesings gehou en 476
persooniike onderhoude gevoer.

6. GODSD~ENSWERKERS
Die term “godsdienswerker” word gebruik om per
sone aan te dui wat deur die kerk aangewys en deur
die Suid-Afrikaanse Gevangenisdiens gemagtig is tot
toegang in gevangenisse om lidmate van hui kerk
pastoraal te versorg. Daar is ongeveer 1 50 voltydse
godsdienswerkers vir die Ned Geref Kerk gemagtig,
en ‘n onbekende getal iidmate van die Ned Geref Kerk
wat deur die Ned Geref Sendingkerk en die Ned Geref
Kerk in Afrika aangewys is vir werk aan die iidmate
van huiie kerk.
6.1 Aanbeveling: Die Sinode spreek sy dank uit
teenoor almal wat in die gevangenisse van ons
land met toewyding lidmate wat in nood is in
hulle krisis met die Woord van God vertroos en
versterk, en bid elkeen die seen van die Here toe
in hierdie belangrike werk.

7. BESKERMINGSDIENSTE-SONDAG
7.1 Lede van die uniformdienste werk dikweis onder
baie groot druk en hoe spanning, in gevaar en in
afsondering, vir anger ure as die gebruiklike
werksdae. Huiie funksionering kom selde by lidmate in die normaie verwagting van behoorlike
diensiewering in die koilig, behaiwe wanneer iets
verkeerd gegaan het. Hulle optrede is meer dik
weis aan kritiek biootgestel as aan waardering en
begrip. Daarom is daar groot waardering vir die
instelling van die biddag vir beskermingsdienste
waar op die nood en behoeftes van die persone
(waarvan baie lidmate van die kerk is) wat
beskermingsdienste lewer, gefokus en voor
bidding gedoen kan word. Die gee van ‘n koliekte
ten bate van die kapelaansdienste word opreg
waa rd eer.
7.1.1 Aanbeveling: Die Sinode spreek sy dank uit
teenoor kerkrade wat op hierdie Sondag, maar
oak gedurende die ioop van die jaar, besonder
dink aan en voorbidding doen vir die lede van
die Suid-Afrikaanse Gevangenisdiens.
7.1.2 Aanbeveling: Die Sinode spreek ook sy dank
en waardering uit teenoor kerkrade wat te midde van
soveel ander oproepe om huip uit die beperkte geever
moe van lidmate, ‘n kollekte ten bate van die
kapelaansdienste opneem, en word ‘n beroep op alle
kerkrade gedoen om asseblief daarmee voort te gaan.

8.

BYBELVOORSIENING

Gedurende die afgelope vier jaar is die hartlike same
werking van die Bybeigenootskap van Suid-Afrika
weer eens beleef in die verskaffing van Bybels en Skrif
dele aan gevangenes in baie tale. Met groot dank moet
ook melding gemaak word van lidmate wat bydraes
gestuur het via kerkrade met versoeke dat Bybels aan
gevangenes beskikbaar gestel word.
8.1 Aanbeveling: Die Sinode spreek sy opregte dank
uit teenoor die Bybelgenootskap van Suid-Afrika
vir die volgehoue steun en selfs uitbreiding daar
van ten behoewe van gevangenes wat versoeke
rig om eie Bybels te bekom. Dank word ook uit
gespreek teenoor lidmate en kerkrade vir hulle
ondersteuning en word opgeroep tot voortsetting
daarvan.
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9. GODSD~ENSUTERATUUR
9.1 Die AKDB het drie brosjures onlangs beskikbaar
gestel wat ten doel het om inligting te versprei
oor sake rakende gevangenispastoraat.
9.2 Die Ned Geref Sendingpers met ondersteuning
van die Christelike Lektuurfonds stel bruikbare
Iiteratuur vir gevangenispastoraat beskikbaar.
9.3 Bybelkor doen baie moeite en gaan veel koste aan
om Bybeistudiekursusse te skep en vir gevan
genes te hanteer.
9.4 Aanbeveling: Die Sinode spreek opregte dank uit
teenoor die Bybelgenootskap van Suid-Afrika, die
Christelike Lektuurfonds, die Ned Geref Sending
pers en Bybelkor vir hulle groot aandeel ten be
hoewe van gevangenispastoraat.

10. ALGEMEEN
Van die kant van die Minister van Justisie, mnr H J
Coetsee, die Adjunk-Minister van Justisie, mnr D PA
Schutte, die Kommissaris van Gevangenisse,
Iuitenant-generaal W H Willemse, sowel as die bo
bestuur van die Suid-Afrikaanse Gevangenisdiens,
word die grootste welwillendheid, samewerking en
ondersteuning ontvang. Die politieke portefeulje
Justisie en Gevangenisse was nog altyd ‘n moeilike
een om te hanteer en wat met die jongste ontwikke
linge nog moeiliker geword het.
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Voorbidding vir die owerheid is ‘n Bybelse imperatief,
en daarom sekerlik te meer vandag nie nagelaat be
hoort word nie.
10.1 Aanbeveling: Die Sinode spreek sy opregte dank
uit teenoor die Minister van Justisie en sy
Adjunk-Minister, die Kommissaris van Gevan
genisse en sy bobestuur vir die ruimte wat ge
gee word aan die kerk om sy lidmate pastoraal
te versorg binne die gevangenisopset, en bid dat
die Here sy genade oor hulle groot sal maak
sodat hulle met wysheid en insig die regte be
sluite op die regte tyd reg sal neem en im
plementeer in die wete dat hulle betrokke is by
mense wat beelddraers van God is en dat hulle
steeds menswaardig en professioneel hanteer
sal word. Die Sinode spreek ook sy dank uit
teenoor elke lid van die Suid-Afrikaanse
Gevangenisdiens wat so optree.
11. Dit bly steeds my voorreg om as geroepe diens
kneg van die Here in hierdie werk te staan. As kape
lane is ons bevoorreg om te beleef hoedat mense tot
bekering kom, vernuwe word en in genade groei.
F J OLLEWAGEN
HOOF-KAPELAAN: SA GEVANGENISDIENS
PRETORIA
1 Maart 1990

363

HUGENOTE KOLLEGE

16. Vers~ag van die

HUGENOTE KOLLEGE
Geagte Voorsitter en Broers
Die Raad van die Hugenote-Kollege rapporteer soos voig:

1. ~NLE~DEND
1.1 ALGEMEEN
Die Kollege was deur die genade van die Here in staat om
sy werksaamhede voort te sit en dienswerkers op ver
skillende terreine aan die Kerk te lewer.

1.2 RAADSLEDE
Die Raad van die Hugenote-Kollege is soos volg saamgestel:
Dr H F Conradie (Wes-Kaapland) (Voorsitter)
Ds J D Thom (Wes-Kaapland) (Ondervoorsitter)
Dr J N F O’Kennedy (Wes-Kaapland)
Ds M R Heyns (Wes-Kaapland)
Ds C A Jordaan (Oos-Kaapland)
Ds C Albertyn (Noord-Kaapland)
Mnr E L de Hart (Natal)
Ds W J Botha (Oranje-Vrystaat)
Dr R C Lindeque (Wes-Transvaal)
Ds W C Oosthuizen (Noord-Transvaal)
Dr A H Botha (Suid-Transvaal)
Dr D F Theron (Oos-Transvaal)
Ds G J Strydom (Namibië)
Dr A M Hofmeyr (ASSK)
Dr M M Nieuwoudt (AKDB)
Ds M Smuts (AKAE)
Dr E J Hay (AJK)
Mev C Hattingh (Vrouediens)
Dr J A Victor (Verteenwoordiger, NG Kerkraad Wellington)
Prof J C G J van Vuuren (Unisa, gekoopteer)
Prof J J Burden (Unisa, gekoopteer)
Ds C S Roberts (SKDB Wes-kaap, gekoopteer)
Prof P R van Dyk (Rektor)
Prof J P du T Furstenberg (Vise-rektor)

Departement van Onderwys en Kultuur goedgekeur en is ‘n
nuwe ooreenkoms met die Universiteit goedgekeur en for
meel onderteken op 1 5 Mei 1989. In terme van hierdie oor
eenkoms word die diploma- sowel as die graadopleiding vir
goedgekeurde kursusse deur die Universiteit onder sy vleuels
geneem en ontvang die Universiteit die staatsubsidie vir die
studente. Die Universiteit betaal dan aan die Kollege ‘n
bedrag oor, 5005 onderling ooreengekom.
2.2 Hierdie nuwe reeling wat met ingang 1988 geld, bied
vir die Kollege, benewens aansienlike finansiële voordele,
ook ‘n besliste aanwins t.o.v. stabiliteit en aansien in die
kring van tersiêre inrigtings.
2.3 Aanbevelings
Die Algemene Sinode betuig sy dank teenoor
2.3.1 die Universiteit van Suid-Afrika vir sy tegemoet
komende houding jeens die Kollege deur die jare van onder
handelinge en by die uiteindelike finalisering van die nuwe
ooreenkoms;
2.3.2 die betrokke staatsdepartement en -amptenare vir
simpatieke hantering van die Kollege se belange.

3. REGLEMENT VAN DIE KOLLEGE
Die Algemene Sinode van 1986 het dit aan die ASK opgedra
om die reglement van die Hugenote-Kollege te finaliseer.
Uiteraard kon dit nie geskied voordat die nuwe ooreenkoms
met die Universiteit afgehandel is nie. Na oorlegpleging met
die Dagbestuur van die Algemene Regskommissie is ‘n voor
legging aan die ASK gemaak.
By die opstel van hierdie Versiag was die uitslag daarvan
nog nie aan ons bekend nie.

4. SKAKELING MET DIE MINNIE HOFMEYR
KOLLEGE

1 .5.2 bevestig dat hy groot waarde aan die Hugenote
Kollege heg as ‘n unieke opleidingsinrigting van sy eie;

Die Algemene Sinode van 1986 het dit goedgekeur dat die
Hugenote-Kollege aan studente van die Minnie Hofmeyr
Kollege wat aan die toelatingsvereistes van die Hugenote
Kollege se graadkursusse voldoen, die nodige akademiese
hulp verleen met die oog op verwerwing van grade. As uit
vloeisel hiervan is ‘n voorlegging aan die Universiteit van
Suid-Afrika gemaak, op die basis dat goedgekeurde studente
van die Minnie Hofmeyr-Kollege hulle opleiding aan die Min
nie Hofmeyr-Kollege ontvang met die oog op die eksamen
van die Universiteit van Suid-Afrika vir die graad B.Diac.
(Maatskaplike Werk). Hierdie besondere voorlegging was eg
ter nie vir die Universiteit aanvaarbaar nie, veral vanweë
praktiese probleme voortspruitend uit voorskrifte van die
Staat vir samewerking tussen die Universiteite en kolleges
wat in 1 988 van krag geword het. Die Universiteit het eg
ter sy gewilligheid uitgespreek om langs ‘n ander weg wat
binne sy vermoë val behulpsaam te wees. Daar is op die
huidige stadium niks verder te rapporteer nie.

1 .5.3 betuig dank teenoor die personeel van die Kollege vir
diens wat gelewer word.

5. OPNEEM VAN STUDENTE UIT ANDER
BEVOLKINGSGROEPE

2. SKAKELING MET UNIVERSITEIT

5.1 Die Kollegeraad het na die Algemene Sinode van 1986
geoordeel dat weer aan die opneem van studente uit ander
bevolkingsgroepe aandag gegee behoort te word.

2.1 Sedert die vorige Algemene Sinode is die skakeling van
die Kollege met die Universiteit van Suid-Afrika deur die

Na indringende bespreking het die Kollegeraad besluit om

1.3 BESONDERE DIENS AAN KERK
Die Hugenote-Kollege ontvang gereeld terugvoering dat sy
afgestudeerdes ‘n besondere en onvervangbare diens aan
die Kerk lewer.

1.4 PERSONEEL VAN DIE KOLLEGE
Die Kollege beskik oor personeel wat goed toegerus is vir
hulle taak en hulle pligte met ywer en toewyding vervul.
1 .5 Aanbevelings
Die Algemene Sinode
1.5.1 betuig dank aan die Here vir die voortgang van die
werksaamhede van die Hugenote-Kollege;
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by die Algemene Sinode aan te beveel dat persone uit alle
bevolkingsgroepe wat aan die Raad van die Hugenote
Kollege se vereistes voldoen, as studente tot die Kollege toe
gelaat word.
5.2 Aanbeveling
Die Algemene Sinode besluit dat persone uit alle bevoIkings~
groepe wat aan die Raad van die Hugenote-Kollege se ver
eistes voldoen, as studente tot die KolOege toegelaat word.

6. RASIONAUSER~NG
6.1 Die Kollege het kennis ontvang dat sy posisie as ‘n in
rigting van die Algemene Sinode deur die Rasionaliserings
kommissie van die Algemene Sinode oorweeg word en is
gevra om ‘n voorlegging aan die Kommissie te maak. Hier
aan is uitvoering gegee. Daarna is aan verteenwoordigers
van die Kollegeraad geleentheid gegee om die Kommissie
te ontmoet.
‘n Verdere ontmoeting met verteenwoordigers van die Ra
sionaliseringskommissie het gelei tot verdere voorlegginge.
In al hierdie ontmoetings en voorlegginge het die Kollege em
stig gevra vir die behoud van die status quo t.o.v. die Kollege
se bande met die Algemene Sinode. Die Kollege het ook
herhaaldelik gewys op onjuisthede en verkeerde gevoig
trekkinge in ‘n voorlegging wat aan die Kommissie gemaak
en deur die Kommissie gebruik is.
Die Kollege was dankbaar om te verneem dat die Wes
Kaapse Sinodale Kommissie wat om kommentaar deur die
Rasionaliseringskommissie genader is, homself vereenseiwig
met die weergawe en vertolking van Algemene Sinode
besluite soos voorgelê deur die Hugenote-Kollegeraad aan
die Rasionaliseringskommissie, en oordeel dat daar gewig
tige redes is waarom die status quo t.o.v. die Hugenote
Kollege gehandhaaf moet word, naamlik dat die Hugenote
Kollege volledig die verantwoordelikheid van die Algemene
Sinode bly.
6.2 As motivering vir die behoud van die band tussen die
Kollege en die Aigemene Sinode het die Kollegeraad sons
voig geoordeel:
6.2.1 Die Algemene Sinode het per besluit vanaf 1970 die
Hugenote-Kollege herhaaldelik as sy verteenwoordelikheid
aanvaar en die Kollege sedertdien effektief beheer en finan
sieel ondersteun. Die gronde waarop die Algemene Sinode
die besluite geneem het, is vandag nog net so geldig;
6.2.2 die standpunt dat die Hugenote-Kollege nie “n koör
dinasie van gemeenskaplike belange” verteenwoordig nie,
en dat die beheer oor die Kollege “soos in die geval van die
opleiding van predikante” nie by die Algemene Sinode
tuishoort nie, is in 1 978 deur die Algemene Sinode verwerp
(B.2.1, Agenda p.709, Acta p.904, 968).
Daarmee het die derde agtereenvolgende Algemene Sinode
die uniekheid van die Hugenote-Kollege as die kerk se
enigste opleidingsinrigting vir kerklike dienswerkers gehand
haaf;
6.2.3 die Hugenote-Kollege funksioneer nou reeds vir on
geveer 20 jaar op die bestaande grondsiag, en indien dit ver
ander sou moes word, sal dit nie sonder ernstige ontwrig
ting van die funksionering van die Kollege geskied nie. Die
volgende kan hieronder genoem word:
6.2.3.1 die feit dat die Algemene Sinode ‘n beduidende aan
deel van die Kollege se jaarlikse begroting voorsien, het vir
die Kollege nie slegs direkte finansiële waarde nie, maar dit
dien ook as ‘n kennelike illustrasie van die hele Ned. Geref.
Kerk se betrokkenheid by die Kollege. lndien een van of al
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bei hierdie sake in die gedrang kom, kan die werksaamhede
aan die Kollege beslis skade ly;
6.2.3.2 dit is vir die Kollege lewensbelangrik dat hy on
belemmerd toegang tot die hele Kerk moet he wat bekend
stelling, werwing van studente en fondsinsamelilng vir
beurse en lenings aan studente betref. Die toegang wat deur
sy band met die Algemene Sinode daargestel word, sou baie
moeilik op ‘n ander manier tot dieselfde mate beveilig kan
word;
6.2.3.3 die Hugenote-Kollege het die afgelope twee
dekades dit as ‘n besondere voorreg ervaar om deur sy band
met die Algemene Sinode nie alleen in die “oog” van die
hele Kerk te wees nie, maar ook ‘n vaster plek in die “hart”
van die Kerk te bekom. Die lidmate van die hele Ned. Geref.
Kerk kan van die Hugenote-Kollege praat as “ons Kollege”
en die Kollege kan homseif oral bekendstel as “u inrigting”.
Die Hugenote-Kollegeraad waak met reg jaloers oor hierdie
voorreg;
6.2.3.4 die Kollege is afhanklik van die fasiliteite van sino
dale gebiede ocr die hele land vir die praktykopleiding van
sy maatskaplikewerkstudente. Hiervan getuig veral die
opleidingseenhede vir vierdejaars wat op die oomblik in Witbank, Johannesburg, Bloemfontein en Port Elizabeth geves
tig is. Ook wat hierdie saak betref, is dit sy band met die
Algemene Sinode wat die Hugenote-Kollege verseker van
die formele betrokkenheid van alle Sinodes, waarsonder die
Kollege beswaarlik sou kon funksioneer;
6.2.3.5 die Algemene Sinode sal homself in ‘n posisie van
verleentheid stel, indien hy nou van sy beheer oor die
Hugenote-Kollege afstand sou doen, nadat daar namens en
in opdrag van die Algemene Sinode ‘n vaste ooreenkoms
met die Universiteit van Suid-Afrika gesluit is, waarsonder
die Kollege nie kan funksioneer nie.
6.3 Aanbeveling
Die Algemene Sinode besluit dat die status quo ten opsigte
van die Hugenote-Kollege hehoue Wy.

7. LEERGANGE EN STUD~ER~GT~NGS
7.1 MAATSKAPLIKEWERKOPLEIDING
Hierdie afdeling maak die gmootste deel van die werk
saamhede van die Kollege uit. Na8s die basiese vierjarige
gmaad/diploma wat aangebied word, is daar ook ‘n hele aan
tal studente wat met magisterstudie besig is.
Die SKDB van Wes-Kaapland is op uitgebmeide wyse
betmokke by die pmaktykopleiding tot op derdejaarsvlak. Vier
opleidingseenhede vim die praktykopleiding van vierdejaars
is tans in werking, t.w. in die sinodale gebiede van Oos
Kaap, Oos-Transvaal, Omanje-Vrystaat en Suid-Transvaal.
Die Kollege is baie dankbaam teenoor die betrokke SKDB’s
vir hulle samewemking.

7.2 JEUGWERKOPLEIDING
Die basiese kursus Iei tot ‘n driejamige graad/diploma. Heel
wat studente verkies om daamna ook die honneurs-/gevom
derde diplomakumsus te volg. Daar is tans een magistem- en
twee doktorale studente. Kerklike keuring en begeleiding van
die jeugwemkstudente geniet tans aandag. Die praktika word
in verskillende gemeentes gemeël.

7.3 SENDINGOPLEIDING
Daam is van tyd tot tyd studente wat ná voltooiing van die
jeugwerkkumsus inskmyf vim die honneursgmaad/gevorderde
diploma in Sending. Een student is besig met magistemgraad
studie in Sending. Dit was weem eens nie vim ons moontlik
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om die sendingoriënteringskursus aan te bied nie, vanweë
te mm belangstelling. Met ingang 1990 is daar egter wel
‘n eenjarige kursus in Sendingwetenskap ingestel. Indien
belangstelling dit regverdig, sal uitbreiding daarvan oorweeg
word.

7.4 TAALVERWERWING
‘n Instituut vir TaaI- en Kultuurverwerwing op grondsiag van
die bekende Brewster-metode, met dr Johan K Louw as
Direkteur, is onder die vleuels van die Kollege gestig. Jaar
liks word een of meer kursusse met groot sukses in ver
skillende dele van die land aangebied.

7.5 NUWE RIGTINGS
7.5.1 Hugenote Bybelinstituut
Hierdie gesamentlike onderneming van die Hugenote-Kollege
en Bybelkor bied sedert 1 988 ‘n tweejarige akademies ver
antwoorde korrespondensiekursus oor die Bybel aan. Die
belangstelling is gesond. Die eerste 43 studente wat die kur
sus aan die einde van 1989 voltooi het (waaronder 18 met
lof), het hulle diplomas ontvang. Baie studente verkies om
die studie oor meer as twee jaar te versprei. Daar word ge
werk aan opvolgkursusse. Die onderneming is finansieel self
versorgend.
7.5.2 Kerklike saakgelastigdes
‘n Tweejarige korrespondensiekursus vir gemeentelike saak
gelastigdes word vanaf 1989 aangebied. Alhoewel die jaar
likse inskrywing nie groot is nie, word vertrou dat hierdie
kursus mettertyd sal vestig en ‘n waardevolle diens aan die
Kerk sal lewer.
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ook diploma-opleiding, waarvoor matrikulasievrystelling nie
‘n voorvereiste is nie, aanbied en dat die inhoude en stan
daarde van die graad- en diploma-aanbiedinge volkome oor
eenstem, is die jaarlikse slaagsyfer van studente bevre
digend. Hierby moet in ag geneem word dat die rigtings
waarin die Kollege jongmense oplei, ook self besondere hoe
akademiese en ander eise aan die student stel. Die Kollege
raad is steeds dankbaar dat hy in die posisie is om aan
geroepe jongmense sonder matrikulasievrystelling die
geleentheid te bied om op universiteitsvlak te studeer en
hulleseif vir dienswerk te bekwaam.

8.4 HERKOMS
Studente van die Kollege kom uit al vier die provinsies van
die Republiek, asook uit Namibië. Afgestudeerdes gaan ook
weer in al bogenoemde gebiede werk.
8.5 Aanbeveling
Die Algemene Sinode doen weer eens ‘n beroep op Ieraars
van die Kerk om die opleiding wat die Kollege bied onder
die aandag van jongmense te bring en studie by die Kollege
aan te beveel. Terselfdertyd betuig die Algemene Sinode sy
dank teenoor daardie Ieraars wat reeds op ‘n Iofwaardige
wyse hieraan uitvoering gee.

9. GEMEENSKAPSD~ENS
Ten einde die diens wat die Kollege aan die gemeenskap le
wer op ‘n gestruktureerde grondslag te plaas, is oorgegaan
tot die stigting van die Hugenote-Sentrum vir Gemeenskaps
diens. Die Sentrum is finansieel selfversorgend.

7.6 Aard van opteiding

10. RNANSDES

Die behoeftes van die Kerk op die verskillende terreine van
sy dienswerk vorm die basis van die beplanning van die
Kollege se opleiding. Die onderrig en kampuslewe is christe
lik georiënteer. Terselfdertyd word ook voldoen aan akade
miese standaarde wat die verskillende vakaanbiedinge betref
asook aan vereistes ten opsigte van beroepskwalifikasies.

10.1 Die Kollege lé jaarliks sy begroting aan die Algemene
Kommissie vir Fondse voor. Die Kollege is steeds baie dank
baar vir die voortgesette finansiële steun van die Algemene
Sinode en die simpatieke hantering van sy voorlegginge deur
die Algemene Kommissie vir Fondse.

7.7 Aanbevelings
Die Algemene Sinode
7.7.1 spreek sy dank uit teenoor daardie SKDB’s en
gemeentes wat ‘n besondere bydrae tot die praktykoplei
ding van die Kollege maak;
7.7.2 doen weer eens ‘n beroep op kerklike kommissies en
instansies om kennis te neem van die aard van die Kollege
Se opleiding en sy wens om die Kerk in sy opleiding
sprogramme te dien, en doen ‘n beroep op sy kommissie
om die Kollege daadwerklik te ondersteun m.b.t. werwing
van studente en indiensneming van afgestudeerdes.

8. STUDENTE
8.1 GETALLE
Die studentegetal van die Kollege het vir ‘n aantal jare tot
en met 1988 gestyg, maar daarna op ‘n ietwat laer vlak ge
stabiliseer. Die handhawing van gesonde getalle is vir die
Kollege van wesenlike belang, ook wat die finansies betref.

8.2 KEURING
‘n Streng beleid van keuring word gehandhaaf. Naas
akademiese vermoëns word veral indringend gekyk na die
godsdienstige ewe, motiewe, gesindhede en persoonlik
heidstrekke van kandidate.

8.3 AKADEMIESE SUKSES
As in ag geneem word dat die Kollege naas graadopleiding

10.2 Di~ betor bedding wat die Kollege sedert 1900 binne
gegaan het wat die verkryging van staatsubsidie via die
Universiteit van Suid-Afrika betref, het groot verligting mee
gebring. Die Universiteit lé besondere welwillendheid
teenoor die Kollege aan die dag wat die formule vir die toe
wysing van die Kollege se aandeel van die staatsubsidie
betref, Daar kon reeds gevorder word om opgehoopte
tekorte van vorige jare stelselmatig uit te wis. Die bydrae
van die Algemene Sinode bly egter steeds vir die Kollege
‘n onontbeerlike bron van inkomste.
10.3 Alhoewel die Kollege die afgelope jare nie ‘n noemens
waardige skommeling in die steun van die Algemene Sinode
ervaar het nie, het die reële waarde daarvan in werklikheid
sterk afgeneem as gevolg van inflasie en as persentasie van
die totale inkomsterekening van die Kollege.
10.4 Dit is algemeen bekend dat staatsbesnoeiing t.o.v.
subsidies universiteite dwing om swaarder te leun op ander
bronne van inkomste. Daar bestaan aanduidings dat hier
die tendens vorentoe sterker sal word.
10.5 Die Kollege is afhanklik van donasies van kerkrade,
kerklike kommissies en aksies en ander instansies en van
bydraes en erflatings van lidmate vir beurse en lenings aan
studente en spesifieke noodsaaklike projekte. Die Kollege
se Direkteur van Ontwikkeling lewer op ‘n waardige wyse
‘n groot diens op hierdie terrein.
10.6 Aanbevelings
Die Algemene Sinode
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10.6.1 spreek sy dank uit teenoor die staat en kerklike instansies vir die geldelike bystand wat aan die Kollege verleen word;

10.6.3 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 flood
saaklike projekte in te samel, te steun.

10.6.2 spreek sy dank uit teenoor die Universiteit van SuidAfrika vir die weiwillende wyse waarop die verdeling van
staatsubsidie t.o.v. die Hugenote-Kollege geskied;

Dr H F Conradie: Voorsitter van die Raad van die Hugenote
Kollege.
Professor P R van Dyk: Rektor van die Hugenote-Kollege
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17. Versbg van die

ALGEMENE REGSKOMMISSIE
HNHOUDSOPGAWE
1. PERSON EEL
2. VERGADERINGE
3. ADVIESE EN OPDRAGTE
4. LEGITIMASIE
5. STATUSAANGELEENTHEDE
5. 1 Predikantstatus
5.2 Proponentstatus
5.3 Status herstel
5.4 Verlies van status
5.5 Predikante/Proponente na die APV
6. STUDIEOPDRAGTE
6. 1 Persone wat in meer as een besondere amp dien
en Verteenwoordigers van Teologiese Fakulteite
— voile sittingsreg in Sinodale vergadering.
6.2 Dooplidmate ouer as 25 jaar en nog nie belyde
nis van geloof afgele nie.
6.3 Verkleining van Sinodes.
6.4 Moontlike wysiging van Art 30.1 en 33.1 van
die Kerkorde.
6.5 Balans in samestelling van die Algemene Sino
dale Kommissie.
6.6 Algemene Kommissie vir Teologiese Opleiding.
6.7 Oplegging van hande by die bevestiging van ‘n
proponent.
6.8 Verantwoordelikheid van die ring t.o.v. Kerklike
finansies.
6.9 Art 16.1 Amp van die Ouderling.
6.10 Eenvormige reglemente vir kommissies.
6.11 Vertaling van die Kerkorde in Engels en Portu
gees.
6.12 Tugreglement
6.1 3 Beroepstelsel.
7. REVISIE: ARTIKELS VAN DIE KERKORDE
8. WYSIGING VAN REGLEMENTE
8.1 Reglement van orde
8.2 Reglement vir die Status van predikante en
proponente
8.3 Verlofreglement
8.4 AKLAS Reglement en Kerkorde Artikels 40.2.5
en 67.5.
9. ANDER SAKE
9.1 Bevestiging van proponente as dosente/profes
sore
9.2 Status by emeritering
9.3 Beroepbaarheid van dienspligkapelane
9.4 Eie huise van leraars buite gemeentegrense
9.5 SRK Sinode van Noord Transvaal i/s Mev. Meir
ing en die Vrouediens
9.6 Interpretasie van Art 35.7
9.7 Status: Teologiese Dosente aan UNISA.

Broer Voorsitter en broeders en susters
U kommissie rapporteer soos volg:

1. PERSON EEL
1. Voorsitter: Dr DCG Fourie
2. Ondervoorsitter: Dr THN Sadler (Sinode van OVS) —
vervang Ds C Colyn
3. Skriba: Ds PL Bezuidenhout (Sinode van Oos-Transvaal)
vervang Dr THN Sadler
4. Ds TE Lombard (Sinode van Wes-Kaapland)
5. Ds WJ le Roux (Sinode van Oos-Kaapland)
6. Dr MH Heyns (Sinode van Noord-Kaapland) — vervang
Ds J J Vogel
7. Ds JR Murray (Sinode van Natal)
8. Ds CP Willemse (Sinode van Wes-Transvaal)
9. Prof AC Barnard (Sinode van Noord-Transvaal) — ver
yang Ds C Colyn
10. Dr WJ Bruwer (Sinode van Suid-Transvaal) — vervang
Dr DCG Fourie
11. Ds PFJ van Vuuren (Sinode van Midde-Afrika)
12. Dr G Buys (Sinode van SWA (Namibië))
13. Prof P Coertzen (Teol Fakulteit Stellenbosch)
14. Prof JW Hofmeyer (Teol Fakulteit Pretoria) — vervang
Prof PB v.d. Watt
1 5. Prof PJ Strauss (Teol Fakulteit Bloemfontein) — ver
yang Prof EPJ Kleynhans

2. VERGADER~NGE
Vier vergaderinge is in Pretoria gehou.

3. ADV~ESE EN OPDRAGTE
Op navraag van persone en kerkvergaderinge bet die kom
missie asook die dagbestuur, met verslag aan die kommis
sie, sekere adviese gegee. Opdragte en versoeke van die
Algemene Sinode en Algemene Sinodale Kommissie is uit
gevoer.

4. LEG~MAS~E
Aan Art 6.1 van die Kerkorde is uitvoering gegee deurdat
die legitimasie van proponente en eertydse predikante en
proponente wat om herstel van status aanbeveel is, behar
tig is. Besonderhede is deur die Skriba in “Die Kerkbode”
gepubliseer.

5. STATUSAANGELEENTHEDE
5.1 Predikantstatus is aan die volgende persone verleen
D Tolmie — Bybelgenootskap
PJB Engelbrecht — Radiokansel
JF Potgieter — SAUK
HA du Toit van Niekerk — Bybelgenootskap
HJ Geyer — Bybelgenootskap
MJ Bekker — lnrigtingshoof — Solheim Tuiste vir Bejaardes
M Wolmarans — CAD organiseerder: Oos-Kaapland
GS Kritsinger — Bybelgenootskap
D Kitching — Hugenote Kollege
AL Smit — lnstituut vir Dowes
PJJ van Zyl — SAUK
E Louw — Bybelgenootskap
PJ Badenhorst — Abraham Kriel Kinderhuis
J Bloemhof — Sending in Frankryk
NJ Grobler — Radiokansel
J Els — Radiokansel
Behoud van predikantstatus vir verdere studie word nie ver
meld nie.
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5.2 Predikant/Proponentstatus herstel:
Prop DP Bekker
Ds D Haasbroek
Ds JNR Labuschagne
Prop CJ Rossouw
Ds JH Wessels
5.3 Proponentstatus is aan die volgende persone verleen:
MJN van der Merwe — MEMA SWA
JA Loubscher — Lektor Universiteit van Zoeloeland
DC de Wet — Eilande Sending
JA du Randt — Bybelkunde RAU
HJ Goosen — SIM-International
JM Jooste — Dept Onderwys en Kultuur
CL Jordaan — Direkteur — Serkos
PJ Naude — Lektor Bybelkunde
U Prockter — Universiteit van Fort Hare
JD Schmidt — SWAUK
DJR Schutte — IRS
JA Smit — Lektor Durban Westville in O.T., N.T., en Bybelkunde
MG Swanepoel — Senior Lektor Universiteit van die Noorde Bybelkunde
GA v.d. Heever — Lektor NT. Unisa
DG v.d. Merwe — Bybelkunde Vista
H Viviers — Bybelkunde RAU
Behoud van Proponentstatus vir verdere studie word nie vermeld nie.
5.4 Verlies van status
Die volgende persone het hul predikant/proponentstatus
verloor
1987
WJD van Wyk
FJ van Rensburg
A Gerber
S Stander
o Pretorius
JC LorriL,ciid
V J Louw
J Bouwer
TJ Botha
CD Scheuer*
AS van Staden*
JN Joubert*
EB Nolte
JH Lessing
A Boshoff*
MH Hartzenberg*
NJ Rautenbach*
C le R Agenbach
PG Stans*
JA Visser*
JD Malan*
JM Rheeder*
CH Prinsloo
LW Olwagen
1988
JFN Geldenhuys
WP Venter
JP Bezuidenhout*
PW Botha*
JH Jordaan
JPN Prinsloo*
WJ van Beek
IA Brink*
CJJ van Rensburg*
DE Malan*

DW van Rooyen
BP Wolvaardt
JR Nel
PH Henning
PJ Heyneke
HOG Robbel lieN
JJJ Roodt
E Fries*
A de Wet
WP Venter*
JH Theron*
WA Burger*
JA du Plessis
DR Schwartz*
WA Jooste*
JL van Niekerk
CJ Prins*
AE van Niekerk
AP Viljoen*
CC van Zyl
D Hough
CFS Le Roux
HS Theron*

HJ Meyer
J A Combrinck
M Nel
JNR van Zyl*
JA Vorster
AJ van Wyk
JLC Pienaar
JD v.d. Merwe*
PR Jonker*
JA Stander

MW Grove*
JG Obermeyer
GJD Els
ML S~art*
F Botha*
RJH Pottas
JJ Nieman
SJ Stapelberg
DP Botha
CR le Roux
CL v. W. Scheepers
JT de Jongh van Arkel
1989
DN van Zyl
SD Nel*
JA Smit
WP Doman
CF Heyns
JH Peyper
L Skein*
AJ van Niekerk
GO Taylor
PB Kotze
SJ Ludik
JD Nelson
JA Marais

CJ Steyn
JS du Plessis
J Bouwer
AC Hanekom
DH Janse van Rensburg
LC Kock
DJ Malan
WL v.d. Merwe
PJ Jonas
LV le Roux
CW Schnell

CF v.d. Merwe
D Beyers
DJ Geldenhuys
JDN v.d. Westhuizen
D Coetzee
JC de Beer
AS Engelbrecht
JF Kriel
GJ Rossouw
GAJ van Dyk
HJ van Zyl
J Ries*
R Snyman

JCW Britz
JN Myburgh
PB v.d. Watt
JNR Labuschagne — Status herstel na Colloquium Doctum
op 17/11/1 989
DW Kruger
H van H Herman
JJ Grobler
JSF Wessels — Status herstel na Colloquium Doctum op
17/11/1989
DP v.d. Merwe
J J Jordaan
JR Muller
Cl van Heerden*
MHJ Marais
GH Hattingh
1990
JG du Plessis
NJ Groenewald
FJ Odendal
DT van Loggerenberg*
HWJ van Wyk
WJ Odendaal
JH Smit
NM Kritzenger
DP Veldsman
PL Theron
R Diener
FJ Viljoen
AS Nel
MP van Wyk
H Eagleton
*
Na die A.P.K.

JH Louw
RA Koegelenberg
JA Naude
H Pretorius
JFvan Loggerenberg
AT Smit
PA Botha
JJ Bosman
P van Rensburg*
DW Holtzhausen
SJ Bornman
NJ Groenewald
IA Cronje
LH Boshoff
P du Plooy
GG le Roux
HJ Jordaan

5.5 Predikante/Proponente na die A.P.K.
5.5.1 Slegs 27 name is deur aktuarii deurgestuur vir pu
blikasie in “Die Kerkbode”.
5.5.2 Die volgende persone se name is nie in Die Kerkbode
gepubliseer nie maar is volgens alle aanduidings oor na die
A.P.K.:
MC Adendorff
JA du Plessis
JH Engelbrecht
HB Heymans

AS van Jaarsveld
ML Swart
F Botha
JPN Prinsloo
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JH Jacobs
JH Liversage
LD Pienaar
J Ries
CFW Snyman
CF Swart
AJ Taute
MP Taute
R Mare
SJ Gouws
AJ van Niekerk
AP Viljoen
L Skein
P Kotze
P van Rensburg

HS Theron
JM Rheeder
JD Malan
CJ Prins
WA Burger
JA Scholtz
JJJ Roodt
JAC Erasmus
J Swart
AJB Deysel
SW van Wyk
C van Rensburg
CN Coetzee
JHE Adams

6. STUDNEOPDRAGTE
PERSONE IN MEER AS EEN AMP IN SITTINGS
REG PROFESSORE

6.1

Die Algemene Sinode dra dit op aan die Algemene Reg
skommissie om ‘n studie te maak van persone wat in
meer as een besondere amp tegelyk dien en die moont
likheid om aan die verteenwoordigers van die teologiese
fakulteite voile sittingsreg in sinodale vergaderings te gee.
(Handelinge bladsy 591 onder punt 2.12.7.2.1>
6.1.1 Uit die opdrag kom twee sake na yore nI:
6.1.1.1 Persone wat in meer as een amp tegelyk dien. (Die
dubbele amp van predikant en ouderling op meer
dere vergaderings)
Uit die studie van die ARK is tot die volgende gevolgtrekkings
gekom.
*

Daar is geen onderskeid in rang tussen lerende en
regerende ouderlinge nie.

*

Die amp van leraar en ouderling is formeel gelyk maar
funksioneel verskillend.
Leraars in besondere diens is losgemaak van gemeente

*

like arbeid om ‘n besondere diens in die Sinodale gebied
te verrig.
As lidmaat van die gemeente is hy dus verkiesbaar as
ampsdraer en kan hy dus deur die gemeente na die meer
dere vergadering afgevaardig word.
Die benoeming van die predikant in besondere diens het

*

van die kerkverband uitgegaan en nie vanuit die gemeente
nie. Hy verteenwoordig dus sy gemeente as ouderling op
die meerdere vergadering en nie as predikant van die
gemeente nie. Hy is afgevaardigde van die gemeente in
die meerdere vergadering.
6.1.1.1.1 Aanbeveling: Die Algemene Sinode besluit dat
Ieraars in besondere diens as lidmaat van ‘n gemeente ver
kiesbaar is as ampsdraer en dus ook na meerdere ver
gaderings afgevaardig kan word.
6.1.1.2 Verteenwoordigers van Teologiese Fakulteite
voile sittingsreg in Sinodale vergadering
Uit die studie van die ARK is tot die volgende gevolgtrekkings
g e k o m:
*
Tans sluit die Kerkorde (Art 33) uit dat teologiese dosente
ampshalwe lede van ‘n sinode is, behalwe waar hulle as
ouder(inge afgevaardig word. Die Sinode word seam
gestel uit afgevaardigdes van elke gemeente binne die
Sinodale gebied.
*
Hierdie afgevaardigdes kom vanuit die plaaslike kerk en
moet van ge(oofsbriewe voorsien wees.
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*

*

*

Die dosente word deur die kerkverband beroep en die
kerke gesamentlik.
Keurstem, dws die reg om ‘n voorstel te maak, te sekon
deer en te stem word slegs deur die afgevaardigdes uit
geoefen.
Deur middel van die geloofsbrief gee kerkrade ean hulle
afgevaardigdes opdrag en die bevoegdheid om in ‘n be
lydenis- en kerkordelike akkoord (kerkverband) keurstem
uit te oefen.

6.1.1 .2.1 Aanbeveling: Die Algemene Sinode volstaan met
Art 33.

6.2 DOOPLIDMATE: OUER AS 25 JAAR EN NOG NIE
BELYDENIS VAN GELOOF AFGELE HET ME
6.2.1 Opdrag van die Algemene Sinode
6.2.1.1 Die Algemene Sinode gee aan die ARK opdrag
om ‘n duidelike riglyn voor te lé hoe kerkrade kan optree
in gevalle waar dooplidmate reeds ouer as 25 jaar word
en nalaat om tot openbare belydenis van hulle geloof te
kom (Handelinge, Algemene Sinode 1986, bI 61 5 pt
2.1.7.3.6).
6.2.1.2 Die kerklike tug en dooplidmate
6.2.1.2.1 Tug oor dooplidmate?
Die vraag of dooplidmate aan die kerklike tug onderworpe
is, is baie duidelik in ons kerklike dokumente beantwoord.
In die eerste vraag van die doopformulier staan dat die
kinders van verbondsouers in Christus aan God behoort en
daarom as lidmate van sy gemeente gedoop moet word (vgl
ook die antwoord by vraag 74 van die Heidelbergse Kate
gismus). In K.O. Art 62.1 staan baie duidelik wie aan die
Kerklike tug onderworpe is: “alle lidmate van die gemeente
— belydende sowel as dooplidmate.”
6.2.1.2.2 Tug oor volwasse dooplidmate
Ons kerkorde maak nie voorsiening vir die hantering van hier
die probleem nie (vgl K.O. Art 64.2). K.O. Art 64.2.2
(“Terughouding van die aflegging van geloofsbelydenis”)
is wel van toepassing op die volwasse dooplidmaat wat skul
dig is aan ‘n tugwaardige sonde en wat graag belydenis van
geloof wil doen. Dit is egter nie toepaslik op die volwasse
dooplidmaat wat nie ‘n begeerte of oortuiging het om be
lydenis van geloof te doen nie.
Op die vraag oor hoe met sulke lidmate gehandel moet word,
word verskillend geantwoord.
Enersyds, is daar diegene wat van oortuiging is dat volwasse
dooplidmate beskou moet word as persone wat sonder enige
ekskommunikasie buite die gemeenskap van die Kerk te
staan gekom het. Reeds in 1 578 het die Nederlandse Gere
formeerde Kerke tydens die “Nationale Dordtsche Synode”
geoordeel dat kerklike ekskommunikasie alleen toegepas kan
word op diegene wat na belydenis van geloof tot die nag
maal toegelaat is, maar nie op diegene wat slegs gedoop
is nie. Voetius het ook op die standpunt gestaan dat die Kerk
nie tug kan uitoefen oor volwassenes wet nog nie tot be
lydenis van geloof gekom het nie. Daar bestaan nie sulke
lidmate in die kerk nie. Voetius het uitvoerig aangetoon dat
die oorwegings wat by die doop van ‘n kind allerweë geld,
om hom te beskou en erken as ‘n onmondige lidmaat van
die kerk, op latere volwasse leeftyd nie meer geld nie.
Daarom was daar die oortuiging dat ‘n volwasse doop
lidmaat deur sy volhardende weiering of nalating om belyde
nis van geloof te doen, deur hierdie daad homself buite die
gemeenskap van die kerk plaas.
Tweedens, is daar in sommige kerke die strewe om aan hier
die groep kerklike erkenning te gee, om toy hulle ‘n nuwe
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soort lidmaatskap te skep, nI. “voiwasse dooplidmate”.
Hulle word dus gehanteer asof hulle posisie reëlmatig is.
Hierdie standpunt moet summier verwerp word. Dit sou Iei
tot die ondermyning van die kerk as ‘n belydende kerk van
Jesus Christus.
“Wanneer iemand weigert belydenis des geloofs te doen,
dan spreekte hij daarmede uit, dat hij der Heere nie wil die
nen, en wanneer hij volhardt in het kwaad, moet hij van die
gemeente worden afgesneden” (Bouwman, H: Geref Kerk
recht”, bI 271). Dit is opvallend dat ons Kerkorde op geen
manier hiervoor voorsiening maak nie. Daarom merk THN
Sadler tereg op: ‘ Eienaardig is dit dat die Kerkorde met hier
die twee maatreëls (bestraffing en terughouding van die be
lydenis) met betrekking tot dooplede volstaan. Aihoewel
daar by hulle geen sprake van afhouding van die sakramente
kan wees nie, omdat hulle in elk geval nog nie toegang daar
toe het nie, is die “drie trappe van sensuur” ... tog we) op
hulle toepaslik. indien ‘n iidmaat (belydende of doop) na “de
tederste vermaningen weigert schuld te erkennen en hard
nekkig in zijn zonde volhardt,” moet die vermaning oorgaan
op tug in engere sin ...“ (Die Kerklike Tughandeling, bI 147).
6.2.1.2.3 Samavattend
*
Gedoopte kinders is lidmate van die Kerk, al is dit waar
dat hulie lidmaatskap in sekere opsigte inkompleet is. As
lidmate van die kerk is hulle onderworpe aan die Kerk
like tug.
*
Voiwasse dooplidmate wat nie tot belydenis van geloof
kom nie, mag geensins deur die Kerk geIgnoreer word nie.
Cm voiwasse dooplidmate toe te laat om rustig doop
lidmate te bly terwyl hulle nie tot belydenis van hulle
geloof kom nie, het ernstige implikasies. Dit tas die grond
slag van die Kerk as belydende kerk aan.
*
Indien voiwasse dooplidmate na jare van ernstige verma
fling steeds in gebreke bly om belydenis van geloof te
doen, moet die kerklike tug tot sy voile konsekwensies
deurgevoer word. Die probleem is dat die Kerkorde nie
hiervoor voorsiening maak nie. Dit is dus onvermydelik
dat daar in die Kerkorde ‘n nuwe artikel 64.2.3 ingevoeg
moot word.
6.2.2 Aanbeveling:
Die Algemene Sinode:
6.2.2.1 verklaar dat voiwasse dooplidmate wat weier of
nalaat om tot openbare belydenis van geloof te kom, besig
is met ernstige oortreding van God se wil vir sy kerk.
6.2.2.2 versoek kerkrade om ernstige aandag te gee aan
voiwasse dooplidmate wat weier of nalaat om belydenis van
geloof te doen. Indien sodanige lidmate na jarelange ernstige
vermaning steeds weier of nalaat om belydenis van geloof
te doen, hulle ooreenkomstig K.O. Art 64.2.3 van die
gemeente af te sny.
6.2.2.3 Keur die nuwe K.O. Art 64.2.3 goed om soos voig
te Iui:
“Waar ‘n voiwasse dooplidmaat na jare van vermaning
steeds weier of nalaat om belydenis van geloof te doen, mag
hy deur die Kerkraad, na raadpleging van die ring, van die
gemeente afgesny word deur die gebruik van die betrokke
formulier.”
6.2.2.4 gee opdrag aan die Eredienskommissie om vir hier
die doel die gepaste wysigings aan die formulier vir die af
snyding van ‘n Iidmaat van die gemeente aan te bring.
6.3 VERKLEINING VAN SINODES
6.3.1 Die Algemene Sinode besluit dat die kwessie van
verkleining van Sinodes verwys word na die Algemene
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Regskommissie vir studie en aanbeveFngs aan die Sinode.
(Agenda Bladsy 501 B 9.9 Handelinge Bladsy 501 punt
2.10).
6.3.2 Verslag
6.3.2.1 In die geskiedenis van die Ned. Geref. Kerk is daar
by verskeie geleenthede oor die verkleining van sinodes besin en telkens weer daarteen besluit.
6.3.2.2 Art 33 van die Kerkorde maak reeds voorsiening
vir die verkleining van sinodes. indien ‘n gemeente meer as
een predikantspos het, kan die sinode besluit of daar vir elke
addisionele leraar ook ‘n ouderling/diaken afgevaardig word.
6.3.2.3 Die Algemene sinodes het in 1974 besluit: “Die
verkleining van die personeel van sinodes hoort in die eerste
instansie by die sinodes tuis.” (Acta pp 490, 668)
6.3.2.4 Die meeste sinodes vergader tans net elke vier jaar.
As ook in ag geneem word watter belangrike rol die sinodes
vervul om die ordelike bestaan van die kerk in hulle onder
skeie gebiede te reel, kan die kommissie nie verdere
verkIeiningsmaatredls aanbeveel nie.
6.3.3 Aanbeveling: Die Algemene Sinode besluit om met
die huidige kerkordelike reeling oor die samestelling van die
sinodes te volstaan.

6.4 MOONTLIKE WYSIGING VAN ART 30.1 en 33.1
VAN DIE KERKORDE
6.4.1 Opdrag
Die Algemene Regskommissie beveel by die Algemene
Sinode van 1986 aan dat die woord “gemeente” in art
30.1 en 33.1 met die woord “kerkraad” vervang word.
Die Algemene Sinode verwys dit terug na die Algemene
Regskommissie “vir bestudering met verslag aan die vol
gende Algemene Sinode” (Handelinge 1986: 374, 680).
6.4.2 Kerkhistoriese agtergrond van die onderhawige
artikels
6.4.2.1 Met die opstelling en goedkeuring van die Kerkorde
van die Ned Geref Kerk in 1962 is art 30(a) soos volg
bewoord:
“Alle leraars van gemeentes, met en benewens een ouder
ling uit elke gemeente, wat onder die Ring ressorteer, het
sitting in die Ring”.
Mm of meer geiykIuidend is art 33(a):
Die Sinode word saamgestel deur al die leraars en een ouder
ling van elke gemeente binne die ressort” (Handelinge Al
gemene Sinode 1962:290)
6.4.2.2 ‘n Beskrywingspunt van die Sinodale Kommissie
van Wes-Kaapiand vra by die Aigemene Sinode van 1982
dat die bewoording van art 30.1 met die volgende vervang
word:
“Die Ring word saamgestel uit die leraar(s) en een ouder
ling as afgevaardigdes van die kerkraad van elke gemeente
binne die ressort”. En verder: “Artikel 33.1 moet ook soos
Art 30.1 verander word.” Die Algemene Sinode keur die
voorgestelde bewoording van art 30.1 goed en besluit ook
dat die bewoording van art 33.1 met die volgende vervang
word:
“Die Sinode word saamgestel uit die leraar(s) en een ouder
ling as afgevaardigdes van die kerkraad van elke gemeente
binne die ressort” (Handelinge 1982:756, 1116, 1361).
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6.4.2.3 Wanneer die Kerkorde na die Algemene Sinode van
1982 in druk verskyn, word die onderhawige artikels in die
volgende bewoording weergegee:
Art 30.1 “Die ring word saamgestel uit die Ieraar(s) en een
ouderling as afgevaardigdes van elke gemeente binne die
ressort”.
Art 33.1 “Die sinode word saamgestel uit die Ieraar(s) en
een ouderling as afgevaardigdes van elke gemeente binne
die ressort”. (Fourie, DCG: Die Kerkorde van die Nederduitse
Gereformeerde Kerk 1982, bI 7,8>.
6.4.2.4 Daar is dus ‘n verskil in die bewoording van die oor
spronklike sinodebesluit in 1 982 en die weergawe daarvan
in die gepubliseerde Kerkorde van 1982. Vandaar die ver
melde aanbeveling by die Algemene Sinode van 1986. Die
feit dat hierdie aanbeveling nie sonder meer deur die Alge
mene Sinode aanvaar is nie, dui daarop dat bepaalde begin
sels met die bewoording gemoeid is. Daarom is dit na die
Algemene Regskommissie “vir bestudering” terug verwys.
6.4.3 Kerkregtelike beredenering
Die ring en sinode is vergaderinge en kerke wat saamkom
deur middel van hul afgevaardigdes. Een van die duidelikste
definisies van hierdie vergaderinge vind ons by Voetius. Hy
omskrywe meerdere vergaderinge as Conventus legitime
convocati, constantes ex delegatis plurium ecclesiarum ad
negotia et causas ecclesiasticas tractandas atque absolven
das (“Wettig byeengeroepte samekomste, bestaande uit at
gevaardigdes van meer kerke om kerklike sake en aange
leenthede te behandel en af te handel”).
Die kiem val dus op die gemeentes as konstituerende een
hede. Daarom word bepaalde persone afgevaardig orn die
betrokke gemeentes in die meerdere vergadering te ver
teenwoordig. Hulle gaan nie maar net ampshalwe nie, maar
omdat hulle afgevaardig is. Die wysiging van art 30.1 en
33.1 in 1982 hou rekening met hierdie beginsel en moet
derhaiwe aangeprys word.
Volgens die Gereformeerde Kerkregeringstelsel is gemeen
tes egter nie amptelike regeerliggame nie. In die kerklike
praktyk word hulle deur kerkrade verteenwoordig. Dit be
teken ewenwel nie dat die kerkraad in opdrag van die lidmate regeer nie. Bekleërs van die kerklike ampte word im
mers geroep en verkies deur die kerkraad, met medewerking
van die gemeente.
Die stelling dat die kerkraad, by die aanwysing van at
gevaardigdes vir die meerdere vergadering, namens en in
opdrag van die lidmate optree en sodoende die Christus
regering in die gedrang bring, is nie korrek nie. Die kerkraad,
by wie se aanwysing die Koning van die kerk Homseif deur
die dienende ampte uitspreek, tree altyd op in die Naam en
in opdrag van Christus — ook wanneer hy afgevaardigdes
na die meerdere vergadering aanwys.
6.4.4 Aanbeveling
6.4.4.1 Die bewoording van art 30.1 word gewysig om
soos voig te Iui:
“Die ring word saamgestel uit die Ieraar(s) en een ouder
ling/diaken as afgevaardigdes deur die kerkraad van elke
gemeente binne die ringsgebied.
6.4.4.2 Die bewoording van art 33.1 word gewysig om
soos voig te !ui:
“Die sinode word saamgestel uit die Ieraar(s) en een ouder
ling/diaken as afgevaardigdes deur die kerkraad van e~ke
gemeente binne die Sinodale gebied.”
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6.5 BALANS IN SAMESTELLING VAN DIE ALGE
MENE SINODALE KOMMISSIE
6.5.1 Die Sinode dra dit aan die Algemene Regskommis
sie op om ‘n studie te maak oor die samestelling van die
Algemene Sinodale Kommissie sodat daar ‘n gesonde ba
lans kan wees toy Evangeliedienears wat in aktiewe
gemeentelike bediening staan, Evangeliedienaars wat in
Sinodale diens staan, Evangeliedienaars wat verbonde
is aan Teologiese Fakulteite en nie-Evangeliedienaars (AS
1986 P687 punt 20.3).
6.5.2 Opmerkings
1. Die samestelling van die ASK geskied deur:
1 .1 die Algemene Sinode toy die persone in Art 40.1 .1 en
40.1.3
1.2 die onderskeie samestellende sinodes (Art 40.1.2)
2. Die samestelling geskied deur demokratiese verkiesing
o.l.v. die Heilige Gees.
3. Om die samestelling te reglementeer sodat daar ‘n “ba
lans” kan wees, soos deur die mosie gevra, is in stryd
met die gedagte in punt 2. hierbo.
4. Die praktyk wys ook dat die “kategorieë” wat die mosie
van praat spontaan geskied, al is dit so dat daar nie ‘n
eweredige balans is nie.
5. Die mosie tref klaarb(yklik ‘n verskil tussen die Evangelie
dienaars. Alle Evangeliedienaars is tog verkondigers van
die Evangelie. Waarom moet daar ‘n sg. balans wees?
6. Alle afgevaardigdes het ‘n gelyke kans om verkies te
word.
7. Die persone wat in die ASK dien word by wyse van ‘n
verkiesing onder leiding van die Heilige Gees aangewys.”
6.5.3 Aanbeveling
Die Algemene Sinode besluit om nie die samestelling van
die ASK te wysig nie.
6.6 ALGEMENE
OPLEIDING
6.6.1 Opdrag

KOMMISSIE VIR

TEOLOGIESE

“Die Algemene Sinode versoek die Algemene Regs
kommissie om ondersoek in te stel na die moontlike daar
stelling van ‘n Algemene Kommissie vir Teologiese Op
leiding en aanbevelings te doen aan die volgende sinode”
(Handelinge 1986:689).
6.6.2 Historiese Agtergrond
6.6.2.1 ‘n Beskrywingspunt van die Sinodale Kommissie
van Wes-Kaapland opper by die Algemene Sinode van 1982
die wenslikheid “dat ‘n permanente skakelkommissie tus
sen die drie kuratoria en die drie Dosenterade gevorm sal
word” (Handelinge 1982:760,761).
6.6.2.2 Die Algemene Sinode van 1 982 keur die saak in
beginsel goed en versoek die Kuratorium van die Teologiese
Kweekskool te Stellenbosch om die sameroeper te wees van
die eerste byeenkoms van die Skakelkommissie, en om 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, moet dit vir finale bekragtiging
aen die Breë Modratuur voorgele word (Handelinge
1982:1366).
6.6.2.3 Aan hierdie versoek word uitvoering gegee en die
Breë Moderatuur rapporteer aan die Algemene Sionode van
1986 dat die reglement behandel en goedgekeur is nadat
bevestig is dat die drie Kuratoria dit ook goedgekeur het.
(Handelinge 1986:600 pt. 1.2.5).
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6.6.2.4 Die Algemene Sinode van 1986 keur die Reglement
goed, met weglating van die woorde “en skribaat” in punt
4.2 (Handelinge 1986:600).
6.6.2.5 Die Kuratorium van Stellenbosch rapporteer ook by
die Algemene Sinode van 1 986 dat sedert die konstituering
in 1983 die Skakelkommissie jaarliks vergader om sake van
gemeenskaplike belang te bespreek. Tewens word vermeld
dat die Skakelkommissie in “die korte duur ... reeds onmis
baar geword” het “vir die nouere skakeling tussen die drie
fakulteite, veral vir die koördinering en vaartbelyning van
die geIntegreerde opleiding” (Handeling 1986:410).
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6.6.4.2 Met die oog op die besparing van koste aan die kant
van die Ahgemene Sinode, en in die hg van die feit dat nie
ah die konstituerende sinodes in gehyke mate by die ophei
ding van evangehiebedienaars betrokke is nie, behoort die
beginseh in punt 4.3 van die Reglement gehandhaaf te word,
naamhik dat ebke kuratorium die verantwoordehikheid vir die
koste van sy verteenwoordigers aanvaar.
6.6.4.3 Gewaak moet word dat die voorgestehde Ahgemene
Kornmissie vir Teohogiese Opheiding nie in enige opsig die
taak en funksie van die Ahgemene Regskomrnissie oorneem
nie. Kragtens art 6 geskied die toelating tot die bediening
van die Woord deur die Algemene Regskommissie.

6.6.2.6 Die versoek van die Algemene Sinode van 1986
aan die Algemene Regskornmissie, wat hierbo aangehaal is,
moet in die hg van hierdie verwikkelinge gesien word.

6.6.5 Aanbeveling

6.6.3 Oorweginge

6.6.5.1 Die Algemene Sinode keur die daarstelling van ‘n
Algemene Kommissie vir Teologiese Opleiding goed wat die
skakelkommissie is van drie teologiese fakulteite.

6.6.3.1 Kerkregtelik
6.6.3.1.1 Ingevolge art 43.3 van die Kerkorde behoort “die
vasstehling van die vereistes vir en die toesig oor die oplel
ding van bedienaars van die Woord” sedert sy totstand
koming in 1962 tot die taak van die Algemene Sinode (Han
delinge 1962:292; Fourie 1987:10). Met die oog daarop is
artikels 5 en 6, wat onderskeidelik oor die vereistes vir en
die toelating tot die bediening handel, in die Kerkorde op
geneem. Aanvullend tot hierdie artikels is ‘n Reglement vir
die reeling van die opleiding en legitimasie van Evangelie
dienaars opgestel en deur die Algemene Sinode amptehik van
toepassing gemaak. Dit getuig van die belangrike aandeeh
en verantwoordehikheid wat keikregtelik aan die Algernene
Sinode met betrekking tot hierdie werksaamheid toevertrou
is.
6.6.3.1.2 Kragtens art 35 behoort tot die taak en bevoegd
hede van die sinode ook die opleiding van evangehiedienaars
soos deur artikeh 5 bepaah. Volgens Art 5.3 word die sorg
vir asook die beheer en toesig oor die opheiding van
evangehiedienaars deur ‘n kuratorium behartig. Die kura
torium word saamgestel “uit verteenwoordigers van die
sinode(s) in wie se gebied die teologiese fakulteit gehee is.,’
In wese is dit dus ‘n kommissie van die Sinode wat, waar
nodig, narnens die betrokke sinode die opheiding van evan
gehiedienaars binne die sinodale gebied behartig.
6.6.3.1.3 Eweso sou ‘n ahgemene sinodahe kommissie oor
oorkoepelende skakelhiggaam namens die Algemene Sinode
vir die teologiese opheiding verantwoordehikheid kan aanvaar.
hngevolge art 46 mag die Ahgemene Sinode kommissies
benoem om horn van advies te dien of cm beshuite en op
dragte uit te voer. Soos daar ‘n kommissie bestaan om die
Ahgemene Sinode met betrekking tot sy verantwoordehikheid
vir byvoorbeeld die diens van barrnhartigheid te dien, sou
ook ‘n kommissie vir teologiese opleiding in die ewe geroep
kan wore.
6.6.3.1.4 Kerkregtehik kan daar dus nie besware ingebring
word teen die daarstelhing van ‘n Ahgemene Sinodahe Kom
missie vir Teohogiese Opheiding nie.
6.6.4 Prakties
6.6.4.1 Die Ahgemene Sinodahe Komrnissie vir Teohogiese
Opleiding sou in hoofsaak die taak van die tans bestaande
Skakelkommissie kan oorneem. Die goedgekeurde reghement
kan goedskiks as voorhopige basis vir konstituering en funk
sionering gebruik word. Die voorgestehde Algemene Korn
missie vir Teohogiese Opheiding hoef nie ‘n groter kommis
sie as die Skakehkommissie te wees nie.

6.6.5.2 Keur die volgende reglement vir die Algemene Kom
missie vir Teologiese Opleiding goed:
1. Naam:
Ahgemene Kommissie vir Teohogiese Opheiding
(AKTO)
2. Samestelling:
Die kommissie bestaan uit die vohgende hede: Die
Voorsitter en Skriba van elk van die kuratoria en
die Dekane van die Fakuhteite of huh phaasver
vangers. Vakature word deur ehke afsonderhike
Kuratoriurn aangevuh.
Funksie:
Die kommissie bespreek sake van gemeenskaphike
behang vir die onderskeie Teohogiese Fakulteite
soos deur die Algemene Sinode en/of deur die
Kuratoria na horn verwys en doen aanbevehings
aan die onderskeie Kuratoria.
4. Verhouding tot die Kuratoria:
4. 1 Elke Kuratoriurn behou sy sehfstandigheid soos
deur sy sinode reglementêr heskryf en hewer dan
ook vershag aan die betrokke sinode.
4.2 Die AKTO is die kommissie wat sake van
gemeenskaphike behang vir die Teohogiese
Fakuhteite behandeh.
4.3 Koste van sy verteenwoordigers word deur ehke
Kuratoriurn sehf gedra.
5. Werkwyse:
5.1 Vergaderinge word minstens eenrnaah per jaar ge
hou.
5.2 Die Voorsitterskap en Skribaat van die ver
gadering roteer na elke vergadering van die Al
gemene Sinode vohgens die ouderdom van die
fakuhteite.
5.3 Die onderskeie Kuratoria dien huh vershae met die
oog op die voorlegging van een samevattende
verslag aan die Algemene Sinode by die AKTO
in. Hierdie samevattende vershag mag redak
sionele en formele veranderinge in die vershae van
Kuratoria aanbring, maar mag dit inhoudelik nie
wysig nie.
5.4 By ehke punt en aanbevehing moet tussen hakies
vermehd word welke Kuratorium die insender is.
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6.7 OPLEGGING VAN HANDE BY D~E BEVESTIG~NG
VAN ‘N PROPONENT
6.7.1 Opdrag:
Die Algemene Sinode verwys die handoplegging by die
bevestiging van ‘n proponent (KO Artikel 8.1 .4) na die
Algemene Regskommissie vir studie en rapport in die hg
van KO Artikel 3. (Acta AS 1986:712).
6.7.2. Die agtergrond vir die besluit:
Die besluit spruit uit ‘n beskrywingspunt wat deur die Dag
bestuur van die Sinodale Kommissie Wes-Transvaal voor die
Ahgemene Sinode gedien het. (Acta AS 1986:514).
6.7.3 Die relevante artikels van die kerkorde: Art 3 en 8.1.4
6.7.4 Bepalinge in verband met handoplegging in die Ned
Geref Kerk
Die Algemene Sinode bepaal in kerkorde Artikel 8.1 .4 net
dat die bevestiging van ‘n proponent of kandidaat tot die
heilige diens geskied met die oplegging van hande. Wie aan
die handoplegging mag deelneem, word nie aangedui nie.
Daar is deur die verskihlende sinodes gevolglik verskillend
bepaal: van deelnarne deur enige diensdoende Ieraar of
emeritus van die Nederduitse Gereformeerde Kerke (Oos
Kaap Bep 15.1.2, Natal (Bep. 11.6) en in die geval van
Wes-Transvaal (Bep 8.2.2), Suid-Transvaal (Bep 8.2.2) en
Oranje-Vrystaat (Bep 18.2) beperk tot predikante van die
Nederduitse Gereformeerde Kerk. Deelname aan die hand
oplegging deur leraars van ander kerke is op aanbeveling van
die Raad van Kerke in 1951 reeds nie goedgekeur nie.

6.7.5 Die Ou Testament:
Die gebruik van hande op te lé korn in verskillende vorms
voor onder andere by die meedeel van seen, in die offer
kultus en die bevestiging. Met betrekking tot die seen word
gelet op Genesis 48:9v, Eksodus 17:8v. Net eenmaal op
die oplé van hande by bevestiging voor naamlik Num.
27:1 8v waar die leiersamp van Moses aan Josua oorgedra
word. Daar het dit die betekenis dat Moses van sy wysheid
en qesa~ en aansien op Josua oordra (vs 20) (vergelyk Deut.
34:9). Dit was die oordra van ‘n ampsbevoegdheid maar nie
die Gees nie want die was reeds op horn.
Deur handoplegging is die Leviete van die yolk afgesonder
en aan die diens van die Here gewy. (Num. 8:10)

6.7.6 Die Nuwe Testament:
Handoplegging kom ook in die Nuwe Testament voor in die
betekenis van simbool te wees van die oordra van die genade
wat deur God geskenk word. In Hand. 8:1 7v ontvang mense
die Heilige Gees na gebed en handoplegging. Die hand
oplegging bewerkstellig of skep egter nie die gawe op ‘n
byna rnagiese wyse nie.
In Hand. 6:6 word die 7 diakens deur die apostels hande
opgelé wat teken daarvan was dat hulle in die amp gestel
was. Hiermee sluit die apostels en die eerste gerneente by
‘n Joodse gebruik aan naamlik die voorbeeld van Moses wat
Josua die hande oplê. Die handoplegging is egter sirnbolies
en nie charismaties nie. Ook Saulus en Barnabas word die
hande opgele by hulle vertrek van Antiogie. (Hand. 13:3).
Daar word ook in die pastorale briewe melding gemaak van
handoplegging. Paulus herinner Tirnoteus (1 4:14) aan sy
charisma wat aan horn gegee is deur die handoplegging deur
die raad van ouderlinge. Die genadegawe is in Listre aan
Timoteus meegedeel toe hy vir sy dienswerk afgesonder is.
Handelinge 16:1-3 meld niks van handoplegging nie maar
in Tirnoteus (1 4:14) verwys Paulus daarna en meld in 2
Timoteus 1:6 dat hy self daaraan deelgeneem het. “In die
vroeë kerk het die oordrag van ‘n amp en die toerusting met
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amptelike gawes deur die handoplegging geskied.” (Han
dehinge 6:6; 13:3). “Aan die oordraging daarvan het Pau
lus self en die raad van ouderhinge, dus die offisiële instan
sies in die gemeente, deel gehad ...““ Die handoplegging
was ‘n simboliese handehing om aan te dui dat God wat sy
dienskneg geroep het, horn ook met besondere gawes toe
rus” (EP Groenewald p.96). Dan word met gawe bedoel die
geestehike toerusting wat nodig is vir die uitvoering van die
ampswerk in die gemeente. Die handoplegging is daarom
geen meganiese werking maar die bevestiging van ‘n be
lofte. Die handoplegging is nie ‘n lee gebaar nie maar dit
word verrig in die voIle bewustheid van gemeenskap met
Christus.
6.7.7 Handoplegging by die Protestantse Kerke:
Daar is met verloop van tyd wegbeweeg van die Nuwe
Testamentiese aksent van die handoplegging en onderskeid
is gemaak tussen geestehikes en leke.
Luther ag dit noodsaaklik dat predikante met gebed en hand
oplegging bevestig word.
Die Gereformeerdes staan egter afwysend teenoor die hand
oplegging uit vrees vir bygeloof dat daarin ‘n magiese hande
hing gesien word. Eers die sinode van s’Gravenhage (1 586)
behou die handoplegging sonder om in ‘n Roomse dwaling
te verval.
Calvyn sien dit as ‘n rehigieuse, sinnebeeldige handeling wat
met die mededehing van ‘n sekere genade gepaard gaan.
Hierdie siening van die Gereformeerde Kerke is later laat vaar
omdat Christus dit nie uitdruklik beveel het nie. Die hand
oplegging word almeer beskou as ‘n teken van algehele toe
wyding aan die amptehike diens. Vandaar dat dit ahleen by
die bevestiging van ‘n bedienaar van die Woord en slegs een
keer by die aanvaarding van die predikantsamp plek kry.
6.7.8 Kerkregtelike ontwikkeling
Die Sinode van Wezeh (1568) het die handoplegging aan die
vryheid van die kerke oorgelaat. Die Sinode van Emden
(1 ~71) bepaal detir bedienaars deiir handople.çJç~inq heves
tig word sonder dat daar ‘n bo-natuurhike betekenis aan die
daad geheg moet word. Dordt (1574) wil dat die hand
oplegging hewer gelaat word omdat dit bo-natuurhike gedag
tes by die gemeente verwek. In 1 578 word dit egter weer
teruggebring. Middelburg (1581) doen dit huiwerig, open
hik of in ‘n kerkraadsvergadering of in die kiassis.
Dordt (1618/19) handhaaf die handoplegging by die beves
tiging. Die bevestiging met die handoplegging by die eerste
gemeente kan gesien word as die plegtige aanvaarding van
die amp en die openlike verbintenis aan die roepende kerk.
Enersyds lyk dit nie korrek dat ‘n predikant wat sy status
verloor het en weer tot die bediening toetree en in die amp
herstel word, nie weer met die oplê van hande bevestig word
nie (vergelyk Reglement vir Status 7.3.2.8). Dit sou bydra
tot die beskouing dat die ampsdraer ‘n onverhiesbare karak
ter (Character indelebilis) ontvang.
Andersyds, met die handoplegging word geen ampsgawes
meegedeel nie. Dit behoort nie tot die wese van die amp
n ie.
6.7.9 Waar vind die handoplegging plaas?
Dit hoort tuis in die erediens waar die gemeente teenwoor
dig is want die bedienaar gaan sy ampswerk en -taak in diens
van die plaaslike kerk verrig.
6.7.10 Aanbeveling:
Die Algemene Sinode oordeel dat die voorskrif in verband
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met handoplegging by die ordening van proponente (Artikel
8.1.4) nie in stryd is met Artikel 3 nie en besluit om Artikel
8.1.4 onveranderd te Iaat.
6.8 VERANTWOORDEUKHEID VAN
T.O.V. KERKLIKE FINANSIES
6.8.1 Opdrag

DIE

RING

“Die Algemene Sinode besluit om ‘n studie te loods oor
die regmatige verantwoordelikhede van die Ring en dit
deur te gee aan die onderskeie gemeentes — verkieslik
vóór hulle onderskeie sittings in 1 987”. (Agenda, Alge
mene Sinode 1986, bI 502, B1 2.1(3) en Handelinge Al
gemene Sinode 1986, bI 732, 1.3.1).
Nota: Die beskrywingspunt het gevra dat die saak na die
tydelike regskommissie verwys word. Die Algemene Sinode
het egter besluit em dit na die Algemene Regskommissie
te verwys. Derhaiwe kon dit nie voor die sitting van die
sinodes in 1987 aan hulle deurgestuur word nie.
6.8.1 Bevindings
6.8.1.1 Die opdrag is effe vaag geformuleer. Dit vra dat
‘n studie oor “die regmatige verantweerdelikhede van die
ring” gedoen word. Saam gelees met die opskrif van die be
skrywingspunt, is dit egter duidelik dat dit hier gaan om die
finansidle verantwoordelikheid van die ring.
6.8.1.2 Die finansies, wat insluit beheer oor alle roerende
bates van ‘n ring, word ingevolge 3 van die Reglement vir
die reeling van eiendomme, goedere en fondse gereel. Daar
volgens is die ringsverband ‘n regspersoon en regssubjek
en die ringsvergadering of sy gevolgmagdigde(s) is sy orgaan
of funksionaris. Dit beteken dat indien die ringsvergadering
‘n besluit seu neem oor sekere finansiële verpligtinge wat
vanuit die ringsgemeentes moet kom, so ‘n besluit regma
tig en bindend op die gemeentes is.
6.8.1.3 Indien die ringsvergadering hierdie bevoegdheid nie
op ‘n positiewe en nuttige wyse uitoefen nie — by om finan
siële verpligtinge aan te gaan wat bo die vermoëns van die
ringsgemoontos is
don is die ring verontwoording verskul
dig aan sy samestellende gemeentes en nie aan meerdere
vergaderings soos die sinode of algemene sinode nie.
6.8.1.4 Die sinodale kommissie/sinode het wel ‘n beveegd
heid om misbruik van mag deur ‘n ringsvergadering ter syde
te stel indien ‘n kerkraad of ongesensureerde Iidmaat krag
tens 3 van die Reglement vir die beslegting van kerklike
geskille die sinodale kommissie of sinode nader. Dit grond
van hierdie handeling sal dan wees dat die kerkraad of lid
maat hom hoofsaaklik veronreg voel.

6.9.2 Aanbeveling:
Die Algemene Sinode besluit om Art 16 soos voig te wysig:
“Art 16. Die amp van ouderling is om saam met die bedie
naars van die Woord die herdertike sorg van die gemeente
te behartig deur
Art 16.1 word Art 16.6
Art 16.2 word Art 16.1
Art 16.3 word Art 16.2
Art 16.4 word Art 16.3
Art 16.5 word Art 16.4
Art 16.6 word Art 16.5
Voeg by ‘n nuwe Art 16.7 nI. “die roeping om buitekerk.
likes na Christus te Iei”.
6.10 EENVORMIGE REGLEMENTE VIA KOMMISSIES
6.10.1 Opdrag
Met betrekking tot die Reglement van Kommissies het
die Algemene Sinede van 1986 soes volg besluit: “Die
Sinode dra aan die algemene Regskommissie op om die
reglemente van die verskillende kommissies in oorleg met
die onderskeie kommissies na te sien met die oog op
eenvormigheid.”
6.10.2 Uitvoering van die opdrag
6.10.2.1 In die uitveering van hierdie opdrag sal daar ener
syds rekening gehou meet word met die algemene begin
sels wat geld vir die funksionering van kerklike kommissies
terwyl daar aan die anderkant ook rekening gehou sal meet
word met die eiesoertige taak van elkeen van die verskillende
kern m issi es.
6.10.2.2 Die volgende algemene vereistes vir die funk
sienering van alle kerklike kommissies kan geldentifiseer
word.
6.10.2.2.1 Die liggame wat die taak van regering, opsig
en tug in die kerk het, is die kerkraad, ring, sinede en alge
mene sinode. Hierdie kerkvergaderinge neem die besluite en
gee die opdragte aan die kommissies.
6.10.2.2.2 Die wyse waarop die betrokke kommissie saam
gestel word meet ook duidelik omskryf word.
6.10.2.2.3 Die wyse waarop die betrokke kommissie vaka
tures, wat mag ontstaan, sal aanvul meet eok aangedui
word.
6.10.2.2.4 Daar beheert oek ‘n algemene taakemskrywing
vir die betrekke kemmissie te wees.

6.8.1.5 Uit bostaande bly dat die meerdere vergadering (in
hierdie geval die sinode of algemene sinode of hulle gemag
tigdes) nie in eerste instansie ‘n ingrypingsbevoegdheid in
die besluite en ondernemings van ‘n kerkraad of ring het nie.

6.10.2.2.5 Dit is belangrik dat die kemrnissies aan die
betrekke kerkvergadering verslag meet deen t.e.v. die take
wat hy afgehandel het. Hy kan egter die vergadering eek
met adviese dien t.e.v. die take waartee hy dink dat daar
‘n beheefte seu bestaan em dit te onderneem.

6.8.2 Aanbeveling
Die Algemene Sinode volstaan met sy Reglement vir die reë
ling van eiendomme, goedere en fondse.

6.10.2.2.6 Dit is bale belangrik dat kerklike kommissies nie
buite hulle epdragte mag eptree nie en dat al hulle handelinge
deur hulle epdraggewende kerkvergadering goedgekeur
meet word.

6.9 ART 16.1 AMP VAN DIE OUDERLING
6.9.1 Opdrag:
Die Sinode verwys die beskrywingspunt (Bi 7.1.2.8) na
die Algemene Regskommissie vir studie en verslag aan
die Sinode. Beskrywingspunt B1 7.1 .2.8 lui: “Artikel 16.1
van die Kerkorde word verskuif tot aan die einde van die
artikel en “ANDER” word vervang deur “BUITEKERK
LIKES”

6.10.2.2.7 Kommissies meet eek weet dat tensy hulle ep
draggewende vergadering hulle die epdrag gegee het em ‘n
bepaalde epdrag sender verdere verslag af te handel, alle
epdragte eers finaal afgehandel is nadat die epdraggewende
vergadering die handeling goedgekeur het.
6.10.3 Gegewe begemelde riglyne kern alle kemmissies
van die Algernene Sinode eereen em hulle reglemente vel
gens die velgende skema te skryf:
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3.1 Naam
3.2 Doelstelling(s)
3.3 Opdrag
3.4 Magte/Pligte
3.5 Konstituering en vergaderinge
3.6 Uitvoerende Komitee
3.7 Subkommissies
3.8 Wysiging van reglement
6.10.4 Indien daar bepalings in ‘n reglement van ‘n komis
sie is wat volgens die wette van die staat vereis word, moet
dit behou word.

6.10.5 Aanbeveling: Die Algemene Sinode versoek Kom
missies om in oorleg met die ARK hulle reglemente in die
vorm soos in punt 6.10.3 hierbo aangedui te herskryf.
6.11 VERTALING VAN DIE KERKORDE IN ENGELS
EN PORTUGEES
6.11.1 Opdrag
Die AKAE kry opdrag om te werk aan die vertalings van
die kerkorde in Portugees en Engels. (Handelinge
1986:635 pt. 13.5.2.1)

6.11.2 Geen vertalings is van die AKAE ontvang nie.
6.12 DIE TUGREGLEMENT
6.12.1 Opdragte van die Algemene Sinode
(Handelinge 1 986: 709)
6.1 2.1 .1

1. Die Algemene Sinode verwys die tugregle
ment na die Algemene Regskommissie om
dit na te sien en te herskryf sodat:
1 .1 die gees van die wéreldlike hof vermy
word en
1 .2 dit makliker toeganklik sal wees.
2. Aan die regs/kerkordekommissies van die
sinodes en aan ander belanghebbendes
word geleentheid gegee om by die Alge
mene Regskommissie insette in die ver
band te lewer.
6.12.1.2 Die voorgestelde tugreglement van die Sinode
van die OVS word na die Algemene Regs
kommissie as studiemateriaal met die oog op
‘n nuwe reglement verwys.
6.12.1.3 Die Sinode gee opdrag aan AKLAS om onder
soek te doen na die teologiese beginsels wat
die kerklike opsig en tug ten grondsiag lé en
om hoofstuk 5 van die Kerkorde en die “regle
ment vir kerklike opsig en tug en beslegting
van kerklike geskille” in die hg daarvan te
evalueer. Onder andere moet aan die volgende
vrae aandag gegee word:
* 1.
Die verhouding van die pastorale en
juridiese komponente in kerkhike tughan
dehing.
*2. Die toepaslikheid van die huidige “reghe
ment vir opsig en tug ...“ vir normale
voortgaande tughandeling met hidmate in
die gemeente.
*3 Is ‘n tugreglement hoegenaamd nodig?
*4~ Moet die tug noodwendig as “onder
soek” gestruktureer word? Kan dit nie
eerder end-uit as pastorale gesprek ge
hanteer word nie?
*5~ Is terminologie soos “klag, ‘n aange
Iaagde, verdediging, partye, getuies, die
reg van ... kruisondervraging” onver
mydehik in die kerkorde en reglement?

*

Na afloop van sy ondersoek lé AKLAS die
resultate aan die Algemene Regs
kommissie voor vir oorweging en rapport
aan die Sinode.

6.12.2 Uitvoering van die opdragte
Van AKLAS is ‘n studiestuk ontvang. Die kommentaar van
die ARK is deur lede van AKLAS en die ARK Dagbestuur be
spreek. Verkorte weergawes van die studiestuk en kommen
taar word soos volg aan die Algemene Sinode voorgelé. Punt
6.12.1 .3 hierbo word hiermee afgehandel.

KOMMENTAAR VAN AKLAS
1. TEOLOGIESE BEGRONDING VAN DIE KERK
LIKE TUG EN ‘N EVALUERING VAN HOOF
STUK 5 VAN DIE KERKORDE EN DIE
“REGLEMENT VIR KERKLIKE OPSIG EN TUG
EN BESLEGTING VAN KERKLIKE GESKILLE”
IN DIE LIG DAARVAN.
1.1 INLEIDING
In opvolging van die opdrag van die Sinode van 1986
(ACTA pp 401, 709) het AKLAS ‘n studiestuk as
standpunt aan die ARK voorgele. Wat hier volg is ‘n
baie bondige opsomming vir die doeleindes van die
Sinode.

1.2 TEOLOGIESE PERSPEKTIEWE OP DIE TUG
Die Teologiese beginsels wat volg is meestal so be
kend en algemeen aanvaar, dat dit hier slegs aangestip
word:

1.2.1 Begronding
1 Die verbond van God het onder andere as inhoud
dat die bondeling verantwoordelikheid aanvaar om
volgens die eise van God se Wet te lewe en bereid
is am met die cog daarop onder toesig van die
Bondsvolk te staan.
2 Met die kerklike tug word lyne getrek wat in die
finale stadium insluiting in of uitsluiting uit die

Koninkryk van die Hemele behels.
3 Die tug is die Bybel se middel vir die handhawing
van God se heiligheid in die gemeente.
4 AIle sonde is ‘n aantasting van die eer van God en
moet daarom deur die tug aan die orde kom.
5 In die tug word die reg van God op sy kinders
teenoor die aansprake van die duiwel gehandhaaf.
6 Die tug is ‘n instrument in diens van die barmhartig

held van God.
7 Die opsig en tug is ‘n opdrag van Christus (Mat.
16,18)
8 AIle gelowiges het die roeping tot onderlinge ver
maning (vergelyk onder andere Heb. 3:3).

1.2.2 Die doel van die kerklike tug
1 Die handhawing van die eer van God
2 Die suiwerheid/heihigheid van die gemeente
3 Die behoud van die sondaar
4 Die bevordering van groei in die gemeente:
Naas die tradisionele onderskeid van die boge
noemde drieërlei doel van die kerklike tug, is dit van
groot belang om daarop te let dat die tug nie bloot
‘n statiese karakter dra nie, maar ook ‘n inherente
dinamiek het ten opsigte van die gemeente.
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1 .2.3 Noodsaak van die kerklike tug
1 Volgens NGB Art 29 plaas die kerk wat sy tug ver
waarloos sy status as ware kerk op die spel.
2 Die tug is noodsaaklik aangesien dit die kerk bewaar
van die gevaar dat hy al hoe meer volkskerk kan
word.

1.3.2 Artikel 59
Hierdie artikel beskryf treffend die geestelike karak
ter van die kerklike tug.

1 .2.4 Verloop van die kerklike tug
1 Objek en subjek — Die gemeente is tegelyk objek
en subjek van die kerklike opsig en tug.
2 Tug: Waaroor? — kerklike tug gaan oor sondes wat
in die openbaar tot oneer van God en tot nadeel van
die gemeente is en waarin volhard word.
3 Die geestelike karakter van die tug
Van die vroegste tye van die gereformeerde leer
word dit gehandhaaf dat die kerklike tug ‘n geeste
like karakter moet dra. (2 Kor. 2). Dit beteken dat
die tughandeling in sy wese pastoraal van aard is.
Tug is juis die mees intensiewe vorm van bearbei
ding waaroor die kerk beskik, bearbeiding wat dring
tot ‘n beslissing, ‘n keuse vir of teen Christus. Dit
is geestelike werk by uitnemendheid.
Volgens Calvyn word die geestelike karakter van
die tug verseker deur:

Die verwysing na “oortreders” in artikel 59 is ongeluk
kig. Dit behoort vervang te word met die meer Bybelse
begrip “sondaars”.

1 die manier waarop die Woord funksioneer
2 die gees waarin dit geskied
3 die sake waaroor dit gaan
‘n Verdere vereiste hiervoor is die atmosfeer van
warm onderlinge liefde in die gemeente. So ‘n at
mosfeer lei tot ‘n liefdevolle besorgdheid oor elke
broer en suster in die gemeente.
4 Tug: Straf?
‘Tug is wel straf. Dit kan egter ook gesê word dat
die tug nie straf is nie, maar dat dit ‘n element van
strat bevat”. (Sadler pp 15-17)
Die kerk moet steeds in sy tughandeling bedag
wees dat tughandelinge 5005 vermaning en sensuur
nie so hanteer word dat dit as wrekende straf
maatreël beleef word nie. Wanneer dit gebeur kom
die geestelike karakter van die tug in die gedrang.
5 Tug: Die ondersoek: Geestelike regspraak
“Bouwman wys daarop dat Gereformeerde kerk
ordes geen prosesvorme voorskryf vir kerklike
ondersoeke nie en dit selfs profytlik ag dat daar
geen prosedure voorgeskryf moet word nie... is dit
gerade dat geen vooraf vasgelegde prosedure
gevolg word nie, maar dat die ondersoek meer in
die trant van ‘n onderhoud of geestelike gesprek
moet verloop. Daarom is dit jammer as kerke soms
daartoe oorgaan om vaste prosedure reels neer te
Iê. Hoe meer reels hoe meer gevare” (Sadler: 128)
Dit is duidelik dat:
1 ‘n Formeel gestruktureerde ondersoek nié in alle
gevalle van tughandeling ‘n teologiese vereiste
is nie.
2 Te veel voorgeskrewe prosedures, die wese en
geestelike karakter van die tug in die gedrang
bring.
1.3 EVALUERING: HOOFSTUK 5 VAN DIE
KERKORDE VAN DIE NED GEREF KERK
(1986)
1.3.1 Artikel 58
Hierdie artikel kom nie in die Kerkorde van Dordt voor
nie. Die invoeging hiervan moet as ‘n wins beskou
word. Waar artikel 59 die karakter van die tug beskryf
gee artikel 58 die doel van die tug weer.

Soos later aangetoon sal word, is die probleme juis
dat verdere artikels in die Kerkorde en die tugregle
ment hierdie mooi ideaal haas onbereikbaar maak.

1.3.3 Artikel 60
Die artikel lui: “‘n Tugmaatreël mag nie toegepas word
voordat ‘n kiag grondig ondersoek is en sonder dat die
aangeklaagde geleentheid vir sy verdediging gekry het
nie.”
1 Hierdie artikel vereis in alle gevalle voor die toepass
ing van ‘n tughandeling ‘n “grondige ondersoek”.
Dit mag in die geval van tughandelinge deur die Ring
of die Sinode ‘n vereiste wees. In die geval waar
‘n kerkraad, in opvolging van herhaalde vrugtelose
vermaningsgesprekke deur die ouderling en die le
raar met tughandeling verder gaan, hoef dit tog nie
altyd streng formeel gestruktureer te word nie! Een
van die grootste probleme met die huidige tug
reglement, is dat dit primer met die oog op tug
handelinge deur die Ring gestruktureer is, en nie
maklik van toepassing gemaak kan word op die normale voortgaande tughandeling deur die kerkraad
nie.
2 Terminologie 5005 “klag”, “aangeklaagde” en
“verdediging” gee aan die “ondersoek” waarna die
artikel verwys ‘n duidelike juridiese karakter.
Daarteenoor voel die kommissie dat die juridiese
vereiste van die reels van “natuurlike geregtigheid”
(Wat ook Bybels is) in teologiese taal in artikel 60 ver
woord moet word. Die volgende alternatief word
voorgestel:
“Artikel 60
Geen tugstappe mag geneem word alvorens daar op
‘n liefdevolle en regverdige wyse aan alle toepaslike
sake aandag gegee is nie. Dit beteken dat:
*
daar met liefde en geduld na al die betrokkenes se
sake geluister word;
*
daar onpartydig en regverdig onder alle omstan
dighede opgetree word;
*
daar genoegsame en billike tyd aan die saak gegee
word;
*
die betrokkenes steeds pastoraal begelei moet
word.”
1.3.4 Artikel 61
In artikel 61.1 word die “belydenis en die Kerkorde”
op een lyn met die Woord van God geplaas, as norm
vir die bepaling van tugwaardige sondes. Die woorde
“...die Belydenis en Kerkorde ...“ moet vervang word
met “... soos vertolk in die Belydenis en Kerkorde ...“
1.3.5 Artikel 62
Die artikel moet behou word.
1.3.6 Artikel 63
1 Artikel 63:1: Hierdie pragtige Bybelse artikel pas
die beste tussen artikels 58 en 59
2 Artikels 63.2 en 63.3 kan goedskiks geskrap word.
Dit word in elk geval in artikel 64 beter omskryf.
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1.3.7 Artikel 64
Artikel 64 tabeleer die verskillende “tugmaatreëls”
wat van toepassing gemaak kan word op belydende
lidmate (64.1), dooplidmate (64.2), Kerkraadslede
(64.3> en evangeliedienaars (64.4). Dit is waarskynlik
ook eie aan die Kerkorde van die Ned Geref Kerk en
kom byvoorbeeld nie voor in ander Gereformeerde
Kerkordes nie. Die sistematiese onderskeidinge wat
in artikel 64 getrek word, kan as ‘n wins beskou word.
1.3.8 Artiktel 65
Hierdie artikel handel oor die reg tot appél. Die regs
terminologie hinder weer. (Vergelyk “aangeklaagde”,
“appél”> Artikel 23 maak artikel 65.2 onnodig.
‘n Nuwe formulering word voorgestel, naamlik:
“Elkeen wat onder tug staan en deur die beslissing
van ‘n kerkvergadering verontreg voel, mag vra vir ‘n
heroorweging van die beslissing deur die volgende
meerdere kerkvergadering met in agneming van artikel
44.3”.
1.3.9 Artikel 66
Hierdie artikel, wat handel oor die opheffing van tug
maatreëls, hinder. In die reeds genoemde Gerefor
meerde Kerkordes kom daar nie so ‘n artikel voor nie.
Die betrokke kerkordes bevat in die verband ‘n artikel
oor “versoening”. Dit is ‘n veel beter vertolking van
die doe! van die tug, as “die opheffing van
tugmaatreels”.
1.4 DIE TUGREGLEMENT
1.4.1 Is ‘n tugreglement nodig en wenslik?
Die noodsaaklikheid van die tugreglement is nie in
1974 toe dit die eerste keer aan die Algernene Sinode
voorgelé is, beredeneer nie.
1 Wat betref die nuttigheid van so ‘n reglement om
tughandeling te struktureer: Dit mag vir kerkrade die
tughandeling makliker laat voorkom, omdat die stappe
nou uitgespel word. Juis daarin lé egter die verydelinge
van die wese van die tug as pastorale handeling. Die
pastorale gesprekskarakter van die tug word nou ver
yang met ‘n meganiese prosesmatige nakoming van
reglementêre reels vir die hantering van die tug. Die
hantering van die tug as ‘n proses wat reglementer
bepaal is, bring die ideaal van artikel 58, dat diegene
wat die tug uitoefen, beleef moet word as “vaderlike
opsieners” en dat die tug as “geestelike karakter” ge
handhaaf moet word, ernstig in die gedrang.
*

Waarskynlik was die vrees vir moontlike hofgedinge

wat uit tughandelinge kan spruit, die belangrikste
motivering vir die daarstelling van die reglement. Die
indruk word versterk deur die feit dat die hele struk
tuur wat die reglement aan die tughandeling gee,
duidelik uit die siviele reg ontleen is.
Dit is duidelik dat die belangrike vereiste by hof
gedinge, is dat die reels vir natuurlike geregtigheid
gerespekteer moet word, naamlik:
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noodwendig aan a! die tegniese prosedurevereistes
van die siviele reg en die burgerlike hof te voldoen.
(Vergelyk die voorgestelde nuwe formulering vir ar
tikel 60 by punt 1.3.3>.
1 .4.2 Verdere evaluering
Aihoewel die Kommissie daarvan oortuig is dat ‘n tug—
reglement nie bestaansreg het nie, is die opdrag ook
om die huidige reglement teologies te evalueer. Daar
om is ‘n paar verdere opmerkinge in die verband ter
sake:
1 die reglement bedien horn deurgaans van sterk
juridiese terminologie soos: “klag, klaer, partye, die
regte van kruisondervraging, appél, ens.”
2 die reglement wat in 1974 goedgekeur is, se op
skrif by punt 2 het gelui: “Die verhoor deur ‘n kerk
vergadering” (Acta p.144>. Waarskynlik het daar be
swaar teen die term “verhoor” gekom. Daarorn be
veel die ARK in 1978 aan: “die verhoor deur ‘n kerk
vergadering” word “die finale ondersoek deur ‘n kerk
vergadering” en die term “verhoor” word deurgaans
in dier voege verander”. (ACTA p.208>. Dit is duide
lik dat die oorspronklike opstellers van die reglement
die ondersoek van die kerkraad as ‘n “verhoor” ge
sien het en so gestruktureer het. Alhoewel die term
verhoor in 1978 vervang is met “die finale onder
soek”, is die inhoud van hierdie punt nie gewysig nie.
Die finale ondersoek in die huidige reglement bly in sy
wese ‘n verhoor. Dit is teologies heeltemal onaanvaar
baar.
3 Die reglement bevorder ‘n gees/klirnaat waarin die
“aangeklaagdes” suiwer op tegniese gronde die
bepalinge van die reglernent bestudeer met die oog
op skuiwergate en die manipulering van die proses met
die oog daarop “om los te kom”.
4 Die huidige reglernent is moeilik toepasbaar vir die
normale voortgaande tughandeling van die kerkraad.
Die huidige reglement maak byvoorbeeld slegs voor
siening vir tughandeling op grond van “klagtes en
gerugte”. Tughandeling as vrug van die verslag van
‘n ouderling by die kerkraad oor vrugtelose verma
ningsgesprekke met ‘n lidmaat, kan nie onder een van
hierdie kategorie rnaklik aan die orde korn nie. Som
mige aktuarii beveel aan dat dit as ‘n klag hanteer
word, terwyl ander dit as ‘n gerug sien.
1.4.3 Slotsom
1 Die reglementering van die opsig en tug getuig van
kollegialistiese invloed en is in stryd met die Gerefor
meerde Kerkreg.
2 Die reglernentering van die tug verydel die pasto
rale motief en sty! wat deurgaans die tug behoort te
bepaal.
3 Die huidige reglernent is in sy wese gestruktureer
as ‘n juridiese verhoor en is as sodanig teologies to
taal onaanvaarbaar.

6.12.2.2 KOMMENTAAR VAN DIE ALGEMENE
1
2
3
4

luister na die ander party
niemand is ‘n regter in sy eie saak nie
onpartydigheid
aandag besteding.

Redls vir natuurlike geregtigheid kan in die tughande
Iing as pastorale gesprek verreken word sonder om

REGSKOMMISSIE OP DIE STUDIE

STUK VAN AKLAS OOR DIE KERK
LIKE TUG
1. ALGEMENE OPMERKINGE
Die studiestuk het verskeie grondliggende oogrnerke
nI.
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1 1 Om die tugprosedure as pastorale begeleiding in
teologiese sin te konstrueer,
1 .2 Om die tugreglement in sy geheel te skrap.
Daarteenoor moet egter in gedagte gehou word dat
die tughandeling by uitstek ‘n daad van kerkregering
is en dat ‘n algemene tugreglement die eenvormigheid
van tuguitoefening bevorder.
1 .3 In verband met die “teologiese perspektiewe op
die tug”, moet onthou word dat die beginsels van tug
uitoefening in die Kerkorde wel ook op die Woord van
God gebaseer is en dat teologie en kerkreg nie teenoor
mekaar staan nie. Die Skrif self vereis ook ‘n bepaalde
orde as teen die “broer was sondig” opgetree word
(Matt. 18:1 5v.). Die vraag is slegs of die formele orde
wat kerkpordelik vasgestel is, skriftuurlik verant
woordbaar is.
1 .4 Die stuk van AKLAS maak nie voldoende onder
skeid tussen die onderlinge vermaning van lidmate en
ampsdraers en die amptelike tuggebeure deur ‘n
bevoegde kerkvergadering nie. Die Tugreglement is
slegs op laasgenoemde van toepassing, en die doel
is slegs om verantwoordelike en billike optrede te ver
seker en nie om die pastorale begeleiding van die skul
dige uit te skakel nie.
1 .5 Ook die skerp onderskeid wat in die stuk gemaak
word tussen die pastorale benadering en juridiese op
trede is dus nie geregverdig nie. Alhoewel die tughan
deling aan sekere basiese formele vereistes moot vol
doen, is dit niks anders as geIntensifiseerde pastoraat
nie. Pastoraat is tog nie net ‘n liefdevolle vermanende
gesprek soos AKLAS te kenne wil gee nie. Dit behels
ook soms die neem van duidelike besluite om d~e heer
skappy van Christus oor sy gemeente te handhaaf.
2. VOORGESTELDE WYSIGINGE VAN DIE
KERKORDE
Ons let op sekere van die voorgestelde wysiginge.
2.1 Wysiging van art. 60
Die grootste probleem in verband met die voorgestelde
wysiginge is die vae terminologie waarin dit uitgedruk
is. Wat is die “toepaslike sake”, wie bepaal of die
gesprek met “liefde en geduld” gevoer is, wie is die
“betrokkenes”? Waarheen lei die hele aksie? Dis
duidelik uit die voorgestelde wysiginge dat sterk weg
gestuur word van die “ondersoek” wat volgens die
huidige artikel gedoen moet word. Die doel van die
ondersoek is om die waarheid van die beweringe te
ondersoek en om tot ‘n beslissing te geraak. Dan kan
tug toegepas word. Die voorgestelde wysiginge wil
geen ondersoek nie, maar slegs ‘n gereguleerde
gesprek. Waarheen lei die gesprek egter, en as die
“betrokkenes” nou nie positief daarop reageer nie,
wat dan? Om maar net met “pastorale begeleiding”
te volstaan, is tog onvoldoende as in gedagte gehou
word dat uiteindelik by art. 64 uitgekom moet word
d.w.s. dat definitiewe tugmaatreëls toegepas moet
word.
2.2 Wysiging art. 61.1
Die studiestuk het beswaar teen die begrip tugwaar
dige sondes wat teen die Woord van God, die belyde
nis en die Kerkorde indruis, en stel voor dat dit gewy
sig word om te ui: “wat teen die Woord van God soos
vertolk in die Belydenis en die Kerkorde indruis”. Dit
maak die tug egter baie moeilik hanteerbaar vir ‘n kerk
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vergadering. As ‘n predikant siekebesoek maar nie
huisbesoek doen nie, kan volgens die huidige kerkorde
like bepalinge teen hom opgetree word, omdat in art.
9.6 van die Kerkorde uitdruklik bepaal word dat huis
besoek deel van sy ampstaak is, en volgens art. 61.1
hot hy dour sy vorsuim hom aan ‘n tugwaardige sonde
skuldig gemaak. Word art. 61.1 gewysig soos AKLAS
voorstel, sal ‘n ringskommissie telkens voor vrae
geplaas word soos: Waar leer die Skrif dat dit sonde
is om siekebesoek te doen maar nie huisbesoek nie?
Waar vertolk die Drie Formuliere en die Kerkorde die
Skrif in die verband?
2.3 Wysiging art. 65.
In die hg van die uitgangspunt van die studiestuk dat
tug ‘n pastorale begeleiding is, is die weersin in regs
terme verstaanbaar.
Die basiese vereiste vir terme wat in ‘n reglement ge
bruik word, is of dit holder en duidelik is. ‘n Term soos
appél soos in die reglement gebruik, is duidelik en is
daarom deur die jare heen ook as ‘n kerklike term aan
va a r.
Die voorgestelde wysiging lyk na ‘n goeie alternatief,
maar dit wek baie praktiese vrae op. Die persoon wat
onder tug staan moot vra vir heroorweging. Maar wan
neer moot hy vra, waar, en hoe moot hy vra — monde
ling of skriftelik?

3. DIE SKRAPPING VAN DIE TUGREGLEMENT
Dit is die verdere standpunt van die studiestuk in die
hg van sy uitgangspunt dat die tug die vorm van ‘n
pastorale gesprek moot aanneem.
Hierteenoor moot gehandhaaf word dat die tugprose
dure tog ten doel het om die waarheid van die beweer
de oortreding vas te stel. Daarvoor is die vasstelling
van sekere prosedurereëls noodsaaklik om ‘n kerkver
gadering in staat te stel om met vertroue voort to gaan
met sy werk.
Sonder ‘n sodanige stel prosedurereels staan ‘n ring
voor groot probleme, by.: Wie sien toe dat die klag
tes behoorhik geformuleer is, sodat aan die eise van
die gemenereg voldoen word? Wat word gedoen as
die aangeklaagde nie die ringsvergadering wil bywoon
nie? Wat van die suiwering van die vergadering? Word
dit maar aan elke ring of voorsitter oorgelaat?
Herroeping van die tugreglement imphiseer verder dat
die voorlopige ondersoek deur die ringskommissie op
gehef word. Hiersonder sal ‘n ring moeilik die tug kan
toepas, veral in die geval van ingewikkelde leersake
en sake m.b.t. ergerhike sondes. Dit vereis gewoonhik
lang ondersoeke en vir ‘n ring met ‘n groot personeel
is dit ‘n feithik onbegonne taak.
Die Algemene Regskommissie het van die Algemene
Sinode ‘n staande opdrag om die tugreglement voort
durend te hersien, aan to pas en veral eenvoudig en
verstaanbaar te maak. Aan hierdie opdrag bly die kom
missie getrou, en ‘n hersiening van die vorm en sekere
artikels dien tans voor die Algemene Sinode.

6.12.2.3 Aanbevelings
Die Algemene Sinode besluit
dat artikels 58 tot 66 van die Kerkorde en die Algemene Tug
reglement gehandhaaf word,
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dat die staande opdrag aan die Algemene Regskommissie
om die Tugreglement aan te pas en te vereenvoudig waar
dit enigsins moontlik is, herbevestig word,
dat van die studiestuk van AKLAS kennis geneem word,
dat die revisie van die Tugreglement, soos deur die Alge
mene Regskommissie aanbeveel, deur die Sinode in behan
deling geneem word.
Punte 6.1 2.1 .2 en 6.12.1.3 van hierdie verslag word hier
mee afgehandei

6.12.3 HERSIENING VAN DIE TUGREGLE
MENT
6.12.1 Opdrag
Die Algemene Sinode 1 986 (Hand. 709, pt 45) het soos voig
besluit:
1. Die Algemene Sinode verwys die Tug reglernent na
die ARK om dit na te sien en te herskryf sodat 1 .1
die gees van die wêreldlike hot vermy word, en 1.2
dit makliker toeganklik sal wees.
2. Aan regs/kerkordekommissies van die sinodes en
aan ander belanghebbendes word geleentheid ge
gee om by die ARK insette in die verband te lewer”.
6.12.3.2 Die volgende stukke is ontvang:
1. Van die ring van Albanie waarin gevra word dat waar
‘n ringskommissie met ‘n ondersoek teen ‘n ampsdraer
begin, hy dit moet voltooi selfs al sou die ampsdraer uit
die amp tree terwyl die ondersoek aan die gang is.
2. Memoranda van N van Loggerenberg waarin hy pleit vir
die skrapping van Pt 3.2.8 van die huidige reglement.
3. Konsepreglement van Vrystaat deur die Algemene
Sinode na die ARK verwys as studiernateriaal (Agenda
511, Hand 709).
6.12.3.3 Uitgangspunte
1. Daar is gepoog om soveel as moontlik vas te hou aan
die bedoeling van Art 59 van die Kerkorde. Die volgende
uitgangspunte vloei hieruit voort.
2. Dat die reglement anti-formalisties moet wees. Daarom
is alle voorskrifte van prosedures wat gevolg moet word,
wie ‘n klag kan lé, ensovoorts, weggelaat.
3. Om die reglement toegankliker te maak is die bepalings
vir die onderskeie kerkvergaderings apart gerangskik. ‘n
Ring by. hoef dus net onder een opskrif te kyk vir bepa
lings wat op horn van toepassing is.
4. Daar is gepoog om die reglernent so kort rnoontlik te hou,
sonder orn van die basiese beginsels soos dat die klag
duidelik moet wees, dat albei die kante gehoor moet
word en dat niemand regter in sy eie saak moet wees
nie, prys te gee.
5. Eerder as dat die ondersoek ‘n soort geding tussen twee
partye is, is gepoog orn uitdrukking daaraan te gee dat
die ondersoek ‘n pastorale handeling is van die kerkver
gadering om uitvoering te gee aan Art. 59.
6. Punt 3.2.8 van die ou reglernent is ook problematies en
daarom is gepoog orn dit te vervang met ‘n alternatiewe
reeling soos in punt 3.2.12 van die voorgelegde stuk.
7. Die Kerkorde bepaal dat ampsdraers onder die tug van
die ring staan (Art. 63.3). Nou gebeur egter wat die ring
van Albanie in hulle stuk uitwys, naarnlik dat tussen die
ring en die kerkraad die tug heeltemal deur die mat val.
Om dit te voorkom is ‘n reeling soos in 3.2.2 van die
ingeslote stuk ingevoer — wat die ARK rneen nog altyd
voldoen aan die vereiste van Art 63.3 van die Kerkorde.
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TUGREGLEMENT
1.1 ALGEMENE BEPALINGS
1.1 ‘n Tugoridersoek deur ‘n Kerkvergadering begin
wanneer ‘n Kerkraad, ‘n Ring of ‘n Ringskomrnissie
‘n skriftelike klag ontvang of van ‘n verspreidende
nadelige gerug kennis neern.
1.2 Voordat ‘n klag of ‘n gerug na die aangeklaagde
deurgestuur word, word nagegaan of die inhoud daar
van ‘n tugwaardige sonde ingevolge Artikel 61.1 van
die Kerkorde aandui en dat die bewerings die aard, plek
en tyd van die beweerde sonde vermeld.
1.3.1 In die geval van ‘n klag is die klaer en die aan
geklaagde partye.
1.3.2 Die ondersoekkommissie of betrokke kerkver
gadering mag beide in die geval van ‘n klag en ‘n nade
lige gerug self ook getuies inroep ten einde alle moont
like inligting rondom die klag of gerug in te win.
1.3.3 Die doel van die voorlopige ondersoek deur ‘n
kommissie is orn alle rnoontlike inligting rondom die
saak in te win.
1.3.4 Die verslag van die komrnissie, wat alle tersake
inligting na yore kan bring, word aan die betrokke kerk
vergadering en partye voorgelê.
1.3.5 Die finale ondersoek deur ‘n kerkvergadering
is om die waarheid van die bewerings te bepaal en toe
paslike stappe te doen.
1.3.6 Getuies kan weer vir die ondersoek deur die
kerkvergadering opgeroep word.
1.4 ‘n KIag kan nie deur ‘n klaer sonder die toestem
ming van die kerkvergadering en die aangeklaagde
teruggetrek word nie.
1.5 Geen party is geregtig om ter vergadering deur
‘n pleitbesorger bygestaan te word nie.
1.6 Waar ‘n party, nadat aan horn behoorlik kennis
gegee is van die ondersoek weier om te verskyn of
geen aanvaarbare redes vir sy afwesigheid aanvoer
nie, word die ondersoek in sy afwesigheid voortgesit.
1.7 Behoudens die redlings in Bep. 1.6 hierbo word
die ondersoek deurgaans in die teenwoordigheid van
die partye voortgesit, en vrae kan deur die aanwesiges
oor- en weer gestel word.
1.8 Die lede van ‘n ondersoekkommissie of regs
kommissie het voile sittingsreg in die kerkvergadering
by die finale ondersoek.
1 .9 In ‘n ondersoek neem die kerkvergadering steeds
die aard en oogmerk van die tug soos in artikel 59 van
die Kerkorde omskryf in ag.
1.10 Suiwering van ‘n Kerkvergadering
1.10.1 ‘n Kerkvergadering wat die finale ondersoek
waarneem, word met ‘n volstrekte meerderheid van
die dienende lede gekonstitueer. Na die konstituering
suiwer die voorsitter die vergadering en die volgende
moet hulle onttrek:
1.10.1.1 Die partye:
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1.10.1.2 lede van die vergadering wat in die eerste
of tweede graad aan enige van die partye verwant is:
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deur die verantwoordelike kommissie wat in spoed
eisende sake namens die betrokke kerkvergadering
handel, vasgestel is.

1.10.1.3 getuies
10.10.2 Die lede van die ondersoekkommissie/rinqs
kommissie/Regskommissie se sittingsreg word nie ge
raak omdat hulle die ondersoek behartig het nie.
1.10.3 Die ede van die vergadering wat na die
suiwering oorbly, gaan dan voort met die finale on
dersoek.
1.10.4 ‘n Lid wat by die aanvang van die finale onder
soek sitting neem, behou sy sittingsreg totdat die saak
afgehandel is, behalwe in die geval van afwesigheid
wanneer hy sy sittingsreg tydens die verdere duur van
die ondersoek verbeur.
1.10.5 Kerkraadslede wat in die amp bevestig word
solank die ondersoek van die tugsaak voortduur, neem
ook nie sitting by die behandeling van die saak nie.
1.11 Koste
1.11.1 As algemene reel geld dat die koste van tugsake na aanleiding van ‘n nadelige gerug of ‘n klag by
‘n kerkraad en ‘n ring op die rekening van die betrokke
kerkvergadering kom, met dien verstande dat die par
tye self vir die koste van hul onderskeie getuies verant
woordelik is.
1.11.2 AlIeen appèllante, hetsy kragtens die tug
reglement of die geskilreglement, en persone en in
stansies wat ‘n gravamen teen ‘n besluit van die Al
gemene Sinode indien, geheel of gedeeltelik ver
antwoordelilk gestel kan word vir die vereffening van
die koste van hul sake, tensy die kerkvergadering
anders besluit.
1.11.3 ‘n Vergadering wat oor ‘n appèl beslis, word
aan die einde van die vergadering met ‘n verslag deur
sy kommissie vir finansies of in die geval van die sino
dale kommissie ‘n ad hoc-kommissie bedien, wat ‘n
beraming van die koste aan die tugsaak verbonde
bevat.
1.11.3 Die volgende word bereken:
1.11.3.1 Koste verbonde aan die opstel en die
duplisering van stukke;
1.11.3.2 Koste van die versending of die verspreiding
van stukke;
1.11.3.3 Noodsaaklike reis- en verblyfkoste van lede
van die ondersoekkommissies;
1.11.3.4 Noodsaaklike reis- en verblyfkoste van lede
van die kerkvergadering volgens die sinodale skaal in
hierdie verband.
1.11.4 Professionele regskoste mag nie in berekening
gebring word nie.
1.11.5 Nadat die beraming goedgekeur is, besluit die
vergadering aan wie betaling moet geskied en wie die
koste aan die tugsaak verbonde moet dra. Die skriba
behartig die administrasie van die koste.
1.11.6 Indien ‘n party aandring op ‘n buitengewone
vergadering van die sinodale kommissie of van die
sinode of die Algemene Sinode vir die oorweging van
sy saak moet hy, voordat van die vergadering kennis
gegee word, ‘n bedrag as kostewaarborg inbetaal 5005

2. Bepalings vir die kerkraad
2.1 Na ontvangs van ‘n klag of nadelige gerug
benoem die kerkraad, indien hy dit nodig ag, ‘n kom
missie van ondersoek.
2.2 Die kerkraad/kommissie voorsien die aange
klaagde of die persoon oor wie die gerug gaan van ‘n
skriftelike klag of die inhoud van ‘n nadelige gerug in
skrif.
2.3 In die geval van ‘n klag word die partye opgeroep
om saam met hul getuies vir die ondersoek aan te
meld.
2.4 In die geval van die nadelige gerug word die par
tye of die persoon om wie die nadelige gerug gaan op
geroep om saam met hul getuienis vir die ondersoek
aan te meld.
2.5 Die Kerkraad neem die stukke in teenwoordigheid
van die partye in behandeling. Die partye mag verdere
getuienis aanvoer en verduidelikings gee.
2.6 Nadat die partye die vergadering verlaat het,
neem die Kerkraad ‘n besluit.
2.7 Die ondersoekkommissie mag die Kerkraad in sy
besluitneming adviseer.
2.8 Indien bevind word dat ‘n klag of gerug waar is
word tugmaatreels soos in Art. 64.1 of 2 van die Kerk
orde bepaal, toegepas.
2.9 Indien die persoon wat ingevolge Art. 65 reg van
appèl het, hom deur die beslissing van die kerkraad
veronreg voel, kan hy binne 30 dae nadat hy van die
beslissing kennis geneem het, hom op die ring beroep.
Die redes vir die appél moet aangedui word.
2.10 Die Kerkraad lê alle stukke wat op die appèl
betrekking het op aanvraag aan die ringskommissie
voor.

3. BEPALINGS VIR DIE RING
3.1 Appèl teen ‘n tuguitspraak
3.1.1 By ontvangs van ‘n appèl vra die rings
kommissie alle nodige stukke by die kerkraad aan en
roep die appellant en verteenwoordigers van die
betrokke kerkraad op vir die aanhoor van die appèl.
Die kerkraad het die reg om skriftelik kommentaar te
lewer op die redes van die appèl.
3.1.2 By die Ringskommissie ondersoek na die ap
pel word genoegsame geleentheid gegee vir die
beredenering van die appèl. Nuwe getuienis op punte
van onduidelikheid kan toegelaat of aangevra word.
3.1.3 Die ringskommissie stel sy gevolgtrekkinge en
aanbevelings op skrif en lê dit tesame met alle stukke
wat op die appèl betrekking het, aan ‘n gewone of
buitengewone vergadering van die ring voor, wat op
grond van die geskrewe stukke oor die redes vir die
appèl beslis. Die beslissing word skriftelik aan die par
tye bekendgemaak. Die gevolgtrekkinge is na die ver
gadering van die ring op aanvraag vir die partye beskik
baar.
3.1.4 Die afgevaardigdes van die kerkraad teen wie
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se beslissing geappelleer word, het nie sittingsreg in
die ring by die behandelling van die appèl nie.
3.2 KIag of gerug
3.2.1 Wanneer ‘n klag teen ‘n ampsdaer ontvang
word of van ‘n nadelige gerug kennis geneern word,
stel die ringskornmissie die aangeklaagde volgens 1 .2
daarvan in kennis of tref reëlings dat ‘n voorlopige
ondersoek na die klag of gerug so gou moontlik deur
die ringskommissie gedoen word.
3.2.2 Waar ‘n tugondersoek reeds begin het (1 .1),
en die aangeklaagde of die persoon oor wie die
nadelige gerug gaan uit die amp bedank of hom/haar
onttrek gaan die ringskommissie en die ring voort om
alle beskikbare inligting in te win en dit te notuleer.
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3.2.11 Die ring stuur op aanvraag alle stukke wat op
die appèl betrekking het, asook ‘n skriftelike kornmen
taar op die redes van appél, aan die Sinodale Kommis
sie of Sinode deur.
3.2.12 Indien daar geen vergadering van die Sinodale
Kornmissie of Sinode na wie geappelleer word, binne
‘n redelike tyd in vooruitsig is nie, moet ‘n appellant
wat teen ‘n tugmaatreël appelleer, vooraf die be
raarnde koste van ‘n buitengewone vergadering van
die Sinodale Kommissie/Sinode by die skriba daarvan
inbetaal, by gebrek waarvan sy appél oorstaan tot die
eersvolgende vergadering van die Sinodale Kommis
sie.
4. BEPALINGSVIRDIESINODALEKOMMISSIE
/SIN ODE

Die vergadering mag ook bepaalde ‘gevolgtrekkinge
maak. Al hierdie stukke word dan aan die kerkverga
dering deurgegee wat op daardie tydstip opsig en tug
bevoegdheid oor die betrokkene het, vir tugtoepas
sing, indien nodig.

4.1 Appél teen ‘n tuguitspraak
4.1.1 By ontvangs van ‘n appél stuur die skriba van
die Sinodale Komrnissie ‘n afskrif van die gronde van
appél na die ringskomrnissie en vra al die stukke in
3.2.11 vermeld.

3.2.3 In gevalle van beweerde ergerlike wangedrag
deur ‘n ampsdraer, het die ringskommissie die be
voegdheid orn, nadat die klag ontvang is of van ‘n
nadelige gerug kennis geneern is, die betrokke amps
draer in die diens te stuit, tensy die ringskommissie
van oordeel is dat die klag van alle waarheid ontbloot
is. Die stuiting geskied met verantwoording aan die
ring en met kennisgewing aan die betrokkene en aan
die kerkraad of instansie in wie se diens hy staan.

4.1.2 Die skriba van Sinodale Kommissie Iê al die
stukke wat op die appél betrekking het aan die Sino
dale Regskornmissie voor vir advies aan die Sinodale
Kommissie of buitengewone vergadering van die
Sinode, of aan die tydelike Regskomrnissie van die
Sinode vir advies aan die Sinode.

3.2.4 Indien ‘n ringskomrnissie bevind dat die klag of
gerug ongegrond is, wys hy dit voorlopig van die hand
met kennisgewing aan die partye. Hierdie bevinding
bly van krag totdat die ring dit by sy eersvolgende ver
gadering bekragtig of verwerp.
3.2.5 lndien die ringskommissie oordeel dat die klag
of gerug nie sonder grond is nie, stel hy sy verslag op
skrif en roep binne ‘n redelike tyd die ring vir ‘n finale
ondersoek byeen. Aan hierdie ringsvergadering lé die
ringskomrnissie die verslag van sy ondersoek (dws,
die toepaslike gedeeltes van sy notules en bylaes) aan
die Ring en die partye voor.
3.2.6 Indien die ring dit wenslik ag, kan hy ‘n ander
ring in dieselfde sinodale gebied vra orn die voorlopige
of finale ondersoek oor te neem en af te handel.
3.2.7 Die Ring neem die stukke in teenwoordigheid
van die partye in behandeling. Verdere getuienis kan
aangebied word. Die ring kan ook verdere getuienis
aanvra.
3.2.8 In alle gevalle beslis die ring finaal oor die kiag
of gerug en maak dit aan die partye bekend. Indien
die aangeklaagde dit verlang, word aan horn ‘n afskrif
van die gevolgtrekkinge van die ring gegee.

4.1.3 Indien die Sinodale of tydelike Regskomrnissie
dit nodig ag of daartoe versoek word, kan die appel
lant en verteenwoordiger van die ring voor horn ver
skyn ten einde deur beredenering die geskrewe stukke
toe te hg. Die Regskommissie he sy gevolgtrekkinge
en aanbevehings skriftehik aan die Sinodale Kommis
sie of Sinode voor.
4.1.4 Lede van ‘n rnindere vergadering wat reeds ‘n
uitspraak in die saak gemaak het, het nie sittingsreg
in die Sinodale Kornrnissie of Sinode nie. Lede van die
sinodale kornmissie teen wie se beshissing geappelleer
word, het geen sitting in die Sinode nie. Die sittings
reg van lede van die tydelike of permanente Regs
kornrnissie bly onaangetas.,
4.1.5 Aan die begin van die ondersoek verklaar die
voorsitter van die Sinodale Kornrnissie of Sinode die
vergadering geslote. Daarna word die appèl oorweeg
in die hg van die advies van die Regskornmissie, en
die beshissing word aan die appellant bekend gemaak.
4.1.6 Waar ‘n persoon ingevolge artikel 65.2 van die
Kerkorde ‘n reg van appél na die Algernene Sinode het,
en hy daarvan gebruik wil maak, rnoet hy binne 30
dae nadat hy die beshissing van die Sinode/Sinodale
Kommissie ontvang het, sy appèh na die skriba van die
Algemene Sinodale Kornrnissie deurstuur. Die redes
van appél word duidehik geformuheer.

3.2.9 lndien bevind word dat die klag of gerug waar
is, word tugmaatreels soos in artikel 64.3 van die
Kerkorde bepaal, toegepas.

4.1.7 Op versoek he die skriba van die Sinodale Kom
missie/Sinode alle stukke wat op die appél betrekking
het, aan die skriba van die Algemene Sinodale Kom
rnissie voor.

3.2.10 Indien ‘n persoon wat onder artikel 65 van die
Kerkorde reg van appèl het, daarvan gebruik wil rnaak,
moet hy binne 30 dae nadat hy die beslissing van die
Ring ontvang het, na die Sinodale Kommissie of
Sinode appelleer. Die redes van appél word duidelik
gef orrnu leer.

5. BEPALINGS VIR DIE ALGEMENE SINODE
5.1 Die volledige stukke wat op ‘n appél teen die be
shissing van ‘n Sinode betrekking het, word minstens
drie maande voor die vergadering van die Algernene
Sinode in die hande van die skriba van die Algernene
Sinodahe Kornmissie gestel.
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5.2 Die vergadering word bedien met gevolgtrekkinge
en aanbevelings van die tydelike Regskommissie van
die Algemene Sinode of van die Algemene Regs
kommissie in geval van ‘n buitengewone Algemene
Sinode.

6.13.2 Bespreking van die voorstel van 1986
6.13.2.1 “Dat die gemeente ‘n groter aandeel kry aan die
beroeping self, onder andere deur die reg om
name aan die Kerkraad voor te lê” (AS p.712 pt.
6.1)
Dit is verbasend om te sien hoeveel onkunde daar by ons
gemeentelede bestaan oor die beroepstelsel. Baie dink daar
word aansoek gedoen, ander dink die dominee word ge
stuur, sommige het ‘n vae idee wat die beroepstelsel is.

5.3 Op ‘n geslote vergadering beoordeel die Alge
mene Sinode die saak en stel die partye dienoor
eenkomstig in kennis. Afgevaardigdes van ‘n Sinode
teen wie se beslissing geappelleer word, het nie sit
tingsreg in die Algemene Sinode wanneer die appel
behandel word nie.

As ‘n gemeente tot ‘n hegte eenheid saamgebind kan word,
sal die arbeid in die gemeente ook tot veel meer vrug ge
doen kan word as die nuwe predikant kom, want dan sal
die hele gemeente voel dat dit “hulle” dominee is, omdat
hulle ook ‘n aandeel gehad het in sy koms na die gemeente.

6. OPHEFFING VAN DIE TUG OP VERDERE
TUG MAATREELS
In geval van voiharding in die sonde of verset teen tug
maatredls en die noodsaaklikheid van die toepassing
van verdere tugmaatreëls, of van die opheffing van
bestaande tugmaatreels kom ‘n nuwe saak na yore
en word dit behandel deur die personeel van die
betrokke kerkvergadering wat op die tydstip in diens
is of daartoe afgevaardig word.

6.12.3.5 Aanbeveling: Die Algemene Sinode keur die
Tugreglement goed.
6.12.4 REGLEMENT VIR DIE BESLEGTING VAN
KERKLIKE GESKILLE
6.12.4.1 Dieselfde as die ou reglement pp. 65-67 van “Die
Kerkorde” Oktober 1986, met die volgende wysigings:
Par. 1 .3 — skrap eerste sin vanaf “By die ondersoek”
tot by “uiteengesit”.
Par. 2.6 — skrap tweede sin vanaf “By ‘n ondersoek”
tot by “van toepassing is”.
Par. 2.7 — skrap eerste sin vanaf “By die ondersoek”
tot by “van toepassing is”.
Par. 3 — skrap laaste sin vanaf “en dieselfde”
sinode gevoig”.

—

—

—

—

tot by “die

6.12.4.2 Aanbeveling: Die Algemene Sinode keur die
wysigings goed.

6.13 DIE BEROEPSTELSEL

Vorster vat die aandeel van die gemeente saam, alhoewel
daar nog elemente kan bykom wanneer hy Se: “Die
gemeente moet op die eerste Sondag na afkondiging dat die
leraar ‘n beroep ontvang het, tot verootmoediging en ge
bed en leiding opgeroep word. Ook sal die Sondag nadat
die leraar demissie ontvang het, vir die gemeente ‘n dag van
verootmoediging en gebed wees om die Here die regte persoon te vra.” (Vorster JD DIE BEROEPSTELSEL p79).
Teen die reg van lidmate om name aan die Kerkraad voor
te lé is daar geen beswaar nie aangesien die Kerkraad “die
plaaslike gemeente in sigbare georganiseerde gestalte” ver
teenwoordig (Kleynhans EPJ Gereformeerde Kerkreg Deel
3 p 41-42).
Die ruimte is egter nog nooit in ons Kerkreg geskep vir ‘n
groter aandeel van die gemeente by die beroeping prose
dure nie.
Wanneer daar egter ruimte geskep word vir ‘n groter aan
deel van die gemeente by beroeping sal daar ook ‘n groter
aandeel geskep moet word wanneer die predikant ‘n beroep
ontvang.
Die aandeel van die gemeente kan die volgende behels:
By beroeping
*
Die voorlé van name aan die Kerkraad tesame met voIle
*

*
*

besonderhede en motivering.
Verskaf van inhigting tydens ‘n pre-advies kommissie
/beroepingsvergadering.
Voorbidding.
Approbasie.

6.13.1 Opdrag van die Algemene Sinode
Die Algemene Sinode gee opdrag aan die ARK om die be
roepstelsel soos dit tans funksioneer deeglik te onder
soek met die oog daarop om die stelsel te wysig en aan
te pas en om ondermeer oorweging te skenk aan die vol
gende 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 lê.
2. Dat ‘n kommissie van pre-advies die ter saaklike in
ligting aangaande al die persone op die groslys mag ver
samel en die groslys mag “suiwer” in die hg van die
spesifieke behoeftes van die gemeente en ten einde te
verhoed 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 kerkraad moet raadpleeg.
4. Dat omruiling van standplase onder leiding en beheer
van die ring(e) waartoe die betrokke predikante behoort,
kan geskied. (As 1986 p.712 punt 61.).

By ontvangs van ‘n beroep:
*
Positiewe of negatiewe kommentaar oor die verdere of
nie verblyf in die gemeente van die predikant.
Motivering aan die Kerkraad oor voorafgaande punt.
*
Voorbidding.
Persoonhike mededehing aan die predikant.
Die aandeel van die gemeente sal werkhik eers tot sy voIle
reg kom as dit kombineer word met die besluit van die 1986
Sinode in punt 2 nI.
*

6.13.2.2 “Dat ‘n kommissie van preadvies nie ter saaklike
inligting aangaande al die persone op die groslys mag ver
samel — en die groslys mag “suiwer” in die hg van die
spesifieke behoeftes van die gemeente en ten einde te
verhoed dat ‘n totaal onbekende beroep sal word (AS 1986
p712 Pt 6.1).
Reeds in 1919 het ‘n Kommissie van die Raad van Kerke
voorgestel dat daar ‘n kommissie van pre-advies moet wees
wat kerkrade kan adviseer by die uitbring van beroepe. Die
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saak het nie voor die Sinode van 1919 gedien nie, maar is
volgens die “Post Acta” na die Sinodele Kommissie verwys,
wat in 1920 besluit het “Die vergadering oordeel dat ‘n
emendasie van ons beroepstelsel wenslik is.”
Voorts besluit hy om by die Sinode aan te beveel dat by elke
Ringsvergadering ‘n kommissie van drie persone sal aen
gestel word as Kommissie van Pre-advies by die uitbring van
beroepe in vakante gemeentes van die Ring.”
Die goed versorgde versiag is egter nie deur die Sinode van
1924 aanvaar nie, maar tog was dit nie die einde nie.
Voor die Kaapse Sinode van 1928 is die volgende voorstel
gelê: “U kommissie wil derhalwe die beginsel van ‘n Veka
ture Kommissie of ‘n Rings-Vakature Kommissie aanbeveel.
Ook hierdie voorstel is nie aanvaar nie.

ALGEMENE REGSKOMMISSIE
predikant verbreek word. Dit is nie reg nie. Twee partye bet
die kontrak gesluit en twee partye moet by die verbreking
betrokke wees. Die Kerkraad moet dus geken word.
Wenneer ‘n predikant ‘n beroep ontvang beboort by soos
volg op te tree
1. Hy stel die kerkreed en gemeente in kennis dat by beroep
is na ‘n ander gerneente. Hy vra voorbidding en leiding
van die gerneente en die kerkreed. Die leiding ken besteen uit feite wet die kerkraad aen born voorlê. Daerne
besluit die predikent en kom tot ‘n voorlopige beslissing.
2. Hy lê die beslissing met vermelding van redes aen die
kerkraad voor, wet intussen ook die wil van God gesoek
bet; en die kerkraad besluit dan ook. Die predikent ken
desnoods die vergadering verlaat as die bespreking en
beslissing gedoen moet word of die vergedering ken deur
die konsulent gelei word.

Die Transvaalse Kerk bet in 1944 weer aendag gegee aan
die kwessie van pre-advies. Daar was twee beskrywings
punte.

3. Indien die besluite van die kerkraad en predikant nie oor
eenkom nie, moet dear gesarnentlik na ‘n oplossing ge
soek word.

Die Sinode het besluit: “Hierdie saak word nie aanbeveel
nie, maar die Sinode besluit dat in buitengewone omstan
dighede die Kerkraad van so ‘n gemeente advies kan ver
lang van die moderetuur aangaande die geskiktheid en gewil
ligheid van predikante, en dat die so ingewonne advies deur
die betrokke kerkraad aan die betrokke gekombineerde Kerk
raad voorgelé meg word.”

As die bepaling van ons Kerkorde reg funksioneer sal ‘n
menigte van besware daardeur uitgeskakel word. Twyfel oor
die leiding van die Heilige Gees sal verdwyn — die Gees bet
nou die kerkraad, gemeente en predikant efsonderlik en
gesamentlik gelei, dit sal nie meer voorkom dat ‘n beroep
eangeneem en later weer bedank word nie, kerkraad en
gemeente en predikent sal mekeer weer beter verstaan soos
Vorster ook se: “Deerby sél dit, en kán dit ook, eileen bellsame gevolge he. As die kerkreed weier om die leraar te laet
gaan, sal by in geloof en gemeenskap met die Here voel dat
by opnuut beroep is. As die Kerkraad born help om tot ‘n
beslissing te korn om te gean, ken dit net vir lereer en
gemeente goed wees om so ‘n verendering te meek.” (Vor
ster JD Die Beroepstelsel p63).

Die oplossing moet dus in’ n pre-advies kommissie van die
plaaslike gemeente gesoek word.
So ‘n pre-advies kommissie moet dan verkieslik uit kerk
readslede bestaan wat die name van moontlike kandidate
kan nagaan. Sodoende sal daar ook nie onverantwoorde
beroepe uitgebring word nie.
As die huidige beroepstelsel behou of verander word, moet
daar meer gemaak word van ‘n pre-advieskommissie. Die
gemeente moet ook name ken voorstel, sodat die same
werking van die gerneente ook tot sy reg ken kom.
Wanneer so ‘n stelsel reg funksioneer sal die blinde beroepe
heeltemal uitgeskakel word.
By die beroeping van professore en lektore word vooraf ‘n
“curriculum vitae” van die kandidate opgestel.
Dit is ‘n beginsel wet met vrug ook by die beroeping van
predikante toegepas kan word. En dit ken deel wees van
die opdrag van die pre-advieskommissie.
6.13.2.3 Dat ‘n predikant nie alleen en eensydig kan be
sluit oor die aanname of bedanking van ‘n beroep
nie, maar dat hy die Kerkraad moet raadpleeg.
Wanneer ‘n leraar van ‘n gemeente ‘n beroep na ‘n ander
gemeente ontvang, moet hy dit ean sy gemeente en kerk
read bekendmaak, indien moontlik gelyktydig met die afkon
diging daarvan in die beroepende gemeente. Die kerkraad
bet den die reg om hom amptelik van advies te bedien. Hier
die advies ken op so ‘n wyse geskied dat eileen die betrokke
leraar die inhoud dearvan weet.
Hier is ‘n beginsel wet wel in die Kerkordes steen, maar
wearvan weinig tereg korn in die praktyk.
Dear is ‘n probleem wet aktueel is. Dit behels ‘n ongerymd
heid wat daarop neerkom dat ‘n kontrak (die beroepsbrief,
wet ook regsgeldigheid bet> wet deur twee partye (die kerk
read en die predikant) aengegaan is, nou eensydig deur die

6.13.2.4 Die omruiling van standplase onder leiding en be
heer van die ring(e) waartoe die betrokke predi
kante behoort kan geskied.
Die seek bet al deur die jare verskeie formulerings onder
gean en is uiteindelik geskrap.
1. Die Algemene Sinode van 1966 bet bepeelde besluite
geneem.
2. Hierdie besluit van die Sinode is vir verdere formulerings
na die Regskommissie verwys (Acte, 1966, p.507).
3. Die Algemene Sinode van 1978 besluit op eanbeveling
van die ARK dat die besluit van 1 966 toy omruiling van
standplase herroep word omdat “Hierdie redling ... na
oordeel van die ARK nie eileen onprakties nie, maar ook
prinsipieel in stryd met die beginsel van geen afspraak
by beroeping” is. (AS 1978 p.202 en 203).
4. Huidiglik lui die besluit van die Algemene Sinode:
‘n Lereer wet vanweë siekte van homself of sy gesins
lede nie meer op ‘n spesifieke plek ken beerbei nie, ken
die dagbestuur van die Sinodale Kmmissie met ‘n gemo
tiveerde versoek nader na goedkeuring deur die kerkreed
en die ring/ringskommissie.
Indien die dagbestuur van die Sinodele Kommissie oor
deel dat die versoek meriete bet, stel die aktuarius die
broeder in die amptelike bled beroepbaar.
5. Toy die seek bet die AS heelwetwipplank gery meer keur
nogtans weer in 1986 ‘n ondersoek toy omruiling van
standplase goed.
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6. Dat die saak “prinsipieel in stryd met die beginsel van
geen afspraak by beroeping” is, moet met groot versig
tigheid hanteer word omdat ons hier met ‘n buiten
gewone geval te doen het. Daarom moet die Kerk hamself baie goed verantwoord in sy besluite wanneer ‘n
pradikant of eon v~n sy gosinslode woons siekte ‘n ver
skuiwing moet maak. In die alledaagse lewe kan enige
werknemer uit vrye wil ‘n verplasing vra of vir ‘n ander
P05 aansoek doen — en lei die Heilige Gees ook nie ons
lidmate in hulle werksituasie nie?
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6.13.3.2 Dat die bewering gegrond is blyk uit wat die
geskiedenis ons leer wat op die verskillende Sinodesittings
gebeur het.
6.13.3.3 In die soeke na ‘n oplossing sal die kerk/sinode
moet besef dat die kerk nie kan stagneet nie maai sLeeds
moet reformeer ook toy sy beroepingstelsel. Die moderne
lidmaat beleef die Kerk as oudmodies en argaies in sy sie
ning.

7. Die huidige besluit is ook nie effektief nie en die Kerk
kom nie sy verantwoordelikheid teenoor sy werknemers
na nie. Daarom is ‘n wysiging in die huidige stelsel ‘n
noodsaaklikheid.

6.13.3.4 In ‘n vernuwing van die beroepstelsel hoef skrif
beginsels nie oorboord gegooi te word nie en waar kerkorde
artikels verander of aangepas moet word of waar besluit her
roep of gewysig moet word, moet daarvoor ook nie terug
gedeins word nie.

6.13.2.5 Die beroepstelsel in die praktyk getoets
As na die huidige bepalings toy beroeping/benoeming gekyk
word bly nie al die beginseis wat ons so maklik neem toy
beroeping, staan nie by.

6.13.4 Aanbevelings:
6.13.4.1 Die Algemene Sinode besluit om die huidige
beroepstelsel in sy wese te behou en sekere aanpassings
goed te keur.

• 1 Beroeping van professore en dosente;
“3.1.2.1 Elke lid van die kieskollege het die reg om
vroegtydig skriftelik nominasies vir ‘n vakature in te
dien.
3.1.2.2 By die sluitingsdatum vir nominasies suiwer
die kuratorium die lys en stel die kuratorium ‘n nomi
nasielys op met ‘n volledige curriculum vitae van elke
kandidaat, wat betyds in die hande van die lede van
die kieskoilege vir bestudering gestel word. Hierdie
stukke dien as vertroulike inligtingstukke met die oog
op die beroeping.

6.13.4.2 Enige predikant of proponent wat ‘n verandering
van sy posisie begeer of op ‘n beroep wag, mag sy naam
met curriculum vitae stuur aan die AKAE wat die name ver
troulik hanteer en ‘n databank opbou.

3.1.2.3 Die kieskollege bring ‘n beroep uit nadat aan
die bepalings van die betrokke sinode(s) uitvoering ge
gee is en die voorwaardes van die universiteit nagekom
is. (Regi: Opleiding en Legitimasie” p34.). Onderhoude
word met elke kandidaat gehoull
• 2 Predikante in sinodale diens word benoem “deur die
Sinodale Kommissie uit ‘n groslys soos deur die
betrokke kommissie voorgelé en aangevul deur die
Sinodale Kommissie.”

O

6.13.4.3 Enige kerkraad of instansie wat ‘n beroep uitbring
kan die beskikbare name van die AKAE aanvra en die name
in die hande stel van die Pre-advies kommissie wat die kerk
raad in hierdie verband lei.
6.13.4.4 ‘n Pre-advieskommissie word deur die Kerkraad
benoem.
6.13.4.5 Enige Iidmaat van die gemeente mag name aan
die Pre-advies kommissie verskaf wat beoordeel word. In.
dien nodig kan inligting oor sodanige persone bekom word.
6.13.4.6 Die Pre-advies kommissie het as opdrag om alle
inligting as streng vertroulik te hanteer in die beoordeling
van die persone wat geskik geag word om as groslys aan
die Kerkraad vir beroeping voor te lê.

Die betrokke kommissie het dus die geleentheid om die
kandidate te bespreek voor ‘n groslys saamgestei word.

6.13.4.7 Minstens drie name word in alfabetiese volgorde
aan die Kerkraad voorgele vir beroeping. Die voorlegging
neem nie die reg van die Kerkraad om die groslys aan te vul
weg nie.

3 ‘n Predikant kan aansoek doen vir ‘n pos by die Bybel
genootskap, die SAUK se godsdiensdepartement,
Transwêreldradio, die ACSV en ontvang voile
predikante status.

6.13.4.8 Nadat vrae oor die kandidate gestel is en inligting
verskaf is, beroep die kerkraad volgens die huidige bepalings.

04 Predikante wat in die SAW, SA Polisie en Gevangenis
diens, beroep word: word in die meeste gevalle vooraf
gekeur — en ‘n groslys word aan ‘n kerkraad voorgele
waaruit iemand beroep word.
Uit die voorbeelde — en daar kan nog meer genoem word
— is dit duidelik dat die kerk in die toepassing van beginsel
toy beroeping nie konsekwent is nie.
6.13.3 Is daar ‘n oplossing?
6.13.3.1 Alvorens na ‘n oplossing gesoek word, dien ‘n
aanhaling uit die Kerkbode van 4 Junie 1941 op p.1051 mis
kien ‘n doel:
“n Mens kom soms onder die indruk dat die H.E. Vergade
ring vir die moeilikhede terugdeins en dat die maklikste weg
volg: ‘n mosie van orde reel die hele saak van die tafel af
en die arbeid van die Kommissie oor die Beroepstelsel is met
een veeg van die hand van tafel in die snippermandjie.”

6.13.4.9 Die verdere hantering van die beroep geskied vol
gens die huidige bepalings.

7. REV~SIE VAN D~E KERKORDE
Behalwe wysiginge wat reeds onder ander paragrawe van
hierdie verslag aangevra is beveel die kommissie die vol
gende aan:
7.1 Wysig Art 5.3.1 soos voig: Vervang “Kaapland” met
“Wes”-Kaapland en voèg by na “Transvaal”” en
Oranje-Vrystaat”.
7.2 Art 31.4 Voeg by na “gemeentes” die woorde “of ont
binding van gemeentes”.
7.3 Art 40.1.4 vervang “diens het” met “diens met”.
7.4 Art 44.3 Voeg by na “vereis” “(Kyk Art 65.2)”
7.5 Art 45.2 Wysig “Art 44” na “Art 44.1”.
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7.6 Art 48.3.5. Voeg by na “ouderling” die woorde “van
die betrokke gemeente”.
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*
*
*

op wettige wyse beroep (of verkies) is
die nodige approbasie verkry het, en
bevestig is nie”

7.7 Art 51. Vervang “of” met “en”.
7.8 Art 55. Skrap “as kerk” (AS 1986 p 701 pt 18).
7.9 Art 64.4.3 se Iaaste gedeelte word gewysig om te lees
en met opskorting van die voorreg om beroep te word”.
7.10 Art 71.4. Skrap die woorde “n twee-derde meerder
held van
MOTIVERING: Die ekumene is tans vloeibaar en vereis
steeds nuwe besinning en optrede. Geen ander Gereformeer
de Kerk het ‘n sodanige bepaling wat die omvang van
ekumeniese verhoudinge met die handhawing van die be
lydenis gelykstel deurdat vir wysiging ‘n twee-derde meer
derheid vereis word nie.

8. WYSIGING VAN REGLEMENTE
8..1 REGLEMENT VAN ORDE
8.1 .1 Aanbeveling: Die volgende wysigings word deur die
Algemene Sinode goedgekeur.
8.1 .1.1 Bep. 2.2.5 Vervang “verenig” met “uitgebring”.
8.1.1.2 Bep 4.2 Vervang “gebring” met “geneem”.
8.2 DIE HERSIENING VAN DIE REGLEMENT VIR DIE
STATUS VAN PREDIKANTE EN PROPONENTE
8.2.1 Opdrag van die Algemene Sinode
8.2.1 .1 Die Sinode verwys die kwessie van toekenning
van status van predikante en proponente wat nie aan die
gemeentes verbonde is nie na die Algemene Regs
kommissie vir studie en verslag aan die volgende Alge
mene Sinode. (Handelinge AS 1986 bI 677 pt 5.5.1).
8.2.1.2 “Die Sinode besluit dat die Algemene Regs
kommissie opnuut ‘n indringende studie maak van die sta
tus van predikante, emeriti en proponente. Intussen word
die status quo gehandhaaf.” (Handelinge bI. 699 pt. 9.2).
8.2.2 Beredenering van artikels van die Kerkorde
8.2.2.1 Die taak tot hersiening van die Reglement vir die
status van predikante en proponente is ‘n he)e uitgroeise)
en pas op sommige punte nie goed by die artikels van die
Kerkorde nie. Daar bestaan ook enkele leemtes in die huidige
artikels van die Kerkorde waar dit bogenoemde saak raak.
Dit geld vera) die volgende artikels:
8.2.3. Aanbevelings omtrent relevant Kerkorde-artikels
8.2.3.1 Artikel 3 word soos volg gewysig
“3.1 Christus self deur die Heilige Gees verrig al die
dineswerk in sy kerk. Hy doen dit deur:
3.1.1 die dienswerk van al die gelowiges
3.1.2 die ampswerk van die drie besondere ampte, te
wete;
—
die van bedienaar van die Woord of predikant
—
die van ouderling
die van diaken.
3.2 * Hierdie drie ampte is gelykwaardig, maar word
in opdrag en werk onderskei.
*
By die uitoefening van hulle roeping mag geen
ampsdraer oor ander ampsdraers heerskappy voer
nie, aangesien Christus die enigste Hoof, Koning
en Meester van sy kerk is.
8.2.3.2 Artikel 4 word soos volg gewysig
“4.1 Niemand mag in die kerk van Christus in een van
hierdie ampte dien sonder dat hy

8.2.3.3 Artikel 5 word soos volg gewysig
“5.1 Vir die toelating tot die bediening van die Woord
word vereis
5.1.1 ‘n geskiktheid vir die amp
5.1.2 ‘n deeglike teologiese opleiding
5.1.3 die ondertekening van die Formuliere van Eenheid”
5.1.4 Art 5.2 — 5.3 bly dieselfde.
8.2.3.4 Artikel 9 word soos volg gewysig
“Artikel 9. die amp van die bedienaar van die Woord
omvat:
9.1 die bediening van die Woord van God
9.2 Die bediening van die sakramente
9.3 Die diens van die gebede
9.4 Die leiding van die eredienste
9.5 Die kerklike onderrig, in samewerking met die ander
ampte en die gelowiges
9.6 Die behartiging van die herderlike sorg, veral in die
vorm van huisbesoek, saam met die kerkraadslede
9.7 Die ywer vir die uitbreiding van die koninkryk van
God
9.8 Die regering, organisasie, leiding en bestuur van die
gemeente, saam met die ouderlinge en diakens.
9.9 Die uitoefening, saam met die ouderlinge en diakens,
van die opsig en tug oor die gemeente.
9.10 Die leiding van kerkraadsvergaderings.”
8.2.3.5 Die volgende reglement en wysigings word deur
die Algemene Sinode goedgekeur:

REGLEMENT VIR DIE REELING VAN DIE STA
TUS VAN PREDIKANTE EN PROPONENTE
1. ALGEMENE UITGANGSPUNTE
1.1 By elke aspek van die reeling van die status
(ampsbevoegdheid, arnpsverpligtinge en amps
regte) van die predikante en proponente moet
daarvan uitgegaan word dat dit Christus is wat
sy kerk regeer deur die Heilige Gees en deur sy
Woord, en dat Hy dit doen deur persone wat Hy
daartoe roep, in diens stel en toerus.
1.2 Die status of volmag vir die uitvoering van die
werk van bedienaar van die Woord is nie geled in:
—
bepaalde vermoëns of besondere kwalifi
kasies, of
—
‘n aparte geestelike stand wat beklee is met
‘n blywende eer of mag en wat verkry word
deur ‘n ordinansie nie.
Die status is gelee in die gehoorsaamheid in die
uitvoering van die opdrag wat in en met die amp
gegee is, en in gebondenheid aan die Woord van
God.
1 .3 Cm die status van predikante en proponente te
bepaal, is die taak van bedienaar van die Woord
omskryf in Kerkorde Art 9 en hiervolgens word
die bevoegdheid om die taak uit te voer, aange
gee.
1 .4 Ten opsigte van die bedienaar van die Woord
word onderskei tussen:
Die status van predikante
Die status van proponente.
2. DIE TAAK EN STATUS VAN PREDIKANTE
2.1 Elke predikant verkry die ampsbevoegdheid om
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al tien aspekte van die ampswerk in Art 9
beskryf, te verrig.
2.2 Vir die verkryging van die status van predikant
geld die volgende: Hy is iemand wat:
2.2.1 die roeping van Christus ontvang het
2.2.2 Die teologiese opleiding volgens die voorskrifte
van die kerk deurloop het en die vereiste eksa
men met goeie gevolg afgelê het
2.2.3 Deur die kerk ondersoek is na leer en ewe en
na geskiktheid vir die amp van bedienaar van
die Woord
2.2.4 Deur die kerk gelegitimeer en beroepbaar gestel
Is

2.2.5 Deur ‘n gemeente beroep is
2.2.6 In die gemeente in sy amp bevestig is
2.3 Persone wat weI beantwoord aan al die vereistes
vir die amp van bedienaar van die Woord, maar
wat nie in die amp staan nie omdat hulle nie in
‘n gemeente beroep en bevestig is nie, het die
voile status van predikant maar met beperkte
ampswerk. Hulle is die volgende:
2.3.1 Persone wat deur die kerk geroep is om as
professore en dosente teologiese studente op
te lei aan die drie teologiese opleidingsentra van
die kerk.
2.3.2 Predikante wat geroep is om in die kerk in breë
verband en in die samelewing ten dienste van
die Kerk en Koninkryk te werk. Hulle is predi
kante in diens van:
2.3.2.1 Sinodes of van die Algemene Sinode
2.3.2.2 ‘n ring of van ringe vir ‘n gemeenskaplike
taak binne die ringsgebied(e)
2.3.2.3 Die Bybelgenootskap
2.3.2.4 Die SAUK se godsdiensdepartement
2.3.2.5 RadiokanseI
2.3.2.6 Die ACSV
2.3.3 Emeriti, dit is predikante wat met voile eer
weens die bereiking van aftree-ouderdom,
weens verswakte gesondheid of andersins uit
die diens van die kerk getree het (Art 141
2.3.4 Predikante wat met die oog op voltydse studie
verlof tot behoud van hulle status deur Alge
mene Regskommissie op aanbeveling van die
betrokke Kerkraad en Ring/Ringskommissie
verkry het by hulle demissie uit die gemeente.
Ringskommissies moet hulle vergewis van die
bona fide van die aansoeker.
2.3.5 Sodanige persone moet binne ses maande na
die veriening van behoud van status as be
dienaar van die Woord aan die Algemene Regs
kommissie bewys iewer dat hulle inderdaad be
sig is met studie.
2.3.6 Verder moet hulle jaarliks voor 31 Oktober ‘n
vorderingsverslag, gesertifiseer deur die studie
Ieier, by die Aigemene Regskommissie indien.
2.3.7 Die tydperk van verlof tot studie kan hoogstens
tot vier jaar verleng word.
2.3.8 Al die persone hierbo in kategorie 2.3 genoem,
verkry die status van bedienaar van die Woord
en mag al die ampswerk genoem in Art 9.1 tot
9.7 verrig, maar huile mag nie die bestuurs- en
regeerfunksies in die gemeente, genoem in Art
9.8 tot 9.10, verrig nie.
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3. DIE STATUS VAN PROPONENTE
3.1 Persone wat voldoen aan al die vereistes vir die
amp van bedienaar van die Woord, maar nie
beroep en bevestig is in ‘n gemeente nie, beklee
die posisie/status van proponent. So iemand is
gereed om in die amp van bedienaar van die
Woord gestel te word, maar wag net vir ‘n
beroep.
Dit is ‘n tydelike- en ‘n oorgangsposisie en wat
nie onbepaald kan voortduur nie.
3.2 Proponente mag ‘n gedeelte van die ampswerk
van bedienaar van die Woord verrig en wel soos
omskryf in Art 9.1, 9.3 tot 9.7. Huile mag nie
die sakramente bedien nie (Art 9.2>, en hulle mag
nie die bestuurs- en regeerfunksie in die
gemeente verrig nie (Art. 9.8 tot 9.10).
3.3 Proponente wat besig is met verdere studie moet
van die Algemene Regskommissie verlof kry om
die status van proponent te behou.
3.4 Van hulle word verwag om binne ses maande aan
die Algemene Regskommissie bewys te lewer dat
huile inderdaad besig is met studie.
3.5 Huile moet jaarliks voor 31 Oktober ‘n vorderings
verslag, gesertifiseer deur die studieleier, by die
Algemene Regskommissie indien.
3.6 Die tydperk van verlof tot studie kan hoogstens
tot vier jaar verleng word.
3.7 Proponente wat as dosente in ‘n teologiese yak,
Bybelkunde, Hebreeus en Grieks ingesluit, aan ‘n
inrigting vir tersiêre onderwys doseer, kan by die
Algemene Regskommissie aansoek doen om ver
lof tot die behoud van die status van proponent.
*
Hulle moet hulleself elke twee jaar by die Al
gemene Regskommissie aanmeld en met opgawe
van redes die aansoek hernu om die status van
proponent te behou.
3.8 Proponente kan ook by die Aigemene Regs
kommissie aansoek doen om behoud van die sta
tus van proponent indien hulle ander geestelike
werk in terme van Art 11.2 wil doen.
*
Hulle moet huilese(f elke twee jaar by die Al
gemene Regskommissie aanmeld en met opgawe
van redes die aansoek hernu om die status van
proponent te behou.
4. ‘n Evangeliebedienaar wat met behoud van status
uit die amptelike bediening getree het, of ‘n propo
nent, bly beroepbaar en hoef nie by ontvangs van
‘n beroep Colloquium Doctum af te lé nie, maar
moet die Belydenisskrifte opnuut onderteken. Hier
die ondertekening geskied in die teenwoordigheid
van die voorsitter van die kerkraad, wat die
betrokke stuk stuur na die aktuarius van die
betrokke sinode, wat dit aan die argief van die Al
gemene Sinode in Kaapstad vir bewaring besorg.
5. DIE TAAK EN BEVOEGDHEID VAN DIE
GELOWIGE
5.1 Elke ge(owige word deur Christus geroep en in
diens gestel van die drievoudige taak van profeet,
priester en koning om in die gemeente en in die
wêreld te leef tot eer van God, om te dien en te
getuig.
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5.2 Vir die uitvoering van hierdie taak verleen die Here
deur sy Gees die toerusting. Elkeen het egter die
roeping om homseif so goed as moontlik verder
toe te rus en te laat toerus.
5.3 Persone wat ‘n teologiese opleiding het of wat
toegelaat is tot die bediening of wat selfs as be
dienaar van die Woord in ‘n gemeente gedien het
maar wat nie die status van bedienaar van die
Woord of van ‘n proponent verkry het nie of wat
dit verloor het, het die posisie en taak van elke
gelowige in die kerk.
6. VERTOE IN VERBAND MET STATUS
Enige persoon wat ten opsigte van sy posisie as be
dienaar van die Woord of as proponent wat geraak
word deur ‘n beslissing van die Algemene Regs
kommissie, kan horn, met voorlegging van nuwe gege
wens, beroep op ‘n volgende vergadering van die Al
gemene Regskommissie.
7. DIE VERANDERING VAN TOEGESTANE
STATUS VAN BEDIENAAR VAN DIE
WOORD EN VAN PROPONENT
Persone aan wie die Algemene Regskornmissie ‘n
sekere status as predikant of proponent toegeken het,
behou hierdie posisie, ookal sou die Algemene Sinode
later besluit om wysigings aan te bring ten opsigte van
die status mits:
*

hulle in leer en lewe getrou bly aan die Bybelse

*

norme soos in die kerk geld
die besondere voorwaardes wat oorspronklik in
hulle geval gegeld het, dieselfde bly.

8. VERLIES VAN DIE STATUS VAN ‘N PREDI
KANT EN VAN ‘N PROPONENT
8.1 Verlies van status.
‘n Predikant of proponent verbeur sy status as
predikant of as proponent indien hy
8.1 .1 ‘n Werk aanvaar waarvoor hy nie in terme van
Art 11 .2 verlof tot behoud van status kan kry
nie. (Dit geld nie vir ‘n emeritus wat in terme
van Art 14 van die Kerkorde ult die diens getree
het nie) of
8.1 .2 in ‘n politieke bestuursliggaam dien of horn as
kandidaat in ‘n nominasie- of verkiesingstryd
op enige vlak van regering beskikbaar stel of
8.1 .3 horn deur Woord en daad van die Ned. Geref.
Kerk afskei, of
8.1 .4 wanneer hy sy bedanking om ander redes as
emeritaat in terme van Art 14 van die Kerkorde
by die plaaslike kerkraad indien en dit deur die
kerkraad met kennisgewing aan die ring of
ringskomrnissie aanvaar word, sonder dat of
voordat hy van die Algernene Regskornmissie
verlof tot behoud van die status ontvang het, of
8.1.5 skriftelik aan die skriba van die Algernene Regs
kornmissie kennis gee dat hy die amp van be
dienaar van die Woord of van proponent neer
lé, of
8.1 .6 geestelike dienswerk verrig waartoe hy van die
kerk geen roeping of sending ontvang het nie
en waarvoor hy geen verlof tot behoud van sta
tus van die Algemene Regskornmissie ontvang
het nie, of
8.1.7 deur ‘n sinode afgesit word, of
8.1.8 indien ‘n persoon wat gelegitirneer is en daar
na op een of ander stadium beroepbaar gestel
is en na 5 jaar na beroepbaarstelling nie die uit
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wendige roeping ontvang nie verbeur sodanige
persoon sy status.
8.1 .9 Dit is die verantwoordelikheid van die betrokke
kerkvergadering om die verlies van status van
persone onder hul opsig skriftelik aan die Skri
ha van die ARK vir publikasie cleLIr te stuur
8.2 Optrede by verlies van status
8.2.1 In alle gevalle van verlies van die status van be
dienaar van die Woord en van proponent, moet
die betrokke persoon sy akte van legitimasie
indien by die Aktuarius van die betrokke
Sinode.
8.2.2 Die betrokke kerklike instansie wat die saak van
die verlies van status hanteer moet die
genoernde stuk(ke) opvra waar die persoon
versuim om dit in te dien.
8.2.3 Die aktuarius van die betrokke sinode stuur die
stuk(ke) aan die skriba van die Algemene Regs
komrnissie.
8.3 Persone wat die bevoegdheid van predikant of
proponent verloor het, het die status van elke
ander gelowige in die kerk.
9. HERSTEL VAN
DIE STATUS VAN
PREDIKANTE EN VAN PROPONENTE
9.1 ‘n persoon wat sy status as bedienaar van die
Woord verloor het, mag slegs gelegitirneer word
9.1 .1 nadat die vereiste in Art 66.3 van die Kerkorde
nagekorn is
9.1.2 na die aflegging van colloquium docturn.
9.2 ‘n Predikant/Proponent wat sy status verloor het
deur afsetting of bedanking en wat vir herstel van
status aansoek wil doen, moet die volgende
prosedure volg:
(Cu 7.3.2.1 tot 7.3.2.8 volg net so maar dan as
9.2.1 tot 9.2.8)
8.2.3.6 Die volgende wysigings in die bestaande Reglernent
vir die status van Predikante en proponente word vir goed
keuring voorgele:
8.2.3.6.1 Bep 7.3.1. Wysig “die sinode” “die betrokke
sinode”.
8.2.3.6.2 Bep. 7.3.2.1. Wysig soos voig
“Hy moet skriftelik aansoek doen by die ring wat demissie
verleen het. lndien geen amptelike demissie verleen is nie
moet hy aansoek doen by die ring binne wie se gebied hy
bedank het of binne wie se gebied die gemeente of Iiggaam
val in wie se diens hy gestaan het onmiddeuik voor sy ver
lies van status.”
8.2.3.6.3 Bep. 7.3.2.2 Voeg by “Getuienis kan ook van
kerkrade en ringe ingewin word waar die persoon woonagtig
was voor hy uit die bediening getree het.
8.2.3.6.4 Bep. 7.3.2.6 word Bep. 7.3.2.5 en Bep 7.3.2.5
word Bep 7.3.2.4
8.2.3.6.5 Bep. 7.3.2.6. Wysig om te lees: “Indien die
Sinode/Sinodale Kommissie die aansoek hanteer, word die
applikant ingevolge Bep 5.2.1 .4 van die Reglement vir die
reeling van die opleiding en legitimasie van evangeliedienaars
ter vergadering ondersoek met inagneming van Art 66.3.2
tot 66.3.4
Indien die uitslag positief is word hy na die betrokke eksa
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men kommissie vir Colloquium verwys of in die geval van
Bep 8 van die Reglement vir die status van predikante en
proponente by die Algemene Sinode vir herstel van status
aanbeveel.
8.2.3.6.6 HERTOELATING VAN GESKEIDES TOT DIE
BEDIENING
Bep 8 van die Reglement bly onveranderd.
8.3 REGLEMENT: VERLOF VAN PREDIKANTE EN
SINODALE AMPTENARE
Verskeie interpretasieprobleme bestaan toy die huidige regle
ment. Daarom het die ARK die reglement herskryf.
8.3.1 Aanbeveling: Die Algemene Sinode keur die nuwe

verlofreglement goed.
REGLEMENT VIR DIE VERLOF VAN
PREDIKANTE EN SINODALE AMPTENARE
(Sinodale amptenare hierna predikante genoem)
1. Jaarlikse vakansieverlof
1 .1 Elke predikant is op ‘n jaarlikse vakansieverlof van
42 dae geregtig wat deur die kerkraad/kommis
sie gereëi en genotuleer word.
1 .2 Vakansieverlof kan oorgedra word na ‘n volgende
jaar, onderhewig aan die bepaling dat:
1 . 2. 1 ‘n Predikant op enige stadium slegs 30 dae
opgehoogte vakansie verlof tot sy krediet
mag he;
1.2.2
‘n maksimum van 30 dae opgeloopte
vakansieverlof by diensbeëindiging in kontant
uitbetaaibaar is.
2. Siekteverlof
2.1 Kerkrade/Kommissies kan aan predikante siekte
verlof met voile lewensonderhoud en toelaes toe
staan onderhewig aan die volgende riglyne:
2.1 .1 dat 120 dae in sikiusse van 3 jaar toegestaan
word.
2.1.2 dat indien die siekteverlof 120 dae oorskry, die
advies van die ringskommissie ingewin word.

3. Langverlof
3.1 Predikante is bo en behaiwe vakansieverlof, met
goedkeuring van die kerkraad/kommissie, gereg
tig op Iangverlof (met voile iewensonderhoud en
toeiaes) onderhewig aan die volgende voor
waardes:
3.1 .1 dat ná verioop van drie jaar in dieselfde werk
kring ‘n predikant geregtig is op 30 dae lang
verlof;
3.1.2 dat iangverlof daarná bereken word op die ba
sis van 10 dae per jaar diens;
3.1 .3 dat ‘n predikant op enige stadium ‘n maksimum
van 90 dae langverlof tot sy krediet mag he;
3. 1 .4 dat iangverlof nie van een gemeente/werkkring
na ‘n ander oorgedra kan word nie;
3.1 .5 dat die waarde van die helfte van uitstaande
regsgeldige langveriof met die goedkeuring van
die kerkraad/kommissie, slegs by diens
beeindiging uitbetaalbaar is.

4. Studieverlof
4.1 ‘n Predikant mag studieverlof aanvra.
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Die volgende voorwaardes geld:
4.1 .1 dat indien die studietydperk anger as ‘n jaar
duur, hy verpiig is om demissie by die kerk
raad/kommissie aan te vra;
4.1.2 dat hy self reëiings tref met die Algemene
Regskommissie met betrekking tot behoud van
status indien van toepassing;
4.1 .3 dat indien studieverlof as vergunning toegeken
word, daar vir plaasvervangende diens voor
siening gemaak word;
4.1 .4 dat die kerkraad/kommissie die nodige finan
siële reelings met die predikant tref;
4.1 .5 dat die predikant gedurende studieverlof nie
aanspraak op sy voile iewensonderhoud en toe
laes het nie;
4.1.6 dat die studieveriof nie oploopbaar is nie;
4.1.7 dat die waarde van studieveriof wat nie
geneem is nie, nie in kontant uitbetaalbaar is
nie;
4.1 .8 dat die kerkraad/kommissie in hierdie verband
die advies van die Ringskommissie inwin.

8.4 REGLEMENT VAN AKLAS EN KERKORDE ART
40.2.5 en ART 67.5
8.4.1 Optrede van AKLAS
‘n Sekere verklaring van AKLAS in die reses noop die ARK
om by punt 4.5 van die Reglement van AKLAS ‘n byvoe
ging te maak.
8.4.2 Aanbeveling
Die Algemene Sinode besluit om by punt 4.5 van die AK.
LAS reglement die volgende te voeg: “(Kyk Kerkorde Ar
tikels 40.2.5 en 67.5)”

9. ANDER SAKE
9.1 BEVESTIGING VAN PROPONENTE
DOSENTE/PROFESSORE

AS

9.1.1 Die Algemene Sinode het besluit dat proponente wel
beroepbaar is as dosente/professore in die teologiese
fakulteite. Die ARK se interpretasie is dat hulie by beves
tiging predikantstatus verkry.

9.1.2 Aanbeveling
9.1.2.1 Die Algemene Sinode besluit dat proponente wat
as dosente/professore na die drie teologiese fakulteite van
die Kerk beroep word, na bevestiging met handoplegging

predikantstatus verkry.
9.1.2.2 Prof JG van der Watt is sonder handoplegging
bevestig en die Algemene Sinode kondoneer die optrede.
9.1.2.3 Predikantstatus word aan prof JG van der Watt toe
geken.
9.2 STATUS BY EMERITERING
9.2.1 Probleemstelling
Baie onnodige navrae word deur die skriba van die ARK ont
yang deur predikante wat wil emeriteer omrede Sinodes se
bepalings bepaai dat “vooraf verlof tot behoud van status”
van die ARK ontvang moet word.

9.2.2 Aanbeveling
Die Algemene Sinode versoek Sinodes om bepalings wat
vooraf toestemming van die ARK vereis te skrap aangesien
emeriti sonder meer hul predikantstatus behou wanneer hulle
emeriteer.
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Die verskansing van die posisie van die predikantsvrou
Die verskansing van die posisie van die ouderlingsvrou
Die parallele “kerkstruktuur” vir vroue naas die van die
Kerkraad/Ring/Sinode/Algemene Sinode.

9.3 BEROEPBAARHEID VAN DIENSPLIGKAPELANE
(Agenda AS 1986 pt 3.1.13.4 Handelinge AS
1986 pt. 3 p.723)
9.3.1 Die besluit lui:

*

“3.2 ‘n Dienspligkapelaan in enige van die uniformdienste
is nie beroepbaar voor drie maande voor voltooiing van sy
diensplig wanneer sy naam in “Die Kerkbode” gepubliseer
word nie.”

9.5.2.2 Die Skriba van die ARK word versoek orn die stukke
wat deur die ARK ontvang is na AKLAS deur te stuur.

9.3.2 ‘n Problematiese situasie het gelei tot samesprekings
tussen ds CP Naude (Kapelaan-Generaal — SA Weermag)
en die ARK toy wysiging van die besluit.

9.6.1 Inligting: Volgens omsendbrief AS 233/89 deur die
skriba van die Kommissie van Orde moet die afgevaardigde
ouderlinge na die Algemene Sinode dienende ouderlinge
wees.

9.3.3 Aanbeveling
Die Algemene Sinode besluit om die besluit soos volg te
wysig:
‘n Proponent wat dienspligtig is, is nie beroepbaar vir
gemeentebediening voor drie maande voor die voltooiing van
sy diensplig, wanneer sy naam in die Kerkbode gepubliseer
word, nie”. (Pt 3.3
3.4 van die besluit van 1986 bly
dieselfde).
—

9.4 EIE HUISE VAN LERAARS BUITE GEMEENTE
GRENSE
9.4.1 Uit ‘n navraag wat ontvang is blyk dit dat daar al hoe
meer predikante is wat hul eie huise wil bekom. Die
problematiese is egter dat in sommige gevalle die beskik
bare huise buite die gemeentegrense val. Die geldende be
sluit is die besluit wat die Algemene Sinode in 1974 (Bladsy
669) geneem het.

*
*

9.6 INTERPRETASIE ART 35.7

9.6.2 Die interpretasie van die ARK oor die saak is:
9.6.2.1 Die betrokke sinode vaardig af.
9.6.2.2 Die Sinode se daad kan nie ter syde gestel word nie
9.6.2.3 Indien dit blyk dat ‘n afgevaardigde nie meer die
Sinode kan verteenwoordig nie as gevolg van dood, kerk
verlating, vertrek uit sinodale gebied, onder tug staan ens,
word die sekundus opgeroep.

9.6.2 Aanbeveling
Die Algemene Sinode dra dit aan die ARK op om ‘n studie
te maak toy die afvaardiging na meerdere vergaderings en
veral om die aangeleentheid duidelik te formuleer.

Die ARK is van oordeel dat die saak ondersoek moet word.

9.7 STATUS: TEOLOGIESE DOSENTE AAN UNISA
9.7.1 ‘n Skrywe is van die waarnemende rektor van UNI

9.4.2 Aanbeveling
Die Algemene Sinode verwys die aangeleentheid van eie
huise van Ieraars buite hul gemeentegrense na die ARK vir
studie en rapport aan die ASK/Algemene Sinode.

SA ontvang tesame met die versoek dat die ARK by die Al
gemene Sinode aanbeveel dat die woorde “en die teologiese
fakulteit van die Universiteit van Suid-Afrika” by punt
2.2.4.2 van die Reglement vir die status van predikante
en proponente bygevoeg sal word.

9.5 SINODALE
REGSKOMMISSIE
VAN
NOORD-TRANSVAAL i/s MEV MEIRING EN DIE
VROUEDIENS
9.5.1 Inligting: Die ARK het ‘n skrywe van die Regs
kommissie van Noord-Transvaal ontvang tesame met ver
skeie regsmenings en ander korrespondensie.
In die skrywes kom basies drie sake na yore:
*
*
*

Die verskansing van die posisie van die predikantsvrou
Die verskansing van die posisie van die ouderlingsvrou
Die parallele “kerkstruktuur” vir vroue naas die van die
Kerkraad/Ring/Sinode/Algemene Sinode.

9.5.2 Aanbeveling
9.5.2.1 Die Algemene Sinode verwys die saak na AKLAS
om in samewerking met die AKV aan die punte aandag te
gee ni

9.7.2 Die ARK is van oordeel dat die status quo gehand
haaf moet word aangesien daar wesenlike verskille tussen
die teologiese opleiding aan die drie Teologiese Fakulteite
van die Ned. Geref. Kerk wat konfessioneel en kerklik ver
bonde is en ander fakulteite wat dit nie is nie. Daarom kan
die dosente aan ander takulteite nie met dosente aan die
drie Teologiese Fakulteite gelyk gestel word nie.

9.7.3 Aanbeveling
Die Algemene Sinode besluit dat die status quo toy dosente
aan UNISA gehandhaaf word.
Hiermee beskou die Algemene Regskommissie sy taak as
afgehandel. Die vergadering word die seen van die Here
toegebid.
DR DCG FOURIE (VOORSITTER)
DS PL BEZUIDENHOUT (SKRIBA)
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AMPSBEDIENING EN EVANGELISASIE

18. Vers~ag van d~e

ALGEMENE KOMM~SSIE V~R
AMPSBED~ENING EN EVANGELISAS~E
Broer voorsitter en broers,
U kommissie het die eer om hierdie verslag van sy werk
saamhede in die afgelope reses aan u voor te Iê.

1. FUNKSDONE~NG
1.1 Die kommissie is volgens die reglement saamgestel.

1.2 RASOONALOSERONG
Die kommissie het volledig met die ad hoc-kommissie vir ra
sionalisering van die Algemene Sinode saamgewerk. Intus
sen het hy ook sy eie funksionering hersien en die volgende
maatreëls met die cog op kostebesparing en groter effek
tiwiteit getref:
*
Die vier “jaarvergaderings” is tot drie verminder.
*
Die opdragte van die Algemene Sinode is na studiekom
missies verwys wat sO saamgestel is dat die lede van ‘n
betrokke studiekommissie uit een geografiese gebied getrek
word, sodat reiskoste bespaar kan word.
*
Toe ‘n vakature in die pos van die sekretaresse ontstaan
het, is in oorleg met AKLAS by die AKF aanbeveel dat die
twee sekretariële poste van AKAE en AKLAS gekombineer
word.

1.3 PREDOKANT ON ALGEMENE SONODALE
DO ENS
1.3.1 Die AKAE beskik sedert 1983 oor die voltydse diens
van ‘n eie PASD in die persoon van ds M Smuts. Hy het in
tussen ‘n beroep na die gemeente Lynnwood aanvaar.
1.3.2 Die AKAE het, ter wille van die voortgang van die
werk van die kantoor, die gemeente Lynnwood versoek
om ds M Smuts toe te laat om op deeltydse basis die nood
saaklikste sake by die kantoor te behartig tot en met die Al
gemene Sinode.
1 .3.3 Die toekoms van die pos van die PASD vir Amps
bediening en Evangelisasie
In opvolging van die besluite van die Rasionaliseringskom
missie, het die AKAE oorweging geskenk aan twee alter
natiewe moontlikhede. Die eerste is om die skribaat aan een
van sy ede op te dra en die werk soveel as moontlik onder
die lede van die kommissie te verdeel. Die ander moontlik
heid wat oorweeg is, is dat die huidige pos van die kom
missie gekombineer word met een van die ander bestaande
PASD-poste.
Uiteindelik het die kommissie tot die slotsom geraak dat dit
noodsaaklik is dat ‘n voltydse ~05 vir die kommissie behou
moet word. Die kommissie motiveer graag die standpunt
soos volg:
1.3.3.1 Die AKAE het reeds voor die sinode van 1986 by
die destydse Breë Moderatuur gepleit vir ‘n ondersoek na
rasionalisering. In die gees het die kommissie sy eie werk
lading deeglik geevalueer ten einde seker te maak dat hy
nie werk doen wat nie by die Algemene Sinode tuis hoort
nie. ‘n Ontleding van hierdie versiag aan die sinode sal ook
duidelik toon dat die kommissie sy agenda streng hou by
dit wat werklik op sy terrein is. Die kommissie se pleidooi
vir die behoud van ‘n voltydse ~05 berus dus nie op die in-

standhouding van funksies wat verkeerdelik na hem toe
getrek is nie.
1.3.3.2 Die behartiging van die skribaat van die AKAE deur
‘n deeltydse skriba is deeglik beproef. Tot 1983 is die
skribaat van die AKAE deur deeltydse skribas gedoen. Ter
wyl daar groot waardering is vir die mate waarin hierdie
broeders die kommissie gedien het, het die dienste van ‘n
voltydse skriba die AKAE die afgelope sewe jaar in staat
gestel om in ‘n veel groter mate as vroeOr by sy eintlike teak
van navorsing, besinning en beleidsadvies uit te kom.
1.3.3.3 Die huidige versiag van die kommissie toon duide
lik dat demografiese- en ander veranderinge van ons dag in
grypende implikasies het vir die wyse waarop gemeentes
funksioneer. Indien die Algemene Sinode nie in sy beleids
besinning pro-aktief daaraan aandag gee nie, gaan die kerk
ontdek dat sy beleid verouderd en irrelevant raak en dat
gemeentes hulle al hoe minder daardeur Iaat lei. Met die cog
op sulke tydige adviese aan die sinode moet die AKAE in
staat gestel word om die nodige kwaliteit van navorsing te
bedryf.
1.3.3.4 Die AKAE het ook oorweging geskenk aan die
moontlikheid dat hierdie soort navorsing deur die drie
teologiese fakulteite se departemente vir praktiese
teologie/diakoniologie vir die AKAE gedoen kan word, sodat
die nodigheid van ‘n pos by die kommissie uitgeskakel kan
word. Die drie verteenwoordigers van die fakulteite op die
kommissie is egter eenstemmig daaroor dat dit, vanweë die
omvang van hulle eie werk, nie haalbaar is nie. Terselfder
tyd is die wisselwerking tussen die Fakulteite en die AKAE
vir albei van groot belang.
1.3.3.5 Daar is moeite gedoen om so ver as moontlik kun
digheid ook buite die lede van die kommissie te gebruik vir
navorsing en studie. Dit het duidelik geword dat die dienste
van ‘n voltydse persoon om sulke besinning te stimuleer en
te koördineer absoluut noodsaaklik is. In die vorige bedel
ing wear die kommissie met ‘n deeltydse skriba moes werk,
kon dit nie so gebeur nie.
1.3.3.6 Tot 1983 is die deeltydse skribaat deur predikante
in sinodale diens van verskillende gebiedsinodes behartig.
Dit moes noodwendig so gedoen word aangesien die per
sone reeds oor kantoorfasiliteite en personeel beskik het.
Die ontwikkeling van die werk van die AKAE maak dit tans
onmoontlik om ander kantore so te belas. Verder is die tendens by sinodes al meer om poste vir SKAE’s uit te skakel.
1.3.4 Aanbeveling:
Die Algemene Sinode besluit om die pos van predikant in
die diens van die Algemene Sinode met opdrag ampsbedie
ning en evangelisasie weer te vul.

2. BEGRENSONG VAN WERKSTER
REONE VAN AKAE, ASSK, AKDB
EN AJK
2.1 OPDRAG
Die Algemene Slnode het in 1986 besluit “om dit aan die
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ASSK, AKDB en AKAE op te dra cm indringend te besin met
die oog op die daarstel van die beste struktuur vir die
toekoms. Die ASSK sal die sameroepende kommissie
wees”. (AKTA 2.4.4.2 pp 380)

2.2 UHTVOERKNG
Verskeie samesprekings het tussen die bogenoemde kom
missies ter uitvoering van die opdrag plaasgevind. Heel gou
is besef dat die AJK ook in die samesprekings betrokke moet
wees. Die ASK het goedgekeur dat dit wel gebeur.
Die belangrikste resultaat van hierdie sarnespreking is dat
die kommissie tot die gevolgtrekking gekom het dat die in
deling van kommissies primer verdeel meet word tussen die
twee terreine van gemeentebediening en missionêre bedie
fling. Die implikasie hiervan is dat die kommissie aanbeveel
het dat die evangelisasiekomponent van die AKAE ocr
geplaas word na die ASSK.
Aangesien die Algemene Sinode se rasionaliseringskommis
sie ook opdrag gehad het om na die indeling van kommis
sies te kyk, is die voorlopige resultate van hierdie kommis
sie se werk aan hulle deurgegee, met die versoek dat dit
verder bestudeer meet word, met die cog op aanbeveling
aan die Sinode.
Die resultate van hierdie opdrag kom dus via die verslag van
die rasionaliseringskommissie voor die Sinode.

2.3 HAN DLE~DING: KOM~SSIES VIR AM PS
BED~ENING EN EVANGEUSAS~E
2.3.1 Opdrag
Die Algemene Sinode het besluit: “Die AKAE kry opdrag cm
‘n handleiding vir kommissies vir Ampsbediening en Evan
gelisasie van kerkrade en Ringe op te stel”. (ACTA 2.3 p
631)
2.3.2 Uitvoering
In die hg van die bogenoemde besinning oor die grensver
dehing tussen die kommissies van die Sinode het die AKAE
geoordeel dat die Slnode eers duidehik uitspraak moet gee
oor die presiese nuwe taakomleiding van die AKAE, veerdat so ‘n handleiding opgestel kan word.
2.3.3 Aanbeveling
Die Algemene Sinode gee opdrag aan die AKAE am ‘n hand
leiding vir kommissies vir ampsbediening en evangelisasie,
op rings- en gemeenteviak op te stel.

3. LANDWYE WETENSKAPLIKE OP
NAME (KERKSENSUS 1989)
3.1 OPDRAG
Die Algemene Sinode bet in 1 986 besluit:
“Die Sinode besluit om in 1989 ‘n handwye wetenskaphike
opname in die kerk te onderneem met die cog daarop cm:
“Die verloop van die belangrikste tendense wat in die vorige
opnames geIdentifiseer is, te kontroleer”.
“Die aannames in die prcjeksie van die behoefte aan
predikante in die toekoms te kontroleer en aan te pas”.
“Cm die belangrikste knelpunte wat in die vorige opnames
geIdentifiseer is, wetenskaphik te verklaar sodat die kerk in
die hg daarvan herstellende optrede kan corweeg.” (ACTA
3.6.5 p. 633)
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Dit is duidehik dat met hierdie opname die kerksensusse van
1981 en 1985 nou uitgebou word tot ‘n meer omvattende,
wetenskaplike cpname. Daar word nie net statistiese getalle
bereken nie, maar ock gestreef om bepaalde tendense te
evalueer en te verklaar.

3.2 UITVOERING ~N D~E OPDRAG
Ter uitvoering van die opdrag is die volgende gedoen:
3.2.1 Alle behanghebbende kommissies van die Algemene
Sinode is versoek cm doelwitte vir navorsing aan die sen
suskommissie van die AKAE deur te gee. Baie goeie
samewerking is van die betrokke kommissies ontvang. Die
kommissie kon ook daarin slaag om die meeste van hierdie
doehwitte in die opname te verreken.
3.2.2 Die kommissie het cok beshuit cm die patroon van
die vorige opnames te handhaaf en verder uit te bou. Dit
is behangrik aangesien die strukturering van die data wat met
hierdie opname ingewin word, sover moonthik vergehykbaar
meet wees met die van die vorige opnames.
3.2.3 Hierdie opname het wel in ‘n paar opsigte van die
vorige opnames verskil. Die behangrikstes is:
3.2.3.1 Prof Van Eeden het die kommissie geadviseer dat
dit nie nodig is om weer ‘n opname by elke huishouding in
die kerk te doen nie. Die rede hiervoor is dat die profiel van
lidmate soos in die vorige twee opnames bepaal, nie drasties
sal verander nie. Heelwat van die inhigting op die vraelys vir
huishoudings, is wel via die vraelys vir wyke bekom.
3.2.3.2 Die doehwitte wat deur die verskilhende kommis
sies gestel is, het twee nuwe vraelyste vereis:
*

Heelwat van die vrae op die terrein van die ampsvervul

hing van kerkraadshede, die belewing van die erediens, die
hidmate se siening van verskeie aspekte van die kerk se werk,
ens. het ‘n vraelys wat hoofsaakhik as meningsopname ge
struktureer is, vereis. Aangesien daar nie ‘n vraelys vir in
dividuele hidmate gebruik is nie, is besluit cm te volstaan met
‘n vraelys vir kerkraadslede. Die resultate wat op die terrein
bereik is, verteenwoordig dus die standpunt van die kerk
raadshede van die Ned Geref Kerk. In die meeste opsigte kan
dit waarskynhik ook as verteenwoordigend van die hidmate
van die kerk gesien word.
Die kommissie bet van verskeie kante versoeke ontvang
vir ‘n ondersoek na die rd en belewenis van die predikants
vrou binne die Ned Geref Kerk. Dit het uiteindehik ‘n eie vrae
lys vir predikantsvroue vereis. (Met die cog op kostebespa
ring is hierdie opname gekombineer met navorsing van die
Universiteit van Pretoria se Departement Argitektuur~na
pastorie-ontwerp. Dit verklaar die aantah vrae in verband met
pastoriëin die vraelys vir predikantsvroue).
*

Naas die bcgenoemde twee vraehyste is die vraehyste vir
saakgelastigdes, wyke en predikante behou.
3.2.3.3 ‘n Verdere nuwe dimensie in die jcngste opname
is dat die gemeentes wat daaraan deelgeneem het, vir die
eerste keer self direkte voordeel uit die opname trek. Aan
alle gemeentes is ‘n aanbod gemaak dat die resultate van
die betrokke gemeente met ‘n handleiding en ‘n eksemplaar
van Kerkspieëh III, teen geringe koste beskikbaar gestel word.
Dit bet talle gemeentes in staat gesteh om hierdie weten
skaphike data met die cog op ‘n eie gemeentebephanning te
benut.
3.2.4 Respons
Dit is met groot dankbaarheid dat gemeld kan word dat
82,69% van die gemeentes aan hierdie opname deelgeneem
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het. So ‘n mooi respons verseker dat die resultate wat met
die opname bereik word, as hoogs betroubaar aanvaar kan
word.
3.2.5 Koste
Die ondervinding wet met die vorige twee opnamos opge
doen is, het die kommissie in staat gestel om hierdie opname
in talle opsigte te verbeter en steeds die koste baie Iaag te
hou. Met die opstel van die versiag is die rekeninge nog nie
finaal afgerond nie, maar wil dit voorkom asof die sen
suskoste nie R60 000,00 behoort te oorskrei nie. (Die totale koste van die opname in 1985 was R56 000,00> In
vergelyking met ander soortgelyke opnames van veel kleiner
omvang, is hierdie ‘n baie billike bedrag.
3.2.6 Kundige medewerkers
Met die oog op die hoogste mate van wetenskaplike
betroubaarheid, het die kommissie weer gebruik gemaak van
sommige van die kundigste spesialiste op hulle betrokke
terreine.
ProN J van Eeden, wat ‘n deurslaggewende rol gespeel het,
om die eerste twee opnames op ‘n baie goeie wetenskaplike
basis te vestig, bet weer ‘n sleutelrol in die beplanning en
voorbereiding van die jongste opname gespeel. Ongelukkig
het hy ons op ‘n baie kritieke stadium na ‘n kort siekbed
ontval.
Die kommissie is dankbaar dat hy as plaasvervanger die
dienste van ds W J Schoeman van Voortrekkerhoogte-Oos
kon bekom.
Soos met die vorige opnames, het die kommissie weer die
dienste van prof D J Stoker van die RGN bekom, vir die
bepaling van die steekproefformules wat gebruik is.

3.3 RESULTATE
3.3.1 Met die oog daarop dat die resultate vir soveel as
moontlik instansies wat hierin belangstel, beskikbaar gestel
kan word, verskyn ‘n verslag van die opname onder die titel
“Kerkspieël III”. Dit behoort DV reeds voor die Algemene
Sinode te verskyn.
3.3.2 Soos wat die resultate beskikbaar geraak het, is dit
aan a> die betrokke kommissies wat daarby belang het, voor
sien. (Onder andere die AJK, AKDB, ASSK, AKLAS, AKE,
AFK en AKAE.)
3.3.3 Die Algemene Slnode het reeds in 1982 besluit dat
die data van hierdie opnames tot beskikking van alle bona
fide navorsers is. Dit is met dankbaarheid dat die kommis
sie kan rapporteer dat al hoe meer navorsers van die sen
susdata gebruik maak.

3.4 EVALUER~NG
3.4.1 Dit is duidelik dat die afgelope 3 wetenskaplike op
names van 1981, 1985 en 1989 die Ned Geref Kerk van
hoogs betroubare data voorsien het. Hierdie opname bied
aan die kerk die geleentheid om, naas statistiese data, hou
dings van sy kerkraadslede en leraars ten opsigte van
bepaalde sleutelvrae te peil. Dit is vir die effektiewe bedie
ning en beplanning van die kerk van die allergrootste belang
dat hiermee voortdurend rekening gehou meet word.
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3.4.3 Die kommissie is daarvan oortuig dat die kerk sou
skade ly indien hierdie verantwoordelike pad van ‘n vier
jaarlikse wetenskaplike opname nie voortgesit word nie.

3.5 AANBEVELDNGS
3.5.1 Die Algemene Sinode betuig sy opregte dank aan al
die gemeentes, kerkraadslede en predikantsvroue wat so
gewilliglik aan die opname van 1989 meegewerk het.
3.5.2 Die Algemene Sinode betuig sy opregte dank aan prof
D J Stoker van die RGN, Prof C F Smit en Mev E Mauwer
van die Universiteit van Pretoria vir die kosbare advies en
ander dienste ten opsigte van die wetenskaplike opname.
3.5.3 Die Algemene Sinode neem met leedwese kennis van
die afsterwe van Prof I J van Eeden. Die onbaatsugtige wyse
waarop hy sy kundigheid uit liefde vir die Koning van Kerk
in diens van die Ned Geref Kerk gegee het, word met
waardering onthou. Die Sinode betuig sy opregte meegevoel
met mev Van Eeden en haar kinders met hulle swaar verlies.
3.5.4 Die Algemene Sinode betuig sy opregte dank aan ds
W J Schoeman vir sy bereidheid am op baie kort kennis
gewing in die plek van Prof Van Eeden sy kundigheid in diens
van hierdie wetenskaplike opname van die kerk te gee. Die
Sinode waardeer veral sy oorgawe, gesindheid en harde
werk in die verband.
3.5.5 Die Algemene Sinode besluit dat ‘n verdere weten
skaplike opname DV in 1993 onderneem sal word.
3.5.6 Die Algemene Sinode doen ‘n beroep op alle gemeen
tes, kerkraadslede en Ieraars om met die opname van 1993
weer hulle getroue samewerking te gee.

4. GEMEENTEBED~ENANG
4.1 LIDMAATSKAP
4.1.1 OPDRAG
Die Algemene Sinode bet in 1986 besluit:
“Die studiestuk oor kerklidmaatskap word aan die AKAE op
gedra vir ondersoek en moontlike aanbevelings aan die vol
gende Algemene Sinode, indien nodig, in oorleg met die
ARK.”
Ter uitvoering van die opdrag bet die AKAE ‘n ad
hockkommissie benoem wat deeglike ondersoek gedoen
bet. Die resultate word bier opgesom onder hoofde “Lid
maatskap”, “Die eie aard van Gemeentes” en “Gemeen
tegrense”.
4.1.2 LIDMAATSKAP
4.1.2.1 Huidige standpunt
Die Kerkorde bevat geen artikel wat lidmaatskap van die Ned
Geref Kerk beskryf nie.
In 1982 bet die Algemene Sinode besluit: (Acta p 1231>:
“Elke gemeente bestaan uit:

3.4.2 Elke opeenvolgende opname het groter waarde as die
wat dit voorafgegaan bet, aangesien dit ‘n volgende punt
op ‘n grafiese lyn verteenwoordig wat die kerk in staat stel
cm met ‘n groeiende akkuraatheid neigings en tendense
binne die kerk te lees. Dit is van onskatbare waarde vir pro
aktiewe beplanning.

“1 Die belydende lidmate van die Ned Geref Kerk wat
binne die bepaalde grense, vir die gemeente deur die Ring
vasgestel, woonagtig is en wie se lidmaatskap deur die kerk
raad in ooreenstemming met die kerklike bepalinge daarom
trent erken en aangeteken is;
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“2 Die dooplidmate van die Ned Geref Kerk, dit wil sê die
gedoopte kinders van belydende lidmate wat binne die
gemeentegrense woon en ander lidmate wie se domisilie in
die gemeente is; en
“3 Die nog ongedoopte kindertjies van belydende lidmate
van die Ned Geref Kerk wat kragtens die verbond van God
in betrekking tot die gemeente staan.”
In 1986 het die Algemene Sinode in “Kerk en Samelewing”
(62—64) verklaar:

Die woonpiek van die persoon moet binne die geografiese
grense van die gemeente wees. Hierdie is nie ‘n Bybebse
vereiste nie, maar het blykbaar in die vroeë geskiedenis van
die kerk gebruik geword.
*

*
Die bidmaatskap moot dour die korkrood erken word on
aangeteken word. Hierin speeb kerkbike bepabinge ‘n rol.
*
‘n Nuwe Iidmaat wat in ‘n gemeente intrek, moet bewys
verskaf van sy lidmaatskap. Dit kan in die vorm van ‘n at
testaat, of ‘n bewys van Iidmaatskap geskied.
*

Dat geloof in die Drieënige God, en sy openbaring in die
Skrif, die enigste voorwaarde vir Iidmaatskap van die Kerk
van Jesus Christus is;
*

Dat die suiwer belydenis van die geloof die uitdrukking
is van gehoorsaamheid aan die Woord van God;
“~

Dat groot verskille in geloofsbelydenis skadelik is vir die
onderlinge gemeenskap en belydenis van die Kerk.”
“Kerk en Samelewing” verklaar ook verder (265, 266):

Die kerkraad het ‘n toesigverantwoordelikheid ten opsigte

van dit wat in die vorige punte genoem is.
4.1.2.3 Probleme in die huidige stelsel van lidmaatskapser
tifikate
Terwyl die huidige besluite en bepabinge in ‘n groot mate
praktiese uitdrukking gee aan die beginsebstandpunte ten op
sigte van kerklidmaatskap, is die kommissie daarvan oor
tuig dat die huidige stebsel van Iidmaatsertifikate en die
“oord rag van Iidmaatskap” van een gemeente na ‘n ander,
hierdie beginsebs grootbiks in die gedrang bring.
Dit het onder andere die volgende probleme tot gevoig:

“Geloof in die Drieënige God, sy openbaring in die Skrif en
die verwoording hiervan in die aanvaarde belydenisskrifte,
is die enigste voorwaarde om aan die Kerk van Jesus
Christus te behoort; daarom is hierdie geloof ook die fun
damentele voorwaarde om ‘n Iidmaat van ‘n Ned Geref
gemeente te word. Die Kerk moet toesien dat hierdie geloof
die regte inhoud het en dat dit opreg bely en uitgeleef word”.
Die Kommissie is daarvan oortuig dat die bogenoemde
standpunte Bybels is en in ooreenstemming met die be
Iydenisskrifte is.
Die vraag is egter of die praktyk rondom Iidmaatskap ge
noegsaam bydra tot die gestaltegewing van hierdie begin
sels?
4.1.2.2 Huidige praktyk
‘n Ontleding van die besluite van die Algemene Sinode en
bepalinge van die verskillende Slnodes toon dat die vereistes
vir lidmaatskap soos voig in die kerk funksioneer:
God verbind deur die verbond, die mens aan homself en
sy gemeente soos in die doop beseël. Hierdie beginsel is
Bybels.
*

Deur geboorte is ‘n mens deel van die gemeente. Dit moet
in die sin verstaan word dat ‘n kind wat uit gelowige ouers
gebore word, as deel va~ die gemeente gebore is en as
gevolg daarvan deel het aan die heilsweldade wat Christus
vir sy gemeente skenk. Trouens, die doop is ‘n bevestiging
dat ‘n persoon reeds aan die gemeente as yolk van God
behoort.
*

*
Geloof in die Drieenige God is die enigste voorwaarde vir
Iidmaatskap. Wanneer hierdie beginsel afgeskaf word, gee
die kerk sy wese prys.

Die groot belang van belydenis van daardie geloof. Dit
is ook ‘n skriftuurlike beginsel wat vas staan.
*

*
Dit is belangrik dat die belydenis geleef word. Hierin lé
die sigbaarwording van die Iidmaatskap. ‘n Inskrywing in
‘n register is geen waarborg dat ‘n persoon aan die kerk be
hoort nie, maar as ‘n persoon in God Drieenig gb, Jesus
Christus in die geboof omhels, sy geloof bely en uitbeef, kan
die wéreld en die medegelowiges God se genadewerk in ‘n
mens se ewe sien.

1 Die onnoukeurigheid met die oordrag van bidmaatskap
van een gemeente na ‘n ander, saam met die verhoogde
mobibiteit van kerklidmate, het ‘n situasie tot gevobg waar
in dit baie moeilik raak om die gemeente te identifiseer. Die
persepsie by lidmate dat hubbe Iidmaatskap eintbik via die
gemeente by die groot Ned Geref Kerk geseteb is, word deur
die huidige stelsel bevorder. Nuwe intrekkers word rustig
as deel van die gemeente behandel en die “oordrag van bid
maatskap” word ‘n formaliteit wat administratief afgehan
del word.
*

*2 Die bewys van Iidmaatskap het nie ‘n beperkte tyds
duur waarin hy geldig is nie. Dit kan selfs gebeur dat ‘n persoon so ‘n bewys aanvra van ‘n gemeente waarvandaan hy
40 jaar gelede vertrek het, dit inbewer by die gemeente waar
hy tans woon en dan sonder meer as “huisgenoot van die
geboof” aanvaar word.
*3 Die oordrag van bidmaatskap word heel onpersoonlik
gedoen. Lidmaatskapsertifikate word soms afgelees sender
dat iemand van die kerkraad die persoon ken of die persoon
in die erediens teenwoordig is.
*4 Die kerkraad aanvaar dikwels die verantwoordelikheid
om persone se lidmaatsertifikate met groot moeite op te
spoor, terwyb die lidmate nie persoonlik betrokke is nie.
*5 “Versteekte bidmate” wat tydens ‘n sensus opgespoor
word, word gewoonwe~ op die adreslys van die gemeente
bygevoeg en word as voorwerpe van ampsbediening
beskou, terwyl hulle in werklikheid evangelisasievoorwerpe
is. Dit het tot gevobg dat kerkraadsbede en beraars oorlaai
word ten opsigte van huble verantwoordebikhede wat amps
bediening betref, terwyb werklike evangebisasie sebde of ooit
uit die normale bediening voortvboei.
*6 Die grense tussen lidmaat en buitekerklike word so
vaag dat die kerk moeibik sigbaar word in die samebewing.
*7 Effektiewe gemeentebou raak baie moeilik omdat die
gemeente moeilik identifiseerbaar is en die besondere ampte
nie intensiewe aandag aan die opleiding van die werkbike bid
mate kan gee nie — omdat hubbe aandag en tyd opgeëis word
deur mense wat heebtemab passief is en verkies om on
betrokke te bby.
*8 Hieruit vobg dat die tug verwaarloos word en mm
waarde het omdat lidmaatskap “goedkoop” geword het.
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4.1.2.4 ‘n Nuwe stelsel is nodig
Die kommissie is daarvan oortuig dat dit dringend noodsaak
uk is dat die Ned Geref Kerk daartoe oorgaan orn slegs van
attestate gebruik te maak. Hoewel ons in die Bybel nie so
‘n duidelik ontwikkelde stelsel van oordrag van idmaatskap
tussen gerneentes kry nie, is daar tog gedeeltes soos Han
delinge 18:27 en Rorneine 16:1 ,2 waar daar aan Appollos
en Febe onderskeidelik getuigskrifte uitgereik is orn aan die
gelowiges van die gemeente waar hulle sou aankorn, die ver
sekering te gee dat hulle huisgenote van die geloof is.
Attestasie kan in breë trekke soos voig geImplementeer
word:
*

‘n Lidmaat wat ‘n gemeente verlaat, doen self aansoek

dat ‘n attestaat vir hom/haar en sy/haar gesin (indien van
toepassing) uitgereik word. Onder die aktiwiteite wat spesi
fiek op die attestaat vermeld word, is die erediensbywoning,
gebruik van nagmaal, besonderhede oor die doop van die
kinders, enige besondere ampswerk en deelname aan ge
meentebedrywighede en ‘n geskiedenis van die pastorale
versorging wat aan die lidmaat gegee is, indien toepaslik.
*

Die kerkraad reik attestate uit, onderteken deur minstens

twee ouderlinge.
Die attestaat kan alleen binne ses rnaande na die vertrek
van die lidmate uitgereik word as die lidrnaat daarom aan
soek doen. As dit nie binne hierdie tydperk aangevra is nie,
verval die moontlikheid om ‘n attestaat aan te vra.
*

As ‘n attestaat nie binne ses maande nadat dit uitgereik
is by die nuwe gerneente ingelewer word nie, verval dit.
*

*
Die persoon aan wie ‘n attestaat uitgereik is, doen by
die nuwe gemeente aansoek om lidmaatskap met die at
testaat as ‘n getuigskrif. ‘n Kommissie van die kerkraad ont
moet die aansoeker en verduidelik die gerneente-opset aan
die aansoeker wat dan gevra word orn horn te verbind tot
bepaalde betrokkenheid in die gemeente volgens sy gawes
en omstandighede. Die aansoek saam rnet di~ verbintenis
tot betrokkenheid dien dan voor die kerkraad. Die kerkraad
oorweeg die aansoek in die hg van die attestaat en die ver
bintenis tot meelewing.

*

Wanneer die kerkraad die aansoek orn Iidmaatskap goed

keur, word dit in die gerneente bekend gernaak by ‘n ere
diens, terwyl die Iidmaat teenwoordig is en aan die gerneente
bekend gestel word.
*
Nuwe intrekkers wat uit ‘n vorige Ned Geref gemeente
korn, rnaar ten spyte van volgehoue bearbeiding van die
kerkraad, verkies orn nie aansoek te doen orn attestaat nie
en nié by die nuwe gerneente aansoek te doen orn lidmaat
skap nie, bly die verantwoordelikheid van die gemeente
binne wie se grense hulle woon. Die verskil is egter dat hulle
dan as evangelisasievoorwerpe behandel word.

Lidmate wat uit onkunde versuirn orn binne die voor
geskrewe ses maande aansoek orn attestaat doen, maar tog
gretig is om by die gerneente in te skakel, word nie as evan
gelisasievoorwerpe behandel nie. Die nuwe gerneente waar
by die Iidmaat aansoek doen, tree in korrespondensie met
die vorige gerneente ten einde bevestiging van die vroeëre
betrokkenheid van die Iidmaat te verkry. Verder word die
aänsoek van so ‘n Iidmaat volgens die diskresie van die kerk
raad hanteer.
*

Die kommissie is daarvan oortuig dat die toepassing van hier
die benadering mettertyd daartoe sal bydra dat hidmaat
registers in ‘n groter mate ‘n ware aanduiding sal wees van
wie aan die gemeente behoort. Die kollegialistiese siening
van kerklidmaatskap wat by talle van ons hidmate leef, sal
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teegewerk word. Die moontlikheid word ook geskep dat
kerkhike tug en evangehisasie beter tot sy reg kan korn.
4.1 .2.5 Aanbevelings
4.1.2.5.1 Die Algemene Sinode beslult dat oordrag van lid
maatskap binne die Ned Geref Kerk vanaf 1 April 1992 slegs
by wyse van attestaat sal geskied en wel so dat lidmate op
grond van ‘n attestaat by ‘n nuwe gemeente waarheen hulle
verhuis aansoek om lidmaatskap moet doen.
4.1.2.5.2 Sinodes word versoek om hulle besluite en
bepalinge in die verband in ooreenstemming met hierdie be~
ginselbesluit te bring en wel so dat gemeentes die grootste
mate van ruimte het om dit volgens eie omstandighede en
bedieningstrukture toe te pas volgens die riglyne in punt
4.1.2.4.~

4.2 DOE EOE AARD VAN GEMEENTES
4.2.1 Demografiese veranderinge bring mee dat gerneentes
in ‘n groter wordende verskeidenheid van tipes onderskei
kan word, byvoorbeeld: Klein plattelandse gemeentes, groot
dorpgemeentes, metropohitaanse/voorstedehike gemeentes,
woonstelgemeentes, middestadgemeentes, nywerheidsge
oriënteerde gemeentes, mihitêre gemeentes, studentege
meentes, ens.
Die vraag is in watter mate hierdie verskillende soorte
gemeentes van mekaar verskil en eiesoortige eise aan die
ampsbediening van leraars stel. Die vraag kan slegs deur
behoorhike navorsing beantwoord word. Met die oog daarop
het u kommissie in die afgelope kerksensus ‘n voorlopige
ondersoek in die verband ingebou. Die resultate daarvan be
hoort deur die nuwe AKAE deeglik ondersoek te word.
In die hg van die resultaat behoort die kerk vir homself uit
te maak in watter mate ‘n groter soepelheid aan die dag gelé
kan word sodat gemeentes elkeen volgens eie aard en karak
ter kan ontwikkel. Aan die een kant is daar die gevaar dat
‘n gemeente in eensydighede kan opgaan volgens die aan
leg en belangstelling van die dominee. Aan die ander kant
is die gevaar dat gemeentes en hulle leraars oneffektief raak,
vanweë ‘n te groot druk tot eenvormigheid in bedieningspa
trone.
4.2.2 AANBEVELING
4.2.2.1 Die AKAE kry opdrag om ondersoek te doen na
die eiesoortige aard van verskillende tipe gemeentes, die im
plikasies daarvan vir die ampsbediening van Ieraars en die
kerk se beleid in die verband.
4.2.2.2 Die AKAE kry opdrag om ondersoek te doen na
die implikasies wat die erkenning van die eiesoortige aard
van elke gemeente vir die visitasie van die ring het.

4.3 GEMEENTEGRENSE
In die hele ondersoek na attestasie en die oordra van hidmaat
skap van een gemeente na ‘n ander, het die vraag na die
wenshikheid van die huidige stelsel van gemeentegrense na
yore gekom.
4.3.1 GEMEENTEGRENSE EN DIE SKRIF
Dit is reeds aangetoon dat die gebruik om gemeentes met
geografiese grense af te baken (parogiahe stelsel) nie Bybels
gefundeer is nie (4.1.2.2). Die herkoms van die stelsel he
in die geskiedenis van die kerk en hou waarskynhik verband
met die staatkundige indeling van ‘n land in bepaalde geo
grafiese distrikte. Verskeie demografiese veranderinge wat
met verstedehiking gepaard gaan, bring die vraag na die
wenshikheid van so ‘n stelsel na yore.
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4.3.2 VOOR- EN NADELE
Die huidige stelsel het beslis bepaalde bewese voordele. Die
belangrikste daarvan is waarskynlik dat:
Potensiële lidmate maklik geidentifiseer kan word.
Die gemeente se verantwoordelikheidsgebied duidelik
omlyn is.
*
Die hele land sistematies met gemeentegrense gedek
*
*

word.
*
Gerneentes nie so sterk dominee-gebonde is nie.
*
Die binding aan ‘n bepaalde gebied bestaan.
Hierdie stelsel het egter ook bepaalde nadele. Hieronder tel
onder andere:
*
*
*

Die gevaar om in ‘n volkskerk te ontaard.
Verpligte (nominale) lidmaatskap.
“Outomatiese” oordrag van Iidmaatskap.

4.3.3 ‘N OPLOSSING?
Die studiekommissie van die AKAE het na aanleiding van
hierdie probleem wat geldentifiseer is, ‘n tentatiewe alter
natiewe model aan die kommissie voorgele. Daarvolgens
word ‘n gemeente se verantwoordelikheidsgebied deur
gemeentegrense omlyn. Dit word die gebied waarvoor die
gerneente verantwoordelikheid aanvaar vir die bevordering
van die Koninkryk op elke terrein, soos byvoorbeeld sending,
evangelisasie, diakonaat, ens. Terselfdertyd word Iidmaat
skap van die gemeente nie tot inwoners van die bepaalde
gebied beperk nie. Persone van buite die gemeentegrense
mag wel aan die gemeente behoort en in die program van
die gemeente saamwerk.
So ‘n benadering sou oplossings bied vir middestads
gemeentes wat altyd ‘n tekort aan persone in die besondere
ampte beleef. Dit gebeur ook dat in ‘n middestadsgemeente
mense deur evangelisasie bereik word, gekatkiseer word,
in die gemeente opgelei word en mettertyd ‘n sleuteirol ver
vul. As so iemand ‘n huis koop en uit sy woonstel vertrek,
verloor die gemeente hom.
Aan die ander kant is die kommissie nie oortuig dat hierdie
voorgestelde alternatief genoegsaam deurdink is om aan die
kerk voor te lê nie. Die kommissie is weT daarvan oortuig
dat hierdie saak in die vinnig veranderende Suid-Afrika drin
gende ondersoek regverdig.
4.3.4 Aanbeveling
Die Algemene Sinode gee opdrag aan die AKAE om ‘n om
vattende ondersoek te doen na die wenslikheid daarvan dat
aanpassings gedoen word aan die huidige stelsel waarvol
gens gemeentegrense gereël word.

5. LERAARS EN PROPONENTE
Die gesonde ampsbediening van leraars is van kardinale belang vir die gesonde funksionering van gerneentes. Daarom
is dit van die ulterste belang dat die kerk horn voortdurend
vergewis van die huidige stand van die ampsbediening van
leraars, die else wat in veranderende omstandighede aan
leraars gestel word en die moontlike aanpassings wat in die
verband nodig mag wees. Daar moet voortdurend nuut besin word oor die Skriftuurlike ideale vir die ampswerk van
leraars en die strukture waarbinne dit realiseer.

5.1 PREDIKANTE: VERWAGTE VRAAG EN
AANBOD
Die Algemene Sinode het horn reeds in 1982 besig gehou
met die verwagting dat daar mettertyd ‘n ooraanbod van
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proponente kan ontwikkel (Acta p 1063). Naas ‘n beroep
op gemeentes en ringe om te werk in die rigting van die ver
mindering van die lading lidmate per predikant, sodat meer
poste vir predikante geskep kan word, het die Sinode ook
aan die AKAE opdrag gegee dat ‘n wetenskaplike opname
en piojeksie van sy belioelLe aan predikanle gedoeri moel
word (Acta p 237). In 1 986 het die AKAE so ‘n projeksie
aan die Sinode voorgelé (Acta pp 386 390). Daarin is be
vind dat die aanbod van predikante in 1985 reeds teenoor
die vraag na predikante ‘n versadigingspunt bereik het.
Sedert 1 987 hou die AKAE rekord van die aantal proponente
wat beskikbaar is. Teen September 1988, net voordat die
dienspligkapelane beroepbaar gestel is, was daar nog 1 5
proponente van die vorige jare wat nie beroepe ontvang het
nie. Teen September 1989 het hierdie syfer meer as ver
dubbel tot 33. Dit wiT voorkom asof die geprojekteerde
progressiewe groei van die ooraanbod van proponente,
duidelik besig is om te realiseer. Die aankondiging van ver
korte diensplig wat in 1990 in werking tree, bring mee dat
daar vanjaar twee groepe dienspligkapelane beroepbaar
gestel word (Mel en November 1990).
Die jongste projeksies vir die verwagte vraag en aanbod van
predikante was tydens die opstel van die verslag nog nie
beskikbaar nie. Dit behoort DV voor die sinode reeds in
“Kerkspieël Ill” te verskyn.
5.1.1 Aanbevelings
5.1.1.1 Die sinode betuig sy dank aan aVe gemeentes en
ander instansies wat daadwerklik iets probeer doen het om
meer proponente in diens te stel en moedig hulle aan om
daarmee voort te gaan.
5.1.1.2 Die Algemene Sinode besluit dat gemeentes, ringe,
sinodes en kuratoria aangemoedig word om steeds voort
te gaan met die toepassing van die besluite wat die sinode
in die verband in 1986 geneem bet (VgI Acta 3.5.16
pp389-39O).
5.1.1.3 Die sinode dra dit op aan die tydelike kommissie
vir ampsbediening en evangelisasie om in die hg van die
jongste projeksies toy die vraag en aanbod van predikante
die sinode van aanbevehings te bedien.

5.2 PROPONENTEREGISTER
5.2.1 Opdrag
Die Algemene Sinode het in 1986 besluit: “Die Sinode dra
dit aan die AKAE op om praktiese wed en middele te vind
om proponente wat nog nie beroepe ontvang het nie, onder
aandag van beroepende gemeentes te bring” (Acta 3.5.16.5
p 632).
5.2.2 Uitvoering
Aan die einde van 1 987 het die AKAE ‘n alfabetiese register
van alle proponente wat op beroepe wag, saamgestel. Van
elke proponent word ook ‘n kort curriculum vitae met ter
saaklike objektiewe inligting gegee. Die register word so
goed as moontlik op datum gehou deur gereeld die name
van proponente wat beroepe ontvang het, te verwyder. Die
register is op aanvraag beskikbaar. Waar die AKAE kennis
neem van gemeentes wat vakatures het vanwed predikante
wat beroepe aanneem, word die lys met ‘n begeleidende
brief wat slegs na die opdrag van die Sinode verwys, aan
gemeentes gepos.
5.2.3 Evaluering
Die kommissie is daarvan oortuig dat hierdie proponente
register ‘n waardevolle diens aan kerkrade lewer.
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Beswaar is uit verskeie oorde ontvang dat hierdie register
nie ook die besonderhede bevat van predikante wat weens
verskeie omstandighede deur hulle kerkrade beroepbaar
gestel moet word nie. Die opdrag van die sinode aan die
AKAE het egter nie hiervoor voorsiening gemaak nie. Die
AKAE is bereid om die dieris wal len upsigle van die
proponente gelewer word, ook so uit te brel dat dit hierdie
predikante insluit.
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diening geroep word, ulteindelik ook in ‘n werkkring geplaas
sal word.
5.4.1.3 Die Sinode versoek die kuratoria van die teologiese
fakulteite om steeds aandag te gee aan deurlopende keu
ring van die kand~date vir teologlese studle.
5.5.1 AMPSBEDIENING VAN LERAARS

5.2.4 Aanbeveling
Die Algemene Sinode dra dit aan die AKAE op am ook name
en besonderhede van predikante wat weens omstandighede
beroepbaar gestel moet word, by die proponenteregister by
te voeg.

5.5.1.1 In die onlangse wetenskaplike opname wat die
AKAE by predikante gedoen het (1989), is heelwat insig
gewende gegewens toy hulle belewing van hulle ampsbe
diening verkry. Dit word volledig in Kerkspieel III behandel.

5.3 ALGEMENE BED~ENDNGSFONDS

5.5.1.2 Aanbeveling
Die AKAE kry opdrag om die bevindinge in “Kerkspieël Ill”
te bestudeer, verder te ondersoek en die Algemene Sinode
van aanbevelings in die verband te bedien, indien nodig.

Die AKAE het op sy vergadering van Maart 1987 bewus
geword daarvan dat die groeiende probleem van die ooraan
bod van proponente in ‘n mate teëgewerk kan word, indien
gemeentes in vinnig groeiende woonbuurtes wat behoefte
aan meerdere predikantsposte het, gesubsidieer kan word
vir n oorbruggingstydperk met die oog op die skepping van
sulke poste. Aangesien geen kommissie van die sinode op
drag in die verband gehad het nie, en die AKAE oortuig was
dat hierdie saak meriete het en dringend is, is ‘n memoran
dum in die verband aan die ASK voorgelê. Dit het gelei tot
die stigting van die Algemene Bedieningsfonds deur die ASK.
Aangesien die Algemene Bedieningsfonds ‘n werksaamheid
van die ASK is, word hier nie volledig daaroor gerapporteer
nie. Die AKAE het die voorreg om by die skribaat van die
fonds diens te lewer.

5.4 MINDER STUDENTE IN TEOLOGIE?
Die kommissie het besin oor die wenslikheid van die publi
siteit wat aan die ooraanbod van proponente gegee word.
Die vraag is of hierdie soort publisiteit nie voornemende
studente gaan ontmoedig om vir die teologie aan te meld
nie. Daar is ook sommige van die fakulteite wat wel ‘n da
ling in eerstejaargetalle begin ondervind.
Uiteindelik het die kommissie besluit, dat dit beter is dat ons
lidmate bewus is daarvan dat die probleem bestaan en dat
die kerk op verantwoordelike wyse daaraan aandag gee. Sou
die probleem geen publisiteit geniet nie, kan die indruk ont
staan dat die kerk horn nie hieraan steur nie en dat die kerk
nie op verantwoordelike wyse met die saak omgaan nie.
Dit is ook so dat ‘n handhawing van die hoe getal studente
in teologie wat die afgelope 10 jaar geregistreer is, die
probleem van die ooraanbod kan vererger. Aan die ander
kant sou ‘n te drastiese afnarne aan studente in die teologie
weer kan lei tot ‘n tekort aan predikante oor 10 tot 1 5 jaar.
Die balans moet waarskynlik daarin gevind word dat die
seuns van ons kerk steeds opgeroep word am voor die Here
duidelikheid te kry of hulle tot die bediening geroep word.
Aan die ander kant behoort ons teologiese fakulteite drin
gend aandag te gee aan strenger toelatingsvereistes vir
teologiese studie.
5.4.1 Aanbevelings
5.4.1.1 Die Sinode gee geleentheid vir gebed waarin die
Here versoek word dat Hy steeds arbeiders vir sy wingerd
sal roep en voorbidding gedoen word vir proponente en
ander predikante wat steeds wag op beroepe.
5.4.1.2 Die Sinode moedig die seuns van die kerk aan am
biddend oorweging aan die evangeliebediening as roeping
van God te gee. Die Sinode stel hom ten doel am alie moont
like wee te benut, om te verseker dat hulle wat tot die be-

5.6 VIKARHAAT
5.6.1 In Maart 1987 het die AKAE besluit:
“Die AKAE is diep onder die indruk van die eise vir die
predikant van vandag.
“Veral met die bedeling van die ses jaar opleiding, ag die
AKAE dit wenslik dat die drie kuratoria die rnoontlikheid on
dersoek dat na voltooiing van die opleiding, predikante vir
ses maande in ‘n gerneente gaan werk orn rneer praktiese
ondervinding op te doen (Vikariaat). In die tyd word hulle
betaal, werk hulle onder toesig met versiag aan die kerk en
die betrokke fakulteit wat aanvullende teologiese opleiding
kan verskaf.
Die AKAE is bereid om te help met die irnplementering van
hierdie saak as die kuratoria so sou besluit”.
5.6.2 Aanbeveling
Die Algemene Sinode is ten gunste daarvan dat ‘n teologiese
student as deel van sy opleiding vir ten minste ses maande
praktiese werk in ‘n gemeente doen.

5.7 VOORTGESETTE OPLEIDING VAN
PREDIKANTE
5.7.1 Opddragte vorige Sinodes
Die AKAE bepleit reeds sedert die Sinode van 1 978 (Acta
21.1 p 650) “die noodsaaklikheid van voortgesette in-diens
toerusting van predikante.” In sy voortgesette besinning oor
die ampsvervulling van leraars het die oortuiging van hier
die noodsaaklikheid steeds gegroei. Daarorn het die kom
missie ook by die Sinodes van 1982 (Acta 22.4 p 1218)
en 1986 (Agenda p 392) die saak bepleit.
Sedertdien het tegnologiese-, sosiaal maatskaplike-, poli
tiese- en kerklike omstandighede se verandering so snel in
tempo toegeneern dat die noodsaaklikheid van voortgesette
toerusting van predikante ‘n baie grater dringendheid ge
word het. Op die terrein van sinvolle gerneentebou, die
skriftuurlike hantering van moderne etiese en leerstellige
vraagstukke en die effektiewe pastoraat aan die eiesoortige
nood van die moderne mens is dit nodig dat ons predikante
se toerusting op datum sal bly.
5.7.2 Mooi vordering
Die AKAE het met groat waardering kennis geneem van die
mooi betekenisvolle voorsiening wat deur die drie teologiese
fakulteite vir voortgesette teologiese opleiding gedoen word.
Die fakulteite verdien hierin sterk morele en finansiële steUn
van die kerk. Die kommissie vertrou dat die onderskeie
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sinodes dit vir die kuratoria moontlik sal maak om hierdie
noodsaaklike diens uit te bow
5.7.3 Bekommernis
Terwyl die kommissie groot waardering het vir die werk van
die fakulteite op hierdie terrein, is daar tog groot bekommer
nis oor die beperkte aantal predikante wat van hierdie dienste
gebruik maak. Waar dit in die gewone bedryfswêreld prak
tyk geword het dat personeellede van tyd tot tyd bloot ken
nis kry dat hulle bepaalde voortgesette toerustingsgeleent
hede moet bywoon, het die kerk nie dieselfde afdwingbare
gesag oor sy predikante nie. Die kommissie vermoed dat die
gedagte aan voortgesette toerusting vir enige persoon wat
al etlike jare in sy beroep staan, ‘n element van bedreiging
bevat. Die afdwingbare opdrag in die sekulêre wêreld, help
om hierdie vrees te deurbreek. Dit is noodsaaklik dat die kerk
alle middele tot sy beskikking sal gebruik om predikante te
oorreed om wel hierdie toerusting te ontvang.
Die kommissie is daarvan oortuig dat die belangrikste kerk
vergaderinge wat hierin ‘n rol behoort te vervul, die ring en
die kerkraad is. Die ring behoort in sy jaarlikse visitasie hier
oor navraag te doen en ook kerkrade aan te moedig om vir
die koste van hierdie toerusting van hulle leraars in te staan.
5.7.4 Aanbevelings
5.7.4.1 Die Sinode stel dit weer eens as ideaal dat alle
diensdoende predikante van tyd tot tyd verdere teologiese
opleiding behoort te ontvang.
5.7.4.2 Die onderskeie teologiese fakulteite word versoek
om alles binne hulle vermoë te doen ter bereiking van hier
die ideaal.
5.7.4.3 Die Sinodes (SKAE’s) word versoek om in oorleg
met die teologiese fakulteite wee en middele te vind om
predikante en kerkrade te motiveer vir die realisering van
die ideaal.
5.7.4.4 Die Sinode oordeel dat ringe die verantwoordelik
heid behoort te aanvaar om die bywoning van voortgesette
opleiding deur ringspredikante te reel en daaroor toesig te
hou.
5.7.4.5 Die Sinode versoek sinodes om die nodige besluite
te neem waarvolgens ringe hierdie funksie kan vervul.

5.8 MEDELERAARSKAPPE
5.8.1 In die afgelope 3 kerksensusse is ‘n duidelike tendens
waargeneem waarvolgens eenmansgemeentes minder word
(1981 — 65,71%; 1985— 58,77%). Daarteenoorisdaar
‘n groeiende neiging dat gemeentes meer as twee leraars
het (1981 — 9,25%; 1985 — 12,7%). Die tendens in die
kerk neig dus waarskynlik weg van eenmansgemeentes.
Dit het belangrike implikasies vir die ampsbediening van le
raars. Ten opsigte van die sensus van 1985 (opname by
predikante) het prof Van Eeden bevind “dat namate
predikante meer kollegas het, hulle meer daartoe geneig is
om saam te stem dat die bedieningstruktuur in hulle
gemeentes te veel rompslomp bevat en te veel van hulle tyd
in beslag neem, en is daar oak ‘n vae fluktuerende tendens
dat hulle meer geneig is om saam te stem dat ‘n ander be
dieningstelsel vir die Ned Geref Kerk uitgewerk moet word.
die gevaar bestaan dat die tendens tot grater gemeentes
en meervoudige medeleraarskappe gaandeweg negatiewe
effekte op die kwaliteit van gemeentelewe en die ervaring
van leraars van die bediening kan he.” (Kerkspieël II:
106—107). Terwyl sommige gemeentes daarin slaag am
aanpassings in die bedieningstruktuur van hulle leraars te
maak om sodoende die negatiewe effekte van medeleraar
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skappe te ondervang, is dit waarskynlik oak waar dat talle
gemeentes duidelike leiding in die verband van die kerk sal
waardeer.
5.8.3 Aanbeveling
Die AKAE kry opdrag om ondersoek te doen na die implika
sies van medeleraarskappe vir die strukturering van die
ampsbediening van leraars.

5.9 DUE AANTAL LIDMATE PER PREDUKANT
5.9.1 Die huidige norm waarvolgens gewerk word is dat
‘n predikant nie meer as 700 doop- en belydende lidmate
behoort te bedien nie.
5.9.2 Die kommissie het in die afgelope 4 jaar verskeie ver
soeke ontvang dat hierdie formule hersien moet word. Som
mige verkies dat die werklading van ‘n predikant in terme
van die aantal besoekpunte geformuleer moet word. Ander
vra ‘n groter soepelheid ten opsigte van verskillende soorte
omstandighede waarin gemeentes hulle mag bevind.
5.9.3 Dit is nie seker hoedat die huidige lading van 700 lidmate per predikant bepaal is nie. Die vermoede bestaan dat
daar nag nooit op ‘n wetenskaplike basis bepaal is wat werk
lik die ideale werklading vir ‘n predikant is nie.
Verskeie pogings tot navorsing is in die verband in die VSA
gedoen. Konsensus is dat een leraar nie meer as ongeveer
1 50— 250 belydende lidmate kan bedien nie. Daarna neem
die betrokkenheid van lidmate drasties af. Namate
gemeentes verstedelik neem die syfer wat ‘n predikant ef
fektief kan bedien oak drasties af. Aihoewel hierdie bevin
dinge nie net so op die NGK toegepas kan word nie, gee
dit tog ‘n aanduiding dat die huidige syfer van 700 lidmate
per predikant dringende ondersoek verdien.
5.9.4 Aanbeveling
Die AKAE kry opdrag om ondersoek te doen na die bepa
ling van ‘n optimale werkiading vir predikante en om die
Sinode in die verband te adviseer.

5.10 DDE BEROEPSTELSEL
5.10.1 In die kommissie se besinning oor knelpunte in die
ampsbediening van leraars het die huidige beroepstelsel as
‘n probleem sterk na yore gekom. Sommige van die
probleme wat aangestip is, is onder andere:
5.10.1.1 Dit is tans haas onmoontlik am die besondere
gawes van dominees in beroeping in ag te neem.
5.10.1.2 Leraars wat oordeel dat ‘n verandering van stand
plaas vir hulle sowel as vir die gemeente voordelig sal wees,
kom nie onder die aandag van kerkrade vir ‘n moontlike
beroep nie.
5.10.1.3 Daar is predikante wat na jare se getroue werk
behoefte aan verskuiwing het, sander dat hulle ooit onder
aandag van gemeentes kom.
5.10.1.4 Die huidige stelsel van die beroepbaarstelling van
predikante van gemeentes wat ontvolk het, werk nie bevre
digend nie.
5.10.1.5 Beroepende kerkrade stem dikwels lukraak of blin
delings vir genomineerdes van wie hulle niks of baie weinig
weet.
5.10.1.6 Die huidige beroepstelsel maak nie voorsiening
daarvoor dat predikante/proponente ‘n aanduiding kan gee
van die tipe gemeente waartoe hulle geroepe voel nie.
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5.10.2 Aihoewel dit ingrypend klink, het die AKAE geen
beswaar daarteen dat die beroepsteisel so gewysig word
dat gemeentes vakatures in die Kerkbode bekend maak, aan
soeke van predikante ontvang, dit evalueer en dit met voile
besonderhede op die groslys plaas, sodat die kerkraad na
biddende oorweging op sterkte van die inligting kan boroep
nie. Ruimte moet ook gelaat word dat kerkrade predikante
mag nader om huile curriculim vitae te voorsien, sonder dat
dit beteken dat so ‘n perdikant ‘n afspraak .vir ‘n beroep
maak.
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Dit gebeur al hoe meer dat gemeentes weens verskeie fak
tore net nie meer hulle predikante kan bekostig nie. Daarom
neem ‘n mens gereeld daarvan kennis dat gemeentes hulle
predikante beroepbaar verklaar, of dat gemeentes by die
ontstaan van vakatures besluit orn die poste nie weer te vul
nie. Hiordie tendons ktn in die volgende aantDI jare progrecief
toeneem.
Die kornrnissie is daarvan oortuig dat een van die oplossings
hiervoor beslis daarin lê dat lidmate ten opsigte van hulle
dankoffer opnuut opgevoed en aangespreek meet word.

5.10.3 Aanbevelings
5.10.3.1 Die Sinode gee aan dr P W Marais as lid van die
kommissie die reg om aan die debat oor die beroepstelsel
deel te neem.
5.10.3.2 Die Sinode besluit in beginsel dat die beroepstel
sel so gewysig word, dat:
5.10.3.2.1 Kerkrade vakatures vir predikantsposte in die
Kerkbode mag bekendstel.
5.10.3.2.2 Predikante en proponente die geleentheid het
om op die bekendstelling te reageer deur hulle curriculum
vitae te voorsien met ‘n aanduiding dat hulle bereid is om
‘n beroep te oorweeg.

Aan die ander kant gaan dit waarskynlik toenemend gebeur
dat gemeentes ten spyte van ‘n verbetering in die dankoffer
bydrae steeds nie in staat gaan wees om die nodige aantal
predikante te onderhou nie. In die hg daarvan is die kern
missie daarvan oortuig dat die kerk weer dringend moet kyk
na die prinsipiehe aanvaarbaarheid al dan nie en moonthike
imphementering van ‘n tentmakêrbediening vir sulke gemeen
tes. Die kommissie is daarvan bewus dat ander kommissies
van die Sinode reeds aan die tentmakerbediening aandag
gegee het en dat soortgehyke voorstehle deur die Sinode af
gewys is. Ten spyte daarvan is die kommissie tog van oor
tuiging dat dit in die huidige ontwikkehing van omstandighede
noodsaaklik is dat die saak weer ondersoek meet word.

5.10.3.2.3 Kerkrade die reg het om predikante te versoek
om hulle curriculum vitae met die oog op beroeping te voor
sien.

5.12.2 Aanbeveling
Die Algemene Sinode gee aan die AKAE opdrag om in oorleg
met ander ter saaklike kommissies en instansies, die prin
sipiele regverdigbaarheid en praktiese implementering van
‘n tentmakerbediening vir die Ned Geref Kerk te ondersoek.

5.10.3.3 Die Algemene Regskommissie kry opdrag om hier
die beginsels, met die oog op die implementering van ‘n
nuwe beroepstelsel, verder uit te werk.

6. AMPSBED~EMNG: OUDERLUNGE

5.11 KERKORDE ARTIKEL 9

6.1 BELEWING VAN OUDERLDNGSAMP
VOLGENS WETENSKAPUKE OPNAME
(KERKSENSUS 1989)

5.11.1 Die Sinode het in 1986 aan die Algemene Regskorn
missie opdrag gegee om aandag te gee aan die formulering
van Artikels 9, 16 en 17 wat onderskeidelik handel oor die
ampte van leraar, ouderling en diaken. Die AKAE het ‘n ver
soek van die Algernene Regskommissie ontvang om horn
in die verband te adviseer.
5.11.2 Aangesien die Kerkorde-artikels in ‘n noue verband
tot mekaar staan, rapporteer die kommissie in die verband
onder 6.2 van die verslag.

5.12 TENTMAKERBED~EMNG?
5.12.1 Aanleiding
In 1986 het die AKAE ‘n vorderingsverslag aan die Sinode
voorgelé ten opsigte van strategiese beplanning vir die Ned
Geref Kerk met die oog op die jaar 2000 (Acta p. 404). In
die Scenario wat die beplanningskommissie vir die strate
giese beplanning uitgewerk het, is een van die verwagte tendense wat geldentifiseer is die volgende:
Stygende lewenskoste en gepaardgaande styging in sala
risse gaan meebring dat die koste vir ‘n gemeente orn ‘n
predikant te onderhou al hoe hoer gaan word. Terselfder
tyd is die verwagting dat lidmate dit al hoe moeiliker gaan
vind om met hulle salarisse uit te korn. Ten spyte van
stygende salarisse, kan daar waarskynlik effektiewe ver
arming by lidmate intree. Gemeentes sal dus stygende koste
vir die onderhoud van predikante moet hanteer terwyl die
vermoë van lidmate in hulle dankoffer bydraes negatief
geaffekteer kan word.
Hierdie verwagting wat reeds in die Scenariotekening van
1985 deur die kommissie uitgespreek is, word deur die
jongste verwikkelinge in die land se ekonomie bevestig.

6.1.1 In die besinning van die kerk rondom die beheid ten
opsigte van en die teerusting van ouderhinge, is dit van die
uiterste behang em kennis te neem van die wyse waarop
ouderhinge hulle amp sien en beleef. Met die oog daarop het
die kommissie in die onhangse wetenskaphike opname ‘n paar
vrae na aanheiding van Kerkorde artikel 16 in die vraehys vir
kerkraadslede ingebou. ‘n Vohledige annahise van die resul
tate word gepubhiseer in “Kerkspieëh III”. Ongehukkig was
dit nie moonthik em die resultate daarvan in die versiag op
te neem nie, aangesien dit nie betyds gereed kon wees nie.
6.1.2 Aanbeveling: Die AKAE kry opdrag om die belang
rikste implikasies van die wetenskaplike opname vir die funk
sionering van die ouderlingsamp te bestudeer en, indien nodig, die kerk van advies in die verband te bedien.

6.2 KERKORDE ART~KELS 9 EN 16
6.2.1 Opdrag
Die Algemene Sinode het in 1 986 aan die Algemene Regs
kommissie epdrag gegee em te kyk na ‘n moonthike hersien
ing van die formuhering van artikehs 9, 16 en 1 7 van die Ker
korde. Die ARK het die AKAE versoek om voorstelle in ver
band met artikehs 9 (heraarsamp) en 16 (ouderhingsamp) te
maak.
6.2.2 Uitvoering
Die AKAE het twee afsonderhike subkommissies wat oor die
euderhingsamp en die leraarsamp besin. Ahbei hierdie kern
missies het die versoek van die ARK op sy agenda geneem
en huip van verskeie teohoë aan ens fakulteite vir die besin
ning daaroor ingeroep. Die bevindinge van die twee subkom
missies is deur die AKAE behandel en verder ontwikkeh.
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6.2.3 Voorlopige bevindinge
Aihoewel die kommissie nie gereed is om met finale aanbe
velings na die Sinode te kom nie, bet dit spoedig duidelik
geword dat die jongste denke in die teologie rondom die be
sondere ampte en die inkleding daarvan ingrypende implika
sies vir die bevestigingsformu)iere en die Kerkorde het. Die
volgende voorlopige opmerkings bled ‘n aanduiding van die
aspekte wat tans by die AKAE ondersoek word:
6.2.3.1 Cu- en Nuwe Testamentici stem saam dat die
huidige beskrywing van die besondere ampte en die driede
ling daarvan nie so in die Cu en Nuwe Testament terugge
vind kan word nie. Dit is waarskynlik ook so dat dit in die
bevestigingsformuliere te direk uit die skrifgegewens af
gelees word.
6.2.3.2 Die diepste begronding vir die ampte kan alleen
maar in die Skrif gesoek word. Omdat daar in die Skrif nie
‘n uitgewerkte en duidelike ampsbeskrywing sonder meer
is nie, is dit nodig dat ‘n geheelbeskouing (dogmatologies
oor die amp, soos in die Skrif aangedui, verkry moet word.
6.2.3.3 Die wese van die amp lé daarin dat dit na sy aard
diens as eenheidsbetekenis het. Ten diepste gaan dit om die
diens van Christus in en deur die ampte.
6.2.3.4 Dit is ‘n ernstige vraag of daar nie ruimte geskep
moet word vir ‘n eie funksionele inkleding van die drie ampte
binne ‘n bepaalde gemeente volgens eie aard, doel/roeping
en behoefte in sy besondere situasie nie. Indien we), behoort
dit deur ‘n kerkraad in oorleg met die kerkverband (ring)
bepaal te word.
6.2.3.5 Die huidige onderskeid en verhouding tussen die
a)gemene amp en die besondere amp verdien verdere on
dersoek. So ook die verhouding amp/charisma. Die meer
dere benutting en erkenning van die charismata verdien
ondersoek.
6.2.3.6 Verskil)ende modelle van gemeentestruktuur en be
dieningspatrone, wat a) hoe meer binne die Ned Geref Kerk
na yore tree, kan verskillende ink)eding van die ampte
meebring.
6.2.3.7 Terwyl hierdie ingrypende vrae ondersoek word,
hou die kommissie daaraan vas dat orde in die kerk verse
ker moet word ean die hand van beginsels soos die volgende:
Die roeping om kerk te wees binne ‘n bepaalde tyd en
situasie is primer.
*

Daar moet steeds vanuit die sinodaa)-presbeteria)e kerK
regeringstelsel gewerk word.
*

Die profetiese, priester)ike en koninklike moet by.a) die
ampte na yore kom, alhoewel dit by die ouder)ing primer cm
die koninklike, by die Ieraar om die profetiese en by die dia
ken cm priesterlike diens gaan.
*

6.2.4 Beoordeling van die huidige artikels 9 en 16
In die hg van die bogenoemde besinning oor die amp het die
kommissie reeds tot die volgende tentatiewe beoordehing
gekom:
6.2.4.1 Die huidige artikels spe) die roeping in terme van
‘n aantal losstaande pligte uit, sonder dat die wesenseie van
die amp geformuleer word. Die aenhef van e)ke artike) wek
ook die indruk dat hierdie phigte a) die take van die amp “om
vat”. Dit is tog nie waar nie.
6.2.4.2 Daar moet onderskei word tussen p)igte en verant
woordehikhede aan die ouder)ingsamp. Die Kerkorde moet
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die verantwoordelikheid (wesenseie) van die amp omskryf,
terwy) die kerkraad in oorleg met die ring dit in terme van
die phigte vir sy eie situasie kan beskryf.
6.2.4.3 Die huidige formuhering skep die indruk dat elke
ouderhing vir elkeen van die pligte in die Kerkorde artikel ver
antwoordehikheid moet aanvaar, ongeag sy besondere
gawes en spesifieke roeping in die gemeente. Dit is tog ook
moontlik dat ‘n ouderling geroep kan word om sy spesifieke
gawes uit te oefen wat kan meebring dat ander aspekte van
die ampswerk deur mede-ouderlinge verrig kan word.
6.2.4.4 Omdat ons die historiese erfenis van die driedeling
van die besondere amp het, sou dit wenslik wees om die
wesenseie van elkeen in verhouding tot die ander twee te
bepaal. Die mees aanvaarbare sou waarskynlik wees:
Leraar — profetiese k)em
Ouderhing — koninklike opsig
Diaken — priesterlike omgee
6.2.4.5 Die huidige omskrywing van die ampte van ouder
ling en )eraar is sterk geskoei op die herder-kudde-model.
‘n Nuwe formulering moet ook reg Iaat geskied aan ander
perspektiewe op die kerk sonder cm die herder-kudde-model
prys te gee.
6.2.4.6 In die formulering van die huidige artikels kom die
dienskarakter van die amp nie genoegsaam tot sy reg nie.
6.2.5 Antwoord aan ARK
In die hg van die bogenoemde het die AKAE aan die ARK
kennis gegee dat by nie gereed is cm nou reeds voorstelle
vir ‘n nuwe formuhering van die betrokke artikels van die
Kerkorde voor te he nie. Die kommissie is verder daarvan ocr
tuig dat formuhering van die Kerkorde artikels in ‘n deeghike
wisselwerking tussen die ARK, AKAE, AKDB en die
teologiese fakulteite behoort te geskied. Aangesien die Kerk
orde artikels nie kort-kort verander behoort te word nie, ver
kies die kommissie ‘n duidehike opdrag om dit deeglik voor
te berei vir die volgende sinode.
6.2.6 Aanbeveling
Die Algemene Sinode gee opdrag aan die AKAE om in oorleg
met die AKDB, die ARK en die teologiese fakulteite ‘n her
siening van artikels 9, 16 en 17 van die Kerkorde voor te
berei vir die Sinode van 1994.

7. DDE AMP VAN DDE GELOWDGE
Die kommissie is ook in sy navorsing en beheidsbesinning
voortdurend besig om aandag te gee aan die funksionering
van die amp van die gehowige binne die Ned Geref Kerk.
Verder het die AKAE op die vlak van die Algemene Sinode
direkte behang by die voorsiening van materiaal vir die
toerusting van die amp van die gelowige. Dit geskied vera)
langs twee kanahe, naamhik die Lidmaattoerustingsprogram
en Bybelkor.

7.1 DIE LIDMAATTOERUSTINGSPROGRAM
Die AKAE bly steeds betrokke by die werksaarnhede van
die AKLTP en behartig ook sedert die ontstaan van die
AKLTP die skribaat van die kommissie.

7.2 BYBELKOR
Die AKAE handhaaf die beleid dat by nie as kommissie van
die A)gemene Sinode self toerustingsmateriaal vir gebruik
deur gemeentes pubhiseer nie. Daar word met groot waarde
ring gebruik gemaak van die dienste van Bybelkor.
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Bybelkor word genooi om ‘n verteenwoordiger te he by die
vergaderings van die AKAE en sommige van sy subkommis
sies wat direk by die ontwikkeling van toerustingsmateriaal
belang het. Langs die weg is Bybelkor betrokke by die be
sinning en hanteer hulle uiteindelik die skryf, beplanning en
keuring van kursusse. Die AKAE het die voorreg om in hier
die proses ook ‘n aktiewe medewerker te wees. Uiteindelik
word Bybelkor se posisie as uitgewer deur die AKAE
gerespekteer, veral daarin dat die finale teologiese keuring
en die besluit oor die publikasie van ‘n kursus al dan nie,
volledig by Bybelkor berus.
Die kommissie het die hoogste waardering vir die samewer
king met Bybelkor.

7.3 AANBEVEUNG
Die Algemene Sinode beklemtoon die noodsaaklikheid dat
gemeentes alles in hulle vermoë sal doen om lidmate voort
durend toe te rus vir hulle dienswerk. Die advies van die
AKLTP en die kursusse van Bybelkor word in hierdie ver
band sterk aanbeveel.

8. AMPSBEDIENING EN WERKSVER
BAND

Alle Staande Mag kapelane is as medeleraars by gemeentes
betrokke waar alle ampspligte vervul word. Op Rings- en
Sinodale vlak is hulle nie alleen betrokke nie maar baie neem
ook leiding in verskillende kommissies en aktiwiteite. As
gevolg van die verkorting van diensplig na een jaar, verloor
die kerk ± negentig werkkragte in die Kapelaansdiens. Dit
verg nuwe beplanning, veral vir die tye wanneer ‘n nuwe
inname nog besig is met opleiding.
8.1.4 BEDIENING
‘n Volledige bediening word aan alle lede van die Suid
Afrikaanse Weermag en hul afhanklikes, wat binne militêre
woonkwartiere bly, gebring.
As gevolg van die spanning, eise en onsekerheid waaraan
Staande Mag lede en hulle gesinne gedurende die afgelope
aantal jare blootgestel was, is besondere aandag aan hulle
pastorale versorging as individue en in gesinsverband ge
gee. Die vrug van hierdie pro-aktiewe bediening het duide
lik geblyk in die relatief lae voorkoms van persoonlike en
gesinsprobleme.
Uiteraard val die grootste klem in die bearbeiding op die jeug.
Pragtige vordering is gemaak met die toerusting van junior
leiers, met die oog op hul optrede as geestelike leiers.

Die Ned Geref Kerk het die voorreg om betrokke te wees
by die geestelike bearbeiding van werknemers in verskillende
verbande. Aangesien die AKAE nie in diens van ‘n “wer
kende sinode” is nie, ontvang die kommissie nie verslae van
hierdie werksaamhede met die oog op die goedkeuring daar
van nie. Aan die ander kant is dit vir die kommissie van die
aller grootste belang om deeglik op die hoogte te bly van
verwikkelinge binne hierdie werksterreine sodat die Sinode
geadviseer kan word indien aanpassings in beleid nodig is.

Tydens die laaste operasies in Angola is baie eise aan kape
lane, wat oral saam met die troepe ontplooi was, gestel.
Onder baie moeilike omstandighede is vrugbare werk vir die
koninkryk van God gedoen. Tydens nabetragtingsessies het
een-en-negentig persent van die soldate getuig dat hulle
geestelik gegroei het, en twee-en-negentig persent het dit
kategories gestel, dat ‘n kapelaan onontbeerlik was. Die oor
grote meerderheid wou geen verdere hulp he nie, aangesien
hulle getuig het dat die kapelaan na elke kontak die
nabetragting te velde gedoen het.

8.1 BEDIENING IN DIE SUID-AFRIKAANSE
WEERMAG

Aansluitend hierby kan aangehaal word uit die versiag van
‘n objektiewe navorsing onder duisende troepe deur PU vir
CHO. Daar is bevind dat die pastorale beeld van die kapelaan
as persoon met wie oor geestelike sake gesels kan word,
agt keer hoer gestel is as enige ander beeld.

Die Kapelaan-generaal SAW, Ds C P Naude, rapporteer
volg:
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8.1.1 INLEIDING
Gedurende die afgelope vier jaar was die Kapelaansdiens
voor groot uitdagings gestel. Nie alleen moes kapelane lede
van die SAW, tydens van die hewigste gevegte ooit, bear
bei en godsdienstig ondersteun nie, maar moes ook aanpas
en reorganiseer tydens die onttrekking van die Suid
Afrikaanse Weermag en inkorting van diensplig tot een jaar.
As gevolg van die doel en benadering van die Kapelaans
diens soos reeds vir jare geformuleer, kon al die uitdagings
aanvaar word en deur die genade van die Vader oorkom
word.
8.1.2 DIE AARD VAN DIE KAPELAANSDIENS
Die kapelaansdiens is en bly in wese niks anders as ‘n kanaal
waardeur elke kerk sy lidmate volgens sy eie belydenis en
gebruike bedien nie.
Op die oomblik is daar sewe-en-dertig verskillende kerke wat
in die kapelaansdiens verteenwoordig is.
Wat die Nederduitse Gereformeerde Kerk betref is daar
twee-en-negentig Staande Mag-, eenduisend eenhonderd
vier-en-negentig Burgermag en Kommando-, eenhonderd
nege-en-sewentig Nasionale Dienspligtige- en vyf Deeltydse
kapelane. Hierby dien ook nog drie kapelane van die NG Sen
dingkerk en vyf van die NG Kerk in Afrika in die Staande
M ag.

Een van die redes wat dit vir die kapelane moontlik maak
om aktueel in die bediening op te tree, is die feit dat die reeds
genoemde ondersoek deur PU vir CHO oor die behoeftes van
die lidmate, jaarliks uitlig. Daarvolgens is die behoeftes in
prioriteitsorde geidentifiseer nI. “Sekerheid van Saligheid”,
“Die sin van die lewe” en “Die praktyk van my geloof”.
Die bediening van Burgermag- en Kommando-lede bied
eweneens ‘n groot geleentheid. Hierdie onontbeerlike be
diening, wat tydens die lede se opleidings- en operasionele
kampe gedoen word, geskied deur predikante van siviele
gemeentes wat kampverpligtinge nakom. Hierdie arbeid
voorsien in ‘n groot behoefte van baie van ons lidmate,
tydens hul lang afwesigheid van hul huis en gemeente.
Naas die normale bediening is daar ook verskeie projekte
deur die kapelane in hul eenhede en gemeenskappe aange
pak. o.a.:
1 Bybel/Lektuur verspeiding aan lede van die Suid
Afrikaanse Weermag en onder die plaaslike bevolking teen
‘n koste van R127 211,00 die afgelope jaar. ‘n Groot deel
van hierdie bedrag is deur soldate bygedra.
*

*2 Vir Bybelverspreiding is die afgelope jaar oor ‘n
R100 000,00 wat deur soldate ingesamel is, aan die Bybel
genootskap oorbetaal.
*3 Die brailering van die Kwanyana Bybel.
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*4 Die Evangelisering van die Boesmans en die totstand
koming van vyf Boesmangemeentes het voortgevloei uit die
werk van NG Kerk kapelane.
*5

Die videoteek waar veral baie van Mema se videos en

Christelike roiprente aangekoop is en met groot vrug in een
hede gebruik word.
8.1.5 ONTTREKKING AAN SWA
Na die aanvaarding van die onderhandelde skikplan vir SWA
het die kapelane van die NG Kerk in SWA so lank moontlik
daar gebly, om die soldate wat steeds ontplooi was, sowel
as al die gedemobiliseerde troepe van SWA, te bedien.
Die totale onttrekking was vir die kapelane ook ‘n trau
matiese ervaring. Met groot dank aan God kan egter gemeld
word dat almal, behalwe ds Visser, wat ‘n beroep in SWA
aanvaar het, na gemeentes in die RSA beroep is, en steeds
binne die Weermag arbei.

8.1.6 KOFFIEKAMER
Die onttrekking van ons troepe het ook die sluiting van ons
koffiekamers aldaar beteken. Uitrusting wat weer in die RSA
gebruik kon word, is hierheen teruggebring en die res is daar
verkoop. Hierdie gelde is aangewend ten behoewe van
koffiekamers in die Republiek. ‘n Besondere uitbreiding van
hierdie so hoogwaardeerde fasiliteit vind nou in eenhede
binne die RSA plaas. Daar is tans drie-en-tagtig koffiekamers
in die RSA. Die taak wat die Vrouediens in die onderskeie
Sinodale gebiede vervul ten opsigte van toerusting, instand
houding, gebak en leesstof het grootliks bygedra om vir jong
soldate ‘n tuiste weg van die huis, te skep.

8.1.7 BUITELANDSE BEDIENING
As gevoig van ‘n al groter behoefte aan meer intensiewe
bediening is daar sedert die vorige Algemene Sinode twee
addisionele poste in die buiteland gevul ni. in Washington
waar ds Jan Henkom dien en in London waar ds Henno
Cronje die leraar is. Ds Kobus van Zyl vul die pos te Parys.
Vrugbare werk word deur hierdie drie leraars verrig.
Verder word steeds drie keer per jaar kapelane na die Verre
Ooste en Suid-Amerika vir tydperke van drie weke gestuur
om ons mense daar te bedien.
Aangesien die leraars in die buiteland nie elke Sondag by
elke missie kan wees nie, word daar ‘n videobediening vanuit
die RSA bedryf sodat ‘n erediens elke Sondag by bykans
elke missie aangebied word. Groot waarderig word teenoor
die SAUK uitgespreek vir die hulp in die verband.

8.1.8 ONTWIKKELING VAN ONS KAPELANE
Deur middel van gereelde besoeke en konsultasie met kape
lane, word behoefts geldentifiseer en die nodige kursusse
aangebied om hulle te ondersteun in hul selfontwikkeling.
Alle kapelane was reeds op ‘n geestelike verdiepingsprogram
en ‘n opvolgkursus word nou aangebied. Die kursusse vir
kapelane sluit die volgende in:
Bestuur in die Kapelaansdiens,
Kommunikasie en Beraad,
Nie-verbale kommunikasie
Bedieningsontwikkeling,
Huweliksberaad,
Hantering van Dwelmafhanklikes,
Krisispastoraat, ens.

8.1.9 ALGEMEEN
Waar die kapelaansdiens sy bestaansreg vind in sy doel nl:
“Cm die Woord van God aan almal wat aan ons sorg toever
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trou is, te verkondig, dat hulle godsdienstig versorg is” bely
ons graag ons diepe afhanklikheid van die Koning van die
kerk. Die uitbreiding en opbou van Sy Koninkryk is die
Kapelaansdiens se eerste priotriteit. Hiervoor is ons diep af
hanklik van die kerk se voorbidding en ondersteuning.

8.1.10 DANKWOORD
1. Aan die ASK en Sinodale kommissies van die kerk wat
die werk van die Kapelaansdiens op die hart dra en onder
steun.
2. Aan die gemeentes wie se voorbidding en bydraes, ver
al tydens die Biddag vir die Beskermingsdienste, vir die werk
van die Kapelaansdiens baie beteken.
8.1.11 AANBEVELINGS
Die Sinode spreek sy dank en waardering uit teenoor:
8.1.11.1 Die Burgermag- en Kommandokapelane, hul
gemeentes en medeleraars vir hul opoffering om die bedie
fling van ons lidmate in uniform moontlik te maak.
8.1.11.2 Die Vrouediens van die verskillende sinodale ge
biede vir hut voorbidding, bydraes en ondersteuning aan die
Koffiekamer-projek van die Kapelaansvrouekomitee.
8.1.11.3 Die SAUK vir die voorsiening van eredienste op
video vir die buitelandse bediening.

8.2 BEDIENING IN DIE SUID-AFRIKAANSE
POLISIE
Die volgende verslag is deur die kapelaansdiens van die SAP
aan die kommissie voorsien:
8.2.1 Statistiek
Die SA Polisie beskik tans oor 43 voltydse kapelane waar
van 36 Ned Geref Kerk leraars is. Verder word dienslewe
ring aangevul met die entoesiastiese medewerking van 28
nasionale dienspligkapelane wat jaarliks op ‘n maand tot
maand basis help met die pastorale versorging van lede wat
onder buitengewone omstandighede afgedeelde diens
verrig.
Die voltydse Ned Geref Kerk kapelane is almal as medele
raars funksioneel by plaaslike gemeentes ingeskakel waar
hulle aktief betrokke is by gemeentelike werksaamhede.
Daar word, wat die pastorale versorging van lede van die
Mag aanbetref, geen onderskeid gemak ten opsigte van
bevolkingsgroep of kerkverband waaraan lede mag behoort
nie.
8.2.2 Lidmate
Volgens die jongste statistiek behoort 69% van alle blanke
lede van die Mag aan die Ned Geref Kerk. Die oorblywende
31% behoort aan 121 verskillende denominasies en kerk
groepe.
Tans word jaarliks ongeveer 3 500 blanke studente aan die
SA Polisiekollege opgelei. Kapelane maak die bes moont
like gebruik van elke geleentheid om hierdie jong lede van
die Mag geestelik weerbaar en paraat te maak.
Daar is dan ook daarin geslaag om die yak Polisie-etiek as
‘n volwaardige yak by die Polisiekollege gevestig te kry.
Kapelane bied self die lesings aan en daar word reeds aan
gewerk om die yak ook by ander opleidingskolleges te
implementeer.
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8.2.3 Kapelaansdienste
8.2.3.1 AIle polisiestasies word tans ten minste een keer
per jaar deur kapelane besoek. Tydens hierdie besoeke word
alle lede van die Mag in ‘n geestelike gesprek betrek. Be
haiwe dat ede dan met die Woord van die Here bedien word,
is die besoek verder daarop ingestel om lede te motiveer vir
hul taak in Polisieverband maar om hulle ook te wys op hul
verantwoordelikheid om plaaslik aktief by hul gemeentes in
geskakel to wees.
8.2.3.2 Kasernebesoeke
Kapelane is veral daarop ingestel om met elke lid van die
Mag persoonlik kontak te maak. Daarom geniet besoeke aan
lede woonagtig in kasernes ‘n hoe prioriteit.
Daar is reeds daarin geslaag om by sommige kasernes ‘n
koffiekamer vir die jong lede in te rig. Dit skep ‘n pragtige
geleentheid waar geestelike programme aangebied word en
sodoende word daar ‘n bale persoonlike verhouding tussen
die kapelaan en die inwoners gebou.
8.2.3.3 Besoeke aan lede met afgedeelde diens
Gereelde besoeke word aan die RSA-grens en die nou reeds
bekende onlusgebiede deur kapelane gebring. Daar is groot
waardering vir hierdie besoeke en uit die aard en omstan
dighede waaronder ons lede werk, skep dit ‘n unieke
geleentheid om elke lid van die Mag opnuut tot diepe self
ondersoek en oorgawe na die Here Jesus te lei.
Hierdie buitengewone omstandighede stel hoe else aan
kapelane. Daarvoor word nie teruggedeins nie. Elke geleent
held om geestelik betrokke te wees bly uniek.
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8.3.4 Fondse
Die werk word hoofsaaklik bekostig deur aftrekorders wat
die personeel van TRANSNET vrywillig bydra. Sommige
sinodes dra ook finansieel by tot die werk binne hulle
gebiede.
8.3.5 Die Blad “Spore”
“Spore” is een van ons kerkblaaie met die hoogste sirkulasie
syfer. Dit verskyn vier keer per jaar en word gestuur aan
persone wat deur middel van aftrekorder (kode 169) ‘n
bydrae tot die werk maak. Mnr H M J van Rensburg (Oom
Sporie) het gedurende 1989 as redakteur uitgetree. ‘n Op
volger word eersdaags benoem.
8.3.6 Aanbeveling
Die Sinode spreek sy opregte waardering uit vir 32 jaar van
getroue diens wat mnr H M J van Rensburg (Oom Sporie)
aan die Nywerheidsbediening van die Ned Geref Kerk deur
middel van die blad “Spore” gelewer het. Mag die Here gee
dat sy tyd van aftrede vir horn en sy eggenote baie geseënd
sal wees.
8.3.7 Studie en beplanning
Onder leiding van die BKNV is die verskillende vervoerdienste
predikante op ‘n deurlopende basis besig met ‘n strategiese
beplanning met die oog op die sinvolste en mees effektiewe
bediening binne die nywerheid.
8.3.8 Aanbeveling
Die Algemene Sinode spreek sy hoogste waardering uit
teenoor die bestuur van TRANSNET vir die uitstekende
samewerking en gesindheid in belang van die geestelike be
diening van die werknemers. Die verhouding wat oor baie
jare kom, word hoog op prys gestel en sal deur die kerk met
groot verantwoordelikheid verder in stand gehou word.

8.2.4 Aanbeveling
Die sinode bevestig sy dank en hoe waardering teenoor alle
lede van die SA Polisie wat onder moeilike en lewens
gevaarlike omstandighede hul werk moet doen.

8.4 NYWERHEIDSBEDIENING (ALGEMEEN)
EN WERK ONDER SEELUI

Waar die situasie hoe eise aan die lede van die Mag en hulle
gesinne stel, wil die sinode graag die versekering gee van
sy belangstelling en volgehoue voorbidding.

Albei hierdie bedieningsterreine is vanweë die sterk missio
nére karakter daarvan deur vorige Algemene Sinodes aan
die ASSK toegewys, terwyl die AKAE die voorreg het om
deur verteenwoordiging by die besinning van hierdie werk
saamhede betrokke te bly. Die ASSK rapporteer hieroor
volledig.

8.3 BEDIENING AAN DIE SUID-AFRIKAAN
SE VERVOERDIENSTE/TRANSNET
8.3.1 Die Ned Geref Kerk se bediening aan werknemers van
TRANSNET binne die verskillende sinodes word gekoör
dineer onder ‘n subkommissie van die AKAE wat saamgestel
word uit verteenwoordigers van die bestuur van TRANSNET,
die AKAE, die ASSK en onderskeie sinodes (vervoerdiens
predikante).
8.3.2 Die Suid-Afrikaanse Vervoerdienste is op 1 April
1990 omskep tot ‘n publieke maatskappy met die naam
TRANSNET. Dit is nie moontlik om op die stadium van die
opstel van hierdie versiag te sé hoedat die verandering
nywerheidsbediening binne TRANSNET gaan raak nie. Aan
gesien die Staat die enigste aandeelhouer is en die hoof
bestuurder telkens die personeel verseker dat dit nie groot
omwentelinge gaan meebring nie, het die kommissie goele
hoop dat die status quo gehandhaaf sal word. Daar word
besin oor die verandering van die naam van die BKNV in die
Hg van die naamsverandering van die Suid-Afrikaanse
Vervoerdienste.
8.3.3 Werkkragte
Die aantal persone wat as predikante, geestelike werkers
en evangeliste in die bediening betrokke is, is ongeveer 30.

9. LIDMATE ~N DIE BU~TELAND
9.1 NOODSAAK
Die Algemene Sinode handhaaf reeds oor baie jare die be
leid dat ‘n bediening aan ons lidmate in die buiteland vanuit
Suid-Afrika noodsaaklik is. Dit hou veral daarmee verband
dat die eiesoortige omstandighede in die buiteland dit dik
wels vir ons lidmate moeilik maak om kerklik in te skakel
en mee te leef. Hulle ervaar ook dikwels ‘n gebrek aan em
patie van buitelandse bedienaars van die Woord met die
eiesoortige spanning en probleme wat Suid-Afrikaanse
buitelandse personeel beleef.
Deur die jare het die Algemene Sinode ‘n beleid vir hierdie
bediening ontwikkel wat in ‘n groeiende mate goed
funksioneer.

9.2 DIE ROL VAN DIE AKAE
Die AKAE is slegs by die werk betrokke in soverre dit kerk
like beleid raak en skakeling met die kapelaansdiens in die
verband nodig is. Die werk word so gestruktureer dat dit
gekoppel word aan spesifieke gemeentes en dat die leraars
in die buiteland verslag doen aan hulle gemeentes en die
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kerkverband waarbinne die gemeentes hulle bevind. Die
AKAE ontvang afskrifte van verslae van die werk met die
oog daarop dat moontlike aanpassings aan die beleid betyds
geldentifiseer kan word indien nodig. Die AKAE onderneem
egter nie self enige buitelandse bearbeiding nie.
Vergelyk ook 8.1.7 in die verslag.

9.3 EVALUER~NG
Die AKAE is gelukkig dat die huidige beleid rondom buite
landse bearbeiding goed werk.

9.4 AANBEVELHNGS
9.4.1 Die Algemene Sinode van die Ned Geref Kerk betuig
sy opregte dank aan die Staat wat die voltydse bediening
van Suid-Afrikaners vanuit Washington, London en Parys
moontlik maak.
9.4.2 Die Algemene Sinode betuig sy opregte dank aan die
kapelaan-generaal van die SAW en sy personeel vir die sleu
teirol wat hulle in verband met buitelandse bearbeiding
vervul.
9.4.3 Die Algemene Sinode verseker die drie Ieraars in die
buiteland en al ons lidmate aldaar van sy volgehoue steun
en voorbidding sodat die Koninkryk van God deur gelowiges
uit Suid-Afrika ook in die buiteland gedien kan word.

10. ARBE~D ONDER ANDERTALUGES
10.1 ALGEMEEN
10.1.1 U kommissie het gedurende die reses op ‘n
deurlopende basis aandag gegee aan alle beleidsaspekte
rakende die kerk se werk onder andertaliges. Die subkom
missie vir arbeid onder andertaliges nooi ook elke twee jaar
alle werkers onder andertaliges vir ‘n konferensie saam met
die subkommissie, sodat kennis geneem kan word van knel
punte in die verband.
Die volgende sinodes het reeds gevestigde werk onder andertaliges:
Wes-Kaapland
Portugese Gem.:
Natal
OVS
Suid-Transvaal
Noord- en
Oos-Transvaal
Wes-Transvaal
SMA
SWA
Oos-Kaapland
Noord-Kaap

Cape Peninsula Reformed Congegration
Igreja Reformada do Cabo
Durban Reformed Congregation
DRC Andrew Murray, Bloemfontein
Gold Fields Reformed Congregation,
Welkom
DRC Andrew Murray
Portugese gemeente
Andrew Murray — Pretoria
Portugese Gemeente — Pretoria
Gemeente voor Nederlandstaligen
Portugese gemeente
Engelstalige gemeente, Harare
Wyk Engelstaliges
Wyk Engelstaliges
Pomfred — Portugese gemeente

10.1.2 Kerkregtelike posisie van gemeentes vir andertaliges
Die kommissie het by die sinode van 1986 breedvoerig aan
bevelings gedoen rakende die kerkregtelike posisie van
gemeentes vir andertaliges. Met dankbaarheid kan nou ge
rapporteer word dat die belangrikste aspekte hiervan uit
gesorteer is en dat die gemeentes binne die besluite wat
geneem is, goed funksioneer.

AMPSBEDIENING EN EVANGELISASIE
10.1.3 Betrokkenheid van Afrikaanse gemeentes
10.1.3.1 Die andertaliges wat die objekte vir die werk van
die gemeentes vir andertaliges is, bevind hulle binne die
grense van die gewone gemeentes van die Ned Geref Kerk.
Hulle is ook dikwels bure van lidmate van die Ned Geref Kerk.
Meeste van hulle is Engelssprekend en kan deur spontane
evangelisering deur lidmate van die Ned Geref Kerk bereik
word. Die bestaan van werkkringe vir andertaliges mag nooit
daartoe aanleiding gee dat gemeentes hulle roeping tot die
evangelisering van hierdie persone aan die gemeentes vir
andertaliges oorlaat nie. Laasgenoemde bied egter ‘n baie
goeie tuiste vir die vrug van die evangelisasie-arbeid van ons
gemeentes.
10.1.3.2 Aanbevelings
Die Algemene Sinode doen ‘n beroep op alle gemeentes om
met liefde uit te reik na nie-afrikaanssprekende persone in
hulle midde om hulle met die evangelie van Jesus Christus
te bedien. Gemeentes word ook opgeroep om alle moont
like steun aan gemeentes vir andertaliges wat in hulle om
gewing werksaam is, te gee.

10.2 ENGELSTAUGE GEMEENTES
10.2.1 Vertaling van formuliere
10.2.1.1 Daar bestaan ‘n dringende behoefte aan die ver
taling van die nuwe formuliere 5005 wat dit in 1986 goed
gekeur is, in Engels. Dit is belangrik dat hierdie vertalings
van professionele standaard moet wees. Vertaling deur nie
professionele vertalers is ons kerk nie waardig nie, ook wan
neer dit gebruik word in die buitelandse bediening en by
ander kerklike geleenthede.
10.2.1.2 Aanbeveling
Die Algemene Sinode gee opdrag aan die AKAE om die
nodige reëlings te tref vir die vertaling van die formuliere in
Engels. Na voltooiing daarvan, word dit deur die AKAE na
mens die Algemene Sinode goedgekeur.
10.2.2 Kategeseboeke
10.2.2.1 Heelwat onderhandeling het tussen die AKAE en
die AJK plaasgevind oor die moontlike vertaling van die kate
gese handboeke. Uiteindelik het dit geblyk dat die kategese
boeke van die Ned Geref Kerk nie slegs verwerk en vertaal
kan word nie, aangesien die kinders in die gemeentes vir
andertaliges uit ‘n sterk kerkvervreemde agtergrond kom.
Verder is hierdie kategeseskole so klein dat die jaargroepe
van kinders saamgevoeg word.
10.2.2.2 Aanbeveling
Die Algemene Sinode gee opdrag aan die AKAE en die
gemeentes vir andertaliges, om te werk in die rigting van
die voorsiening van eie kategeseboeke vir gemeentes van
andertaliges. Die uiteindelike manuskripte word ook aan die
AJK voorgelê vir kommentaar.

10.3 PORTUGEESSPREKENDE GEMEEN
TES
10.3.1 Nuutste ontwikkelinge
Verskeie mooi ontwikkelinge het plaasgevind in die werk
onder portugeessprekendes in die afgelope paar jaar:
*

‘n Angolese weermaggemeente op Pomfred met Portu

gees as voertaal vorm nou deel van die Ring vir Portugees
sprekendes en die Sinode van Noord-Transvaal. Hierdie
gemeente bestaan tans uit 290 belydende lidmate en bykans
600 mense woon gereeld die eredienste by.

AMPSBEDIENING EN EVANGELISASIE
Die eerste portugese lidmaat wat teologie in Portugal
gaan studeer het, sal eersdaags beskikbaar wees vir ‘n
beroep in die RSA. Die broeder, Mnr Joaquim Valadas, noem
DV sitting by die Algemene Sinode as ouderling.
*

*
Twee van ons Portugeessprekende leraars, benut week
liks die senders van Radiokansel om die evangelie aan
duisende portugeessprekendes te bring.

‘n Lidmaat van die Portugeessprekende gemeentes, Mnr
Januario Fernandes, werk voltyds onder Portugese viug
telinge vanuit Mosambiek.
10.3.2 Belydenisskrifte in Portugees
Die Algemene Sinode het vroeër kennis geneem daarvan dat
daar nérens in die wêreld bevredigende vertalings van die
drie belydenisskrifte in Portugees bestaan nie. Opdrag is aan
die AKAE gegee om die nodige stappe te doen ten einde die
belydenisskrifte vertaal te kry.
Die AKAE het die dienste van Prof Leal van die Universiteit
van die Witwatersrand vir die doel bekom. Dit is met dank
baarheid dat nou bekend gemaak kan word dat die formuliere
vertaal is. Die NG Kerk lewer langs hierdie weg nie net ‘n
diens aan sy Portugese gemeentes nie, maar aan die Por
tugeessprekende gereformeerde kerke wêreldwyd.
10.3.3 Kommer oar die voortgang van die werk
Die AKAE het daarvan kennis geneem dat die huidige finan
siële knelling wat die kerk beleef daartoe kan lei dat die voort
bestaan van sommige van die huidige predikantsposte vir
portugeessprekendes in die gedrang kan kom. Dit sou baie
jammer wees, aangesien die geestelike nood onder die ±
800 000 Portugese in Suid-Afrika, in ‘n besondere sin ‘n
verantwoordelikheid op die Ned Geref Kerk plaas.
10.3.4 Aanbevelings
10.3.4.1 Die Algemene Sinode neem met dankbaarheid
kennis van die positiewe ontwikkelinge van die werk onder
Portugese en doen ‘n beroep op sinodes, ringe en gemeentes
om voortdurend dringend aandag te skenk aan maniere am
die werk onder Portugeessprekendes te Iaat graei.
10.3.4.2 Die Algemene Sinode doen ‘n dringende beroep
op sinodes om altes moontlik te doen am die werk onder
Portugese in stand te hou en verder uit te brei.
10.3.4.3 Die Algemene Sinode gee geleentheid dat die Por
tugese vertaling van die belydenisskrifte aan die Moderator
oorhandig word.

11. HUWELIKSBED~EMNG
11.1 OPDRAG
Die sinode het in 1986 besluit dat die verskillende kommis
sies se werk op die terrein van huweliksaangeleenthede ge
koördineer en saamgevat moet word onder die AKAE se sub
kommissie vir huweliksbediening. Die kommissie word
saamgestel uit verteenwoordigers van die AKAE, AKDB,
AKLAS en Bybelkor.

11.2 DEFINI~RING VAN WERKSTERREIN
Die nuwe kommissie vir huweliksbediening het besin oor sy
taak. Daar is besluit dat dit veral lê op die terrein van
Navorsing
Koördinering
Beleidsformulering
Stimulering van publikasies
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Samewerking met Bybelkor
Stimulering van Sinodes op die terrein van huweliksbedie
ning.

11.3 Aanbeveling: Onderlinge skakeling bin
ne Sinodale verband
Die Algemene Sinode moedig sinodes aan om ‘n saortge
lyke vorm van skakeling en samewerking tussen die onder
skeie kommissies van die Sinode op die terrein van huweliks
bediening te bewerkstellig soos wat geld by die Algemene
Sinode.

11.4 HUWELIKSVERRYK~NG
Die AKAE het ‘n eie kommissie vir huweliksverryking. Hier
die kommissie het ‘n aantal kundiges op die terrein gekoöp
teer en is tans besig met die verkenning van die studieveld
en het reeds ‘n werkprogram opgestel ten einde mettertyd
die Algemene Sinode te bedien van ‘n goed verantwoorde
beleid en materiaal op die terrein.

11.5 HUWELIKSVOORBEREIDING
Die AJK behartig die terrein van huweliksvoorbereiding as
sy spesifieke veld op die gebied van huweliksbediening. Die
kommissie van die AJK bestaan ook uit ‘n aantal kundiges
op die terrein en is tans besig met die voorbereiding van ‘n
kursus vir huweliksvoorbereiding wat uiteindelik via Bybelkor
aan die kerk beskikbaar gestel sal word.

12. OPSIG EN TUG
12.1 OPDRAG
Kerklike opsig en tug is as vorm van intensiewe ampsbe
diening deel van die opdrag van die AKAE (K.0. Art. 52.2).
By die Sinode van 1 986 het die AKAE gerapporteer dat hy
in sy ondersoeke na die funksionering van die opsig en tug
van die Ned Geref Kerk, tot die oortuiging geraak het dat
daar ernstige probleme in verband met die teologiese
begronding/aanvaarbaarheid van die huidige kerkorde ar
tikels en die ~‘Reglement vir die uitoefening van die Tug en
beslegting van kerklike geskille”, bestaan. Dit het daartoe
gelei dat die Sinode aan AKLAS opdrag gegee het om die
saak te ondersoek en die resultate van sy ondersoek aan
die ARK voor te lê.
12.2 Die AKAE is deur AKLAS genool om ‘n studiestuk ter
verduideliking van sy probleme met die huidige kerkorde,
artikels en reglement aan die kommissie voor te lê. Die AKAE
se subkommissie vir Opsig en Tug het ‘n indringende studie
oor die saak gedoen. Die resultaat hiervan is as studiestuk
deur die AKAE aan AKLAS deurgegee.

12.3 SLOTSOM
In die bogenoemde studiestuk kom die AKAE tot die vol
gende slotsom:
12.3.1 Die reglementering van die opsig en tug getuig van
kollegialistiese invloed en is in stryd met die gereformeerde
kerkreg.
12.3.2 Die reglementering van die tug verydel die pastorale
motief en styl wat deurgaans die tug behoort te bepaal.
12.3.3. Die huidige tugreglement beskerm nie die kerk teen
hersiening van tugsake in die burgerlike hof, soos wat die
klaarblyklike bedoeling is nie.

AMPSBEDIENING EN EVANGELISASIE
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12.3.4 Die huidige reglement is in sy wese gestruktureer
as ‘n juridiese verhoor en is as sodanig teologies totaal
onaanvaarbaar.

Aanbeveling: Die Algemene Sinode betuig sy innige dank
teenoor ds M Smuts vir sy ywer en getroue diens van 7 jaar
as predikant in algemene sinodale diens vir ampsbediening
en evangelisasie.

12.4 STANDPUNT VAN DIE AKAE
Die bogenoemde slotsom het daartoe gelei dat die AKAE
die standpunt ingeneem het dat:
12.4.1 Die “reglement vir die uitoefening van die tug en
beslegting van kerklike geskille” in sy geheel geskrap moet
word.
12.4.2 Hoofstuk 5 van die kerkorde in sy geheel hersien
moet word en wel so dat:
*

Dit teologies meer verantwoord is

*

Slegs breë lyne van die tug getrek word

*

Voorkeur gegee word aan teologiese terminologie

12.4.3 Die Algemene Sinode ‘n beroep op sinodes moet
doen om geen bepalings by hoofstuk 5 van die kerkorde te
voeg nie.

13. FINANS~ES EN BEGROTING
13.1 Die AKAE doen jaarliks versiag van die besteding van
finansies aan die Algemene Kommissie vir Fondse.
13.2 ‘n Begroting word jaarliks aan die Algemene Kommis
sie vir Fondse voorgele. Aangesien die begroting van die
AKAE ook by die versiag van die Algemene Kommissie vir
Fondse geInkorporeer word, word dit nie hier weergegee nie.

14. ALGEMEEN
Ds M Smuts het die diens van die AKAE verlaat en ‘n beroep
na Lynnwood aanvaar.

15. SLOT
Die kommissie vertrou dat hy hiermee aan al die opdragte
uitvoering gegee het en voldoende daaroor gerapporteer het.
Die Here se rykste seen word nog eens op die werksaam
hede van die Sinode afgebid.
Prof J S Kellerman (Voorsitter)
Ds H N J van Rensburg (Ondervoorsitter)
Ds M Smuts (Waarnemende Skriba)
Ds C J Lamprecht
Ds J F le Roux
Ds J L Coetzee
Ds P K Mentz
Ds M G Wi(Iemse
Prof C Vos
Gen-Maj C Colyn
Mev W de Vos
Ds P J Raath
Dr P W Marais
Ds A P Kilian
Ds J J Human
(BKNV)
Ds Z Blömerus
Ds M van Tonder
Ds D J J Oosthuizen
Ds G J Engelbrecht
Dr H J Hendriks
Gen C P Naude
Dr F J Ollewagen
Dr J N F O’Kennedy
Ds W P J van Wyk
Ds G C Olivier
Ds J A Victor
(Bybelkor)
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19. Vers~ag van die

KOMMISSIE VIR DIE LIDMAATTOERUSTINGSPROGRAM
Geagte Voorsitter en Broeders,
Die kommissie het die voorreg om die volgende versiag van
sy werksaamhede aan u voor te Iê:

1. PERSONEEL
1.1 Die kommissie is volgens die reglement saamgestel.
1 .2 Uitvoerende Komitee
By die konstituering is die volgende Uitvoerende Komitee
verkies:
Voorsitter — Ds DJ Viljoen
Ondervoorsitter — Ds HJ Linde
Skriba — Ds M Smuts

2. VERGADER~NGS
2.1 Aangesien die kommissie nie ‘n eie begroting het nie,
word die jaarlikse vergadering sO beplan dat dit met ander
vergaderings van die AKAE en AJK saamval om koste te
bespaar.
2.2 Die kommissie het vier keer in die afgelope dienstermyn
vergader

3. ADMIMSTRAS~E
Die skribaat van die kommissie word tans 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 doel
matige materiaal vir die Iidmaattoerustingprogram in
gemeentes, bly die belangrikste opdrag van hierdie kommis
sie. Met die oog hierop word deeglike aandag gegee aan:
Die behoeftes binne gemeentes.
Die koOrdinering van die werksaamhede van die ver
skillende samestellende kommissies.
*
Die nodige balans tussen leerstellige, praktiese en Bybel
*
*

studiemateriaal.
4.2 Bybelkor
Volgens besluit van die Sinode tree Bybelkor as uitgewer
van die LTP-materiaal op. Die kommissie kan met dankbaar
heid getuig van die onskatbare waarde van Bybelkor in hier
die verband en die baie goeie samewerking met u kommis
sie. Bybelkor vervul hier ‘n onmisbare rol.
4.3 Voortgesette evaluering
Die kommissie poog om na die beste van sy vermoO op ‘n
voortgesette basis die vordering en geslaagdheid van die
lidmaattoerustingprogram te evalueer. Dit is duidelik dat
sommige van die aanvanklike ideale ten opsigte van die aan
bieding en strukturering van die LTP nie voldoende in
gemeentes posgevat het nie. Aan die ander kant is daar ‘n
groeiende tendens by gemeentes om elkeen volgens eie om
standighede, toenemend aandag te gee aan die voortgesette
toerusitng van lidmate. Dit moet waardeer word.
Die kommissie is oortuig daarvan dat die saak met die nodige
soepeiheid en vindingrykheid vorentoe aangepas en gedien
moet word. Op die jongste vergadering van die kommissie
is besluit dat dit nodig is om in 1992 op toegespitsde wyse
die hele saak van onderrig van lidmate weer onder aandag
te bring.

4.3.1 Aanbeveling:
4.3.1.1 Die Algemene Sinode gee aan die AKLTP opdrag
om op ‘n deurlopende basis die vordering ten opsigte van
Iidmaattoerusting binne die kerk te kontroleer, te evalueer
en die nodig aanpassings in die hg daarvan te doen.
4.3.1.2 Die Algemene Sinode besluit dat in 1992 ‘n beson
dere aksie vir die toerusting van lidmate geloods word.
4.4 Kursusse verskyn
Sedert 1986 het die volgende kursusse as deel van die
Iidmaattoerustingsprogram verskyn:
Pakket 1987
Anderkant die graf
Pa en ma se tiener
Waarom Here?
Pakket 1988
Teologie van die rewolusie
Bybellig op verhoudings
Die boodskap moet uit) (Handelinge)
Pakket 1989
Dank God ek is gedoop
Pappa en mamma se kleuter
In die begin ... (Genesis 1 -4)
Pakket 1990
Vraag en antwoord
Wat elke Iidmaat oor offergawes moet weet
Laat jOO geloof daagliks groei (Hebreërs)
Vir 1991 word die volgende pakket beplan:
Geloofsekerheid
Die kerklike tug
Die dag as God ingryp (Maleagi)

5. REKLAME
Rekiame is in die afgelope vier jaar hoofsaaklik deur Bybelkor
by wyse van bekendstellingsbriewe en kursus-pamfiette ge
doen. Die koste daarvan is telkens goedgunstiglik tussen die
Algemene Jeugkommissie en Bybelkor verdeel.

6. AANBEVELUNGS
6.1 Die Algemene Sinode beklemtoon weer eens die ideaal
dat elke gemeente met ‘n doelgerigte, volgehoue program
van hidmaattoerusting besig sal wees. Die grootste soepel
heid ten opsigte van die inkleding met die oog op elke
gemeente se eie omstandighede, moet steeds gehandhaaf
word.
6.2 Die Algemene Sinode betuig sy hoogste waardering
teenoor Bybelkor vir die bekwame en professionele diens
wat aan die AKLTP gehewer word.

7. SLOT
Die kommissie vertrou dat hy hiermee voldoende van sy
werksaamhede verslag gedoen het.
Ds D J Viljoen — Voorsitter
Ds H J Linde — Ondervoorsitter
Ds M Smuts — Skriba
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20. VERSLAE AAN KURATORIA
20.1 Verslag van die Kuratorium van Teo~ogiese Fakulteit

STELLENBOSCH
Broer Voorsitter en Broers
Die Kuratorium doen graag soos volg verslag van sy werk
saamhede:

1. SAMESTELLING EN WERKSAAMHEDE
Die Kuratorium is saamgestel soos deur die Kerkorde en
betrokke bepalinge vereis. Daar is gereeld, minstens twee
keer per jaar, vergader. Die kommissie het sy opdragte
behoorlik uitgevoer en daaroor verslag aan die Sinode van
die Ned Geref Kerk in SA gedoen. In die uitvoering van sy
opdragte het die Kieskollege, Eksamen- en Begeleidings
kommissie waardevolle diens gelewer.

2. DOSENTE
Sedert die Sinodesitting van 1986 het die volgende dosent
tot die Raad van Dosente toegetree:
Nuwe Testament: Dr B A du Toit, BA; B Th; D Th.
Prof B A Muller het prof W D Jonker as Dekaan opgevolg.

3. STUDENTE
3.1

STATISTIEKE

Studente
BAI
BAll
BA III
BThI
BThII
BThIII
MTh
DTh

1987

1988

40
37
39
35
59
50
111
87

26
35
31
34
35
55
96
84

1989
31
17
3826
24
33
35
100
76

1990
35
30
25
27
33

Tans is daar ses studente uit Korea wat besig is met na
graadse studies, een met D Th en 5 met M Th. Twee ander
kom moontlik volgende jaar. Dit is bemoedigend dat
studente uit die buiteland die teologiese opleiding binne ons
fakulteite so hoog aanslaan dat hulle hier kom studeer. Die
rede waarom hulle hierheen kom, is o.a. omdat hulle die
teologie binne ons teologiese fakulteite as uiters behoudend
beoordeel.
Daar is ook ‘n toenemende getal lidmate van die Ned Geref
Susterskerke wat as studente by ons fakulteit inskryf. Die
afgelope twee jaar het drie predikante uit Malawi en een uit
Zimbabwe hulle studies aan ons fakulteit voortgesit. ‘n Lid
maat van die NG Sendingkerk is vir B Th I ingeskryf.

3.2 STUDENTE-AANGELEENTHEDE
Daar kan met groot dankbaarheid getuig word dat die gedrag
en getuienis van studente oor die algemeen goed is. Baie
studente neem ‘n leidende aandeel in die verenigingslewe
en sportaangeleenthede van die Universiteit en tree in baie
opsigte as leiers op die kampus op. ‘n Besondere groot ge
tal van ons studente dien as kerkraadslede en is aktief
betrokke by die werksaamhede van hulle gemeentes.
Ons studente is egter ook blootgestel aan al die versoekings
en dwalinge van die tyd waarin ons leef. Wanneer nodig het

die Kuratorium simpatiek dog ferm opgetree. In een geval
moes die Kuratorium ‘n kiag van Ieerdwaling teen ‘n deel
tydse dosent, prop G 0 Taylor, aanhangig maak. Prop Tay
lor het voordat die Ring die saak kon ondersoek as lidmaat
van die Ned Geref Kerk bedank.

3.3

SIELKUNDIGE TOETSING EN BEGELEIDING VAN
STUDENTE
Die ondervinding van die afgelope jare het duidelik aan
getoon dat sielkundige toetsing ‘n onmisbare deel van die
proses van keuring en begeleiding van die studente vorm.
Dr Hennie du Toit (Kliniese Sielkundige) lewer dienste van
onskatbare waarde in hierdie verband. Binne die SKKD werk
die sielkundiges van die drie fakulteite saam om ‘n eenvor
mige toetsbattery vas te stel. Daar word ook navorsing oor
wetenskaplike norme vir keuring gedoen.
Die Begeleidingskommissie maak groot ems met die jaar
likse begeleiding en keuring van die studente. Die voog
dosente en plaaslike predikant speel ook ‘n uiters belang
rike rol in hierdie proses. Die kliniese sielkundige vervul nie
slegs ‘n belangrike funksie in die keuring en evaluering van
studente nie, maar ook in hulp wat hy aan studente gee.
Afgesien van hulp aan individuele studente bied hy ook
tydens naweekkampe kursusse in by persoonlikheidsgroei
aan.

4. FINANSIELE HULP AAN STUDENTE
Die uitgawe van studente toy losies, klasgelde en boeke het
die afgelope jare heelwat vinniger as die inflasiekoers gestyg.
Hoewel die Kuratorium uit die beursfonds aansienlike
beurs/lenings aan die studente gee, is dit hoegenaamd nie
genoeg om in hulle werklike behoeftes te voorsien nie. Die
gevolg is dat sommige studente ‘n skuldlas opbou wat in
die toekoms nadelig op hulle bediening kan inwerk.
Daarom is dit dringend noodsaaklik dat kerkrade en in
dividuele lidmate die beursfonds maksimaal ondersteun.

5. VOORTGESETTE TEOLOGIESE ONDER
RIG
5.1 TOTSTANDKOMING VAN BUVTON
Die opdrag om die voortgesette teologiese onderrig aan die
Kweekskool van Stellenbosch te koördineer en te organiseer
is aan die Buro vir Voortgesette Teologiese Opleiding en
navorsing (BUVTON) gegee. Hierdie buro het op 1 Januarie
1988 as ‘n onderdeel van die Teologiese Fakulteit, US be
gin funksioneer.
Die totstandkoming van BUVT0N was moontlik gemaak
deur die inisiatief van prof D W de Villiers, ‘n voormalige
dekaan van die fakulteit. Die idee om daadwerklik aan die
voortgesette onderrig van predikante aandag te gee, het by
prof De Villiers ontstaan. Hy het ook die oortuigingswerk
by die Kuratorium en die Universiteit van Stellenbosch ge
doen en het, uiteindelik, ook man alleen ‘n kapitaalfonds van
byna R1-miljoen ingesamel om BUVTON te finansier.
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Die Kuratorium boekstaaf hiermee sy opregte waardering
en dank (en bewondering) vir die werk wat prof Dawid de
Villiers gedoen het.
As eerste direkteur van BUVTON is ds M A V van der Merwe
aangestel. Mev A S King verrig die sekretariële dienste.
BUVTON word gehuisves in ‘n huis van die Kuratorium in
Noordwal 5, Stellenbosch, reg agter die Kweekskool. Geen
bouprojekte word binne die afsienbare tyd vir die buro in die
vooruitsig gestel nie.

5.2 KURSUSSE
‘n Groot verskeidenheid van kursusse is reeds aangebied.
Die volgende vier kursusreekse het ontwikkel as die kern
van ons progam. Hulle bestaan elkeen uit meer as een kur
sus van vier dae elk en word gereeld herhaal:
*

*

*
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ing. Die begeleidende Ieraar moet die studente ‘n insae in
soveel as moontlik fasette van die bediening gee. Daar moet
aandag gegee word aan die student se geestelike vorming
deur oa. saam met hom stiltetyd te hou en te bid. Opdragte
soos bejaardebesoek, jeugwerk en kategese kan aan die
studente gegee word. Hierdie waarneming geskied vir ‘n tyd
perk van 14 dae en geskied aan die begin van die tweedejaar,
na die aanvang van die skoolkwartaal en voor die opening
van die Universiteit.
Die Begeleidingskommissie, gerneentepredikante en
betrokke studente is van mening dat hierdie observasie van
die bediening sinvol is en positiewe moontlikhede vir die
vorming van die student inhou.

7.2 STATUS VAN BYBELKUNDE DOSENTE
7.2.1 Die volgende besluit van die Algemene Sinode (Han

God’s genade en menslike verantwoordelikheid. ‘n
Teoretiese deel word opgevolg deur ‘n praktiese kursus.

delinge 1986, bI 688 Pt 12) word onder die aandag van die
Sinode gebring:

Gemeentebou: ‘n Kursus oor die dienswerk van gelowiges
word opgevolg deur ‘n praktiese kursus oor strategiese
teologiese beplanning.

1 2.1 Dat die betrokke sinodes deur hulle gemagtigde
inspraak moet verkry by die aanstelling van
dosente in Bybelkunde van die Universiteite waar
die bogenoemde situasie bestaan.

Gemeenteleiding: In die eerste kursus word verskillende
fasette van leierskap aangeleer. In die opvolgkursus word
‘n praktiese metodiek aangeleer om spanbou te doen en
hoe om verandering in ‘n gemeente te fasiliteer.

*

Huweliksbediening: ‘n Reeks van vier kursusse word aan
gebied naamlik, ‘n Huweliksverrykingservaring van eg
pare gevolg deur Opleiding van Huweliksverrykers I en
II. ‘n Kursus in Huweliksberaad voltooi die reeks.

12.2

Dat die betrokke kerklike kommissies wat toesig
oor die opleiding van teologiese studente by sulke
universiteite het besondere aandag aan die
kursusinhoude en veral die leerstellige gehalte
daarvan moet gee.

12.3

Dat die genoemde kommissies die inisiatief moet
neem om Bybelkundedosente wat op hierdie
w.yse aan die opleiding meewerk, kerklik te akkre
diteer.

1 2.4

Dat die akte van akkreditering van hierdie Bybel
kundedosente vereis dat hulle hulle in hul onder
rigwerk aan studente in die teologie getrou sal
hou aan hulle ampsbeloftes soos afgelê by
geleentheid van hulle legitimasie, en dat hulle
hulle die opsig van kerkweë by die verrigting van
hierdie Ieerfunksie sal laat welgeval.”

Benewens die gemelde kursusse is die volgende temas reeds
aangebied:
Hoofskap van Christus;; Gereformeerde Spiritualiteit; Litur
gie — variasie in die erediens; erediens as fees; aanddiens;
kategese; Pinksterretraite; Mediaprediking; Siekepastoraat
aan die Vrou; Ontdek iou Gawes.
‘n Kursusreeks vir predikantsvroue is begin asook een vir
Iereaars van die NGKA.

5.3 DESENTRALISASIE AS WERKSWYSE
Benewens kursusse op Stellenbosch of omgewing, word
kursusse ook in Oos-Kaapland, Noord-Kaapland en die Karoo
(Beaufort-Wes) aangebied. Vanaf 1991 sal kursusse ook
gereeld by Oudtshoorn aangebied word.

6. VERHOUDING TOT DIE PLAASLIKE
UNIVERSITEIT

Sover bekend het bogenoemde besluit die nodige aandag
van die Kerk gekry:
*

Sinodes waar daar nie Teologiese Fakulteite is nie is in
die meeste gevalle hoogstens indirek betrokke by die aan
stelling van dosente in Bybelkunde.

*

Dit het ook geblyk dat die verskillende Kuratoria
bevredigende reëlings getref het in die geval van voor
graadse studente aan wie kursusse in Teologiese Studies
aangebied word. In bogenoemde geval word die betrokke
vakke in Teologiese Studies deur die teologiese dosente
van die Fakulteit self aangebied.

Die Kuratorium kan getuig van ‘n baie mooi verhouding van
wedersydse begrip en hartlike samewerking met die
Universiteit. Ons is opreg dankbaar vir die ondersteuning,
ook finansieël, wat die Universiteit aan die Fakulteit Teologie
verskaf.

7.2.2 Aanbeveling

7. OPDRAGTE VAN SKKD

Die besluit dat sinodes inspraak by die aanstelling van
dosente in Bybelkunde moet verkry, kan in baie gevalle nie

Die SKKD het die Kuratorium versoek om die volgende sake
onder die aandag van die Algemene Sinode te bring:

verwerklik word nie. Sinodes het egter binne hulle omstan
dighede die mees bevredigende reelings getref.

7.1 OBSERVASIE VAN DIE BEDIENING DEUR BA
I-STUD ENTE

7.3 REGLEMENT ALGEMENE KOMMISSIE TEOLO
GIESE OPLEIDING
Die SKKD het kennis geneem dat die Algemene Regs
kommissie so ‘n reglement aan die Sinode voorlê en versoek
die Kuratorium van Stellenbosch om die volgende wysiging
toy bogenoemde reglement aan die Algemene Sinode voor
te lê:

Die Fakulteit Teologie is besig met ‘n stelsel waarvolgens
studente, na voltooiing van die BA Teologie I, praktiese werk
in ‘n gemeente moet doen. Die praktiese werk bestaan uit
waarneming wat in ‘n gemeente gedoen word. Die doel van
die waarneming is ‘n in diepte insae in die praktiese bedien
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7.3.1 Aanbeveling
7.3.1.1 In punt 1 word “Dekane van Dosenterade” ver
yang met “Dekane van Teologiese Fakulteite”;
7.3.1.2 In punt 2.2 word “Teologiese Fakulteit” vervang
met ‘Teologiese Opleiding”;
7.3.1.3 In punt 3.1 word “reglementêr beskryf” vervang
met “bepaal”;
7.3.1.4 Punt 3.3 word geskrap en ‘n nuwe punt 4.5 wat
soos volg Iui, word bygevoeg: “Die Sinode begroot vir die
koste van die Kommissie.”
7.4
**

*BEGROTING: ALGEMENE
TEOLOGIESE OPLEIDING
Reiskoste
R5520
Daggelde
1440
Administrasie
150
R71 10

KOMMISSIE

7.4.1 Aanbeveling
Die sinode keur die begroting goed as ‘n basis vir die opstel
van toekomstige begrotings.
* * die begroting is bereken volgens die heersende pryse
in April 1990.
*
Hierdie begroting word aan die Sinode voorgelé met die
veronderstelling dat die Sinode die aanbeveling om
AKTO tot stand te bring sal goedkeur.
7.5 LEGITIMASIE VAN QOR-EN-WEER BEROEP
BAARHEID BINNE DIE FAMILIE VAN DIE NED
GEREF KERK
7.5.1 Die SKKD het op sy vergadering van 12 Maart 1990
kennis geneem van verskeie studente uit die Familie van Ned
Geref Kerke wat aan die Teologiese Fakulteite van die Ned
Geref Kerk studeer. Verskillende knelpunte soos byvoorbeeld
die keuring en pastorale begeleiding, die eventuele beroep
baarstelling van sulke studente, die verskil in Teologiese
Opleiding binne die Familie van Ned Geref Kerke, het ter
sprake gekom.
7.5.2 Die SKKD het ook kennis geneem van die besluite
van die Sinode, soos vervat in Kerk en Samelewing
(par.271-272), Handelinge 1986: pt 6.12 (bI 678) en pt
1.3.3 tot 1.3.5 (b171 6) asook van die punte oor hierdie saak
in die verslae van die Algemene Regskommissie, die Alge

mene Sinodale Sendingkommissie en Algemene Sinodale
Kommissie wat tans voor die Sinode dien.
7.5.3 In die hg van bogenoemde het die SKKD dit aan die
Kuratorium van Stellenbosch opgedra om ‘n beskrywings
punt aan die Algemene Sinode voor te herei.
7.5.4 Aanbeveling
7.5.4.1 Die Sinode erken die opleiding, die Iegitimasie en
oor-en-weer beroepbaarheid van evangeliedienaars binne die
Familie van Ned Geref Kerke.
7.5.4.2 Die Algemene Sinodale Kommissie kry opdrag om
die praktiese implikasies wat hierdie erkenning ten opsigte
van legitimasie inhou, deeglik te ondersoek en veral op die
volgende te let:
7.5.4.2.1 die keuring en pastorale begeleiding van
studente;
7.5.4.2.2 die gelykwaardigheid toy die akademiese stan
daard van die opleiding;
7.5.4.2.3 die opleiding in ooreenstemming met die Belyde
nis van die Kerk;
7.5.4.2.4 die geleentheid om ontbrekende vakke aan te vul;
7.5.4.2.5 ander sake van praktiese belang.
7.5.4.3 Bogenoemde ondersoek moet in die nouste same
werking gedoen word met die lede van die Algemene Regs
kommissie en van elkeen van die drie Kuratoria waar leraars
opgelei word.
7.5.4.4 Die Algemene Sinodale Kommissie kry opdrag om
op grond van bogenoemde punte ‘n ooreenkoms op te stel
en met elkeen van die lede van Familie van Ned Geref Kerke
aan te gaan ten opsigte van die opleiding, die legitimasie
en die oor-en-weer beroepbaarheid van Ieraars binne die
Familie van Ned Geref Kerke. So ‘n ooreenkoms tree in wer
king sodra dit deur die verteenwoordigers van betrokke kerke
onderteken is.
Die Kuratorium bid die Sinode die Here se rykste seen toe.
Voorsitter: D J Hattingh
Skriba: J E Lombard
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20.2 Versbg van die Kuratorium van die Teologiese Fakulteit

UNIVERSITEIT VAN PRETORIA
Broer voorsitter en broers
Trou aan die belydenis van die Teologiese Fakulteit: “Aan
God al die eer” en binne die raamwerk van die strewe van
die Universiteit van Pretoria op weg na uitnemendheid is die
teologiese opleiding die afgelope 4 jaar hanteer.
Hiermee wens die Kuratorium oor hierdie werksaamhede
sedert die Sinodesitting van 1 986 verslag te doen.

1. SAM ESTELUNG

DOGMATIEK EN
CHRISTELIKE ETIEK
Dr F Burger
Ds GJ Erasmus
Dr PW Marais

KERKGESKIEDENIS EN
KERKREG
Dr PR du Toit
Ds C Marais
Dr AJB Rawlins

GODSDIENS- EN
SENDING WETENSKAP
Dr AM Hofmeyr
Ds WH Keyter

PRAKTIESE TEOLOGIE

Die Kuratorium is na die vergadering van 1 987 soos voig
saamgestel:
NOORD-TRANSVAAL
Dr PW Marais
Ds JA van den Berg
Ds PS Strumpfer
Ds GJC Venter

SUID-TRANSVAAL
Ds GJ Erasmus
Dr J du P Malan
Ds SM van Vuuren
Ds HJC van Wyk

OOS-TRANSVAAL
Ds PL Bezuidenhout
Ds NJ Mostert
Ds GH Reinecke
Ds F Swanepoel

DOSENTERAAD
Prof WS Prinsloo (dekaan)

ORANJE-VRYSTAAT
Dr F Burger

OOS-KAAP
Dr JB Greef

SUIDWES-AFRIKA
Ds C Marais

WES-KAAP
Ds TE Lombard

NOORD-KAAP
Ds JJ Vogel

NATAL
Ds TE Carpenter

SINODE MIDDE-AFRIKA
Ds AS van Dyk

4. BEGELEIDINGSKOMMISS~E
Die begeleiding van die studente het steeds hoe prioriteit
geniet. In die ontwikkeling van die bedieningspotensiaal van
die studente en in die vestiging van ‘n bedieningsvaardigheid
speel die Begeleidingskommissie ‘n belangrike onder
steuningsrol.
Die kommissie bestaan ult die volgende lede:

Die Dagbestuur is soos volg verkies:
(voorsitter)
(onder-voorsitter)
(skriba)
(addisionele lid)
(addisionele lid)
(dekaan)

2. VERGADER~NGS
2.1 Die Kuratorium het in die reses 4 maal vergader en wel
op 20 November 1986, 19 November 1987, 17 November
1988 en 16 November 1989.
2.2 Die Dagbestuur het dikwels en op ‘n gereelde basis ver
gader.

3. EKSAMENKOMMISS~E
Die Eksamenkommissie is op 19 November 1 987
deur die Kuratorium saamgestel:

Ds
Ds
Dr
Ds
Dr
Ds
Ds
Ds
Ds
Ds
Dr
Ds
Ds
Ds
Ds
Dr
Dr

Ds J Olivier
Ds JJ Pienaar
Dr OSH Raubenheimer
Ds N Steenberg
Ds PS Strümpfer
Ds AC Swanepoel
Ds MJ Swart
Ds JA van den Berg
Ds AB van der Merwe
Ds JSD van der Merwe
Ds PA van der Merwe
Ds LF van Deventer
Ds SM van Vuuren
Ds HJC van Wyk
Ds DP van Zyl
Ds M v A Vermeulen
Ds HAJ Viljoen
Ds JH Voges
Met die ondersteuning van sielkundige toetse, en meerdere
praktykondervinding is die begeleiding gedurende die afge
lope jare omvattend uitgebou.

volg

*
*
*

OU TESTAMENT
Ds DSR du Toit
Ds JG Greef
Ds MJP Grobler

NUWE TESTAMENT
Dr T Badenhorst
Ds GA Botha
Dr SW Theron

APS Beetge
JH Bisschoff
GJ Cloete
PDG Conradie
AE de a Porte
JH Fourie
GFE Geldenhuys
PJ Grobler
JD Herholdt
HM Horn
CJ Jackson
SJ Joubert
PA Loots
JJ Louw
PK Mentz
JC Muller
W Nicol

Aan elke begeleier is ‘n aantal studente toegewys, wat hier
die studente in noue skakeling met die plaaslike predikant
en kerkraad begelei het. Daar is onder andere aandag aan
die volgende sake gegee:
*
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AH Botha
J du P Malan
WPJ van Wyk
JJ Vogel

Die dagbestuur van die Eksamenkommissie bestaan uit die
volgende lede:
Ds GJ Erasmus
(voorsitter)
Dr AH Botha
(onder-voorsitter)
Dr PR du Toit
(skriba)

WES-TRANSVAAL
Dr HS Grobler
Ds M van de Wall
Dr WPJ van Wyk
Ds CP Willemse

Ds GJ Erasmus
Ds NJ Mostert
Ds GJC Venter
Dr HJ Grobler
Ds F Swanepoel
Prof WS Prinsloo

Dr
Dr
Dr
Ds

*
*
*
*

Die totale behoeftes van die studente;
vertroulike kommunikasie met die studente;
die godsdienstige lewe van die studente;
die persoonlike geloofsekerheid van die studente;
die sekerheid van hulle roeping tot die Evangeliebediening;
persoonlikheidstoerusting vir die bediening;
hulle akademise vordering;
hulle inskakeling by die plaaslike gemeente;
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*
hulle betrokkenheid by Deo Gloria en meelewing met die
kerklike werksaamhede;
*
die deelname van hulle eggenotes en verloofdes by Lidia;
*
klasbywoning en hulle studieverantwoordelikhede;
*
hulle verhoudingslewe en hulle algemene optrede;
*
hulle lojaliteit en verbondenheid aan die Ned (.3eref Kerk

7. TEOLOGIESE STUDENTE

5. K~ESKOLLEGE

Die studentegetalle van die afgelope 4 jaar sien
d aa ruit:

Die Kieskollege het die afgelope 4 jaar vyf maal vergader
en wel op 21 November 1986, 3 Mei 1988, 18 November
1988, 17 November 1989 en 26 April 1990.
Die volgende dosente is beroep:
Prof
Prof
Prof
Prof
Prof
Prof
Prof
Prof
Prof
sien

JH le Roux (Cu Testament)
PGJ Meiring (Godsdiens- en Sendingwetenskap)
CJA Vos (Praktiese Teologie)
JC Breytenbach (Bybelkunde (Nuwe Testament))
JW H0fmeyr (Kerkgeskiedenis en Kerkreg)
JC Muller (Praktiese Teologie)
SF Jou berg (Bybelkunde (Nuwe Testament))
PJ Rossouw (Praktiese Teologie)
JC Breytenbach het die beroep nie aanvaar nie aange
hy ‘n aanstelling in Berlyn gekry het.

6. DOSENTE
Die Teologiese Fakulteit het die afgelope 4 jaar aansienlike
personeelverandering belewe en etlike vakatures bet
ontstaan.
6.1 VAKATURES
6.1.1 Die volgende dosente het die afgelope 4jaar uit diens
van die Teologiese Fakulteit getree:
Emeriteer 31 Desember 1986
Prof AH van Zyl
Prof CWH Boshoff
Emeriteer 1 April 1988
Prof M Nel
Bedank 11 Augustus 1988
Emeriteer 31 Januarie 1989
Prof AC Barnard
Emeriteer 31 Januarie 1989
Prof PPA Kotze
Prof PB van der Watt Bedank 1 Julie 1989
Emeriteer 1 April 1990
Prof AJ Smuts
6.1.2 Aanbeveling
Die Algemene Sinode neem met waardering kennis van die
gewaardeerde dienste wat hierdie dosente oor baie jare in
diens van die teologiese opleiding gelewer het.
6.2 HUIDIGE DOSENTE
6.2.1 Die volgende dosente is tans aan die Fakulteit:
Prof WS Prinsloo
Ou Testament
Prof JH le Roux
Prof AB du Toit
Nuwe Testament
Prof JG van der Watt
Prof CFA Borchardt
Kerkgeskiedenis
Prof JW Hofmeyr
Prof JA Heyns
Dogmatiek en Etiek
Prof CJ Wethmar
Godsdiens- en Sending Prof D Crafford
Prof PGJ Meiring
wetenskap
Prof CJA Vos
Praktiese Teologie
Prof AC Barnard (tydelik-voltyds)
Prof W Vosloo (Cu Testament)
Bybelkunde
Vakatures bestaan tans in Nuwe Testament (Bybelkunde)
en Praktiese Teologie (2 poste).
6.2.2 Aanbeveling
Die Sinode neem met waardering kennis van die ywer en
toewyding waarmee die dosente die teologiese opleiding en
die kerk in breë verband dien en bid hulle die seen van die
Here toe.
6.3 DEKAAN
Prof WS Prinsloo is vanaf Oktober 1989 as dekaan aange

stel. Hy volg prof PB van der Watt op wat as studentedekaan
op 1 Julie 1 989 te Universiteit van Pretoria aangestel is.

5005

volg

7.1 PROPONENTE
Die getalle verspreiding ten opsigte van proponente wat die
afgelope 4 jaar gelegitimeer is, sien as volg daaruit:
1980
1985
1986
1987
1988
1989
1990

98
49
46
34
90
42
63 BD Ill studente

Die skerp styging in 1 988 hang saam met die uitfasering
van die 7 jaar kursus.
7.2 STUDENTE
Die studente vir die afgelope 4 jaar sien soos voig daaruit:
1986

1987

Voorgraads
BD
Nagraadse diploma

186
143
44

196
146
24

194
172
19

146
163
1

148
181
0

TOTAAL
M . Div
DD

373
22
173

366
43
158

385
50
143

310
51
143

329
53
152

TOTAAL

568

567

579

504

534

Totaal
Voorgraads
Nagraads

186
382

196
371

194
385

146
385

(6 studiejare)
Mans
Dames

1988 1989

1990

1986 1990
340
304
22
25

1990
Mans
Dames

Voorgraads
134
14

BD I

1986
69

BD
170
11

1990
52

Na ‘n tydelike insinking in 1989 skyn dit asof die getalle in
die BD jare op ‘n totaal van ± 180 stabiliseer. ‘n Styging
kan opgemerk word wat die inname van BA I studente in
1 990 betref. Daar bet 67 studente ingeskryf.
7.3 Aanbeveling
Die Sinode neem met waardering kennis van die groot aan
tal student wat in moeilike tye hulle aanmeld vir opleiding
met die oog op die bediening.
7.4 TEOLOGIESE STUDENTE OPLEIDINGSFONDS
9.4.1 Inkomste
Die volgende tabel toon die bydraes (sinodale bydraes,
vrywillige bydraes, donasies en bemakings) wat van die
gemeentes (en lidmate) gedurende die betrokke jaar ontvang
is:
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412
R264
R 69
Ri81
R257
R220

—
—
—
—

397,00
876,00
948,00
056,00
387,00

Die bywoning van die byeenkomste was bevredigend.

9. INSTITUUT VIR SENDINGWETENSKAP
LIKE NAVORSING (ISWEN)

Hierdie fonds word hoofsaaklik deur sinodale begrotings en
donasies versterk asook rentes op beleggings.

7.4.2 HuIp aan studente uit hierdie fonds
Bedrag
uitbetaal

Aantal
studente
gehehp

Gemiddeld per
student

1986
1987
1988

R330746,00
R625825,00
R639440,00

Ri 140,00
R2045,00

1989
1990

R551 332,00
R562 500,00

290
306
319
228
225

R2 500,00

Jaartah

R2005,00
R2418,00

7.4.3 HuIp uit ander fondse
‘n Verdere 36 studente is ten bedrae van R35 500,00 of
gemiddeld Ri 009,00 per student uit ander fondse geheip.
230 studente het gekwalifiseer vir ‘n addisionele Ri 500,00
per student uit die De Jager Steynfonds vir ‘n totale bedrag
van R345 000,00.
Studiefondse kon dus in 1990 aan 261 studente hulp ver
leen en is ‘n bedrag van R943 000,00 bestee wat
R3 613,00 (1986 = Ri, 380,00) per student beloop.
7.4.4 Aanbeveling

In die hg van die hoe koste van teologiese studie doen die
Algemene Sinode ‘n ernstige beroep op gemeentes en in
dividuele hidmate om ruim bydraes vir teologiese studie
fondse te maak.
7.4.5 Gekonsolideerde balansstaat
Die totale fondse onder die administrasie van die studie
fondse is soos voig:
1985/86
1986/87

—
—

1987/88

—

1988/89

—

R5
R5
R6
R6

377
900
389
994

986,00
641,00
793,00
879,00

Die totale bedrag van studielenings beloop R4 344 983,00
vir 1989.
7.4.6 Aanbeveling

Die Algemene Sinode spreek sy dank uit teenoor die Trans
vaalse Sinodes vir die ruim en volgehoue bydrae tot die
fondse vir teologiese opleiding.

8. PREDIKANTEKURSUSSE
Die Kuratorium het in samewerking met die Dosenteraad
jaarliks tydens die begin van die akademiese jaar ‘n predi
kantekursus aangebied.
Die temas is soos voig hanteer:
1987
1988
1 989
1990

Nuwe lewe in die Kerk
Die verantwoordelikheid van die Teologiese
Fakulteit teenoor die Kerk
Ons kerklike bediening in die kragveld van die
Heilige Gees
“The Road to Damascus” vanuit “A Third
World Perspective” en ‘n kerklik-teologiese
perspektief

ISWEN is ‘n instituut aan die Universiteit van Pretoria, ver
bonde aan die Teologiese Fakulteit en werk onder toesig van
die Departement Godsdiens— en Sendingwetenskap.
Prof D Crafford tree as hoof op met prof JJ Kritzinger as
direkteur. Die universiteit het die pos van prof Kritzinger tot
‘n mede-professoraat opgegradeer.
Dr JM Cronje werk in tydelik-deeltydse hoedanigheid as
senior navorser. Die instituut presteer sodanig dat dit die
volgehoue ondersteuning van die universiteit geniet. (Ver
slag oor die werksaamhede verskyn in die versiag van die
Algemene Sinodale Sendingkommissie.)

12. HERKURRIKULERING
Die fakulteit het die afgelope paar jaar indringend aan her
kurrikulering aandag gegee. Dit is ‘n voortgaande proses en
die inhoude en doseermetodes van die verskillende vakke
word nagesien om by die eise van die tyd aan te pas. Die
nuwe leerplanne word DV vanaf 1991 op BA 1-vlak ingevoer.
Kiem in die BA-jare val sterk op die inhoud van die Bybel.
Die klem in die BD-jare gaan al hoe meer op selfwerk
saamheid van die studente en seminare val.

11. SENTRUM VIR VOORTGESETTE TEO
LOGIESE OPLEIDING (SEVTO)’
11.1 DIREKTEUR
Prof Malan Nel was deeltydse direkteur tot Julie 1988.
Vanaf Augustus 1 988 tree prof W Vosloo op as deeltydse
waarnemende direkteur.
Die Advieskomitee van die Sentrum is grootliks onder die
besef dat die pos van Direkeur nie deeltyds behartig kan
word nie. ‘n Beroep is op die kerk gedoen om finansiële
steun, sodat hierdie belangrike werk meer effektief gedoen
kan word deur dit op ‘n voltydse grondsiag te plaas.
Inmiddels is die toestemming van die vier sinodale streek
sinodes van Transvaal verkry om met ‘n fondsinsamelings
poging te begin, met die doel om oor ‘n tydperk van vyf jaar
‘n kapitale bedrag van Ri 000 000,00 in te samel.
11.2 EVALUASIE
Gedurende 1987 het die Universiteit van Pretoria alle
navorsingsinstitute en sentra aan die universiteit laat onder
soek en evalueer. Ten opsigte van SEVTO was die bevin
ding dat die voortsetting van SEVTO “met groot vrymoedig
heid” aanbeveel word.
11.3 MISSIE
Die missie van SEVTO:
11.3.1 Predikante toe te rus vir ‘n meer doelmatige bedie
ning deur middel van kennisinsette, vaardigheidsopskerping
en die verskaffing van hulp en hulpmiddels vir ‘n meer ef
fektiewe bediening.
11.3.2 In uitvoering van die besluit van die Algemene
Sinode, verdere teologiese opleiding te gee aan predikante
wat die verkorte teologiese kursus gevoig het.
11.3.3 Cm navorsing te doen op die terrein van verdere
teologiese opleiding, aangesien die voormelde opleiding
slegs met vrug bedryf kan word wanneer navorsing voort
durend onderneem word ten einde die behoeftes te bepaal.
Uit hierdie missie vloei voort dat die Sentrum horn al meer
op dienslewering aan predikante toelê deur verdere toe-
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rusting en die beskikbaarsteliing van huipmiddels. In hier
die gees word die lidmatekursusse ontwikkeI om as hulp in
die bediening te dien. Voorts word daar al meer kiem geplaas
op navorsing van sake wat verband hou met verdere teolo
giese opleiding.

die missie van die Universiteit, is die Fakuiteit met sy eie
behoeftes ten voile geakkommodeer. Die Kuratorium betuig
sy hoe waardering vir die gees en rigting waarin die Universi
teit beweeg en vir die aangename samewerking en onder
steuning van die kant van die Universiteit.

11.3.4 ‘n Volledige verslag van SEVTO word op ‘n gereelde
basis aan die TransvaaIse Sinode geiewer.

13. KURATORIUM EN FAKULTEIT

1 1 .3.5 Aanbeveling
Die Algemene Sinode neem met waardering kennis van die
werk van SEVTO.

12. VERHOUDING MET UNIVERSITEIT
Die goeie verhouding tussen die Kuratorium en die top
bestuur van die Universiteit is die afgelope jaar verder uit
gebou. Die Kuratorium getuig met dankbaarheid van die hartlike samewerking, begrip en ondersteuning wat van die
Universiteit ontvang is.
In die hantering en vuiling van die vakatures is die behoeftes
van die kerk voliedig aangespreek. Binne die raamwerk van

Die skakeling tussen die Kuratorium en die Teologiese
Fakuiteit was gedurende die afgelope 4 jaar besonder hart
uk en openhartig. Die dosente is op ‘n gereëlde basis ont
moet en sake van gemeenskaplike belang is aangespreek.

14. KEURING VAN STUDENTE
In samewerking met die Kuratoria van Stellenbosch en
Bloemfontein word op deurlopende en volgehoue basis aan
dag aan die keuring van studente gegee.
Die Kuratorium bid die Sinode die Here se rykste seen toe
op al die werksaamhede.
GJ Erasmus : Voorsitter
WS Prinsloo : Dekaan
GJC Venter : Skriba
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20.3 Verslag van d~e Kuratorium van die Teo~ogiese Fakulteit

uovs
Geagte broer voorsitter en broeders
Die Kuratorium wens soos volg versiag te doen:

1. SAMESTELLING EN WERKSAAMHEDE
VAN DIE KURATORIUM
Die Kuratorium is saamgestel soos deur die Kerkorde en die
betrokke bepalinge vereis en het gereeld vergader en deur
sy Eksamenkornmissie, Kieskollege en Begeleidings
kommissies Fase I en II, met die nodige versiaggewing, alle
sinodale opdragte aan horn en sy subkommissie toevertrou
behoorlik uitgevoer.

2. DOSENTE
2.1 TOETREDE TOT RAAD VAN DOSENTE
Sedert die sinodesitting van 1 986 het die volgende persone
tot die Raad van Dosente toegetree:
Nuwe Testament : Ds D F Tolmie

M A, M Th

Ekklesiologie

: Prof P J Strauss
Dr R M Britz

B A Hons, DD
BA Hons, DTh

Diakoniologie

: Prof P J Rossouw B A Hons, BD, D Th
Ds G B Roux
B Th, B A Hons,
M A (Voorl. Sielk.)

2.2 DEKAANSAANWYSING
Prof PC Potgieter is vanaf 1 Januarie 1989 deur die Univer
siteit, na die eenparige aanbeveling van die Fakulteit, aan
gestel as nuwe dekaan.

2.3 AFTREDE VAN PERSONEEL
Na agt en ‘n haiwe jaar sedert die Fakulteit se totstand
koming het proff J J de Kierk (Dekaan en Departements
hoof van Diakoniologie) en E P J Kleynhans (Departements
hoof van Ekklesiologie) onderskeidelkik op 31 Desember
1988 en 31 Maart 1989 afgetree.

Vanuit die departernent Bybelkunde het ‘n Bybeiskool te
Mangaung tot stand gekom. Hiermee word in ‘n besondere
behoefte voorsien en die verwagting is dat dit ‘n staande
reeling sal bly.
2.4.5 Begeleiding en toesig
Studente word op persoonlike viak begelei in die stelsel van
voogdosente en -predikante, in samewerking met die Kurato
riurn. Gereëlde ontmoetings tussen studente en hulle voog
dosente werp goeie vrugte af. Die Kuratorium hou noulet
tend toesig oor die leer en lewe van studente. Daar vind ook
gereelde skakeling plaas tussen die dekaan en die onderskeie
klasleiers met die oog op akademiese en persoonlike vor
ming van studente, asook die identifisering van probleem
areas.
2.4.6 Nagraadse studie
Nagraadse studie op honneurs, magister- en doktorale-vlak
is vir die Fakulteit ‘n saak van hoe prioriteit. ‘n Aansienlike
getal proponente en predikante is tans vir nagraadse studie
ingeskryf. Die M Th in krisispastoraat moet veral vermeld
word: Die aanvraag is hoer as waarvoor voorsiening gemaak
kan word.
2.4.7 Navorsing
Benewens die normale voorbereiding van lesings, hou
dosente uit al die verskillende departemente hulle intens be
sig met navorsing op die terrein van die teologie. Daar was
‘n groot aantal navorsingsuitsette, onder andere in die vorm
van tydskrifartikels, hoofstukke in boeke, en referate.
Dosente neem ook op ‘n gereëlde basis deel aan vakkon
gresse, nasionaal sowel as internasionaal.

3. STUDENTE
3.1 STATISTIEK
Sedert die sinodesitting in 1986 sien die statistiek ten op
sigte van die studente soos voig daaruit:

2.4 WERKSAAMHEDE
2.4.1 Teologiese dae
Teologiese dae is jaarliks met die opening van die Fakulteit
gehou. Die temas was onder andere:
Prediking uit die Ou Testament in die bedeling na Christus;
Die Onvoltooide Sendingtaak;
Gebed en
Die Verskuiwing in die Moraliteit

2.4.2 Fakulteitslesings
Verskeie fakulteitsiesings word jaarliks aangebied. Die
studente beleef hierdie lesings baie positief.
2.4.3 Seminaardae
Seminaardae word jaarliks gedurende die eeste en tweede
semester vir die verskillende klasgroepe aangebied. Die te
mas sluit aan by werk wat in die verskillende dissiplines behandel word en geIntegreerd onder die oog geneem kan
word. Benewens die insette van dosente, is daar ook goeie
deelname deur studente.
2.4.4 Nie-formele onderwys
Die fakulteit het verskeie kursusse as voortgesette
teologiese opleiding aangebied.

BTh
NDT
MTh
DTh

1987
64
21
60
34

1988
56
22
69
41

1989
77

1990
76

65
35

58
39

3.2 STUDENTE-AANGELEENTHEDE
3.2.1 Opsig en skakeling
Afgesien van enkele gevalle waar dissiplinêr teen studente
opgetree moes word, kan met groot dankbaarheid getuig
word dat die gedrag en getuienis van studente oor die al
gemeen goed is. Die meeste van ons studente dien as kerk
raadslede en is aktief betrokke by die werksaamhede van
hul gemeentes en die jeugaksies.
Benewens die studente se betrokkenheid by kerklike ak
tiwiteite neern ‘n groot getal studente leiding in die
verenigingslewe van die universiteit en tree in baie opsigte

op as Ieiers op die kampus.
Die verskillende jaargroepe is aan die sorg van bepaalde
voogdosente en -predikante toevertrou. Die pastorale sorg
aan die stuente is met groot getrouheid uitgeoefen terwyl
studente met allerlei persoonlikheidsprobleme na di D J
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Kotzé en G B Roux by EP0G aan die UOVS verwys is.

siële vergoeding van ten minste R10,00 per uurgoedgekeur.

Die onderlinge skakeling tussen die Dagbestuur en die
Universiteit van die OVS se verantwoordelike Komitee het
rondom dissiplinêre optrede baie goed verloop.

Die besluit van die Kuratorium is ook deur die Skakelkom
missie van die drie Kuratoria en Dosenterade (SKKD) as al
gemene leidraad om vir al drie Teologiese Fakulteite te geld,
goedgekeur.

3.2.2 Verenigings en werksaamhede
3.2.2.1 TSV
Die Teologiese Studente Vereniging beteken veel vir die
studente. Die bestuur voer gereeld samesprekings met die
dekaan.
3.2.2.2 Gesindhede
Die onderlinge gesindhede onder studente is gesond en die
teenoor die dosente baie goed.
3.2.2.3 Beurse en studiekoste
Studiekoste en lewenskoste 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 jaarblad, Die Fakkel, verskyn gereeld. Die blad word goed
ontvang en ons 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 groot
werk.
3.2.2.6 Praktykopleiding
Praktykopleiding 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-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 en Opstaan Sentrum gedoen. Die B Th II en Ill
studente deurloop ‘n intensiewe kursus in die hantering van
die alkoholis.
3.2.2.6.3 Huwelikspastoraat
Die B Th Ill-studente deurloop ‘n kursus in huweliks
voorbereiding, -verryking en -pastoraat.
3.2.2.6.4 Praktiese werk in gemeentes
Die B Th li-studente ondergaan gedurende Augustus hulle
praktykopleiding in die gemeentes. Drie weke van die tyd
perk word in ‘n blanke gemeente en een week in ‘n sending
gemeente deurgebring. Oor die algemeen is die terugvoering
baie positief.
3.2.2.6.5 Weermagkursus
‘n Voorbereidingskursus vir B Th Ill-studente en hulle eg
genotes word jaarliks in samewerking met ds JH van
Loggerenberg van 3 Mi[itêre-hospitaal gehou.
3.2.3 Omvang van gemeentewerk en vergoeding aan
studente
Volgens besluit aan die Kuratorium mag deeltydse
gemeentehuip deur B Th-studente gedurende die aka
demiese jaar nie 60 uur per maand oorskry nie en is ‘n finan

4. GEINTEGREERDE KURSUS
Onder leiding van die Skakelkommissie van die Kuratoria en
dosenterade is deur gereelde raadpleging van en die nouste
samewerking met die ander twee Kuratoria uitvoering ge
gee aan die sinodale besluit (1982 Acta bl 1237 tot 1238
Pt 8.4.1 tot 8.4.5) ten opsigte van die instelling van ‘n geIn
tegreerde kursus, wat in 1983 ‘n aanvang geneem het en
waarna 38 studente einde 1988 gelegitimeer is.

5. VOORTGESETTE OPLE~D~NG VAN
PRED~KANTE
5.1 VOORTDURENDE ONDERWYS-KURSUSSE
Voortdurende onderwyskursusse is op ‘n gereelde basis aan
gebied. Gedurende 1987 het die Departemente Dog mato
logie en Sendingwetenskap ‘n kursus oor “Die Bevrydings
teologie” aan die Ned Geref Kerkpredikante in OVS, Natal
en SWA/Namibië aangebied en in 1988 die Departement Dia
koniologie een te Kroonstad en Bloemfontein oor “Die Kerk
en Diakonaat” asook een oor “Beleef die Erediens” aan
gebied. Dieselfde jaar is ‘n dergelike kursus deur die Departe
ment Nuwe Testament te Kroonstad, Welkom en Bloemfon
tein aangebied oor “Van teks na prediking Eksegetiese
Momente uit die Nuwe Testament”. 1989 se kursusse weer
het gehandel oor “Die Kerk onderweg na 2000” en is aange
bied deur die Departement Dogmatologie, Ekklesiologie en
Ou Testament. Die Departement Diakoniologie het ‘n
suksesvolle kursus in streshantering vir predikantsegpare
aangebied.
5.2 UITRUIL VAN VTO-KURSUSSE
Die Kuratorium het met die oog op voortgesette teologiese
o~,ileiding besluit om sy heelhartige ondersteuning te gee ten
einde die besluit van die SKKD te verwerklik: Die SKKD bet
op sy vergadering van 1989 besluit:
“1. Die drie fakulteite moet sover moontlik saamwerk in
die beplanning en ontwerp van VTO-kursusse.
2. Ten opsigte van kursusse wat apart deur elke fakulteit
ontwerp word, moet daar vooraf aan die ander fakulteite
kennis gegee word ten einde duplisering van arbeid sover
moontlik te vermy.
3. Kursusse in die oorspronklike of gewysigde vorm moet
oor en weer vir gebruik deur die ander fakulteite uitgeruil
word.
4. Dosente van die verskillende fakulteite moet, binne rede
like perke, oor en weer gebruik word as kursusleiers by die
kursusse wat deur hulle fakulteite ontwikkel word.”
5.3 FINANSI~LE KONSEKWENSIES TOV DIE KURRI
KULERING VAN DIE VERPLIGTE VTO NA DIE

GEINTEGREERDE KURSUS
Die uitgawes aan die besluit van die Algemene Sinode ten
opsigte van VTO is tans die uitsluitlike verantwoordelikheid
van die drie sinodes, binne wie se grense daar teologiese
fakulteite is.
Aanbeveling:
Die Algemene Sinode begroot vir die uitgawes ten opsigte
van die verpligte VTO.
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6. FINANSIELE VERPUGT~NG
Volgens die Ooreenkoms aangegaan met die Universiteit van
die Oranje-Vrystaat is die Ned Geref Kerk in die Oranje
Vrystaat verantwoordelik vir 30% van die salaris en toelaes
van die dosente van die Fakulteit Teologie, UOVS.

7. VERHOUD~NG TOT D~E PLAASLIKE
UNIVERSITE~T
Die Kuratorium het op sy vergaderings voortdurend 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.
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9. ERKENNING VAN TEOLOGIE AS
ONDERWYSKWALIFIKASIE
Die Algemene Sinode het op sy vergadering van Oktober
1986 besluit:
“Die Sinode versoek die Kuratoria om via die Komitee van
Universiteitshoofde te onderhandel oor die erkenning van
Teologie as onderwyskwalifikasie en om terug te rapporteer
aan die volgende sinode.” (Handelinge p 689).
Die hele aangeleentheid is aan die Subkommissie vir Opvoe
ding en Onderwys van die Algemene Jeugkommissie voor
gele. Laasgenoemde het dit weer aan die Komitee van
Onderwyshoofde vir oorweging voorgele. Die aansoek is eg
ter van die hand gewys omdat
*

*

8. SIELKUNDIGE EVALUERING
Evaluering geskied by wyse van psigometriese toetse aan
die begin van die eerste jaar BA (Teologie) sowel as
gedurende die derde jaar B A (Teologie). Indien die Kurato
rium of die Dosenteraad of die Professionele Evaluerings
en Begeleidingskomitee gedurende enige stadium van oplei
ding verdere psigometriese evaluering verlang, word dit ge
doeri.
Volgens die verslae van die predikant-sielkundiges het die
sielkundige evaluering en begeleiding van teologiese
studente die afgelope paar jaar ontwikkel tot ‘n goed ge
struktureerde program. Die vroeë identifisering, begeleiding
en indieri nodig, verdere hantering van studente met
probleme word as wesenlik noodsaaklik geag.

alle teologie ‘n mate van dogma bevat en volgens
onderwyswetgewing mag geen dogma in die skool ver
kondig word nie en
persone wat nie professioneel geskool is nie, nie ‘n on
derwyspos mag beklee nie — uitsonderings op hierdie reel
word slegs toegestaan ten opsigte van vakke waar onder
wysers baie skaars is.

ri die hg van die besluit van die Komitee van Onderwys
hoofde om nie die yak Teohogie naas Bybelkunde as ‘n goed
gekeurde yak te erken nie, het die Kuratorium besluit om
van die saak af te stap.
Hiermee vertrbu die Kuratorium van die Fakulteit Teologie
UOVS dat hy sy taak en opdrag na wense vervul en uit
gevoer het.
Ds J E Lombaard (Voorsitter)
Ds J A V Knipe (Skriba)
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21 BESKRYWINGSPUNTE
Die beskrywingspunte wat hier voig is gerangskik volgens die orde waarin die verslae in hierdie Agenda voorkom.
Voor die nommer van elke beskrywlngspunt word ‘n B geplaas. Daar kan dus maklik na ‘n bepaalde beskrywingspunt verwys
word. Hierdie B-nommers stem ook ooreen met dip T-nommers van die Tydelike Kommissie.

ONHOUD VAN BESKRYWBNGSPUNTE
B2 EKUMENOESE SAKE

83.1.22 Invoeging by par 53 (geestelike eenheid)
—
Sinode SWA
83.1.23 Herformulering par 270 (cop lidmaatskap)
—
Sinode Oos-Transvaal

B2.1 Lidmaatskap GER

B3.1.24

82.1.1 Voortgesette Iigmaatskap GER
—

Sinode OVS

nvoeging na par 305 en wysiging par 306 i/s
apartheid
—
Sinode Wes-Kaap

B2.1 .2 Lidmaatskap GER en Art 71.4
—
Sinode Suid-Transvaal

B3. 1 .25 Verklaring i/s apartheid na aan)eiding van par 306

B2.2 Ekumeniese betrekkinge

B3. 1 .26 Herroeping van par 369-378 (Christelike Nasionale
Onderwys>

82.2.1 Aansoek om waarnemerstatus by Suid-Afrikaanse
Raad van Kerke
—
Sinode Wes-Kaap
B2.3

B3

Waarnemerstatus by SARK
— Dagbestuur Sinodale Kommissie Wes-Transvaal

LEER EN AKTUELE SAKE

B3.1 Kerk en Sam&ew~ng

83.1 .27 Wysiging par 265 (kerklidmaatskap>
83.1.28 Lyding van mense as gevoig van apartheidsbeleid
B3.1.29 Opname van besluite in Kerk en Samelewing
— Sinode Midde Afrika
83.1 .30 Kerkregtelike gesag van Algemene Sinode om be
sluite soos in Kerk en Samelewing te neem.
83.1.31 Ingrypende Besluite deur Algernene Sinode en on
demokratiese werkswyse
—
Sinode SWA

B3.1.1

Wysiging paragrawe 265-270 (lidmaatskap>

83.1.2

Wysiging paragraaf 84 (eenheid van die kerk)

83.1.3

Wysiging paragraaf 86 (werklike eenheid)

83.1.4

Wysiging paragraaf 368 (rasgemengde huwelike)

83.1.5

Wysiging opskrif 11.9.2 (verskeidenheid)
— Sinode OVS

B3.2.2 Militére diensweiering

B3.1.6

Onderskrywing van Kerk en Samelewing

83.2.3 Bevolkingsregistrsiewet

83.1.7

Herformulering par 90 (Eenheid)

83.1.8

Herformulering par 116 (Kerk en Volk)

83.1.9

Herformulering par 270 (Oop kerk>

B3.2 Beskrywingspunte i/s wetgewing
83.21

Ontugwet en groepsgebiedewet
—
Sinode Midde Afrika

—

Moderamen Wes-Kaap

—

83.1. 10 Herformulering par 213 (Rasgemengde huwelike)

83.2.4 Die wet op groepsgebiede
—

Moderamen Wes-Kaap

B3.3 Die vrou in die amp van Ieraar en ouderNng
83.3.1

Nie oopstelling

83.1.11 Herformulering par 296 (Afrikanervolk)

—

83.1.12 Herformulering par 306 (Hantering van apartheid>
— Sinode Noord-Transvaal

83.3.2 Oopstelling

B3. 1 .13 Besluit oor apartheid

B3.3.3 Oopstelling

—

—

B3.1.14 Wysiging par 270 (Oop Iidmaatskap)
83.1 .1 5 Wysiging par 269 (Bedieningsbehoeftes)
B3.1.16 Art 36 van NGB en Kerk en Samelewing
—
Sinode Suid-Transvaal
B3.1.17 Beoordeling van politieke modelle, par 306
—
Sinode Suid-Transvaal

Sinode Wes-Kaap

Sinode OVS

Sinode Oos-Kaap

Sinode Noord-Transvaal

B3.3.4 Nie-oopstelling
—

Sinode SWA

B3.4 Nagmaal
83.4.1

Toelating tot die nagmaal (cop of toe kommunie)
—
Sinode Noord-Transvaal

B3.1.18 Skrapping sin van par 105 (yolk en nasie)

B3.5 Belydenisskrifte

83.1.19 Wysiging par 270 (oop lidmaatskap)

83.5.1 Nederlandse Geloofsbelydenis Art 36
—
Sinode Midde-Afrika

B3.1 .20 Duidelikheid oor par 255-257 i/s een Kerkstruktuur
B3.1 .21 Skrapping van par 304-307 i/s veroordeling van
apartheid

83.5.2 Weglating van “en neergedaal ter helle” uit
Apostoliese Geloofsbelydenis
—
Sinode Natal
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83.5.3 Wisselvorm van die Apostoliese Geloofsbelydenis
—
Sinode Suid-Transvaal

85.5

B3.6 “Kerk-eenheid”

85.6

Epiloog Dordtse Leerreëls

Sinode Wes-Kaap

85.7

Missionêre aspek in nagmaalsformulier
—
Sinode Oos-Transvaal

83.6.2 Advies van samestellende sinodes voor besluit oor
strukturele eenwording
— Sinode Oos-Transvaal

85.8

Gebruik van die Jeugsangbundel in die erediens
— Dagbestuur Sinodale Kommissie Wes-Transvaal

lnhoudsopgawe van Kerkboek
—

—

83.6.1 Eenheid Ned Geref Kerkfamilie
—

83.6.3 Handhawing van selfstandigheid en eie identiteit
— Sinode Suid-Transvaal

B5.9

83.6.4 Familie van Ned Geref Kerke is erkende kerke
— Sinode Midde-Afrika

85.10 Psalmmelodieë

83.6.5

85.11 Cop nagmaal

Belharbelydenis en verhouding met NGSK
— Sinode Midde-Afrika

83.6.6

Besluit van 1857 insake afsonderlike eredienste
onskrifmatig
— Sinode Midde-Afrika

83.6.7

Onderskrywing van Verklaring van Vereeniging
beraad
— Sinode Midde-Afrika

83.6.8

Kerkeenheid
—

Sinode Wes-Transvaal

Sinode Oos-Transvaal

Nuwe Psalm- en Gesangebundel
Dagbestuur Sinodale Kommissie Wes-Transvaal

—

—

Sinode Wes-Transvaal

—

Sinode Wes-Transvaal

Bli FONDSE
Bi 1 .1 Beperking van uitgawes
—

Sinode Noord-Transvaal

Bi 1.2 Algemene Bedieningsfonds
B11.2.1 Ook die nood van al die nasies
—
Sinode Suid-Transvaal
B1 1.2.2 Kerkregtelike grense

83.7 Egskeiding

—

83.7.1

Sinode OVS

Egskeiding van ‘n predikant of proponent
— Sinode van Noord-Transvaal

Sinode OVS

811.3 Bevoegdheid van die Algemene Sinode
—
Sinode Suid-Transvaal

B3.7.2 Kerklike betrokkenheid by huweliksontbinding
—
Sinode Natal

811.4 Beperking van uitgawes

B3.8

Pinksterdienste: Plek in kerklike lewe
— Sinode Suid-Transvaal

B3.9

Godsbeskouing van Islam en die Jode
— Sinode Suid-Transvaal

811.5 Moontlike hulp aan Sinode Oos-Kaapland toy sen
dingtekort
— Dagbestuur Sinodale Kommissie Wes-Transvaal

3.10 Indeks van besluite oor leer en aktuele sake
-~ Sinode OVS
B3. 11 Ontbanning van anti-christelike organisasies
—
Sinodale Kommissie Noord-Transvaal
B3. 12 Redes vir die ontstaan van die Drie Afrikaanse Kerke
—
Sinode Wes-Transvaal
B3. 13 Sondaghandel
— Dagbestuur Sinodale Kommissie Wes-Transvaal

—

B12 ALGEMENE SAKE
B12.1

Benaming “moderator”

812.2

Verklarings en verduideliking namens Algemene
Sinode
—
Sinode OVS

B1 2.3

Biddag vir beskermingsdienste
—

812.4

B3.14 Bevriesing van poste
—

Sinode Wes-Transvaal

Sinode

Sinode Natal

Benaming: Vrouediens/Vroueaksie
— Sinode Oos-Kaap

Bi 2.5 Grenswysigings

B4 JEUG

812.5.1 Grenswysiging Noord- en Oos-Transvaal
— Sinode Noord-Transvaal

84.1 Christelike en volkseie onderwys
—
Dagbestuur Sinodale Kommissie Wes-Transvaal

812.5.2 Ring van Meru na Sinode Midde-Afrika
Sinode Midde-Afrika

B4. 2 Sertifikaat vir finalejaars en belydenisklas
—
Sinode Wes-Transvaal

B12.6 Kerklike registers

B5 ERED~ENS

812.6.1 Afskrifte van registers in argiewe
— Sinodale Kommissie Noord-Transvaal

85.1

Plek van die wet en vryspraak in die erediens

B1 2.6.2 Rekenarisering Doop- en Lidmateregisters
—
Moderatuur Noord-Transvaal

85.2

Epiloog van Dordtse Leerreëls in Kerkboek

812.6.3 Slegs een register

85.3

Woorde van Ges 167.1

85.4

Formuliergebede

—

812.7

Sinode SWA

Wie praat namens die Kerk?
— Sinode Suid-Transvaal
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B1 2.8

Nadeel van Algemene Sinode as verkleinde sinode
Sinode Suid~TransvaaI

817.1.16 Art 13

Werkswyse van die Algemene Sinode
Sinode Suid~Transvaal

817,1.18 Art 22

—

B12.9

—

131 2.10

Personeel Algemeno Sinodo
Sinode Noord-Transvaal

817.1.19 Art 25

Vermindering van sinodale poste
Sinode Suid-Transvaal

817.1.21 Art 33.2

—

B12.11

817.1.17 Art 14

817.1.20 Art 30 en 33

—

812.12

Hemelvaartdag

—

afskaffing
—

Sinode Wes-Kaap

B17.1.22 Art 35.5
817.1.23 Art 35.7

B12.13 Verhouding Ned Geref Kerk en APK
Sinode Noord-Kaapland

B17.1.24 Art 36

B12.14 Amptelike berigte
Dagbestuur Sinodale Kommissie, Wes-Transvaal

817.1.26 Art 38.1

—

817.1.25 Art 37

—

81 2.1 5 Verklarings en onderhoude
Dagbestuur Sinodale Kommissie, Wes-Transvaal
—

Bi 2.16 Jeugsangbundel
Dagbestuur Sinodale Kommissie, Wes-Transvaal
—

812.17
—

Beperking van werksaamhede
Dagbestuur Sinodale Kommissie, Wes-Transvaal

817,1.27 Art 40.1.4
817.1.28 Art 40.2.1
817.1.29 Art 40.2.4
817,1,30 Art, 40.3.3
817.1.31 Art 44.2

Bi 2.18 Vulling van vakatures
—Dagbestuur Sinodale Kommissie, Wes-Transvaal

817.1.32 Art 48.1

812.19

817.1,34 Art 50.2

—

Rasionalisering van die werksaamhede van die
AKBD
Dagbestuur Sinodale Kommissie, Wes-Transvaal

817,1.33 Art 48.3.4
817.1.35 Art 50.3
817.1.36 Art 51

B13 SEND~NG

B17.1.37 Art 54,2

B131 Die Sendingblad
—

Sinode Wes-Transvaal

813.2 Geestelike bearbeiding van blanke kerkiose persone
Sinode Wes-Transvaal

B17,138 Art 62,2
817.1.39 Art 64.2 en Art 66
B17.1.40 Art 67.4
817.1.41 Art 67.5

Bi 5 D~ENS VAN BARMHARTUGHE~D

81 7.1.42 Art 69.1

Geen beskrywingspunte

817.1.43 Art 69.2
—

B17 REGTE

Dagbestuur Sinodale Kommissie, Sinode Wes-Transvaal

B17.1 Wysiging van Artikels van Kerkorde

Bi 7.2 Tentmakerbediening

817.1.1

Art 13

—

Sinode Oos-Transvaal

B17.2.1

Ondersoek

817.1.2

Art 14

—

Sinode Noord-Transvaal

817.2.2

Praktiese implementering

B17.1.3

Art 26

—

Sinode Suid-Transvaal

B17.2.3

Beginsel te oorweeg

B17.1.4

Art 43

—

Sinode Suid-Transvaal

817.3

Status van predikante

817.1.5

Art 48.5

—

Sinode Oos-Transvaal

817.1.6

Art 54.2

—

Sinode Suid-Transvaal

817.1.7

Art 69.2

—

Sinode Midde-Afrika

817.1.8

Art 71.4

—

Sinode Noord-Transvaal

81 7.1.9

Art. 5.3. 1

—

Sinode OVS
—

Sinode Oos-Kaap

—

—
—

817.4

Sinode Midde-Afrika

bedanking
Sinode Midde-Afrika

Inspraak by besluitnemingsproses
—

Bi 7.1.10 Art 6.

Bi 7.5 Kapelaansdienste
817.5.1 Beroepbaarheid van dienspligkapelane
Sinode Oos-Transvaal
—

817.5.2

817.1.11 Art. 8.1.4
817.1.12 Art 9.6

Sinode OVS

Ooreenkomste met Algemene Sinode
Sinode Noord-Transvaal
—

817.6

Organisasie van makro-gemeentes
Sinode Suid-Transvaal
—

817.1.13 Art 9
B1 7.1.14 Art 10
81 7.1.15 Art 11

817.7

Verteenwoordigers in kommissies deur sinodes
wat nie ‘n PSD het nie
Sinode Noord-Transvaal
—
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817.8

Wysiging Reglement AJK met die oog op sinodes
wat nie oor die dienste van ‘n PSD beskik nie
—
Sinode SWA

817.9

Wysiging Reglement vir eenwording van
gemeentes
—
Sinode Oos-Transvaal

817.10

817.11

Wysiging Reglement vir kombinasie van
gemeentes
— Sinode Oos-Transvaal

817.11.6.2 Uitbetaling van verlof
— Sinodale Kommissie Wes-Transvaal
817.12

Verhouding tot Federale Vroueraad Voiks
belang

Dl 7.1 3

fliglyne vir die koördinering van die I3armhartigheidsdienste van die Ned Geref Kerk

Bi 7.14

Funksionele beleidsbesluite

B17.15

Reglement vir die Algemene Kommissie vir
Leer en Aktuele Sake

B17.16

Reglement vir die ASSK

Reg~emente

817.11.1 Reglemente Algemeen

B17.17

Reglement vir die AKDB

817.11.2 Reg~ement van Orde

B17.17.1

Item 4

B17.11.2.1

Item 3.1

B17.17.2

Item 4.6

B17.11.2.2

Item 3.2

817.17.3

Item 6.12

B17.11.2.3

Item 3.3

B17.17.4

Item 9

B17.11.2.4

Item 3.5

B17.18

Reglement AKAE

B17.11.2.5

Item 3.14

B17.18.1

Item 1

B17.11.2.6

Item 5.3

B17.18.2

Item 2

B17.11.2.7

Item 5.4

817.18.3

Item 2.5

B17.1 1.2.8

Item 5.9

817.18.4

Item 5.2.1

B17.11.2.9

Item 6.3

817.19

Argiefreglement

817.19.1

Item 4.5

B17.11;2.10 Item 7.3
B17.11.2.11 Item8.1

817.20

Katkisasie ipv kategese

Bi 7.21

Afvaardiging na en samestelling van die AIge
mene Sinode

81 7.22

Wykskerkrade

Bi 7.11 .4 Reglement vir die opleiding en ~egitimasie van
Evangeliedienaars

B17.23

Name vir groslyste by die beroeping van
predikante

B17.1 1.4.1 Item 3.1.1.1

B1 7.24

Handoplegging

817.11.2.12 Item 8.4
817.11.3 Aanvullende besluite oor die funksionering van
die Algemene Sinode

B17.11.4.2 Item 4.1.2.2

—

B17.11.4.3 Item 5.3.3
817.25

81 7.11.4.4 Item 5.3.4
Dagbestuur Sinodale Kommissie
Wes-Transvaal
817.11.4.5 “Art 3.1.1.1”

81 7.26

Dagbestuur Sinodale Kommissie
Wes-Transvaal
Die Kerkregtelike posisie van predikante in diens
van die Kerkverband
—
Sinode Noord-Kaapland
Herstel van status: J Schnetler
—
Sinodale Kommissie SWA

—Sinode Suid-Transvaal
B1 7.11.5 RegOement vir die status van predikante en
proponente
817.11.5.1 Item 1.4

B18 AMPSBEDOEMNG EN
EVANGELDSAS~E

B17.11.5.2 Item 2.2.4.2

B18.1 Bybelverspreiding

817.11.5.3 Item 2.2.4.5

B1 8.2 Ondersoek na verandering van beroepstelsel
—
Sinode Noord-Transvaal

817.11.5.4 Item 5

—

Sinode OVS

817.11.5.5 Item 7.1

818.3 Leraars in buitelandse diens
—
Sinode Noord-Transvaal

B17.11.5.6 Item 7.1.1

Bi 8.4 Jaar van gebed

817.11.5.7 Item 7.1.2

B 18.5 Kort kursus in finansies as deel van teologiese oplei
ding
— Sinode Oos-Transvaal

817.11.5.8 Item 7,3.1
81 7.11 .6

Reglement vir die verlof van Predikante en
sinodale amptenare

817.11.6.1 Items 1.1

—

4.5

—

Sinode OVS
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B2 EKUMEMESE SAKE

3. Dit is ‘n geleentheid vir die Ned Geref Kerk om sy getuie
nis te laat hoor en verhoudinge aan te knoop.

B2.1 Udmaatskap GER

4. Dit sal dien as ‘n versterking en onderskraging van die
behoudende elemente in die ander kerke van die NGK
familie wat alreeds by die SARK ingeskakel is.

B2.1.1 Voortgesette Iidmaatskap GER
1. Die Sinode van die Oranje Vrystaat versoek die Algemene
Sinode om groot ems te maak met die getuienistaak van
die Ned Geref Kerk in ‘n wêreld waarin die aanslag van
teologiese vrysinnigheid ‘n toenemende bedreiging van
die kerk van die Here Jesus Christus word, en om dus
lid van die GER te bly solank as dit sonder prysgawe van
Skrifbeginsels kan gebeur.
2. Aangesien die aanknoop of verbreking van ekumeniese
betrekkinge die uiters gewigtige saak van kerkverband
behels, versoek die Sinode die Algemene Sinode om nie
af te sien van die verskansing deur ‘n twee-derde meer
derheid van artikel 71.4 van die Kerkorde nie.

Dagbestuur Sinodale Kommissie Wes-Transvaal

B3 LEER EN AKTUELE SAKE
B3.1 Kerk en Sam&ew~ng
B3.1.1 Wysigings par. 265—270 (Iidmaatskap)
Die Sinode aanvaar die beleidstuk Kerk en Samelewing maar
versoek die Algemene Sinode om die volgende gewysigde
paragrawe en opskrif goed te keur:

Sinode OVS
B2.1.2 Lidmaatskap GER en Art 71.4
‘n Beskrywingspunt met betrekking tot die verbreking van
bande met die Gereformeerde Ekumeniese Sinode het voor
die Sinode gedien. Die sinode het geoordeel dat die begin
sel van die aanknoop van ekumeniese betrekkinge met ‘n
twee-derde meerderheidsbesluit nie geregverdig is nie.
Die Sinode van Suid-Transvaal versoek die Algemene Sinode
om Kerkorde artikel 71.4 insake ‘n twee-derde meerderheid
te heroorweeg.
Sinode Suid-Transvaal

B2.2 Ekumen~ese betrekkinge
B2.2. 1 Waarnemerstatus by Suid-Afrikaanse Raad van
Kerke
Die Sinode neem met dank kennis van die pogings tot skake
ling van die Ekumeniese Kommissie van die ASK.
Die Sinode ondersteun die Kommissie in alle verdere pogings
om uitvoering te gee aan die ekumeniese roeping van die
kerk soos uitgedruk in Kerk en Samelewing paragraaf
260-264.
Die Sinode besluit om:
aansoek te doen om waarnemerstatus by die Westelike
Provinsie Raad van Kerke;
die Algemene Sinode te versoek om aansoek te doen om
waarnemerstatus by die Suid-Afrikaanse Raad van Kerke.
(Handelinge Sinode bi. H 121)
Sinode Wes-Kaap

265: Geloof in die Drie-enige God, sy openbaring in die Skrif
en die verwoording hiervan in die aanvaarde Belydenisskrifte
is die enigste voorwaarde om aan die kerk van Jesus Christus
te behoort; daarom is hierdie geloof ook die fundamentele
voorwaarde om ‘n lidmaat van ‘n Ned Geref gemeente te
word. Die kerk moet toesien dat hierdie geloof die regte
inhoud het en dat dit opreg bely en uitgeleef word.
266: Die doop van verbondskinders, die kategese, die in
skakeling van jongmense en kinders by die gemeentelike
werksaamhede, die belydenisaflegging van katkisante en die
opneem van lidmate uit ander kerke is in beginsel en prak
tyk ‘n gemeentelike aangeleentheid wat onder die toesig van
die kerkraad en in ooreenstemming met die amptelike or
dereëlinqs plaasvind.
267: In die gewone gang van sake word kategetiese on
derrig gegee aan die dooplidmate wat binne die gemeen
tegrense woon. Na aflegging van belydenis van geloof word
hulle belydende lid mate van die gemeente, en deel hulle in
al die regte en voorregte wat aan belydende lidmaatskap ver
bonde is.
268: Lidmaatskap van die Ned Geref Kerk is oop vir enige
gelowige wat die belydenis van hierdie kerk aanvaar en aan
kerklike bepalinge van lidmaatskap voldoen.
269: Die gewone p~troon in die gemeentelike opset is dat
gelowiges die Here aanbid en as lidmate ontvang word daar
waar vir hulle eie bedieningsbehoeftes voorsiening gemaak
word.
270: Indien lidmate (doop of belydend) uit ander Iidkerke
van die Familie van Ned Geref Kerke om Iidmaatskap van
‘n Ned Geref gemeente sou aansoek doen, word met hier
die aansoeke en moontlike oorplasing op kerkordelike en ver
antwoordelike wyse gehandel.
Sinode OVS

B2.3 WAARNEMERSTATUS BY D~E SARK
Die Algemene Slnode besluit om by die Suid-Afrikaanse
Raad van Kerke aansoek te doen om waarnemerstatuS.
Motivering
1. Op die manier kan die Nederduitse Gereformeerde Kerk
makliker op die hoogte bly van ontwikkelinge in die SARK
sonder dat hy medeverantwoordelikheid hoef te aanvaar
vir die aksies en uitsprake van hierdie liggaam.
2. Liefdelose en ongegronde kritiek wat vanuit die geledere
van die SARK teen die Ned Geref Kerk uitgespreek word,
kan sO doeltreffend en vroegtydig beantwoord word.

B3.1.2 Wysiging par 84 (eenheid van die kerk)
Hierdie mense is die een unieke yolk van God, die een bruid
van Jesus Christus, die een tempel van die Heilige Gees.
Alle verskille en verskeidenheid onder gelowiges word in die
Nuwe Testament as diensbaar aan hierdie eenheid in God
Drieënig beskou. Ons kan hierdie eenheid nog verder uitspel:
die kerk is een omdat hy een oorsprong het in die werk van
die een Vader, een Seun en een Heilige Gees, maar ook om
dat hy een doop, een belydenis, een nagmaal, een gemeen
skap, een roeping, een getuienis, een diens en een toekoms
verwagting het. Daarom bely ons tereg “dat die Seun van
God uit die ganse menslike geslag vir Hom ‘n gemeente wat
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tot die ewige ewe uitverkies is, deur sy Gees en Woord,
in die eenheid van die ware geloof, van die begin van die
wéreld af tot aan die einde toe vergader, beskerm en on
derhou; en dat ek daarvan ‘n lewende lid is en ewig sal bly”.
Sinode OVS
B3.1.3 Wysiging par 86 (werklike eenheid)
*
dat kerke en gelowiges hier te lande diepe eenheid in
Christus beter sal moet raaksien en sal moet besef dat
geen aardse verdeling ooit sal kan opweeg teen die heer
likheid en die werklikheid van hierdie eenheid nie. Ons
kan hierdie eenheid ontken of verduister, maar nooit onge
daan maak nie.
Sinode OVS
B3.1.4 Wysiging par 368 (rasgemengde huwelike)
Die Skrif verbied nie rasgemengde huwelike nie. Die Kerk
moet egter in sy pastorale arbeid daarteen waarsku dat
maatskaplike omstandighede, lewens- en wêreldbeskoulike,
kulturele, sosio-ekonomiese en ander derglike verskille en
faktore ernstige spanning kan veroorsaak. Waar sulke huwe
like wel plaasvind, moet hulle pastoraal in al die fasette van
die huwelik begelei word.
Sinode OVS
B3.1.5 Wysiging opskrif 11.9.2 (Verskeiclenheid)
Hierdie eenheid wis die verskeidenheid in God se skepping
en onder God se yolk nie uit nie, maar omvat alle verskeiden
heid in die kerk.
Sinode OVS
B3.1.6 Onderskrywing van Kerk en Samelewing
Die sinode onderskryf in beginsel die standpunt en motivering van die Nederduitse Gereformeerde Kerk soos uiteen
gesit in Kerk en Samelewing.
Sinode Noord-Transvaal

te aanvaar en hom/haar aan die Kerkorde en bepalinge
van die Nederduitse Gereformeerde Kerk te onderwerp.
Sinode Noord-Transvaal
B3.1 .10

Herformulering par 213 (rasgemengde huwelike)

Verander die woorde na “wat rasgemengde huwelike betref
is dit so dat die Bybel hom nie daarteen uitspreek nie” na:
‘is dit so dat die Bybel hieroor geen uitspraak gee nie...”
(die res bly dieselfde>.
Sinode Noord- Trans vaal
B3. 1.11

Herformulering par 296 (A frikanervolk)

Voeg by aan die einde: “wat die kerk graag wil handhaaf”.
Sinode Noord-Transvaal
B3. 1.12

Herformulering par 306 (hantering van apartheid)

Wysig paragraaf 306 deur “... of enige politieke model...”
in te voeg na “... maatskaplike sisteem”.
Sinode Noord-Transvaal
B3.1.13 Besluit oor
misverstand)

apartheid

Die Sinode aanVaar dat die Algemene Sinode nie bedoel het
om oor apartheid as ‘n bepaalde politieke beleid sonder meer
en ongekwalifiseerd ‘n uitspraak te gee nie. Die Algemene
Sinode sou sy terrein oorskry het indien hy apartheid of enige
ander model ongekwalifiseerd beoordeel het.
Die Sinode van Suid-Transvaal versoek die Algemene Sinode
om sy besluit oor apartheid so te bewoord dat daar geen
misverstand sal wees nie.
Sinode Suid-Transvaal

Voeg in na “...vertroosting”: “Hierdie eenheid is ten diepste
‘n eenheid in Christus en word nie eers ‘n werklikheid wan
neer dit gestalte kry in sigbare uitdrukkings daarvan nie”.
Sinode Noord-Transvaal
B3. 1 .8 Herformulering par 116 (kerk en yolk)
“...

(Geen

Na aanleiding van ‘n beskrywingspunt oor politieke uitsprake
deur die Algemene Sinode in Kerk en Samelewing het die
Sinode van Suid-Transvaal die volgende besluit geneem:

B3.1.7 Herformulering par 90 (eenheid)

Voeg by aan einde van paragraaf 116:
volksverband gestalte kan vind”.

(H.15.3.3)

wat ook binne

Sinode Noord-Transvaal

B3.1.14 Wysiging par 270 (oop Iidmaatskap)
Die Sinode van Suid-Transvaal beveel by die Algemene
Sinode aan dat paragraaf 270 van Kerk en Samelewing soos
volg gewysig word:
Vervang die eerste sin: “Die lidmaatskap van die Neder
duitse Gereformeerde Kerk is oop” met: “Enige gelowige
mag aansoek doen om lidmaatskap van ‘n gemeente van
die Nederduitse Gereformeerde Kerk”, en “kerkordelike”
met “kerkregtelike”.

B3.1.9 Herformulering par 270 (oop kerk)

Paragraaf 270 lui dan soos volg:

1. Vervang die eerste sin van paragraaf 270 met die vol
gende: “lidmaatskap van ‘n Nederduitse Gereformeer
de gemeente is toeganklik vir elke Christus-gelowige wat
bereid is om die belydenisskrifte te aanvaar”.

“Enige gelowige mag aansoek doen om lidmaatskap van ‘n
gemeente van die Nederduitse Gereformeerde Kerk. Indien
lidmate Idoop of belydend) uit ander lidkerke van die familie
van Nederduitse Gereformeerde Kerke om lidmaatskap van
‘n Nederduitse Gereformeerde gemeente sou aansoek doen,
word met die aansoek en moontlike oorplasing op kerkregte
like en yerantwoordelike wyse gehandel.”

2. Vervang paragraaf 270 met: “Lidmaatskap van ‘n
gemeente van die Nederduitse Gereformeerde Kerk is
oop vir enige gelowige wat die belydenisskrifte onder
skryf. Kerkrade moet met sulke aansoeke en moontlike
oorplasing, volgens die neergelegde kerkordelike
bepalinge handel”.
OF
3. Vervang paragraaf 270 met: Lidmaatskap van ‘n Neder
duitse Gereformeerde Gemeente is toeganklik vir elke
Christus-gelowige wat bereid is om die belydenisskrifte

Sinode Suid-Transvaal
B3.1.15 Wysiging par 269 (bedieningsbehoeftes)
Die Sinode van Suid-Transvaal beveel by die Algemene
Sinode aan om aan die einde van paragraaf 269 van Kerk
en Samelewing die volgende bysin in te voeg:
in ooreenstemming met 1 2.2.4 (paragraaf 118)”, om
dan soos volg te lui:
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Die gewone patroon in die gemeentelike opset is dat
gelowiges die Here aanbid en as lidmate ontvang word daar
waar vir hulle eie bedieningsbehoeftes voorsiening gemaak
word, in ooreenstemming met 12.2.4 (paragraaf 118).

BESKRYW~NGSPUNTE
“oop” nagmaalstafel nie, kan daar ook nie sondermeer
van “oop” lidmaatskap gepraat word nie.
5.

“Oop” is ‘n politieke term met ‘n emosionele lading.
As ‘n instelhing “oop” is, het dit in Suider-Afrikaanse
konteks die betekenis dat ras en kleur geen rol speel
nie. Omdat die Algemene Sinode nou vir die eerste keer
besluit het op “oop lidmaatskap”, is daar sommige wat
propageer dat kleur nou verwyder is uit die lidmaatskap
van die kerk. Sulke propaganda gaan uit van die veron
derstelling dat ras en kleur die enigste norm was vir die
stigting van die verskillende NG Kerke. Dit is ‘n een
sydige en valse beskuldiging teen die NG Kerk, haar Sen
dingbeleid en -geskiedenis.

6.

Die volgende stellings kan dus gemaak word:

Sinode Suid-Transvaal
B3.1.16 Art 36 van NGB en Kerk en Samelewing
Die Sinode versoek die Algemene Sinode deur AKLAS om
die volgende standpunt in artikel 36 van die NGB te ver
woord, en die Kerk se standpunt oor die verhouding kerk
en owerheid in die volgende uitgawe van “Kerk en Samele
wing” weer te gee naamlik: “... 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 te vernietig en die Koninkryk van Jesus Christus
te bevorder en orals te laat verkondig sodat God deur elkeen
geëer en gedien word soos Hy in Sy woord beveel”.

6. 1

‘n Christehik-nasionale lewens- en wêreldbeskou
ing is nie strydig met die Woord van God nie en
word deur Kerk en Samelewing gehandhaaf;

B3.1.17 Beoordeling van politieke modelle par 306

6.2

daar is geen spanning tussen “Christen-wees” en
“Afrikaner-wees” nie;

‘n Beskrywingspunt oor die beoordeling van politieke
modelle deur die Algemene Sinode het voor die Sinode
gedien.

6.3

‘n gesonde begeerte om eie kultuurerfenis te be
waar en uit te bou binne die ruimte van ‘n eie kerk
like struktuur is nie in stryd met Gods Woord nie;

6.4

die ordelike strukturering van ‘n kerk binne kul
tuurverband is nie ‘n aantasting van die eenheid
van die Kerk van Christus nie.

6.5

Derhalwe versoek die Sinode die Algemene
Sinode om die woorde “Die lid maatskap van die
Ned Geref Kerk is oop” (KS 270), te skrap en om
KS 270 verder te wysig om soos voig te lees:

Sinode Suid-Transvaal

Die Sinode van Suid-Transvaal versoek die Algemene Sinode
om steeds ook ander politieke modelle vir ons land (byvoor
beeld gedwonge integrasie) in die hg van die Skrif te toets
soos wat gestel word in paragraaf 309 van Kerk en
Sam el ewing.
Sinode Suid-Transvaal
B3.1.18 Skrapping van sin van par 105 (yolk en nasie)
“Die bestaan en die verskeidenheid van volke as sodanig
word nie positief aangeprys of negatief beoordeel nie, maar
aanvaar as deel van die gegewe werklikheid” (KS 105) is
nie Bybels verantwoord nie. Die Drie-enige God (Elohim:
God, die Woord en die Heihige Gees) het die werklikheid daar
gestel. Die tweede Persoon, as Skeppingsmiddelaar, hou alle
dinge in stand (Kol 1:7; Hebr 1:2,3). So ook die verskeiden
heid van volkere wat in die hg van Deut 32:8 en Hand 17:26
te doen het met die voorsienigheid van God en wat ‘n uit
vloeisel is van sy Raad. As dit so is, kan die Woord van God
nie sy werke as negatief beoordeel nie, maar wel positief
aanprys.

“indien hidmate (doop of belydend) ult ander lid
kerke van die Familie van Ned Geref Kerke egter
om lidmaatskap van ‘n Ned Geref gemeente sou
aansoek doen, word met hierdie aansoek en
moonthike oorplasing op kerkordelike en verant—
woordehike wyse gehandel”.
Sinode SWA
B3. 1 .20 Duideiikheid oar par 255-257 i/s een kerkstruktuur
1.

Die Sinode versoek die Algemene Sinode om dit duide
hik te stel dat ‘n kerkstruktuur waarin al die Iidkerke van
die Famihie van Ned Geref Kerke sonder meer instituter
tot een kerk met ten voile geIntegreerde gemeentes ont
wikkel, nie vir die Ned Geref Kerk aanvaarbaar is nie.

2.

Die Sinode aanvaar KS 255-257. Ten opsigte van KS
258 versoek die Sinode die Algemene Sinode om tydens
die “indringende samesprekings” met die volgende be
ginsels rekening te hou en pertinent onder die aandag
van die gespreksgenote te bring.

Derhaiwe versoek die Sinode die Algemene Sinode om die
laaste sin in die tweede paragraaf van KS 105 te skrap. (Die
sin begin met: ‘‘Die bestaan...” en eindig met
“...werklikheid.”)
Sinode SWA
B3.1.19 Wysiging par 270 (oop lidmaatskap)
1.

2.

3.

4.

Dis jammer dat die woorde “Die lidmaatskap van die
Ned Geref Kerk is oop” (KS 270) in Kerk en Samele
wing opgeneem is.

2.1

Die vereistes vir hidmaatskap 5005 uiteengesit in KS 265
en 266 toon duidehik dat die Ned Geref Kerk geen ek
skiusiewe kerk is nie.

Die bedieningsbehoeftes van elke kultuurgroep
stel bepaalde eise by taal, ens.

2.2

Volgens KS 252 en 256 is dit ewe-eens duidehik dat
die Ned Geref Kerk geen sonde begaan deur in die be
sondere bedieningsbehoeftes van die Afrikanervolk te
probeer voorsien nie.

Die vormende inwerking van die ontwikkehings
geskiedenis van kerke ten opsigte van sake soos
liturgie, liedere, kategese, ens.

2.3

Die problematiek van die gediversiviseerde
samelewing in Suider-Afrika.

2.4

Die volkseie onderwys, as ‘n uiting van die
Skriftuurlike kultuurtaak wat as Goddehike opdrag
aanvaar word, kan in gedrang kom indien die

Cm te sé “Lidmaatskap is oop” is nie kerkordelik kor
rek nie. Net soos daar nie gepraat kan word van ‘n

424

BESKRYWINGSPUNTE
Familie van NG Kerke instituter tot een Kerk met
ten voile gemntegreerde gemeentes sou ontwikkel.
Sinode SWA
B3. 1 .21 Skrapping van par. 255-307 i/s veroordeling van
apartheid
1.

Kerk en Samelewing Se tereg dat die Bybel nie
gebruik mag word as ‘n handboek vir oplossing
van sosiale, ekonomiese of politieke vraagstukke
nie (KS 43); dat kwessies soos volkerebeleid of
die handhawing of opheffing van volksidentiteit
nie ‘n punt van diskussie in die Bybel is nie (KS
111); dat die Woord van God geen direkte voor
skrif ten opsigte van die konkrete reelings van
volkereverhoudings bevat nie (KS 121); dat die
kerk nie die taak het om die werksaamhede en ver
antwoordelike van ander samelewingsverbande
oor te neem nie (KS 216) en dat die Skrif nêrens
‘n bepaalde politieke model as normatief, voor
skryf nie (KS 302 en 309). in KS 304 tot 307
word egter afgewyk van die beginsel en word ‘n
bepaalde politieke model beoordeel (negatief of
positief is nie ter sake nie).

2.

Die Sinode versoek die Algemene Sinode om KS
304-307 in geheel te skrap.

3.

Die Sinode beveel by die Aigemene Sinode aan dat
die iaaste sin van KS 309 soos volg gewysig word:

“Daarom sal hy voortgaan om die toepassing van elke be
staande en voorgestelde model skriftuurlik te toets”.

differensiasie in ‘n bepaalde staatkundige, grondwetlike en
maatskaplike opset deur die betrokke gemeenskappe met
wedersydse instemming en vrywillig aanvaar word, kan die
Ned Geref Kerk daar geen beswaar teen inbring nie”.
Die Sinode versoek die Algemene Sinode om par 306 te wy
sig deur die woorde “die hantering van” weg te laat. Die
paragraaf ui dan soos volg:
“Die Ned Geref Kerk is oortuig dat apartheid, as ‘n politieke
en maatskaplike sisteem wat mense verontreg en een groep
onregmatig bo ‘n ander bevoordeel, nie op Christelik-etiese
gronde aanvaar kan word nie, omdat dit in stryd is met die
beginsels van naasteliefde en geregtigheid en onafwendbaar
die menswaardigheid van alma) wat daarby betrokke is,
aantas”.
Die Sinode keur dit goed dat hierdie besluit as beskrywings
punt na die Algemene Sinode deurgestuur word (Hand AS
bI H144).
Sinode Wes-Kaap
83.1.25

Verklaring insake apartheid na aanleiding van par
306

Die Algemene Sinode verklaar dat nie slegs die hantering
van apartheid in stryd met die Bybel is nie, maar ook die
IDEOLOGIE van apartheid wat aanleiding tot die onwaardige
politieke sisteem gegee het. Die Algemene Sinode verklaar
homself bereid om hierdie ideologie te bestry.
Motivering:

volg

Daar is ‘n dubbelslagtigheid in “Kerk en Samelewing”. Aan
die een kant word die eenheid van die menslike geslag, die
Bybelse eenheid van die kerk en die voorneme om aan hier
die eenheid konkrete gestalte te gee, duidelik verklaar (KS
100 en 101). Aan die ander kant word verklaar dat die
“Volk” (wat volgens KS ‘n kulturele begrip is en dus verwys
na die Afrikaner en nie die Suid-Afrikaner nie) en die kerk
in noue verband tot mekaar staan (KS 11 5-1 20) en dat die
strukturering van die kerk daardeur bepaal word. Alhoewel
dit duidelik gese word dat die eenheid van die kerk nie
daardeur geskaad mag word nie, word hier ‘n prinsipiële ver
skeidenheid bely — wat ‘n ander kerkbegrip en ‘n ander idee
van die eenheid van die kerk weerspieël as in die gedeelte
van KS waar die eenheid Skriftuurlik begrond word. Die
begrip “bedieningsbehoeftes”, wat op sigself nie ‘n aan
vaarbare begrip is om die legitieme verskeidenheid BINNE
EEN SIGBARE KERK te verwoord nie, word ongelukkig in
die res van KS gebruik om regverdiging te bied vir ‘n ver
skeidenheid wat oa aparte kerke vir aparte volke legitimeer.

“Die lidmaatskap van die Ned Geref Gemeentes is oop vir
gelowiges wie se belydenis in ooreenstemming met die
Woord van God is, soos wat dit tot uitdrukking kom in ons
Gereformeerde Belydenisskrifte. Indien lidmate uit ander
kerke aansoek doen om Iidmaatskap van ‘n Ned Geref
gemeente, handel die kerkraad met hierdie aansoek op ‘n
kerkordelik-verantwoorde wyse volgens die Skriftuurlike be
ginsels vir kerklidmaatskap”.

Hierdie dubbelslagtigheid loop dwarsdeur die hele KS en in
die praktykgedeelte is dit, ten spyte van die gekwalifiseer
de afwysing van apartheid, hierdie erkende kompromie van
KS wat daarvoor verantwoordelik is dat “kerklike apartheid”
nog steeds gehandhaaf word of ten minste gedebatteer kan
word (al is die Ned Geref Kerk nou “oop”). Daarom dat ‘n
beleid van Christelike Nasionale Onderwys deel van die
amptelike beleid van die kerk kan wees, alhoewel hierdie
saak nie op die terrein van die kerk l~ nie.

Ook die voigende voorstel word aanvaar:
Die Sinode besluit dat hy die inhoud van paragrawe 304-307
van Kerk en Samelewing onderskryf, maar van oordeel is
dat dit nie beleid raak nie en dus nie in die amptelike beleid
stuk Kerk en Samelewing opgeneem behoort te word nie.
Sinode SWA
B3.1.22 Invoeging by par 53 (geestelike eenheid)
Die sinode oordeel dat die invoeging van die woord “geeste
uk” in die laaste sin in lyn met die bedoeling van KS 53 is
en beveel die invoeging van die woord by die Aigemene
Sinode aan.
Sinode SWA
83.1.23 Hervormulering par 270 (oop Iidmaatskap)
Die Sinode beveel by AKLAS aan dat par 270
geformuleer moet word:

5005

Sinode Oos-Transvaal
B3.1 .24

Invoeging na par 305 en wysiging par 306 (apart
heid)

Die Sinode onderskryf Kerk en Samelewing par 302 tot 305,
en 307 tot 309-.
Die Sinode versoek die Algemene Sinode om ná paragraaf
305 die volgende in te voeg: “Waar die beginsel van

Hierdie dubbelslagtigheid is ook opmerklik in die beoordel
ing van apartheid in KS en in daaropvolgende kerklike uit
sprake. Cm die praktyk (hantering) van die apartheid te
veroordeel, maar nie die ideologie nie, is om die simptome
te erken, maar nie die oorsaak nie. Cm die lyding wat apart
heid in mense se lewens gebring het, te erken, en dan nog
‘n onderskeid tussen “goeie” en slegte” apartheid te wil
maak, is om die werklik skadelike gevolge en menslike nood
wat deur apartheid veroorsaak is, nie ernstig te neem nie.’

BESKRYWINGSPUNTE
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Die interpretasie deur die ASK van KS 306, nI dat apartheid
as politieke model nie sonder meer en ongekwalifiseerd
veroordeel is nie, omdat dit buite die terrein van die kerk
Iê om politieke modelle voor te skryf, is onaanvaarbaar. Dit
gaan immers om ‘n bestaande model wat volgens KS 309
aan die Bybelse else van menswaardlgheld, llefde en gereg
tigheid getoets moet word.

Sinodes berus die finale gesag om bindende besluite te
neem. Cord rag van gesag lê in hierdie geval die grond
slag van kerkskeuring. Na gelang die plaaslike kerke ver
menigvuldig kom die beginsel van verteenwoordiging
in gedrang. Voetius wys daarop dat ‘n ekumeniese
Sinode in eintlike sin noolt gehou Is nle. DIe Federale
Raad van Kerke wat alle Sinodes in dieselfde verband
kan adviseer, ten einde eenheid te bevorder, is dus die
aangewese struktuur in ons geval.

Sinode Midde-Afrika
B3.1 .26 Herroeping van par 369-378 (Christelike Nasionale
Onderwys)
Die Algemene Sinode herroep sy verklaarde onderwysbeleid.
(KS 369-378)

2.

Die Algemene Sinode word versoek om weer oor die
kerkregtelike posisie van die Synodus Contracta te be
sin, sodat dit tot groter mate kan beantwoord aan die
kerkregtelike vereistes vir besluitneming tot bevrediging
van die plaashike kerke.

Motivering

Sinode SWA

Hoe wenslik dit ookal mag wees dat die kerk, namens
gelowige ouers wat hulle doopbelofte ernstig neem, vra dat
die bepaalde onderwysbeleid ruimte moet maak vir die
Christelike, kan die begrip Christelik-nasionaal nie gebruik
word vir die kerk se beleid nie. Dit is ‘n eksklusiewe en yolks
gebonde model van onderwys wat nie ondubbelsinnig By
bels gefundeer kan word nie. Die bepaalde onderwysbeleid
kan nie aan die doopbelofte gekoppel word asof lidmate ver
pug is daartoe nie. Dit kan ook nie as vereiste vir ander be
volkingsgroepe gevra word nie.
Sinode Midde-Afrika

83.1 .31 Ingrypende besluite deur Algemene Sinode en on
demokratiese werkwyse
1.

83.1.27 Wysiging par 265 (Kerklidmaatskap)
Die Algemene Sinode wysig sy standpunt oor kerklidmaat
skap (KS 265) om as volg te lui:
Geloof in die Drie-enige God en sy openbaring in die Skrif
is die enigste voorwaarde om aan die kerk van Jesus
Christus te behoort. Lidmate van die Ned Geref Kerk moet
die verwoording hiervan in die aanvaarde Belydenisskrifte
onderskryf.
Sinode Midde-Afrika

Dit is dus duidehik dat die kerkvergaderings wat “elkeen
na sy eie aard ‘n kerkhike gesag” bet, mekaar aanvul
bierin. So handel die kerkraad by. met plaashike aan
geleenthede soos Woordverkondiging, sakramentsbe
diening, kategese, ens; die Ring met opsig; die Sinode
met kerkverband, werksaamhede soos Sending, Barm
hartigheid, ens, en die Algemene Sinode met beleid.
Waar Kerk en Samelewing juis ‘n beleidstuk van die Ned
Geref Kerk is, he dit volledig op die terrein van die Alge
mene Sinode om beleidsuitsprake oor sake soos lidmaat
skap, ens, te maak.

B3.1.28 Lyding van mense agv apartheidsbeleid
Die Algemene Sinode dra dit aan die ASK op om ondersoek
in te stel na die werklike lyding van mense agv die Apart
heidsbeleid en om ‘n konkrete oplossing daarvoor te soek.
Motivering
Alleen wanneer die kerk in woord en daad sinvol betrokke
raak by diegene wat ly onder die Apartheidswetgewing, sal
die belydenis oor sy deelname aan die lyding (KS 307)
geloofwaardig wees.
Sinode Midde-Afrika

Die Algemene Sinode het dus nie sy terrein en gesag
oorskry met besluite oor “oop hidmaatskap” nie.

B3.1 .29 Opname van besluite in Kerk en Samelewing
Die Algemene Sinode neem bogenoemde besluite op in sy
beleidsdokument: Kerk en Samelewing.

2.

B3. 1 .30 Kerklike gesag van Algemene Sinode om besluite
soos in Kerk en Samelewing te neem
1.

In die hg van Presbiteriaal-Sinodale vorm van kerkrege
ring kan een instituut met een Sinode nie die ganse
Christelike kerk omvat nie. Voetius verklaar: “‘n Sinode
is ‘n samekoms van plaaslike kerke”. Die Sleutelmag
is nI aan die ouderlinge van die plaaslike kerk gegee
(Matt. 16:19, 18:18, Joh 20:23). Die reg van elke
plaaslike kerk om met gesag mee te spreek mag hom,
soos met die totstandkoming van ‘n Synodus Contrac
ta, nie ontneem word nie. Die aantal Sinodes waarop
elke plaaslike kerkraad sittingsreg het, moet namate die
kerk uitbrei, steeds vermeerder word. By sodanige

Die Sinode deel nie die siening dat die Algemene Sinode
~ondemokraties” te werk gegaan het en besluite van
“bo af” op hidmate afgedwing het nie. Die beginsel van
die demokrasie is ‘n pohitieke een en vreemd aan die
Gereformeerde kerkreg. ‘n Gemeentevergadering het by
geen locus standi in die Gereformeerde Kerkregering
stelsel nie. Dis die plaashike kerkraad wat bindende be
sluite neem. Hoewel die plaaslike kerkraad outonoom
(selfstandig) is, beteken dit tog nie dat by die reg bet
om besluite van meerdere vergaderings te veto nie. Dit
sou Iei tot independentisme. Die onderskeie outonome
kerkrade (kerke/gemeentes) het met mekaar in verband
getree en die onderskeie vorms van kerkverband (Ring,
Sinode, Algemene Sinode) daargestel. Hierdie vergade
rings bet elkeen na sy aard, ‘n kerklike gesag deur
Christus aan hulle verleen (KO Art 20.1). Die gesag van
die Ring oor die kerkraad is dieselfde as die van die
Sinode oor die Ring en van die Algemene Sinode oor
die Sinode (KO Art 20:2).

Die Sinode doen egter ‘n broederlike beroep op die Al
gemene Sinode om ingrypende besluite op sensitiewe
pastorale wyse aan lidmate oor te dra, sodat onder geen
omstandighede die indruk van outoritêre optrede geskep
word nie.
Sinode SWA

B3.2 Beskryw~ngspunte ~/s wetgewing
B3.2.1 Ontugwet en groepsgebiedewet
1.

Die Algemene Sinode herroep sy besluite van 1982 ivm
die Ontugwet (Acta Algemene Sinode 1982 p. 1432)

2.

In die hg hiervan beoordeel die Algemene Sinode die
Groepsgebiedewet.
Sinode Midde-Afrika
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B3.2.2 Militère diensweiering
Die Sinode besluit am die versiag oar “Die standpunt van
die Ned Geref Kerk oar militêre diensweiering” aan die Al
gemene Sinade deur te stuur as mativering vir die volgende
heskrywingspunt
“Die Ned Geref Kerk herroep varige amptelike standpunte
oar militére diensweiering wat in stryd is met die standpunte
in hierdie verslag vervat.
Die Ned Geref Kerk versoek die Regering am die Wysigings
wet op Verdediging van 1983 sate wysig dat:
As godsdiensbeswaardes moet totale pasifiste wat am
gadsdienstige redes teen alle oorloë is, asoak selektiewe of
situatiewe pasifiste wat am godsdienstige redes meen dat
‘n bepaalde militêre stryd anregverdig is en dit daarom in
stryd met hulle gewete ag am militêre diens te doen, ge
kiassifiseer word.
Dat die bereidheid al dan nie, van ‘n militêre diensweieraar
am die langer periade van alternatiewe diensplig te deurloop,
as belangrike kriterium maet geld by die Raad van Gods
diensbeswaardes se paging am vas te stel of sy militére
diensweiering werklik vir ham ‘n gewetensaak is.” (Hand
AS, bI H988)
Sinade Wes-Kaap
‘n Versiag wat voor die Sinode van Wes-Kaap gedien het
is beskikbaar in die leer van die Skriba en sal aan die Tyde
like Kommissie vir Leer en Aktuele Sake beskikbaar gestel
word sowel as aan afgevaardigdes wat daarom vra.
B3.2.3 Bevolkingsregistrasiewet
1.

Die Sinode oordeel dat die huidige bevolkingsregistrasie
wet nie aan die Bybelse geregtigheidseis voldaen nie.

2.

Die Sinode versoek dat in taekamstige wetgewing weg
beweeg sal ward van rigiede en gedwange klassifikasie.

Motivering
1. Historiese agtergrond
Ten einde te bepaal in watter mate die wet op Bevolkings
registrasie Skriftuurlik en eties regverdigbaar is, sal gefa
kus moet word op die wet in sy huidige vorm en veral die
manier waarop dit in die staatsbestel en samelewing
funksioneer.
Die Sauer-kommissie het reeds in 1 945 aanbevel dat ‘n stel
sel van bevolkingsregistrasie ingestel ward as fondament
waarop al die maatreëls vir die uitvaering van die Nasionale
Party se beleid van rasseskeiding gebau sou kon word. Hoe
wel dit oak beskau is as ‘n metode am noodsaaklike inlig
ting toy die bevolkingsamestelling te bekom en am die iden
titeit van persone te kan vasstel, was die deurslaggewende
faktor in die mativering vir die wet die feit dat dit ‘n nood
saaklike middel sou wees in die daarstelling en taepassing
van die Nasionale Party se apartheidsbeleid. Dit moes veral
‘n middel wees am die sg “Kleurlingvraagstuk” op die lang
termyn op te los.
In die kritiek wat teen die wetsontwerp gelewer is, is sterk
klem gelé op die feit dat die wet ‘n baie ernstige uitwerking
op ‘n persoan se status, basiese vryhede en regte in die
samelewing sou he.
2. Die wet self
Die Bevolkingsregistrasiewet is in 1950 op die wetboek
geplaas. Tot op daardie stadium is daar in verskillende wette

definisies van rassegroepe gegee, maar was daar nag geen
globale klassifikasie met ‘n eenvormige definisie nie. Sedert
dien is die wet talle kere gewysig. Algaande het die kiem
in die wysigings verskuif van die daarstelling van die register
na die klassifikasie van die inwaners van die land. In sy
huidige vol rn gaali die liele we~ daii ook ooi die klassilikasle
van mense op grand van hulle ras. Op uitvaerige manier
word gedefinieer wanneer iemand ‘n swarte of ‘n blanke is
en wat die norms is waarvalgens dit bepaal moet word. ‘n
Kleurling ward gedefinieer as iemand wat “nie ‘n blanke of
‘n swarte is nie”. Die identifikasiewet van 1986 het dele
van die Bevolkingsregistrasiewet vervang en handel oar die
nuwe stelsel van identiteitsdokumente vir alle bevolkings
groepe. Volgens die Minister van Binnelandse Sake (Han
sard 1985, kol 9370> het hierdie wet niks met rasseklas
sifikasie te doen nie en wil dit eerder sê wie ‘n persoan is
as wat hy is.
3. Die implikasies van die Bevolkingsregistrasiewet vir die
individu
Daar kan geen twyfel daaraar wees nie dat die wet in
grypende gevalge het vir die publiekregtelike status sawel
as die privaatregtelike bevoegdheid van die individu. Dit is
nie maar ‘n administratiewe aangeleentheid nie, maar am
tat ‘n bepaalde bevalkingsgroep geklassifiseer te ward het
ingrypende implikasies vir die status en pasisie van die persoon in die staatsbestel en in die samelewing juis omdat die
wet van die begin af die fandament van die beleid van apart
heid was en in ‘n groat mate nag is.
Dit het oa ‘n invlaed op waar iemand mag woan en eien
dam of grand mag besit, watter werksgeleenthede vir ie
mand toeganklik is, watter publieke geriewe iemand mag
gebruik, waar iemand mag eet en drink, waar hy anderwys
mag ontvang, in watter mate hy of sy mag deelneem aan
die politieke prases ens.
Daarom is die Bevalkingsregistrasiewet nie vergelykbaar met
ander stelsels van nie-diskriminerende rasseklassifikasie
5005 dit b” in die VSA en Brittanje aangetref word nie. Daar
het die registrasie twee doeleindes nI (a) as statistiese
beskrywing en identifisering en (b) as vrywillige manier am
as deel van ‘n minderheidsgroep erken te ward ten einde
te kwalifiseer vir sekere welsyns en ekonomiese voordele.
4. Skriftuurlike beoordeling
Die vraag wat gevra maet word, is in watter mate die
betrokke wet en sisteem van wette voldoen aan die Bybelse
geregtigheids-eis wat aan die awerheid gestel word. Om ver
skeie redes kan daar weinig twyfel oar wees dat die wet
in sy huidige funksionering nie hieraan voldoen nie. Dit is
nI ‘n eensydige administratiewe handeling waardeur iemand
se publiekregtelike en privaatregtelike status grondliggend
bepaal en ingrypend geaffekteer word. Op grand van ‘n
teologiese en Skriftuurlike “irrelevansie” (ni iemand se ras)
word mense immers gekategariseer en so van hulle basiese
regte as mense ontneem. lets waaraan ‘n persoon niks kan
doen of verander nie word gebruik am sy regte, voorregte
en verpligtinge te bepaal en selfs in te kort of weg te neem.
Die gelykheid van alle mense in Gad se aë wat oak vir die
aptrede van die owerheid ‘n norm maet wees en die awer
heid moet bring tot ‘n gelyke behandeling van alle mense,
kam dus as gevolg van hierdie wet ernstig in gedrang. Die
rigiede rassekategarieë skei mense en gelawiges institu
sianeel van mekaar sander dat hulle eie keuse of vryheic’
van assosiasie in ag geneem word.
Verder is dit so dat die stelsel van rasseklassifikasie die
prases van versoening en die saeke na vrede in Suid-Afrika
nie bevorder nie, maarjuis in die weg staan. Sekere gevalge
van die klassifikasie, nI afsonderlike waongebiede, anderwys
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en politieke instellings kan nie anders nie as om vervreem
ding en polarisasie tussen mense en rassegroepe te bewerk.
5. Die huidige situasie en toekomstige oplossings
Dit is met dankbaarheid dat ‘n mens by monde van ‘n
Kablnetsminister veriieerri het dat die belrokke wet iii die
toekomstige bedeling waaroor nou onderhandel gaan word,
wesenlik gewysig sal moet word.
Twee dinge sal uiteraard in gedagte gehou moet word wan
neer so ‘n nuwe wet geformuleer word. Allereers dat enige
toekomstige registrasiewet ‘n werklike registrasie-wet al
leen sal moet wees wat ‘n uitsluitlike statistiese en den
tifiseringsfunksie het. Teen so ‘n wet sal klaarblyklik geen
etiese beswaar ingebring kan word nie. Daar sal dan egter
totaal wegbeweeg moet word van enige vorm van rigiede
en gedwonge kiassifikasie. In die hg van die geweldige sen
sitiwiteit toy rassekiassifikasie agv die manier waarop die
wet in die verlede gefunksioneer het, sou dit verder volkome
duidelik moet wees dat moontlike kategorieë in toekomstige
wetgewing slegs gebruik sal word vir beter identifikasie.
Sinode Wes-Kaap
B3.2.4 Die wet op groepsgebiede
1. Die Sinode oordeel dat die huidige Groepsgebiedewet nie
aanvaarbaar is nie, aangesien dit eensydig ingestel en
toegepas is, en in baie opsigte nie aan die Bybelse eise
vir menswaardigheid en geregtigheid voldoen nie.
2. Toekomstige wetgewing vir die ordening van die same
ewing sal net aanvaarbaar wees indien dit die mens
waardigheid van al die betrokkenes in ag neem en reg
verdig toegepas word.
Motivering
Hierdie wet het in 1950 die eerste keer op die wetboek ge
kom. In 1966 is dit opnuut geformuleer. Sedertdien is talle
wysigings tot 1986 aangebring. In 1988 is die Wet op Vrye
Vestiging- en Handelsgebiede ingestel. In die Inleiding tot
die Wet (Wette van die Republiek van Suid-Afrika) word ver
meld dat verskillende “rasgroepe” hulle in Suid-Afrika be
vind, nI ‘n “blanke groep, swart groep en gekleurde groepe
en enige ander groep persone wat deur die Staatspresident
tot ‘n groep verklaar word”.
In hierdie wet val die volgende op:
1. Die wet gaan uit van verskillende rasgroepe. Die on
derskeidende punt op grond waarvan mense verskillend
behandel word — waar mense maq resideer en eien
dom besit, is die van ras. Grotendeels beteken ras hier
kleur, aangesien eerstens onderskei word tussen
blanke, swart en gekleurde groepe.
2. Die blanke groep word telkens eerstens vermeld (vgl
Inleiding, art 12(1). Dit is ook nie ‘n alfabetiese volgorde
nie, want soms word swart voor gekleurd genoem en
soms andersom. Hierdeur word ‘n bepaalde voorrang
aan die blanke groep verleen.
3. Volgens art 5(2) word persone wat belang by ‘n ge
bied het wat deur die owerheid beoog word om tot
groepsgebied geproklameer te word, versoek om ver
toe tot die Groepsgebiederaad te rig. Die probleem wat
hier ontstaan is dat, alhoewel almal vertoë mag rig,
almal nie bedingingsmag het om sake in hulle guns te
beding nie. Die het slegs die regering, wat in die hande
van die blanke groep is. Die wat nie mag oor die Groeps
gebiedewet het nie, het nie ‘n werklike keuse oor waar
hulle mag woon nie.

4. Volgens art 5(6) moet die Groepsgebiederaad “in aan
merking neem of daar geskikte huisvesting buite die
betrokke gebied sal wees al dan nie vir persone wie se
okkupasie van grond of persele in daardie gebied deur
bedoelde proklamasie onwettig gemaak sou word”. Die
Raad moet in aanmerking neem of alternatiewe huis
vesting beskikbaar sou wees. Dit beteken nog nie dat
die owerheid verplig is om alternatiewe huisvesting te
voorsien nie. Verder word duidelik dat onwettigheid
saamhang met velkleur.
5. Die mense wat hoofsaaklik deur verskuiwings geraak
is, is die nie-blankes. Van mense wat verskuif is
(swartes uitgesonder) was ongeveer 2% blank. Dit was
die praktiese uitwerking van die wet.
6. Volgens art 12(1) word ‘n blanke wat met ‘n nie-blank~
getroud is of saamleef in terme van die Groepsge
biedewet as ‘n nie-blanke gereken. Hieruit blyk dat die
blanke groep se suiwerheid bevoordeel word en dat
ander rasgroepe ongewens is vir assosiasie met die
blanke groep.
7. Volgens art 12(2), sowel as die Inleiding, kan die
Staatspresident groepe verklaar uit nie-blanke persone.
Dit ontneem mense die geleentheid en reg om spon
taan en uit vrye keuse groepe te vorm of hulle met
groepe te identifiseer. Ook word daar in hierdie geval
vanuit een groep (die blank-beheerde owerheid) oor
ander groepe beskik om eensydigheid te bepaal waar
die grense van groepe lê en wat hulle identiteit is.
8. Kragtens art 21(2) en (4) kan die Minister “na goed
dunke handel” mbt die toestaan van permitte vir mense
om ‘n perseel te okkupeer, terwyl hulle volgens die wet
eintlik as onbevoeg geklassifiseer is. So ‘n maatreël
skep ruimte vir enige mate van willekeur.
9. Mense wat nie ‘n perseel in ‘n sekere gebied mag ok
kupeer nie, word deur die Groepsgebiedewet as “on
bevoegde persone” geklassifiseer (vgl art 23). lemand
is dan in hierdie opsig onbevoeg suiwer op grond van
ras, en nie by van bekwaamheid of misdaadrekords nie.
10. Volgens art 28 “... kan die Minister ...~ vir enige
groepsgebied (met uitsondering van ‘n groepsgebied
van die blanke groep) ... of ‘n raadplegende komitee
of ‘n bestuurskomitee instel ..., en ... afskaf.” Hier
word die blanke groep uitgesluit van ministeriële
optrede.
11. Die Gruepsgebeidewet is een van die uitsonderlike
wette ingevolge waarvan die Suid-Afrikaanse Polisie
‘n perseel sonder Iasbrief, bedags of snags, mag betree
as oortreding van die wet vermoed word (art 43(1) (a).
Gewoonlik hou sodanige optrede verband met die
bedreiging van die staatsveiligheid wat nie toy die
Groepsgebiedewet ter sprake is nie.
Gevolgtrekking
‘n Paslike norm waarvolgens mense op grond van die Skrif
beoordeel en behandel moet word, is die van die mens se
geskapenheid na God se beeld. Ook die staat moet mense
volgens hierdie norm behandel, veral deur middel van die
gereg. Wanneer mense se ras (soos ook by hulle geslag) dws
hulle geskapenheid — in sekere gevalle as onwettig (on
bevoeg( geld, word die Skriftuurlike norm nie gerespekteer
nie.
Wanneer daar tussen groepe op grond van wedersydse in
stemming onderskei word, is dit ‘n ander saak. Dan word
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mekaar se gelyke geskapenheid na God se beeld, sowel as
hulle gelyke bevoegdheid, eerbiedig. Wanneer een groep eg
ter eensydig optree om ook oor ander te beskik (oor wie aan
watter groep behoort en waar hulle mag woon), dan word
groepsidentiteit (ras of kleur) die norm in plaas van die mense
se geskapenheid na God se beeld.
Gevoiglik moet daar ‘n ander formule in Suid-Afrika gevind
word om groepsverhoudings te reel as die Groepsge
biedewet, ‘n formule wat nie eensydig opgestel is nie en
wat alle mense se geskapenheid na die beeld van God
honoreer.
Moderamen Wes-Kaap

B3.3 D~e vrou ~n d~e amp van ~eraar en ou
derNng
B3.3. 1 Nie-oopstelling
Die Sinode besluit in die hg van die uitsprake van die Skrif,
dat die amp van die leraar en ouderhing nie vir die vrou oop
gestel word nie.
Sinode OVS
B3.3.2 Oopstelling
“Die sinode besluit dat die eerste formulering van die Alge
mene Sinode die besluit van die vergadering word, maw dat
die vrou toegelaat word tot die amp van ouderling en leraar.”
Sinode Oos-Kaap
B3.3.3 Oopstelling
Die sinode keur die oopstelling van die leraars- en ouderlings
amp vir die vrou goed in die hg van die studiestukke wat
reeds in verband met die oopstelling van die diakensamp ge
dien het, sowel as die aanbeveling wat voor die Algemene
Sinode gedien het, naamlik: “Die sinode besluit dat die vrou
op dieselfde wyse, naamhik: “Die skeppingsmagtige aard en
funksie”, toegehaat word tot die ampte van ouderlinge en
leraar.”
Sinode Noord-Transvaal
B3.3.4 Nie-oopstelling
1. Die sinode SWA spreek dit as sy diepste oortuiging uit
dat die Heilige Skrif die vrou weerhou van die regeer
amp en die verkondigingsamp.
Die Sinode grond sy oortuiging onder andere op 1 Tim
2:11-15 waar die Apostel Paulus verklaar dat hy die vrou
nie toelaat om in die erediens onderrig te gee of oor die
man gesag uit te oefen nie.
2. Die Sinode SWA wys verder daarop dat die Skrifgesag
vir lidmate geweldig belangrik is. Waar die kerk aan lidmate moet verduidelik dat dit wat die Skrif duidelik leer,
nie eintlik sO verstaan moet word nie, maar ‘n ander ver
borge betekening het, beleef hidmate dit dat die Skrifge
sag aangetas word en dat die Bybel maar tydsgebonde
geInterpreteer kan word. Dit is vir hulle onaanvaarbaar
en skep ‘n gees van wantroue in die kerkleiding.
3. Die Sinode SWA versoek gevoiglik die Algemene Sinode
dringend om in gehoorsaamheid aan die Skrif
bogenoemde beginsel te handhaaf en die vrou nie toe
te Iaat tot die ouderhings- en Ieraarsamp nie.
Sinade SWA

die nagmaal (dit wil sO “oop” of “toe” kommunie) te verwys
na die Algemene Kommissie vir Leer en Aktuele Sake met
die oog op ‘n deeglike studiestuk en om daaruit leiding te
gee aan die kerk, veral weens die jarelange verwarring wat
hieroor in die kerk was. (Vergelyk Acta Algemene Sinode
1986 bl 500 en 629.7
Sinode Noord-Transvaal

B3.5 B&ydenisskrifte
B3.5.1 Nederiandse Geloofsbelydenis Art 36 — voetnoot
Die Algemene Sinode het versoek om toy die sinsnede “ter
wyl hulle hulle die gemeenskaplike besit van goedere invoer”
in artikel 36 van die Nederlandse Geloofsbelydenis, ‘n voet
foot onder die artikel by te voeg waarin verduidelik word
dat die artikel nie gerig is op praktyke soos vennootskappe,
huwehike binne gemeenskap van goedere, ko-operatiewe of
sosiahisme nie.
Motivering
Dit is bekend dat hierdie artikel gerig is op praktyke van die
Anabaptiste gedurende die Reformasie en die kerk wou met
hierdie artikel die Reformasie afgrens teen die Anabaptiste.
Hierdie sinsnede kan egter vandag verkeerd verstaan word
as sou die kerke van die Reformasie prinsipieel teen sake
wees soos in die beskrywingspunt genoem.
Sinode Midde-Afrika
83.5.2 Weglating van “en neergedaal ter helle” uit Apos
toliese Geloofsbelydenis
“Die Sinode van Natal versoek die Algemene Sinode om in
beginsel te besluit dat die woord “EN NEERGEDAAL HET
TER HELLE” nie tuishoort in die Apostohiese Geloofsbely
denis nie omdat dit ‘n latere invoegsel is en daar geen
Skriftuurhike getuienis is dat Jesus Christus ná sy dood neer
gedaal het na die hel nie (vgl Versiag AKLAS, Agenda Alge
meneSinode 1986punt4.15.2 — 4.l5.5.2.3p 101 —106.)
Die Algemene Sinode besluit verder om dadelik in korrespon
densie met soveel ander kerke as moonthik wat dieselfde
geloofsbelydenis gebruik, te tree ten einde eenvormigheid
te verkry in die weglating van hierdie woorde.”
Sinode Natal
B3 .5.3 Wisselvorm van die Apostoliese Geloofsbelydenis
Na aanleiding van besware wat geopper is oor die gebruik
van die woord “vlees” in die Apostoliese Geloofsbelydenis
het die Sinode van Suid-Transvaah die volgende beskry
wingspunt na die Algemene Sinode deurgestuur:
Die Sinode versoek die Algemene Sinode om die moonthik
heid en wenshikheid te ondersoek om ‘n wissehvorm van die
Apostohiese Gehoofsbehydenis op te steh wat die verband tus
sen die twaahf artikehs duidehiker sal uithig. Hierdie wisseh
vorm moet die Reformatoriese voorbehoud en interpretasie
van die Apostoliese Gehoofsbehydenis uithig sonder om die
ekumenisiteit van die behydenis prys te gee. Hierdie belydenis
moet in eietydse idoom wees sodat elkeen met die uitspreek
daarvan kan identifiseer en die betekenis daarvan makhik kan
verstaan en toe-eien.
Sinode Suid-Transvaab

B3.6 “Kerk-eenheid”
83.6.1 Eenheid Ned ~eref Kerkfamilie

B3.4 Nagma&
B3.4.1 Toelating tot die nagmaal (oop of toe kommunie)
Die Sinode versoek die Algemene Sinode om die teologiese
en gereformeerde beginsels in verband met die toegang tot

1. Die Sinode onderskryf die beshuite van die Ahgemene
Sinode van 1986 (soos weerspieOh in paragrawe 257258 van Kerk en Samehewing) dat steeds duideliker uit
drukking gegee sal word aan die vereiste sigbare een
heid van die NG Kerkfamibie.
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2. Die Sinode spreek horn uit ten gunste van eenkerkver
band vir die NG Kerkfamilie. Een kerkverband, soos dit
in die sinodaal-presbiteriale stelsel van kerk-regering
verstaan word, kom tot stand wanneer afsonderlike
gemeentes, met dieselfde belydenis en kerk-regering,
saam gegroepeer word in meerdere kerkvergaderings om
aan die wesenlike eenheid van die kerk uitdrukking te
gee. Sodanige kerkverband kan op verskillende maniere
gestruktureer word.
3. Die vraag hoe hierdie sigbare eenheid daar moet uitsien,
sal langs die weg van indringende samesprekings tus
sen die verskillende lidkerke in die hg van die eise van
die Skrif en van praktiese omstandighede uitgemaak
moet word.
(Kerk en Samelewing par 258)
4. Enige voorgestelde kerkverband moet rekening hou met
die bedieningsbehoeftes van die gemeentes en die be
sondere omstandighede van al sestien lidkerke van die
NG Kerkfamilie.
5. Die Sinode neem met dankbaarheid daarvan kennis dat
die Algemene Sinode ‘n kommissie benoem het om sulke
samesprekings te voer en bid die kommissie die seen van
die Here toe.
(Handehinge Sinode, bl H 161)
Sinode Wes-Kaap
B3.6.2 Advies van samestellende sinodes voor besluit oor
strukturele eenwording
Die Algemene Sinode beshuit om die advies van die same
stellende sinodes in te win alvorens besluite geneem word
oor die strukturele eenwording van die Ned Geref Kerk
famihie.
Motivering
1. Die Algemene Sinode het reeds met sy besluit oor die
vrou in die regerende amp getoon dat hy die steun van
die Sinodes wil erken ten opsigte van kontensieuse sake.
2. Die sigbare eenheid van die Familie van Ned Geref Kerke
is vir die hele kerk ‘n uiters sensitiewe saak en elke plaas
like gemeente behoort die geheentheid te kry om sy stem
met direkte verteenwoordiging te laat hoor.
3. Die Algemene Sinode vorm ‘n rehatief klein groepering
in verhouding met die res van die kerk en behoort ten
spyte van sy regte soos gegee deur die Konvensie van
1 962 in raadpleging te bly met die konstituerende
Sinodes.
Sinode Oos-Transvaal
B3.6.3 Handhawing van selfstandigheid en eie identiteit
Na aanleiding van ‘n beskrywingspunt wat deur ‘n ring in
gestuur is, het die Sinode van Suid-Transvaal die volgende
beskrywingspunt aan die Algemene Sinode goedgekeur.
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4. Die Sinode spreek hom uit ten gunste van die hand ha
wing van die selfstandigheid en eie identiteit van die be
staande kerke in die Nederduitse Gereformeerde Kerk
famihie, waarin daar voorsiening gemaak word vir die eie
bedieningsbehoeftes van elke taal-, kuhtuur en yolks
groop.
5. Die Sinode versoek die Algemene Sinode om wee te vind
waarlangs kerkrade ‘n groter inspraak kan lewer ten
einde ‘n vertrouensbreuk tussen die Algemene Sinode
en lidmate te verhoed.
6. Die Sinode versoek die Algemene Sinode om sinodes te
toets oor enige model van strukturele kerkeenheid wat
op die tafel van die Algemene Sinode kom, voordat ‘n
finale besluit geneem word.
Sinode Suid-Transvaal
B3.6.4 Familie van Ned Geref Kerke is erkende kerke
Die Algemene Sinode spreek horn duidelik uit dat die familie
van Ned Geref Kerke onder kategorie 1.1 van die besluit oor
erkende en nie-erkende kerke ingesluit word.
Sinode Midde-Afrika
B3.6.5 Beiharbelydenis en verhouding met NG Sendingkerk
Die Algemene Sinode oordeel dat die Belharbelydenis Skrif
getrou is, en dat die verhouding tussen die Ned Geref Kerk
en die NGSK nie agv die belydenis benadeel behoort te word
nie.
Sinode Midde-Afrika
B3.6.6 Besluit van 1857 insake afsonderlike eredienste
onskrifmatig
Die Algemene Sinode verklaar dat die tweede gedeelte van
die besluit van 1 857 wat lui
waar deze maatregel, ten
gevolge van de zwakheid van sommigen, de bevordering van
die zaak van Christus onder de Heidenen in de weg zoude
staan, de gemeente uit de Heidenen opgerigt, of nog op te
rigten, hare Christehijke voorregten in afzonderhijke gebouw
of gesticht genieten sal” onskrifmatig was.
Sinode Midde-Afrika
B3.6.7 Onderskrywing van verkiaring van Vereeniging
beraad
Die Algemene Sinode onderskryf die verkiaring van die
Vereeniging kerkeberaad.
Sinode Midde-Afrika
B3.6.8 Kerkeenheid
Die Algemene Sinode spreek horn op beginselgronde uit
teen deelname aan die vorming van ‘n Verenigde (of
verenigende) Gereformeerde Kerk in Suidehike Afrika en
volstaan met riglyne neergelé in sy beleidstuk Kerk en
Samelewing soos op die huidige sitting gewysig beves
tig of opnuut aanvaar.

2. Die Sinode verklaar egter dat die sigbare eenheid van die
kerk nie eksklusief daarin bestaan dat die kerke struk
tureel een word nie.

2. Die Sinode bevestig opnuut die beginselrighyne soos ver
vat in die Pastorale woord van die Moderator van die
vorige Sinode (1986) wat die gees en bedoeling van die
Algemene Sinode met die aanvaarding van Kerk en
Samelewing aan hidmate verduidehik het: Die N.G. Kerk
is en bly ‘n Afrikaanse Kerk, die ruimte waarbinne rnense
van ‘n bepaalde taal en kultuur vir meer as 300 jaar God
dien en waar hulle in huhhe eie taal en volgens huhhe
Afrikanerkultuur na God se Woord kan luister, kan aan
bid, sing en erediens hou.

3. Die Sinode verklaar verder dat die sigbare eenheid van
die kerk nie noodwendig ‘n opheffing van die natuurlike
verskeidenheid van kerke vereis nie.

3. Die Algemene Sinode wil langs die weg van ‘n herder
hike skrywe al die lidmate van die Nederduitse Gerefor
meerde Kerk verseker dat hulle kerk vir huhle ‘n geeste

1. Die Sinode herbevestig sy verbondenheid tot die begin
sels in Kerk en Samelewing rakende die verhouding tus
sen die eenheid en verskeidenheid binne die kerk (verge
lyk Kerk en Samehewing paragrawe 86—94 en 269).

BESKRYW~NGSPUNTE
like tuiste en geestelike moeder sal bly waar hulle steeds
op ‘n eie wyse kan aanbid en die Here van die kerk kan
dien.
4. Die Algemene Sinode doen ‘n beroep op lidmate van die
Ned Geref Kerk om te alle tye medegelowiges uit kerke
van die Famiiie van NG Kerke met die Christelike liefde
en agting wat Gods Woord van ons vra, te bejeën. Om
verder met alle middele tot hulle beskikking die broers
en susters in Jesus Christus in hierdie kerke te dien en
te help tot meerdere opbou van die gemeentes en so by
te dra tot die vestiging en uitbreiding van die koninkryk
van God onder al die mense van ons geliefde Vaderland.
Dagbestuur Sinodale Kommissie Wes-Transvaal
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span saamgewerk moet word. Oor hierdie vraagstuk sal
Kerk en Staat dringend beraad moet voer.”
Sinode Natal

B3.8 P~NKSTERDHENSTE: PLEK ~N KERK—
UKE LEWE
Die Sinode versoek die Algemene Sinode om oorweging te
skenk aan die moonthikheid om ‘n wetenskaphike ondersoek
te onderneem na die phek wat Pinkster in die lewe van die
Nederduitse Gereformeerde Kerk inneem.

B3.7 Egskekflng

Motivering
Die Sinode van Noord-Kaapland het dit aan sy SKLAS op
gedra om ‘n diepgaande studie te maak van die plek wat
Pinksterdienste in ons kerklike lewe inneem en leiding aan
die kerk te gee.

B3.7.1 Egskeiding van ‘n predikant of proponent
In die hg van bepaling 1 .7.3.2.9 van die Reglement vir die
status van predikante en proponente (Kerkorde 1978 bI.
166) besluit die sinode cm die Algemene Sinode te versoek
om te besluit:

SKLAS meen dat die phek wat Pinksterdienste in ons kerk
like lewe inneem slegs by wyse van empiriese ondersoek
bepaal kan word. Dit sal ‘n taak wees wat té hoe eise aan
die tyd tot beskikking van die kommissie stel, en wat lie
wer deur die Algemene Sinode onderneem kan word.

1. Wanneer ‘n predikant of proponent van sy vrou skei ver
beur hy sonder meer sy status as predikant behalwe in
die geval waar die persoon skei omdat sy vrou owerspel
gepleeg het, en dit bo redelike twyfel bewys kan word
dat hy die onskuldige party is. In so ‘n geval tree die ring
op met inagneming van die heil van die kerk en die be
sondere omstandighede in die gemeente.
2. Herstel van status kan alleen plaasvind deur die Alge
mene Regskommissie na Colloquium Doctum volgens ar
tikel 66.3.2

3. Wanneer teologiese studente aan die fakulteite van ons
kerk vanweë oortreding van die sewende gebod skei of
‘n gedwonge huwelik moet sluit, word hulle reg om
gelegitimeer te word opgeskort totdat die Algemene
Regskommissie op aanbeveling van die Kuratorium be
sluit dat so ‘n persoon gelegitimeer mag word.
Sinode Noord-Transvaal

B3 .7.2 Kerklike betrokkenheid by huweliksontbinding
“Die sinode versoek die Kommissie vir Skakeling met die
Owerheid om met die staat oor die huwelik in gesprek te
tree in die hg van die volgende bevinding van u kommissie:
1. Die kerk behoort juridies ‘n groter rol te speel wanneer
dit kom by die ontbinding van ‘n huwehik wat deur die
Kerk bevestig is. Geen hof behoort ‘n huwelik wat in ‘n
betrokke Kerk bevestig is te ontbind alvorens die
betrokke denominasie ‘n dokument onder artikel 4(3) van
Wet 70 van 1979 aan die hof voorlé waarin dit duidelik
gestel word dat daar ‘n proses van huweliksberaad met
die egpaar deurloop is nie. Indien geen versoening be
werk kan word deur so ‘n beraad nie, is daar tog ‘n po
ging aangewend om die egpaar te versoen.
2. In die bekamping van egskeiding sal die boodskap een
van versoening moet wees en nie in die eerste instansie
die van huweliksontbinding nie. Hierin het die Kerk ‘n
getuienistaak teenoor die Owerheid. Dit is egter ook waar
dat indien Kerk en Staat nie ooreen kan kom ten opsigte
van die erkenning van egskeiding nie, chaos ten opsigte
van die registrasie van huwelike sal ontstaan.

3. Die hele probleem van die hoe egskeidingsyfer verdien
‘n rekonstruktiewe aandag v~n alle behanghebbende par
tye waarin daar op ‘n reahistiese, praktiese wyse as ‘n

Sinode Noord-Kaap
‘n Studiestuk van die Sinode van Noord-Kaap is beskikbaar
in die leer van die skriba vir gebruik deur die Tydelike Kom
missie.

B3.9 Godsbeskouing van O&am en die Jode
Die Sinode van Suid-Transvaal versoek die Algemene Sinode
om deur sy Kommissie vir Leer en Aktuele Sake ‘n studie
te maak van die Godsbeskouing van die Islam en die Joodse
godsdiens as hulp vir gelowige Christene in hulle
getuienistaak teenoor die Moslem en die die Jode, om hulle
te begelei tot die regte interpretasie van die Ou Testament
as getuienis van die Messias Jesus Christus.
Sinode Suid-Transvaal

B3. 10 Dndeks van bes~uite oor ‘eer en aktue~e
sake
1. Die sinode versoek AKLAS cm ‘n gekoordineerde indeks
van alle sinodale besluite oor leer en aktuele sake op te
stel.
2. Die sinode versoek AKLAS cm uittreksels uit die notules
van al die SKLAS’e, na ontvangs, aan al die SKLAS’e
deur te stuur.
Sinode

OVS

B3. 11 Ontbanning van anti-christehke orga
nisasies
Die Algemene Sinode spreek hom uit oor die vraag of die
onvoorwaardehike ontbanning van anti-christehike organisa
sies as in stryd met die gees en interpretasie van Artikel 36
(NGB) gesien moet word en of die standpunt van die Kerk
en die Staat ten opsigte van kommunisme as gevolg van
hierdie ontbanning verander het.
Sinodale Kommissie Noord-Transvaal

B3.12 Redes vir die ontstaan van die drie
Afrikaanse kerke
Die Algemene Sinode word versoek cm dit aan AK LAS op
te dra cm in samewerking met die TKK ‘n deeglike historiese
ondersoek te doen na die redes waarom die Ned Geref Kerk,
die Ned Herv Kerk en die Geref Kerke as drie afsonderlike
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kerkverbande bestaan en na die faktore wat hereniging be
moeilik.

lik bygestaan kan word in ‘n eventuele nuwe onderwys
bedehing wat kan ontwikkel.

Motivering
By elkeen van die drie kerkverbande is daar ‘n sekere geykte
siening van die geskiedenis waarvolgens die skuld vir die
skeuringe en afskeidings in die verlede steeds by die ander
party gesoek word. Dit is duidelik dat al drie sieninge nie
gelyktydig waar kan wees nie. Voordat die werklike agter
grond vir die bestaan van die drie kerke nie tot bevrediging
van almal opgeklaar is nie, sal hereniging ook nie kan vor
der nie.
— Sinode Wes-Transvaal

Dagbestuur Sinodale Kommissie Wes-Transvaah

B4.2 Sertifikaat vir fin&ejaars in belydenis
kOas
Die Sinode versoek die AJK om ‘n besondere sertifikaat te
ontwerp vir katkisante wat huhie katkisasie en finale jaar in
die belydeniskhas voltooi het. Hierdie sertifikaat moet dan
deur middel van die NG Kerk Jeugboekhandel aan gemeen
tes beskikbaar gestel word.
Sinode Wes-Transvaal

B3. 13 Sondaghandel
Die Sinode rig vertoë tot die Regering dat, in die hg van die
afskaffing van alle beperkings op winkelure op weeksdae,
alle besighede (so ver moontlik> op Sondae gesluit sal wees.
Bestaande wette in die verband moet streng toegepas word
en, indien nodig, moet nuwe wette ingestel word.
Motivering
1. Dit is die demokratiese reg van ‘n land waarvan die
bevolking oorwegend uit Christene bestaan, dat Bybelse
beginsels gehandhaaf sal word.
2. Dit is in belang van ons land en al sy mense dat alle wer
kers ‘n rusdag moet he in belang van gesondheid,
produktiwiteit en veiligheid.
Dagbestuur Sinodale Kommissie Wes-Transvaal

B3.14 Bevriesing van poste
Die Sinode versoek AKLAS om in samewerking met die
AKDB aandag te gee aan die volgende probleemsituasie en
toepaslike stappe te neem. Daar is tahle hidmate wat huhle
in ‘n onhoudbare situasie begin bevind omdat werkgewers
poste vries en dan ongelooflike hoeveelhede werk van oor
blywende personeel verwag. Dit lei daartoe dat hierdie lidmate se huishike ewe, huwehikshewe en kerklike betrokken
heid in die spel korn. Hulle word byna tot slawe van die werk
gewers gemaak, want indien hulle beswaar maak, word
hulle net eenvoudig afbetaal.
—
Sinode Wes-Transvaal

B5 ERED~ENS
B5.1 POek van die wet en vryspraak in die
erediens
Die Sinode van Noord-Transvaal versoek die Algemene
Sinode om weer aandag te gee aan die orde van elemente
4 tot 8 (die plek van wet en vryspraak) in die liturgie van
die oggenddiens, aangesien die indruk gewek kan word dat
verootmoediging en skuldbelydenis ‘n voorwaarde vir
vryspraak is.
Sinode Noord-Transvaal

B5.2 Epi~oog van Dordtse Leerreëb in Kerk
boek
Die sinode versoek die Algernene Sinode om toe te sien dat
die epiloog van die Dordtse Leerreëls in ‘n volgende uitgawe
van Die Kerkboek saam met die Drie Formuhiere van Een
heid gedruk word.
Sinode

OVS

B5.3 Woorde van Ges 167:1
Die sinode versoek die AKE om daaraan oorweging te gee
dat die woorde in Gesang 167:1: “jou wys op Horn alleen”
moonthik vervang kan word met: “Jou wys op Horn as
Heer”, omdat dit skriftuurhik nie korrek is dat die skepping
shegs Jesus aan ons openbaar nie.
Sinode OVS

B4 JEUG
B4. 1 Christ&ike en vo~kseie onderwys

B5.4 Formuhergebede

1. Die Algernene Sinode herbevestig sy standpunt in die
Beleidstuk Kerk en Samelewing (Par. 369-378> oor die
noodsaaklikheid van Christehike en volkseie onderwys
en beveel by al sy deelnernende sinodes aan om die
Afrikaanse Ouervereniging wat op dieselfde grondsiag
staan alle moonthike steun te gee ten einde Christehik
nasionale en vohkseie moedertaal onderwys vir die
Afrikanerkind te bestendig en uit te bou.

Die sinode versoek die Eredienskommissie van die Algemene
Sinode om by die taahkundige versorging van die nuwe For
muhiere aandag te gee dat in die forrnuhiergebede nie oor God
gebid word nie, maar om die gebede ‘n gesprek met God
te rnaak.

2. Die Algemene Sinode bevestig die vennootskapsver
houding van die Ned Geref Kerk met die Afrikaanse Ouer
verenigings en die onderwysprofessie wat grondslag en
doelstellings met mekaar deel en verseker beide van sy
voortdurende voorbidding, samewerking en belang
stelhing.

Die sinode versoek die Eredienskomrnissie om by opstel van
die nuwe Kerkboek ‘n rneer bruikbare inhoudsopgawe daar
te steh.

3. Die Algemene Slnode dra dit aan sy Kommissie vir Op
voeding en Onderwys op om wee en middele te onder
soek ten einde hierdie vennootskapsverhouding op ahhe
vlakke (sinodaal en plaashik> uit te bou en sodanig te im
plementeer dat verbondsouers en leerkragte daadwerk

Sinode OVS

B5.5 Hnhoudsopgawe van Die Kerkboek

Sinode

OVS

B5.6 EpUoog Dordtse Leerreë~s
Die Sinode versoek die Algemene Sinode om dringend on
dersoek in te stel na die wenshikheid daarvan dat die epihoog
(beshuit> van die Dordtse Leerreëhs gevoeg word by die teks
van hierdie belydenisskrif wat arnptehik in die Ned Geref Kerk
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funksioneer. Die Algemene Sinode ondersoek ook die
historiese omstandighede en die motiveringe wat aanleiding
gegee het tot die weglating van die epiloog van die Dordtse
Leerreëls by sovele kerke en die implikasies hiervan vir ‘n
moontlike terugplasing van die epiloog tot die belydenisskrif.

—

—

Belydende lidmate van die gemeente;
Belydende lidmate van ander Ned Geref Gemeentes
en lidmate van erkende Gereformeerde en Prote
tantse Kerke wat as gaste by die ieraar of ‘n ouder
ling van die gemeente toestemming ontvang het.”

Sinode Oos-Transvaal

B5.7 Missionêre aspek in Nagmaalsformulier
Die Sinode versoek die Algemene Sinode om by die behan
deling van die verskillende aspekte van die nagmaal in die
Nagmaalsformulier ook aandag te gee aan die missionêre
aspek: Die Nagmaal is ook ‘n getuienismaal en barmhartig
heidsmaal.

Motivering
Tans word daar toy die gebruik van die doop en die nag
maal heel uiteenlopend gehandel. Die een sakrament is nie
belangriker as die ander nie. Die toesig van die kerkraad oor
die sakrament kom tans nie tot sy reg nie.
Sinode Wes-Transvaal

Sinode Oos-Transvaal

B5.8 Gebruik van die Jeugsangbundel in die
erediens

Bi 1

Die Algemene Sinode besluit dat die Jeugsangbundel voiledig in die erediens gesing mag word om daarmee die onge
hoorde dualisme in ons kerksang totaal op te hef.

B 11.1 Beperking van uitgawes

Motivering
Die Sinode van Wes-Transvaal het in 1987 besluit om die
volgende besluite onder die aandag van die Algemene Kom
missie vir die Erediens te bring:
1. Die Sinode het geen beswaar teen die gebruik van die
Jeugsangbundel by wyse van afwisseling in die kategese
nie, maar beklemtoon die aanleer van Psalms en Gesange
as prioriteit.
2. Die Sinode besluit dat die sing van Psalms en Gesange
voor die erediens steeds voorkeur geniet.
Verder het die Sinode besluit om die AKE te versoek om die
voorwoord van die Jeugsangbundel en ander toepaslike be
sluite so te wysig dat van die liedere uit die Jeugsangbun
del by geleentheid ook in die erediens gesing kan word tot
met die verskyning van die Proefsangbundel.
Dagbestuur Sinodale Kommissie Wes-Transvaal

B5.9 Nuwe Ps&m- en Gesangbundel
Die Algemene Sinode gee opdrag aan die betrokke kommis
sie om met die samestelling van die nuwe Psalm- en Gesan
gebundel nog bykomende bekende melodieë uit die Halle
lujabundel, met aangepaste tekste by die te voeg.

FONDSE

Die sinode versoek die Aigemene Sinode om, in die hg van
die finansiële toestand van die gemeentes, sy uitgawes
streng te beheer en waar moontlik te verminder.
Sinode Noord-Transvaai

Bi 1.2 Algemene Bedieningsfonds
B11.2.1 Ook die nood van al die nasies
1. Die Sinode besluit dat die Aigemene Sinodale Kommis
sie bedank word vir die inisiatief wat hy geneem het om
die Algemene Bedieningsfonds te loods.
2. Die Sinode versoek die Aigemene Sinodale Kommissie
om te oorweeg om nie net die bedieningsnood van die
kerk na binne nie, maar óOk die nood van a) die nasies
(Matt 28:19) in gedagte te hou wanneer ons arbeiders
wat ledig op die mark staan, werk wil gee.
Sinode Suid-Transvaal
Bi 1 .2.2 Kerkregtelike grense
Dit behoort nie tot die wesenstaak van die Aigemene Sinode
om ‘n Algemene Bedieningsfonds te stig en te administreer
nie. Die sinode versoek die Algemene Sinode om in die
toekoms die kerkregteiike grense waarbinne hy werk, in ag
te neem.
Sinode OVS

Dagbestuur Sinodale Kommissie Wes-Transvaal

B5. 10 Psalmmelodieë

Bi 1.3 Bevoegdhede van die Algemene
Sinode

Die Sinode versoek die AKE om ernstige oorweging te gee
aan die hertoevoeging van Psalmmelodieë wat by ons lidmate vir jare ingeburger is (by die tradisionele melodieë van
Psalms 18, 119, 130, 147).

1. Die Sinode van Suid-Transvaai wys daarop dat die
bevoegdhede van die Algemene Sinode in Kerkorde Art
43 bepaai word. ‘n Beroep word op alle betrokkenes ge
doen om streng aan hierdie bevoegdhede te hou.

Motivering
Die weglating van hierdie melodieë het ‘n leemte gelaat
sodat hierdie Psalms as’t ware stil geword het.

2. Die Sinode versoek die Algemene Sinode, in besonder
die Algemene Kommissie vir Fondse om met doelgerigt
heid die kostestruktuur van die Algemene Sinode af te
skaal, aangesien die finansiële laste op gemeentes in die
infiasionêre tydvak te hoog eskaleer.

—

Sinode Wes-Transvaal

B5.1 1 Oop Nagmaa~
Die Sinode van Wes-Transvaal versoek die Algemene Sinode
om sy besluit oor ‘n “Oop Nagmaal” (Acta 1 986 p 628-629
punt 4) in heroorweging te neem en te vervang met:
“Tot die Heilige Nagmaal word slegs toegelaat:

Sinode Suid-Transvaal

Bi 1.4 Beperking van uitgawes
Die sinode versoek die Aigemene Sinode om, in die hg van
die finansiële toestand van die gemeentes, sy uitgawes
streng te beheer en waar moontlik te verminder.
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Bi 1.5 Moontlike huip aan die sinode van
Oos-Kaapland toy sendingtekort
Die Aigemene Sinode neem kennis van die groot tekort wat
in die Sendingbegroting van Oos-Kaapland ontstaan het.
Hierdie tekort vir die Jaar 1990/91 is R633 224,80. Die
tekort het ontstaan as gevolg van die insinking van die lands
ekonomie. Die gevoiglike afname in aktiwiteite op die ge
bied van die nywerheid bet grootskaaise werkloosheid in die
Oos-Kaap tot gevoig gehad. Ernstige droogtetoestande in
‘n groot deei van daardie sinodale gebied het ook sy tol
geëis.
Die Sinode neem verder kennis dat die SSK Oos-Kaapiand
reeds ‘n besparing van ‘n haifmiljoen Rand per jaar iaat
realiseer het en dat siegs absoluut noodsaaklike werk in
stand gehou kan word en dat soveel as nege ieraarsposte
in die Transkei reeds bevries is.

B1 2.4 Benaming: Vrouediens/Vroueaksie
Die sinode besluit dat die vroue in Oos-Kaapland voorlopig
die naam Vroueaksie behou, en rig ‘n versoek aan die Alge
mene Sinode om hierdie besluit te kondoneer. As motivering dien die duldelike stigtlngsvoorwaarde (kontraktuele
ooreenkoms) dat die Vrouesendingbond en die Vrouediens
in Oqp-Kaapland sou verenig onder die nuwe naam
“Vroueaksie”.
Sinode Oos-Kaap

Bi 2.5 Grenswysigings
B12.5.1 Noord- en Oos-Transvaal
Die sinode keur die grenswysigings met Oos-Transvaal goed
en verwys dit na die Aigemene Sinode vir afhandeling.
Die grenswysigings is van die volgende gemeentes:

Die Algemene Sinode besluit om:
Hierdie saak na die Tydelike Kommissie vir Fondse te verwys
om die moontlikheid te ondersoek hoe die ander sinodes
moontlik Oos-Kaapland te hulp kan kom, en ‘n aanbeveling
aan die Sinode voor te lê. Van die afgevaardigdes van Oos
Kaapland (00k die Sendingsekretaris van Oos-Kaapiand word
versoek om al die nodige inligting aan die Tydelike Kommis
sie vir Fondse beskikbaar te stel.
Dagbestuur Sinodale Kommissie Wes-Transvaal

B12 ALGEMENE SAKE
B12.1 Benaming “Moderator”
Die Sinode van die OVS versoek die Algemene Sinode om
die benaming “Moderator” te vervang met “Voorsitter van
die Algemene Sinode”.
Motivering
Die benaming “Moderator” wek by die algemene publiek
die indruk dat hy die hoof van die kerk is. So ‘n gedagte is
immers vreemd aan die Gereformeerde tradisie.
Sinode OVS

Bi 2.2 Verklarings en verduidelikings na
mens Algemene Sinode
Die Sinode van die OVS versoek die Algemene Sinode om
voortaan in die reses slegs amptelik te reageer deur ver
kiarings of verduidelikings wat deur die Dagbestuur as ge
heel geformuleer is, en deur die Scriba Synodi aan die pers
vrygestel word.

1 .1 Pietersburg-Oos en Tzaneen/Tzaneen-Wolkberg
Vanaf die oostelike hoek van Ararat 7, noordwaarts tot by
sy noordelike hoek, dan met die suidelike grense van Arce
2 en Aden en verder met die westelike grens van Aden, dan
met die suidelike grense van Bergplaats 202, Lot 359, Lot
366, dan met die suidwestelike grens van Paeroa 1083, dan
die westelike grense van Fountainhead 1084, Forest Glens
1083, Bal-Will-WilI 1101, dan die suidelike en westelike
grens van Hill top 1102, dan met die noordelike grens van
Hill Top 1102 en Welistead 1099, dan met die westelike
en noordelike grens van Bloemtuin 1029, dan met die weste
like grens van Waterval 1017, dan met ‘n gedeelte van die
noordelike grens van Stampblokfontein 1018, dan met die
Algemeen westelike grens van Rondefontein 974.
1.2 Pietersburg en Burgersfort
1.2.1 Die huidige grensbeskrywing van die sinodale grense
5005 bepaal met die Sinode van Noord-Transvaal op
23 Oktober 1 979. ... dan met die bestaande ooste
like ringsgrense van Waterberg, Pietpotgietersrus,
Pietersburg en Louis Trichardt noordwaarts...
1 .2.2

Voorgestelde wysiging

.dan met die bestaande oostelike ringsgrense van Water
berg, Pietpotgietersrus, Pietersburg met insluiting van die
myne Atok en Ucar by Pietersburg, en Louis Trichardt
noordwaats...
1.3 Tek en Kloofsig
Die gebied van die gemeente wat in die grensomskrywing
van die gemeente Tek gespesifiseer word as “Militêre
gebied, Lugmag basis Waterkloof” deel moet uitmaak van
die gemeente Kloofsig.

Motivering:
Teenstrydige verkiarings word soms gemaak wat tot mis
verstand aanleiding gee.
Sinode OVS

Bi 2.3 Biddag vir Beskermingsdienste

B12.5.2 Ring van Meru (Kenia) na Sinode Midde-Afrika
(Lidmate in Oos-Afrika)
Die Algemene Sinode besluit dat die gebied wat voorheen
die Ring van Meru was, vanaf datum van hierdie besluit
binne die Sinode van Midde-Afrika val, en deel word van
Harare-gemeente.

Die Sinode versoek die Algemene Sinode om die Biddag vir
die Beskermingsdienste na die Sondag naaste aan 11
November te verskuif omdat:

Bi 2.6 Kerkhke registers

1. die hàidige datum gereeld in die Lydenstyd val;

B12.6.1 Afskrifte van registers in argiewe

2. 11 November as dag van die vredesiuiting herdenk word.

Die Algemene Sinode besluit dat afskrifte van Doop- en Lid
materegisters in die argiewe van die Sinodes op mikrofich
bewaar kan word.
Sinode Noord-Transvaal

Sinode Natal

Sinode Midde-Afrika
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Die Algemene Sinode word versoek om heroorweging te ver
leen aan die rekenarisering van die Doop- en Lidmateregis
ters.

2. Die Sinode versoek die Algernene Sinode, in besonder
die Algernene Kornrnissie vir Fondse, orn met doelgerigt
heid die kostestruktuur van die Algernene Sinode af te
skaal, aangesien die finansiOle laste op gerneentes in die
inflasionére tydvak hoog eskaleer.

Sinode Noord-Transvaal

Sinode Suid-Transvaal

B12.6.2 Rekenarisering Doop- en Lidmateregisters

B12.6.3 Slegs een register
Na aanleiding van die implernentering van ‘n Dooplid
materegister in die plek van ‘n Doopregister, het die Sinode
op sy onlangse vergadering die volgende besluit geneem wat
hiermee aan u gestuur word vir hantering:
“Die Sinode versoek die Algemene Argiefkommissie om
slegs een register aan te lé, ni ‘n “Lidmateregister” en so
weg te doen met die bestaande gebruik van Doop- en
Lidmateregisters.

B12.1O Persone& van Abgemene Sinode
1. Die Algernene Sinode benoern ‘n studiekornrnissie om
dringende aandag te skenk aan a) die irnplikasies wat op
gesluit Iê in ‘n a) groter wordende Nederduitse Gerefor
rneerde Kerk wat tot gevoig het dat die Algernene Sinode
as ‘n verkleinde Sinode gedwing word om sy personeel
al kleiner te rnaak, terwyl die gesag, invloed, finansies
en omvang van verantwoordelikhede en werksaamhede
nie daarrnee ook in verhouding verminder word nie, rnaar
eerder uitbrei.

Sinode SWA

B12.7 Wie praat namens die kerk?
1. Die Sinode van Suid-Transvaal stel horn op die duide
like kerkregtelike beginsel dat slegs die vier kerkver
gaderinge van die kerk namens die Nederduitse Gerefor
rneerde Kerk in sy onderskeie verbande kan praat en hulle
eie besluite gesaghebbend kan interpreteer. Alle ander
persone en instansies praat slegs narnens hulleseif wan
neer hulle standpunte oor kerklike sake stel.

2. Die versiag van die studiekornrnissie word aan die Alge
rnene Sinodale Kornrnissie voorgelé orn in die hg van orn
standighede en sinodale opdragte te handel of dit aan
die volgende Algernene Sinode met ‘n aanbeveling voor
te lé
Sinode Noord-Transvaal

Bi 2.11 Vermindering van sinod&e poste

2. Die Sinode versoek die Algemene Sinode om horn ook
du’idelik op hierdie standpunt te stel.

As gevoig van die swak ekonorniese toest~nd van baie
gerneentes in die sinodale gebied het daar versoeke gekom
orn die bydraes van gerneentes aan die werk van die Sinode
en die Ahgemene Sinode te verminder.

3. Die Sinode versoek alle komrnissies, arnpsdraers en
arnptenare van die kerk orn hierdie feit duidelik te stel
wanneer hulle openbare verkiarings rnaak.

Beskrywingspunt

Sinode Suid-Transvaal
B12.8 Nadeel van Algernene Sinode as verkleinde sinode
Die Sinode van Suid-Transvaal oordeel dat die nadeel van
die Algernene Sinode as verkleinde sinode in ‘n groot mate
teëgewerk kan word indien die Algernene Sinode nie werk
saamhede uitbrei nie, rnaar horn streng by Kerkorde Artikel
22 hou. Die Sinode doen ‘n beroep op die Algernene Sinode
orn streng te waak teen oorskryding van Artikel 22.
Sinode van Suid-Transvaal

In die hg van die feit dat die Ahgernene Sinode ‘n beheidsinode
is en nie soseer ‘n werksinode nie (artikel 43.7), en in die
hg van die finansiOle las wat as gevohg van die sekretaris
poste op die kerk gelaai word, versoek die Sinode van Suid
Transvaal die Algernene Sinode orn ernstig te besin oor al
die sekretarisposte wat na huid van artikel 47 geskep is, hulle
gaandeweg uit te faseer en die khern eerder te laat val op
kornrnissiewerk (artikel 46).
Sinode Suid-Transvaal

B12.12 Heme~vaartdag

—

afskaffing

Bi 2.9 Werkswyse van die Algemene Sinode

Die Sinode besluit om die volgende beskrywingspunt aan
die Algernene Sinode te stuur:

Na aanleiding van ‘n beskrywingspunt wat voor die Sinode
van Suid-Transvaal gedien het, is die volgende deur die
betrokke kornrnissie gestel:

Cm sy standpunt oor feesdae in heroorweging te neern;

Die probleern dat die Algernene Sinode al rneer werk na horn
toe aantrek en al meer ‘n werkende sinode word, is nie denk
beeldig nie. Ingevolge Kerkorde art 43 is dit slegs in drie op
sigte ‘n werksinode, naarnlik die adrninistrasie van vaste
eiendornme en fondse, die behartiging van ekurneniese belange en die beheer van algernene kerklike publikasies. Ver
der is die hoe koste van die Algemene Sinode met sy begro
ting van meer as Ri miljoen per jaar (Agenda 1986:255)
wat deur die gerneentes betaal rnoet word, besonder hoog.
Hier korn vir die gerneente nog die verpligte bydraes vir ring
en sinode by.
Beskrywingspunt
1. Die Sinode van Suid-Transvaal wys daarop dat die
bevoegdhede van die Algernene Sinode in Kerkorde ar
tikel 43 bepaal word. ‘n Beroep word op alle betrokkenes
gedoen orn streng aan hierdie bevoegdhede te hou.

orn met die owerheid te onderhandel oor die moonthikheid
om Hernelvaartdag as vakansiedag af te skaf;
om ‘n beroep op gemeentes te doen orn Hemelvaartdag as
feesdag in stand te hou deur die Pinksterbyeenkornste op
die Donderdagaand met ‘n Hemehvaartfees te begin. (Han
dehinge Sinode, bI H99)
Sinode Wes-Kaap

B12.13 Verhouding: Ned Geref Kerk en APK
Aanbeveling
Die Sinode van Noord-Kaapland versoek die Algemene
Sinode orn in sy beoordehing van die verhouding van die Ned
Geref Kerk tot die APK op die volgende te let:
* Ahl~oewel die APK horn daarop beroep dat hy op diesehfde
belydenisgrondslag as die Ned Geref Kerk staan, daar tog

435
‘n grondige verskil in die vertolking van die belydenis
skrifte bestaan wat ten opsigte van die APK op ‘n afwy
king van hierdie belydenisskrifte neerkom;
*

dat die smartelose afskeiding van die kerk ‘n vergryp teen

BESKRYWINGSPUNTE

B1 2.16 Jeugsangbund&
Die Sinode versoek die Algemene Sinode om in die toekoms
tydens die sangsessie wat die Jeugverslag voorafgaan uit
die Jeugsarigbundel te sing.

die eenheid van die kerk is;
*

Sinode Wes-Transvaal

dat in die hg van bostaande die APK as ‘n kerk beskou
moet word wat van die Gereformeerde belydenis afgewyk
het en dus in ons besinning nie as Gereformeerde kerk
erken kan word nie.
Sinode Noord-Kaapland

B12.14 Ampte~ke ber~gte
Die Algemene Sinode besluit dat:
1. Amptelike beriggewing omtrent sake wat deur kommis
sies (ook die Algemene Sinodale Kommissie) in behan
deling geneem is, slegs aan Die Kerkbode beskikbaar
gestel sal word.
2. Die Kerkbode mag hierdie berigte aan die skulêre
nuusmedia bekend maak. Die tydstip waarop dit gedoen
word, word aan die diskresie van Die Kerkbode oorge
Iaat.
Motivering
Die Kerkbode is die kerk se weeklikse amptelike koerant en
as sulks behoort Die Kerkbode alle amptelike berigte te dra.
Die Kerkbode kan wel kerklike berigte aan die media beskik
baar stel. So word ook verseker dat die woordehiks korrekte
vershag aan die media beskikbaar gestel word. Dit is totaal
vreemd en heeltemal onaanvaarbaar om na ‘n kommissiever
gadering in ‘n vertrek te wees waar ‘n perskonferensie oor
‘n kerklike saak gehou word en Die Kerkbode is ook daar
tussen die sekulêre nuusagentskappe om die berig te bekom.
Na ‘n ASK-vergadering is die besluit van die ASK in sake
die Vereeniging-Beraad aan die skulére media gegee. Dit is
algemene kennis dat dit ‘n groot fout was. Lesers van die
sekulére pers moes telkens van kerkweë verwys word na
Die Kerkbode waar die volledige en korrekte versiag ivm die
Vereeniging-beraad verskyn het.
Dagbestuur Sinodale Kommissie Wes-Transvaal

B12.15 Verk~arings en onderhoude
Toy verkiarings wat die werksaamhede, optrede en die be
leid van die Algemene Sinode tussen sittings van die Alge
mene Sinode betref, besluit die Sinode: “‘n Engere Dag.
bestuur van die Algemene Sinodale Kommissie word 5005
voig saamgestel: die Voorsitter, Ondervoorsitter en Skriba.
Die funksie van hierdie engere Dagbestuur sal wees om on
derhoude aan die media toe te staan en om indien nodig en
moontlik verkiarings uit te reik. Die wyse van optrede sal
wees dat sodra, die Kerk genader word, die persoon wat
genader word eers met hierdie drie persone telefonies skakel.
Eers daarna kan met die onderhoud of verkiaring voort
gegaan word”.
Motivering
Die sekulére media is geneig om uitsprake van ‘n indiwidu
as verkiarings van die kerk te beskou en so ‘n engere Dag
bestuur kan meehelp om verwarring en ongelukkigheid te
verminder. So ‘n besluit hoef nie noodwendig ‘n wysiging
van die Kerkorde mee te bring nie. lndien die Sinode egter
sO oordeel, word KO art 40.4 aangepas.
Dagbestuur Sinodale Kommissie Wes-Transvaal

Bi 2.17 Beperking van werksaamhede
Die Algemene Sinode word versoek om
1. noukeurig daarop te let dat slegs sake wat die Neder
duitse Gereformeerde Kerk in algemene sinodale verband
raak, of wat nie deur sinodes afgehandel kon word nie,
op sy agenda verskyn;
2. om nie werksaamhede wat deur sinodes gedoen behoort
te word, vir sy rekening te neem nie;
3. sorg te dra dat sy kommissies opdragte van die sinode
uitvoer en nie werkskeppende higgame word nie.
Dagbestuur Sinodale Kommissie Wes-Transvaal

B12.18 VuNing van vakatures
Die Algemene Sinode word versoek om:
1. Sy uitgawes tot die absolute minimum te beperk.
2. Om nie die vakatures van predikante in algemene sino
dale diens wat tussen sinodesittings mag ontstaan, te
vul nie. Indien ‘n vakature tussen sinodesittings ont
staan, bly die vakature staan en slegs die Sinode besluit
of so ‘n vakature gevul kan word of nie. Totdat die vaka
ture gevul word (of die Sinode anders besluit en ‘n ander
reeling tref) voer die lede van die betrokke kommissie
die opdrag van die Sinode uit. Die Algemene Sinode gee
aan die AKF opdrag om in so ‘n geval voldoende voor
siening te maak vir die ekstra reis- en verblyfkoste van
die kommissielede.
Motivering
Dit is noodsaaklik dat die Algemene Sinode so veel moont
Ilk bespaar en die werkswyse wat aan die hand gedoen
word, word reeds in Wes-Transvaal suksesvol gevolg.
Dagbestuur Sinodale Kommissie Wes-Transvaal

B 12.19 Rasionalisasie van die werksaam
hede van die Algemene Kommissie
vir die Diens van Barmhartigheid
AKDB
1. Die AKDB vergader hoogstens twee maal in ‘n periode
van vier jaar.
2. Die AKDB wys ‘n uitvoerende komitee (UK) van sewe
lede aan wat hoogstens twee maal in ‘n periode van
vier jaar vergader. Die UK het dieselfde uitvoerende
magte as die AKDB.
3. Die AKDB wys ‘n dagbestuur van drie lede uit die UK
aan wat so dikwels as nodig vergader, met versiag aan
die AKDB of UK.
4. Die AKDB funksioneer as kommissie van die Algemene
Sinode wat
—

die breë kerkhike beleid met betrekking tot die diens
van barmhartigheid formuleer, en
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met die Owerheid skakel in belang van die bevor
dering van die Ned Geref Kerk se barmhartigheids
bediening op breë nasionale viak.

5. Die AKDB vu> nie die pos van Predikant in Algemene
Sinodale Diens indien dit vakant raak nie, maar stel
‘n administratiewe beampte aan wat die kantoor van
die AKDB beman.
6. Die AKDB doen afstand van sy status as Nasionale
Raad van die Nederduitse Gereformeerde Kerk.
7. Die Ned Geref Kerk onderhandel met die sentrale ower
heid met die oog daarop dat SKDB’s as Nasionale Rade
erken word om op streeksvlak hulle eie onderskeie
dienste te organiseer en te koördineer.
8. Vakkundige komitee (VK)
8.1 Die Algemene Sinode wys tydens elke vergadering ‘n
vakkundige komitee aan wat die AKDB adviseer met
betrekking
tot
vakkundige
maatskaplike
aangeleenthede.
8.2 Die VK bestaan uit hoogstens negentien ede wat soos
volg saamgestel is:
—

—

—

—

—

die Dagbestuur van die AKDB;
die nege Direkteure van Maatskaplikewerk-Dienste
van die SKDB’s;
hoogstens drie direkteure van Administratiewe
Dienste van enige van die nege SKDB’s;
hoogstens drie kundige lidmate van die Ned Geref
Kerk;
‘n amptenaar van die Departement Nasionale Ge
sondheid en Bevolkingsontwikkeling/Departement
van Gesondheidsdienste en Welsyn, aangewys
deur die Minister van Nasionale Gesondheid en We>
synsdienste (Administrasie Volksraad).

8.3 Die VK vergader een maal per jaar.
8.4 Die VK kies ‘n Uitvoerende Komitee van vyf lede wat
hoogstens drie maal per jaar vergader.
8.5 Die voltydse administratiewe amptenaar van die AKDB
behartig die sekretariaat van die VK.
9. Die huidige spesialiteitskomitees van die AKDB verval.
10. Die Algemene Sinode begroot vir die uitgawes van die
AKDB.
Motivering
1. Toy punt 6: Die AKDB beskik nie oor die kundige infras
truktuur om in die hoogskompeterende maatskaplike
welsynsveld sy rol na behore te vervul nie. Te oordeel
aan die omvang van die gesubsidieerde maatskaplike
welsynsdienste van die nege sinodes van die Ned Geref
Kerk (SKDB’s) behoort die AKDB as Nasionale Raad van
die Ned Geref Kerk oor ten minste die dienste te beskik
van onder andere ‘n Hoof Uitvoerende Direkteur, twee
direkteure, hoof maatskaplike werkers/senior maat
skaplike werkers, ‘n Administratiewe Direkteur en ver
skeie ander administratiewe/rekenkundige personeel
(Begroting minstens R500 000 per jaar).
Dit is onprakties vir welsynsorganisasies met die status
van hooforganisasies — elk met sy eie takke op ver

skillende diensvelde (onder andere kinder- en gesinsorg
dienste, tuistes vir bejaardes, kinderhuise, re
habilitasiesentrums, spesiale skole, ens> — om weer op
hulle beurt geaffilieerde lidmaatskap van ‘n enkele na
sionale raad te he, Iaasgenoemde wat weer op sy beurt
oor the infrastruktuur moet beskik om h~erdie dienste te
organiseer en te koördineer. Die huidige status quo in
die Ned Geref Kerk moet dringend hersien word. Om dit
tans van die bestaande AKDB-kantoor te verwag, is nie
net ‘n onreg teenoor die personeel nie, maar plaas Oók
‘n stremming op die ontwikkeling van die barmhar
tigheidsbediening van die Ned Geref Kerk.
2. Toy punt 7: Elke SKDB beskik reeds oor die nodige in
frastruktuur en mannekrag. Dit is tans ‘n bestaande prak
tyk in die RSA (vergelyk die dienslewering van die SAVF,
OVV, ACVV en NCVV). Dit honoreer die uitgebreide en
gekompliseerde aard van die Ned Geref Kerk se barm
hartigheidsbediening.
Dagbestuur Sinodale Kommissie Wes-Transvaal

B13 SEND~NG
B13.1 Die Sendingbbd
Die Sinode versoek die ASSK en die redaksie van die Sen
dingblad om ‘n ondersoek te loods na die moontlike ver
spreiding van die Sendingblad in alle boekwinkels waar dit
saam met ander tydskrifte vir alle lede van die publiek teen
‘n bepaalde prys aangebied kan word.
Motivering
Hierdeur sal die sendingwerk van die kerk onder die aandag
van die breë publiek gebring word, terwyl die sirkulasie van
die blad verhoog word.
Sinode Wes-Transvaal

Bi 3.2 Geestelike bearbeiding van bbnke
kerk~ose persone
Die Algemene Sinode besluit dat die sendingtaak van die
kerk die geestelike bearbeiding van alle kerklose persone
insluit.
Motivering
Sending word soms te maklik aan kleur gekoppel.
Sinodale Kommissie Wes-Transvaal

B17 REGTE
B17. Wysiging van Artikels van Kerkorde
(Twee-derde meerderheid word vereis)
B17.1.1 Art 13
1 .1 Die volgende bewoording word by Art 1 3 gevoeg as
Art 13.2 — Art 14.4 en die huidige Art 13 word Art
13.1.
13.2

“Sodanige lewensonderhoud mag nie weerhou word
nie, behaiwe in die geval van Art 64.4.3.

13.3 Beeindiging van die beroepsooreenkoms mag alleen
uk geskied nã goedkeuring deur die Ring en nadat advies van die betrokke Sinode/-Sinodale Kommissie/
Moderatuur/Dagbestuur van die Sinodale Kommissie
ingewin is.
13.4 Billike voorsiening word deur ‘n ring in oorleg met die
betrokke kerkraad en die betrokke leraar bepaal en in
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‘n skriftelike ooreenkoms tussen kerkraad en leraar
vervat. ‘n Maandelikse uitbetaling van ses maande se
lewensonderhoud en toepaslike toelaes asook reëlings
in verband met pensioendekking vir die periode kan
as leidrade dien.
Sinode Oos-Transvaal

B17.1.2 Art 14
Wysig Artikel 14 deur die Woord “Pensioenfondse” te ver
yang met “Bystandsfonds”.
Motivering
lnkomstebelastingwetgewing bepaal dat ongeskiktheidseise
nie meer direk uit pensioenfondse betaal mag word nie.
Bystandsfondse is geskep om sulke eise buite die pensioen
fondse te hanteer.
Sinode Noord-Transvaal

BESKRYWINGSPUNTE
43.2.5

die beheer oor algemene kerklike publikasies.
Sinode van Suid-Transvaal

817.1.5 Art 48.5
Die Algemene Sinode besluit om Artikel 48.5 te wysig om
soos volg te lees: “Die Heidelbergse Kategismus, Neder
Iandse Geloofsbelydenis en Dordtse Leerreëls moet, sover
moontlik in volgorde, deurentyd in die prediking aan die orde
gestel word. Kerkrade doen hieroor verslag aan die Ring.
817.1.5.1 Motivering
817.1.5.1.1 Die preeksiklusse volgens die kerklike jaar
maak dit bykans onmoontlik om ook nog sinvol oor twaalf
Sondagafdelings van die Kategismus in volgorde te preek.
817.1.5.1.2 Gemeentes waar net een erediens per Son
dag gehou word, word gedwing om jaarliks te rapporteer
dat nie aan hierdie artikel voldoen is nie.
Sinode Oos-Transvaal

B17.1.3 Art 26
Die Sinode besluit om die Algemene Sinode te versoek om
Kerkorde Artikel 26 5005 volg te wysig:
Elke gemeente het ‘n kerkraad/rade aan wie die opsig oor
die regering van en die tug in die gemeente toevertrou is.
Sinode Suid-Transvaal
817.1.4 Art 43
Die Sinode van Suid-Transvaal versoek die Algemene Sinode
om Artikel 43 van die Kerkorde te wysig om soos volg te lui:
Tot die taak van die Algemene Sinode behoort:
43.1 Wat kerklike beleid betref

—

43.1 .1 die bepaling van beleid in sake gemeenskaplike belang wat deur kerkvergaderinge gevolg moet word (kyk
Kerkorde Artikel 22);
43.1 .2 die aanwysing van die Bybelvertaling wat ampte
uk gebruik moet word;
43.1 .3 die vasstelling van die belydenisskrifte nadat die
prosedure in Artikel 44 gevolg is, die Kerkorde, die liturgiese
formuliere en gebruike, die Psalm- en Gesangeboek en die
orde van eredienste;
43.1 .4 Die vasstelling van die formele vereistes vir en die
toesig oor die opleiding van bedienaars van die Woord;
43.1 .5 die bepaling van kontraktuele verhoudinge met die
staat soos wat betref die kapelane in beskermingsdienste
en die subsidies aan barmhartigheidsdienste.
43.2

Wat werksaamhede betref

B17.1.6 Art 54.2
Die Sinode van Suid-Transvaal beveel by die Algemene
Sinode aan dat Artikel 54.2 uitgebrei word om soos volg
te lees:
Waar die omvang en omstandighede dit vereis, moet die dia
konieë in kerkverband van ring en sinode inrigtings en ander
gespesialiséerde dienste vir hierdie sorgbehoewendes in die
ewe roep.
Sinode Suid-Transvaal
B17.1.7 Artikel 69.2
Die Sinode van Midde-Afrika het by sy mees onlangse sit
ting besluit om die volgende beskrywingspunte aan die Al
gemene Sinode voor te lé.
1. Artikel 69.2
Die Algemene Sinode besluit dat die huidige Artikel 69.2
nie in die Kerkorde kan bly voortbestaan nie.
Motivering
1. Dit is in stryd met die amptelike standpunt van die kerk
soos in Kerk en Samelewing paragraaf 12.2.2 en 12.2.3
vervat. In 12.2.2 word dit gestel dat kerk en yolk baie
duidelik van mekaar onderskei moet word en dat “ons
die Skriftuurlike gedagte van ‘n belydende en be
lydeniskerk ... handhaaf ... Teenoor die valse opvatting
van ‘n yolks- of staatskerk.” In 12.2.2 word ook duide
Ilk gesê: “Die kerk staan nie vyandig teenoor die yolk
nie, maar staan ook nie in diens van die yolk nie. Die kerk
is immers nie kerk van die yolk nie, maar kerk van Chris
tus...” As die kerk alle moontlikheid vir misverstand uit
die weg wil ruim, moet Artikel 69.2 dus liefs verdwyn.

—

43.2.1 Waar nodig en daartoe versoek, die reeling van
finansiële ondersteuning vir werksaamhede wat deur
sinodes onderneem word;
43.2.2 die administrasie van vaste eiendomme en fondse
benodig vir die werksaarnhede van die Algemene Sinode;
43.2.3 die behartiging van sake wat nie by sinodes afge
handel kon word nie (kyk Kerkorde Artikel 22) en appèlle
ingevolge Artikel 44.3 en 44.4;
43.2.4 die behartiging van die ekumeniese belange van die
Kerk (kyk Artikel 71.4);

2. Hiermee saam hang die felt dat die Ned Geref Kerk reeds
wortel geskied het en ‘n voltydse bediening onder ver
skillende taal- en volksgroepe in verskillende lande be
oefen. Die indruk wat onder hierdie mense gelaat word
deur Artikel 69.2 is waarskynlik dat hulle ‘n tweede
rangse plek binne die kerk inneem terwyl die kerk primer
tog maar kerk van “die yolk”, dws die Afrikanervolk, is.
3. Hierdie artikel het ook nie met onderwys (die opskrif van
Artikel 69 is “Kerk en Onderwys”) in die eintlike sin van
die woord te make nie. Daaroor is reeds duidelik genoeg
in 69.1 gespreek.
Sinode Midde-Afrika
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B17.1.8 Artikel 71.4

Die sinode besluit om die woorde “die helfte plus een stem”
te verander na ‘n volstrekte meerderheid”.
“

Sinode Noord-Transvaal
B17.1.9 Art 5.3.1
SamesteNing van die kuratorium
Skrap “Kaapland en Transvaal”
—

—

Motivering

Daar is meer as twee teologiese fakulteite en dis onnodig
om hulle in die Kerkorde te meld.
—

Dagbestuur Sinodale Kommissie Wes-Transvaal

B17.1.1O Art 6.1
Toelating tot die bediening
Kerkorde Artikel 6.1 word gewysig om te lui: die toelating
tot die bediening van die Woord geskied deur die Algemene
Regskommissie.
Die samestelling van die Algemene Regskommissie verskuif
na item 5 van die Reglement van Orde.
—

Motivering
KO Artikel 5 handel oor teologiese opleiding en die toela
ting tot die bediening. Die samestelling van die Algemene
Regskommissie pas nie hier nie. Geen ander kommissie se
samestelling word in die Kerkorde self opgeneem nie.
—

Dagbestuur Sinodale Kommissie Wes-Transvaal

B17.1.11 Art 8.1.4 Bevestiging van bedienaars van die
Woord
Die Sinode skrap in Kerkorde Artikel 8.1 .44 die woorde “of
kandidate tot die heilige diens”.
Motivering
Hulle is nog nie gelegitimeer nie en kan dus nie bevestig word
nie.
—

Dagbestuur Sinodale Kommissie Wes-Transvaal

Bi 7.1.12 Art 9.6 Bedienaar van die Woord Huisbesoek
Die Sinode skrap in KO Art 9.6 die woord “behoorlike”.
—

Motivering
‘n Onnodige woord.
—

—

—

Pligte toy die

Die Sinode voeg ‘n Artikel 9.8 by wat lui: “die medewer
king aan werksaamhede van die kerkverband”.
Motivering
Daar is tans niks in die KO, die bevestigingsformulier of die
beroepsbrief wat iets Se oor leraars se pligte toy kommis
sies van die ring of sinode nie.
Dagbestuur Sinodale Kommissie Wes-Transvaal

817.1.14 Art 10 Optrede van Ieraar in ander gemeente
Die Sinode wysig KO Artikel 10 om sO te lui: “Aangesien
‘n bedienaar van die Woord aan ‘n spesifieke gemeente ver
bind word, mag hy nie die ampspligte wat in Artikel 9 ver
meld word, in ‘n ander gemeente uitvoer sonder die toe
stemming van die betrokke gemeente Se kerkraad nie”.
—

Motivering
Die huidige artikel praat van die geografiese grense van
gemeentes. Dit skep ernstige praktiese probleme (by kape

Dagbestuur Sinodale Kommissie Wes-Transvaal

B17.1.15 Art 11
Oorgang van Ieraars tot ‘n ander
Iewenstaak
Die Sinode wysig Kerkorde Artikel 11 om soos volg te lui:
—

1. “Aangesien ‘n bedienaar van die Woord sy lewe lank
voltyds tot die kerkdiens afgesonder is, verbeur hy sy
bevoegdheid om die Woord te bedien as hy tot ‘n ander
Iewenstaak oorgaan, tensy hy in diens van die Neder
duitse Gereformeerde kerkverband tree of vooraf van
die Algemene Regskommissie verlof tot behoud van
status ontvang het.
2.

Indien ‘n bedienaar van die Woord tot ‘n ander lewen
staak oorgaan, behalwe in gevalle waar hy in diens van
die kerkverband tree, moet die ring die stap beoordeel
met verslag van die Algemene Regskommissie.

3.

Behoud van status kan alleeri verleen word indien die
betrekking wat hy aanvaar, ‘n geestelike karakter dra,
met die verkondiging van die Woord in regstreekse ver—
band staan en ten bate van die Nederduitse Gerefor
meerde Kerk geag word”.

Motivering

Die tweede heifte van Art 11 .1 is niksseggend.
—

Dagbestuur Sinodale Kommissie Wes-Transvaal

B1 7.1.13 Art 9 Bedienaar van die Woord
kerkverband

—

lane in Weermagbasisse en Polisiekasernes, Ieraars wat aan
lidmate van hulle eie gemeentes die Woord bedien by kamp
terreine buite hulle eie gemeentegrense en wanneer enige
leraar van die Ned Geref Kerk genooi word om op te tree
op die kansel van een van die Afrikaanse susterskerke in
dien die betrokke ketkgebou binne die grense van ‘n ander
Ned Geref-gemeente sou 0). Daarom praat die voorgestelde
wysiging slegs van optrede “in” ‘n ander gemeente in plaas
van die “grense” van so ‘n gemeente
dit impliseer dat
so ‘n optrede plaasvind onder die lidmate van die betrokke
gemeente, afgesien van die plek waar hulle hulle op die oom
blik bevind. Die huidige artikel plaas verder slegs ‘n beperk
ing op “amptelike Woordverkondiging” terwyl daar al
probleme opgeduik het waar leraars allerlei ander ampspligte
sonder medewete van die betrokke kerkraad in ‘n ander
gemeente verrig het.

Dagbestuur Sinodale Kommissie Wes-Transvaal

Bi 7.1 .16 Art 13 Lewensonderhoud van bedienaars van die
Woord
Die woorde of instansie in KO Artikel 1 3 word geskrap.
Motivering

Die Kerkorde tref nie reOlings vir die lewensonderhoud van
persone wat nie in diens van die kerk staan nie.
—

Dagbestuur Sinodale Kommissie Wes-Transvaal

B 17.1.17 Art 14 Pensioenvoorsiening
Bedienaars van
die Woord
Die Sinode skrap die woorde “of andersins” in KO Art 14.
—

Motivering
Daar is net twee maniere waarop ‘n bedienaar van die Woord
uit die diens kan tree met behoud van pensioen. Hierdie “of
andersins” is onverstaanbaar.
—

Dagbestuur Sinodale Kommissie Wes-Transvaal

B17.1.18 Art 22
Bevoegdheid van meerdere
vergaderinge
Die Sinode vervang KO Artikel 22 met die volgende nuwe
bewoording: “Meerdere vergaderinge behandel die gemeen
—
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skaplike sake wat een van die sarnestellende vergaderinge
nie by rnagte is orn af te handel nie”.
Die Sinode wysig ook Artikel 43.7 orn soos voig te lui: “Alle
sake wat die Sinodes nie by rnagte is orn af te handel nie,
of wat deur appèl voor horn gebring word”.
Motivering
Die begrip “wat daar tuis hoort” is vaag en die begrip
“daarheen verwys is” open die weg dat allerlei sake na ‘n
meerdere vergadering gestuur kan word. In die Gereformeer
de kerkreg is die taak van die meerdere vergadering:
1. sake wat van algemene belang is;
2. dit wat ‘n mindere vergadering nie by magte is om af
te handel nie.
—

Dagbestuur Sinodale Kommissie Wes-Transvaal

B 17.1 .19 Art 25 Voorsitter en skriba — kerkvergaderings
Kerkorde Artikel 25 word verander orn te lui: “Elke kerk
vergadering het ‘n voorsitter wat verantwoordelik is vir die
leiding en ordelike verloop van die vergadering en ‘n skriba
wat die handelinge van die vergadering opteken”.
Motivering
Duideliker omskrywing
—

Dagbestuur Sinodale Kommissie Wes-Transvaal
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B17.1.22 Art 35.5 Taak en bevoegdheid van die sinode
Die Sinode wysig KO Artikel 35.5 orn te lul: “Die opbou van
die nodige fondse rnet die oog op eie werksaarnhede en die
finansiering van die Algernene Sinode volgens ‘n aangenome
forrnule”.
Motivering
Duideliker bewoording.
—

B1 7.1 .23 Art 35.7 Aanwysing van afgevaardigdes na die
Algemene Sinode
Die Sinode versoek die Algemene Sinode om die woorde “uit
sy lede” in Art 35.7 te skrap.
Motivering
Die woorde skep praktiese probleme en mm sinodes hou
werklik daaraan.
Sinodes Wes-Transvaal
—

Bi 7.1.24 Art 36 Samestellende kerke of sinodes
Die Sinode skrap die woorde “samestellende kerke of” en
“ensovoorts” in KO Artikel 36.
Motivering
Die Algemene Sinode word saamgestel uit sinodes en nie
kerke nie en die woord ensovoorts pas nie in ‘n kerkorde nie.
—

B 17.1 .20 Art 30 en 33 ouderling as sekundus vir Ieraar by
meerdere vergaderinge
Die Sinode van Wes-Transvaal versoek die Algemene Sinode
om ‘n nuwe Artikel 30.3 in die Kerkorde in te voeg wat ui:
“Vir elke leraar word daar ‘n sekundus uit die ouderlinge
aangewys, indien ‘n sinode sO sou besluit.” Die bestaande
30.3 word 30.4.
‘n Nuwe Artikel 33.3 in die Kerkorde in te voeg wat ui: “Vir
elke leraar of leraarspos word daar ‘n sekundus uit die ouder
linge aangewys, indien ‘n sinode so sou besluit.” Die be
staandeArtikel33.3en 33.4 word 33.4 en 33.5 respektie
welik.
Motivering
1. Meerdere vergaderinge is ‘n regeervergadering van kerk
rade, wat saamgestel word uit afgevaardigde amps
draers van kerkrade daarorn behoort ‘n tweede (regeer-)
ouderling na die meerdere vergadering te gaan by ont
stentenis van die bedienaar van die Woord.
2. Histories is daar presedente daarvoor. Die Kaapse Wette
en Bepalinge het vanaf 1 842 lank bepaal dat vakante
gemeentes deur twee ouderlinge verteenwoordig kon
word. Die GKN maak sedert 1959 daarvoor voorsien
ing. H Bouwman is van oordeel dat ‘n ouderling na die
klassis kan gaan indien die leraar nie kan gaan nie of die
gemeente vakant is “orndat de classisvergaderingen zijn
vergaderingen van kerken...”
—

Sinode Wes-Transvaal

817.1.21 Art 33.2 Afvaardiging na sinodes
Die Sinode vervang die woord “daartoe” rnet “so”.
Motivering
Beter Afrikaans
—

Dagbestuur Sinodale Kommissie Wes-Transvaal

Dagbestuur Sinodale Kommissie Wes-Transvaal

Dagbestuur Sinodale Kornmissie Wes-Transvaal

B17.1.25 ART 37 Ulttrede uit die algemene sinodale
verband
In Kerkorde Artikel 37 vervang die Sinode “samestellende
kerke” met “Sinodes”, skrap die woord “ensovoorts” en
verander “beiittings” na “besittings”.
Motivering
Die Algemene Sinode is saarngestel uit sinodes en nie kerke
nie. Ensovoorts pas nie in ‘n Kerkorde nie.
—

Dagbestuur Sinodale Kommissie Wes-Transvaal

B17.1 .26 Art 38.1 Samestelling van die Algemene Sinode

Die Sinode verander Kerkorde Artikel 38.1 om te ui:
“Die Algemene Sinode word saamgestel uit 20 predikante
en 20 kerkraadslede as afgevaardigdes van elkeen van
die sinodes. Sinodes het die reg om minder afgevaar
digdes te stuur.”
Motivering
Die wysiging skakel die gebruik van “dit wil sé” uit en lees
rnakliker.
—

Dagbestuur Sinodale Kommissie Wes-Transvaal

Bi 7.1.27 Art 40.1.4 Samestelling
Algemene Sinodale
Kommissie
Die Sinode voeg KO Artikel 40.1 .4 en 40.1.5 saam om soos
voig te lees: “Predikante in algemene sinodale diens en die
redakteur van Die Kerkbode mag vergaderinge in advise
rende hoedanigheid bywoon”.
—

Motivering
Dit is vreemd dat die redakteur van Die Kerkbode die hele
vergadering in adviserende hoedanigheid mag bywoon, maar
nie die predikante in algemene sinodale diens nie. Die Hoof
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Uitvoerende Amptenaar neem ook sitting met adviserende
stem vir die hele vergadering. In praktyk het dit doodeenvoudig nie gewerk dat predikante in sinodale diens die vergadering bywoon wanneer sake wat op huile besondere
werksaamhede betrekking het aan die orde kom nie. Sommige van hulie het nooit eers geweet wanneer en waar die
ASK vergader nie.

die gelowige se hele lewe (Heidelbergse Kategismus So 1 2).
Dit is dus onbybels om lidmate se gawes nog “offers” te
noem.

Dagbestuur Sinodale Kommissie Wes-Transvaal

Die woorde “erkende” en “daartoe” word in KO Artikel
48.3.4 geskrap.

—

B17.1.28 Art 40.2.1 Opdragte — Algemene Sinodale
Kommissie
in KO Artikei 40.2.1 word werksaamhede vervang metopdragte.

—

B17.1.33 Art 48.3.4 Die leiding van eredienste

Motivering
Onnodige woorde
—

Motivering
Kommissies voer opdragte uit.
—

Dagbestuur Sinodale Kommissie Wes-Transvaal

Art 40.2.4 Buitengewone vergadering van die Algemene Sinode
Die woorde vanaf “na raadpIeging” tot aan die einde van
KO Artikel 40.2.4 word geskrap.
B17.29

Motivering
Alle Sinodes is in die Algemene Sinodale Kommissie verteen
woordig. Die huidige artikel gee geen aanduiding van die
wyse waarop die ASK negatiewe advies van ‘n daghe
stuur/moderatuur moet hanteer flue.
—

Dagbestuur Sinodale Kommissie Wes-Transvaal

B17.1 .30 Art 40.3.3 Vakatures in die Algemene Sinodale
Kommissie
Die Sinode wysig KO Artikel 40.3.3 om te Iui:
“n Vakature wat ontstaan ten opsigte van ‘n lid van ‘n
moderatuur/dagbestuur word deur die betrokke
Sinode/Sinodale Kommissie gevul”.
Motivering
Dit is in ooreenstemming met item 5.11 van die Reglement
van Orde.
—

Dagbestuur Sinodale Kommissie Wes-Transvaai

B17.1 .31 Art 44.2 (Vgl ook KO Art 44.1 en 45.2) Verskansing van verandering van die Kerkorde
Die Sinode versoek die Tydelike Regskommissie om die
Sinode te adviseer oor die verskansing van die belydenis in
die Kerkorde. Aandag moet veral aan KO Artikel 44.2 gegee word.
Motivering
Tans word slegs Art 44.1 verskans. Die verskansing is eg
ter vervat in artikels wat self met ‘n gewone tweederde
meerderheid herroep mag word en daarmee sou die verskansing tot niet gemaak kon word. Dit is dus nodig dat die
artikels waarin die verskansing voorkom, self verskans moet
word.
—

Dagbestuur Sinodale Kommissie Wes-Transvaal

B17.1 .32 Art 48.1 Offergawes/liefdegawes
Die Sinode vervang “offergawes” in KO Artikel 48.1 met
“iiefdegawes”.
Motivering
Na die offer van Christus aan die kruis het aile offers verval
(Heb 7:27; 9:11-14, 28; 10:9-18), behaiwe die offer van

Dagbestuur Sinodale Kommissie Wes-Transvaal

Dagbestuur Sinodaie Kommissie Wes-Transvaal

B17.1.34 Art 50.2 Die Jeugbediening
Die Sinode wysig KO Artikel 50.2 om te lui: “Die bediening
aan die verbondsjeug is ‘n geIntegreerde deel van die om
vattende gemeentelike bediening waarin God deur sy Woord
tot die Jeug kom deur verkondiging, onderrig, toerusting,
herderlike sorg en dienswerk. Hierdie gemeentelike bedie
fling geskied onder die leiding van die ampte.”
Motivering
Dit lees baie makliker en sè dieseifde.
—

Dagbestuur Sinodale Kommissie Wes-Transvaal

B17.1.35 Art 50.3

—

KATEGESE

Die Sinode bewoord KO Artikel 50.3 soos volg: “Die
doopiidmate en kinders van die gemeente asook alie buite
kerklikes word deur die kategese onderrig in die Woord van
God en die leer van die kerk. Hierdie onderrig geskied met
die oog op die aflegging van belydenis van geloof waardeur
hulie deel kry aan die voile regte en verantwoordelikhede
van beiydende lidmate”.
Motivering
Mens word altyd lidmaat van die plaaslike gemeente; dit ge
beur flue dat mens in die aigemeen toetree “tot die gemeen
skap van die Kerk” nie.
—

Dagbestuur Sinodale Kommissie Wes-Transvaal

817.1.36 Art 51 Die Herderlike sorg
Die Sinode vervang in die derde reel van Artikel 51 die woord
“of” met “en”. Die laaste sin begin met: “Lidmate moet
voortdurend gewaarsku word...”.
Motivering
Duideliker en meer verstaanbaar.
—

Dagbestuur Sinodale Kommissie Wes-Transvaal

B17.1.37 Art 54.2 Diens van Barmhartigheid
Die Sinode vervang in die eerste sin van KO Art 54.2 die
woord “moet” met “kan”.
Motivering
Flier word ‘n verpligting op ringe en sinodesgelé wat nie
so mag bly staafl flue. Wie is hierdie sorgbehd~wendes? Is
dit die persone na wie op ‘n vae manier verwys word in Art
54.1?. Die ander sorgbehoewendes is werklik nie duidelik
wie dit is nie. Om nou ‘n verpligting op kerkvergaderinge
te pIaas om inrigtiflgs vir hulle te moet in die lewe roep is
flue redelik nie. Die imperatief “moet” behoort verwyder te
word.
—

Dagbestuur Sinodale Kommissie Wes-Transvaal
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B17.1.38 Art 62.2 Opsig en tug van ampsdraers
Die woorde “en sendelinge ingevolge die Algemene Sen
dingreg(ement” in KO Artikel 62.2 word geskrap.
Motivering
Die woorde is nie meer ter sake nie.
—

Dagbestuur Sinodale Kommissie Wes-Transvaal

B17.1.39 Art 64.2 en 66 TUG VAN DOOPLIDMATE
Die Algemene Sinode voeg die volgende Artikel 64.2.3 by
wat lul: “Afsnyding van die gemeente deur die gebruik van
die betrokke formulier (aangepas), na raadpleging van die
ring.” Die Sinode formuleer ook die volgende Artikel 66.1.3
wat Iui: “Dooplidmate wat die afsnyding ondergaan het en
berou toon, word weer sonder herdoop na die aflegging van
geloofsbelydenis, in die gemeente opgeneem”. In KO Ar
tikel 66.1.2 word die woord “belydende” tussen “‘n” en
“lidmaat” in die eerste reel ingevoeg.
Motivering
1. Dooplidmate is lede van die gemeente en voorwerpe van
tug en vermaning.
2. Dat dooplidmate wat voihardend weier (afkeriges in teen
stelling tot nalatiges) om belydenis van geloof af te lé,
afgesny behoort te word, word algemeen deur Gere
formeerde kerkregtelikes aanvaar en in Gereformeerde
Kerke toegepas (Voetius wat oa daarteen is, beskou hulle
as in die verbond, maar nie behorende tot die kerk nie.)
3. Dit gaan om die beëindiging van dooplidmaatskap van
die wat toon dat hulle nie deel wil wees van die gemeente
nie en nie om die nietigverklaring van die doop nie. Ook
‘n belydende Iidmaat wat afgesny word se doop word
nie tot niet verklaar nie en hy word nie by heropname
weer gedoop nie.
—

Motivering
‘n Onnodige woord.
Dagbestuur Sinodale Kommissie Wes-Transvaal

B17.1.41 Art 67.5 Skakeling met die owerheid
Die Sinode verkort KO Artikel 67.5 om te Iui; “Wanneer die
kerk die owerheid oor ‘n bepaalde saak nader, geskied die
skakeling op ordelike wyse”.
Motivering
Die tweede sin is onnodig en onduidelik.
—

Dagbestuur Sinodale Kommissie Wes-Transvaal

B17.1.42 Art 69.1 Kerk en onderwys
Die Sinode vervang die begrippe “skool/skole” en “univer
siteit/e” in KO Artikel 69.1 met opvoedkundige inrigtings.
Motivering
Daar is meer opvoedkundige inrigtings as skole en universi
teite.
—

Christelike karakter van die samelewing waarin idmate van
gemeentes (ewe, te bevorder”.
Motivering
Die lidmate van gemeentes van die Ned Geref Kerk kom uit
meer as een yolk.
—

Dagbestuur Sinodale Kommissie Wes-Transvaal

Bi 7.2 Tentmakerbediening
B17.2.1 Ondersoek
Die sinode versoek die Regskommissie van die Algemene
Sinode om die moontlikheid van die Tentmakerbediening
verder te ondersoek, riglyne in die verband uit te werk, met
versiag aan die Algemene Sinode.
Sinode OVS
B1 7.2.2 Praktiese implementering: Tentmakerbediening
Tentmakerbediening
In die hg van die Algemene Sinode se besluit dat daar Skrif
gronde bestaan vir ‘n tentmakerbediening (Agenda en Han
delinge 1986, p. 373, 376, 679, 680), besluit die Algemene
Sinode verder dat ‘n tentmakerbediening prakties geIm
plementeer kan word waar omstandighede dit vereis.
Artikel 11 word dienooreenkomstig gewysig en sinodes for
muleer hulle eie bepahings in hierdie verband.
Motivering
In die studiestuk wat voor die Algemene Sinode 1986 ge
dien het, is die konklusie gemaak dat die “beginsel van ‘n
tentmakerbediening wel ‘n moontlikheid in die kerk van Je
sus Christus is”. (Agenda p 378).

Dagbestuur Sinodale Kommissie Wes-Transvaal

B17.1.40 Art 67.4 Profetiese getuienis teenoor die staat
In Kerkorde Artikel 67.4 word die woord “steeds” geskrap.

—

BESKRYWINGSPUNTE

Dagbestuur Sinodale Kommissie Wes-Transvaal

B17.1.43 Art 69.2 — PROTESTANTS-CHRISTELIKE
KARAKTER VAN DIE SAMELEWING
Die Sinode herformuleer KO Art 69.2 soos volg: “Die Neder
duitse Gereformeerde Kerk beywer hom om die Protestants-

Die aanbevehing van die Algemene Regskommissie sluit hier
by aan; “Die Algemene Sinode erken die moonthikheid van
‘n tentmakerbediening onder uitsonderlike omstandighede”.
(Agenda p373, 6.14.1)
Die Regskommissie was egter oortuig dat omstandighede
binne die kerk nie op daardie stadium ‘n afwyking van die
gevestigde patroon van heeltydse bediening regverdig nie,
5005 blyk uit sy aanbeveling.
Volgens die Handelinge (p679 6.14.1) is die saak na die
Tydehike Regskommissie verwys. Dit is egter nie duidelik uit
die Handelinge of die sinode we) ‘n finale besluit geneem
het nie, want daar is niks hieroor te vinde in die verslae van
die tydehike kommissie nie.
Hierbenewens het dit in die afgelope jare in die praktyk
duidehik geword dat daar wel omstandighede binne die kerk
bestaan wat ‘n tentmakerbediening sou kon regverdig. So
is daar by ‘n aantah predikante beroepbaar gestel omdat
gemeentes nie meer finansieel in stàat was om al hulle ver
phigtinge na te kom nie. Weens geldelike nood moet ge
meentes dus voldoende geestehike versorging ontbeer. In
dien die leraars wat beroepbaar gestel is, egter te vinde was
daarvoor, kon ‘n tentmakerbediening moontlik ‘n meer
bevredigende resultaat gelewer het vir sowel die gemeente,
as vir die Ieraar en sy gesin.
Die praktiese realiteite van finansiele probleme, krimpende
gemeentes en die groot aantal proponente wat beskikbaar
is vir beroeping, is faktore wat in ag geneem moet word in
die hg van wat die beste is vir die Koninkryk van God.
Sinode Midde-Afrika
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B17.2.3 Beginsel te oorweeg
Die Sinodale Kommissie van Oos-Kaapland versoek die Al
gemene Sinode, in die hg van die ekonomiese klimaat en die
groot aantal proponente wat nie beroepe ontvang nie, om
die beginsel en die toepassing van ‘n tentmakerbediening
ernstig te oorweeg as ‘n moontlikheid vir die toekoms.

Beskrywingspunt
Die Sinode van Suid-Transvaal versoek die Algemene Sinode
om Kerkorde Artikel 26 soos volg te wysig:

Sinodale Kommissie Oos-Kaapland

Sinode Suid-Transvaal

B17.3 Status van pred~kante

—

bedanking

Die Algemene Sinode skenk aandag aan die oënskynlike
teenstrydigheid tussen Artikel 11.1 van die Kerkorde en punt
7.1.5 van die Reglement vir die Status van Predikante en
Proponente.
Motivering
Punt 7.1.5 van die Reghement vir die Status van Predikante
en Proponente skep ‘n moonthikheid vir ‘n predikant om te
bedank deur direk aan die Algemene Regskommissie te
skryf, en sonder om redes te gee. Dit lyk teenstrydig met
die gewone prosedure en kan probleme veroorsaak.
Sinode Midde-Afrika

Bi 7.4 Onspraak by besUuitnemingsproses
Die sinode versoek die Algemene Regskommissie om die Al
gemene Sinode te adviseer oor die rol wat kerkrade, ringe
en sinodes kerkregtelik behoort te he in die hele besluit
nemingsproses van die kerk, met die oog op meerdere in
spraak en groter konsensus by toekomstige beleidsformu
lering.
Sinode

OVS

Bi 7.5 Kap&aansdienste
B 17.5.1 Beroepbaarheid van dienspligkapelane
Die Sinode van Oos-Transvaal besluit dat die Algemene
Sinode versoek moet word dat diensphigkapelane op
dieselfde tyd beskikbaar gestel sal word vir beroeping na
siviele gemeentes en na die SA Weermag, SAPolisie en SA
Gevangenisdienste, en versoek die Algemene Sinode om die
bepaling 5005 volg te wysig:
Bepaling 15.3.1
‘n Diensphigkapelaan in enige van die uniformdienste is nie
beroepbaar voor 3 maande voor voltooiing van sy diensphig
wanneer sy naam in “Die Kerkbode” gepubliseer word nie
— nOg na siviele gemeentes, nOg na uniformdienste — en
hy mag nie bevestig word voordat hy sy aanvanklike diens
phig voltooi het nie.
Sinode Oos-Transvaal
Bi 7.5.2 Ooreenkomste met Algemene Sinode
Die Algemene Sinode versoek die Algemene Regskommis
sie om in oorleg met die drie Kapelaans-generaal die drie
ooreenkomste tussen die Algemene Sinode en die SA Weer
mag, die SA Pohisie en die SA Gevangenisdiens, waarin die
aanstelling van kapelane vir geestelike bearbeiding gereël
word, opnuut te bestudeer, te hersien waar nodig en ‘n aan
beveling aan die volgende Algemene Sinode te doen.
Sinode Noord-Transvaal

Bi 7.6 Organ~sasie van makrogemeentes
Sommige groot gemeentes in die gebied van Suid-Transvaal
ondervind probleme met betrekking tot die bearbeiding van
lidmate. Daar is onder andere organisatoriese probleme wan
neer net een groot kerkraad in ‘n sogenaamde “makro
gemeente” besluitnemingsbevoegdheid besit en wykskerk
rade slegs adviserende bevoegdheid. Die Sinode het gevoel
daar moet ruimte gemaak word in die Kerkorde vir beter or
ganisasie sonder om die Gereformeerde beginsel prys te gee.

Elke gemeente het ‘n kerkraad/kerkrade aan wie die opsig
oor, die regering van en die tug in die gemeente toevertrou is.

Bi 7.7 Verteenwoordigers ~n kommissies
deur sinodes wat nie ‘n PSD het nie
Die Algemene Sinode besluit dat by kommissies waar
Predikante in Sinodale Diens ampshahwe sitting neem, die
Sinodes wat nie Predikante in Sinodale Diens vir die betrokke
werksaamheid het nie, die reg sal he om ‘n tweede verteen
woordiger van sy keuse, met diesehfde regte as die Predikant
in Sinodale Diens, op koste van die Algemene Sinode na die
vergaderings te stuur.
Sinode Noord-Transvaah

B17.8 Wysiging Reglement AJK met die
oog op sinodes wat nie oor die
dienste van ‘n PSD beskik nie
Die Algemene Sinode wysig die Reglement vir die Algemene
Jeugkommissie deur
1. Art 2.1 te wysig om te lees: “2.1 Een verteenwoordiger,
met ~~kundus, verkieshik die voorsitter en ondervoorsitter
van die SJK, benoem vanuit elk van die konstituerende
sinodes wat oor die dienste van ‘n voltydse
predikant/amptenaar met opdrag jeug beskik.”;
2. ‘n nuwe Artikel 2.2 toe te voeg wat lees: “2.2 Twee
verteenwoordigers, met sekundi, onder wie verkieshik die
voorsitter, ondervoorsitter/skriba van die SJK, benoem
vanuit elk van die konstituerende sinodes wat nie oor
die dienste van ‘n voltydse predikant/amptenaar met op
drag jeug beskik nie.”;
3. die numerering van Art 2 verder aan te pas.
Motivering
1. Al hoe meer sinodes gaan daartoe oor om die poste van
voltydse predikante/amptenare met opdrag jeug, te ter
mineer. So het vier van die konstituerende sinodes ten
tye van die opstel hiervan nie meer ‘n voltydse jeug
amptenaar/predikant nie, te wete Midde-Afrika, Suid
wes-Afrika, Noord-Transvaal en Noord-Kaap. Die aan
duidings is daar dat dit ‘n tendens word om hierdie poste
te sluit 5005 dit vakant raak.
2. Die bestaande Reglement vir die AJK bevoordeel kon
stituerende sinodes wat oor die dienste van ‘n voltydse
predikant/amptenaar met opdrag jeug beskik daarin dat
so ‘n sinode twee verteenwoordigers in die AJK het op
koste van die AJK, te wete die sinodale verteenwoor
diger en die voltydse amptenaar (vgl Art 2.1 en 2.2).
Waar ‘n konstituerende sinode nie ‘n voltydse predi
kant/amptenaar het nie, kan ‘n tweede afgevaardigde
as waarnemer die AJK bywoon, maar dan op koste van
die betrokke sinode.
3. Die jeugwerk van die kerk vertak in drie spesiahiteitsrig
tings nI doophidmate, jong belydende hidmate en opvoe
ding en onderwys. Konstituerende sinodes met voltydse
jeug amptenare wat dus twee voile verteenwoordigers
in die vergadering het, het die voordeel dat op twee van
die drie spesiahiteitsterreine gekonsentreer kan word.
Ander sinodes kan alleen hierdie voordeel bereik indien
hulle een persoon op eie koste na die AJK stuur.
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4. Die voorgestelde wysiging gaan nie die grootte van die
AJK beInvioed nie en gevoiglik ook nie addisionele kostes
tot gevoig he nie. In feite sal aile konstituerende sinodes
egter met die aanvaarding van die wysiging, gelyk bereg
tig word daarin dat aImal~dan aanspraak kan he op twee
voile lede van die AJK. Die huidige situasie is dat vier
konstituerende sinodes tans hierdie voorreg ontneem
word.

B17.9 Wys~g~ng van Reg~ement vir een
wording van gemeentes
(Kyk Aigemene Sinode 1978 bI 204 en 830>
indien Art 13 gewysig word, is dit noodsaaklik dat by punt
2.2 van genoemde reglement die voigende gevoeg word.
“indien van toepassing, moet Art 13 in ag geneem word”
Sinode Oos-Transvaal

B 17.10 Wysiging Reg~ement vir kombinasie
van gemeentes
(Kyk Aigemene Sinode 1978 bI 203-204 en 830)
indien Art 13 gewysig word, is dit noodsaakiik dat by punt
2.1 die voigende gevoeg word. “indien van toepassing moet
Art 13 inag geneem word”.
1. ‘n Dienskontrak (beroepsbrief) tussen ‘n bedienaar van
die Woord en ‘n kerkraad (gemeente) kan eensydig deur
die leraar verbreek word, (Kyk Statusreglement Bepa
lings 7.1 .1 tot 7.1 .6), maar dienskontrak kan nie deur
‘n kerkraad beëindig word nie.
2. ‘n Situasie kan in ‘n gemeente ontstaan waar Art 1 2
asook Art 63.3 nie van toepassing is nie, maar weens
ander faktore (krimpende iidmaatgetaIle en finansiëie in
eenstorting) die ieraar nie langer finansieel onderhou kan
word nie.
3. Eenwording met ‘n ander gemeente of in kombinasie
gaan van ‘n gemeente, kan iei tot die feitelike situasie
van die beeindiging van ‘n dienskontrak.
4. in die praktyk kan ‘n Ieraar nie in rings- of sinodale ver
band aangewend word nie.
5. Daar bestaan geen besluit van die Algemene Sinode in
die verband nie.

sal ‘n kommissie vir
voorkom nie.

7. In die meeste Gereformeerde Kerkordes kom sodanige
bepaling voor (Kyk GPL van der Linde; B Spoelstra; Joh
Jansen; D Nauta; Monsma; Bouwman.)
8. Die wysiging van die twee reglemente soos in punte
B17.9 en B17.10 gestel, is noodsaaklik aangesien die
inwerkingsteiIing van die regiemente die moontlike
toepassing van Art 1 3 noodsaak.
Sinode Oos-Transvaal

B17.11 REGLEMENTE
B 1 7.11 .1 Reglemente — Algemeen
Ten opsigte van alle regiemente besluit die Aigemene
Sinode:
1. Die Algemene Sinode besluit self of hy kommissies wil
benoem en daarom moet punte soos: “‘n Kommissie
vir ... word deur die Aigemene Sinode benoem” en “Daar

wees.” nie in enige regiement

2. Die Algemene Sinode besluit self of hy by gewone of
buitengewone vergaderings kommissies wil benoem.
Daar is niks wat die Algemene Sinode verhoed om by
buitengewone vergaderings kommissies te benoem nie
— die enigste voorwaarde sou wees dat dit in die agen
da vir die buitengewone vergadering opgeneem moet
word.
3. Dit word aanvaar dat eike kommissie van die Algemene
Sinode wat ‘n opdrag van die Aigemene Sinode ontvang
het, aan die Aigemene Sinode versiag sal doen. Dit hoef
nie in ‘n reglement neergele te word nie.
4. Kommissies van die Algemene Sinode moet opdragte
van die Aigemene Sinode uitvoer — dit hoef nie in die
reglement te staan nie.
5. Die Algemene Sinode besiuit dat hy ai die regiemente
van kommissies van die Aigemene Sinode mag wysig
of skrap.
6. Vakatures in kommissies word gevul volgens die Regie
ment van Orde punt 5.11. Dit is nie nodig om dit eike
keer te regiementeer nie.
Motivering toy 5
Soos dit tans staan kan die Algemene Sinode nie die Regle
ment van die AKDB sonder advies van die AKDB wysig nie.
‘n Kommissie van die Aigemene Sinode mag nooit so ‘n
posisie beklee nie.
—

Dagbestuur Sinodale Kommissie Wes-TransvaaI

B17.11.2 REGLEMENT VAN ORDE
B17.11.2.1 Item 3.1
Die Sinode skarp in item 3.1 van die Reglement van Orde
die woorde “tree op as Kommissie van Orde” in die tweede
sin en vervang die woorde “amptenare en ander ter sake
instansies” in die derde sin met “aile beianghebbende per
sone en instansies”.
Motivering
Minder iomp en duideIiker.
—

6. ‘n MaatreëI ter beskerming van die Ieraar is ingebou aan
gesien die Ring sodanige optrede moet goedkeur.

...

Dagbestuur Sinodale Kommissie Wes-Transvaal

B17.11.2.2 Item 3.2 Rapport/verslag van die Kommissie
van Orde
Die Sinode vervang in item 3.2 die woord “rapport” met
“versiag”.
Motivering
‘n Beter woord.
—

Dagbestuur Sinodale Kommissie Wes-Transvaal

Bi 7.11.2.3 Item 3.3 Sake wat op meer as een plek voor
kom
item 3.3 word soos voig gewysig: Die skriba van die Kom
missie van Orde maak aantekeninge van sake wat op meer
as een plek in die agenda voorkom en stel hierdie aanteke
ning tot beskikking van die voorsitter van die Aigemene
Sinode.
Motivering
3.3 herhaal 3.1 in ‘n groot mate en is lomp.
—

Dagbestuur Sinodale Kommissie Wes-Transvaal
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Bi 7.11 .2.4 Item 3.5 Dieselfde saak op verskillende plekke
Die Sinode skrap item 3.5 in die Reglement van Orde.

Die Sinode voeg die woorde “en ‘n assistent-skriba(s)” in
na “moderatuur” in item 1 .4 van die Reglement van Orde.

Motivering
3.5 is niksseggend.

Motivering
Item 8 handel oor die notule en nie oor die personeel van

—

Dagbestuur Sinodale Kommissie Wes~TransvaaI

Bi 7.11.2.5 Item 3.14 Oorgaan tot stemming
Die Sinode skrap item 3.14 in die Reglement van Orde.
Motivering
Dit is vanselfsprekend.
—

Dagbestuur Sinodale Kommissie Wes-Transvaal

B1 7.11 .2.6 Item 5.3 Predikante in sinodale diens in tyde
like kommissies
Die Sinode wysig item 5.3 om te ui: “Predikante/uitvoerende amptenare in sinodale diens van die Algemene Sinode en van Sinodes het sitting met adviserende stem in die
betrokke tydelike kommissies. Die sinodes besluit self of
hulle predikante/uitvoerende amptenare in sinodale diens in
tydelike kommissies van die Algemene Sinode mag dien en
sinodes dra self die koste hieraan verbonde.
Motivering
Duideliker
—

die vergadering nie.
— Dagbestuur Sinodale Kommissie Wes-Transvaal

Bi 7.11.2.12 Item 8.4 Goedkeuring en ondertekening van
notule
Die Sinode skrap in item 8.4 van die Reglement van Orde
die woorde “deur hulle finaal”.
Motivering
Onnodige woorde.
—

Dagbestuur Sinodale Kommissie Wes-Transvaal

B17.11.3 AANVULLENDE BESLUITE OOR DIE
FUNKSIONERING VAN DIE ALGEMENE
SINODE
Die Sinode versoek die Tydelike Regskommissie om die
Sinode te dien met aanbevelings rakende al hierdie besluite.
Motivering
Is dit werklik nodig om al hierdie besluite in die Kerkorde
boek op te neem?
—

Dagbestuur Sinodale Kommissie Wes-Transvaal

Dagbestuur Sinodale Kommissie Wes-Transvaal
B17.11.4 REGLEMENT VIR

B1 7.11.2.7 Item 5.4 Keurstem
diens
Die Sinode skrap item 5.4

—

predikante in sinodale

Motivering
Dit is vanselfsprekend.
—

Dagbestuur Sinodale Kommissie Wes-Transvaal

B17.11.2.8 Item 5.9 Sameroepers van kommissie
Die Sinode skrap “permanente” in die eerste en “werksaam
hede” in die derde reel van item 5.9.
Motivering
Onnodige woorde.
—

Dagbestuur Sinodale Kommissie Wes-Transvaal

B17.11.2.9 Item 6.3 Spoedeisende sake
Die Sinode skrap in die eerste reel van item 6.3 die woorde
“van besondere en algemene belang”.
Motivering
Onnodige en onduidelike woorde.

DIE

OPLEIDING

EN

LEGITIMASIE VAN EVANGELIEDIENAARS
B17.11.4.1 Item 3.1.1.1 Beroeping van dosente
Die Sinode wysig item 3.1.1 .1 van die Reglement vir die
opleiding en legitimasie van evangeliedienaars om te lui:
“predikant of proponent in die Nederduitse Gereformeerde
Kerk is en minstens drie jaar as predikant in ‘n gemeente
gedien het”.

Motivering
Aangesien die Kerk se Teologiese Fakulteite in die eerste
plek predikante, wat in gemeentes gaan arbei, oplei, is dit
noodsaaklik dat die dosente self in die praktyk moes gestaan
het.
—
Dagbestuur Sinodale Kommissie Wes-Transvaal
B17.11.4.2 Item 4.1.2.2 Akademiese vereistes vir die

eerste fase
1. Die numerering (a> (bI (C) en (dl in item 4.1.2.2 word
vervang met die desimale stelsel.
2. (b) en (c) word saamgevoeg om te ui: Teologiese Studies
Ill en Bybelkunde Ill of ‘n gelykwaardige kwalifikasie.

Dagbestuur Sinodale Kommissie Wes-Transvaal

3. Verander die numerering van (d) na 4.1.2.3 en die
huidige 4.1.2.3 word 4.1.2.4

B17.11.2.1O Item 7.3 Verkorting van verslae
Die Sinode skrap in die laaste reel van item 7.3 die woorde
“indien dit onnodig lank is”.

Motivering
1. Volgens sinodebesluit moet die desimale stelsel deur

Motivering
Onnodig

2. Daar is geen 6b) nie en dit is nie duidelik wat bedoel word
nie. Selfs indien met 6b) bedoel word 4(b) is dit nog on-

—

—

Dagbestuur Sinodale Kommissie Wes-Transvaal

B17.1 1.2.11 Item 8.1 Notule
Item 8.1 word gewysig om te lui: “Voorstelle word woor
deliks genotuleer”.

gaans gebruik word.

duidelik.
3. (dl pas nie by 4.1..2.2 wat handel oor welslae in die vol
gende vakke nie.
—

Dagbestuur Sinodale Kommissie Wes-Transvaal
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B17.11.4.3 Item 5.3.3 Legitimasie en beroepbaarheid
Die sinode skrap die laaste sin van item 5.3.3

B17.11.5.5 Item 7.1 Verlies van status
Die Sinode skrap in item 7.1 van die Reglement vir die sta
tus van predikante en proponente die woord gelegitimeerde.

Motivering
Beroepbaarheid word elders uiteengesit en dit is nie nodig
dat die hier verskyn nie.

Motivering
‘n Onnodige herhaling. ‘n Proponent is ‘n gelegitimeerde.

—

Dagbestuur Sinodale Kommissie Wes-Transvaal

Bi 7.11 .4.4 Item 5.3.4 Die bevoegdhede van ‘n proponent
Die Sinode voeg by item 5.3.4 tussen hakkies by: (Verge
lyk Statusreglement item 3)
Motivering
Ter wille van duidelikheid.
—

Dagbestuur Sinodale Kommissie Wes-Transvaal

B17.11.4.5 Art 3.1.1.1
“Die woord “verkieslik” in Artikel 3.1.1.1 van die Regle
ment vir die reeling van die opleiding en legitimasie van Evan
geliedienaars word geskrap.”
—

Sinode van Suid-Transvaal

Motivering
Die huidige bewoording van die artikel maak dit moontlik
dat persone as dosente na Teologiese Fakulteite beroep
word sonder dat hulle enige ervaring van die gemeentelike
bediening het. Omdat die Teologiese Fakulteite nie in die
eerste plek teoloë oplei nie, maar predikante vir die
gemeentelike bediening, is so ‘n situasie uiters ongewens.

B17.11.5 REGLEMENT VIR DIE STATUS VAN
PREDIKANTE EN PROPONENTE
B17.11.5.1 Item 1.4 Voltydse studie
Die Sinode skrap item 1 .4 van die Reglement vir die Status
van predikante en proponente.

—

Dagbestuur Sinodale Kommissie Wes-Transvaal

B1 7.11.5.6 Item 7.1.1 Verlies van status
‘n ander werk

B17.11.5.2 Item 2.2.4.2
“Transwêreldradio” word vervang met “Radiokansel”.
Motivering
Dit is die korrekte naam.

Motivering
Daar kan nie ‘n emeritus wees wat nie geregtig is op pen
sioen nie en die bestaande item maak nie voorsiening vir ie
mand wat, terwyl hy wag op ‘n beroep moet werk vir le
wensonderhoud nie.
—
Dagbestuur Sinodale Kommissie Wes-Transvaal
B17.11.5.7 Item 7.1.2 Verlies van status — Munisipale
verkiesings/besture
Die Sinode van Wes-Transvaal beveel by die Algemene
Sinode aan dat die volgende by die Reglement vir die sta
tus van predikante bygevoeg word “‘n Predikant verbeur
sy status indien hy homseif verkiesbaar stel vir enige munisi
pale verkiesing of munisipale bestuur.”
Motivering
In die afgelope tyd gebeur dit al meer dat munisipale ver
kiesings asook plaaslike besture toenemend verpolitiseer.
Verkiesings word dan ook hoofsaaklik op partypolitieke vlak
gevoer. Dit is nie wenslik dat predikante aan die politiek deel
neem nie. Die bykomende werklas kan ook meebring dat sy
gemeentelike verpligtinge skade kan ly.

Dagbestuur Sinodale Kommissie Wes-Transvaal

B1 7.11.5.3 Item 2.2.4.5 Behoud van status met die oog
op verdere studie
Die Sinode vervang in item 2.2.4.5 die voorsetsel “deur”
met “aan”.
Motivering
Dit is duideliker
—

Dagbestuur Sinodale Kommissie Wes-Transvaal

B17.11.5.4 Item 5 Hoer beroep
Die Sinode wysig die hofie by item 5 na: HERAANSOEK
Motivering
Dit is ‘n heraansoek en nie hoer beroep nie.
—

Dagbestuur Sinodale Kommissie Wes-Transvaal

Sinode Wes-Transvaal

B17.11.5.8 Item 7.3.1 Argief van die Algemene Sinode
in Kaapstad
Die Sinode skrapin Kaapstad in die laaste reel van item 7.3.1
Motivering
Na 30 jaar van bestaan kan die Algemene Sinode uit sy ar
giefstukke oorplaas na die staatsargief. Tussen 1 990 en
1994 sal die Algemene Sinode 30 jaar oud wees en indien
hierdie bepaling so bly staan, sal dit ‘n struikelblok wees.
—

—

Aanvaar van

Die Sinode wysig punt 7.1.1 om 5005 volg te lui: ‘n Werk
wat nie onder Artikel 11 van die Kerkorde inbegrepe is nie,
aanvaar (wat nie geld vir ‘n emeritus of ‘n persoon wat vir
‘n beroep wag nie), of

—

Motivering
Dit is werklik nie duidelik wat hier bedoel word nie. Dit pas
ook nie hier nie.
— Dagbestuur Sinodale Kommissie Wes-Transvaal

—

Dagbestuur Sinodale Kommissie Wes-Transvaal

B17.11.6 REGLEMENT VIR DIE VERLOF VAN PRE
DIKANTE EN SINODALE AMPTENARE
B17.11.6.1 Items 1.1—4.5
1. In item 1.1 word die “Dat” in die eerste reel en “is”
in die tweede reel geskrap. Die sin begin met “Elke
predikant is...’,
2. In item 1.5 word “Dat” in die eerste reel geskrap.
3. In item 2.1 word “Dat” in die eerste en “toestaan”
in die laaste reel geskrap en die sin begin met “Kerk
rade of kommissies gee...”
4. Item 2.2 word verander om te ui; “By Kerkrade word
aanbeveel dat as basis van siekteverlof 1 20 dae vir Si
klusse van 3 jaar oorweeg word”.
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en voeg “moet” in na “oorskry,”.
6. Skrap “Dat” in item 3 en begin die sin met “Predikante
is geregtig...”
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Motivering
Om die besluite beskikbaarte he, is handig. Sommige is eg
ter onnodig en daarom moet die rubriek gereeld op datum
gehou word.
—

7. Skrap “Dat” in die eerst& en “is” in die tweede reel
van item 4.1 en voeg “is” in na “oorweeg”, in die
tweede reel. Die sin begin dan met “Indien”.
8. Skrap “Dat” in die eerste en “moet” in die tweede reel
van item 4.2 en voeg “moet” in na “toeken” in die
tweede reel.
9. Wysig item 4.3 om te Iui: “Studieverlof is nie oploop
baar nie”.

Dagbostuur Sinodalo Kommissio Woo Transvaal

B17.15 Reg~ement vir die Algemene Kom
missie vir Leer en Aktu&e Sake
Die Algemene Sinode vervang die bestaande Reglement met
die volgende:
1. Naam
Die Algemene Kommissie vir Leer en Aktuele Sake

10. Wysig item 4.4 om te Iui: “Die waarde van studiever
of wat nie geneem is nie, is nie in kontant uitbetaal
baar nie”.

2. Samestelling

11. Wysig item 4.5 om te lui: “ ‘n Kerkraad kan in verband
met studieverlof die advies van die ring/ringskommissie inwin”.

2.2 Een
dosent uit Dogmatologie).
elkeen van die Fakulteite
van Teologie
(Departement
Die Fakulteite
benoem

Motivering
Die meeste items van die reglement begin tans met
“Dat” en dit lees nie maklik nie.

2.3 Die predikant in algemene sinodale diens met opdrag
Leer en Aktuele Sake.

Dagbestuur Sinodale Kommissie Wes-Transvaal

2.4 Predikante in sinodale diens met opdrag Leer en Ak
tuele Sake

B17.11.6.2 Uitbetaling van verlof
Die Sinode besluit dat ten minste twee maande van
predikante se gewone verlof en twee maande langverlof uit
betaal kan word wanneer ‘n leraar ‘n beroep aanvaar of
emeriteer.

2.5 Drie deskundige lede benoem deur die Algemene
Sinode

—

Motivering
Die huidige beperking van 30 dae gewone en 45 dae langverlof is onrealisties mm.

2.1 Een verteenwoordiger van elk van die Sinodes

self hierdie persone.

3. Opdrag
Die kommissie adviseer die Algemene Sinode in verband
met alle sake rakende Leer en Aktuele Sake.
4. Konstituering

Dagbestuur Sinodale Kommissie Wes-Transvaal

4.1 By die konstituering word ‘n voorsitter, ondervoorsit
ter en skriba verkies.

B1712 Verhouding tot Feder&e Vroueraad
Volksb&ang (FVRV)

4.2 Die Dagbestuur bestaan uit die voorsitter, ondervoor
sitter, skriba en nog twee lede.
Motivering

Die Sinode neem hierdie Addendum nie weer in die Kerkordeboek op nie.

Baie in die bestaande reglement is onnodig of vanselfspre
kend.

—

Motivering
Dit is nie sO aktueel dat dit opgeneem hoef te word nie.
—

Dagbestuur Sinodale Kommissie Wes-Transvaal

B17.13 Rig~yne vir die koordinering van die
barmhartigheidsdienste van die Ned
Geref Kerk
Die Sinode neem die riglyne nie weer in die Kerkordeboek
op nie.
Motivering
Dit is nie sO aktueel dat dit opgeneem hoef te word nie.
—

Dagbestuur Sinodale Kommissie Wes-Transvaal

Bi 7.14 Funksionele beIeidsbes~uite
Die Sinode versoek die Algemene Regskommissie om die
Funksionele Beleidsbesluite by te werk en te behou

—

Dagbestuur Sinodale Kommissie Wes-Transvaal

B17.16 Reglement vir die ASSK
Die Algemene Sinode vervang die bestaande Reglement met
die volgende:
1. Naam
Die Algemene Kommissie vir Sending
2. Samestelling
2.1 Een verteenwoordiger van elk van die Sinodes.
2.2 Die predikant(e) in algemene sinodale diens met opdrag
Sending.
2.3 Een dosent in Sendingwetenskap uit elkeen van die
teologiese fakulteite. Die Fakulteite benoem self hier
die persone.
2.4 Predikante in sinodale diens met opdrag Sending
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3. Opdrag
Die kommissie adviseer die Algemene Sinode in verband
met alle sake ten opsigte van sendingbeleid.

4. Konstituering
4.1 By die konstituering word ‘n voorsitter, ondervoorsit
ter en skriba gekies.
4.2 Die Dagbestuur bestaan uit die voorsitter, ondervoor
sitter, skriba en nog twee lede.
Motivering
Baie in die bestaande reglement is onnodig of vanselfspre
kend.
—

Dagbestuur Sinodale Kommissie Wes-Transvaal

B17.17 Reglement vir die AKDB
Die Algemene Sinode vervang die bestaande Reglement met
die volgende:

B17.17.2 Item 4.6 — Kapelaan-generaal
Die Sinode bewoord item 4.6 van die Reglement vir die
AKDB soos voig: “Die Kapelaan-generaal van die Gevan
genisdiens of, indien hy nie ‘n leraar van die Nederduitse
Gereformeerde Kerk is nie, sy verteenwoordiger wat ‘n le
raar van die Nederduitse Gereformeerde Kerk moet wees
en wel met adviserende stem”.
Motivering
Soos die item nou daar staan, gee dit sittingsreg op ‘n kom
missie van die Algemene Sinode aan ‘n persoon wat moont
uk leraar van ‘n ander kerk kan wees.
—

B17.17.3 Item 6.12 — Versiaglewering
Die Sinode skrap item 6.12 van die Reglement van die
AKDB.
Motivering
Dit is vanselfsprekend.
—

1. Naam
Die Algemene Kommissie vir die Diens van Barmhartig—
heid
2. Samestelling
2.1 Een verteenwoordiger van elke Sinode
2.2 Die predikante in sinodale diens met opdrag Diens van
Barmhartigheid.

Motivering
Hier word bevoegdhede aan die AKDB toegeken wat horn
nie toekom nie. Dit is nie nodig dat daar iets in die plek daar
van kom nie, want dit is vanselfsprekend dat die Algemene
Sinode hierdie reglement mag wysig.
—

2.5 Een dosent uit elkeen van die Teologiese Fakulteite. Die
Fakulteite benoem self hierdie persone.
3. Opdrag
Die kommissie adviseer die Algemene Sinode in verband
met alle sake ten opsigte van die beleid wat gevolg moet
word in die diens van barmhartigheid.
4. Konstituering
4.1 By die konstituering word ‘n voorsitter, ondervoorsit
ter en skriba gekies.
4.2 Die Dagbestuur bestaan uit die voorsitter, ondervoor
sitter, skriba en nog twee lede.
Motivering
Baie in die bestaande reglement is onnodig of vanselfspre
kend.
—

Dagbestuur Sinodale Kommissie Wes-Transvaal

B17.17.1 Item 4
Die Sinode skrap in item 4 van die Reglement vir die AKDB
die woorde “tydens sy gewone vergaderinge”.
Motivering
Die Algemene Sinode het nog nooit jets anders as gewone
vergaderinge gehou nie. Dit is ook die Algemene Sinode se
prerogatief om tydens ‘n hipotetiese buitengewone ver
gadering nuwe lede op die AKDB aan te wys.
—

Dagbestuur Sinodale Kommissie Wes-Transvaal

Dagbestuur Sinodale Kommissie Wes-Transvaal

B17.17.4 Item 9 — Wysiging van reglement
Die Sinode skrap item 9 van die Reglement van die AKDB.

2.3 Die predikant in algemene sinodale diens met opdrag
Diens van Barmhartigheid.
2.4 Drie deskundige lede deur die Algemene Sinode be
noem.

Dagbestuur Sinodale Kommissie Wes-Transvaal

Dagbestuur Sinodale Kommissie Wes-Transvaal

B17.18 Reg~ement vir die AKAE
B17.18.1 Item 1
Die Sinode skrap item 1 van die Reglernent van die AKAE.
Motivering
Dit is swak Afrikaans en oorbodig.
—

Dagbestuur Sinodale Kommissie Wes-Transvaal

B17.18.2 Item 2
In item 2 van die Reglement van die AKAE skrap die Sinode
die woorde “elke gewone vergadering van”.
Motivering
Die Sinode kan ook by ‘n buitengewone vergadering kom
missies aanwys.
Dagbestuur Sinodale Kommissie Wes-Transvaal
B17.18.3 Item 2.5 — Kapelane-generaal
Die Sinode herformuleer item 2.5 van die Reglement van
die AKAE soos volg: “Die Kapelane-generaal van die SA
Weermag, die SA Polisie en die SA Gevangenisdiens of, in
dien hulle nie Ieraars van die Nederduitse Gereformeerde
Kerk is nie, hulle verteenwoordigers wat Ieraars van die
Nederduitse Gereformeerde Kerk moet wees en wel met ad
viserende stem”.
Motivering
Soos die item nou daar staan, gee dit sittingsreg op ‘n kom
missie van die Algemene Sinode aan persone wat moontlik
leraars van ander kerke kan wees.
—

Dagbestuur Sinodale Kommissie Wes-Transvaal
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B17.18.4 Item 5.2.1
Die Sinode skrap item 5.2.1 van die Reglement van die
AKAE
Motivering
Item 5.2.2 sê aireeds dat daar ‘n voorsitter, onder-voorsitter
en skriba moet wees (vgl KO Art 25). Dit is ‘n onding dat
daar dan ook flog staan: “indien nodig” — geen vergade
ring kan sonder hierdie persone gehou word nie.
—

Dagbestuur Sinodale Komissie Wes-Transvaal

Bi 7.23 Name vir gros~yste by die beroeping
van predikante
Die Algemene Regskommissie word versoek om die moont
likheid dat gemeentelede flame mag voorlê vir groslyste by
die beroep van ‘n predikant te ondersoek.
Motivering
Die lidmate behoort ‘n groter inspraak te kry by die beroe
ping van predikante.
—

Sinodale Kommissie Wes-Transvaal

Bi 7.19 ArgiefregHement

B1 7.24 Handoplegging

B17.19.1 Item 4.5 Samestelling van die Algemene
Argiefkommissie
Die Sinode versoek die Algemene Sinode cm punt 4.5 van
die Argiefreglement te wysig sodat die Algemene Argief
kommissie flue net uit amptenare sal bestaan nie maar ook
Iede van die verskilleride sinodale argiefkommissies sal
insluit.

Die Sinode versoek die Algemene Sinode om aandag te
skenk aan item 7.3.2.8 van die Reglement vir die status van
predikante en proponente wat lui: “‘n eertydse predikant
wat in sy amp herstel word, word nie weer met oplegging
van hande bevestig nie”.

Motivering
Dit is die enigste kommissie van die Algemene Sinode
waarop net predikante in sinodale diens dien.
—

Sinode Wes-Transvaal

B1 7.20 Katkisasie ipv kategese
Die Algemene Sinode besluit cm die woord “kategese” orals
in die Kerkorde en Reglemente van die Algemene Sinode te
vervang met “katkisasie”.

Motivering
1. Die handoplegging is geen ordening wat op sakramen
tele wyse besondere ampsgawes meedeel nie, maar
teken van algehele toewyding aan die amptelike diens
en beklemtoon die ems van hierdie lewenslange verbinte
nis. Die Ieraar ontvang egter flue met die handoplegging
‘n “onverliesbare karakter” nie en daarom behoort hy
weer die hande opgelê te word as hy na herstel van sta
tus in ‘n gemeente bevestig word. In die hg van item
7.3.2.7 behoort so ‘n persoon net proponentstatus te
he. (Vgl ook Item 2.1 tot 2.1.2) Item 7.3.2.8 behoort
geskrap te word.
—

Motivering
Die vreemde woord “kategese” klink na baie jare nog steeds
ongemaklik op die ore van lidmate en hulle het dit nog nie
aanvaar nie. “Katkisasie” is ‘n beter Afrikaanse woord wat
al eeue lank burgerreg geniet.
—

Dagbestuur Sinodale Kommissie Wes-Transvaal

B 17.21 Afvaardiging na en samesteI~ing van
die Algemene Sinode
Die Sinode gee aan die Algemene Regskommissie opdrag
cm ‘n studie van KO Artikel 38 en 35.7 te doen oor die be
ginsel van verteenwoordiging op die Algemerie Sinode.
Motivering
Daar word dikwels stemme gehoor wat vra dat die sinodes
proporsioneel in die Algemene Sinode verteenwoordig moet
word, terwyl ander voel dat die afgevaardigdes wat die Al
gemene Sinode bywoon, flue altyd genoeg georgrafies ver
spreid is nie. Sou die afvaardiging van elke sinode na die
Algemene Sinode nie moontlik bereken kon word volgens
die aantal ringe per sinode nie? Sou die sinodes flue een
predikant en een kerkraadslid per ring kon afvaardig nie?
—

Dagbestuur Sinodale Kommissie Wes-Transvaal

Bi 7.22 Wykskerkrade
Die Sinode gee aan die Algemene Regskommissie opdrag
cm ‘n stelsel van wykskerkrade te ondersoek. Besondere
aandag meet gegee word aan ‘n sogenaamde verkleinde
sentrale kerkraad en aan die magte en bevoegdhede van
wykskerkrade. Aan sinodes word geleentheid gegee om in
sette by die Algemene Regskommissie te lewer.
—

Dagbestuur Sinodale Kommissie Wes-Transvaal

Sinode Wes-Transvaal

B17.25 Die kerkregt&ike posisie van predi
kante in diens van die kerkverband
Die Sinode aanvaar die volgende werkswyse vir die beroe
ping van predikante in diens van die kerkverband:
“‘n Meerdere vergadering beroep ‘n predikant vir diens op
breëre terrein. Per ooreenkoms word (in samewerking met
die ring) met ‘n plaaslike gemeente gereël dat hy daar beves
tig en ingeskakel sal word indien dit moontlik is. Die werk
las wat hy in die gemeente sal dra, asook verantwoordehik
heid vir vergoeding, word per ooreenkoms gereeh”.
Die Sinode versoek die Algemene Regskommissie om, in
dien nodig, die Reglement vir Status van Predikante en
Proponente so te wysig dat bogenoemde werkswyse geIm
plementeer kan word.
Motivering
Die volgende studiestuk dien as motivering
—

Sinode Noord-Kaapland

DIE KERKREGTELIKE POSISIE VAN GEORDENDES IN DIENS
VAN DIE KERKVERBAND
1. INLEIDING
Ons is bewus daarvan dat dit ‘n cu-cu probleem is. Daar
is sekerlik al baie hiermee geworstel. Maar dit beteken
darem sekerlik flue dat daar nie weer hieroor gedink kan
word en krities na ons beleid gekyk kan word nie.
2. HUIDIGE STELSEL
2.1 Volgens die “Reglement vir die status van predikante
en proponente” (Algemene Sinode 1986) kan enige ge
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ordende net “voile status” van predikant he indien hy
aan ‘n gemeente verbonde is. Diegene wat nie op die
oomblik aan ‘n gemeente verbonde is nie, het ook die
voile status van predikant, maar “met beperkte amps
werk”.
Volgens die beskrywing van wat met Ig uitdrukking be
doel word, kom dit voor asof huile op uitnodiging enige
taak van die gewone gemeenteieraar kan verrig. (Vgl
Pt 2.2.3 van die betrokke reglement.) Die verskil lé
daarin dat huile nie as Ieraars in ‘n spesifieke gemeente
dien nie. Hulie kan we) in die amp van ouderling of dia
ken gekies word, en so in die kerkraad dien.
‘n Verdere gevoig is dat huile nie ipso facto na meer
dere vergaderings afgevaardig word nie soos die geval
is met enige ander predikant wat in gemeentelike diens
staan. Hulie het nie ipso facto ‘n regerende funksie nie.
2.2 Ons is bewus daarvan dat sekere kerkregteIike begin
sels ten grondsiag van die huidige stelsel lê, oa:
2.2.1 Christus is die hoof van sy kerk. Alle ordereëlings
moet hiermee rekening hou en hiertoe meewerk.
2.2.2 Elke plaaslike gemeente is volledig kerk.
2.2.3 Die kerkverband kan alleen bestaan as daar plaasiike
gemeentes is wat saamkom. Meerdere vergaderings
bestaan uit afgevaardigdes van piaaslike gemeentes.
Nou moet egter ook rekening gehou word met die
beginsel wat in aantekening 20. 1 van Bapelinge van
Noord-Kaapland 1 983 uitgestippei word: “Die kerk
like gesagwaarmee die vergadering beklee is, kom
van Christus en nie uit die gemeente nie, maw kerk
raadslede is nie verteenwoordigers van hulle onder
skeie wyke nie. Hul opdrag moet van Christus korn
en verantwoording is aan Christus verskuldig.”
2.2.4 Hierdie beginsel kan ook deurgetrek word na die
werking van meerdere vergaderings. Sodoende word
vasgehou aan die waarheid wat onder punt 2.2.1
genoem is.
2.2.5 Die tradisionele opvatting is dat die besondere ampte
aan ‘n plaaslike gemeente verbonde is. ‘n Persoon
kan dus aileen die ieraarsamp beklee as hy deur ‘n
plaaslike gemeente beroep en georden is.
“‘n Meerdere vergadering het geen reg om ooit enige
ampsdraer te kies nie.” (Dr P Rossouw: Kerkver
gaderings, bI 17)
2.2.6 ‘n Predikant kan dus slegs wanneer hy eers voorheen
deur ‘n gemeente beroep en georden is, ampshalwe
in diens van die kerkverband staan. Maar in diens van
die kerkverband verloor hy dee) van sy regerende
funksie omdat hy nie “outomaties” na ‘n meerdere
vergadering afgevaardig word nie.
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‘n Leraar in diens van die kerkverband kan dus ampte
uk geen of baie mm inspraak he as daar oor die werk
en beleid in die betrokke kerkverband gepraat word.
Daar is we) die vergunning dat hy met adviserende stem
teenwoordig kan wees as sy terrein van werk bespreek
word. Maar werklike deelname word horn ontneem. Hy
kan by dan nie in die Moderatuur verkies word nie, en
ook nie stem nie.
3.2. Ons is nie oortuig dat die Christus-regering so ten beste
gedien word nie. Baie van die bekwarne manne wat Hy,
net soos a) die ander, vir sy voltydse diens geroep en
toegerus het, word die geleentheid ontsê om mee te
help daartoe dat Hy sy kerk regeer.
3.3 Word daar nie ‘n onregverdige onderskeid teweegge
bring tussen geordendes in voltydse diens van sy kerk
nie?
3.4 Is die kerkverband minder “kerk” as die plaaslike kerk?
Kan die Here nie ook iemand deur die kerkverband tot
sy diens roep nie? Dit gebeur eintlik vandag as by sino
dale kommissies iernand beroep vir sinodale diens. Is
dit werklik nodig dat so iemand eers deur ‘n gemeente
beroep moes wees voordat hy georden kan word, en
dus met die status van predikant in diens van die kerk
verband kan staan? Kan ‘n proponent nie ook bekwaam
wees vir so ‘n taak nie en direk beroep word nie? Dit
lyk tog of ons hier onderskeid moet tref tussen amp van
leraar aan die een kant, en die van ouderling/diaken aan
die ander kant.
3.5 Predikante wat as ouderlinge na meerdere vergade
rings afgevaardig word, ontneem die ongeordende
(“gewone”) ouderlinge hulle plek. Die noodsaaklike ba
lans word versteur in die samestelling. Kundige en be
kwame ouderlinge word die geleentheid ontneem orn
meerdere vergaderings by te woon en om hulle bydrae
te lewer.
3.6 Tans het kapelane, wat dikwels ook in diens van die
kerkverband werk, ipso facto sitting in meerdere ver
gaderings, omdat hulle in ‘n gemeente bevestig is. Hier
het ons eintlik a) self ‘n voorbeeld geskep van hoe so
‘n probleem hanteer kan word.
3.7 Hoekom kan predikante in diens van die kerkverband
nie ook ipso facto lede van die meerdere vergadering
wees nie, soos die geval is met predikante in gemeente
like diens? Of ‘n mens kan die vraag stel: Hoekom moet
gemeentepredikante ipso facto dee) uitmaak van die
afvaardiging van die kerkraad na die ring en die sinode?
Is dit nie maar ‘n praktiese reeling met die oog op die
welsyn van die kerk en die Christus-regering nie? Sal
sodanige reeling met betrekking tot predikante in breëre
kerkilke diens nie ook tot sodanige welsyn wees nie?
Hier moet veral in gedagte gehou word dat af
gevaardigdes eerstens in diens van Christus staan. (Vgl
Pt 2.2.3)

3. ENKELE PUNTE VAN KRITIEK TEEN HUIDIGE STELSEL
3.1 Bekwame geroepenes word op ‘n syspoor gepiaas in
die kerklike lewe. Dit is gewoonlik manne met beson
dere gawes wat in diens van die kerkverband geroep
word. Terwyl kollegas in gemeentelike bediening vanwee die leraarsamp ipso facto na die ring en sinode af
gevaardig word, kan dit in hul geval alleen geskied as
hulle as ouderling afgevaardig word. Dit kan wees dat
hulle op ‘n sekere tydstip nie as ouderling dien nie, of
mag dien nie. (Vgl Noord-Kaapland 1983 Bepaling
15.3.3)

4. MOONTLIKE OPLOSSINGS
4.1 Meerdere vergaderings kan ook iemand tot die amp van
predikant beroep en orden net soos ‘n plaaslike kerk
raad dit kan doen. Op voetspoor daarvan dat ‘n
predikant as vanseltsprekend lid is van die kerkraad wat
horn beroep het, is hy dan ook lid van die meerdere ver
gadering wat horn beroep het en in wie se diens hy
staan.
4.2 ‘n Plaaslike kerkraad besluit om (in oorleg met die meer
dere vergadering) ‘n predikant te beroep en te beves
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tig, maar om horn dan vir diens aan die meerdere ver
gadering beskikbaar te stel.
4.3 ‘n Sintese van bogenoernde twee moontlikhede is ver
kieslik: ‘n meerdere vergadering beroep ‘n predikant vir
diana op breëre terrein. Per ooreenkorns reel hy met ‘n
plaaslike gemeente (in samewerking met die ring) dat
hy daar bevestig sal word en inskakel. Die werkias wat
hy in die gemeente sal dra, asook verantwoordelikheid
vir vergoeding, word per ooreenkoms gereël. Dit is die
huidige reeling in verband met bale van die kapelane,
met die verskil dat in hulle geval die ooreenkoms aan
gegaan word tussen die staat en die plaaslike kerkraad.
Hierdeur kan sulke predikante nog altyd algemeen
gemeentelike werk doen (wel in beperkte sin) en hou
hulle kontak met hierdie belangrike deel van die kerk
like ewe.
Hulle word ook (soos alle gemeentepredikante) “van
die grond af” ingeskakel in die regerende taak omdat
hulle lid is van die kerkraad, ring en sinode.
Die “kiug” dat ‘n gemeente iemand wie se naam reeds
aan horn voorgeskryf is, moet “beroep”, word hierdeur
ook uitgeskakel.

B17.26 Herstel van status: J Schnetler
Die Sinodale Kommissie het die aansoek om herstel van sta
tus van die broer in behandeling geneem en besluit om die
aansoek positief te steun. Aangesien daar sprake van er
gerlike sondes was soos omskryf in Kerkorde Artikel 66.3.4,
word die saak aan die Algemene Sinode voorgele.
Ingesluit hierby dan ook die relevante stukke in die verband.
—

Sinodale Kommissie SWA

LET WET: Die stukke is in die leer van die skriba en sal aan
die Tydelike Kommissie vir Regte besorg word.

B18 AMPSBED~EMNG EN EVANGE
USASfiE

dehinge Algemene Sinode
31 .4.2.2.3) te heroorweeg.

2. aanvaar dat Bybelverspreiding nooit anders as geregver
dig kan wees nie;
3. erken dat Bybelverspreiding op verskeie wyses kan
geskied;
4. spreek sy dank uit teenoor alle gelowiges en instansies
wat hulle Goddelike opdrag toy Bybelverspreiding ampte
Ilk en nie-amptelik nakom, en moedig hulle aan op hier
die weg;
5. roep sy lidmate weer eens op tot andersteuning van die
amptelike Bybelverspreiding deur middel van die Bybel
genootskap van SA;
6. versoek die Algemene Sinode om in die hg van
bogenoemde sy standpunt soas besluit in 1 982 (Han-

1320, punt
Sinode OVS

B18.2 Ondersoek na
beroepstelsel

verandering

in

Die sinode versoek die Sinodale Kommissie vir Ampsbedie
ning en Evangehisasie (SKAE) en die Sinodale Regskommis
sie (SRK) om ondersoek in te stel na:
1 .1 die vervanging van die huidige beroepstehsel met ‘n
ander stelsel.
1.2 Die moonthikheid dat omruihing van standplase nie net
om mediese redes nie kan plaasvind.
Die saak word ook verwys na die Algemene Kommissie vir
Ampsbediening en Evangehisasie (AKAE) en die Algemene
Regskommissie (ARK).

18.3 Leraars in buitelandse diens
1. Die Algemene Sinode besluit om predikante wat hidmate
in die buiteland bearbei, te beskou as predikante in diens
van die Kerk in breë verband en sander gemeentelike
koppeling. Vir die praktiese uitvaering van hulle werk
word huhle volgens ‘n geskrewe ooreenkoms met die
Owerheid in diens gestel.
2. Die Algemene Sinade aanvaar slegs verantwoordelikheid
vir die pensioenaandeel en groepversekering van die
betrokke leraars, waar dit van toepassing mag wees.
3. Die Algemene Sinode keur goed dat die doop- en be
lydende lidmateregisters ten opsigte van alle buitelandse
lidmate deur een gemeente hanteer sal word. (Om ver
skeie redes word Pretoria-Oos aanbeveel).
4. Die Algemene Sinode dra dit aan die nuwe Algemene
Sinodahe Kommissie op am inisiatief te neem in die op
stel van die ooreenkoms waarna in punt 1 verwys is.
5. Die Algemene Sinode maak hierdie beshuite onmiddehhik
van krag.

Bi 8.1 Byb&verspreiding
Die Sinode van die OVS:
1. stel dit as sy oortuiging dat Bybelverspreiding die onver
vreembare opdrag van God aan Sy kinders is;

1982, N

Sinode Noord-Transvaal

B18.4 Jaar van gebed
Die sinode besluit am die AKAE te versoek am ‘n Jaar van
Gebed landswyd uit te roep en laat dit aan die AKAE oar
am te besluit watter jaar dit sal wees. Lidmate maet in die
jaar weer opgeroep ward am deur middel van diepgaande
skaling en studie bewus gemaak te ward van hierdie
genademiddel wat ander ahle amstandighede aangewend
kan ward.
Sinade OVS

B 18.5 Kort kursus in finansies as deeK van
Teologiese Opleiding
Die Algemene Sinode ward versoek am aan die anderskeie
teologiese apleidingsentra te vra am ‘n kart kursus in
gemeentehike finansies in te stel in die totale kursus van
teolagiese studente.
Sinade Oos-Transvaal
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22. GROETEBOODSKAPPE VAN ANDER KERKE
Soos in die Versiag van die Kommissie van Orde gestel, is
‘n aantal binnelandse en buitelandse kerke uitgenooi om
skriftelike groeteboodskappe aan ons te stuur vir voorlegging
aan die sinode.
Tydens die finale inhandiging van die stukke van hierdie
agenda aan die drukkers was nog net die groeteboodskappe
wat hieronder volg, voorhande. Die ander boodskappe wat
ontvang word sal tydens die opening van die sinode as
aparte stuk, voorgelé word.

22.1 THE PRESBYTERIAN CHURCH OF
SOUTHERN AFRICA
On behalf of the General Assembly of the Presbyterian
Church of Southern Africa, I send warm Christian greetings
to the General Synod of the Nederduitse Gereformeerde Kerk
and pray for God’s blessings on your deliberations. May His
name be glorified and His sovereignty be proclaimed in all
you say and do.
This has been a momentous year in South African history;
the Christian Church in this country cannot help but be af
fected profoundly by the changes that are taking place. In
deed, we have seen God’s hand in the area of our relation
ships with one another, as representatives of widely differ
ing traditions and viewpoints have come together and
agreed on a common approach to a conference of all the
Churches in South Africa. I believe the Spirit is moving
amongst us and pray that we will be responsive to what
He is doing and that we will follow his agenda, rather than
one dictated by our own particular bias or viewpoint, what
ever that may be. This conference offers Christians an
opportunity to come together and, by God’s grace, to deal
with issues that have caused deep divisions within the body
of Christ for many years. It could be a turning point in the
history of the Christian Church in this country and a power
ful witness to a divided and deeply disturbed society.
I also pray that you and we, in our Synod and General As
sembly, will discern more of what God is doing in our soci
ety and what the Spirit is saying to the Churches. In a time
when so many ideas and ideologies are in the melting pot,
and many are uncertain what the future holds for them, the
Good News of Jesus Christ needs to be heard and his will
for us boldly proclaimed. The Church needs to give a lead
in actions, as well as words, so that the Kingdom of God
is not only proclaimed, but made visible in our life together.
May God bless you richly in all you do and make you a bless
ing to others.
A. RODGER
GENERAL SECRETARY AND
CONVENER OF THE ECUMENICAL RELATIONSHIPS
COMMITTEE OF GENERAL ASSEMBLY

22.2 CHURCH OF ENGLAND IN SOUTH
AFRICA
10th July 1990
To: Our Brothers and Sisters in Christ
Die Nederduitse Gereformeerde Kerk

On behalf of the Church of England in South Africa I send
all the members of the Synod of the NGK warm fraternal
greetings.
We owe much to the NGK. From 1807 to 1834 for a period
of twenty seven years the Council of the Groote Kerk al
lowed the Cape Town congregation the use of its building
for Church of England services. What a wonderful witness
by one Christian church to another. We have never forgotten
it.
We are grateful that both our churches are rooted and
grounded in the Protestant Reformation. Our doctrinal state
ments take their stand on the supreme authority of God’s
Holy Word — the Bible. On the sole sufficiency of Christ’s
atonement on the Cross. On salvation only by grace through
faith in Christ. On His return in glory. Never has it been more
essential to hold fast to these great truths and proclaim them
with full conviction.
The NGK has always stressed the necessity of a ministry
which is properly trained and fully equipped.
Our church shares that same emphasis and last year in the
providence of God we were enabled to open our own theo
logical college at Kalk Bay, Cape. It is possible that in due
couse we may be able to co-operate in the matter of train
ing for the ministry on which so much depends?
All around the world nations and, worse still churches, that
once were Christian and Protestant have become largely hu
manistic. Eternity has become a myth, instead of a fearsome
or joyful reality. Right and wrong is decided by the wind of
public opinion and not by God’s Word. Christian values are
being broken down, or have already been broken down in
our country and society.
Friends and Brethren of the NGK this state of affairs is criti
cal. Left alone it an only result in corruption, destruction and
divine judgement.
May God therefore give to your Synod, all the grace, wis
dom and power needed to meet the challenge of the times
and may He glorify His Holy Name through you.
PRESIDING BISHOP
BISHOP J J B BELL

22.3 CHURCH OF THE PROVINCE OF
SOUTHERN AFRICA (ANGLICAN)
Die eenheid van broers en susters in die geloof van ons Salig
maker Jesus Christus word deur die Heilige Gees openbaar
as iets wat uiters behaaglik aan ons Hemelse Vader is. Ons
bid dus dat hierdie boodskap van groete en welwillendheid
namens die Iidmaatskap van die Kerk van die Provinsie van
Suider Afrika aan ons broers en susters van die Nederduitse
Gereformeerde Kerk (wat tans in Sinode te Bloemfontein
byeenkom) nie net ‘n daad van Christelike beleefdheid mag
wees nie maar ook ‘n daad van nederige gehoorsaamheid
om die Wil van God. Ons bid dat ons, sowel as u, mag leer
om vorentoe te gaan verenig in liefdevolle vertroue onder
die leiding van die Heilige Gees, dat ons, sowel as u, mag
leer om ons vele tekortkominge om gehoorsaam aan daardie
leiding te wees, te bely en dat ons saam mag strewe om,
in hierdie land wat ons almal Iiefhet, getuies te wees van
die Heerlikheid van God en die Naam van Jesus Christus.
The unity of brothers and sisters in the faith of our Saviour
Jesus Christ is revealed by the Holy Spirit to be a thing most

GROETEBOODSKAPPE

452

pleasing to our Heavenly Father. We pray then that this mes
sage of greeting and goodwill on behalf of the membership
of the Church of the Province of Southern Africa, to you
our brothers and sisters of the Nederduitse Gereformeerde
Kerk (assembled in Synod at Bloemfontein) may be not only
an act oF Christian courtesy, but also an act of humble obe
dience to the Divine Will.
We pray that we as well as you may learn to go forward
united in loving trust under the guidance of God’s Holy Spirit,
that we as well as you may learn to confess many failures
to be obedient to that guidance, and that together we may
seek to witness to God’s glory and the name of Jesus Christ
in this land which we all love.
THE REV. CANON WINSTON NJONGO NDUNGANE
PROV EXECUTIVE OFFICER
1990.06. 14

22.4 THE METHODIST CHURCH
SOUTHERN AFRICA

Ons vra vriendelik dat u in u voorbidding ook saam met ons
aan hierdie groot uitdaging sal dink.
Oud. Agostinho Sousa e Silva — Moderator
Oud. Joaquim Valadas — Skriba
Dit gaan goed met die werk hier in Portugal, en daar kom
nou ‘n bietjie meer groei, veral na die verjonging en
verinheemsing wat ingetree het met die aanstelling van ds.
Antonio Torre. Vermeerdering van jong werkkragte is nood
saaklik.
DS. P.A. PIENAAR
22.3.1990

22.6 FREE CHURCH OF SCOTLAND
OF

13 June 1990
Dear Fellow-Christians
On behalf of The Methodist Church of Southern Africa I
greet you in the name of our Lord Jesus Christ.
As our annual Conference ends in Welkom, so your Gene
ral Synod will be beginning in Bloemfontein. This reminds
us how closely linked we are in the work of the Lord and
in this land of South Africa. You will be taking important
resolutions about your Church’s stance on events in our
land: we also will be making important decisions that will
affect our understanding of the will of God for our lives.
We will pray for you as you meet in what could be your most
significant Synod for many years, if not your most signifi
cant Synod ever.
We ask you to pray for us as we also face these crucial days.
Your Moderator has led your Church boldly and has correctly
interpreted the spirit of the times. We thank God for him
and for what he has done.
It is our prayer that as we prepare to enter a new South Afri
ca the people of Jesus Christ may be more closely united
in Him. Thus we will be able to witness more powerfully
to the Word of God and be able to make the Christian contri
bution to a new society that will lead it in God’s way.
May we be one so that the world may believe.
Yours in Jesus’ Name
S. MOGOBA
PRESIDING BISHOP

Though as regards particular issues our two Churches are
in different situations it is still true that we confront toge
ther the same forces which are hostile to our maintenance
of the Christian faith in its true and Biblical expression. We
face — even from within certain sections of the professed
ly Christian Church — attempts to rewrite theology accord
ing to a new and unacceptable hermeneutic, which obscures
the perspicuity of Scripture in the interests of pre-conceived
concepts. This has resulted not only in abandonment of a
Biblical theology but also in repudiation of a Biblical system
of ethics with the breakdown in law and order on the wider
scale which that encourages.
As you know the Free Church of Scotland has consistently
held to what We call the “establishment principle” — i.e.
we believe that as Church and State are both institutions
of God they should be mutually helpful and supportive. We
hold to the ideal of a Christian State supporting a Christian
Church though in our present pluralistic society ours is a
minority voice and testimony. We do not concede to the
State and right to interfere in the internal management of
the Church. The Disruption between Church and State in
1843 was over the Church’s determination to maintain the
“Crown Rights of Jesus”. By the same token we do not con
sider it within the Church’s province to interfere in the day
to day management of civil affairs. But where civil
administration raises matters of national and public right we
consider it our duty to remind governments of their duty to
God. So year by year from our General Assembly there go
to departments of government resolutions and statements
that tell how we assess the moral quality of policies being
pursued.
May you know the leading of the Spirit of God in all the
deliberations of your Synod and may the outcome be for
the furtherance of the gospel of grace and the peace of your
country.
Yours sincerely

22.5 IGREJA REFORMADA EM PORTUGAL
Geliefde broeders,
Die Sinode van die “Igreja Reformada em Portugal” groet
u baie hartlik en bid u Gods rykste seen toe met u belang
rike vergadering vanjaar.
As lidkerk van die Ned. Geref. Kerkfamilie wat deur u visie
en inisiatief hier in Europa geplant is, neem ons nood
gedwonge al meer kennis van die nuwe deure wat tans vir
die uitbreiding van die Evangelie alhier geopen word.
In Dos-Europa as gevolg van die dramatiese veranderinge
op die voetspoor van “glasnost” (verheldering) en “peres
troika” (herstruktureringl, en in Wes-Europa as gevolg van
die verdwyning van grense in die nuwe “Verenigde Euro
pa” van 1992.

G. GRAHAM
CLERK OF ASSEMBLY

22.7 CHRISTIAN REFORMED CHURCH IN
NORTH AMERICA
Esteemed Brethren:
As co-members of the Reformed Ecumenical Council, the
Christian Reformed Church in North America is pleased to
extend greetings to your General Synod, meeting from 1 6
to 26 October, 1 990, in Bloemfontein. We are aware of the
far-reaching and fundamental matters that are on your agen
da.
It is our prayer that the Holy Spirit may guide you into the
truth of the Holy Scriptures and strengthen you in your obe
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dience to the Word of God. You are called in a momentous
and crucial time in your church and national life to give a
strong and clear witness to the will of God, not only to your
large and significant church membership but to all Christians
and peoples of South Africa as well as to the entire Chris
[ian and secular worlds.
We trust that the teaching of the Scriptures and the lessons
of God’s providence in these times may deeply impress upon
you the need to exercise your leadership with humility and
courage, with the assurance of God’s forgiveness for and
promises to those who put their trust in Him, whom we
know through Jesus Christ our Savior and Lord.
We shall await with deep Christian concern the report of
your proceedings and sincerely hope they will serve the glory
of God, the well-being of your church, and contribute sig
nificantly to the peace, justice, and prosperity of all the
citizens of the Republic of South Africa.
For the Christian Reformed Church in North America
lnterchurch Relations Committee
CLARENCE BOOMSMA
ADMINISTRATIVE SECRETARY
25 June 1990

22.8 UNION NATIONALE DES EGLISES
REFORMEES EVANGELIQUES
INDEPENDANTES DE FRANCE
GENERAL SYNOD

—

DIE NEDERDUITSE GEREFORMEER
DE KERK

Dear brothers and sisters,
It is very willingly that, in the name of the Commission Per
manente, I respond to your invitation to send you a mes
sage on the occasion of your next General Synod. This meet
ing assumes a very great importance for everything concern
ing the life of your communities, as well as for the message
you will be announcing in your country. We have followed
with gratefulness the recent events which have taken place
in your country. This present period of transition is opening
doors for the future. May peaceful procedures and dialogue
triumph over violence! There are many reasons to be hope
ful, but we realise that there is also the risk of setbacks.
That is why we persevere in our prayers for you, that South
Arica might become an example for every nation.
During your Synod you will be dealing with the revision of
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the text of “Church and Society”. I would like to be in
formed of the results of your labours and to receive the to
tality of the document in its up-to-date version. Personally,
I read with interest ~ 304 to 308. It is probably necessary
to continue in the same direction. Although the Church is
not called 10 recorrirriend any one particular political syslelrr,
it has the responsibility of keeping a wakeful and critical eye
on the authorities (in a country), that they be faithful to their
vocation, that of dispensing justice to all those who make
up the nation.
The political problems, as well as social and economic ones,
are considerable. Mr Gerard ELDIN, who represented us at
the Seminar at Mamelodi, has given us a report to those days
devoted to poverty and underdevelopment in Africa, and the
role the Churches play. In this field, as in others, we need
to share our experience, for we are all concerned, at differ
ent levels, it is true.
The question of how to express the unity of the Body of
Christ is one of our concerns, too. Our Synods are trying
to define the nature of our intereccesiastical relations within
France and in the rest of the world, in spite of the fact that
we are only a small group of Churches.
Dear brethren and sisters, I am very happy that I shall soon
be meeting Professor HEYNS personally when he goes
through Paris, and also attending the reception which will
take place at the Headquarters of the France Protestant
Federation. Everything which contributes to a better under
standing is a good thing.
We have already been praying for the Churches in Southern
Africa, particularly for those who are part of the Dutch
Reformed family; we shall continue to do so. We thank God
for having raised up men of courage whose desire is to break
down the barriers and to open up the way for Peace and
Love. The task is not easy, and it is far from finished. We
must continue to fight for the Lord’s service and for the
preaching of the Gospel.
Happily, God remains faithful. Our civic responsibility is
based on the reality of our reconciliation with Him who so
loved us ... We must not forget or underestimate that which
is specific to God’s people. Our trust is in Him who is the
Head of the Church, in Him who purifies it, sanctifies it and
is preparing it for the day of His appearing.
We wish you a good synodal session and we assure you
of our brotherly greetings.
MAURICE LONGEIRET
PRESIDENT DE LA COMMISSION PERMANENTE
5. 5. 1990

