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VOORWOORD
Niemand wat die Ned Geref Kerk ken, kan met reg beweer dat die kerk staties is of die pas markeer
nie. Daar is steeds beweging en vordering. So is die vrou in die afgelope kiompie jare tot die
besondere ampte toegelaat. Kerk en Samelewing 1986 en Kerk en Samelewing 1990 het die hg

gesien. Tentmakerbediening het sy verskyning gemaak en groot verstelhings is aan die beroepstehsel
aangebring. indringende gesprekke is met verteenwoordigers van talle kerke gevoer. Daar is
nagedink en beraadslaag oor geskikte maniere waarop eenheid met die ander hidkerke van die NG
Kerkfamihie uitgedruk kan word.
Heelwat van die nadenke en Skrifondersoek wat die afgelope vier jaar in die kerk plaasgevind bet, het
neersiag gevind in die verskillende verslae wat DV voor die Algemene Sinode van 1994 sal dien.
Hoewel die kerklike masjinerie soms stadig beweeg, is daar voortgang en, soos uit al die verslae blyk,
die ernstige strewe om aan die Woord van die Here gehoorsaam te wees.
Die Algemene Sinode sal vanjaar besluite oor ethike uiters belangrike sake moet neem. Die tema van
die beoogde Broederhike Onderhoud tydens die sitting (waaraan afgevaardigde susters ook sal kan
deelneem!), “Uitdagings van die Nuwe Suid-Afrika vir die Ned Geref Kerk”, sal waarskynhik die toon
aangee vir die bespreking en besluitneming van die vergadering.
Aan al die afgevaardigdes: hartlik welkom by die negende vergadering van die Algemene Sinode!
Mag hierdie byeenkoms vir a! die aanwesiges ‘n egte geloofservaring wees en waarhik tot eer van ons
Here strek.
Dit sal goed wees as afgevaardigdes, waar moonthik, ‘n Bybel, Psalm- en Gesangboek,
Jeugsangbunde! 2, Sing-Onder-Mekaar en die jongste uitgawe van die Kerkorde met huNe sal
saambring.
Dit was ‘n voorreg om betrokke te wees by die samestehling van hierdie Agendaboek. Aan ds Cassie
Carstens (Skriba, Moderamen Noord-Transvaal), mev Isabel Venter en mev Leola Dekker baie dankie
vir die harde werk om ‘n meesterkopie van die Agenda op rekenaar voor te berei. Ons dank 00k aan
die NG Sendingpers vir keurige drukwerk.
Mag ons nä 20 Oktober 1994 kan Se: “Die Heilige Gees en ons bet besluit

~
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LYS VAN AFGEVAARDIGDES
Let wel: Hierdie iys word vóór die konstituering van die Sinode
op die eerste dog deur die skrlba van eike sinode verbeter of
aengevul. Die konstituering geskied dan aen die hand van die
verbeterde en getekende iys wat as gelooisbrlef dien.

SDNODE VAN WES~KAAPLAND
Primaril: Predlkante

Sekundi

Ds J van der Westhuyzen
Ds HAH van den Heever
Ds MM Coetzee
Ds DR Pepler
Ds AD LUckhoff
Ds JP Botes
Ds K Delport
Ds NE Louw
Dr JJ Hattingh
Ds MH Coetzee
Ds NJ Burden
Ds SW van Wyk
Ds GSM Enslin
DsJJ Smit
Dr CW Burger
Dr MDJ Smith
Dr EJ van der Walt
Ds JU Theron
Ds S McCarthy
Dr JDP Ferreira

Da WJ Cilliers
Ds G van H Rauch
Dr CF le R Stodart
Ds AA Meintjes
Ds JIR van Niekerk
Ds JA Visagie
Ds MM du Toit
Ds RJ Bhgnaut
Ds SW Viljoen
Ds AC Gooson
Ds SG Engelbrecht
Ds CH Steenkamp
Ds AF Louw
Ds JM Venter

PrimarN: Ouderllnge

Sekundi

OudI prof) P Coertzen
Oudi dr) FM Gaum
Oudi ds PR de Villiers
Oudi ds CS Roberts
Oudi P de Kock
Oudi JJ Oberholster
OudI (ds) MR Heyns
Oudi WJ Nel
Oudi TL Conradie
OudI (ds) MAV van dor Merwe
Oudi JG Visser
Oudi JH Kotzé
Oudi MP du Prooz
Oudi (dr) JJ Sieberhagen
OudI SE Dippenaar
OudI dr) DW do Villiers
OudI prof) HJB Combrink
Oudi dr) E Smit
OudI ds) JJ Marais
Oudi MHG Truter

Oudi (ds FS Marincowitz
Oudi (ds JH Mostert
Oudi (ds AL Smit
Oudi AJ de Klerk
Oudi (ds) AW vdW Smit
Oudi (ds) AJ van Ziji
Oudi GJ Lombard
OudI PM Snyman
OudI EJ Lourons
OudI PJ de Wet
OudI FJ Joubert
OudI A Moolich
OudI BW Lategan
OudI RM Rootman
Oudi P v R Uys
Oudi WC Esterhuizen
Diak WR Nieuwoudt
Oudi JJ Savillo

S~NODE OOS-KAAPLAND
PrlmarN: Predikante

Sekundi

Ds P Jordaan
Dr S du Toit
Ds F Fourie
Ds DS Conradie
Ds FS do Jager
Ds CJ Crause
Ds JA Coetzee
Ds C Koch
Ds FS Vivier
Ds BJJ van Rensburg
Ds GF Botha
Ds DB Pienaar
Ds HW Crouse
Ds JD Prinsl
Ds DP vdB Enderstein
Ds NA Louw
Ds JA duP Esterhuyse

Ds MC Steyn
Ds OJ Fourie
Ds FP du T Gertenbach

PrimarN: Ouderllnge

Sekundi

OudI
OudI
OudI
OudI
OudI
Oudi
OudI

OudI (ds) PL Louw

(dr) LAPA Munnik
(prof) J Cilliers
WF Jurgens
(prof) SJ Schoeman
WJC Bezuidenhout
ML Pienaar
JH Moolman

Dr AF van der Merwe
Ds SR Liebenberg
Ds JH Thoron
Dr AS Erasmus

Ds D Gerber

Ds JPJ van Rensburg
Ds
Ds
Ds
Ds
Ds

MH Langenhovon
JJ Naudeoo
WFA Loiter
DS Conradio
H van LIII

OudI (prof) MJ Prins
Oudi WD Reed
Oudi HN Schoeman

OudI JM Vorster
OudI FB van Zyl
Oudi JM Ferreira
OudI CN Clark
OudI (ds) FJ Mostert
OudI DE Schoopors
OudI CJ Botha
OudI AH Coetzee
Oudi MC Smit
OudI P1 Geyer

OudI (dr) JAC Visagie
OudI N Strydom
OudI JJ Ellis
OudI A Knootze
OudI M Engolbrecht
OudI PG Anker
OudI AA du Preez

SDNODE NOORD~KAAPLAND
Primarli: Predikante

Sekundi

Ds H Roberts
Ds JGF Roolofso

Ds ADP do Villiers
Ds JJ Laas
Ds UP Malherbe
Ds JJ Lamprocht
Ds PJ Conradie
Ds GSM Enslin
Ds JG Pansegrouw
Ds C Steonkamp
Ds A Colliers
Ds JC Coetzeo
Ds TE Smit
Dr NJG van dor Westhuizon

Ds JJ Vogel

Ds HO Bokker
Dr DL van Niekerk
Ds SW Albertyn
Ds NJ Bonthuys
Ds PL Louw
Ds J Oosthuizen
Dr GA van dor Merwe
Ds BPde Wet
Ds FP Avenant
Ds CS du Plessis
Ds JPL Mostert
Ds JP Maree
Ds LM Basson
Ds AP Cilliers
Ds AC van Wyk
Ds GP Barnard
Ds GA Oberhoizer
Prlmarfl: Ouderiinge

Sekundi

OudI DFH de Klerk
OudI IM Kluge
Oudi JC Kruger
Oudi (prop) MVDS Loubser
Oudi TWF Potgioter
Oudi AJ van Wyk
Oudi CJG Wolhuter
Oudi DG Cilliers
OudI DJ Viviers
OudI PHS Burger
OudI JM Laubscher
Oudi J Visser
Oudl JW Maass
Oudi AA Visser
Oudi (mev) BJS Wessels
OudI MP do Jager
Oudi PL Bruwer
Oudi AJH Pieterse
‘Juai u..i ~ieoonoerg
OudI GFG Rheedor

OudI JJJ van Rensburg
Oudi H Vissor
OudI (mev) RH do Witt
OudI JA van dor Merwe
OudI CJH Harmse
Oudi J Scholtemeijor
OudI (mev~ F Swanepoel
OudI CJ Nieuwoudt
Oudi U Mostort
Oudl F du Preez
OudI WL van Wyk
Oudi JJ Pearson
Oudi HA Visser

SIINODE VAN NATAL
Prlmarli: Predikante

Sekundi

Ds SJ Blom

Ds JJ Barnard
Ds JL Boshoff
Ds DS Botha
Ds FJ Brits
Ds G Kemp
Ds PJ Lourens
Ds PJ Roolofse
Ds CR Scheepors
Ds LG Schoeman
Ds N Schreuder
Ds SWP Scott
Ds JA Swanepoel
Ds P Taljaard
Ds WJC van Book
Ds HJ Vorster

Da
Ds
Ds
Ds
Ds
Ds
Ds
Ds
Ds
Ds
Ds
Ds
Ds
Ds
Ds
Ds
Ds
Ds
Ds

TE Carpenter
MCE Dames
TIJ do Wet
RF Erasmus
G Kok
LW Meyer
C Mitchell
JR Murray
SJJ Niemand
MW Pienaar
JL du P Raath
PJ Raath
JH Spies
F Steenkamp
AD Theron
HJ van den Hoover
CJ van der Westhuizen
BJ van Dyk
GJ van Jaarsveld
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Primaril: Ouderflnge

Sekundi

Oudl FJL Boshoff
Oudl HC Botha
Oudi JJR Buys
OudI A Clooto
OudI HJ do Beer
Oudl WH Fourio
OudI HJ Groonewald
OudI PW Haupt
Disk (may) J Klaus
Oudi JP Mostert
OudI FDJ Robberts
Oudl ACJE Schmidt
OudI (mev) EH Smit
OudI GP van Zuydam
OudI DS Viljoen
Oudi FM Vorstor
OucH PH Wessels
Oudl (ds) JH Wildonboer
OudI (mev) JE Windell
Oudl GH Wolmarans

OucH
Oudl
Oudl
Oudi
Oudi

(may) DM Kollor
A Lathleiff
GC Liebenberg
MN van der Bank
MP van Niekerk

Primarfl: Ouderflnge

S~NODE OVS
Prlmarfl: Predikante
Dr THN Sadler
Ds JHJ Oosthuizen
Ds AJ Koenig
Ds M Ia Roux
Da SE Schoonees
Dr LTI Herman
Dr FJ du Toit
Ds JJ Louw
Ds BNA Wiese
Ds DJB Kleynhans
Dc AJ Scherrer
Dr PJ van Jaarsvold
Ds TJ Lossing
Dr MC Strydom
Ds FE van der Merwe
Ds OJ Lessing
Ds JAV Knipe
Dr GPV Ia Roux
Ds JJM Raubonheimer
Ds H van Niekerk
Ouderflnge: Primaril
Oudl (pro!) PC Potgieter
Oudl JA Kruger
Oudi JBJ Haasbroek
Oudi HJ Britz
Oudl AJB Grobbolaar
Oudi HJ Smith
Oudl Jl do Villiers
Oudi (dr) SJ Eloff
Oudl (prot) PJ Strauss
Oudi CJ Haylett
Oudi HS Kok
Oudl (pro!) PC Keulcier
Oudl (pro!) SD Snyman
Oudl (ds) PB Botha
Oudi WJ Herbst
Oudl pro!) WJ Richards
Oudi pro!) AA Odendaal
OudI prof) EPJ Kleynhans
Oudl (ds) NW Basson
Oudi (pro!) JS Kellorman

Sekundl

Ds PJ Taljaard
Ds GDJ Potgiotor
Ds CL van cler Merwe
Ds H Kotzé
Ds GJJ Jonker
Dr J Faasen
Ds KN Lehmkuhl

Ds SF Kotzé
Ds CR do Wet
Ds JJ Pretorius
Ds JM Wolmarans
Dr FPJ Knouwds
Ds PJ Erasmus
Ds NMS Bezuidenhout
Ds AJ Mocke
Ds JvW du Plessis

Oudl HS Theron
Oudl TJ van den Borg
OudI H Albertyn
Oudl FJ Badonhorst
Oudl PF Fourie
OucH NC Scribanto
OudI PM Baster
OudI DF Welgemood
OudI WS Conradie
OudI RC Lindoquo
Oudi JF Bredenkamp
Oudi (dr) DD Rosslee
Oudl GJLH Otto
OudI JG Vosloo
Oudi GJC Wessels
OudI SJ Kemp
Oudl JI Roux
OucH FS Malan
Oudi (dr) RC Lindoque
Oudl D van Eedon

Ds NWJ van Rensburg
Ds FT Krestchmer

Sekundus

OudlJNel

NOORD-TRANSVAAL
Prlmarll: Predlkante

Sekundl

Oudi JM Kotzé
Oudi CH Forreira
Oudl JD du Plassis
Oudl MJ Rossouw
OudI DC van Zyl
Oudi JB do Kock
Oudi JGHFP Ebersohn
Oudl (ds) JA Smit

Ds AJ Barnard
Ds APS Beotge
Ds NJ Bohr
Dr MC Botha
Ds JC Carstens
Dr DW do Villiers
Ds DSR du Toit
Dr PR du Toit
Ds JJ Gerber
Dr J Greyvensteyn
Ds MJ Lazonby
Dr PJC Loots
Dr W Nicol
Dc JC Erasmus
Dr JGM Richter
Ds M Smuts
Ds PSHF StrOmpfor
Ds AC Swanopool
Dr AS van Niekerk
Dr WPJ van Wyk

Ds JJ Groblor
Ds JJ Pienaar
Dr PJ Raubenheimer
Dc C Nel
Dr AGS Gous
Dr G Meistro
Ds GA Cruywagen
Dr SF van Huyssteen
Dc PJ Smit
Ds JW Kok
Ds JF Mouton
Ds LN Boshoff
Dr CP KrUger
Ds AJ do Clerk
Ds A Roux
Ds GJC Venter
Ds AcluP Horn

OudI JP Marais

PrimarN: Ouderlinge

Sekundl

Oudl (brig) DJ Cootzoe
Oudl (ds) CH Badenhorst
Oudl DW Stoyn
OudI (prof) JC MUller
Oudl (pro!) JA Hoyns
OudI GH Ehlers
OudI WR Hartmann
Oudi (pro!) W Vosloo
OudI JC Logan
OudI (dr) M Nel
OudI (dr) GJ Clooto
OudI (pro!) CHF Ohlhoff
OudI JH Schoeman
OudI (dr) WJ Botha
Oudi WP Stoyn
Oudi (pro!) AC Barnard
OudI (ds) GJ Koen
OudI DJ van don Borg
Oudl (prop) N Bezuidonhout
OudI JC Avonant

OudI SI CronjO
Oudl GB Marais
OudI DJR Hattingh
OudI D Hildebrand
Oudl AM Eagar
OudI JdeV Joubort
OudI AJ Louw
Oudl AJ McDonald
OudI JC Beukes
Oudl CH Jacobs
OudI W Fourie
OudI BP Lawrence
OucH JDV Terbianche
Oudl W Lindoboom
OudI CS Nol
OudI FT Saaiman
Oudl LD Nell
Oudl JW Peens
OudI HP Vorster
OudI JF van Staden

Ds JJ Ainslie
Ds JJ Fourie
Dc MJ do V Delport

Sekundi

WES~TRANSVAAL
PrimarN: Pred~kante

Ds JPA Brink
Dc M van do Wall
Ds PG do Kock
Ds H Retief
Dr HS Groblor
Dr JB Mostert
Dc JB Haasbroek
Dr AJB Rawlins
Dr DA Scholtz
Ds SJ Cloete
Ds JJ Wessels

Sekundi
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SWD~TRANSVAAL
Primarli: Predlkanie
Ds WC Goosen
Ds SP du Toit
Dr CJJ Stegmann
Dr JHH du Toit
Ds SS Terblanche
Dr PJSG du Plessis
Dr SM van Vuuren
Ds PM Strydom
Ds C Rautenbach
Ds JH Windell
Ds GS Mostort
Ds GJ Oosthuizen
Ds B van Zijl
Ds AM van Wyk
Ds JC Symington
Ds JS Krige
Dr WJ Bruwer
Ds CvH Brand
Ds JAC Badenhorst

Sekundi

Dr MH Kunneke
Ds JC Gouws
Ds A Driescher
Ds DSM Bredenkamp
Ds GMH Loubser
Ds DJ O’Reilly
Ds DH Davel
Ds JJ Mey
Ds WJ du Plossis
Ds CC Myburgh
Ds JJ Jacobs
Ds GJ Loots
Ds LP Steenkamp
Ds M Joubort
Ds AG Scheepers
Ds B Coetzee
Ds LNJ do Jager
Ds HL van der Nest
Dr CJ Hugo
Ds J Bekker
Dr RJ do Beer

DsJJvanZyl

Ds HJS Gouws
Ds JJ Verstor
DsCFvanZyl
Ds B Nel

Primaril: Ouderlinge

Sekundi

OudI JM Buitendag
Oudl KJH Serfontein
OudI HG Brink
Oudi JFF van Niekerk
Oudi CR du Plessis
Oudi (ds) HJ Geyer
Oudi
OudI
Oudi
Oudi
Oudi

HD Visser
RR van der Merwe
AP Vorster
DJ Pieterso
OJ Eksteen

Oudi GJD Lourens
Oudi LE Botha
Oudi (ds) LA Kriek
Oudi (dr) SJ Roux
Oudi
OudI
Oudl
Oudi

PJ van der Merwe
PP Muller
SJ Steyn
CP Malan

OudI HPIS Visagie

Oudi EJ Esterhuizen
Oudi MH Jonker
OudI AH Nel
B Groenewald
OudI (mev) CM Nöthling
OudI SJM Boshoff
OudI (dr) RS Steyn
Oudi A Erlank
Oudi SJ Pretorius
Oudl DH Opperman
OudI CF Harmse
Oudi D Mc Gee
OudI JA Vorster
Oudi (ds) BJJ van Rensburg
Oudl JSF van Heerden

Prlmaril: Ouderllnge

Sekundl

Oudi (prof) PGJ Meiring
Oudi (prof) A König
Oudi (ds) JJ Koyter
Oudi HC Weich
Oudi AC van Schalkwyk
OudI JF Becker
Oudi PH Coetzee
OudI HD Strydom
Oudi TGK Theron
OudI (dr) JP Theron
Oudi IJ van der Merwe
OudI prof) UMM Howell
OudI prof) WA Landman
OudI HW Roos
OudI FJN van Niekerk
Oudi G van Maarleveld
OudI AP Oosthuizen
OudI CF Herbst
Oudl RP van Rooyen
OudI TP Bezuidenhoud

OudI JF Cillie
OudI M Muller
Oudl W Raath
OudI BF Smit
Oudl (mev) H Brunette
OudI AJ Raubenheimer
Oudi PJ van Huyssteen
Oudl PJ van der Merwe
OudI PE Louw
OudI JM Grobler
Oudi JJ Mare
OudI CRW Louw
Oudi DS van der Merwe
OudIJJ Benade
OudI U Nel
OudI PG Degenaar

S~NODE VAN NAM~B~ë
Predikante: Primaril

Sekundi

Ds GP Davids
Ds HWdeJager
Ds AJ do Klerk
Ds SJ Louw
Ds JHG Maritz
Dr AF Nel
Ds HES Protorius
Ds JF Serfontein
Ds HJ van Zyl
Ds FW Neser

Ds
Ds
Ds
Ds
Ds

Ouderllnge: Primarli

Sekundi

OudI (dr) GL Buys
OudI CH Basson
Oudl FJ Coetzee
OudI JS Kotze
OudI AH Mentz
OudI IAC van Niekerk
OudI CJ van Tonder
OudI RP van Wyk
Oudl JP do Koning
Oudi AJ Davids

Primaril: Predikante

Sekundi

Ds AS van Dyk
Ds PFJ van Vuuren
Ds MG Willemse

Ds
Ds
Ds
Ds
Ds
Ds
Ds
Ds

Primaril: Ouderflnge

Sekundi

Oudi ZF Joubert
OudI HL Liebenberg
OudI HL Viljoen

OudI
OudI
OudI
OucH
OudI
OudI
OudI
OudI

OOS~TRANSVAAL
Sekundi

Ds F Swanepoal
Ds PL Bezuidenhout
Ds GH Reinecke
Ds GJS Doyer
Ds JH Ernst
Dr J van Schalkwyk
Ds ANE Louw
Ds WJ Nortjé
Ds WL Durandt
Ds A Botha
Ds GA van der Westhuizen
Ds D Botha
Ds HF Groblor
Dr CJJ Froneman
Dr JH Bisschoff
Ds PG von WIelligh
Ds HJ van der Schyff
Ds HP Human
Ds JP Buckle
Ds J van S Momsen

Dr LK Louw
Dr HJ van den Berg
Dr DJ Dreyer
Ds JH Wandrag
Ds JW do Wet
Ds AF Louw
Ds S Marais
Ds RM Smit
Ds WIC Liebenberg
Ds JH Fourie
Ds RAP van Niekerk
DsBLvan Wyk

OudI AH Mentz
OudI JH Nieuwoudt
OudI CH Smit
OudI (ds) JM Swanepoel

SINODE VAN M~DDE~AFR~KA

Oud! DWJ Augustyn
Oudi JJ Smit
Oudi EE Grobler

Primaril: Predikante

LCJ Coetzer
SH Jonker
HZM Oosthuizen
SJ Schoeman
D van Huyssteen

GA Breytenbach
JG Haasbroek
BH Pieterse
WS Boshoff
AC du Plessis
V Keyter
PF Ligthart
MJD Beukes

SJ Viljoen
PJ Scheepers
IA van Niekerk
IWC McGregor
PE Oosthuizen
GJ Oberholzer
PB Brits
D MUller

Verteenwoordlgers van Teologlese Fakultelte:
Stellenbosch: Prof HJB Combrink
Pretoria: Prof WS Prinsloo

Bloemfontein: Dr JJ van Rensburg
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Al I ALGEMENE KOMMISSIE VIR DIE AGENDA
(EERSTE VERSLAG)
Geagte voorsitter, broers en susters in die Here!
Hartlik welkom by die negende vergadering van die
Algemene Sinode van die Ned Geref Kerk! U kommissie
doen graag soos volg versiag:

4.2.3 Konstituering deur voorlegging van name van
afgevaardigdes (vgl 2.2 en 2.3 hierbo, Reglernent van
Orde 1.3 en Art 38).
4.2.4 Verwelkoming van afgevaardigdes en ander aan
wesiges.

1. PLEK EN DATUM VAN S~NODE
4.2.5 Voorlees van Art 39 aan afgevaardigdes.
1 .1 In ooreenstemming met die roterende reeling wat
geld sedert die totstandkoming van die Algemene
Sinode in 1962, is dit die beurt van die Sinode van
Noord-Transvaal om die Algemene Sinode in Pretoria te
ontvang.

4.2.6 Vasstelling dat stemopnemers en stembriewe
gereed is.
4.2.7 Reeling van verkiesing van moderator.

1.2 Die Algemene Sinodale Kommissie het die datum
van die Algemene Sinode bepaal vir DV 11 tot 20
Oktober 1994.

4.2.8 Sorg dat algemene reelings getref word (dour
skriba van vorige Algemene Sinode en skriba van vorige
Noord-Transvaalse Sinode).

2. AFGEVAARDDGDES

4.2.9 Terwyl die
groeteboodskappe
12.3.2 hieronder)
volgende kerke
grooteboodskappe

2.1 Die name van die afgevaardigde predikante,
ouderlinge en diakens (met sekundi waar beskikbaar)
verskyn in die lys van afgevaardigdes voor in hierdie
Agenda.
2.2 In ooreenstemming met die Reglement van Orde
1.2 berus hierdie lys op gesamentlike geloofsbriewe wat
deur die skribas van sinodes op die voorgeskrewe tyd
ingedien is.
2.3 Die wysiging van
die vorige Algemene
voorgedra word. Alle
onderteken deur die
bereik voor 10:00 op
Orde, 1.2

hierdie lys sal deur die skriba van
Sinode tydens die konstituering
wysigings moot hom skriftelik en
skriba van die betrokke sinode,
11 Oktober 1994: Reglement van

stemme getel word, word geskrewe
formeel in ontvangs geneem (kyk punt
en word verteenwoordigers van die
aan die woord gestel om hulle
oor to dra:

*

Verenigende Geref Kerk in Suider-Afrika

*

Reformed Church in Africa

*

Ned Horv Kerk van Afrika

*

Geref Kerke in Suid-Afrika

*

Presbyterian Church of Southern Africa.

4.2.10 Begin met behandeling van die Eerste Versiag
van Algemene Kommissie vir die Agenda.

3. AANBEVELDNGS VAN ALGEMENE KOMM~S
S~E V~R D~E AGENDA

4.2.11 Aankondiging van die naam van die nuwe
moderator en gelukwensing.

Die reelings wat volg, word as aanbevellngs aan die
Algemene Sinode voorgele.

4.2.12 Oorhandiging van voorsitterstoel aan die nuwe
moderator.

4. OPEN~NG EN KONSflTUER~NG

5. Sfl11NGSTYE

4.1 Die afgevaardigde leraar met die langste diens wat
die oudste in jare is en wat die opening en konstituering
van die Algemene Sinode moot waarneem, is ds DS
Conradle van Despatch-Eendrag, Oos-Kaapland. (Vgl
Reglement van Orde 1.1). (Sekundus: dr SM van
Vuuren, Witfield, Suid-Transvaal.)

Die volgende sittingstye word aanbeveel:

4.2 Hy is deur die Kommissie vir die Agenda versoek
om op 11 Oktober 1994 om 10:30 die volgende te doen:

08:30 13:00 (met teepouse 10:30-11:00)
14:00 18:00 (met teepouse 15:45- 16:15)
19:00 21:30 (soos bepaal deur Skema van Werksaam
hede of die Moderatuur)

Eerste sittingsdag: Opening om 10:30. (Verder soos
ander sittingsdae).
Ander dae:
-

-

4.2.1 Skriflesing en gebed
4.2.2 Samesang
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Let wel: Middag- en aandetes word in die Sinodale
Sentrum bedien en daarom word net ‘n uur eettyd in die
middag en aand toegelaat. (Kyk Pt 7.8 hieronder.)

7.4.2 Indien ‘n sekundus na die verskyning van die
Agenda opgeroep word, neem hy sy sitplek in op die
naam van die primarius wat hy vervang.

6. VERLOF EN PERSONEELVERANDER~NGS

7.4.3 Die name van die afgevaardigdes word in die
rekenaar van die sinodale saal gevoer. Daarom is dlt
dringend noodsaakilk dat elke afgevaardigde op sy aangedulde
plek moat sit.

6.1 AANBEVEUNG
Die Algemene Slnode keur die voigende beskrywingspunt van
die Sinode van Noord-Transvaai (B.2.13) goed: “Elke sinode
tref self reëlings ten opslgte van die veriof van sy
afgevaardigdes.”
6.2 PRAKTIESE RE~UNGS
8.2.1 Elke sinode se skriba hanteer die gewone
veriofaansoeke van sy afgevaardigdes. Die betrokke
sinode kan ook iemand anders vir hierdie doel aanwys.
6.2.2. Die betrokke skriba moet alie personeelver
anderings aan die Notulekommissie deurgee, vir plasing
in die notule.
6.2.3 Slegs uitsonderlike verlofgevalie word aan die
Notulekommissie deurgegee vir vermeiding in die notule.
6.2.4 Stemtellers moet toesien dat die kworum van die
vergadering nie in gedrang kom nie.

7. ANDER REêUNGS
7.1 VERBLYF
Biokbesprekings kon by twee Pretoriase hotelle gedoen
word. Skribas van sinodes was verantwoordelik vir
reëlings in die verband met die kantoor van die
Transvaalse Saakgeiastigde.
7.2 VERVOER
Groepe wat per vliegtuig kom, reis met die lug
hawebussie tot in Pretoria waar huile by die terminus
deur personeellede van die twee hotelle waar
biokbesprekings geplaas is, afgehaal word.
7.3 REGISTRASIE
Registrasie van afgevaardigdes vind op 11 Oktober
1994 vanaf 08:30 in die voorportaal van die Sinodale
Sentrum plaas. Afgevaardigdes sal naamkaartjies
ontvang wat hulle deurgaans as toegangs- en
identiteitskaartjies moot dra. Na registrasie kan
afgevaardigdes na hulie sitplekke gaan waar hulie
handsakiêers, met iniigtingstukke en skryfbenodigdhede
daarin, hulle sal inwag.
Damespersoneel sal
behuipsaam wees met die plekaanwysings.
7.4 SITPLEK
7.4.1 Sitplekke is alfabeties ingedeel volgons die van
van die afgevaardigde predikant. Langs hom sit ‘n
ouderling/diaken wat volgens die lys wat deur die skriba
verskaf is, in voigorde goplaas is. Die sitplekke word op
‘n kaart aangedui wat op die eerste dag aan elke
afgevaardigde by aankoms voorsien word.

7.5 MIKROFONE
Elke sitplek is voorsien van ‘n mikrofoon. As ‘n lid van die
vergadering ‘n spreekbeurt wil he, moet hy die rooi
knoppie druk.
7.6 PARKERING
Daar is ongelukkig net ‘n aantal toegekende parkeer
plekke by die Sinodale Sentrum beskikbaar. Op die
eerste dag van die sitting sal vasgestel word watter
behoefte daar aan nog parkeerplek bestaan, en, indien
moontlik, sal reëlings dienooreenkomstig getref word.
7.7 DIENSTAFEL, ~ANKDiENS
7.7.1 Die Kommissie vir die Agenda het met dank die
aanbod van Lux Verbi aanvaar om ‘n dienstafei in te rig
en te beman. Hier kan afgevaardigdes boodskappe
ontvang en stuur en algemene iniigting, posdienste en
reisiniigting verkry.
7.7.2
Volkskas-Bank verskaf op spesifieke dae
bankdienste op die tweede vloer, blok C van die Sinodale
Sentrum.
7.8 ETES EN VERVERSINGS
7.8.1 Middag- en aandetes word in die voorportaal (twee
vlakke) van die Sinodale Sentrum bedien. Die koste
hiervan word deur die onderskeie sinodes gedra en
afgevaardigdes sal dus nie op sinodekoste elders kan
gaan eet nie. Aan besoekers word die geleentheid gebied
om kaartjies vir die etes te koop.
7.8.2 Borge is gevind vir die verversings wat saam met
die oggendtee aangebied word.
7.9 IJITSTALUNGS
Aansoeke is van die volgende instansies ontvang om
uitstallings van hulle werksaamhede en produkte by die
Algemene Sinode to hou:
Algemene Bedieningsfonds
Bybelkor
Mema-Media
Lux Verbi
Christelike Uitgewersmaatskappy
Die Kommissie vir die Agenda hot die aansoeke
goedgekeur. Die Saakgelastigde se kantoor trof direk
reölings met die uitstallers. Geen ander boeke, pamfiette,
artikeis, ware, ensovoorts mag op enige plek in die
Sinodale Sentrum in verband met die Sinode verhandel
word nie, behaiwe met vooraf goedkeuring van die
Moderatuur.
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7.10 MEDIESE DIENSTE

9.1 SINODEKOMMISSIES EN ..FIJNKS1ONARISSE

Enige persoon wat dringend mediese hulp nodig hot,
kan navraag doen by die ontvangslokaal of by die
beveiligingspersoneei in die hoofingangsportaal.

9.1.1 Notuiekommlssie

7.11 AANBEVELING
Die Algemene Sinode keur die reëilngs coos uligeengesit in
4,5,6 en 7 goed

8. AGENDABOEK
8.1 Kwotasies is van twee drukperse aangevra vir die
druk van die Agendaboek. Die van NG Sendingpers in
Bloemfontein was die goedkoopste en is aanvaar.
8.2 Heelwat koste is bespaar deurdat die Agendaboek
in die Sinodale Sentrum, Pretoria, op rekenaar voor
berei en in “meester”-vorm aan die drukker verskaf is.
8.3 Voigens bosluit van die vorige Aigemene Sinode
word die koste van die Agenda- en Handelingeboeke
dour gemeentes gedra. Rekeninge word egter aan
sinodes gestuur wat die geld self by gemeentes moot
insamel of op hulle eie wyse verkry.
8.4 In ooreenstemming met die Reglement van Orde
3.1 .6 is Agendaboeke aan “alle diensdoende predikante
van die Ned Geref Kerk, sowel as amptenare en ander
tersake instansies” gestuur. Gemeentes is weer versoek
om ten minste eon ekstra eksemplaar van die Agenda to
bestel.
8.5 Alie navrae in verband met die Agenda moot gong
word aan die Skriba, Posbus 2406, Pretoria 0001.
Telefoon (012) 322 2881.

Die Kommissie vir die Agenda hot die volgende persone
(sommigo is afgevaardigdos* na die Algemene Sinode en
sommige nie) benoem om in die Notulekommissie to dien:
Ds JC Carstens (Skriba Moderamen Noord~Transvaai)*
Ds JJ Gerber (Villioria)*
Ds JH Voges (Lynnwood)
Ds WJH do Koker (Lynnwood)
Ds PA Maiherbe (Erasmia)
Ds DB do Vos (Sesmyispruit)
Ds CE Bredell (Waverley)
Dr SF van Huyssteon (Montana)
Ds GJC Venter (Suidoos-Pretonia)
Ds JH Fourie (Pnetonia-Faerie Glen)
Ds AJ Joubert (Eldoraigne)
Ds JJ Grobler (Overkruin)
Ds GJ Oosthuizen (Tuinrand)
Sameroeper: Os JC Carstens
Vergaderplek: Voor by Notuietafei
Die Notulekommissie is in oorleg met die Skribaat
verantwoordeiik yin die noukeurige notuiering van die
verrigtinge van die Aigemene Sinode.
Die notule word daagliks aan die Sinode voorgelé. Nadat
dit uitgedeel is, kan sknifteiike kommontaar en
verbeterings aan die aangewese lid van die
Notulekommissie gegee word. Die Notulokommissie work
dit in en l~ dit, waar toepaslik, aan die Sinode voor by die
behandeling van die notule.
9.1.2 Skakelkommlssle

8.6 Daar is ‘n embargo op die gebruikmaking van die
inhoud van die Agendaboek. Dit mag nie in die media
gebruik of aangehaal word nie voordat die Algemene
Sinode oor die betrokke punt ‘n besluit geneem hot.
8.7 Die Agenda sal tydens die sinodesitting as gelese
beskou word. Die moderator word versoek om sover as
moontlik die nommers en opsknifte van alle hoofpunte to
noem sodat afgevaardigdes kan volg, maar net
aenbeveflngs (in vet letters gedruk) word aan die
Algemene Sinode voorgele vir behandeling en
bosluitneming. Alle ander sake is vir kennisname tensy
die Sinode uitdruklik oor ‘n bepaalde punt ‘n besluit
neem.
8.8 Elke leraan-afgevaardigde ontvang in sy saklêer ‘n
eksemplaar van die “ACTS of the Reformed Ecumenical
Council, Athens 1992”.

Ds JJ Smit
Ds F Swanepoel
Dr FM Gaum
Prof PGJ Meiring
Dr MC Botha
Sanieroeper: Ds JJ Smit
Vergaderplek: Kommissiekamer 4 (VIak 1 C)
Die kommissie dien as skakel met die media.
9.1.3 Aankondigingskommlssle
Ds NJ Bohr
Ds JJ Grobler
Spesiale sitplekke word yin hulle aangewys.

9. KOMM~SSDES TYDENS D~E ALGEMENE
S~NODE
Die
volgende
“sinodekommissies”
en “tydelike
kommissies” wat tydens die sitting moot funksioneer,
word aanbeveel.

9.1.4 Kommlssle vir die Kerderilke Brief
Die amptolike verteenwoordigers van die teologiese
fakulteito.
Semeroeper:
Verteenwoordiger
Fakulteit van UP.

van

die

Teologiese
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9.1.5 Stemopnemers
Nadat die sitplekreêlings gefinaliseer is, sal ‘n lys van
stemopnemers van elke blok opgestol word. Hierdie lys
word in die leer van afgevaardigdes geplaas.

Die assessor van die Algemone Sinode.
Die assessors van die elf sinodes.
Die skribas van die aftredende “pormanente” algemeno
sinodale kommissies.
Vergaderpiek: Kommissiekamer 5 (Viak 1 C)

Sameroeper: Ds GJC Venter (Sek: ds NJ Behr)
Sameroeper: Die assessor van die Algomeno Sinodo
Vergaderplek: Kommissiokamer 3 (Viak 1 C)
9.2.2.2 Algemene en Ekumeniese Sake
9.1.6 Sangmeesters en orreiiste
Sangmeesters: Oudi (prof) AC Barnard, ds JC Carstens,
oudl (ds) HJ Goyer.
Orroiiste: Mev Dorothy Badenhorst, ds JC Carstens, dr
MC Botha.
9.1.7 AANBEVEUNG
Die Aigemene Sinode keur 9.1.1 tot 9.1.6 goed.
9.2 TYDELIKE KOMMISSIES
9.2.1 Samesteiling en task
9.2.1.1 Die Reglement van Ordo bepaal dat tydelike
kommissies, behalwe waar anders voorgeskryf, deur die
Kommissie vir die Agenda aangowys word en reeds
voor die aanvang van die Sinode met hulle
werksaamhede mag begin. (5.1)
9.2.1 .2 Prodikanto/amptenare in diens van die sinodos
en van die Algemene Sinode, het sitting met
adviseronde stem in die botrokko tydelike kommissies,
mits hulie magtiging verkry hot van die kommissie in wie
so dions huiio staan. (Roglement van Orde, 5.3).
9.2.1 .3 Amptenare/prodikante in Algemeno Sinode
diens wat afgovaardigdos na die Aigemene Sinode is,
het ‘n keurstem in hulle betrokko tydelike kommissio.
(Regloment van Orde, 5.4).
9.2.1.4 Tydolike kommissies behandel beskrywingspun
te wat na hulle verwys is en dien die Algemene Sinode
met aanbevelings. lnsenders van beskrywingspunto
mag die betrokke punt by die tydelike kommissie
persoonlik toelig. Tydeiike kommissios maak nie
aanbevelings oor die verslae van permanente
kommissios nie, tensy daar ‘n beskrywingspunt oor
dieseifdo saak is wat nuwe aspekte na yore bring, of
wanneor ‘n saak deur die Sinode na hullo verwys is.
Tydolike kommissies moot sovor moontlik uit ledo van
die
ooreenstemmende
permanonte
kommissios
bestaan. (Reglemont van Orde, 5.5 5.8)

Wes-Kaap: Ds J van dor Westhuyzen, dr CW Burger,
oudi (dr) FM Gaum
Oos-Kaap: Ds F Fourie, ds JA du P Esterhuyse, oudl (ds)
FJ Mostert
Noord-Kaap: Oudi MVDS Loubser, ds BP do Wet, oudl
IM Laubschor
Natal: Ds LW Moyer, oudi (prof) L Boshoff, ds HJ van don
Heover
OVS: Oudl (prof) PC Potgieter, oudl (dr) SJ Eloff, oudl
(prof) SD Snyman
Wes-Tvi: Ds JPA Brink, ds JB Haasbroek, oudl (dr) DD
Rosslee
Noord-Tvl: Dr PR du Toit, dr W Nicol, oudi DW Steyn
Suid-Tvl: Dr WJ Bruwer, oudl (ds) HJ Geyor, ds AM van
Wyk
Oos-Tvl: Ds GH Reinecko, ds F Swanepoel, oudl (prof)
PGJ Meiring
Namibië: Ds GP Davids, ds FW Neser, oudi AH Mentz
SMA: Ds F Maritz (waarnemor)
Sameroeper: Oudl (prof) PC Potgieter
Vergaderpiek: Kommissiekamer 5 (VIak 1 C)
9.2.2.3 Diens van Barmhartlg held
Wes-Kaap: Ds DR Pepler, oudl (ds) CS Roberts
Oos-Kaap: Ds DB Pienaar, oudl (dr) LAPA Munnik
Noord-Kaap: Ds FP Avenant, oudl HO Bekker
Natal: Ds JL du P Raath, diak (mev) L Klaus
OVS: Oudl (ds) PB Botha, ds JJM Raubonheimer
Wes-Tvl: Ds M van do Wall, oudl (dr) RC Lindeque
Noord-Tvl: Dr DW do Vilhiers, oudl (prof) JC Muller
Suid-Tvl: Ds WC Goosen, dr PJSG du Plessis
Oos-Tvl: Ds J van S Momsen, oudl HW Roos
Namibiö: Ds AJ do Klerk, oudl IAC van Niekerk
SMA: Oudi ZF Joubort
Sinodale amptenare: Dr DF Theron (en ander)
Sameroeper: Ds AJ do Klerk
Vergaderplek: Sinodesaal (regs bo: oos)

-

9.2.2.4 Fondse
9.2.1.5 Die Kommissie vir die Agenda hot die
moderaturo/dagbesture van die verskillendo sinodos
govra om die name van afgevaardigdes wat in die
verskillende tydolike kommissies kan dien, aan hom to
stuur. in die hg daarvan word die volgende tydehike
kommissies vir goedkouring by die Algemene Sinodo
aanbeveol.
9.2.2 Personeel van tydellke kommissies
9.2.2.1 Kommlssle vir kommissies

Wes-Kaap: Ds NJ Burden, ds GSM Enshin
Oos-Kaap: Ds FS Vivier, oudl (prof) SJ Schoeman
Noord-Kaap: OudI JC Kruger, ds J Oosthuizon
Natal: Ds F Steenkamp, ds TE Carpenter
OVS: Os AJ Scherrer, oudl JI do Vilhiers
Wos-Tvi: Or JB Mostert, (ds JNJ van Ronsburg as waar
nemer)
Noord-Tvl: Os PSHF Strumpfer, ds AC Swanepoel
Suid-Tvl: Os SS Terbianche, ds GS Mostert
Oos-Tvl: Os HJ van der Schyff, oudl RP van Rooyen
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Namibiö: Ds HJ van Zyl, oucH CJ van Tonder
SMA: Ds F Maritz
Saakgelastigdes
Sameroeper: Ds PSHF Strumpfer

Noord-Tvl: OudI (prof) JA Heyns, ds NJ Behr
Suid-Tvl: Dr SM van Vuuren, oudl (ds) LA Kriek
Oos-Tvl: Ds JH Ernst, oudl (prof) A König
Namibië: Dr AF Nel, oudl AJ Davids
SMA: Ds AS van Dyk
Sinodale Amptenare: Dr WJ Botha (en ander)

Vergaderplek: Sinodesaal (middel agter: suid)
Sameroeper: OudI (prof) JA Heyns
9.2.2.5 Gemeentebedlenlng en Eredlens
Vergaderplek: Kommissiekamer 6 (VIak 2C)
Wes-Kaap: Ds SW van Wyk, oudl (cis) MAV van der
Merwe, ouch (prof) DW de Villiers
Oos-Kaap: Ds GF Botha, ds DP vd B Enderstein, oudl
CN Clark
Noord-Kaap: Ds H Roberts, ds SW Albertyn, oudl PL
Bruwer
Natal: Ds TIJ de Wet, oudl (ds) JH Wildenboer, oudl A
Schmidt
OVS: Ds M le Roux, oudl (prof) JS Kellerman, dr PJ van
Jaarsveld
Wes-Tvl: Ds NMS Bezuidenhout, oudl JT van den Berg,
(dr M van Tonder as waarnemer)
Noord-Tvl: Ds M Smuts, oudl (prof) W Vosloo, oudl
(prof) AC Barnard
Suid-Tvl: Dr JHH du Toit, ds B van ZijI, ds JC Symington
Oos-Tvl: Ds GJS Doyer, dr JH Bisschoff, oudl (ds) PH
Coetzee
Namibië: Ds FJ Serfontein, ds JHG Maritz, oudi JS
Kotze
SMA: Ds MG Willemse
Sinodale amptenare: Ds GC Olivier (en ander)
Sameroeper: OudI (prof) JS Kellerman
Vergaderplek: Kommissiekamer 3 (vlak 1 C)
9.2.2.6 Jeug
Wes-Kaap: Dr EJ van der Walt, oudl (ds) MR Heyns
Oos-Kaap: Ds C Koch, ds JD Prinsloo
Noord-Kaap: Dr DL van Niekerk, ds LM Basson
Natal: Ds PJ Raath, ds SJJ Niemand
OVS: Dr GPV le Roux, oudl (prof) PC Keulder
Wes-Tvl: Ds AJ Mocke, (dr JHG Gous as waarnemer)
Noord-Tvl: Dr WPJ van Wyk, ds JC Carstens
Suid-Tvl: Ds C Rautenbach, ds JAG Badenhorst
Oos-Tvl: Ds JP Buckle, oudl (prof) WA Landman
Namibië: Ds HES Pretorius, oudl RP van Wyk
SMA: OudI HL Liebenberg

9.2.2.8 Regte
Wes-Kaap: Ds K Delport, oudl (prof) P Coertzen
Oos-Kaap: Dr S du Toit, oudl WF Jurgens
Noord-Kaap: Ds JJ Vogel, oudl IM Kluge
Natal: Ds JR Murray, oudl FM Vorster
OVS: Dr THN Sadler, oudl (prof) PJ Strauss
Wes-Tvl: Dr HS Grobler
Noord-Tvl: OudI (ds) GJ Koen, dr MC Botha
Suid-Tvl: Dr CJJ Stegmann, ds JH Windell
Oos-Tvl: Ds PL Bezuidenhout, ds JH Ernst, (oudl AC van
Schalkwyk as waarnemer)
Namibiê: Ds HW de Jager, oudl (dr) GL Buys
SMA: Ds PFJ van Vuuren
Sameroeper: Dr THN Sadler
Vergaderplek: Kommissiekamer 2 (VIak 1 C)
9.2.2.9 SendIng en EvangeNsasle
Wes-Kaap: OudI (dr) JJ Sieberhagen, dr JJ Hattingh
Oos-Kaap: Ds DS Conradie, oudl FB van Zyl
Noord-Kaap: Ds AC van Wyk, oudl AJ van Wyk
Natal: Ds MCE Dames, oudl (prof) JP Mostert
OVS: Ds SE Schoonees, oudl (ds) NW Basson
Wes-Tvl: Ds JvW du Plessis, oudl JG Vosloo
Noord-Tvl: Dr JGM Richter, oudl (dr) M Nel
Suid-Tvl: Ds SP du Toit, ds CvH Branch
Oos-Tvl: Ds ANE Louw, oudl (dr) JP Theron
Namibiê: Ds SJ Louw, oudl JP do Koning
SMA: OudI HL Viljoen
Sinodale Amptenare: Ds PW de Wet (en ander)
Sameroeper: Ds JvW du Plessis
Vergaderplek: Sinodesaal (links bo: wes)
9.2.2.10 AANBEVEUNG

Sinodale Amptenare: Dr LC Dressel, dr EJ Hay (en
ander)

DIe Algemene Sinode keur 9.2.2.2 9.2.2.9 goed.

Sameroeper: Dr WPJ van Wyk

9.2.3 Vooraf-vergaderlngs van Tydellke Kommlssles

Vergaderplek: Jeugkantoor (Vlak 5C)

Die Kommissie vir die Agenda beveel aan dat die tydelike
kommissies wat baie sake hot om te behandel, op
Maandag 10 Oktober en selfs vanaf Vrydag 7 Oktober,
vergader. Sameroepers moet in oorleg met die skriba van
die Kommissie vir die Agenda hulle kommissies oproep.
Sommige tydelike kommissies hoof nie vooraf bymekaar
to kom nie en kan hulle work tydens die sinodesitting
afhandel.

9.2.2.7 Leer en Aktuele Sake
Wes-Kaap: Dr MDJ Smith, oudi (prof) HJB Combrink
Noord-Kaap: Ds PL Louw, dr GA van der Merwe
Oos-Kaap: Ds P Jordaan, oudl (prof) J Cilliers
Natal: Ds JH Spies, dr C Mitchell
OVS: Ds H van Niekerk, oudl (prof) AA Odendaal
Wes-Tvl: Dr DA Scholtz, oudl SJ Kemp

-

9.2.4 Funkslonerlng van Tydeilke Kommlssle
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9.2.4;1 Sodra ‘n tydelike kommissie ‘n redelike deel van
sy agenda afgehandel hot, word die betrokke deel van
sy versiag aan die Notulekommissie oorhandig wat dit
nasien ter wille van die regte vorm en numorering en
wat sorg vir die tik en duplisering daarvan. Proof
ieeswork word deur die Notulokommissie en die skriba
van die tydelike kommissie gedoen.

Die Reglement van Orde bepaal (3.3) dat die skriba van
die Kommissie vir die Agenda aantekeninge moot maak
van sake wat op moor as eon plek in die Agenda voorkom
en die aantekeninge tot boskikking van die voorsitter van
die Algemene Sinode moot stel.

9.2.4.2 Die verslae van tydelike kommissies kry
dieseIfde nommer as die versiag van die “permanente”
kommissie, met ‘n C vooraan, byvoorbeeld C.4. indien
daar moor as eon versiag van die betrokke tydelike

AANBEVEEL dot besiulte van die Aigomene Sinode geidig is
sodra dit geneem is.

kommissie is, word dit C.4.1, C.4.2, ensovoorts.
9.2.4.3 Tydelike kommissies moot die beskrywingspunt
of punte uit ‘n vorsiag waaroor dit gaan, duidelik aandui
en, indien hulle dit aanboveel, in hulle aanboveling die
voilodige besluit wat dour die Sinode geneem moot
word, weergee, sodat dit woordeliks in die Handelinge
van die Algemene Sinode opgeneem kan word.

11.4 GELDIGHEID VAN BESLUITE

12. BESONDERE GELEENTHEDE GEDURENDE
D~E S~NODESfl11NG
12.1 OPENINGSREDE
Die Kommissie vir die Agenda beveel aan dat die
openingsrede van die Aigemene Sinode op Dinsdagaand,
11 Oktober 1994 om 19:00 waargonoem word dour die
moderator van die Algemene Sinodo van 1990, oudl (prof)
PC Potgietor.

10, SKEMA VAN WERKSAAMHEDE
12.2 BROEDERUKE ONDERHOUD
10.1 Die Skema van Werksaamhede soos op bI 12 on
13 voorgestel, word by die Algemene Sinode as rooster
vir die sitting aanbeveel.
10.2 AAN~EVEUNG
Die Aigemene Sinode keur die voorgesteide Skema van
Werksaamhede good.

11. OPMERK~NGS OOR D~E FUNKS~ONER~NG
VAN D~E S~NODE
11.1 UITDEEL VAN STUKKE, BOODSKAPPE EN ORDEUKE
ONDERUNGE KOMMUNIKASIE
11 .1.1 ‘n Aantal dames is aangewys om hiermee
behulpsaam to woes.
11 .1.2 Goon stuk mag uitgedeei of enige opname van
die verrigtinge gemaak word sonder die toestemming
van die voorsitter of skriba van die Kommissie vir die
Agenda voor die aanvang van die sitting, of van die
Moderatuur daarna nie.

Die Kommissie vir die Agenda beveel aan dat ‘n
broederlike ondorhoud op Woensdagaand 12 Oktober
1994 om 19:00 gehou word en dat oudi (prof) JA Keyns as
inleier optroe oor die onderwerp: “Uitdagings van die
Nuwe Suid-Afrika vir die Nod Geref Kerk”.
12.3 NAGMAAL
Die Kommissie vir die Agenda hot die uitnodiging van die
kerkraad van die gemeente Universiteitsoord aanvaar dat
die afgevaardigdes na die Algomene Sinode saam met
die gemeento die heilige nagmaal vier op Sondagoggend
16 Oktober 1994 om 09:30. Die nuwe moderator van die
Algemene Sinode sat DV as prediker optree.
12.4 SANG FEES
Sinodegangers word uitgonooi na ‘n Sangfees “Loof en
sing en room pryslied vir die troue Verbondsgod” op 16
Oktober 1994 om 18:30 in die gemoonte Overkruln. Dit
word goreêl dour die Sinodale Kommissie vir die
Erediens, Noord-Transvaal, in samewerking met die
Suid-Afrikaanse Koorvereniging.
-

11.2 SITI1NGSREG MET ADVISERENDE STEM
12.5 VROUEDAG
Aan die predikante in algemene sinodale en in sinodale
diens, sowel as aan skribas van permanente
kommissies en amptonare van soortgolyke status wat
mede-verantwoordelikheid dra vir verslae wat voor die
Aigemeno Sinode dien (en wat nie afgevaardigdes na
die Algemene Sinode is nie), word reg van sitting met
adviserende stem verleen slegs wanneer daardie
verslae en sake wat hulie work raak, behandel word.

Die Aigemene Komitee van die Vrouediens so versiag
word Saterdagoggend behandel. Lode van die komitee en
die vroue van afgevaardlgdes na die Algemene Sinode
word uitgonooi om Vrydagoggend 14 Oktober 1994 om
10:00 saam met die adjunkpresidentsvrou, mev Marike de
Kierk, in Overvaal tee to drink.
12.6 AANBEVEUNG

11.3 SAKE WAT OP MEER AS EEN PLEK IN DIE AGENDA
VOORKOM

Die Aigemene Sinode keur 12.1, 12.2 en 12.3 goed en bedank die
organiseerders van 12.4 en 12.5.
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13. OGGENDB~DURE, GROETEBOODSKAPPE,
WAARNEMERS, SPREEKBEURTE
13.1 OGGENDBIDURE
Die Kommissie vir die Agenda beveel aan dat daar op
elke sittingsdag van 08:30 tot 08:45 samesang sal
woes, en van 08:45 tot 09:00 ‘n biduur bestaande uit
Skriflesing en geleentheid vir gebed.
Die volgende ouderlinge word gevra om die bidure op
die betrokke dae to lei:
Woensdag 12 Oktober: Oudi (dr) E Smit (Wes-Kaap)
Donderdag 13 Oktober: OudI IM Kiuge (Noord-Kaap)
Vrydag 14 Oktober: Oudi CJ van Tonder (Namibië)
Saterdag 15 Oktober: Oudi WJ Herbst (Vrystaat)
Maandag 17 Oktober: OudI DW Steyn (Noord-Transvaal)
Dinsdag 18 Oktober: Oudi HL Viljoen (Midde-Afrika)
Woensdag 19 Oktober: OudI IJ Roux (Wes-Transvaal)
Donderdag 20 Oktober: OudI (prof) WA Landman (Oos
Transvaal)

waarnemer elk van die Verenigonde Geref Kerk, die
Reformed Church in Africa, die Ned Herv Kerk van Afrika
en die Geref Kerke in Suid-Afrika uitgenooi word om die
voile sitting van die Algemene Sinode by to woon.
13.4 SPREEKBEURTE
Die Kommissie vir die Agenda beveel aan dat, afgesien
van die oordra van groeteboodskappe in 13.2.1 gonoem,
spreekbeurte tydens die sitting net aan die lode van die
Algemene Sinode on sinodale amptenaro toogestaan
word.
13.5 AANBEVEUNG
Die Algemene Sinode keur 13.2 13.4 good
-

14. AFSLU~T~NG VAN S~NODE
Die afsluiting van die Sinode word bopaal vir nie later nio
as 18:00 op Donderdag 20 Oktober 1994. Afgevaardigdes
word versook om hullo reisroëlings dienooreenkomstig to
tref.

13.2 GROETEBOODSKAPPE

15, HANDEUNGE VAN D~E SDNODE
13.2.1 Verteenwoordigers van die volgende kerke is
uitgenooi om mondelinge groetoboodskappe oor te dra:
Verenigende Geref Kerk in Suid-Afrika
Reformed Church in Africa
Ned Herv Kerk van Afrika
Geref Kerke in Suid-Afrika
Presbyterian Church of Southern Africa
13.2.2 Die volgende kerke is genooi om skrifteliko
groeteboodskappo to stuur wat in die leers van
afgevaardigdes geplaas en in die Handolinge opgeneom
word:

Die Handelingo van die Algemene Sinodo behoort,
vanweë rekenaargebruik, rodelik kort na die sitting in
boekvorm beskikbaar to woes.

16. PERSONEEL
Die Kommissie vir die Agenda is saamgostel soos
Reglomont van Orde 3.1 bepaal, en hot bostaan ult:
Moderatuur, Algemene Slnode 1990:
OudI (prof) PC Potgietor (voorsitter), oudl (prof) JA
Heyns, dr THN Sadler en dr FM Gaum (skriba).

Binnelands:
Moderatuur, Sinode van Noord-Transvaal 1993:
Church of England in Southern Africa
Church of the Province in Southern Africa
Evangeliese Lutherse Kerk in Suidelike Afrika
Vrye Gereformeerde Kork in Suid-Afrika
Methodist Church

Ds PSHF Strumpfer, ds M Smuts, oudl (ds) GJ Koen, ds
JC Carstons en dr MC Botha.
Saakgelastlgde, Ned Geref Kerk van Transvaal:

Bultelands

Dr JWJ Viljoon.

Gereformeerde Kerk in Nederland
Gereformeerde Kerke Vrygemaak, Nederland
Christolike Gereformeerdo Kerk
Schweizorischor Evangelischer Kirchenbund
Evangeliesche Kirchen in Deutschland
Reformed Church in Japan
Reformed Church in Australia
Reformed Church in New Zealand
Free Church of Scotland
Christian Reformed Churches in North America
Evangeliose Gereformeerde Kork in Frankryk.

Advlserend van die Saakgelastlgde so kantoor:

13.3 WAARNEMERS
Die Kommissio vir die Agenda bovoel aan dat eon

Mnr AJ Cornelius, mnr TF Rossouw, mnr HBK Maritz.
Die Algemene Kommissie vir die Agenda hot vier koor
vorgader. Daar word DV ‘n tweedo vorslag op Dinsdag 11
Oktobor 1994 aan die Sinodo voorgolê.
Mag die Hero die Algomeno Sinodo van 1994 ryklik seen!
PC POTGIETER (Voorsitter)
FM GAUM (Skriba)
Namens Algomono Kommissie vir die Agenda
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SKEMA VAN WERKSAAMHEDE, ALGEMENE S~NODE 1994

MAANDAG 10 OKTOBER

D~NSDAG 11 OKTOBER

WOENSDAG 12 OKTOBER

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

08:30 Afgevaardigdes meld aan by
registrasietoonbank.
Tee/koffie word bedien.

08:30 Samesang
08:45 Biduur

Tydelike Regskommissie vergader
reeds vanaf Vrydag 7 Oktober 1994
soos gereël.

10:30 Opening deur oudste leraar
met langste diens
Konstituering
Verkiesing van moderator
Groeteboodskappe
~ Verkiesing van res van modera-

09:00 Verslag:
ALGEMENE SINODALE KOMMISSIE
(vervolg)

*
*
*

Versiag:
ALGEMENE KOMMISSIE VIR LEER EN
AKTUELE SAKE

tuur terwyl die versiag van
KOMMISSIE VIR AGENDA behandel word.
~ Voorlegging van laatstukke deur

19:00
Broederlike onderhoud:
“Uitdagings van die Nuwe Suid-Afrika vir

uittredende skriba
~ Verslag:

die Ned Geref Kerk”
Inleier: Oudl (prof) JA Heyns

ALGEMENE SINODALE KOMMIS
SIE
19:00
~ Openingsrede: OudI (prof) PC
Potgieter
~ Tydelike kommissies vergader

DONDERDAG 13 OKTOBER

VRYDAG 14 OKTOBER

SATERDAG 15 OKTOBER

08:30 Samesang
08:45 Biduur
09:00
~ Verslag:

08:30 Samesang
08:45 Biduur
09:00
Verslag:

08:30 Samesang
08:45 Biduur
09:00
Versiag:

ALGEMENE KOMMISSIE VIR LEER
EN AKTUELE SAKE (vervoig)
~ Verslag: Tydelike Kommissie vir

ALGEMENE JEUGKOMMISSIE
Verslag: Tydelike Jeugkommissie

ALGEMENE KOMITEE VROUEDIENS

Leer en Aktuele Sake

Versiag:
ALGEMENE REGSKOMMISSIE
Verslag: Tydelike Regskommissie

~ Verslag:
KOMMISSIE VIR BYBELVERTALING
EN BYBELVERKLARING
~ Verslag:
ALGEMENE KOMMISSIE VIR
TEOLOGIESE OPLEIDING

*

*

*

*

*

Versiag:

ALGEMENE KOMMISSIE VIR KERK
LIKE MEDIA

*

Verslag:
ALGEMENE KOMMISSIE VIR FONDSE
*

Verslag:
ALGEMENE ARGIEFKOMMISSIE
*

Tydelike kommissies vergader
soos nodig
*

~ Versiag: Tydelike Regskommissie

(Uitstappie eggenotes van afge

i/s laatstukke

vaardigdes: 10:00)
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SONDAG 16 OKTOBER

MAANDAG 17 OKTOBER

D~NSDAG 18 OKTOBER

~ Alle afgevaardigdes woon
NAGMAALSVIERING van die
gemeente Universiteitsoord om
09:30 by.
Prediker: Nuwe moderator

08:30 Samesang
08:45 Biduur
09:00
Versiag:
ALGEMENE KOMMISSIE VIR
SENDING EN EVANGELISASIE

08:30 Samesang
08:45 Biduur
09:00
Versiag:
ALGEMENE KOMMISSIE DIENS VAN
BARMHARTIGHEID

~ Aand: SANGFEES,

*

Versiag: Tydelike Kommissie vir

Overkruin-gemeente om 18:30

Sending en Evangelisasie
~ Versiag: Tydelike Kommissie vir
Aigemene en Ekumeniese Sake

*

Versiag: Tydelike Kommissie vir

Diens van Barmhartigheid
Versiag:
HUGENOTE-KOLLEGE
~ Versiag: Ad hoc-kommissie oor
*

Hugenote-Kollege
~ Versiag:
ALGEMENE KOMMISSIE VIR
FONDSE (vervoig)
~ Eerste verslag: Tydelike Kommissie
vir Fondse

WOENSDAG 19 OKTOBER

DONDERDAG 20 OKTOBER

08:30 Samesang
08:45 Biduur
09:00
Versiag:

08:30 Samesang
08:45 Biduur
09:00
Verkiesing van ouderlinge vir

ALGEMENE KOMMISSIE VIR
GEMEENTEBEDIENING
(Ingesluit: Verslag SUBKOMMISSIE
VIR DIE EREDIENS)

Algemene Sinodale Kommissie

*

*

*

Versiag: Kommissie vir Kommissies

Verslae van Tydelike Kommissies
(vervoig)
*

*

Versiag: Tydelike Kommissie vir

Gemeentebediening en Erediens

*
*

*

Versiag: PSALMKOMMISSIE

*

Tweede versiag: Fondse
Herderlike brief
Onafgehandelde verslae en sake

18:00 AFSLUITING
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A2 ALGEMENE S~NODALE KOMMISSIE
Geagte broer voorsitter, broers en susters,

sie vir Gemeentobediening, en die AKG sat voltedig oor
die stand van sake aan die Atgemene Sinode versiag
doen.

U kommissie doen graag soos voig verstag:

1. OPDRAGTE VAN D~E ALGEMENE
S~NODE VAN 1990 AAN D~E ASK
1.1 GOEDKEURONG VAN D~E NOTULE VAN D~E
LAASTE SFfl1NGSDAG, ALGEM ENE S~NODE
1990.

1.3.2.1 AANBEVEUNG
Die Aigemene Sinode keur dlt good dat die hantering van die
Aigemene Bedieningsfonds dour die ASK oorgedra is aan die
AKG, aangesten dtt ‘n seek is wet op die terrein van lass
genoemde kommissie IL

1.4 SKAKEUNG MET GEREF KERKE ~N SA EN
NED HERV KERK VAN AFR~KA

1.1.1 Die Aigemene Sinode hot besluit:
“Die Notute van die Iaasto sitting word dour die
Notutekommissie geredigeer en deur die Dagbestuur
van die Atgemene Sinodale Kommissie goedgekeur en
onderteken.” (Hand AS 1990, bi 718)
1.1.2 Die Dagbestuur hot aan die opdrag uitvoering
gegee.

1.4.1 Die Atgemene Sinode hot besiuit:
“Die Algemeno Sinode versoek die ASK om benewens
die TKK ook ander wee to vind waardeur skakoiing en
eenheidsbehewing met die Gerof Kerke in Suid-Afrika on
die Ned Herv Kerk van Afrika gesamenthik en afsonderiik
gereahiseer kan word”. (Hand AS 1990, 3.19.5.9, bI 544)

1.2 TOEKOMS VAN D~E FEDERALE RAAD
1.2.1 Die Algemene Sinode het besiuit:
“Die Federate Raad word as ‘n forum vir gesprek oor
gemeenskaplike sake behou as uitdrukking van ‘n
federate band tussen die NG Kerke binne en buite die
RSA en dra dit op aan die ASK om na oorleg met die
tidkerke die nodige wysigings vir ‘n meer doeltreffende
funksionering van die Federate Raad in working to stel.”
(Hand AS 1990, bI 540)
1.2.2 Die Federate Raad het in 1991 ‘n konsep-modet
aanvaar wat vir kommentaar aan Iidkorke gestuur is. Die
Uitvoorendo Komitee van die Federate Raad hot opdrag
gekry om dit in die hg van die kommentaar verder uit to
work en aan die Federate Raad voor te tê vir finale
oorweging. Die konsep-modet is in ‘n mate geskoei op
die gedagtes vervat in die ASK se model vir eenheid in
die NG Kerkfamihie met ‘n “United Synod” as oor
koepetende sinodo vir at die binne- en buitelandse lede
van die NG Kerkfamiiie. Die Federate Raad sou in
Augustus 1994 weer vergader om die saak te bespreek.

1.3 OORAANBOD VAN PROPONENTE
ALGEMENE BED~EN~NGSFONDS

EN

1.3.1 DIe Algemene Sinode het beshuit:
“Die Algomene Sinodo versoek die ASK om stegs vir
sotank dit nodig is, voort to gaan met die Atgemene
Bedieningsfonds.” (Hand AS 1990, 4.4.10, bt 540)
1.3.2 Die ASK hot die hantering van die Algemene
Bedieningsfonds oorgedra aan die Ahgemeno Kommis

1.4.2 ‘n tnformete skakotgroep waarin vorteenwoordigers
van die Ned Geref Kerk, die Geref Korke in Suid-Afrika
en die Ned Herv Kerk van Afrika dien, hot tot stand
gekom en by verskeie geteenthede oor sake van
gemeenskaphike beiang beraadshaag soos byvoorbeetd
oor die sg “Draft dectaration on the responsibitities of
retigious peopto” wat die gemoedere in ‘n stadium gaande
gehad hot en waarop die skaketgroop kommentaar
getewer en ‘n verkiaring uitgereik hot, soos ook oor die
tooname van geweid in Suid-Atrika. Pogings om aan die
skaketgroep ‘n vaster struktuur te gee, het nie geslaag
nio. Die gedagto is geopper dat aan die Tussenkorklike
Kommissie ‘n wyer opdrag en mandaat gegee moot word
wat kan meebring dat die tiggaam vir meer skakoting en
eenheidsbeiowing in die kerke benut kan word. Ook
hiervan het tot dusver niks gokom nie.

1.5 KERKUKE ALUANSDE VAN SU~D~AFRIKA
(KASA)
1.5.1 Die Algemene Sinode het bestuit:
“Dit word goedgokeur dat die ASK ‘n persoon aanwys om
as waarnemer in die Raad van KASA to dien”. (Hand AS
1990, 8.3.1 0.2, bt 552)
1.5.2 Dr P Rossouw is as waarnemer in die Raad van
KASA benoem. Die organisasie hot intussen van die
tonooh verdwyn.

1.6 BERAAD VAN GEREFORMEERD/PROTE
STANTSE SU~DER-AFR~KAANSE KERKE
1.6.1 Die Algemene Sinode hot besiuit:
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“Dit word aan die ASK opgedra om die volgondo Sinode
to advisoer oar die wenslikheid en die aard van ‘n
Gerefarmeerd/Protostantse Suider-Afrikaanse Beraad
van Kerke”. (Hand AS 1990, 8.3.12.2, bi 552)

1.9.2 AKLAS sal oar hierdie saak direk aan die Aigemene
Sinode verslag doen.

1.6.2 Die Nod Geref Kerk so ekumenieso verhotidings
hot in die afgolope vior jaar veral vanweö talle bilaterale
gesprekke aansienlik uitgebrei, en die veranderde
situasie hot meegobring dat die wonslikheid vir ‘n
Beroad van Korke soos die Algemone Sinodo dit in
1990 in gedagte gehad het, na die oordeol van die ASK
nie moor bestaan nb.

1.10.1 Die Algernene Sinode hat besluit:

1.10 VROU ~N D~E AMP

“Die Aigemene Sinode dra dit aan die Aigemene
Regskammissio op om aandag to gee aan die maontlike
kerkregtelike en praktiese knolpunte ten opsigte van
toelating van die vrou in die amp van predikant en
oudorling met verslag aan die ASK.” (Hand AS 1990,
6.2.4.9.3, bI 563)

1.6.3 AANBEVEUNG
Die Algemene Sinode besluit om horn nie nou te beywer vir die
stlgtlng van ‘n ~ereforrneerd/Protestantse Suider-Afrikaanse
Beraad van Kerke nb.

1.7 GESAMENTLJKE
ANDER KERKE

AFVAARD~G~NG

1.10.2 Die ARK hot oor hierdie saak aan die ASK versiag
gedoen en die volgende sake is goedgekeur:
“1. Uitdionstreding by verplasing/diensbeêindiging van
haar man.

MET

1.7.1 Die Aigernene Sinode het besluit:
“Die Algemeno Siriode boskou dit as gewens dat met
die owerhoid oar brandonde vraagstukke dour gesa
mentlike afvaardigings met andor kerko gesprek gevoer
word”. (Hand AS 1990, 10.2.2, bI 552)
1.7.2 Die Dagbestuur van die ASK hot by ‘n paar
geleenthedo probeor am saam met afvaardigings van
ander kerke die owerheid oar brandende vraagstukke to
nador, maar om verskiliende rodes hot dit nooit gobeur
nio. Daar is wol ‘n paar keer oor suike sake (soos die
voortslependo gewold in die land en die politieke onrus)
gesamentliko verklarings met die Ned Herv Kerk van
Afrika, die Goref Kerke in SA on die Apostoliese
Goloofsending uitgereik, wat oak ander die owerheid so
aandag gebring is.

indien die man van ‘n vrou wat as predikant in ‘n
gemoonte diens doen, verplaas word, of sy dienste
beöindig ward en dit meebring dat sy domissie moot
antvang, word haar dienste in ‘n gemeente beöindig
sander verlies van status.
“2. Kraamvorlof
‘n Vrau in die amp as predikant is geregtig op kraamverlof
met voile traktement en toelaes vir ‘n tydperk wat vier
woke voor die verwagte datum van haar bevallbng begin
en agt woke na die datum van haar bevaiiing eindig.
“3. Vergoeding
3.1 Allo vergoeding is in oaroonstemming met die van
manlike predikante, tansy anders ooreengekom.
3.2 Waar ‘n vrou in die tentmakorbodiening staan, antyang sy vaordeie saas in die oareenkoms aangegaan.”

1.8 NEW AGE~BEWEGING
1.8.1 Die Aigernene Sinode hat besiult:
“Die Algomeno Sinode dra dit aan die Algomeno
Kommissie vir Leer en Aktuole Sake op am die New
Age-beweging op wotenskaplike wyse te ondorsoek
sodat inligting en voorligting aan lidmate voorsien kan
word. Die Algomene Sinode besluit dat die versiag so
spoedig moontlik aan die ASK voorgolê word en vir
verspreiding beskikbaar gestel ward”. (Hand AS 1990,
5.6.2.1 en 5.6.2.2, bI 556)
1.8.2 AKLAS sal oar hierdie saak dirok aan die
Algemene Sinodo versiag doen.

1.9 SERKOS

1.11 S~GBAARMAK~NG VAN MEERDERE KERK
EENHEID
1.11.1 DIe Aigemene Sinode hat beslult:
“Die Algemone Sinode dra dit aan die ASK op am langs
die weg van studio en gesprek met die belanghebbendes
strukture uit te werk vir die beaogde een kerkverband
(van dio Familie van Ned Geref Kerke) en aan die
eersvolgende Algemene Sinode to rappartoor. Die
Algomene Sinode versaek die ASK am in sy studie
rekoning to hou met rogmatige vorms van verskeidenheld
ten opsigto van tad, kultuur, liturgie en bedioningsbe
hoeftes.” (Hand AS 1990, 3 en 4, bI 608)
1.11.2 Die ASK hot die afgolape vier jaar baie en
indringende aandag aan hiordie saak gegee.

1.9.1 Die Algemene Sinode hat besiult:
“Die Algemeno Sinodo dra dit aan AKLAS op am apnuut
die verhouding tusson die Ned Goref Kerk en Serkos to
ondersoek en daaroor verslag te doen aan die ASK.”
(Hand AS 1990, 5.8, bI 556)

1.11.2.1 Op versoek van die Moderature van die NG
Sondingkork en die NG Kork in Afrika, het die ASK
kommentaar gelewer op die volgende dokumente van die
(toe te stigte) Verenigende Geref Kerk (VGK): die
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“Beginselverkiaring”, die konsep-Kerkorde van die
Verenigende Geref Kerk, en die kerkmodel van die kerk.
Die kommentaar is aan die Moderatuur van die
Verenigende Geref Kerk gestuur. Die VGK-stukke en
die ASK-kommentaar word as bylaes tsr insae aan
hierdie verslag geheg. (Beginselverkiaring van die
afgevaardigdes van die NGKA en die NGSK as Bylae
ASK-i; Kommentaar van die Ned Geref Kerk op die
Beginselverklaring as Bylae ASK-2; Konsep-Kerkorde
vir een kerk as Bylae ASK-3; Kommentaar op en
evaluering van die Kerkorde van die VGK as Bylae
ASK-4; Model vir kerkeenheid 5005 aanvaar en
voorgestel deur die NGSK en die NGKA as Bylae
ASK-5; Kommentaar op die eenheidsmodel van die
VGK en ‘n vergelyking daarvan met die van die Ned
Geref Kerk as Bylae ASK-6.)
1.11.2.2 ‘n Subkomitee van die Dagbestuur het oor ‘n
lang tydperk gework aan ‘n “model” vir kerkeenheid,
voorlopige gesprekke is met belanghebbendes gevoer,
en die ASK het in November 1992 die volgende “Riglyne
vir ‘n model van een kerkverband vir die NG Kerkfamllle”
goedgekeur:
“1. Lidmaatskap van die huidige gemeentes van
Familie van NG Kerke is oop vir aVe gelowiges wat
belydenis van die betrokke gemeente aanvaar.
beteken dat lidmate oor en weer by gemeentes van
ander kerke kan inskakel.

die
die
Dit
die

“8. Die bestaande Algemene Sinodes (van die Ned Geref
Kerk en van die Ned Geref Kerk in Afrika) besluit self of
en wanneer hulls wil ontbind.
“9. As saambindende liggaam vir al die lede van die NG
Kerkfamilie (binne- en buitelands) kan gedink word in
terms van ‘n Bond van Ned Geref Kerke.
“10. Namate die groeiproses na groter sigbaarmaking van
kerkeenheid vorder, kan verdere aandag aan bykomende
strukture gegee word. Sake soos die belydenisskrifte,
juridiese problems, ensovoorts sal deurlopend moot
aandag kry.”
in gesprekke van die ASK met die Moderature van die
NG Sendingkerk, die NG Kerk in Afrika en die Reformed
Church in Africa, is bogenoemde riglyne nie baie gunstig
ontvang rue, en die voorsitters van eersgenoemde twee
kerko se Moderature het dit teenoor die openbare pers
afgemaak as “neo-apartheid”. Verdere samesprekings
oor die saak is na Oktober 1993 vir eers gestaak tot na
afloop van die verenigingsinode van die NG Kerk in Afrika
en die NG Sendingkerk.
1.11.3 AAN~EVEUNG
1.11.3.1 Die Algemene Sinode besluit dat die “Riglyne vir ‘n
model vir een verband In die NG Kerkfamllie” na sinodes, rings
en kerkrade vir kommentaar gestuur word.

“2. Gemeentes, rings en sinodes binne die Familie van
Ned Geref Kerke kan na behoorlike ooreenkoms,
inskakel by gemeentes, ringe en sinodes van ander
kerke en word dan volledig deel van daardie kerk.

1.11.3.2 Die Algemene Sinode gee aen die ASK opdrag om die
lngekome kommentear te evalueer en samespreklngs voort te sit
ten einde so spoedig moontilk die idesal van sen kerkverband
tussen die Familie van Ned Geref Kerke werkiikheld Is iaat word.

“3. Kerkrade, rings, sinodes en algemene sinodes wat
dit so verkies, gaan voort om te funksioneer soos dit
tans die geval is, met behoud van huidige name,
kerkordes, bepalinge en reglemente.

1.12 LOFPRYS~NG EN JEUGBYEENKOMSTE

“4. Strukture vir samewerking tussen gemeentes,
kerkrade, ringe en sinodes moot tot stand gebring word
sonder om die kerkregtelike posisie van kerkvergado
rings in die gedrang te bring.
“5. Evangeliedienaars is oor en weer beroepbaar.
“6. As uitdrukking van die eon kerkverband, word ‘n
verenigde sinode vir die Ned Geref Kerk, die Ned Geref
Sendingkerk, die Ned Geref Kerk in Afrika en die
Reformed Church in Africa voorgestel waar daar oor
sake van gemeenskaplike bolang op ‘n basis van
konsensus besluite geneem kan word.
“7. Hierdie sinode word saamgestel uit al die bestaande
sinodes van die vier kerke in 6 genoem, volgens ‘n
stelsel van proporsionele verteenwoordiging. (Opmer
king: Die naam van genoemde sinode is nog onseker,
aangesien ‘Algemene Sinode’ nie gebruik kan word nie
omdat daar vir die voorsienbare toekoms wel ook nog
Algemene Sinodes van die betrokke kerke sal wees, en
‘Nasionale Sinode’ onpresies is vanweê die feit dat twee
van die ‘bestaande sinodes’ (Namibië en Midde-Afrika)
buite die RSA se nasionale grense lé.)

1.12.1 Die Algemene Sinode hat besluit:
“Die Aigemene Sinode stel ‘n ad hoc-kommissie saam uit
lede van die AJK, AKLAS, AKAE en AKE om ‘n studio to
maak met praktiese riglyne oor ‘lofprysing’. Die AJK word
as sameroepor aangewys.
“Die ad hoc-kommissie moot aandag gee aan die
voigende sake:
1. Die teoiogiese begronding van iofprysing.
2. Die p10k van iofprysing binne en buite die erediens.
3. Riglyne met die oog op die praktiese inkleding van die
iofprysingsbyeenkoms.
4. Lofprysing as deel van die
gedifferonsieerde gemeentebediening.

omvattende

en

“Aangesien hierdie ‘n spoedeisende saak is, doen die ad
hoc-kommissie versiag aan die ASK wat na bevind van
sake mag handel.” (Hand AS 1990: 610:3.17.1)
1.12,2 Hoewei die Algemene Sinode van 1990 dit as ‘n
“spoedeisende saak” beskou hot, kon dit ongelukkig nie
gou en good afgehandei word nie. Meningsverskil het
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telkens meegebring dat die ad hoc-kommissie se
versiag na horn terugverwys is, en dit is pas eers
vanjaar gefinaliseer en aan die kerk beskikbaar gestel.
Dit is verkrygbaar by die NG Kerkjeugboekhandel,
Posbus 396, Bloemfontein, 9300. Die AJK het intussen
ook besluit em ‘n eie kort brosjure oor die saak,
pertinent op die jeug gerig, te Iaat opstel en te
publiseer. Dit is in oorleg met die ASK gedoen.
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1.16.2 In gevalle waar vakatures in bestaande poste vir
predikante in sinodale diens die afgelope vier jaar
ontstaan het (dit hot gebeur in die geval van die
predikante in Algemene Sinodale diens vir ekumene en
inligting, diens van barmhartigheid, ampsbedlening en
evangelisasie en sending), het die betrokke kommissies
en die ASK volgens die voorgeskrewe reels to work
gegaan en is poste, waar dit kon, vermincler en
gerasionaliseer.

1.13 KOSTE VAN S~NODESFfl1NGS
1.17 DIE KERK EN SY SAKE..ONDERNEMINGS
1.13.1 Die Algemene Sinode het besluit:
1.17.1 Die Aigemene Sinode het beslult:
“Die koste-aspek van sinodesittings word vir ondersoek
na die Algernene Kommissie vir Fondse verwys. Die
bevindings en aanbevelings word aan die ASK voorgelé.
Die ASK kry volmag om die aangeleentheid af te handel
en in werking te stel.” (Hand AS 1990, bI 634)
1.13.2 Die AKF doen oor hierdie saak direk aan die
Algernene Sinode verslag.

1.14 ST~LWORD EN MEDITAS~E

“dat die Algemene Sinodale Kommissie vir Sending en
Evangelisasie opdrag ontvang om ernstig to besin oor die
prinsipiele regverdiging vir die voortbestaan van die NG
Sendinguitgewers en die NG Sendingpers wat self
standige sakeondernemings is, as newedienste van die
Christelike Lektuurfonds. AKSE word versoek om
tussentyds verslag te doen aan die ASK met finale
versiag aan die Algernene Sinode van 1994.” (Hand AS
1990: bI 638:4.1.14.4.5).
1.17.2 AKSE doen oor hierdie saak direk aan die
Algemene Sinode verslag.

1.14.1 DIe Algemene Sinode hot besiuit:
“Orn by die ASK aan te beveel om by die reêlings van
die volgende Algernene Sinode voldoende tyd tydens
sittings in te ruim vir afsondering, stilword en meditasie
met die oog op geestelike verdieping en Godgewilde
besluitneming” (Hand AS 1990: bl 635).
1.14.2 Die Kommissie vir die Agenda doen oor hierdie
saak aan die Algemene Sinode versiag.

1.15 REKENAR~SER~NG VAN NOTULERUNG EN
KERKORDELDKE DRUKWERK
1.15.1 Die Aigemene Sinode het besiuit:
om die Skriba te versoek om in oorleg met die ARK
en die AKF ondersoek in to stel na rekenarisering van
notulering en kerkordelike drukwerk van die Algemene
Sinode, en die ASK met voorstelle in die verband te
dien met volmag om daaroor te beslis.” (Hand AS 1990:
bI 636)

1.18 ARTIKEL 21-MAATSKAPPY
1.18.1 DIe Algemene Sinode het besluit:
“Opdrag word aan die Algemene Jeugkommissie (AJK)
gogee om in samewerking met die Aigemene Kommissie
vir Kerklike Media (AKKM) ondersoek in to stel na die
omskakeling van die NG Kerkjeugboekhandel in ‘n Artikel
21-maatskappy met die oog op die voorsiening van
kategesemateriaal en ander jeugpublikasies. Die AJK
word versoek am tussentyds versiag to doen aan die ASK
met finale verslag aan die Algemene Sinode van 1994.”
(Hand AS 1990: bI 638: 4.1 .14.4.7).

“...

1.18.2 Die AJK doen direk oor hierdie saak aan die
Algemene Sinode versiag.

1.19 RISIKOFAKTOR
1.19.1 Ole Aigemene Sinode hot besluit:

1.15.2 Die saak het aandag geniet en die notulering is
gerekenariseer. “Kerkordelike drukwerk” sal ook in die
toekoms gerekenariseer word.

1.16 VERM~NDER~NG VAN SINODALE POSTE
1.16.1 Ole Aigemene Sinode hot besluit:
“By die ontstaan van vakatures in reeds bestaande
poste vir predikante in algemene sinodale diens
en
die kommissie bevind dat hy sonder die dienste van ‘n
predikant in algemene sinodale diens kan funksioneer,
tref hy die nodige maatreels en rapporteer so aan die
ASK. Indien die kommissie bevind dat ‘n eie (of
gedeelde) ~05 vir ‘n predikant in algemene sinodale
diens tog noodsaaklik is, word vertoë aan die ASK
voorgelê
(Hand AS 1990: bl 637: 5.2).

“Die risikofaktor vir die kerk, kerkraad, ring, sinode en
Algemene Sinode asook die kerk so utiliteitsmaatskappye
en beheerrade, word na die Algemene Regskommissie
verwys vir studio en moontlik regsadvies met verslag aan
die ASK; afhangende van die aard van die advios aan die
ASK, word sinodes in verband met die regsmening
adviserend ingelig om hulle sake in orde te kry.” (Hand
AS 1990: bI 638: 4.1 .14.4.9-10).

...

...“

1.19.2 Die ARK doen oor hierdie saak direk aan die
Algemene Sinode verslag.

1.20 MILITéRE DIENSWEIERING
1.20.1 Die Aigemeno Sinode hot beslult:
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“Die Algemene Sinode verwys hierdie beskrywingspunt
(insake militêre diensweiering
Agenda, AS 1990, B
3.2.2, bI 426) na die Algemene Kommissie vir Leer en
Aktuele Sake vir studie en rapport aan die ASK.” (Hand
AS 1990: bI 663: 2.2.1).
-

1.20.2 Die baie vloeibare situasie wat die afgelope vier
jaar random diensplig ontstaan het, het meegebring dat
AKLAS nie hieroor aan die ASK gerapporteer het nie,
maar dit direk aan die Algemene Sinode sal doen.

“Die Algemene Sinode versoek die Algemene Kommissie
vir Dions van Barmhartigheid om die huidige staatsbeleid
ten opsigto van bepaalde diensveldo te ondersoek en aan
die ASK versiag te doen. Die Algemene Sinode gee aan
die ASK opdrag om die ondersoek te evalueer en verdere
rasionalisering te implementeer.” (Hand AS 1990: bI 500,
677: 20.2)
1.24.2 Werkswyse
Die motivering vir die opdrag was oênskynbik die
verwagting dat daar ‘n vermindering in staatfinansiering
sal wees en dat dienste dan dienooreenkomstig
gerasionabiseer most word.

1.21 BRVEF VAN S~NODE VAN PHORORO
1.21.1 DIe Algemene Sinode het beslult:
“Die Algemene Sinode verwys die brief wat ter
vergadering van die Sinode van Phororo ontvang is, na
die ASK met volmag.” (Hand AS 1990: bI 664)
1.21.2 Die ASK het besluit “dat die Skriba die skrywe
moet erken en Kerk en Samelewlng 1990 aan die Scriba
Synodi van Phororo moet stuur. Paragraaf 250 moet by
name onder hulle aandag gebring word. Die Sinode van
Phororo moet aangemoedig word om met hulle eie
Aigemene Sinodale Kommissie in gesprek to tree oor
hulle standpunt.” Aan hierdie besluit is uitvoering gegee.

Intussen het die AKDB en SKDB’s kommentaar op
verskeie werksdokumente van die staat gelewer en in
taakgroepe van die staat gedien ten oinde die wyse van
staatsfinasiering aan bepaalde kriteria te koppel. Hierdie
kriteria is tans in werking en alle dienste van die kerk
gaan voort soos in die verlede.
Met die nuwe regering aan bewind, is daar nag nie ‘n
duidelike tendens waar te neem oar die mate wasrin die
staatsfinansiering gaan verminder en watter diensvelde
geraak sal word nie.

1.22 AFR~KAANSE PROTESTANTSE KERK

1.24.3 Bevinding

1.22.1 DIe Aigemene Sinode het beslult:

Die AKDB en ASK is tans nie in ‘n posisie om in terme
van rasionalisering ‘n beoordoling te maak nie. Voorts be
die wyse van die voortsetting van die kerk se dienste op
gemeente-, rings- en sinodale vlak en is die ASK nie by
magte om namens gemeontes, ringe en sinodes
rasionalisering to impbementoer nie.

“Die Aigemene Sinode dra dit aan die ASK op om voort
to gaan om by wyse van korrespondensie en gesprekke
steeds die saak van die Ned Geref Kerk teenoor die
APK duidelik te stel en om die bests verhouding in die
gespanne omstandighede te verkry.” (Hand AS 1990: bI
665: 4.7.8.2)

1.24.4 AANBEVELING

1.22.2 Die Dagbestuur van die ASK hot etlike
samesprekings met die APK-leiding gevoer en ernstig
probeer om “die bests verhouding in die gespanne
omstandighede te verkry”. Daarin is in ‘n groot mate
geslaag.

Die Algemene Sinode verwys die finansierlng van dlenste en die
staat se bydrae tot hierdie finansiering, na gemeentes, ringe en
sinodes en stap as Aigemene Sinode van die saak at, aengesien
dit nle op die wag van die Aigemene Slnode lé om hieroor te
besiult nie.

1.23 “SO GLO ONS... ‘N E~ETYDSE GELOOFS..
VERANTWOORDING”

1.25 ONDERHANDEUNGSKONSULTANT
1.25.1 Die Algemene Sinode hat beslult:

1.23.1 DIe Algemene Sinode het beslult:
“Die Algemeno Sinode aanvaar die voorgestolde
wysiginge en verwys die dokument vir versorging (by
taalkundig en eksegeties) na die ASK, met volmag.”
(Hand AS 1990: bI 665:8.2)
1.23.2 Hierdie opdrag is uitgevoer en “So gb ons
is
as ‘n netjiese boekie deur Hugonote-Uitgewers,
Wellington, gopubliseer. 20 554 kopieë is sedert die
publikasiedatum versprei. ‘n Derde druk het onlangs
vorskyn.
...“

“Dit word aan die ASK opgedra om die volgende
werkswyse ernstig to oorweeg: dat die dienste van ‘n
onderhandelingskonsultant
bekom
word
om
as
fasibiteorder op te tree by gesprekvoering tussen die
Moderature van die NG Kerkfamilie; dat op hierdie
metode besluit word in oorleg met genoemde
moderature; dat die koste-aspek aan die Algemene
Kommissie vir Fondso voorgelê word.” (Hand AS 1990, bl
678)
1.25.2 Hierdio moontlikheid is oorweog, maar nie aanvaar
nie.

1.24 ONDERSOEK STAATSBELEOD
1.24.1 DIe Aigemeno Slnode hot besiuit:

1.26 REKENARISERING DOOP- EN LIDMAAT
REGISTER
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1.26.1 DIe Aigemene Sinode hot besiuit:
om dit aan die Algomeno Kommissie vir die Argief
op to dra om verdere ondersook to doon en die werklike
behoefte in verband met die rekenarisering van doop
en Iidmaatregister, en moontlik eenvormige spesifi
kasies met die oog op standaardisoring vir sodanige
rekenarisering, op to stel. ‘n Begroting vir hierdie
ondersoek moot oors aan die Algemene Kommissie vir
Fondse voorgelé word met die oog op voorsie ning van
die benodigde fondso. Na afhandeling van die
ondersoek moot aan die ASK versiag gedoen word.”
(Hand AS 1990: bI 682: 6.2.2)

“...

1.26.2 Die Algemene Kommissie vir die Argief sal oor
hierdie saak direk aan die Algemene Sinode vorslag
doen.

1.27 SLEGS EEN REGISTER
1.27.1 Die Algemene Sinode hat besluit:
“Die Algemene Sinodo versoek die Algemeno
Kommissie vir die Argief om ondersoek in te stel na ‘n
ontwerp van eon register vir doop- en bolydendo lidmato
waarin duidelike onderskeiding tussen doop- on
belydende lidmate getref kan word en om vorsiag to
doen aan die ASK wat magtiging verkry om dit, indien
goedgekeur, to implementoer.” (Hand AS 1990: bI 683:
6.3.2.2)
1.27.2 Die Algemene Kommissie vir die Argiof sal
hioroor dirok aan die Algomono Sinode vorslag doon.

1.28 CAMPUS CRUSADE FOR CHRIST
1.28.1 Die Algemene Sinode het besluit:
“Die brief van Campus Crusade for Christ word na die
Algernene Kommissie vir Ampsbediening en Evangeli
sasie verwys om die ASK to advisoor in verband met ‘n
antwoord. Die ASK handel met volmag.” (Hand AS
1990: bI 684: 5.1)
1.28.2 Die brief hot die indringende aandag van sowel
die AKG as die ASK goniet. Uitoindolik hot die ASK
besluit:
1.28.2.1 dat, hoewel die CCC vanweë sy beleid om vir
soveel kerke as moontlik aanvaarbaar to woos, ‘n skrale
bolydenisgrondslag hot, die CCC wel ‘n vrye vereniging
met ‘n positief-Christeliko grondslag is;
1.28.2.2 vanweë die feit dat dit in die beloid on
bedieningstyl van die CCC aan ‘n gereformeerde
spiritualiteit ontbreek, dit nio wenslik vir kerkrade is om
CCC uit to nooi om in gomoontes op to tree nie (Die
Kerkorde art 16.4);
1.28.2.3 om die standpunt van die Algemeno Sinodo
(Hand 1986: bI 602 603) to herbevestig dat dit die kerk
so onvervreombaro reg is om sy ole lidmate to bearboi.
Die dringendo boroop van die Algemono Sinode aan
-

CCC om hierdie reg to eorbiodig, word herhaal, on hy
word gevra om nie langer as “aanvullonde dions aan die
kerk” die geesteliko vorsorging van iidmate van die Ned
Gorof Kerk vir sy rokening to neem nio;
1.28.2.4
so eio
opsigte
van die

om korkrade ernstig to versoek om van die kork
toerustingsprogrammo gebruik to maak en ton
van optredos van CCC in die hg van die bosluito
Algomono Sinodo to handel.

1.28.3 AANBEVEUNG
Die Algemene Sinode onderskryf die standpunt van die ASK oor
Campus Crusade for Christ en meek dit In die kerk bekend.

1.29 PRE-ADVIES BY BEROEPE
1.29.1 Die Algemene Sinodo hot besluite oor pre-advies
by boroepe goneom en dit na die Algemono Rogskom
missie vorwys met vorslag aan die ASK. (Hand AS 1990
bI 693: 6.13.4.2 6.13.4.9)
-

1.29.2 Die ARK on ASK hot aan hierdie saak aandag
gogee on dit afgohandoI.

1.30 VERLIES VAN STATUS
1.30.1 Die Algomene Sinode hot bosluite oor die verhies
van status van predikanto on proponente genoem en dit
na die Algomone Regskommissie verwys met vorsiag aan
die ASK en met volmag om af to handel. (Hand AS 1990:
bl 696: 8.1.1 8.1.7)
-

1.30.2 Die ARK on ASK hot aan hiordie saak aandag
gogee en dit afgehandel.

1.31 EIE HUISE VAN LERAARS BUITE GEMEEN
TEGRENSE
1.31.1 Die Aigemene Sinode hat besluit:
“Die aangeloentheid van eie huise van leraars buito huhle
gemeontogrenso word na die Algomono Rogskommissio
verwys vir studio on rapport aan die ASK/Algemeno
Sinodo.” (Hand AS 1990: bi 699: 9.4.2)
1.31.2 Die ARK doen hieroor verslag aan die Algemeno
Sinode.

1.32 AMPSBEDIENING VAN LERAARS
1.32.1 Die Algemene Sinode het besiuit:
“Die Algemene Kommissie vir Gemeentebediening kry
opdrag om die bevindinge van KerkspieëI iii ten opsigto
van predikante en predikantsvrouo verder to ondorsoek
on veral aandag to gee aan die opdrag van die Sinodo
van 1986 ‘om ‘n studio to hoods oor die rolverwagtinge,
verantwoordelikhode en taak van die predikantsvrou’
(Hand AS 1986, bI 697). Verslag moot so gou moonthik
aan die ASK gedoon word vir verdere optrodo indien
nodig.” (Hand AS 1990, bI 703)
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1.32.2 Die AKG doen hieroor direk versiag aen die
Algemene Sinode.

1.33 VREDESKONGRES
1.33.1 DIe Algemene Sinode hot beslult:

6. Die kerke oorweeg dit om in die toekoms ‘n
gesamenthike vredesprogram in Suid-Afrika van stapol to
stuur, on wil die klem in die Jaar van die Gesin ook laat
val op gerogtigheid en vrode in ons hole samelewing.
7. Die kerke wil die slagoffers van geweld in ons land met
woord en daad ondorskraag.

“Die Algemene Sinode dra dit aan die ASK op om
oorwoging te skenk aan die organisering van ‘n
vrecfeskongres op interdissiplinére en ekumeniese
basis. Dit kan daartoe bydra om Christene in te hg oor
en saam te snoer in ‘n gesindheid van vrede on die wil
om in elke opsig die saak van vrede te dien.” (Hand AS
1990: bI 710: 1.2.2.6)
1.33.2 Die Moderature van die binnelandse lede van die
NG Kerkfamilie het in Desember 1993 ‘n goslaagde
konforensie oor geweld in Pretoria gehou, by watter
geleentheid kerkleiers, politici van verskeie partye, regs
en geregslui opgetree hot. Die konferensie het die
volgende stancfpuntstelhing aanvaar wat in die kerklike
en openbare media gepubliseer is:
“1. Die kerk van Jesus Christus hot ‘n boodskap wat
bokant die partypolitiek en sy verskille uitgaan. Dit is ‘n
boodskap van bekering, verlossing, versoening en
vrede. Die kerk moet die boodskap in die praktyk laat
vorm kry deur sy woorde en dade.
2. Die kerke van die NG Famihie erken dat huNe hidmate
in die verlede te makhik by geweld betrokke was hetsy
strukturele of rowolusionére geweld en dat dit ook die
beeld van die kerke as boodskappers van vrede
aangetas het. Die kerke besef dat die onver
draagsaamheid en wantrouo wat soms by hulls
aanwesig was, nie geheip het om ‘n khimaat van vrede
in Suid-Afrika te skep nie, en dat die verdeehdheid in
huhie eie geledore huhle taak om versoening te
verkondig, bemoeUik hot.

8. Die moning is by die konforensie uitgospreek dat die
Goldstone-kommissje ondersoek kan instel na die
moonthikheid en imphikasios van gesamenthike beheer oor
al die gewapende magte, veihigheidsmagte, para-militére
magto en selfverdedigingseenhede.”

1.34 VULUNG VAKATURES: PRED~KANTE ~N
ALGEMENE S~NODALE D~ENS
1.34.1 DIe Algemene Slnode het beslult:
“Die Algemene Sinode versoek die ASK om hierdie
skrywe (van die Sinode van Wes-Transvaal oor die vulhing
van vakatures in poste vir predikante in ahgemene
sinodalo diens) in gedagte to hou wanneer hy in die
tookoms aan hierdie saak aandag moot gee.” (Hand AS
1990 bI 712: 2.2.2)
1.34.2 Die ASK hot die versoek in gedagte gohou (vgl ook
2.16).

1.35 TENTMAKERBED~EMNG

-

-

1.35.1 DIe Algemene Shnode het beslult:
“Die Ahgemene Regskommissie kry opdrag om saam met
die Algemone Kommissie vir Gemoentebediening riglyne
vir die implementering van die tentmakerbediening voor
to berei vir voorlegging aan die ASK om met volmag af to
handel.” (Hand AS 1990, bl 714)
1.35.2 Hierdie opdrag is uitgevoer en afgehandoh.

3. Die kerke boklemtoon dat dit die kerk se roeping is
om dour sy boodskap van versoening op grond van die
plaasvervangende soendood van Christus, in die
samelewing ‘n gees to kweek waarin geweld nie vatplek
kan kry nb, on verbinci huNe daartoe om in die toekoms
doelgerig hieraan to werk.
4. Die kerke is van oortuiging dat die kerk as sodanig
nie aktief aan geweld mag meodoen nie, en roep huhle
hidmato op om, sover dit van hulls athang, nie by geweld
betrokke to raak nie. Dit is onaanvaarbaar dat hidmate
wat Sondae in die erediens is, gedurende die week met
gewoldspraatjies en goweldsdade vorendag kom.

1.36 TEOLOG~ESE STUDENTE EN LEG~MAS~E
1.36.1 DIe Algemene Slnode hot beslult:
“Die hole aangeheentheid ten opsigte van die
woerhouding van hegitirnasie wanneer teologiese students
verder studeer, word na die Algemene Regskommissie
verwys. Nadat oorheg gepheeg is met die Ahgemene
Kommissie vir Teologiese Opleiding, word die
ooreenkoms wat bereik is, wat as ‘n tussentydse reeling
kan geld, vir goedkouring aan die ASK voorgelé.” (Hand
AS 1990, bI 718)

5. Die kerke is van mening dat die kerk die Skrif so
boodskap aangaande ‘n regverdige gemeenskap in
duidelike taal moot verkondig, maar is daarvan oortuig

1.36.2 AKTO doen oor hiordie saak direk aan die
Algemene Sinode vershag.

dat die kerk as sodanig nio ‘n partypohitioke funksie hot

2. ANDER SAKE WAT D~E AANDAG VAN
D~E ASK GENOET HET

nie. Die hidmato van die kork hot egter die
verantwoordehikheid om as burgers van die land op ‘n
Christehik-verantwoordbare wyse aan die partypohitiek
deeP to neem.

2.1 D~E RUSTENBURGSE KERKEBERAAD
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Die konferensie van nagenoeg 100 kerke in Suid-Afrika,
waaronder die Ned Geref Kerk, wat in November 1990
by Rustenburg gehou is
en daarna as die
Rustenburgso Kerkoberaad bekend geword het
het
groot woelinge in die kerk veroorsaak. Tydens die
beraad het prof WD Jonker, wat nie ‘n amptelike
afgevaardigde van die Ned Geref Kerk na die beraad
was nie maar ‘n genooide spreker, persoonhik en
~plaasvervangend namens die Ned Geref Kork en die
Afrikaners as geheeh” skuldbelydenis oor apartheid
gedoen. Die amptelike afgevaardigdes van die Ned
Geref Kerk, prof PC Potgioter, dr DJ Hattingh, dr P
Rossouw en dr FM Gaum, hot huhle daarna met die
belydenis wat prof Jonker ten opsigte van die Ned Geref
Kerk en apartheid gedoen het, vereenseiwig omdat dit,
hot huhle verklaar, ooreenstem met wat die Algernone
Sinode in Oktober 1990 oor apartheid besluit hot.
-

-

Die vier Moderature van die Transvaalse sinodes hot
hierna daarop aangedring dat ‘n spoedige vergadering
van die ASK gohou word ~om die aangeheentheid
rondom die Kerkeberaad op Rustenburg te bespreek ten
einde duidehike biding aan die kerk te gee.” Die
vergadering het op 4 Desember 1990 plaasgevind. in ‘n
verkiaring wat daarna uitgereik is, hot die ASK onder
andere verklaar:
Die ASK volstaan met die besluite van die Algernene
Sinode soos vervat in Kerk en Samebewing 1990 en doen ‘n
ernstige beroep op lidmate en kerkrade orn dit in
samohang met mekaar to verstaan.
Die skuldbelydenis van prof WD Jonker moot gesien

*

en beoordeel word teen die agtergrond van die besluito
van die Algernene Sinode.
*

Prof Jonker was nie ‘n amptehike afgevaardigde van

die Nod Geref Kerk nie, maar is dour die
reehingskomiteo van die Kerkeberaad as spreker genooi.
Dit hot horn vrygestaan om in sy persoonhike
hoedanigheid ‘n skuldbelydenis oor apartheid to doen.
Hy hot egter nie ‘n opdrag gehad om dit narnens die
Ned Geref Kork te doen nie.
*

in die jaro wat gevoig hot, hot die ASK en sy Dagbestuur
dikwels on lang samesprekings met die Voortsottings
kornitee gevoer sonder dat tot n aanvaarbare vergolyk
gekom kon word. Ulteindelik hot die ASK ingestem dat
die Voortsettingskomitoe ‘n stuk van beporkte lengto kan
opstoh, dat dit as bylao tot die ASK-verslag in die Agenda
van die Aigernene Sinode van 1994 opgeneem word, on
dat die Sinode besluit hoe hy die byiao wil hantoor. Die
Voortsettingskornitee so memorandum is as Bylao ASK-7
aan hiordie versiag goheg.
2.2.1 AANBEVEUNG
Die Aigemene Sinode neem die “Voortsettingskomitee” se
memorandum (~ylae ASK- 7) in behandellng.

2.3 D~E AFR~KAANSE GEREFORMEERDE BOND
(AGB)
Soos met die Voortsettingskomiteo, is meermale dour die
ASK en die Dagbestuur hang sarnesprekings met die AGB
gevoor ten eindo to probeer om rustigheid in die kerk to
bring en onduidehikhede wat oor Kerk en Sameiewlng. 1990
bestaan hot, op to kiaar. Daar kon nb oor kornsake
eenstemrnigheid beroik word nie, en uiteindoiik is ‘n
soortgebyke rooting as met die Voortsottingskornitee
getrof. Die ASK hot ingestern dat die AGB ‘n stuk van
boperkte bengte kon opsteb, dat dit as byiae tot die
ASK-vorsiag in die Agenda van die Aigemene Sinode van
1994 opgeneem word, en dat die Sinode besluit hoe hy
die byiae wii hanteer. Die AGB so mernorandurn is as
Bylae ASK-B aan hiordie versiag geheg.
2.3.1 AANBEVEUNG
Die Aigemene Sinode neem die AGB so memorandum (Bylae
ASK-B) in behandeiing.

Die ASK oordeel dat die afvaardiging van die Ned

Geref Kerk tydens die Kerkeberaad by die beshuite van
die Algemene Sinode gebly hot toe huhbe verklaar hot
dat prof Jonker horn, vir sy skuldbelydenis oor
apartheid, beroep het op die beshuite van die Algemene
Sinodo, hoewel ook die afvaardiging nie die hele
verband van die Sinode se besluite verrneld het nio. Dit
kon by lidrnate verwarring veroorsaak het.
*

Op 1 Desembor 1990 hot daar ‘n massavorgadering in
Pretoria plaasgevind by watter gebeonthoid ds JE
Potgieter, prof PJ Kleynhans en dr AP Treurnicht
opgetreo hot en stork standpunt ingonoern hot teen die
besluite van die Aigemene Sinode oor apartheid en die
“belydenis van Rustenburg”. Die ASK hot bosluit dat hy
die “Voortsettingskornitee” wat by die rnassavergadering
aangewys is, sou ontmoet as die komitee daarvoor sou
vra.

in sy belydenis oor apartheid, hot prof Jonker horn op

die besluite van die Algemene Sinode beroep, ofskoon
hy nie die hole vorband van die Sinode se besluito
vermeld hot nie.
*

2.2 D~E “VOORTSET11NGSKOM~TEE”

Die ASK neem kennis van die Dekiarasie van

Rustenburg en onderskryf die voorbehoude van die
afvaardiging van die Ned Geref Kerk in ‘n persverklaring
dat hy die Dekiarasie ondersteun in die mate wat dit
ooreenstem met die besluite wat die Algemene Sinode
oor die betrokke sake geneern hot.”

2.4 SKAKEUNG MET D~E OWERHE~D EN
POLfl1EKE ORGAN~SAS~ES
2.4.1 GESPREKKE
Die ASK-Subkommissie vir Skakehing met die Owerheid
(wat uit die hole Dagbestuur bestaan hot) hot in die
afgebope vier jaar dikwels met die owerheid en poiitioke
organisasies geskakei. Die verskillende organisasies is op
die hoogte gebring met die Ned Gerof Kerk so siening
van onder moor poiitieke modelbe en van die owerheid,
5005 vervat in Kerk en Sameiewing 1990, par 274
302.
Aandag is ook gegee aan die pohitioko bebeidstandpunto
van die verskilbende groepe en ‘n poging is aange
-

ASK/15S

22

wend om dit saam met die betrokkenes aan die eise van
die Skrif te toots. Met die voortsleponde geweld in
Suid-Afrika en die eskalasie daarvan en dreigemente
van burgeroorlog
hot die Dagbestuur allo pogings
aangewend om ‘n berniddelende rol te speel.
-

-

verkiesing. By verskeie gebeenthede hot die ASK of die
Dagbestuur gehoor gegee aan sulke versoeke, en
meermale ook saam met ander kerke ‘n oproep tot gebed
en verootmoediging tot die mense van ons land gong.

2.6 AANSLUITING VAN SWAZILAND REFORMED
Dour die jare is etliko gesprokke met mnr FW do Kierk,
mnr Nelson Mandela, wyle dr AP Treurnicht, dr Ferdi
Hartzenberg, geni Constand Viljoon, dr Mangosuthu
Butholezi, mnr Eugene Torre’Blanche en van hulle
seniar partygenote gevoor. Daar was ook pastoralo
gesprekke met Parlernentsledo wat lidmate van die Ned
Geref Kerk is. Die Dagbestuur hot meestal die indruk
gekry dat sy bomoeienis waardeer word, en gb dat dit
ook vrugte afgewerp hot.
2.4.2 REFERENDUM 1992
Daar was in 1992 van verskilbende kante druk dat die
Ned Geref Kerk horn tydens die Referendum van
daardie jaar ten gunste van ‘n “ja-” of ‘n “nee”-stem
moes uitspreek. Die ASK hot egter geoordeel dat die
vraag waaroor gestem moos word, ‘n partypolitieke bier
direk betrek hot, en dat dit nie op die weg van die kerk
lê orn lidmate te adviseer om na die eon of ander kant
te stem nie.
2.4.3 VERKIESING 1994
‘n Versoek dat ampsdraers van die Ned Geref Kerk
betrokke moet raak by die monitoring van die Algemene
Verkiosing in 1994, is dour die ASK van die hand gewys
omdat die vorkiesing uiteraard polities omstrede was on
die kerk nio daarby betrokke kon raak nie. Daar is ook
geoordeel dat die Ned Geref Kerk nie amptelik by ‘n
“opvooding tot demokrasie”-program betrek kon word
nie, maar dat lidmate as burgers van die land
aangemoodig moes om aan sulke programme deel to
~-neem. ‘n Horderlike Brief is voor die verkiosing dour die
ASK aan gemoentes gestuur met die versoek dat dit
van die preekstoel af voorgelees word.
2.4.4 BELAST1NG OP KERKUKE EIENVOM
In ‘n stadium was daar sprake dat bolasting op kerklike
ejendorn gehef sou word, en dit hot onder sowat alle
kerke vir heebwat onrustigheid gosorg. Afvaardigings
van kerke, wat verteenwoordigers van die Nod Goof
Kerk ingesbuit het, hot met die betrokke ministers
beraadsbaag, en uitoindelik is aan die ASK gerapporteer
dat vir die huidige afgesien is van wetgewing wat
belasting op korklike eiendom moontlik sou maak. Die
voorsitter van die Algomene Kommissie vir Fondse, ds
PSHF StrOmpfer
wat ook lid van die ASK is
is
versoek om ‘n oog in die soil to hou en hot die ASK
ingelig gehou oor nuwo verwikkelings.
-

-

2.5 BIDDAE
Daar was dikwels versooke dat die ASK biddae moot
uitroep vir reën, vir vrede, vir ‘n “goeio” afloop van die
-

CHURCH BY NED GEREF KERK
Voebors is in ‘n stadium van die kant van die Swaziland
Reformed Church uitgesteek om by die Ned Geref Kerk
aan to sluit nadat die SRC dour die NG Kerk in Afrika
uitgestoot is. Die SRC hot egter met heolwat probbeme to
kampo gekry en sy voorbopige aansoek teruggotrek.

2.7 HERSIENING VAN PSALMS
Versbae oor die vordering met die nuwe Psabmberyming
hot van tyd tot tyd voor die ASK gedien. Nadat die Geref
Kerke in Suid-Afrika in 1990 besluit hot om nie banger
saam to work nie, hot huble Algomene Sinode gebukkig in
1994 besbuit om die samewerking voort to sit en in die
paar jaar tussen-in hot bidmate van die Gerof Kerke as
waarnemers die vergaderings van die Psalmberymings
kommissie bygewoon sodat hulle nie trod verloor hot met
die verloop van sake nie. Vooraanstaande Afnikaanse
digters en musici is by die beryming betrokke, en daar
kan met vorwagting uitgesien word na die vobtooiing van
die work binne die volgende paar jaar.
-

2.8 BELEID EN STRATEGIE TEN OPSIGTE VAN
GODSDIENSUITSENDINGS
2.8.1 SAUK
Die Ned Geref Kerk se kerkvergadenings hot oor die jare
dikwebs besbuite geneem waarin groot dank teonoor die
openbare uitsaaier, die SAUK, uitgespreek is vir die baie
uitsaaityd wat oor die radio en die tebevisie aan die
godsdiens gegee is. Hierdie waardering bestaan steeds.
Omstandighede is aan die verander. Die Godsdiens
uitsaaibeboid van die SAUK word dour die SAUK-Raad
hersien en in die big van die veranderde situasie, ook ten
opsigte van die SAUK-Raad, sal dit waarskynbik anders
lyk as wat tans die gevab is. In die formubering van die
bebeid word kerke en godsdiensgroepo so menings en
kommentaar ook vorkry. Die nuwe bebeid word, na
verneem word, in Januarie 1995 in working gestob.
In die verbede hot die SAUK gebruik gemaak van
“gespreksgroepe”, waarin verteenwoordigers van verskil
bendo kerke sitting gehad en die SAUK oor gods
diensuitsendings geadviseer hot. Vier verteenwoordigors
van die Ned Geref Kerk in Transvaab, OVS, Natab en
Kaapland was bode van die gespreksgroepe. Hiordie
gespreksgroepe hot in feite opgehou bestaan en is
omskep in ‘n Godsdiensuitsaaiforum. Die Forum hot as
lode vorteenwoordigers van abbe godsdienste in die band,
en nie net die openbare uitsaaier nie, maar ook private
uitsaaiers is daarby betrokke.

ASK/i 5S

23
Die lid wat die Noord-Transvaalse Sinode as Trans
vaalse
verteenwoordiger
in
die
Afrikaanse
gespreksgroep van die SAUK benoem het, dr PJC
Loots, is in die Godsdiensuitsaaiforum gekoapteer.
2.8.2 AANBEVEUNGS
2.8.2.1 Die Aigemene Sinode spreek waarderlng teenoor die
SAUK uit vir die goele uitsaaityd wat hy as openbare uitsaaier
tot hiertoe aan godsdiens beskikbaar gestel hat (vgi ook
Uibllathon ‘91 en Bibliathon ‘94) en vra dat dit sal voortduur.
2.8.2,2 Die Aigemene Sinode wens prof PC Potgieter hartilk
geluk met sy eansteiling in die Read van die SAUK, en bid horn
wysheid toe om sy verantwoordeiikhede dear tot ear van die
Here en hell van die kerk na te korn.
2.8.2.3 Die Aigemene Sinode besiult dat die Ned Geref Kerk se
verteenwoordiger in die Godsdiensuitsaaiforum (of die ilggaam
wet in die piek daarvan tot stand korn) gereeld ean die
Aigemene Kommissie vir Kerkiike Media (AKKM) versiag moat
doen oor die Forum se doen en iate.

2.8.4.1.2 Die Sinode is dankbaar dat die evangelie flOU ook oor
die senders van M-Net uitgesaai word en spreek sy waardering
daarvoor tee floor M-Net uit.

2.9 VERSLAG: SUBKOMM~SSIE V~R KAPE..
LAANSDIENSTE
2.9.1 PERSONEEL
Die lode van die Subkomissie is ds F Swanepoei
(voorsitter), ds PSHF Strumpfer, dr THN Sadler, ds RP
Jordaan (SAW), ds ED Botha (SAP) en ds JJF
Bezuidenhout (DKD).
2.9.2 OOREENKOMSTE
in opdrag van die Algemene Sinode is die ooreenkomsto
met die onderskeie departemente deegiik horsien (Hand
AS 1990, 1.47.2, bI 513). Na vooriegging aan die ARK is
die ooreenkomste dour die Dagbestuur van die ASK
gefinaliseer en onderteken.
2.9.2.1 AANBEVEUNG

2.8.2.4 Die Aigemene Sinode besluit dat die AKKM in die
toekorns verteenwoordigers van die Ned Geref Kerk in
uitsaaliiggame wet daarvoor vra en waar die Ned Geref Kerk se
teenwoordigheid wensiik is (soos die SAUK, Radlokansel en
Christen-Netwerk) moat benoem.

Die Aigemene Sinode gee voimag aan die ASK orn die
ooreenkomste tussen kerk en steat met betrekking tot kepsiane
na die eis van omstandighede te hersien.
2.9.3 NAME VIR GROSLYS VIR DiE BEROEPING VAN KAPELANE

2.8.3 RADIOKANSEL
Die versiag en aanbevelings van die ASK so
verteenwoordiger in Radiokansei so Direksie is as Byiao
ASK-9 aan hierdie versiag geheg.
2.8.3.1 AANBEVELINGS
2.8.3.1.1 Die Aigernene Sinode bedank Radiokansei vir die
ruim geieentheid wet ean ieraars en iidmate van die Ned Geref
Kerk gegee word om die evangeiie oor die radio uit te dra.
2.8.3.1.2 Die Aigemene Sinode bid die direksie en personeei
van Radiokansel die seön van die Here toe en versoek
gemeentes orn gereeid vir Radiokansei te bid.
2.8.3.1.2 Die Aigemene Sinode versoek Radiokansei om ‘n iid
van die Aigemene Kommissie vir Kerkilke Media in sy diroksie
te benoem.

Dit was die gebruik om ‘n lys van name van !eraars wat
geskik goag is vir ‘n kapeiaanspos, op to stei. Name is
dour kommissies dourgestuur en is onder andero dour die
Aktuarius gekeur. Die ASK so Subkommissie vir
Kapeiaansdienste hot gevra dat die reêiing moet vervai,
en tans is aBe geiegitimeerdes beroepbaar as kapeiane.
2.9.4 SALARiSSE
Vanweë sekere verwikkelinge in staatsdepartemente hot
daar dispariteit ontstaan tussen die vergoeding van ‘n
kapeiaan en ‘n ieraar. Die ASK het die Subkommissio on
die Algemene Kommissie vir Fondse versoek om
dourlopend die vergoedingspakketto van gemeentele
raars on kapeiane to vergelyk en met die botrokke
owerhede to onderhandel as daar dispariteit sou
ontstaan.
2.9.5 MISSiE

2.8.4 CHRiSTEN-NETWERK TV (CNW TV)
Die Subkommissie het sy missie soos voig geformuleer:
Die versiag en aanbevelings van die ASK so
verteenwoordiger in Christen-Netwerk TV se Teologiese
Boieidsraad is as Bylae ASK-b aan hierdie versiag
geheg.
2.8.4.1 AANBEVEL1NGS
2.8.4.1.1 DIe Aigernene Sinode spreek waardering uit vir die
inisiatief wet uit ons kring aan die dag geie is met die stigting
van Christen-Netwerk TV en die verkryging van die steun en
sarnewerking van ‘n groot aantai kerke, en moedig iidmate aan
om CNW TV te ondersteun.

*

1 Tree koördinerend op tussen die kerk en die

kapeiaansdienste van die verskillende magte/dienste on
die kapoiaansdienste ondorling.
*

2 Onderhandel met die kapeiaansdienste om toe te

sien dat kapeiane van die kerk binne die voorskrifte van
die Belydenisskrifte, Kerkordo en Bepaiinge, asook die
beloid van die kerk, optree.
*

3 Behartig die beiange van die kapeiane by al die

betrokke instansies.
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*

4 Streef daarna dat alle lidmate van die kerk onder

beheer van die onderskeie magte/dienste toegespitste
gemeentelike bediening ontvang.
*

5 Hou die kerk ingolig oor die worksaamhedo van die

kapelaansdienste in die oriderskeie magte/dienste.
2.9.6 KAPELAAN BY NASIONALE INTELUGENSIEDI ENS
Nadat ds Dürr Botha ‘n boroop aanvaar het as
polisiekapolaan, is dr JA Laubschor in 1993 as kapelaan
van Nasionale Intelligensiedions bonoem. Dit is gedoon
in ooreenstemming met die bosluite van die Algomene
Sinode van 1990 (Hand AS 1990, 9.5.2.1 9.5.2.2, bI
542).
-

2.9.7 RAAD VIR CHR1STEUKE KAPELAANSDIENSTE

2.9.9.5 AANBEVELING
2.9.9.5.1 Dank en geiukwense
Die Aigemene Slnode betuig sy dank en waardering teenoor die
voigende ieraars wat as Kapeiaans-generaal gedien het en erken
huile aandeei aan die uitbrelding van God so konlnkryk deur die
onderskeie kapeiaansdienste:
*
*
*

FJ Oliewagen, Departement Korrektiewe Dienste: 1978-1993
FJ van Eeden, SA Poiisie: 1991-1993.
RP Jordaan, SA Weermag: 1990-1994

2.9.9.5.2 Die Aigemene Slnode betuig sy opregte dank teenoor
die SA Weermag, die SA Poiisle en die Departement van
Korrektiewe Dienste, wearbinne die kapeiaansdienste funk
sloneer, vir huiie samewerking en ondersteuning oor bale Jare.

‘n Pragtige ontwikkeling by die Suid-Afrikaanso
Weormag was die stigting van die Raad vir Christoliko
Kapelaansdienste. Die grondwet van die Raad is dour
meer as dertig meewerkende kerke aanvaar. Ds Pierre
Jordaan, die Kapelaan-generaal van die SAW, wat die
saak geInisieer het, is ook as die eerste voorsitter
verkies. Die Ned Gorof Kerk is dour ds Freok
Swanepoel verteenwoordig. Tans word die moontlikheid
ondersoek dat verteenwoordigers van die kapelaans
dienste van die SA Polisie en Korrektiowo Diensto ook
in die Raad sitting kan neem.

2.9.9.5.3 DIe voigende ieraars wat tans as hoofde van die
onderskeie kapeIaansdienste optree, word die Here so seen
toegebid:

2.9.7.1 AANBEVEUNGS

Die Kommissio vir lniigting en Ekumene dion as
subkommissie van die ASK. Lode van die Dagbestuur van
die ASK dion in die kommissie. Daar is gereeld versiag
gegee aan die ASK, wat die deurgee van iniigting na
buito betref, sowel as die aanknoop en handhawing van
ekumeniese botrekkingo.

1 Die Road vir Christelike Kapeiaansdienste word deur die
Algemene Sinode tyke seen toegebid.
*

2 Die Aigemene Slnode benoem die Subkommissle vir
Kapeiaansdienste so voorsitter (prim) en die ondervoorsitter
(oak) as verteenwoordigers van die Ned Geref Kerk in die Raad
vlr Christeiike Kapeiaansdienste.
*

JJF Bezuldenhout, Direkteur Godsdlenssorg, Departement van
Korrektiewe Dienste
JHJ do Witt, Kapelaan-generaai, SA Naslonale Weermag
* ED Botha, wn Hoofkapeiaan, SA Poiisiediens

*

*

2.10 VERSLAG: SUBKOMM~SS~E V~R ~NLDGT~NG
EN EKUMENE

Oor die work van die afgelope vier jaar word soos voig
vorslag gedoen:

2.9.8 SMAESTELUNG

2.10.1 PERSONEEL

Die Subkommissie bestaan tans uit vyf lode dour die
ASK benoem, en die Kapeiaan-generaal.

Lode van die Dagbestuur van dio ASK dion in die
Subkommissio.

2.9.8.1 AANBEVEL1NG

Dr Pierre Rossouw, wet sedert 1980 as predikant in
Algemene Sinodale Diens met opdrag inligting en
Ekumenieso Botrokkingo die kerk gedien hot, hot teen die
eindo van 1991 geëmeriteer. Hy hot uitmuntende dions
gelewer en talle inisiatiewo waarvan die vrugte nou nag
gepluk word, geneem.

Die Aigemene Sinode besiult om die kapeiaan by die Nasionaie
inteiiigensiedlens in die Subkommissie vir Kapeiaansdienste te
benoem indien hy ‘n iidmaat van die Ned Ge ref Kerk is.
2.9.9 VERSLAG VAN DIE KAPELAANSDIENSTE
2.9.9.1 Departemerit van Korrektiewe Diensto
2.9.9.2 SA Polisie

Sodert 1 Januarie 1992 behartig prof PGJ Moiring, op ‘n
deoltydse basis, die verantwoordolikheid van die kantoor
vir Inligting en Ekumene. Volgens ooreenkoms met die
Universitoit van Pretoria, mag prof Meiring veertig persent
van sy tyd in diens van die Algemene Sinode gebruik.

2.9.9.3 SA Weermag
2.10.1.1 AANBEVEUNGS
2.9.9.4 Nasionale inteiligensiodiens
In die hg van die voranderende situasie ten opsigte van
kapoiaansdienste, word die versiae as Iaatstukke aan
die Aigemone Sinode voorgelê.

2.10.1.1.1 Die Aigemene Sinode besiult om sy dank en hoe
waardering teenoor dr Pierre Rossouw uit te spreek vir sy
getroue, gespeslaiiseerde en toegewyde diens in beiang van die
Ned Geref Kerk en sy ekumeniese verhoudinge. Dr en mev
Rossouw word ‘n geseönde en aangename rustyd toegewens.
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2.10.1.1.2 Dank word teenoor die Universitelt van Pretoria
uligespreek vir die reeling wat ten opslgte van die dienste van
pro! PGJ Meirlng getref is.
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2.10.2.4 JoernalIste, koerante en die medIa

inhigting oor die Ned Geref kerk is op die volgende
maniere versprei:

Met joernaliste en ander media-mense probeer die
kantoor goeie verhoudings handhaaf. inligting word
verskaf en skakeiwerk word gedoen. Ook die work lower
dikwols goeie resultato op in dio vorm van artikols,
berigte, radio- en tolovisieprogramme waarin aandag vir
die werk van die Ned Gore! Kerk gevra word.

2.10.2.1 Opdrag van die Algemene Slnode

2.10.2.5 Studente

Die versamelirig en verskaffing van inligting is vir die
Ned Geref Kerk van wesenlike belang. Die Algemeno
Sinode so Kommissie vir inhigting en Ekumene dra in die
verband ‘n dubbele verantwoordelikheid om inligting na
binne en na buito to kanaliseer. Aan die eon kant is dit
nodig dat inhigting van wat op breeër kerklike torrein
gedoen en gese word, aan die Ned Geref Kerk
deurgegee word. Aan die ander kant is dit net so nodig
om inligting van alles wat binne die Ned Gerof Kerk
gebour, na buite uit te dra. Die inhigtingsaksie van die
kerk geskied op tallo maniere: die ontvang van
besoekers, beantwoording van navrae, media-skakeling,
huip aan studente, optredes by talle vergaderings, ‘n
dokumentasiediens, die publikasie van die kwartaalblad
DRC News, asook die verspreiding van ‘n aantal
belangrike publikasies vanuit die Ned Geref Kerk.

Van tyd tot tyct meld studente uit die binno- en buiteland
aan wat hulp met die skryf van skripsios, vorhandelinge of
navorsingsprojokte benodig. Ons help graag.

2.10.2 1NUGTING

2.10.2.6 Ultnodiglngs om op to tree
Dr Rossouw, en later prof Moiring, hot taile uitnodigings
aanvaar om voor gehore, tydens kongresse of
konferensies inligting oor to dra. Geloenthede om tydens
besoeke in die buiteland informasie to verskaf was daar
ook in Athena, tydens die vergadering van die
Gereformeerde Ekumeniese Raad (1992), asook in
Nederland tydens die sitting van die ICRC (1993).
Gedurende Januarie 1993 is prof Meiring genooi om ‘n
referaat to lower tydens ‘n colloquium in die Sonaat in
Parys, oor: “Verhoudings tussen Frankryk en ‘n
veranderende Suid-Afrika”.

2.10.2.2 Besoekers
2.10.2.7 DRC News
Die kantoor vir inligting en Ekumone ontvang gereeld ‘n
groot aantal besoekers vanuit die binneland sowel as
die buiteland. In die besoekersboek van die kantoor
staan die name van persone wat die afgeiope twee jaar
aangemeid hot: kerkiike amptenare, ekumeniese leiers,
ambassadeurs, akademici, studente, joernaliste, politici,
en nog vole meer. Uit die groot totaal van 348
besoekers hot die meerderhoid uit die buiteland gekom,
uit ‘n groot verskeidenheid van lande: Duitsiand,
Nederiand, Engeland, lerland, Skotland, Noorweê,
Swede,
Denemarke,
Finland,
Pole,
Hongarye,
Tsjeggo-Slowakye,
Roemenië,
Rusland
(verskeie
republieke), Frankryk. italië, Spanje, Switserland, lsi aol,
die Veronigde State van Amerika, Kanada, Chili,
Australiö, Sri Lanka, indië, asook van Afrika-lande soos
Namibië, Zimbabwe, Zambie, Botswana, Swaziland,
Lesotho, Mosambiek, Malawi, Zaire, Nigerië. Talle
binnelandse gasto hot die kantoor ook besoek, dikwels
om inligting oor die Ned Geref Kerk to bekom, advies to
vra of om skakeling met die kerk to vind.
2.10.2.3 Beaniwoordlng van navrae
Per telegram, faks on vera) oor die pos word heolwat
navrae oor ‘n wye verskeidenheid sake ontvang en
hanteer. Soms lower die navrae verrassende resultate
op. In 1993 hot die kantoor, byvoorbeeld, op versoek
van twee Skotse predikante ‘n omvattende versiag van
die optrede van die Ned Geref Kork op sosio-politioke
terrein in ons land saamgestel. Die verslag is dour die
twee predikante na die sinode van die Kerk van
Skotland geneem, met die gevolg dat ‘n stork
veroordelende voorstel voor die sinode, met ‘n positiowo
en bemoedigende besluit vervang is.

Heeiwat aandag is aan die rasionalisering en opdatering
van die adreslys van die DRC News, die Engelse
inligtingsblad van die Ned Gore! Kerk, gegee. Die blad
verskyn vier maal per jaar en gee ‘n oorsig van die
werksaamhede van die kerk, stei die kerk so standpunt
oor rolevante sake, en publiseer interossante dokumente
van die Ned Gorof Kerk.
2.10.2.8 Dokumentasledlens
In samewerking met AKLAS en met die instituut vir
Sendingwetenskapliko
on
Ekumeniese
Navorsing
(ISWEN) aan die Universiteit van Pretoria, word
koerantberigte, dokumente, verslae en artikels oor talle
sake wat die kork raak, sowel as ‘n uitvoerige bibliografie
oor ekumeniese sake, bewaar en beskikbaar gestol.
2.10.2.9 Ander publikasles
‘n Aantal belangrike publikasies vanuit die Ned Geref
Kerk is aan anclor kerke on organisasies gestuur. Die
brosjure Church and Society 1990 hot veral gunstige reaksie
van kerke uit talle lande ontlok, uit Europa, Amerika,
Afrika en die Ooste. Die Geref Kerk in Japan hot dit selfs
in Japannees vortaal. Uitgebreide kommentaar is van die
Evangeliese Kerk in Duitsland en die Geroformeerde
Kerke in Nederland ontvang. Ook die iniigtingsbrosjure
van die kerk, DRC informatIon Bookiet, die eiotydse
geloofsveranwoording, So gb ek, sowel as Ecumenical
Panorama is met belangstelling en dank dour talle kerke
en kerkloiors ontvang.
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3. EKUMENE
3.1 BEKENDSTELUNG VAN D~E EKUMENIESE
BELE~D
Die ekumeniese boleid wat dour die Algemene Sinode,
Bloomfontein 1990, goodgekeur is, kon die aigelope vier
jaar in die praktyk uitgetoets word. Daar kan
gerapporteer word dat die betoid slaag, dat dit die weg
waarlangs die kerk met taile ander kerke verhoudings
kan aanknoop, duidelik uitgestippel het.

baie deure die afgolope jare vir ons kerk oopgegaan. In
uitvoering van die ekumeniese beleid van ons kerk, is
daar die afgelope vier jaar aan die volgende aandag
gogee:
3.2.1
TUSSENKERKLIKE
AFRIKAANSE KERKE

KOMMISSIE

VAN

DIE

DIflE

Die TKK waarin verteenwoordigers van die Nod Gerof

*

Kerk tesame met die van.die Ned Herv Kerk in Afrika en
die Geref Kerke in Suid-Afrika dien, hot die afgelope vier
jaar reölmatig vergader
soms gesamentlik en soms
bilateraal.
-

Of aVe ekumeniese kommissies op sinode-, rings- on
gemeentevlak optimaal funksioneer, bly egter ‘n vraag.
Om die kerk veral op plaaslike viak to probeer inspireer
en ook toe to rus vir sy ekumeniese verantwoorde
likheid, is verskeie aksies geloods:
Op 21 September 1992 is ‘n geslaagdo werkswinkel

*

oor die ekumeniese beleid van die Ned Geref Kerk by
die Universiteit van
Pretoria aangebiod. Die
werkswinkel, wat gesamentlik dour die Subkommissie
vir Ekumene en die Teologiese Fakulteit Pretoria
aangebied is, het as tema gehad: “Die Ned Geref Kerk
en ander kerke: hoe maak ons?” Ongeveer 150 persone
wat sinodale, rings
en gemeentelike ekumeniese
kommissies verteenwoordig het, het uit alle dole van die
land gekom. Tydens die konferensie is die behoefte
aan ‘n omvattende ekumeniese handleiding vir die Nod
Geref Kerk sterk beklemtoon.
-

Die ekumeniese beleid van die Ned Geref Kerk asook

*

die besluite van die Algemene Sinode van Bloomfontein
(1990) is voor die TKK gele. (Hand AS 1990: bI 543:
3.19.5.9)
Die ems waarmee die Ned Geref Kerk Kerkeenheid

*

tussen die drie kerke bojeën en die teleurstelling wat daar
by ons leef omdat daar nog nie ver genoeg gevorder is op
die pad van strukturele eenheid nie, is deeglik onder die
aandag van die TKK gobring. Die TKK hot onderneem om
die sake wat dour die Ned Geref Kerk geopper is, op die
agenda van die TKK te hou. Ook die Ned Herv Kerk en
die Geref Kerke hot die kans gebruik om, na hulle
onderskeie sinodes afgehandei is, mededelings wat al
drie kerke raak, te doen.
Aan heolwat sake is die afgelopo vier jaar aandag
gegee:

*

Juis om bogenoemde behoefte op to yang, hot ‘n

aanta! dosente aan die Teologiese Fakulteit, Pretoria,
met groot ywer aan die werk gespring. Die omvattende
handleiding “Eon llggaam, bale lode. Die Kerk se ekumeniese
roeping wéreidwyd en In Suld-Afrlka” (onder redaksie van
Dionne Crafford en Gustav Gous), ‘n book met 497
biadsye, beantwoord aan ‘n groot behoefte. Positiewe
kommentaar is ook van ander kerke ontvang. ‘n
Grootskaalso aksie om die book in die geledere van die
Ned Geref Kerk bokend to stel, is aan die gang. Daar is
egter nog ‘n behoefte aan ‘n kort, bondige handleiding
wat dour plaaslike gemeentelike kommissies vir
ekumeno gebruik kan word.
*

Evaluoring van die work van die TKK: Vorder ons op
die pad na eenhoid?
-

Praktiese en historiese faktore wat die proses van
eenheid bemnvloed.

-

Wat die belydenisskrifte oor eenheid sê: standpunte
van die drie kerke.
-

-

Moontlike verskille in Skrifbeskouing.

-

Samewerking op grondvlak.

In ‘n hole aantal artikels in booke, tydskrifte en

koerante, is die noodsaaklikheid van ekumeniese
vorhoudings beklemtoon en die Ned Geref Kerk so
beleid in die verband verduidelik.
Die ekumeniese beleid van die Ned Geref Kerk hot
die afgelope tyd as onderwerp van ‘n aantal akademiose
skripsies on doktorale proefskrifte gedion. Die ekume
niese kantoor het graag sy medewerking verloen.
*

3.1.1 AANBEVELING
Die Algomene Sinode beslult om die gebruik van die
handleldlng “Een llggaam, bale lode” stork by gemeentes, rlnge
en sinodes aan to beveel.

*

Daar moot egter met toleurstelling gomold word dat

daar nie so vor met die gesprekke gevorder is dat daar
aan die versook van die Aigemene Sinode “dat daar
reeds by die volgonde Algemene Sinode met
daadwerklike voorstelle gekom moet word” (Hand 1990:
bi 543: 3.19.5.9.7) gehoor gegee kon word nie.
*

Aan die versoek van die Sinode “om bonewens die

TKK ook ander wee te vind waardeur skakoling en
oenheidsbolowing met die Geref Kerke in Suid-Afrika en
die Ned Herv Kerk in Afrika gesamentlik en afsonderlik
gerealisoer kan word” (Hand 1990: bI 543: 3.19.5.9.11)
kon wel uitvoering gegee word.
3.2.1.1 AANBEVEUNG

3.2 B~NNELANDSE EKUMENE
Wat kerklike verhoudings in die binneland betref, hot

Die Aigemene Sinode besiuit om die TKK te versoek om nb net
leerstellige en ander sake wet met dIe verhouding tussen die drie
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Afrlkaanse kerke te make hot, op sy agenda te plaas nb, moor
ook ander sake van gemeenskapllke belang, wet goedsklks
dour die drie kerke saam behandel kan word.

3.3 BILATERALE GESPREKKE; GROETEBOOD~
SKAPPE
Die afgelope vier jaar is daar talle interessante bilaterabe
gesprekke met vertoonwoordigers van die volgende
kerke in ons land gevoer: Prosbiteriaanse Kerk,
Congregational Kerk, Anglikaanse Kerk, Church of
England in South Africa, Metodisto-Kerk, Lutherse Kerk,
die Calvyn-Protestantso Kerk, die Afrikaanse Protes
tantse Kerk, die Vrye Gereformeerde Kerk, die Rhema
Bible Church, Hatfield Baptist Church, die Apostoliese
Geboofsending, die Rooms-Katolieke Kerk en die
Grieks-Ortodokse Kerk. Sommigo van die gesprekke hot
op ‘n ad hoc-basis plaasgevind, ander vind op ‘n
gereeldo basis plaas, waartydens ‘n reeks belangrike
sake ook leersteblige sake deurbopend aandag geniet.
-

-

Die afgebope vier jaar is die Ned Geref Kerk genooi om
by die opening van die sinodes of konferensies van ‘n
hole aantal kerke teeriwoordig to wees en om
groeteboodskappe to bring. Die warm, hartlike ver
houding wat daar tussen die Ned Geref Kerk en die
meoste kerke in ons land bestaan, kon op die wyse
verstewig word.
Die afgelope vier jaar is daar op verskilbende maniere
met ‘n aantal binnolandse ekumeniose liggame geskakel:
3.3.1 EVANGEUCAL FELLOWSHIP OF SOUTH AFRICA
Hierdie iiggaam bestaan uit 19 kerke en 25
sendingorganisasies wat daarna streef om eenheid
onder evangelies-gesinde gelowiges uit to bou, om
saam die waarheid van die evangelie in able sfere van
die samelewing uit te dra. EFSA hot sterk bande met
die Association of Evangebicabs of Africa, en met die
World Evangelical Fellowship. Samesprekings is by ‘n
paar geloenthode met die sekretaris van EFSA gehou.
Die Ned Geref Kerk hot ook uitnodigings aanvaar om
die jaariikse konferensies van EFSA as gaste by te
woon.
3.3.2 THE ECUMENICAL FOUNDA11ON OF SOUTHERN AFRICA
Drie jaar gebede is die Ecumenical Foundation, wat by
die Teobogiese Fakulteit van die Universiteit van
Wes-Kaap gohuisves is, met finansiöbe huip vanuit
Duitsiand gestig. Die Ecumenical Foundation hot hom
die afgobopo tyd veral op die gebied van ontwikkeling en
bostryding van armoede begewe. Twee simposia, in die
Kaap (1992) en in Johannesburg (1993), is gehou,
waarheen die Ned Geref Kerk ook uitgenooi is.
3.3.3 DIE SUID.AFRIKAANSE RAAD VAN KERKE
Die Algomene Sinode van 1990 hot besluit om vir
waarnemerstatus aansoek to doen. Die Dagbestuur van
die SARK hot, na gesprekke met die Ned Geref Kerk,

besluit om dit aan to bevoel. •Tydens die jaarlikso
konferonsie van 1991 is die vergadering voral dour
stemmo uit die NG Kerk in Afrika on NG Sendingkerk
oorreod om dit nie too to staan nie. Tydens die 1992- en
1 993-konferensies het die Ned Geref Kerk die saak nio
vorder gevoor nie. Die algemene gevool was dat, namate
die verhoudings binne die NG Kerkfamilio verbeter en die
proses van kerkeenheid vorder, moor duidelikheid oor
lidmaatskap van die SARK verkry sal word. Op
persoonhike, informele, viak is die verhouding tussen die
SARK on die Ned Geref Kerk baie goed. Raadpleging en
samewerking, waar moontlik, is aan die orde van die dag.
lntussen word daar binne die geledere van die SARK
ernstig nagedink oor die huidige struktuur, missie en
optrede van die organisasie. ‘n Spesiale taakgroep is
govorm wat reeds vér gevorder hot met sy work. Die
SARK hot topswaar geword. ‘n Veol kleinor sontrabe
organisasie met sterker streeksorganisasies
wat elk
soveel kerke as moontlik moot proboor inskakel word in
die vooruitsig gestel. Daar word ook dringondo vrao oor
die projokto en programme van die verledo govra. Nuwe
projekto word oorweog. Die hoop is dour moor as eon
amptonaar van die SARK uitgesprook dat dit vir table
kerke wat nog nie amptelik by die SARK kori inskakol nie
die Rooms-Katolioke Kerk, die Ned Gerof Kerk en talle
Evangolioso on Pinksterkerke in die tookoms makbikor
sal woos om saam to werk.
-

-

-

-

Met die oog op ontwikkelingo binno die SARK on ook
binne die Ned Geref Korkfamilie, kon die ASK nie vrooêr
vanjaar al ‘n aanbevebing aan die Algemone Sinode ten
opsigte van waarnomorstatus by die SARK formuleer nie.
‘n Aanboveiing met die nodige motivering sal as Iaatstuk
by die Algomono Sinode ingedien word.
3.3.3.1 AANBEVEUNG
DIe Algemene Sinode neem die Iaatstuk In verband met die Ned
Geref Kerk se aansoek om waarnemerstatus by dIe SARK In
behan doling.

3.4 KERKLIKE ALUANSIE VAN SUID-AFR~KA
KASA is in Junie 1988 in Johannesburg gestig, met die
hoofdoel om binne die Suid- Afrikaanso situasie die stem
van die kerk van Christus duidolik hoorbaar to maak. Die
Abgemene Sinodo van 1990 het besluit om ‘n persoon
aan to wys om as waarnomer in die Raad van KASA to
dien. Intussen hot die organisasio opgohou om to
funksioneor. (Sien 2.5)

3.5 ‘N BERAAD VAN GEREFORMEERD/PROTE
STANTSE KERKE IN SUIDER-AFRIKA
Die Sinodo van 1990 hot dit aan die ASK opgedra om die
Sinode van 1994 met advies to dien oor die wenslikheid
en aard van ‘n Beraad van Gereformeorde/Protestante
Kerke in Suidor-Afrika. (Sien ook 1.6)

3.6 SUIDER-AFRIKAANSE BOND VAN GERE
FORMEERDE KERKE
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Die SABGK, die Suider-Afrikaanse afdeling van die
Wêreldbond van Gereformeerde Kerke, hot tussen 1991
en 1994 ‘n aantal koro vorgader om die posisie van die
Ned Geref Kerk no die opskorting van die kerk se
Iidmaatskap te Ottawa (1982> to bespreek. Informele
gesprekke met die bestuur van die SABGK is ook
gevoer. (Sien ook 2.10.3.8.6)

3.7 ~NTERKERKLIIKE BYEENKOMSTE EN PROC
JEKTE
Die afgelope jare was die Ned Geref Kerk dikwels
genooi om deel te he aan interkerklike byeenkomste en
konsultasies, sowel as aan ‘n aantal ekumenieso
projekte. Die belangrikste van die byeenkomste en
projekte was die volgende:
3.7.1 “VISION ‘94”
‘n Belangrike byeenkoms waaraan verteenwoordigers
van 40 kerke en organisasies deelgeneem het, is die
“Vision ‘94”-byeenkoms in Johannesburg. Die konfe~
rensie is saamgeroep na aanleiding van taUe oproepe
wat deur kerkleiers en politici gedurende 1993 gemaak
is, dat ‘n geleentheid geskep behoort te word
waartydens Christene opnuut kan besin oor wat dit
betoken om “sout” en “hg” in ons tyd, in ons besondere
omstandighede. to woes. Prof PGJ Meiring was in die
reölingskomitee bonoom. Prof PC Potgieter hot aan die
program deelgeneem on dr J Botha en ds F Swanepoel
hot elk eon dag lank die konferensie bygewoon. Dit was
‘n gooie byeenkoms, wat vir die deelnemers baie
betoken het. Die konferensie so visie van hoop sal
gedurende die volgende maande aan die breêr kerklike
gemeenskap in ons land deurgogee word.
3.7.2 POGINGS TOT BEMIDDEUNG
Die afgolope tweo jaar was daar tolkens oproepe van
die kant van die breër kerklike gemoenskap in ons land
dat die Ned Geref Kork moot meedoen aan pogings tot
bomiddoling tusson botsende politieke groepe, vakbond
organisasies, ensovoorts. Sommige van die pogings hot
inderdaad bale goeie vrugte afgewerp. Verslag oor die
optredes is goreeld aan die ASK gedoen.

3.8 BUOTELANDSE EKUMENE
3.8.1 SKAKELING MET BAlE KERKE WêRELDWYD
Die afgelope vier jaar is daar met tallo korke in bale
lande kontak onderhou. Soms was die kontak intensief
en oor ‘n lang tydpork, ander kero weer deur besoeke
oor en wear. Met sommige kerke was die kontak veral
deur korrespondensie.
Na jare hot die gosprek tussen die Ned Geref Kerk en
die Gereformeerde Korko, Nederland, woer op gang
gekom. Tydens ‘n besoek wat proff Potgieter en Meiring
aan Nedorland gebring hot (om die vergadering van die
International Conference of Reformed Churches (ICRC)
in Zwollo by to woon, 1
9 September 1993) kon ‘n
vrugbare gesprek met die Moderamen van die GKN
plaasvind.
-

Ook met verteenwoordigers van die Gereformeerde
Kerke (Vrygemaak) en die Christelike Gereformeerde
Kerke is ontmoetings gereel. ‘n Jaar tevore, op pad terug
van die GER in Athene (Junie 1992), het die Ned Geref
Kerk-afvaardiging ~n besoek aan die Katohieke Sekreta
riaat vir Ekumene (Vatikaan, Rome) gebring.
Afgesien van die buitelandse kerke met wie ons via die
Federale Raad kontak het, is hetsy deur formele
gesprekke, besoeke oor en weer, of korrespondensie met
die volgende kerke geskakel: United Reformed Church in
England; Baptist Union of Great Britain; Free Church of
Scotland; Church of Scotland; Gereformeerde Kerke,
Nederland;
Gereformeerde
Kerke
(Vrygemaak)
Nederland; Christelike Gereformeerde Kerk, Nederland;
Evangehische Kirche
Duitsland; Morawiese Kork,
Duitsland; Evangehfese Kerk, Oostenryk; Evangeliese
Metodiste
Kerk,
itahië;
Rooms-Katohieke
Kerk;
Evangehiese Prebiteriaanse Kerk, Portugal; Onafhanklike
Evangeliese Kerk, Frankryk; Die Gereformeerde Kerk,
Frankryk; Die Switserse Evangehiese Kerk; Die Lutherse
Kerk, Finland; Kerk van Swede; Die Lutherse Kerk,
Noorwee;
Die
Hongaarse
Gereformeerde
Kerk,
Roemenië;
Ortodokse
Kerk,
Georgie
(Rusland);
Ortodokse Kerk, Finland; Christian Reformed Church in
North America; Orthodox Presbyterian Church of North
America; Reformed Church in Canada; Reformed
Church, Argentina; United Church in Australia; Reformed
Church of Australia; Dutch Reformed Church, Sri Lanka;
Church of Christ, Fihippyne; Metodiste-Kerk, Noord-Indie;
Kerk van Noord-Indiö; Presbyterian Church in Taiwan;
Kiribati Protestant Church; Reformed Church in Japan;
Presbyterian Church in Korea; Methodist Church
Zambia; United Church in Zambia; Evangehiese Lutherse
Kerk, Tanzaniö; Reformed Church of East Africa;
Reformed Church in Zaire; Christian Reformed Church in
Zaire; Die Eghise Reformee Confessante au Zaire; Dutch
Reformed Church in Zaire; Eghise Protestante, Algerie.
-

3.8.2 EKUMENIESE UGGAME IN AFRIKA
Twee ekumeniese liggame is vir die Ned Geref Kerk van
belong:
3.8.2.1 Die Association of Evangeilcabs in Africa (AEA)
Hierdie organisasie doen bale goeie werk om evange
hies-gesinde kerke saam to snoer. Die Algemene
Kommisie vir Sending en Evangohisasie onderhou noue
bande met die AEA. Die Ahgomene Sekretaris, dr T
Adoyemo, besoek ons land van tyd tot tyd en hot reeds
by verskeie geleenthede groepe predikante en studente
toegespreek.
3.8.2.2 DIe All AfrIca Conference of Churches (AACC)
In 1991 het ‘n groep dosente van die Ned Geref Kerk so
teohogiese fakulteite in Stellenbosch, Pretoria en
Bloemfontein die hoofkantoor van die AACC in Nairobi
besoek. ‘n Vrugbare, weeklange werkswinkel met ‘n
groep teohoe vanuit die hole Afrika hot die Ned Geref
Kerk se teoloê die kans gegee om tahie nuwe insigte to
verkry en kontakte te sniee. Die besoek is dour die
lnstituut vir Kontekstuele Hermeneutiek aan die
Universiteit van Stehhenbosch gereël.
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Prof PC Potgietor hot ‘n uitnodiging ontvang om die
vergadering van die AACC in Harare by to woon
(Oktober 1993). Tot ons groot teleurstolling is die
uitnodiging as gevoig van besware vanuit ‘n onbokonde
bron ‘n paar woke voor die byeenkoms teruggetrek.

Na ‘n lang on dikwels pynlike debat is besluit om die
lidmaatskap van die GKN to handhaaf, en dit aan die
lnterimkomitoo op to dra om ‘n moontlike konstitu
siewysiging wat wel vir die opskorting van lidmaatskap
voorsiening maak, voor to beroi.

3.8.3 DIE GEHEFORMEEDE EKUMENIESE RAAD (GER)

*

Vir die Ned Geref Kerk betoken sy lidmaatskap van die
GER veel. Sedert 1946 toe drie Gereformeerde kerke
besluit hot orn die Gereformeerde Ekumeniese Sinode
in die lowe to roep, hot die organisasie tot ‘n
ekurneniese liggaarn gegroel wat al is dit eon van die
kleineres good sos miljoen lidmate verteenwoordig.

Alhoowel die meerdorheid van die afgovaardigdos van
moning was dat Belhar as eon van die belydenisskrifto
van die GER aanvaar moos word, kon die
tweodorde-meorderheid wat vir ‘n konstitusiewysiging
nodi~ was, nie verkry word nie.

-

-

*

2 DIe Belydenis van Beihar

3 Rasslsme, apartheId en die Ned Geref Kerk

3.8.3.1 Athena 1992
Ongevoer honderd afgevaardigdes ult ‘n dertigtal korke
vanuit Europa, Amerika, Afrika, Asiö en Oseaniö hot die
vierjaarlikse algemene vergadoring van die GER in
Athono bygewoon. Van hulle was 55 stemhebbendo
lode, die res adviseurs, sprekers, waarnemers en
besoekers. Onder die Suid-Afrikaanse afvaardigings
was die van die Ned Geref Kerk, die NG Kerk in Afrika,
die RCA (wat tydens die vergadering weor hertoegelaat
is nadat die RCA agt jaar gelede hulle eio Iidmaatskap
opgeskort hot) asook tweo sinodes van die
Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika (die sinodos
Soutpansberg en Middellande). Die NG Sendingkork,
wat horn aan die GER onttrek hot, was afwesig.
Die afgovaardigdes van die Ned Geref Kerk hot uit die
volgendo lode bostaan: proff PC Potgiotor, JA Hoyns,
PGJ Meiring, dr THN Sadler (almal stomhobbond)
asook proff DA du Toit on HC van Zyl (adviserond). In
die Moderamen (wat na afloop van die vergadering as
Interimkomitee bly voortbostaan) is die volgendo
persono verkies: ds Honk do Waard (Australië), ds
Foston Sakala (Zambiö), dr John Hulst (VSA), ds
Charles Jansz (Sri Lanka) en pro! Piet Meiring (RSA).
Die sittingsduur is onder moor op grond van die versoek
van die Algorneno Sinode van 1990 (Hand AS 1990, bl
551) verkort.
Die GER hot vir die eorsto keer onder die nuwe naam
waarop tydons die Harare-vergadering (1988> besluit is,
vergader: Die Goroformoorde Ekurneniose Raad (nie
moor Sinode nie). Aan ‘n hole aantal sake is aandag
gogee:
*

1 DIe lldmaatskap van die Gereformeerde Kerke, Nederiand

Reeds by die vergadorings van die GER in Nimes
(1980), Chicago (1984) en Hararo (1988), is sokore
standpunte van die GKN veral ten opsigte van hullo
Skrifbeskouing, hermeneutiese kwessies en homosek
sualismo stork veroordeel. Die GKN hot nie gehoor
gegee aan die versook van Hararo om sy standpunte
oor die sake to herroep nie, wat die Athene-vergadoring
voor die keuse gostel hot: moos die GKN so
lidmaatskap boeindig of opgoskort word? Eon praktiese
probloom was dat die konstitusie van die GER nie
voorsioning gemaak hot vir die opskorting van die
Iidmaatskap van ‘n lidkerk nie.
-

Dit was te verwagte dat rasseverhoudings in Suid-Afrika
na die besluito van die Algemone Sinode 1990 en die
politioko ontwikkoling in ons land, sedert Februarie 1990,
hoog op die agenda sou staan. Die voorstelie wat
uiteindelik voor die vorgadering gedien hot, hot verassend
mm teenkanting uitgolok. Die Nod Goref Kerk-afgevaar
digdes kon, met die besluite van die Sinode van 1990
agtor hullo, met vrymoodigheid vir die besluite stem.
*

4 Speslale proJekte

Die GER gee deurlopend aandag aan ‘n hole aantal
sposiale projekto, op teologieso sowel as op praktieso
terroine. ‘n Hole aantal bruikbaro studiestukke en boeko
hot reeds ondor die vaandel van die GER die hg gesien.
‘n Studiestuk oor Kermeneutlcs and Ethics waaraan proff
Danie du Toit (US) en Dirkie Smith (UWK) meogoheip
hot, sowel as ‘n gids oor SexualIty, Marriage and Family Life,
asook ‘n book oor FacIng the Challenge of SecularIsm wat
spesiaai met die oog op Athene goskryf is, hot hoelwat
aandag gokry. Ook die sendingboleid van die GER,
diakonale projokto wat dour die GER en sy lidkerke
ondernoem word, radiowerk, jeugwork, onsovoorts, hot
ondor die vorgrootglas gokorn.
*

5 Beskrywingspunt, ASK

Tydens die vorgadoring in Atheno hot ‘n beskrywingspunt
wat dour die ASK deurgostuur is, godien, waarin gevra is
dat die GER “die uniokheid van Jesus Christus as onigste
Redder on die Christoliko goloof as die onigste ware
godsdiens van rodding en versooning tussen God en
mens ondubbolsinnig moot betuig.”
Die GER hot positief gereageer en drie besluite in die
vorband geneom (Acts, bi 74, 83):
*

Die GER bevestig dat die uniekheid van Christus

duidelik in die Bolydenis van die GER (Basis of the REC,
Art II) uitgespoi word.

-

*

Die GER oordeol dat die “Statement on Mission” nog

sterkér gostel moot word, dour ‘n ekstra paragraaf by to
voeg:
“Despite the fact that the unique character of the
Christain faith is questioned in some circles, the church
testifies clearly to the uniqueness of Christ. Ho is the only
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Mediator between God and the human race (I Timothy
2:5, John 14:6). Jesus is therefore not to be regarded as
one religious teacher among many, but as the One who
alone is to be trusted and worshipped. He is the unique
Savior of the world.”
*

Die GER hot besluit om ‘n komitee te benoem om ‘n

studiedokument op te stel waarin die uniekheid van
Christus duidelik gestel word, en waarin kennis geneem
word van die gedagterigtings van ‘n anonieme
Christendom en sinkretisme.

Die waarnemers van die Ned Geref Kerk hot tot die
oortuiging gekom dat, hoewel ons waardering hot vir die
verbondenheid
van
die
ICRC-kerke
aan
die
Gereformeorde leer en tradisie, die ICRC nie werklik ‘n
ekumeniese liggaam genoem kan word nie. Die
vergadering is veol meer ‘n werkswinkel van
eendersdenkendos, wat mm behoefte aan kontak met
mense wat nie presies binne hulle definisie van
Gereformeerd pas nie, openbaar. Die Ned Geref Kerk
sou om verskeie redes veral omdat ons lid van die GER
is en boonop vroue tot die ampte toogeiaat hot ook nie
vir voile lidmaatskap kwalifiseer nie.
-

3.8.3.2 Grand RapIds 1996
3.8.4.1 AAN8EVEUNG
Die volgende vergadering van die GER sal DV in Grand
Rapids (VSA) plaasvind. Dit sal ‘n heuglike byeenkoms
woes wanneer die GER sy halfeeu sal vier.

Die Sinode besiuit om nb aensoek to doen om iidmaatskap van
die ICRC nb, maar om wei per korrespondensie op die hoogle
met die work van die ICRC to biy.

3.8.3.3 interimkomltee, Pretoria (1993) en Geneve (1994)
3.8.5 DiE WéRELDBOND VAN GEREFORMEERDE KERKE (WBGK)
Die interimkomitee van die GER het gedurende Mei
1993 in die Sinodale Sentrum, Pretoria, vergader. Aan
heelwat sake kon aandag gegee word. ‘n Vrugbare
gesprek is met die Dagbestuur van die ASK gevoer.
Ook met ander kerke in ons land is samesprokings
gereel. Tydens ‘n besoek aan Oos-Transvaal kon onder
moor die sendinguitreiking van die Ned Geref Kerk
onder Mosambiekse vlugtelinge op die grens tussen die
Krugerwildtuin en Mosambiek besigtig word.
Die volgende vergadering van die interimkomitee vind in
Junie vanjaar in Geneve plaas. Op pad na Switserland
sal prof Meiring, saam met ds F Sakala van Zambië,
bosoeke aan lidkerke in Oos-Afrika bring.
3.8.3.4 AANBEVEUNG
Die Sinode besiult om sy iidmaatskap van die Gerefomeerde
Ekumeniese Raad te kontlnueer en om ‘n afvaardiging van
hoogstens sos persone na die 1996-vergadering (to Grand
Rapids) te stuur.
3.8.4 INTERNATIONAL
CHURCHES (1CRC)

CONFERENCE

OF

REFORMED

Die 1CRC het vanaf 1 tot 10 September 1993 te Zwolle
(Nederiand) vergader. Proff PC Potgieter en PGJ
Meiring het die vergadering as waarnemors bygewoon.
Dit was die derde byeonkoms van die ICRC wat nou
ongeveer tien jaar bestaan en wat veral deur die
inisiatief van die Gereformeerde Kerko, Nederland
(Vrygemaak) en die Free Church of Scotland tot stand
gekom hot. Onder die 15 lidkerke tel veral kerke wat
hulle nie (moor) tuis voel in die GER nie, asook ander
moor fundamentalistiese kerke uit Skotland, lerland, die
VSA en ander wêrelddelo. Sommigo van die kerke (die
Vrygemaakto Geref Kerke, die Christelike Gerefor
meerde Kerk, die Presbitoriaanse Kork in Korea) is
redelik groot, ander is maar baio klein met slegs ‘n paar
duisend lidmate.
Die agenda hot hoofsaaklik vier aspekte gedek:
rapporte, bekendstelling van die onderskeie kerke,
goleentheid om mekaar te leer ken, en teologiese
voordragto.

Die oudste Protestantse ekumeniese liggaam, die WBGK,
is reeds in die vorige eeu gostig. in 1875 het
afgevaardigdes van 21 Presbiteriaanse en Gerefor
meerde kerke in London besluit om ‘n “Alliance of
Reformed Churches holding the Presbyterian System” in
die lewe te roep. Die amptelike stigting hot in Julio 1877
to Edinburgh (Skotland) plaasgovind. Veral godurende
die 20ste eeu hot die organisasie vinnig gegrooi onder
moor dour die feit dat Kongregasionalistiese kerke
mettertyd ook hulle pad na die liggaam govind hot.
Vandag bestaan die WBGK, wat sy naam in 1970 na die
“World Alliance of Reformed Churches” verander hot, uit
meer as 160 kerke. Dertien van die korko is in
Suider-Afrika, en vorm saam ‘n streokliggaam, die
Suid-Afrikaanse Bond van Gereformoerde Kerko. Die
huidigo algemene sekretaris is dr Milan Opencensky, ‘n
Tsjoggiese predikant. Die hoofkantoor is in Gonéve,
Switserland.
-

Die Ned Geref Kork is jare lank reeds by die WBGK
betrokko. Dio Kaapse Kerk hot reeds in 1876 besluit om
deel to woes van die organisasio, terwyl die Transvaalse
en Nataise Sinodes mettertyd die voorbeeld govolg hot.
Ook die Ned Herv Kerk van Afrika was tot 1982 lid. Na
die eenwording van die Ned Geref Kerk (1962) hot die
Algemene Sinode in 1966 besluit om lid van die WBGK to
word.
Sedert die jare sowentig moos die Ned Geref Kerk en die
Ned Herv Kork dikwels swaar kritiek weens hullo
rassebeleid
veral die toologiese begronding van
apartheid vanuit die kring van lidkorke van die WBGK
verduur. In 1982, by die Ottawa-vorgadoring van die
WBGK is die drastiese stap geneem om die lidmaatskap
van die twoe kerke op to skort on is daar, wat die
veroordeling van apartheid betref, op ‘n “status
confessionis” besluit
apartheid, is gosé, is ‘n saak
waaroor dit nie moontlik is om to verskil, sonder dat die
integritoit van ons gomoenskaplike Goreformoerde
belydenis op die spel geplaas word nie. As die twoo
Afrikaanse kerke wol aan drie vereistes sou voldoen, sou
hullo lidmaatskap “met warmte” herstel word. Die drie
vereistes van Ottawa was:
-

-

-
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1. Die toelating van swart Christone tot eredienste en
nagmaalsvierings;
2. daadworklike hulp aan mense wat as gevolg van die
onreg van apartheid ly;
3. die verwerping van apartheid op kerklike en politieko
terreine
-

Die Algemene Sinode van die Ned Geref Kerk was
ontsteld oor die opskorting van lidmaatskap en het in
1986 die verbreking van bando met die WBGK oorwoeg
maar kon nie die vereiste twee-derdo meerderheid vir
so ‘n besluit kry nie. Die Algernone Sinode hot ogter wel
besluit om sy nuwo beleidstuk Kerk en Samelewlng 1986
aan die WBGK to stuur en ontwikkelingo at to wag.
-

By die volgende volvergadering van die WBGK te Seoul
(1989) is besluit om nie die opskorting van die Ned
Geref Kerk so lidmaatskap op to hot nie. Kerk en
Samelowing 1986 was nie voldoende bewys daarvan
dat die Ned Geref Kerk horn op ‘n nuwe weg begeef hot
nie. Die Algemene Sinode van die Ned Geref Kerk hot
‘n jaar later (1990) sy tolourstelling met die besluit van
Seoul gebookstaaf. Die Algemene Sinode hot besluit
om die nuwe uitgawe van Kerk en Samelewlng 1990 aan
die WBGK dour to stuur en om, wat lidmaatskap betref,
steeds ‘n afwagtende houding in to neem.
Die Ned Geref Kerk is in Maart 1992 genooi om ‘n
konferensie van die Suider-Afrikaanse Bond van Geref
Kerke (streekliggaam van die WBGK) in Johannesburg
by te woon, waar die Ned Geref Kerk so Iidmaatskap
opnuut ondor die loop sou kom. Die Ned Geref Kerk se
afvaardiging het bestaan uit prof PC Potgieter, prof JA
Heyns, dr FM Gaum en prof PGJ Meiring. Na ‘n
deeglike bespreking van die eise wat in 1982 dour
Ottawa gestel is, het die Ned Geref Kerk-afvaardiging
die volgende vorklaring uitgereik:
“RESPONSE BY THE DELEGATION
1. We appreciate the fact that the Executive as well as
some member churches of WARC devoted themselves
to a thorough study of the ORG’s policy document on
ç~~d Socj~. We have carefully taken note of
the critique levelled against the document on many
issues and shall bring it to the serious attention of our
General Synod.
2.
We recognise that, in view of changing
circumstances as well as of criticisms received, the
policy document will probably have to be rewritten in the
future. We, however, hope that this exercise will not be
undertaken by the DRC on its own, but as a joint
venture of the DRC family.
OTTAWA
1. Ottawa 1982 declared that the DRC will be restored
to full privileges of membership of the WARC if “Black
Christians are no longer excluded from church services,
especially from Holy Communion”.
We can give the consultation the assurance that the
DRC is an open church and that congregations that, for
whatever reason, fail to open their doors to whoever
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applies for membership, or as a visitor enters a service of
worship, or wants to take part in Holy Communion, does
that in contravention of the DRC’s stated policy. For so
long as the DRC is still a separate church, it will be an
open church; when we are a unified church with the other
churches of the DRC family, this will naturally be no issue
of importance any longer.
2. Ottawa 1982 asked from the DRC “concrete support in
word and deed to those who suffer under the system of
apartheid (‘separate development’)”.
2.1 The DRC has acknowledged that apartheid, as it was
theologically justified and supported by the DRC, has
largely contributed to a situation of unequal, unjust
distribution of economic resources, which has led to the
serious descrepancy in income, standard of living,
unequal education and training between White and
Black. The DRC has above all, compassion for the
poverty and suffering of large numbers of people in our
country and declares that it is prepared to co-operate in
an ecclesiastical way in attempts to relieve the present
need.
2.2 The per annum expenditure of the DRC for
subsidising the ministry of the other members of the DRC
family, rose from R17 405 397 (1986) to R22 743 429
(1990) to approximately R26 280 000 (1992).
2.3 There has been a notable willingness within the
Family of Dutch Reformed Churches to work together in
addressing especially the enormous poverty and
unemployment in SA. An assignment of the 1982 Synod
of the DRC, to strive towards a mutual Diaconate across
its own borders, seems to be suddenly viable. A
Declaration of Intent was accepted and signed by the
delegates of the DRC, the DRMC, the DRCA and the
RCA, and from this fact follows that the Diaconates of the
Churches will unite. Accordingly, it is agreed that such a
Diaconate will have two components, namely (a) Service
of Mercy, and (5) Service of Righteousness. The term
“Service of Mercy”, refers to the organised welfare
services, and the term “Service of Righteousness”
(justice) refers to the initiation of community
empowerment which will focus on primary social,
economic, health and educational programmes.
2.4 The DRC will take serious note of the outcome of the
research conducted by the DRCA, “The DRCA and its
Community”, and will take concrete steps as soon as
possible to discuss this research with the DRCA.
2.5 The DRC is willing to build a real and meaningful
relationship between the congregations of the DRC on
the one hand and the DRCA, DRMC and RCA on the
other hand, to overcome injustices and serious
discrepancies which have been imposed on the people of
SA.
2.6 Many congregations of the DRC throughout SA are
involved in the creating of informal settlements and they
are busy helping the people to escape from their “poverty
culture” by means of food and clothing and even legal
assistance. The consulting rooms of the social workers of
the DRC are open to all people in need.
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A lot of effort goes into the training of volunteers in the
initiating of community development.

Die ASK het by sy vergadering van Februarie 1993
homself met die verklaring vereenselwig. Die hoop is
gekoester dat die verkiaring die lug gesuiwer het en dat
daar, wanneer die Uitvoerende Komitee van die WBGK in
Julie 1993 in Stockholm (Swede) sou vergader, ‘n
positiewe besluit sou val. Dit het egter nio gobour nie.
Sekere positiewe ontwikkeiinge binne die Ned Geref Kerk
is wel met dankbaarheid opgemerk, vordering sedert
1982 het wel plaasgevind. Maar die vordering was nog
nie genoeg nie; die Uitvoerende Komitee was nog nie
oortuig daarvan dat die Ned Geref Kerk se verwerping
van apartheid in teorie en praktyk onherroeplik en finaal
was nie. Die Ned Geref Kerk sou hom ook met die
“Status confessionis” van Ottawa moes vereenselwig.
(Sien bylae ASK-i 1)

2.7 it is the task and the calling of the Church to
activate reconciliation and atonement on micro as well
as macro level between the struggling parties in the
country. This is the reason why members of the DRC
are working together in an interdenominational initiative
called Empowering for Reconciliation and Justice (ERJ)
3. Ottawa 1982 requested from the DRC “unequivocal
Synodical resolutions which reject apartheid and commit
the church to dismantling the system in both church and
politics”.
In our view, the General Synod of the DRC did just that
when it declared that racism is a grievious sin, that
apartheid is an oppressive system and must be rejected
as sinful, and that all forms of discrimination and
suppression of peoples are to be condemned
(Bloemfontein 1990).
With regard to the question whether the situation of
apartheid constitutes as “status confessionis” in the
sense that “in this issue the confession of Jesus Christ
is at stake”, it must be acknowledged that there exists a
difference of opinion between the interpretation of the
DRC (and the Reformed Ecumenical Council) and the
WARC regarding this matter. It will, however, remain
on the agenda in our discussions with other members of
the DRC family.
The DRC is committed to the dismantling of the system
of apartheid in both church and politics. In our frequent
discussions with political leaders we are candid about it
and we have handed our General Synod’s “Declaration
of Christian Principles” to, amongst others, Pres FW de
Klerk, and had talks with Mr N Mandeia and Dr M
Buthelezi. in the “Decalaration” it is stated “that laws (in
a ‘new South Africa’) will not be discriminatory on the
grounds of race, colour, sex, culture or religion”

Heelwat briefwisseiing het intussen gevolg waarin die
Ned Geref Kerk aan die een kant sy ernstige
teleurstelling met die besluit uitgespreek het en waarin,
aan die ander kant, dr Opocensky die optrede van die
Uitvoerende Komitee verduidelik het. Dat die WBGK
graag die gesprek met die Ned Geref Kerk wii bly voortsit,
blyk uit die briewe en uit persoonlike gesprekke met dr
Opocensky.
Na ‘n diepgaande diskussie oor die verloop van sake, het
die ASK tydens sy vergadering in Maart 1994 besluit om
die volgende aanbevelings aan die sinode voor te lé:
3.8.5.1 AANBEVELINGS
3.8.5.1.1 Die Aigernene Sinode onderskryf die “Response” van
die Ned Gore! Kerk so afvaardlging no die konferensie van die
SuIder~Afrikaanse Bond van Gore! Kerke in Johannesburg, ~aart
1992, waarrnee die ASK horn ook vereenseiwig hat;
3.8.5.1.2 dIe Aigemene Sinode besluit dat ekumeniese
betrekkinge vir horn van die aiiergrootste belong Is en dat hy
alias in sy verrnoë sal doon orn bestaande betrekkinge to
hondhaaf en nuwes san to knoop, maar verkIaar
-

1 dat hy diep ongeiukklg vosi met die optrede van die
Wêreldbond van Gereformeerde Kerke (WBGK) die afgelope jare
wet die indruk wok dat dIe integritelt van die Ned Gore! Kerk nie
ernstig opgeneem word nie;
*

CHURCH UNITY
Lastly, we want to assure this Consultation that the
DRC is committed to the unity of the DRC family. We
agree with the statement that this is the acid test
whether the DRC has finally distanced itself from the
racism of apartheid and we are willing to be part of this
process. The meeting of the four General Synodical
Commissions at Bloemfontein a fortnight ago was
arranged with this in mind and we hope that the next
meeting of the four Synodical Commissions in six
months’ time will be much more fruitful. Meanwhile we
assure the DRCA and the DRMC of our prayers and
good wishes on their process of unification.
We hope that these answers will satisfy the Consultation
that there has indeed been in the DRC’s attitude
towards issu~s like apartheid a “fundamental shift” over
the past years (as Dr Beyers Naude put it yesterday),
and that it will be possible for the WARC to restore this
Church as a full member of the Alliance.”

2 dat hy in alle beskeidenheid oordeei dat hy genoeg gedoen
hat sodat sy goskorste iidrnaatskap van die WBGK opgehef ken
word;
*

3 dat die Ned Gore! Kerk no twaaif Jeer so pogings om wear
voIledig iid van die WBGK to word, nb banger tevrede kan bly
met ‘n geskorste lIdmaatskap nie;
*

4 dat die Ned Gore! Kerk derhalwe ult die WBGK tree tansy
daar tydens die vergaderlng van die Iiitvoerende Raad van die
WBGK in Julie 1995 ‘n herstei van status piaasvlnd;
*

5 dat, Indien die rnoontlIkheid in *4 hierbo ‘n werkiikheid word,
die Ned Gore! Kerk steeds met groot veriange uitsien no die dog
wanneer hy ‘n uitnodiglng tot voile ildmaatskap van die WBGK
ontvang.
*
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3.8.6 DIE WÔRELDRAAD VAN KERKE

VERKOSE OUDERUNGE

Die Ned Geref Kerk is sedert 1961, toe bande met die
Wêreldraad van Kerke (WRK) gebreek is, nie meer lid
van die organisasie nie. As gevoig van talle faktore
beslulte en aksles wat dour die WRK die afgelope iwo
geneem is en standpunte wat op teologiese gebied,
onder andere dialoog met ander godsdienste, gestel is
sal die Ned Geref Kerk dit waarskynlik nie gou oorweog
om lid te word nie. Tog pas dit ons om op die hoogte te
bly met ontwikkeling binne die grootste Protestantse
ekumeniese wereldliggaam.

Oudi (dr) WJ Botha, oudl (prof) AC Barnard, oudi HSJ
Schoeman, oudl (geni) CL Viljoen, (oudi (prof) PB van der
Watt).

-

VERTEENWOORDIGERS VAN SINODES

-

Die aigelope jare was daar op informele wyse kontak
tussen die Ned Geref Kerk en die WRK. Publikasies van
die WRK is ontvang. Inligting oor die Ned Geref Kerk is
beskikbaar gestel. Die DRC News word onder meer na
die WRK gestuur. Die nuwe Algemene Sekretaris van
die WRK, dr Konrad Raiser, hot kort na sy
ampsaanvaarding in 1993 ‘n besoek aan die Sinodale
Sentrum gebring. Met die onlangsgehoue vergadering
van die Sentrale Komitee van die Wêreldraad van Kerke
te Midrand (20 28 Januarie 1994) is ‘n vriendelike
uitnodiging aan verteenwoordigers van die Ned Geref
Kerk gong om die byeenkoms as gasto by te woon.
Tydens ‘n onderhoud wat prof Meiring en ds Frans
Manitz met dr Raiser gevoer hot, het hy beklemtoon dat,
alhoewel die Ned Geref Kerk nie ‘n lid van die
organisasie is nie, navorsers, studente en besoekers uit
die kerk te alle tye welkom by die WRK se kantore in
Geneve sal wees. Indien die WRK deur sy komitees of
personeel die Ned Geref Kerk van diens kan wees of
meeheip om kerklike verhoudings in die land te
normaliseer bied hulle dit graag aan.
-

-

Wes-Kaap: Ds J van der Westhuyzen, prof P Coertzen, (dr
DJ Hattingh, wyle ds TE Lombard). Oos.Kaap: Ds P
Jordaan, dr JB Greeff (ds WJ le Roux). Noord-Keap: Ds
JGF Roelofse, ds H Roberts, (ds GFJ van Rensburg, ds
JJ Vogel). OranJe-Vrystaat: Ds JHJ Oosthuizen, dr JJ van
Rensburg (ds JE Lombaard). Natel: Ds LW Meyer, ds JR
Murray, (ds TE Carpenter). Wes-Transvaal: dr HS Grobler,
ds JvW du Plessis. Noord-Transvaal: ds PSHF Strumpfer,
ds M Smuts jr, (ds C Colyn). Suld-Transvaal: dr WJ Bruwer,
ds WC Goosen (ds GJ Erasmus). Oos-Transvaal: ds F
Swanepool, ds PL Bezuidenhout, (ds NJ Mostert).
Namlblë: ds AJ do Klerk, ds C Marais. Midde-Afrika: ds AS
van Dyk, ds F Maritz.
ADVISEREND: Prof PGJ Meiring, (dr P Rossouw), ds PW
de Wet, dr DF Theron, (dr MM Nieuwoudt), dr LC
Dressel, dr EJ Hay, dr AM Hofmeyr.
DIE DAODESTUUR NET BESTAAN UIT: Prof PC Potgieter, prof
JA Heyns, dr THN Sadler, dr FM Gaum, ds F Swanepoel,
ds J van der Westhuyzen, dr WJ Bruwer, (dr DJ Hattingh,
ds GJ Erasmus), prof PGJ Meiring (dr P Rossouw).
Ds TE Lombard is tydens sy dienstyd in die ASK skielik
oorlede.

-

Mag die Here die Algemene Sinode van 1994 ryklik seen!

4~ PERSONEEL
Die personeel van die Algemene Sinodale Kommissie
(ASK) was die afgelope termyn 5005 volg (die name van
persone wat in die tyd af- of uitgetree het of oorlede is,
word tussen hakies aangedui):
MODERATUIJR
Prof PC Potgieter (voorsitter), prof JA Heyns
(ondervoorsitter), dr THN Sadler (aktuanius), dr FM
Gaum (skriba).

PC PQTGIETER Voorsitter: ASK
FM GAUM Skriba: ASK

BYLAE ASK-i/i iS
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BYLAE ASK-i:
BEG~NSELVERKLARING VAN DVE AFVAARDIGINGS
VAN D~E NG KERK ~N AFR~KA
EN D~E NG SEND~NGKERK
1. OOR KERKEENHE~D

(Belydenis van Beihar
1986: punt 2: Hand NGSK 1986: bI 722)

1.1 Kerkverenlglng
1.1.1 Die twee afvaardigings verklaar dit as hulle
gemeenskaplike oortuiging dat die Bybelse leer oor die
eenheid van die kerk en die goreformeerde opvatting
oor die sigbare eenheid van die kerk gestalte moét vind
in een enkele NG Kerkverband. Dit betoken dat die
bestaande institute sal moot verenig in ‘n enkele
instituut, georganiseer volgens gereformeerde kerkreg
en kerkverband. Rasse-oorwegings sal geen rol speel in
die kerkregtelike inrigting van hierdie kerk nie. Taal- en
kulturele verskille soos allo ander verskillende bedien
ingsbehoeftes mag nie hierdie eenheid van die kerk
aantas nie, maar sal langs die gewone gereformeerde
wee hanteer word en sal dien tot die onderlinge
verryking binne die eon enkele sigbare kerk.
1.1.2 Die twee afvaardigings verbind hulle gevolglik om
hierdie proses tot eenwording aan die gang to sit en
moedig alle strewes binne die kerk van die NG
Kerkfamilie aan wat die uiteindelike eenheid kan
voorberei en dien.
1.1.3 Die twee afvaardigings bely gesamentlik hulle
skuld aan die wyse waarop die twee Kerke toegelaat het
dat daar ‘n gebrek aan sigbare eenheid oor die jare
heen binne die NG Kerkfamilie gegroei hot en steeds
bestaan.

2. OOR VERSOENING

(Bolydenis van Belhar 1986:.
punt 3: Hand NGSK 1986: bl 723)

2.1 Die twee afvaardigings verklaar dit as hulle hartlike
oortuiging dat die styl van die kerk se optrede steeds die
van versoening, vrede en liefde behoort to wees. Die
kerk is immers die unieke nuwe skepping van God,
mense wat dour Christus so blood met God en met
mekaar versoen is en nou vredo hot.

2.4 Die twee afvaardigings is diep onder die indruk
daarvan dat versoening nie die toesmeer van geskilpunte
en die goedpraat van wat vorkeerd is, betoken nie. Ons
verklaar daarom dat ‘n goedkoop versoening in ons land,
wat sou neerkorn op goeie gosindhede alleen en die
eensydige geduldige verduring van onreg, sonder dat die
onreg afgetakel word, nie die pad van Christelike
versoening is nie.
2.5 Die twee afvaardigings is diep bewus daarvan dat ‘n
proses van ware vorsoening vir ons almal veel pyn sal
meebring, en onder andere ook die aftakeling sal inhou
van denk-, kerklike en sarnelewingstrukture wat oor baie
jare heen gegroel het, maar is oortuig dat dit die eis van
die evangelie vir ons almal is en verklaar daarom hulle
bereidheid om dit saarn met mekaar op hierdie weg te
waag.

3. OOR GEREGT~GHE~D

(Belydenis van Belhar:
1986: punt 4: Hand NGSK 1986: bl 724)

3.1 Die twee afvaardigings bely dit as hulle oortuiging dat
God Homself geopenbaar het as die Eon wat gereg
tigheid en ware vrede onder mense wil bring; dat Hy in ‘n
wéreld vol onreg en vyandskap op ‘n besondere wyse die
God van die noodlydende, die arme en die verontrogte is
en dat Hy sy kerk roep om Horn hierin na to voig.
3.2 Die twee afvaardigings herbevestig die verklaarde
oortuigings van albei kerke dat die politieke-maatskaplike
beleid en die bestel wat daardeur geskep is in ons land,
bekend as apartheid (of watter ander benaming in die
loop van die tyd daaraan gegee word: afsonderlike
ontwikkeling, eie sake, ensovoorts), sonde is waardeur
mense veronreg en hulle menswaardigheid aangetas
word; dat dit daarom die beginsel van geregtigheid en
naasteliefde verkrag; asook dat alle pogings om as
sodanige
politiek-maatskaplike beleid openlik of
bedektelik of Bybelse gronde to regverdig, kettery is wat
die Christelike godsdiens ongeloofwaardig maak.

2.2 DIe twee afvaardigings is daarby oortuig dat egte,
geleefde versoening tussen die Christene van ons land
ook nuwe Iewensmoontlikhede sal bring in ons
gepolariseerde samelewing, omdat mense wat tans van
mekaar vervreern is en mekaar wantrou, vrees en selfs
haat, dan mekaar sal leer vertrou, liefhê en dien.

3.3 Die twee afvaardigings verklaar dit as hulle
gerneenskaplike oortuiging dat die Godgegewe waar
digheid van die mens gerespekteer moot word; dat, ter
wille van gerogtigheid, die handhawing van menseregte
daarom dringend in one land nagestreef moot word,
verkieslik in die vorm van ‘n afdwingbare regskode wat
die regte van ook die weerlose beskerm.

2.3 Die twee afvaardigings bely dat God so Woord en
Goes in staat is om mense so met mekaar te versoen
ten spyte van alle natuurlike verskille tussen hulle en
betreur dit dat hierdie versoening oor jare heen in ons
land dour die gedwonge skeiding van apartheid en
afsonderlike ontwikkeling bemoeilik en selfs menslik
onmoontlik gemaak is.

3.4
Die twee afvaardigings spreek hulle diepe
besorgdheid uit oor die huidige spiraal van geweld in ons
land; oor die strukturele onreg en geweld wat oor baie
jare heen ‘n ernstige aantasting van die menslike
waardigheid is; oor die feit dat verreweg die meeste
burgers van die land uitgesluit is van normale, ordelike,
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politieke deelname, sodat by bale die gevoel groei dat
gewelcilose weerstand teen onreg al by herhaling ontgin
is en tevorgeets gelyk het; oor die groot getalle
aanhoudings om politioko redes en sonder vorhoor
insluitend die aanhouding van kinders, oor die felt dat
die meerderheid van die bevolking in ons land nb
vryelik kan deelnoem aan die politieke debat nie, oor die
talle voorvalle en gerugte van voorvalle van sowel
rewolusionêre as ondordrukkende geweld in ons land;
oor die goes van militarisme en geweiddadighoid in ons
samelewing; oor die wyse waarop die leuen verkondig
en die waarheid onderdruk word dour persbeheer,
weerhouding van inligting, propaganda en die subtiele
ideologiese indoktrinasbe van die bevolking.
3.5 Die twee afvaardigbngs bid saam om ‘ri spoedige
ware vrede, gobou op geregtbghebd; en roep alle lidmate
op om ewe-eens daarvoor te bid en to work.
Februario 1993
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BYLAE ASK~2:
ASK-KOMMENTAAR OP DIE BEGINSELVERKLARING
VAN DIE NG KERK IN AFRIKA EN DIE NG SENDINGKERK
1. ONLE~D~NG
Voordat in meer besonderhede op die Beginselverkia
ring gereageer word, die volgende algemene
opmerkings:
1.1 Die dokument is klaarblyklik opgestol in reaksie op
apartheid en sy nalatenskap en is ‘n verdere kommen
taar op die Belhar-belydenis onder soortgelyke
opskrifte: kerkeenheid (kerkvereniging), versoening en
geregtigheid.
1.2 Indien roaksie op apartheid die hoofrede vir ‘n
strewe na eenheid sou wees, sou dit neerkom op ‘n
ernstige verskraling van die Bybelse beginsels onder
liggend aan die eise tot kerkeenheid, soos dit duidolik
uiteengesit word onder andere in Joh 17, 1 Kor 12, 13
en Ef 4.
1.3 Die Algemone Sinodale Kommissie (ASK) stem in
hoofsaak saam met wat in die Beginselverkiaring oor die
kwossie van apartheid gesé word, soos ook uitoongesit
in die Beihar-belydenis, as ‘n belangrike oorsaak van
ons verdeeldheid. Met dit gesé, moet ons egter nou
aandag gee aan die ontwikkelondo post-apartheid
situasie on aan die oproep nie net tot restitusie nie,
maar die ewe belangrike saak orn to vergewe. Sowol
ware restitusie as vergifnis is Christelike beginsels wat
net vorkry kan word dour die genadige inwerking van die
Heilige Goes.

2. KERKVERENUG~NG
Soos in Kerk en Samelewlng 1990 gesê, aanvaar die ASK
dit “as ‘n saak van die grootste ems en in
ooreenstemming met die gereformeerde sinodaal
presbiteriale opvatting van kerkverband, om aan die NG
Kerkfamilie so wosenlike eenheid ‘n vollediger sigbare
uitdrukking to gee” (par 235). Ons gb dat die ASK met
sy riglyne vir ‘n model vir eenheid in die NG Kerkfarnilie
aangedui het in wafter rigting daar na sy mening gewerk
moot word: daar moot ‘n dinarniese groeiproses aan die
gang korn met oop strukture waardeur eenheid
doelgerig bevorder kan word. Die kerke in ons Farnilie
bohoort ‘n openheid ten opsigte van mekaar so
bohoeftes en ornstandighede to openbaar en met begrip
en liefde die pad verder saam to loop.

3. VERSOEMNG
Ons kan ons met die inhoud van hierdie paragraaf
vereonseiwig. As ons dissipels van Christus is, moot ons
ons met mekaar versoen en uitstyg bo die gedurige
beskubdigings en teonbeskuldigings. Hierdio paragraaf
in die Beginselsverklaring dui in die rigting van die
wedersydse Iiefde, hulpbetoning en respek wat one so
dringend nodig hot.

Die ASK aanvaar die stelling in die Beginselverkiaring dat
apartheid, soos dit in ons land toegepas is, versoening
tusson ons bemoeilik het.

4. GEREGT~GHE~D
Die stebling in die Beginsobverklaring dat God “in ‘n wéreld
vol onreg en vyandskap op ‘n besondere wyse die God
van die noodlydende, die arme en die vorontregte is en
dat Hy sy kerk roep om Horn hierin na to voig,” sbuit aan
by Kerk en Samelewing 1990, par 149: “God is by
uitnernendheid die Eon wat vir die saak van die
noodlydende en verontrogte intree” en waarin God so
yolk (die kork) opgeroep word orn sy voorbeeld to voig.
Hiermee word andor mense as noodlydendes natuurlik
nie uitgesluit nie
in ‘n baie besondere sin tree God
immors vir die saak van al sy kinders in, wat hulle
ornstandighode ook al is. God is in Christus die
Saligmaker van almal wat hulbe vertrouo in Horn stol.
-

Ons hot ‘n probbeem met die woord “kettory” soos gobruik
in par 3.2 van die Beginselverklaring. Tydons die
streekbyeenkoms van die Wêreldbond van Goref Kerke in
Johannesburg in Fobruarie 1993 is nadruklik to kenne
gegee dat “kottory” in hiordio verband in sy kiassieke
botekenis verstaan moot word, bedoelonde dat diogone
wat apartheid openlik of bedektelik op Bybolse gronde
probeor regvordig, kottory pboog on ook hulbo saligheid
daardeur in die godrang bring. Ons deel nie hierdie
sioning nie, rnaar aanvaar dat “enige poging van ‘n kerk
orn so ‘n sisteom (dit wil sé apartheid soos hy in die
praktyk vorm aangeneem hot) Bybels-eties to vordodig,
as ‘n ernstige dwaling beskou moot word, dit wil sê in
stryd is met die Bybeb” (Kerk en Samelewlng 1990, par 285).
Wat in die Beginsolvorkiaring oor rospek vir die
Godgogowo waardighoid van die rnens on die
handhawing van rnenserogto gosé word, kan die ASK
ondorskryf vgl par 184 205 van Kerk en Samelewlng 1990.
Die strokking van par 3.4 kan ook onderskryf word, maar
is gedeeltelik reeds dour die geskiedenis van die afgobope
paar jaar agtorhaal.
-

-

5. SLOTSOM
As die NG Kerkfarnilio van mokaar “porfekto” belydenis,
restitusie en vorgifnis vorois voordat ons rnokaar so bona
fides wil aanvaar en nader aan kerkeenheid wib korn, sal
ons daardio kerkeenheid waarskynlik nooit sign nie. Dit is
tyd dat ons mokaar aanvaar as oerlikbedoebendo broers
en susters in die Here, dat ons die vorbede agtor ons
moot laat on Rorn 13:8, 12 op ons van toopassing moot
maak: “Julie moot niernand iets vorskubdig woes nie,
behaiwe om mokaar lief to he
Die nag is byna vorby;
dit is ampor dag
Laat ons die wapons van die big
opnoom.”
...

...
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BYLAE ASK-3:
KONSEP~KERKORDE V~R EEN KERK (NGSK EN NGKA)
ART~KEL1
DIE KERK
Die kerk van Jesus Christus is die gemeenskap van
gelowiges wat deur die Woord van God en deur sy
Gees byeengeroep word. Die byeengeroepenes wat die
“Verenigende Gereformeerde Kerk in Suider-Afrika”
vorm, is deel van hierdie Kerk van Christus. Saarn met
al die ander kerke wat Christus bely, is hy deur God
afgesonder, as eiendomsvolk van God wat die
verlossingsdade moet verkondig van Horn wat uit die
duisternis roep tot die wonderbare Jig, as ‘n nuwe
skepping wat in hierdie Jig lewe soos Hy in die Jig is.

ART~KEL 2
DIE BELYDENIS VAN DIE KERK
Die “Verenigende Gereformeerde Kerk in Suider-Afrika”
gb in die drie-enige God, Vader, Seun en Hoilige Gees
wat Horn in Jesus Christus geopenbaar het. Hy gb dat
die Bybel die Woord van God en die vobkorne
betroubare getuie van hierdie openbaring is en aanvaar
dat daar in bepaalde tye en in ooreonstemming met die
Woord van God belydenisse ontstaan het wat die goloof
van die Kerk van Christus vertolk.
Die “Veronigende Gereformeerdo Kerk in Suider-Afrika”
aanvaar die ekurneniese belydenisse, te wete die
Apostoliose Geboofsbelydenis en die Belydenisso van
Nicea en Athanasius, kragtens sy eie oorsprong gb die
Kerk ook dat die Noderlandse Geboofsbelydenis, die
Heidelbergse Kategismus en die Dordtse Leerroèbs
suiwer uitdrukking aan sy geboof gee soos dit deur die
geskiedenis aan horn oorgelewer is; die Kerk aanvaar
verder die Bebydenis van Beihar soos wat dit tans van
horn in die Suider-Afrikaanso situasie vereis word.
Die “Verenigende Gereforrneerde Kork in Suider-Afrika”
aanvaar dat sy taak van belydenisvorrning nie
afgohandel is nie. In die toekorns mag veranderde
omstandighede en ‘n beter verstaan van die Woord van
God bei tot die aanvaarding van verdere belydenisskrifte,
of die wysiging van bestaande belydenisskrifte.

ART~KEL 3

Gedoopte kinders van bebydendo lidmate behoort
kragtens die verbond van genade aan die kerk. Sodanige
lidmate sal hulle bidrnaatskap van die kerk bevestig deur
die belydonis van hulle geloof in teenwoordigheid van die
gemeente.

ART~KEL4
DIE VERANTWOORDELIKKEID VAN DIE GEMEENTE
Die gerneente vorm ‘n gemeenskap van gelowiges op ‘n
bepaalde pbek orn God, rnekaar en die wéreld te dien.
Die diens van God het betrekking op die totabe lowe van
die gerneonte en sluit daarorn ook die diens aan mekaar
en aan die wêrebd in. Hierdie diens van God vind sy kern
in die sarnekornsto van die gemeento rondorn die Woord
van God en die sakrarnente. Daar word God aanbid, sy
bof verkondig, gebuister na sy Woord, die sakrarnente
bedien en alle nood voor God gebring orn die gebowiges
op te bou in hullo geboof en voor te berei vir hulle
dienswerk aan mekaar en aan die wéreld.
Die gebowiges aanvaar onderling verantwoordelikheid vir
rnekaar in hulbe geestelike en biggaarnlike behoeftos. Die
gerneente beef as ‘n huisgesin van God waarin abrnal
onlosrnaakbik tot mekaar verbind is en in mekaar se
vreugde en smart deeb. Die een ag die ander hoör as
homseif en niemand sien slegs orn na sy eie behoeftes
nie, rnaar ook na die van die ander. Sodoende dra huble
mekaar se laste en gee uitvoering aan die weg ,van
Christus.
Die gemeente se diens aan die rnensheid en die wêreld
bestaan daarin orn God se versoenende en bevrydende
handebinge in en vir die wêrobd te verkondig; orn die biefde
van Christus in die wéreld uit te beef; orn die rnensheid op
to roep tot versoening rnet God en tot onderlinge
versoening en vrede; orn God wat op ‘n besondere wyse
die God van die noodlydende, die arrne en die
verontregte is, na te vobg deur mense in enige vorm van
lyding en nood by to staan en to getuig en to stry teen
enige vorrn van ongeregtigheid; orn die rogering en die
owerhode op to roep orn al die inwoners van die land to
dien deur geregtigheid to laat geskied en ongeregtigheid
to bokarnp; orn to getuig teenoor albo rnaghebbors,
bevoorrogtos en instansies wat uit selfsug hulbe ole
belang soek en oor andoro beskik en hulbo benadoob.

LIDMAATSKAP VAN DIE KERK

ARTDKEL 5
Die geloof in Jesus Christus is die enigste voorwaarde
vir lidrnaatskap van die “Verenigende Gereforrneerde
Kerk in Suider-Afrika”.
Aansluiting by hierdie Kerk deur persone van buite
geskied deur ‘n belydenis van goboof in teenwoordigheid
van die gemeente.

DIE DIENSTE IN DIE GEMEENTE
Met die oog op die gerneento so dions aan God,
onderlinge diens on diens aan die wérold sal die
gerneonto bepaabde dienste in stand hou en sorg dra dat
die hole gemeente met inagnerning van die verskei
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denheid van gawes hierby ingeskakel word. Na gelang
van sy eie omstandighede sal die gemeente die aard en
die omvang van hierdie dienste bepaal, maar in elke
geval sal die volgende dienste aanwesig wees:
*

die erediens as die openbare samekoms van die

gemeente tot ontmoeting met God en onderlinge
gemeenskap waar die Woord van God en die
sakramente van die doop en die nagmaal bedien, gebid,
gesing en offergawes gebring word soos deur elke
gemeente bepaal, maar met inagneming van die wyse
waarop dit in ander gemeentes gedoen word, sodat ten
alle tye gelowiges uit gemeentes onderling vrymoedig
tot wedersydse bywoning sal behou.
*

bo en behalwe die lering deur die Woord tydens die

erediens, die onderrig in die Woord van God en die leer
van die Kerk aan alle dooplidmate en ander persone
wat openbare belydenis van geloof wil aflé en die
voortgaande onderrig aan alle belydende lidmate op ‘n
wyse soos deur elke gemeente na gelang van eie
omstandighede bepaal;
*

as onderlinge en gesamentlike sorg vir mekaar,

geestelik sowel as liggaamlik;
*

die getuienisaksie wat op ‘n georganiseerde wyse

uitdrukking gee aan die gemeente se verantwoordelik
heid om die Evangelie te verkondig aan die wêreld en
die mensdom waarbinne hy leef.
*

die diens aan alle noodlydendes en behoeftiges met
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Aangesien die ampsdraers diens lewer in en aan die
gemeente, besluit die gemeente self wie hierdie ampte
moot vervul.

ART~KEL 7
DIE REGERING VAN DIE GEMEENTE
Jesus Christus regeer die gemeente deur sy ampte
Omdat die amp van die gelowige die grondslag van alle
ander ampte vorm, kies diern gemeente self uit eie
geledere van belydende lidmate ouderlinge en diakens
om ‘n kerkraad te vorm. Aan hierdie kerkraad word die
regering, opsig en die tug oor die genieente en die leiding
ten opsigte van die verskillende dienswerke in die
gemeente toevertrou.
Deur die kerkraad word:
*

alle sake behandel wat die erediens, die onderrig, die

gesamentlike sorg, die getuienisaksie en die diens van
die gemeente raak;
*

tug uitgeoefen oor lidmate van die gemeente, maar

uitgesonder diegene wat in die ampte staan;
*

prosedures en reels vasgestel vir werksaamhede aan

hom toevertrou.
Die kerkraad het die reg om ‘n vergadering van die
gemeente byeen te roep op ‘n wyse soos deur elke
gemeente bepaal.

wie die gemeente in aanraking kom.

ART~KEL 8
ARfiKEL 6
DIE VER BAND TUSSEN DIE GEMEENTES
DIE AMPTE IN DIE GEMEENTE
Ten einde die doeltreffendheid van die gemeente se
dienswerk te verhoog, kan lidmate afgesonder word om,
na gelang van die geestosgawes waaroor hulle beskik
en die roeping daartoe wat hulle van Godsweë ontvang
het, op ‘n spesiale wyse diensbaar te wees in een of
meer van die gemeente se dienste. Sodanige lidmate
neem amptelik die leiding in die dienste waarvoor hulle
afgesonder is. Die ampte van lerende en regerende
ouderlinge en van diakens ken vir hierdie doeleindes
aangewend word. Die ontwikkeling van ander ampte
met die oog op die besondere omstandighede van die
gemeente of gemeentes moet steeds in ag geneem
word.

As uitdrukking van die eenheid van die kerk, kom die
gemeentes, kragtens die bevel van Christus om mekaar
te dien, in kerkvergaderings saam by wyse van
verteenwoordiging soos deur elkeen van hierdie
vergaderings bepaal, met die oog op gesamentlike
beraadslaging oor sake wat al die gemeentes raak. In
hierdie vergadering word die verband tussen die
gemeentes sigbaar tot uitdrukking gebring. Twee
sodanige vergaderings kan onderskei word: die ring en
die sinode. Na gelang van omstandighede ken die
sinodes ‘n nouer of breêr karakter aanneem. Binne die
*Verenigende Gereformeerde Kerk in Suider-Afrika” sal
daar ‘n algemene sinode en gebiedsinodes wees.

ART~KEL 9
Alhoewel die amp van lerende ouderling of bedienaar
van die Woord sy basis vind in die dienswerk binne die
gemeente en die persone deur die gemeento self
daartoe afgesonder word, stel hierdie amp sodanige
vereistes dat spesiale toerusting vir en opleiding tot die
amp noodsaaklik is. Hierdie toerusting en opleiding is
die gesamentlike verantwoordelikheid van al die
gemeentes aangesien die dienswerk van ‘n bedienaar
van die Woord nie beperk word tot die gemeente wat
hom of haar daartoe afgesonder het nie, maar ook
gebruik kan word in ander gemeentes wat hulle daartoe
roep.

DIE RING
Verteenwoordigers van gemeentes kom as ring byeen op
tye en op ‘n wyse soos deur die verteenwoordigers
bepaal. By hierdie vergadering word:
beraadslaag oor gesamentlike optrede met die oog op
die verantwoordelikheid van die gemeentes teenoor
mekaar en teenoor die gemeenskap en samelewing
waarbinne die gemeentes hulle bevind;
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*

beraadslaag oor die maniere wearop die gemeentes

geestelik en materieel toegerus kan word met die oog
op die gesamentlike dienswerk;
*

versiag gedoen oor die wyse waarop aan die

gemeentes se verantwoordelikhedo uitvoering gegee is;
*

tugsake in behandeling genoem met betrekking tot

bedienaars van die Woord en diegene wat in ‘n verkoso
amp staan;
*

die stigting en ontbinding van gemeentes en die

re~ling van gemeentelike grense in behandeling goneem;
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ART~KEL 11
DIE ALGEMENE SINODE
Verteenwoordigers van gebiedsinodes kom as algemene
sinode byeen op tye en op ‘n wyso soos deur die
algernene sinode bepaal. By hierdie vorgadering word
allo sake in behandeling geneorn wat betrekking hot op:
die belydenis van die kerk met dien verstande dat enigo
verandering aan die bolydenis alleen kan geskied op
voorwaarde dat tweo-derdos van al die gemeentes ton
*

gunste daarvan bosluit hot;
die Korkorde met dien verstande dat enige verandering
of aanvulling van die Kerkorde alleen kan goskied op
*

*

sake hanteer wat in verband staan met die beroeping

en emeritering van leraars;
*

procedures en reels vasstel vir die werksaamhede

voorwaarde dat twee-derdes van die gebiodsinodes die
verandering goedgekeur en die algernene sinode met ‘n
twee-derde meerderheid ten gunste daarvan besluit hot;

aan hom toevertrou.
Die ressort van die ring word dour die gebiedsinode
bepaal.

ART1KEL 10
DIE GEBIEDSINODE
Die verteenwoordigers van gemeentes kom as
gebiedsinode byeen op tye en op ‘n wyse coos dour die
gebiedsinode bepaal. By hierdie vergadering word:
*

beraadslaag oor gesamentlike optrede dour die

gomeentos met die oog op die werksaamhede wat nie
dour die ringsverband behartig kan word nie;
*

aandag gegee aan die besondere nood en behoeftes

van gemeentes wat nie binne ringsvorband hantoer kan
word nie;
*

prosedures en reels vasgestel vir die werksaamhede

aan horn toevertrou;
ander sake wat dour die ringe na die gebiedsinode
verwys is, in behandeling geneem;
*

Die ressort van die gebiedsinode word dour die
algemene sinode bepaal.

*

die formuliore wat by eredienste gebruik word;

*

opleiding van bedienaars van die Woord;

die ekumeniese betrekkingo met ander Christelike
kerke binne of buite die gebied wat dour die algemene
sinode verteenwoordig word, die kerk so diens aan die
getuienis teonoor die wêreldgemeenskap;
*

procedures en reels vir worksaamhede aan horn
toovortrou;
*

*

sake wat dour die gebiedsinodes na die algernene

sinode verwys is.

ARTDKEL 12
DIE KERK SE VERHOIJDINGE
Die “Verenigondo Goroformeorde Kerk in Suidor-Afrika”
is dool van ‘n samolewing waarin hy as instelling naas
ander instellings en gemeenskapstrukture soos die staat,
die skool, die nywerheid en vole ander leef en work. Vir
cover die regsordeninge wat in die samelewing geld nb in
stryd is met die Woord van God nie, leof hy in
ooroonstemming daarmoo. Terselfdertyd eis die
“Verenigende Gereformeerde Kerk in Suidor-Afrika” dat
sy onvervreembare reg tot vryheid in die booofening van
sy godsdions on die inrigting van sy instituut kragtens sy
oio belydenis dour dio owerhede erken sal word.
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BYLAE ASK-4:
ASK-KOMMENTAAR OP EN EVALUER~NG VAN
D~E KERKORDE VAN D~E
VEREMGENDE GEREFORMEERDE KERK (VGK)
1. Die kerkorde van die VGK moet goloos word teen die
historiese agtergrond van die ontstaan daarvan naamlik
die kerklike apartheid binne die Familie van NG Kerke
en die besluit van twee van daardie kerke om tot
eenwording oor te gaan. Gesien in die hg van jarelango
kerkhike onderskrywing van apartheid, is deur die twee
betrokke kerke geoordeel dat daar ‘n “status
confessionis” ontstaan hot. Dit hot verder gelei tot die
totstandkoming van ‘n besondere belydenisskrif, die
Belharbelydenis, waarin dit spesifiek gaan oor die
eenheid van die kerk binne die Suid-Afrikaanse konteks.
Teen die agtergrond gesien is dii begryplik dat die
Kerkorde onder bespreking net soveel ‘n belydenisstuk
is as wat dit eg en suiwer net ‘n kerkorde is.

6. Art 4 is in sy goheel ‘n belydenis oor die ontstaans
grond en verantwoordehikheid van die gemeento. Dit kan
vorgolyk word met arts 27 on 28 van die NGB en Sondag
21 van die HK.

2. ‘n Kerkorde hot ‘n duidehiko belydenisgrondslag. “Hot
gebouw van do orde en hot recht der kerk moot
opgetrokken worden op den bodem der confossie”
(Bouwman). Tog is daar ook weor ‘n wesonhiko verskil
tussen die doel en inhoud van ‘n belydenisskrif en ‘n
kerkorde. In ‘n belydenisskrif gaan dit om die inhoud
(quod) van die goloof van die kork, maar ‘n kerkorde is
die middel (modus quo) om die bediening van die
Woord en die shoutelmag to begelei. In ‘n kerkorde word
die kerk nie k~iy nb, maar word die lowe van die kork
georden~ Soos hioronder verder sal blyk is daar in die
Kerkorde van die VGK in ‘n groot mate ‘n vorvloeiing
van belydenis en kerkorde.

8. Die woord “dionste” word in art 5 in ‘n ander betekenis
gobruik as in meeste Gereformeerde kerkordes. In art 1
van die DKO is “dienste” gelyk aan ampte in die kerk. In
art 5 van die VGK so Kerkorde word onder “diensto”
verstaan die verskillondo arbeidstorreino van die kerk,
wat in ander kerkordes eers in hoofstuk 3 of 4 bohandel
word.

3. Art 1 behels ‘n belydenis van die kerk, maar is die
kerkbegrip wat daarin na yore kom enigsins bedenkhik.
As in die tweede sin gesê word dat die VGK “deel” van
die kerk is, sal dit vir bale mense die klank van die
kollegiahisme dra. In die res van die artikol word bely dat
die VGK eon van vole kerke is wat ook problematies
is, want in erkonde korkordes (Geroformeerd en
andersins) word uitgegaan van die i,itiiversele kork van
Christus, en van daaruit word die lowe van die kerk dan
georden.
4. In art 2 word nie net die bolydonisskrifte van die kerk
vasgestel nb (wat in orde is), maar die artikel is op
sigself ook ‘n belydenis. Die doel daarvan is klaarblyklik
om die aanvaarding van die Belharbelydenis to
regverdig en om terselfdertyd die moontlikheid oop to
hou vir verdere toekomstige belydenisontwikkeling met
die belydonisskrifto as basis.
5. Art 3 behels ‘n belydenis oor die saak (quod) van die
Iidmaatskap van die kerk, dat dit not dour die geloof
bepaal word (en nb
dour ander oorwegingo
byvoorbeold ras en klour nb). In die tweedo helfte van
die artikel gaan dit oor die modus quo van hidmaatskap.

7. In arts 4-7 word die g~meente goneem as
uitgangspunt vir die ordening van die kerk. Dii doen
vreemd aan, want in Gereformeerde kerkordos is dit
gebruikhik om die universele is~k van Christus as
uitgangspunt to neem, en dat die ampto, die
vergaderings, die arbeid en die tug dan as aparto
hoofstukke aan die orde kom. Daar is goon klaarblykhiko
redo waarom in die Korkorde van die VGK ‘n omgokeerde
metodo van kerkordening govolg is nie.

9. In arts 6-7 word gohandel oor die “ampto” waarvoor
hidmate afgesonder kan word om diensbaar to wees in die
diensto (arboidsterreino) van die gemeente. Drie ampte
word ondorskei, naamhik die van die lerendo on
regerendo oudorhinge en diaken, maar dan word daar ook
gewag gemaak van “andor ampto”, waarvan danr
blykbaar ‘n veehheid kan woes on wat ook nie sposifiek
verwys na dio eon amp van die gohowige nie. Dit bring
ampsbegrip na yore wat vreemd is aan die
Gereformoerde kerkreg. Ahhoewel in art 7 die regoring
van Christus uitdrukhik behy word, skep arts 6 en 7 die
indruk van ‘n gedemokratisoerdo ampsbogrip. Die ampte
kom op uit die gemoonte, die gomoonte beshuit oor die
hoevoolheid daarvan en die regoring word deur die
gemeente aan die kerkraad “toevertrou”.
10. In art 6 word die oploiding van bedienaars van
Woord die gosamonthike vorantwoordehikheid van al
gomeentes, en in art 11 word bepaah dat dit ‘n taak
die Algemono Sinode is. (In die NG Kerk bepaal
Algemene Sinode weh die beheld, maar die opleiding
leraars vah op die torroin van die sinodes.)

die
die
van
die
van

11. Art 8 se opskrif is “Die verband tusson die
gomeentes”, maar handel einthik oor korkvergaderings.
Die artikel is iotwat homp geformuleer. Eers word twoo
vergaderings onderskei naamhik die ring en die sinode,
maar dan word bygevoeg dat daar ook ‘n Algomone
Sinode en Gobiedsinode kan woes. Dis moeilik om to
bogryp wat bodool word met die sin: “Na gelang van
omstandighede kan die Sinodos ‘n nouer on breör
karakter aannoem”.
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12. In arts 9 ii word die bevoegdheid van die ring,
Gebiedsinodes en Algemeno Sinode omskryf. Uit die
inloidingsinne van die artikels word afgelei dat die
verskillendo kerkvergaderings hub eie bepalings moot
opstel vir die samestelling, konstituering en funksio
nering van die vergaderings.
-

13. In art ii word buitengewone swaar beperkinge
geplaas op die wysiging van die Belydenis en die
Kerkorde. Die ~jydenis kan alleen gowysig word indien
“twee-derdes van aI die gemeentes” dit goedkeur.
Prakties betoken dit dat daar tolkens op gemeente
vergadorings oor voorgestelde wysiginge gestem sal
moot word voordat dit deurgevoor kan word. Daar is
iotwat van ‘n teenstrydigheid tussen art 2 van die
Kerkorde wat die moontlikheid vir belydenisontwikkeling
uitdruklik bepaal, en die strong beperking wat dour art
ii op belydeniswysiging gele word. Die Kerkorde kan
alleen gewysig word indion twee-dordes van die
Gebiedsinodes en ook die Algemeno Sinode met ‘n
twee-derde meerderheidstem daartoe besluit hot.
Prakties betoken dit dat daar telkons ‘n hole paar jaar
sal verloop voordat onigo wysiging in die Kerkorde
aangebring sal kan word.

14. Art 12 is eintlik nie ‘n korkordonde artikol nie, maar
handel oor die posisie van die kork in die samelowing en
teonoor die staatsowerheid (vgl art 36 NGB).
15. Die Kerkorde is baio kort dit bestaan uit slegs 12
artikols. Word dit gestroop van al die dogmatiese
(bolydonis-) uitsprako wat daarin voorkom, is dit wat
oorbly en wat werklik kerkordelik van aard is, nog korter.
Cm daarvan ‘n kerkorde to maak waarop gewerk kan
word vir die regoring van die kerk, sal dit aangevul moot
word deur heelwat bepalinge en reglemente dour die
verskillendo kerkvorgadoringe. As Kerkorde is dit
waarskynlik bedoel slegs as ‘n “basioso akkoord vir
korkvereniging”, en aan daardie doel kan dit weldeeglik
beantwoord. Om dit vir al die kerke binne die familio van
NG Kerke aanvaarbaar to maak, sal daar hoolwat aan
geskaaf en verandor moot word.
-
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BYLAE ASK-5:
DIE MODEL VIR KERKEENHEID
SOOS AANVAAR EN VOORGESTEL DEUR
DIE NG SENDINGKERK EN NG KERK IN AFRIKA
1. DIE EENHEIDSMODEL IN ENKELE WOORDE
Die eenheidskerk word gevestig dour sinodebesluite van
die deelnemende afsonderlike kerke, kragtens hulle
kerkordelike bevoegdhede en kragtens ‘n nuwe
eenvoudige kerkordo 1) Alle bestaando gomoentes
van die deelnemende kerke word gemeentes van die
Eenheidskerk 2)~ Alle gemeentes word geografies in
ringe ingedeel 3), en die ringe vorm geografiese
gebiedsinodes 4)~ Die Eenheidskerk vorm saam onder
eon naam één Algemene Sinode kragtens die eon
kerkorde waarin die gemeenskaplike belydenis vasgolê
is.
Hierdie bogenoemde kerkeenheidsmodel is ontwikkel
met inagneming van die volgende beginsels of riglyne
wat daaraan onderliggend is:

2. DIE NAAM
Daar is besluit dat die naam van die eenheidskerk sal
woes: Die Verenigende Gereformeerde Kerk in
Suider-Afrika. 5) ~Gereformeerde” dui aan dat die kerk
kragtens sy historiese oorsprong en innerlike oortuiging
ongetwyfeld ‘n gereformeerde karakter dra 6)~
~Verenig- ende” dui op ‘n voortgaande proses van
groeiende eenheid wat na binne en buite gong is 7)•
“Suider-Afnika” dui daarop dat die NG Familie buite die
grense van Suid-Afrika nie uit die oog verloor is nie 8)•

Alle gemoentes moot oop vir mekaar woes sodat lidmate
vrymoediglik sou kan inskakel by weike gemeente hulle
ook al wil, voigons normale kerklike ordereëlings, maar
waarin ras, taal of historiese oorsprong goon dwingonde
faktor is nb i2)~ Alle leraars sal oor en weer beroepbaar
woes. Hiordie beginsels, wat van die mooilikste
struikelblokke kon woes, is reeds dour al vier die botrokke
kerke aanvaar.

5. VAN BO AF OF VAN ONDER AF
Die model van die NGSK en NGKA vermy die probleme
wat kan ontstaan wanneer gewerk word met ‘n
van-bo-af-modol: waar die Sinode per besluit ailes
afdwing en selfs die gemeentes so samesteliing bepaal,
of ‘n van-onder-af-model: waar die eenheid oorgelaat
word aan die gesindhedo en inisiatief van kerkrade met
die moontlikheid dat of niks gebour nie, Of kerkrade dour
huile houding effektief ‘n veto kan uitoefen op die groeb
en ontwikkeling van die eenheid.
Die model van die NGSK-NGKA probeer juis die hole
kerklike struktuur betrek van sinodale besluite af tot by
kerkraadsinisiatiewe. Daarom word die eenheid bo alle
twyfel bevestig deurdat die Sinode ‘n eenheidstruktuur
daarstel, maar die aard en ontwikkeling van die eenheid
op kerkraads- en gemeentevlak word nie dwingend van
bo af bepaal nie. Dit word aan gemeentes en kerknade
oongelaat om binne die ruimte van die nuwe kenkorde en
die eenheidstnuktuun en met die belydenisse as nigsnoer

3. BOU OP DIE BESTAANDE

self, na behoefte na mekaar toe te groei 13)

‘n Verdere niglyn is dat daar so nou as moontlik vanuit
die bestaande strukture en in aansluiting by die
bestaande strukture 9) aan die eenheid gebou word
binne die eenheidstruktuur wat as beginpunt gevestig
word. Die gedagte was dat die eenheid maklik en
eenvoudig moos woes, sonder om nuwe of
revolusionére strukture of veranderings aan die
bestaande kerklike vergaderings (kerkraad, ring, sinode)
en ampte aan to bring. Niks moos die eenheid
bemoeilik nie. Ons wou nie dat die aandag van die
eenheid afgelei word dour vreemde of onbekende
aanpassings wat die eenheid in die weg kon staan nb
1 O)• Daarom is besluit om die bestaande gebiedsinodes
se ligging as riglyn to neem en om die bestaande
plaaslike gemeentes so grense en integriteit to
handhaaf vir die nuwe kerk 11)~ Dit sou makllk en
eenvoudig wees. Hierdie model kan met die minste
ontwnigting geImplementeer word.

Waar byvoorbeeld moor as eon gemoonto in dieseifde
goografiese gebied val, staan dit hiordie gemeentes vry
om hulle onderlinge sake en samestelling to neOl volgens
plaasiike behoeftes, dour byvoorbeeld ooreenkomste met
mekaar aan to gaan, eon gemeente to vorm of watter
ander reOlings ook alto tref, solank dit in voile vryheid en
sonder dwang van enige aard kan geskied 14)~

4. ALLE GEM EENTES BESTAAN OOP NA
MEKAAR

Die eon groot beginsel wat hiorby, in ooreenstemmbng
met die Kerkorde, gohandhaaf word, is dat daar net een
lidmaatskap van eon kerk sal woes en dat die geloof in
Jesus Chnistus die onigste voorwaarde yin iidmaatskap is
15)
Hier is ruimte yin soepele beweeglikhoid, ole inisiatief en
die vindingryke toepassing van beginseis. Kerkrade kan
besluit om gemeentes by mekaar to laat inskakel, kan self
besluit oor taalgebruik, liturgieO en gesangeboeke, of oor
gemeentelike strukture wat die spesiale omstandighede
en behoeftes op pIaaslike viak kan aanspreek. Dit is
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moontlik dat hieruit interessante herrangskikkings en
verbintenisse tussen gemeentes of wyke uit die
oorspronklike kerke kan groei 16)~
Dit hou juis sterk verband met die gereformeerde
beginsels dat die gemeente volledig kerk is 17) en dat
die kerkverband nie sake moet hanteer wat dour die
gemeentes self gedoen kan word nie. Vanselfsprekend
sal ringe, waar gemeentes van die kerk saam vergader,
‘n belangrike rol speel in die stimulering van en toesig
oor die groeiproses binne die riglyne van die kerkorde.
So word die kerkeenheid vir niemand ‘n bedreiging nie,
maar word dit ‘n 9eleentheid tot onderlinge diens en
liefdesbetoning 18)~ Die gelade saak van taal en
kulturele tradisie word ook ontlaai omdat dit ‘n saak
word wat die kerkraad op die gemeenteviak die beste
kan hanteer.

6. EENVOUDIGE KERKORDE
‘n Eenvoudige kerkorde is opgestel wat die heel basiese
goreformeerdo beginsels van kerkwees verwoord het,
beginsels wat ons met mekaar deel en wat bo alle twyfel
was 1 9)• Op hierdie eenvoudige ~grondwet~ kan die
eenheidskerk verder ontwikkel deur binne die grense
van die beginsels, sy bepalinge uit te werk met
inagneming van die tradisies waaruit die kerke gegroei
het en die bestaande bepalinge wat oor baie jare
ontwikkel het 20)
Hierdeur word die geleentheid geskep om nie voor die
tyd in besonderhede vas te val nb, maar om groei en
ontwikkeling vir die nuwe kerk toe to laat. Die ruimte is
dus deur die kerkorde geskep, ‘n ruimte wat die kerk in
‘n groeiproses kan invul.

As voorbeeld kan ons een van die mees ornstrede
probleme noem, naamlik die groot gaping in salads
strukture van die kerke. As ons eers hierdie saak van
ekonomiese ongolykheid vooraf wou oplos, voordat ons
tot eenheid kom, sou die eenheid bale jare, indien nie
permanent ni vertraag word.
Daarteenoor, as ons ens verbondenheid met en
verantwoordelikheid vir mekaar as uitgangspunt aanvaar,
dan word dit ‘n gesamentlike probleem wat in gebonden
heid en in eenheid opgelos word 24)•

8~ EERUKHE~D EN OPENNE~D
‘n Belangrike beginsel wat in hierdie model toegepas
was, was om in eerlikheid en openheid deurgaans die
kerke op hoogte to hou om sodoende die lidmate ingelig
te hou en met ons op die eenheidspad saam to neem.
Daarom is veel moeite gedoen aan terugrapportering (en
toetsing) na kerkrade van die model en veral die
voorgestelde kerkorde 25)~

VERWYS~NGS
1. Handelinge NGSK 1990 81.1 p 712
2. Handelinge NGSK 1990 Verslag aan kerkrado punt
6.1 p46
3. a.w.punt7p46
4. a.w. punt 8 punt 4.6
5. a.w. Konsep-Kerkorde Artikel 1 p 38; a.w. verslag aan
kerkrade punt 14 p 49
6. a.w. punt 5.1 p45

In die kerkorde wat bepaal dat die Algemene Sinode ‘n
beleidsinode sal wees met die minimum administrasie
en uitvoerende werksaamhede. Die Algemene Sinode
bepaal self sy eie reöls en bepalinge 21)~ Die
Gebiedsinodes kry baie moor die karakter van ‘n
werkende-uitvoerende sinode en bepaal self sy eie reels
en bepalinge binne die ruimte van die kerkorde 22)~

7.a.w.puntlen2p43-44enpuntl4p49
8. a.w. punt 12 p49 en punt 14 p49
9. a.w. Versiag Kerkeenheidsgesprek punt 6.10.4 p 33
10. a.w.. Verslag aan kerkrade punt 2 p44

Die werksaamhede, bevoegdhede en bestuur van die
kerk word afgewentel sodat die ringe uitgebreido
werksaamhede en bevoegdhede kry en binne die ruimte
van die kerkorde ook sy eie reels en bepalinge vaslé 23)~

7. HANTEER
VERBAND

PROBLEME

EN

11. a.w. punt 6.1 p46
12. a.w. punt 6.2 p46

EENHE~DS~

13. a.w. Verslag kerkeenheidsgesprek punt 6.10.5 p 33;
Versiag van kerkrade punt 2 p 44

Dit bring ons ook by die volgende beginsel en dit was
om, in plaas daarvan om vooraf aan allerlei praktiese
probleme of struikelblokke aandag to gee en dit op to
los, voorgestel is dat ons eers in gehoorsaamheid aan
die duidelike Bybelse beginsel die eenheid vestig,
aanvaar en beleef. Dan kan ons in verbondenheid aan
mekaar saam in eenheid die probleme aanpak. So
meen ons sal ons na mekaar groei en in waardering en
verantwoording vir mekaar ons gesamentlike probleme
hanteer.

14. a.w. punt 6.2 p 46; Belydenis van Beihar punt 2: “dat
hierdie eenheid slegs in vryheid gestalte kan vind en nie
onder dwang nie;”
15. Handelinge NGSK 1990 Konsep-Kerkorde Artikel 3
p 39; a.w. Verslag aan kerkrado p 6.3 p 46; Belydenis
van Belhar punt 2: “dat die ware geloof in Jesus Christus
die enigste voorwaarde is vir lidmaatskap van hierclie
kerk.”
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16. Belyclenis van Beihar punt 2: “dat hierdie eenheid
van die yolk van God op ~n verskeidenheid van maniere
sigbare gestalte moet kry en werksaam moet wees,
daarin dat ons skuldig is om onsself tot nut en saligheid
en mekaar gewillig en met vreugde te gee.”
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19. Handelinge NGSK 1990. Verslag aan kerkrade punt
5.1 p 45
20. a.w. punt 5.3 p 45
21. a.w. Konsep-Kerkorde Artikel ii p 42

17. Handelinge NGSK 1990. Verslag kerkeenheids
gesprek punt 6.10.2 p 33; a.w. Verslag aan kerkrade
punt5.3p45.
18. Belydenis van Belhar punt 2: “dat die verskeidenheid van geestelike gawes, geleenthede, agter
gronde, oortuigings, soos ook die verskeidenheid van
taal en kultuur, vanwe~ die versoening in Christus
geleenthede is tot wedersydse diens en verryking binne
die een sigbare yolk van God.”

22. a.w. Artike~ 10 p 42. a.w. Verslag aan kerkrade punt
9p47
23. a.w. Konsep-kerkorde Artikel 9 p 41
24. a.w. Verslag aan kerkrade punt 12 p48
25. a.w. Verslag van kerkeenheidsverslag punt 7 p 34:
a.w. Verslag aan kerkrade punt 3.4 en 5 p 44 45
-

45

BYLAE ASK-6/i iS

BYLAE ASK-6:
ASK~KOMMENTAAR OP DIE EENHEIDSMODEL VAN DIE
VERENIGENDE GEREFORMEERDE KERK (VGK)
EN ~N VERGELYKING DAARVAN MET DIe VAN DIE
ALGEMENE SINODALE KOMMISSNE VAN DIE
NED GEREF KERK
1. Die model van die VGK is gerig op die
totstandkoming van ‘n eenheidskerk, met eon naam,
belydenis en kerkorde.
2. Die voorgestelde naam vir die eenheidskerk is “Die
Verenigende Gereformeerde Kerk van Suider-Afrika”.
Die woord “verenigende” in die naam skep die indruk
dat dit maar net ‘n voorlopige naam is, en dat sodra die
verenigingsproses (ook met die ander twee kerke van
die NG Kerkfamilie) aigeloop is, die naam dan seker sal
moot verander. Dit is onwenslik, omdat die verandering
van ‘n kerk so naam ‘n baie duur aangeleentheid is, dink
maar aan al die transportaktes en kontrakte waarop
naamsveranderinge aangebring sal moet word.
3. Vir die NG Kerk en sy gemeentes (en lidmate) sal dit
traumaties woes om sy histories geworde naam prys te
gee. Baie van die gemeentes en lidmate van die twee
kerke wat die VGK wil vorm, voel waarskynlik ook so.
4. Die I~elydenis skep ‘n volgende probleom. In die
eenheidsmodel van die VGK word gewag gemaak van
die “nuwe eenvoudige kerkorde” wat ontwerp is om die
eenheidsproses to fasiliteer. In die Kerkorde word die
Beiharbelydenis genoem as eon van die belydenisskrifte
van die VGK. Dit skep ‘n probleem vir die NG Kerk en
die RCA om deel te word van die eenheidsproses, tensy
ooreengekom kan word dat die aanvaarding van die
belydenis nie as ‘n sine qua non vir vereniging gesien
hoof to word nie.
5. Die Kerkorde van die VGK is baie kort en bondig, is
bedoel om slegs to dien as ‘n “basiese akkoord vir
vereniging”, en dan word gesê (in par 6 van die model>
dat ringe, sinodes en die Algemene Sinode hulle eie
reels en bepalings kan opstel. Dit kan praktiese
problemo skep in die funksionering van die kerk. Aan
die ander kant, indien dit sou betoken dat die NG Kerk,
indien hy die verkorto Kerkorde as basis vir vereniging
aanvaar, ook nog sy eie kerkorde en bepalinge tot op
groot hoogte kan behou, ken dit help om nader aan
mekaar to kom.
6. Die eenheidsmodel van die VGK kom met die van die
NG Kerk ooreen wat die behoud en voortbestaan van
k~staando gemeeni~ aanbetref. Die gemeentes kan
self besluit oor taalgebruik, liturgiee, gesangboeke en
gemeentelike strukture. Die bepaling dat die gemeentes
oop staan om na mekaar too to groei, kom wesenlik
ooreen met die besluit oor oop lidmaatskap van die NG
Kerk.

7. Die verskii kom egter daarin dat volgens die model van
die VGK al die gomeentes van die verenigende kerke
dadelik gemeentos van die eenheidskerk word. Verder is
daar ook g~~mentliko meerdere vergaderft~ge vanaf
rings- tot op Algemene Sinodale vlak as manifestering
van die eenheid van die kerk. Voigens die model van die
NG Kerk is daar ‘n openhoid van lidmaatskap en
strukture, wet ewe-eons die moontlikheid skep vir na
mekaar toe te groei, maar dan verder met handhawing
van die onderskeie kerkvergadoringe tot op die vlak van
die Algemene Sinode, met dan ‘n “verenigde sinode” wat
die eenheid van die kerk sigbaar manifesteer.
8. Die grootste beginselverskil tussen die twee modelie
(en bonaderings) is dat die NG Kerk deurgaans rekening
hou met probleme op die weg na eenheid, wat oers
uitgestryk moot word voordat voile eenheid bereik kan
word. By die VGK is die eenheidsmodel voorop gestel
(par 7), en word uitdruklik gesê dat probieme wat daar
wel is, nie die verwosenliking van die eeriheid in die wag
moet staan of vertraag nie. Ongetwyfeid hot die VGK ‘ii
moor prinsipieie standpunt. Die vraag is net of ‘n
standpunt wat al die probleme uitstei tot na die
veroniging, wel ware eenheid sal meebring en of dit nb
groter verdeeidheid tot gevolg sal he nb.
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BYLAE ASK-7:
MEMORANDUM VAN ~DIIE VOORTSETflNGSKOMITEE9
*

Hierdie memorandum word weergegee presies soos

dit van die Voortsettingskomitee ontvang is.

1. ~NLE~D~NG:

gelewer teen die teoiogiese funderlng asook die Skrlfhanterlng
van KS-86 en KS-90. Voorbeelde van sulke problome wat
reeds elders aangetoon is, is KS- 90 so gebrek eon
Trlnitariese fundering (Kork en samelewing ‘n Wesenskou,
prof FJM Potgieter), die BarthIaanse lnvioed op die teologie
van KS-go (Referaat van prof Sybrand Strauss), die
vreemde stoning van kerkeenheid wat grootliks ooreenstem
met die dwalingo van die Christehike instituut asook die
nuwe manier van Skrifhantering (“The Now Direction in
South African Dutch Reformed Theology Anabaptist or
Reformed?” Mark R Kreitzer). Wanneer ons na hierdie
en vole ander teologiese besware kyk dan sldder one om
daaraan to dlnk dat die bestuite oor apartheid blykbaar stags
simptomaties is van ‘n veal groter probieem nI die van ‘n totale
paradigmaverskuiwing binne die teoiogie van die NG Kerk
wegbewoeg vanaf die Gereformoerde teologie na die
modedenke van ons tyd.
-

In Die Kerkbode van 7/08/1993 bekiemtoon Prof Pieter
Potgioter, moderator van die Aigemene Sinode van
1990, ‘n belangrike waarheid. In sy artikel “Elke saak
het twee kante” skryf hy onder andere:
Onewewlgtlgheid kan skrikwekkende gevolge he, veral as dit
voorkom by mense wat in ‘n magsposisie verkeor
Dit is belangrik om te onthou: elke saak hot twee kante.
Soms is dit natuurlik so dat die een kant reg en die
ander kant daarvan verkeerd is. Maar baie moor
dikwels is dit so dat nie altos aan die een kant reg is en
altos aan die ander kant verkeerd is nie. Daarom
betoken ‘n gebalanseerde oordeel dat ‘n mens aandag
sat gee aan boide standpunte wat gestel word. In die
regswéreld is dear ‘n bekende reel wet lul: “Audi at alteram
partem: iuister ook no die ander kant.”
“...

in hierdle memorandum plait one as VK nemens bale
bekommerde iidmate van die Ned Geref Kerk (NG Kerk)
by die Atgomone Sinode dat daar mbt Kerk en Samelewing
1990 (KS-90) met groter ems “no die ander kant” geiulster sat
word. Dit is inderdaad waar dat “onewewigtigheid
skrikwokkondo gevolgo kan he” ook in die kerk. Vir die
NG Kork hot die onowowigtigo formuierings in KS-90
trouens reeds die afgelope paar jaar groot pyn,
onenigheid en verliese veroorsaak.
Vole predikante, kerkraadsiede on tidmate kan die
eensydige en onewewigtige standpuntinname van die
Sinodes van 1986 en 1990 nie aanvaar nie. Die
kardinale afwyking van vroeëre bestuite, on dit in
navoiging van poiitieke veranderinge, hot die indruk
gelaat dat die Sinode polities gedienstig geraak hot.
Verdor, die opvaliende wyse waarop eon politieke
model, naamiik apartheid (afsonderliko ontwikkeling),
uitgelig en op onewewigtigo wyse as sonde gedefinieor
is, hot gomeenteledo, on selfs gomoentos iangs
politioke iyne verdeei en vorskeur. Die diepgryponde
verdêeldheid wat op hierdie aksies van die Sinode
gevoig hot, het die verkondiging van die Bybelse
eenhoid in Christus en sy koninkryk grootiiks bemoeilik
en in sommige gevalte selfs belemmer. Die eonsydige
besluite is ook ‘n struikelbiok in gemoentes om die
Goddelike opdrag om die evangolie aan alto nasies to
verkondig ten voile uit to voor. Hierdie besluito rakende
apartheid en die goes waarin dit die wêreld ingedra is,
hot die hg van die evangolie onder ‘n donker woik
gepiaas. Die kerk sat ornstig daaroor moot besin om
vorvroemding onder lidmate to bekamp.
Daar hot oorwoldigende protes en kritiek teen die
Sinode so onewowigtige kwahifisering van apartheid
voorgekom. Die gevohghiko oonsydige veroordoling van
apartheid op grond van die euwels wat eweneens by
ander pohitieko stolsels en modelle voorkom, hot die
kritiek vorder verskorp. Hierbenewens is daar die
afgelope vior jaar uit verskeie kringo ook grondlge kritiek

-

--

Aangesion die opdrag wat ons as VK van die lidmate
ontvang hot hoofsaakhik handel oor die kerk so eon
sydige veroordehing van eon bepaaide pohitieke model,
beperk ons die memorandum verder tot hierdie probleem.

2. AGTERGROND
PROBLEEM

EN AANLOOP

TOT

D~E

2.1 BESLUITE VAN DIE ALGEMENE SINODE
2.1.1 Aigemene Slnode 1974-1982.
In die jaar 1974 word ‘n studiestuk met die titel “Rae,
yolk, nasie en volkereverhoudinge in die hg van die Skrif” deur
die Aigemene Sinode bespreek en aanvaar. Par 49.6
handel oor “Eiesoortlge Ontwikkellng” en Iui soos volg :
Staatkundige stelsel wat gebou is op eiesoomtige
ontwlkkellng by vemskillende bevolkingsgroepe ken in die hg van
die Skrlf prinsipheei verantwoord word. Hierin moot egter
altyd die gebod tot naastoiiofdo gestel word as die etiese
norm vir die reeling van gesonde volkereverhoudinge”.
In 1982 besiuit die sinode op aanbevehing van die Breö
Moderatuur om die beieidstuk “indringond in die hg van
die Skrif “to hersien (Hand 1982: bI 97, 118).
“

2.1.2 Aigemene Sinode 1986-1 990.
in 1986 i~ die aangewese kommissie ‘n totaai nuwe
dokument getiteld: “Kerk en Samelewing ‘n Getuienis van
die NG Kerk” (KS- 86) vir goedkeuring aan die Algemene
Sinode voor (Hand 649-660). Hierdie dokument wet reeds in
1986 in druk verskyn, onthok uit die staanspoor oor ‘n wye front
protes In die geledeme van die NG Kerk. Dli is waarskynlhk die
mees omvatiende pmotes wet nog ooli In die NG Kemk gehoor is!
Die sinode
hot die kritiek klaarblyklik verwag.
Voortgesette besinning oor KS-86 word as opdrag gegee
aan die Aigemeno Kommissie vir Leer en Aktuete Sake
met die versoek “om ook inkomende kommentaar to
evalueer on aan die volgende sinode to rapporteer”
(Hand p 649). Daarby onderneem die Sinode om voort to
gaan om elke poiitieke modei eon die else van iiefde,
geregtlghoid en menswaardtgheid to toets.
-
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Verskeie lidmate en gemeentes reageer onmiddellik met
beswaarskrifte na die verskilIende streeksinodes. Wat
die verwarring en ontevredenheid onder lidmate nog
verder iaat toeneem, is die feit dat veral die besluite oor
die Kerk en politieke modeile aan die een kant so
dubbeisinnig geformuleer is, en ean die ander kant so
onvoiledig, onjuis en teenstrydig met ander staande besiuite
van die sinode Is, dat weibekende kerkieiers en lede van die
ASK dit in die openbear verskiiiend interpreteer. Dit lei tot
die totstandkoming van die Afrikaanse Protestantse Kerk,
waar duisende beswaarde lidmate van die NG Kerk nou
‘n nuwe geesteiike tuiste vind. Dit bring swaar verliese
vir die NG Kerk en dompel baie Ieraars en gemeentes in
‘n groot krisis (sien punt 4).
Ten spyte daarvan dat daar so ‘n groot verdeeidheid in
die kerk bestaan oor die aanvaarding van hierdie
dokument (KS-90) as beieidstuk vir die hele kerk, is dit
nogtans in Engeis en Duits vertaai en die wéreid
ingestuur. Die indruk is verder geskep dat die wêreid
daardeur oortuig sal word dat die NGK ‘n nuwe manier
van Skrifuitieg aanvaar het. Die indruk is verder geskep
dat die vroeëre beleidstuk “Has, Volk, Nasie en
Voikereverhoudinge in die Lig van die Skrif” as’t ware nie
meer vir die NGK bestaan nie.
Tydens die Aigemene Sinode van 1990 gaan die sinode net
eenvoudlg verder in sy navoiging van die tydsgees. ~n
Hersiene weergawe van Kerk en Sameiewing word
aanvaar.
Van die vernaamste wysiginge wat
aangebring word is dat daar ‘n aansieniike uitbreiding is
van die afdeling wat oor die NG Kerk en poiitieke
modeile handel. In hierdie uitgebreide afdeiing word
enige moontiikheid van regverdige apartheid buite
rekening geiaat. in 1974 en 1982 word apartheid
beoordeel as ‘n politieke model wat op sekere
voorwaardes woi regverdig en Bybeis-verantwoordbaar
is. in 1986 word nog (op ‘n vae wyse) gepoog om
positiewe sowei as negatiewe gesigspunte oor die
beieid van afsonderlike ontwikkeiing (apartheid) na yore
te bring. In 1990 word ‘n sondige, onregverdige
apartheid gedefinieer en summier verwerp asof dit die
enigste vorm van apartheid (afsonderiike ontwikkeiing)
is, wat in Suid-Afrika toegepas is. Verder is die indruk
gewek dat die kerk vroeër hierdie verwerpiike apartheid
goedgekeur het en derhaiwe aan die wêreld ‘n
skuldbeiydenis verskuidig is. Die optrede van die
voorstaanders van hierdie afwykende standpunte het
ook die indruk gewek dat huiie van mening is dat die
iidmate deur die massamedia vir die veranderinge
voorberei is. Sommige iidmate sou verwag het dat die
sinode apartheid sal veroordeeI. Sodoende is daar aan
die nuwe poiitieke ideoiogie ‘n nuwe ondersteunende
ideoiogie gegee. Lidmate kan dit aanvaar en gb,
komende van die Aigemene Sinode. Die kerk se eie
beieidstuk “Ras, Voik, Nasie en Volkereverhoudinge in
die Lig van die Skrif” word sodoende as ‘n “ernstige
dwaling” verwerp as synde “in stryd met die Skrif”. So
hat die Sinode sy eie geioofwaardigheid in die gedrang
gebring.
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die prosedure wat in die hale aangeieentheid gevoig is,
AKLAS in die posisie gestel hat om die NG Kerk in die
rigting van ‘n bepaaide politleke beskouing te stuur.
Maar:
Nog steeds hot daar geen wetenskapilke studie ocr
*

apartheid of selfs ‘n wetenskaplike definisie van apartheid
voor die sinode gedien op grond waarvan hulie die nuwe
standpunt kon inneem nie.
Nog steeds hat daar ook geen teoiogiese studiestuk voor
*

die sinode gedien op grond waarvan die NG Kerk nou
skielik ‘n nuwe wyse van Skrifinterpretasie aanvaar hot
nie.
Nog steeds is die opdrag van 1982 om Ras,Voik en Nasie te
*

hersien nie uItgevoer nbe. RVN is doodeenvoudig opsy gesit as
‘n ernstige dwallng sonder cm enlge teoiogiese redes te gee
waarom dit dan kwansuis ‘n dwaiing sou wees.
Skynbaar was die 1990-Sinode nie bewus van die duidebike
onderskeid wet die NG Kerk nog ai die Jare gemaak het tussen
verskiilende soorte apartheid nie.
Geen wonder dat ook na die 1 990-Sinode daar nog groter
verwarring ontstaan het en dat daar wear eens ‘n greet
aantai beraars en lidmate was wet besluit hat em ‘n ander
geestelike tuiste buite die NG Kerk te gaan soak nie.
2.2 DIE RUSTENBURG-KERKEBERAAD.
By die Rustenburg-Kerkeberaad is nogeens seker gemeak dat
dIe wéreld sal besef dat die NGK se nuwe Skrbfubtieg nou
ooreenstem met die verkondlging van die antb-apartheids
profete. DIe Indruk is selfs geskep dat die NGK nle siegs met die
anti-apartheldsstandpunte akkoord gaan nb, maar sells vir hulie
in die bresse tree. Dear word vir huile stryd voorspraak gemaak.
2.2.1 Die Beraad.
Dit is vandag aigemeen bekend watter droewige en
tragiese gevolge die Kerkeberaad wat op 5-9 November
1990 te Rustenburg gehou is, vir die NG Kerk ingehou
hat. in sy Kersboodskap van 1989 hat die Staatspresi
dent, mnr FW de Kierk, able kerke genooi “em deal te
neem aan die onderhandelingsproses”. in Die Kerkbode
van 12 Januarie 1990 spreek die voorsitter van die ASK
prof Johan Heyns, sy dank uit vir die geieentheid wat aan
die kerke gegee word om ‘n bydrae te lewer en voeg dan
by: “Daar is geen twyfei dat die NG Kerk sy voile
samewerking sal gee nie.” (Kerkbode 12 Jan 1990).
Hierdie ingrypende onderneming word gegee voordat
enige Sinode van die NG Kerk, of enige vergadering van
die ASK ampteiik hieroor geraadpieeg kon word.
By die Algemene Sinode van 1990 word ‘n kerkeberaad
in die vooruitsig gestel waarvan die Aigemene Sinode
siegs kennis geneem hat (Hand 466, 554). Op die
beraad wat hoofsaaklik “om die sosio-poiitieke
vraagstukke van SA wentei” is die NG Kerk tog amptellk
teenwoordig sonder dat die Algemene Sbnode enlge opdrag
daartoe gegee het.
2.2.2 Skuidbeiydenis namens die NG Kerk en die Afrlkanervoik.

Nou is die kerk so eie beleidstuk “Has, yolk, nasie en
volkereverhoudinge in die Hg van die Skrif” skielik “‘n
ernstige dwaling” wat “in stryd met die Bybel” is (KS-90
par 284-285). Van agter gesien, wil dit voorkom asof

Die spanning in die NG Kerk wet op daardie stadium reeds
onhoudbaar hoog was, word verder verhoog toe prof WD Jonker
wet eon van die sprekers was, heeltemai ongevraagd
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homseif die reg toe-eien om namens die HG Kerk en namens
die Afrikanervoik die voigende skuidbeiydenls te doen oor die
sondo van apartheid: “I confess before you and before the
Lord, not only my own sin and guilt, and my personal
responsibility for the political, social, economical and
structural wrongs that have been done to many of you
and the results of which you and our whole country are
still suffering from, but vicariously I dare also to do that in
the name of the HGK of which I am a member and for the
Afrikaans people as a whole. I have the liberty to do Just
that, because the NGK at its latest synod has declared
apartheid a sin and confessed Its own guilt of negligence In not
warning against it and distancing itself from it long ago.”
(Understanding the Church situation: Obstacles to a
united witness. National Church Leaders Conference,
Rustenburg, 5-9 Nov. 90. Unpublished.)
2.2.3 Die “Afvaardiging” van HG Kerk onderskryf dlt namens
die kerk.
Asof prof Jonker se skuldbelydenis nie oortuigend
genoeg was nie, reik die “afvaardiging” van die NGK by
die Beraad ‘n verkiaring uit wearin prof Jonker in sy
vertolking van die Sinode so beslulte oor apartheid geiyk gegee
en ondersteun word. Die verkiaring wat die ASK later
uitreik orn gemoedere in die kerk to probeer kalmeer
verander niks aan die feite van die saak nie. (Verkiaring
van die ASK, 4 Des 1990.)
2.2.4 Die “Afvaardiglng” van die HG Kerk onderskryf ook die
Rustenburg Dekiarasie.
in hierdie dekiarasie word die eensydige en onewewigtig
gekwaiifisoerde apartheid weer oens verwerp, nie net as sonde
nb maar saam met die koor sing hulie ook “Nou bely ons
en erken ons ketterse aandeei in die beieid van apartheid
Ons veroordeel apartheid in sy opset (oorsprong), sy
toepassing en sy gevoige as ‘n euwebe beleid” (Die voiledige
teks van die Rustenburgdekiarasie bi 5)
Verder ver
bind die afvaardiging huiseif ook om ‘n “....nie-rassige en
nie-seksistiese Suid-Afrika dear to stel.” (bI 10) en vir “die
installing van ‘n demokretlese verkiesingsproses gebaseer
op die beginsol van eon mens een stem op ‘n gemoenskapiike
kiesersiys in ‘n veelparty-demokrasie binne ‘n unitére staat.”
(ibid bill) asook vir die “teruggee van ella grond aan die
oorspronkilke eienaars wat tar wilie van hervestiging
onteien is” en vir “regsteilende aksies” (ibid bl 14-15). Al
hierdie dinge wat suiwer op politieke vlak iê, word deur
ons kerk se afvaardiging onderskrywe op grond van die
kerk se nuwe Skrifuitieg in KS-86 en KS-go.
.

Die blote feit dat die Rustenburgberaad op Inislatiof van die
Staatspresident FW do Kierk plaasgevind het, en dat na
afloop daarvan aan horn versiag gedoen is, het vir baie
kerkiidrnate die vermoede bevestig dat die kerk langs
hierdie weg dienstig gernaak is aan die staat vir
deurvoering van sy politieke beleid van “hervorming”.
Tot vandag toe verkeer die lidmate nog steeds in die
duister oor met watter voorbehoude die afvaardiging
die dekiarasie onderskryf hat. Met hierdie verklaring hat
die NG Kerk vir die Wéreldraad van Kerke aanvaarbaar
geword. Hiermee het ons begin rneedoen aan hulle
programme en~ is die pad oop om wear lid van

die WRK te word. Sodoende verkry die evangelie van die
Koninkryk van God ‘n ondergeskikte posisie teenoor
politieke aktiwiteite.

3. PROBLEME MET D~E S~NODE SE ON
EWEW~GTIGE VEROORDELONG VAN APARTHEND
3.1 Die uitspraak van die sinode oor apartheid berus nb op
enige doegilke wetenskaplike studio van apartheid as politieke
model nie. Daar is ook geen studio gemaak oor die
implikasies wat enige ander alternatiewe stelsel sou
inhou vir rag en goregtigheid toenoor able volke in SA nie.
3.2 Die sinodo hot nou ‘n radikabe nuwe Skrifbeskoulng en
Skrlfuitbeg aanvaar. Dit biyk daarult dat KS-90 so belydonis, wet
sekere kardlnale Bybelse beglnseis betref, bynreg ingean teen dlt
wet die kerk in “Ras, Yolk, Haste en Voikoreverhoudlnge in die
Lig van die Skrif” bely hot. Die verskubwlng In Skrifbeskouing en
Skrlfinterpretasbe is gemaak sonder om aan die ildmate ult to
wys wearom die vroeëre metode van Skrifultleg dan vobgens die
Sinode verkeerd was. ‘n Deeglike teoiogiese versiag ontbreek
cm die hernieneutiese “dwailnge” van die vroeére Sinodes , wat
in hub bebydenisstukke neersbag gevlnd het, uit to wys. Hierdle
versulm pleas KS-90 onder verdenking.
3.3 Blykbaar ignoreer KS-gO doeibewus belangrike onder
skeldings wet die HG Kerk nog altyd mbt die begrip “apartheid”
gemaak hot. Gevoiglik word dear in KS-go net so
simplisties en onwetenskaplik oor apartheid uitsprake
gegee soos wat die anti-apart- heidsprofete al die jare
gedoen het. Torwyl ‘n reeks van sondes aan apartheid
toegedig word om sodoende die stelsel in sy geheel te
voroordeeb,
word
die
sondes
van
die
anti-apartheidspartye verswyg. Die sinode sou presies
dieseifde sondes kon opnoorn om die politieke stelsel wet
die anti-aparthoidsgroepo bepbeit as ‘n sondige stelsei te
ontmasker. Ook die sondes van diegene wet die
voordele van apartheid geniet hat, word nie genoem nie.
Onder die geledere van diogene wet apartheid moos
toepas was daar web manse wat van die stelsel misbruik
gemaak hat. Die teenstanders van apartheid hot egter
sodanig volhard met vaisa voorstellings en uittarting van
die owerheid dat dear some teen hulle opgetree moos
word. Soms was wanbestuur en korrupsie by diegeno
wat tot selfstandigheid gelei is, die oorsaak van baia
ellende onder hul eie volksgenoto. Al hierdie faktore
word nou verswyg om slegs eon groot sondebok aan to
wys nI Apartheid.
Verder verswyg KS-go ewe simplisties die baia voordele
wat apartheid gebiod hot: byvoorbeold domokratiese
stemreg wet al die volke van Suid-Afrika onder die stelsel
ontvang het; die geleentheda vir volksleiers om in belang
van hul eie volke on lande die rogering to bohartig; die
ervaring om hul eie lande ekonomies to ontwikkel; die rag
om onderwys en kultuur volgens eie aard en behoeftes to
bedryf; die baie vryhede en verantwoordelikhede wat met
onafhanklikheid gopaard gaan.
Sondor om al hierdie aspokte van apartheid in ag to
neam, is daar vir KS-go so uitsprako mbt apartheid goon
wetenskaplike begronding nie. Dit wok die indruk van ‘n
propagandastuk eorder as ‘n belydenisstuk.
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in KS-90 word geen onderskeid gemaak tussen die
horisontaie apartheid, wat nog as erfstuk van die koloniale
tydperk gemik was op biatante oorheersing en onderdrukking,
en die vertikale apartheid wat reeds op die teenoorgestelde
gemik Is ni die voorsiening vir elke yolk in SA am vry,
onafhanklik en seifatandig te ontwlkkeL ‘n Belangrike kenmerk
van die horlsontale apartheid was dat die vloer van die biankes
die plafon van die swartes was. Hierdie beleid van
onderdrukking het nag noolt die goedkeuring of seen van die
NG Kerk geniet nie. Hierteenoor hat bale Christen-Afrikaners
Juis die politieke beield van afsonderlike ontwikkeiing
bevorder wet hews op vertikale apartheid wear eike yolk in SA
Juls beskerm word teen onderdrukking en oorheersing deur
ander voikere. In hierdle apartheid Is dear geen plafon vir
enige yolk nie
eikeen kry die geieentheid om sy voile
potensiaai te ontwikkei wet hy van God ontvang het. Hierdie
vorm van “apartheid” het in politieke, kerklike en
wetenskaplike kringe al hoe meer bekend gestaan as
afsonderiike ontwikkeilng of selfbeskikking of eiesoortige
ontwikkeling. Hierdie terminologie word dan doelbewus
in die latere kerkiike taal gebruik (RVN1974 en 1982)
am dlt te onderskel van die horlsontaie apartheid wet op die
gedagte van voogdyskap en salts hoogmoed of rassisme
gebaseer is. Die NG Kerk het in die verlede teikens
eersgenoemde vorm van apartheid (horlsontale apartheid)
algewys, mear die tweede vorm van “apartheid” (vertikale
apartheid of afsonderllke ontwikkeilng) is verskeie kere deur
die kerk san die beginsels van God se Woord getoets en
bevind dat dit waarskynlik die mees regverdige en vreedsame
opiossing bled vlr ella voikere in SA, en dat dit oak die
Bybeise toets van lietde en geregtigheld deurstaan.
...

Bogenoemde standpunt word bevestig deur ‘n eerlike
objektiewe studie van alie tersaakiike besluite wat die
NG Kerk sedert die Iaat veertiger jare geneem hat
rondom volkere en rasseverhoudinge in SA. ‘n Goeie
voorbeeld hiervan vind one in die sendingbeieid van 1947:
“Die beleid van voogdyskap soos tans beoefen, moat
geieideiik oorgaan in ‘n beleid van voikome selfstandlgheid en
selfbestemming vir die Kleurling en Naturei in sy eie
sameiewing, skool en werk.” (Sendingbeieid van die NG
Kerk 1947).
Tydens die kerkiike kongres wat in 1950 in Bloemfonteln
gehou is word reeds in die eerste paragraaf van die
eerste referaat onomwonde verklaar: “Oak vir die
verhouding tussen die verskiiiende rassegroepe in one
semelewing ken en moat die Evangeiie met si sy toepassings
die enlgste blywende opiossing bied.” (Die Natureille
Vraagstuk, Referate gelewer op die kerklike kongres,
Bloemfontein, 4-6 April 1950, bI 5)
Op hierdie kongres word besluit dat die kerk die
regering sal versoek am wag te beweeg van die ou koionlale
benadering tot natureile-onderwys, waar onderwys siege
die voorreg van ‘n klein groepie natureiie was, en waar
dit hoofsaakiik uit barmhartigheid deur kerkskoie
hanteer is, en die bantoe dan ook die voorreg van
moedertaaionderrig ontneem is. Die owerheid word
versoek om die voile verantwoordeiikheid te aanvaar vir
die daarsteiiing van skole en universiteite vir
natureile-onderwys met dieselfde voorreg wat in blanke
skoie reeds beproef is ni die voorreg van moeder
taalonderrig.
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Toy afsonderlike ontwikkeling (vertikale apartheid) kry ons
ook die volgende bevinding en besluit van die kongres
van 1950: “Die beisid van aparte ontwikkeling word aanvaar as
die gesonde grondsiag wasrop sowei biankes as Bantoe
geiukkig ken saamiewe sonder dat die beiange van die een in
botsing kom met die beiange van die ander en sander dat die
een die ontwikkeilng van die ander as ‘n gevaar of bedreiging vir
homseif sal aenvoel.”
Ook die Aigemene Sinode van 1982 spreek ham bale duideilk en
ondubbeisinnig ult teen rassisme en die meerder- waardigheid
van een yolk oar ‘n ander (dus teen horisontale apartheid):
aangesien die gebod tot naasteiiefde wat oak in
geregtigheid tot uiting kom (RVN1 3.9), die etiese norm vir
die reöiing van volkereverhoudings is (RVN 13.8) verwerp
die Aigemene Slnode alle rasslsme as onskriftuurllk, as sonde
aangesien dii sommige voike as meerde~waardlg en ender as
minderwaerdlg beskou en behandeL”
“...

Hierteenoor word vertikaie apartheid (afsonderiike ontwikkeiing)
in dieselfde beieldstuk van die kerk bevind as prinsipleel
verantwoordbaar in die hg van die Skrif.
‘n Staatkundige
stelsei wet gebou is op eiesoortige ontwikkeling by verskiilende
bevoikingsgroepe ken in die iig van die Skrif prlnsipleei
verantwoord word. Hierin moet egter altyd die gebod van
naasteiiefde gestei word as etiese norm vir die reeling
van gesoncle voikereverhoudinge” (RVN 49.6). So hat
die NG Kerk al die jare duideiik onderskei.
“

3.4 Om te beweer dat par 284-285 van KS-90 wel sou spesifiseer
wetter soort apartheid nou sonde Is, Is nie wear nie. Daardie
kenmerke sou ‘n mens oak op enige ander politieke
model kon toepas. KS-90 het skynbaar gepoog om die
wêreidopinie tevrede te stel en het sodoende nie die taai
van die kerk gebruik nie, maar die taal van die
anti-apartheidsprofete wat nog aityd kwaadwiiiiglik
geweier hot om die radikaie verskil tussen apartheid en
afsonderlike ontwikkeling te erken. is dii hoekom KS so
vinnig in die twee wêreldtaie ni Engels en in Duits vertaal en
op groot skaai versprei is?
3.5 Die sinode hat ongetwyfeid nie daarop ag gesiaan dat die
sonde primer n~e in ‘n steisei le nie, mear in die mans in en agter
die steisel. Die onbekeerde mens kan en sal van enige
politieke stelsei ‘n gruwel maak. As die sinode enige
ander poiitieke steisel in die wéreid sou ondersoek, sal hy
ongetwyfeld dieseifde sondes wat vandag uitsiuitlik aan
apartheid toegedig word, oak by die mense in daardie
stelsei vind.
3.6 indlen die slnode sou voortgaan om soos in die verlede ‘n
ewewigtige standpunt toy apartheid te handhaaf deur te
onderskel tussen ‘n regverdlge en ‘n onregverdlge toepassing
van apartheid (afsonderiike ontwikkeiing), ‘n Bybeis
verantwaordbare en ‘n sondige apartheid, of apartheid en
afsonderlike ontwlkkeiing, dan sou dii nie die anti
apartheidsprofete tevrede stel nie. Die kerk sou nie in
dieseifde koor kon sing as die revolusionêre teoioë in die
Rustenburgdeklarasie nie. Dit sou oak nie die regering
van die dag help om verkiesings en referendums to wen
nie, maar dli sou die NG Kerk spear van kerkskeuring en van
groat veriiese. Dit sou oak meer in lyn wees met die
beginseis en eise van die Skrif toy waarheid, gereg
tigheid, vrede, geloof en iiefde. Die kerk sou dan nader
aan die Bybeise opdrag kom am die evangelie van
verlossing in Jesus Christus te verkondig.
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4. REAKS~E VANU~T D~E KERK
Weer eons kan ons aansluit by prof Potgieter se
woorde: “Onewewlgtigheid kan skrikwekkende gevolge he,
veral as dit voorkom by manse wet in ‘n magsposlsle verkeer”.
Die ongeiukkigheld en protes van lidmate en kerkrade oor
KS-90 duur aireeds 8 Jaar voort, en nog steeds is dit nie die
einde nie. Enkele voorbeeide van die ongekende protes teen
KS-90 Is:
4.1 Grootskaaise Instroming van beswaarskrifte na kerkilke
vergaderings. Sedert 1986 hot aireeds honderde
beswaarskrifte van lidmate en kerkrade ingostroom nie
net na streeksinodes nb, maar ook na die AKLAS en
ASK. Die ASK rapportoer self soos voig: “Beeware en
kommentaar op Kerk en Samolewing hot onmiddellik na
die sinode op ‘n aansienlike skaal begin inkom.”
(Agenda 1990 p 20).
4.2 Stigting van komitees en organisasies om die saak te
probeer regstel
4.2.1 Reeds op 26 Nov 1986 het ‘n komitee wat
aangewys is deur lidmate wat problemo hot met KS,
lede van die dagbestuur van die ASK ontmoet om
beswaar te maak. Daar is van toe af al verskeie kere
met die ASK onderhandel oor wyses waarop die krisis
ontlont kan word, maar tevergeefs.
4.2.2 Verskynlng van Geloof en Protes. Hierin
beswaardes hulle besware teen KS-86 uiteen.

sit

4.2.3 Stigting van die Afrikoanse Protestantsa Kerk. Op 27
Junie 1987 roep die voortsettingskomitee die
beswaardes byeen in die Skilpadsaal in Pretoria. Daar
word gerapporteer van die onsuksesvolle onderhande
lings met die ASK, en ‘n groot groep van die
beswaardes teenwoordig besluit om ‘n nuwe kerk to stig ni
“Die Afrikaanse Protestantse Kerk” (APK). Volgens
statistiek van Julie 1993 bestaan die APK reeds uit 238
gemeentes met 135 predikante en 50 000 lidmate.
Verreweg die meeste lidmate van die APK is lidmate
wat die NG Kerk verlaat het agv besluite en standpunto
van die Algemene Sinode.
4.2.4 Stigting van die Afrlkaanse Gereformeerde Bond (AGB).
Heelwat van die lidmate wat in die Skilpadsaal
teenwoordig was, hot besluit om nog eers te kyk of die
saak nie binne die kerk reggestel kan word nie. Uit
hulle geledere word die AGB gestig op 20 Julie 1987 in
die sinodale sontrum in Pretoria. (Aanvanklik staan
hulle bokend as die Ned Geref Bond). Ook vanuit hulle
geledere verskyn daar verskeie publikasies en is daar
verskeie gosprekke gevoer met die ASK.
4.2.5 Noodroep Studiegroep. Op vorsoek van velo lidmate
word ‘n studiogroep gestig met die doel om ‘n teologiese
gesprek binne in die kerk aan die gang te sit rondom
probleme waaroor lidmate beswaard voel. Onder
biding van 12 predikante van die kerk verskyn die
pamfiet “‘n Noodroep, die damwal breek.” Hierin word
die probleme kornagtig opgosom.
4.2.6 Vole Publikasies verskyn met ernstige krete van protes.
Voorboelde hiervan is: Geloof en Protes(VK), die

Protesskrif (APK), Quo Vadis (ds V Loggenberg>, Die NG
Kerk en Apartheid (dr AP Treurnicht), The New Direction
in South African Dutch Reformed Theology-Anabaptist or
Reformed
A Theological and Philosophical Analysis of
Church and Society 1990 (MR Kreitzer), Die Waarheid
Struikel (MC Adendorff), Kerk en Samebewing (prof S
Strauss), Kerk en Samelewing ‘n wesenskou (prof FJM
Potgietor), ‘n Noodroep die Damwai breek (Noodroop
Studiegroep), Die Laaste woorde van prof FJM Potgieter
aan sy kerk (Die tweode VK), Steunpunte vir verwarde
lidmate (dr J A Greyling), Moeder ek klaag u aan (dr J
Gerber)
...

4.2.7 Kerkrade weerhou hui Sinodaio bydraes. Verskeie
korkrade hot so ernstig oor die saak gevoel dat daar
besluit is om tydelik hul sinodale bydraes terug to hou as
token van protes.
4.2.8 Die Kerkraad van De Dour. Tot groot skade en skande
vir die NG Kork sal die hartseer geskiedenis van die
gemeente van De Dour vir altyd deel bly van die hartseer
resultaat van die onewewigtige besluite van die
Aigemeno Sinode in KS-go, en ook van die kerk so
onvormoë om hierdie saak op ‘n korklike wyse op to los.
Na twee draaie in die wéreidse hot, behou die HG Kerk die
gebouo van Do Dour, maar by verioor die lidmate van Do Dour,
hy behou die kansel van Do Dour, maar hy verioor die predikant
van De Deur, by behou die sieutei van Do Dour maar by verboor
die kostor van Do Dour, by behou die orrei van Do Dour, maar by
verloor die orreiliste van Do Deur.
4.2.9 Byeenkoms van ontevrede iidmate in Pretoria.
Grootskaaise ontevredonheid oor KS-90 asook die
gebeuro by Rustenburgberaad lob tot ‘n byeonkoms van
ontevrodo lidmate van die NG Kerk op 1 Des 1990 in
Pretoria. Die aanwesiges distansieer huilo oponlik van
die optrede en belydenis van prof Jonker asook van die
afvaardiging van die NG Kerk. Ten spyte van stork
gevoelens van sommige ontevrede lidmato, word huile
tydens hierdie byoenkoms versoek om nie uit protes teen
die sinode en teen Rustenburgberaad hul bydraes aan
hul onderskeie gomeontes to staak nie. Gemeentes word
ook afgeraai om op hierdie stadium hub verband met hul
ring, sinode en aigemene sinode to verbreek. Almal word
daar gevra om steeds die koninklike weg to volg dour
eers hul vrae, twyfel en besware via ‘n voort
settingskommissio met die ASK to bosproek en om
sodoende ‘n oplossing to probeor vind. Daarop is too
besluit om ‘n klein voortsettingskommissio (VK) to
benoem om bangs korklike wee die saak so spoedig as
moontlik to hanteer, torwyi ‘n ernstigo boroep ook op
lidmate gedoen is om nio die kerk to veriaat voordat ons
die saak billik en behoorlik met die ASK kon bespreek om
sodoende ‘n opbossing to vind nie.
Op 4 Desomber 1990 word ‘n oorsto onderhoud met die
ASK gevoer, waarna verskeie gesprekko voig. Korro
spondensie is govoer, memoranda is opgestel en aan die
ASK voorgelé. Dit alies was egter sonder enigo
noemenswaardige vorderlng of enlge bevredigende antwoorde.
Aangesien die tyd vir verdero gesprok begin uitboop hot,
hot die ASK aan die VK die vergunning gegoe om hierdie
memorandum op to stol wat die ASK dan in sy verslag
aan die Algemeno Sinode sal opnoom. Hiervoor is ons
as VK die ASK opreg dankbaar.
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in nederigheld wil one die Aigemene Sinode bale dringend
daarop wys dat die probieem rondom hierdie seek flog nb
opgelos is nie. Dear is nog bale lidmate wet geduidig sit en
wag cm te sian of die Sinode van 1994 bereid sal wees om sy
eensydige en onewewigtige beslulte te herslen en sodoende
die kerk se geioofweardigheid te herstel. Die VK wil nie
graag sien dat die NG Kerk oor hierdie saak verdere
verliese, onmin en skade iy nie.

5.4 Die Aigemene Sinode gee opdrag dat die besiuit van die
Sinode van 1986 (KS.86 par 309) en herhaai is by die Sinode van
1990 (KS-90 par 75) nou die nodige aandag kry en uitgevoer
word. Dit iui soos voig: “Die kerk sal dus nb poiltieke modeiie
aan die owerheid meg voorskryf nie, maar kragtens sy profetiese
funksie sal die kerk voortgaan cm eike bestaande en
voorgestelde politieke model aan die Bybeise beginseis en
norme to toots.”

Die VK vertrou van harte dat die Aigemene Sinode die
saak in ‘n ernstige hg sal beskou en deur ‘n positiewe
besluit die hande van die VK sal sterk wanneer die VK
na afioop van die sitting aan die ongeiukkige iidmate
moot terug rapporteer en leiding moet gee hoedanig die
optrede vorentoe moot woes

5. AANBEVELJNGS

5.5 Die Aigemene Sinode besluit cm hem duidelik uit to spreek
oor die vraag of hy nog by “Ras, Voik, Nasie en Voike.
reverhoudinge In die hg van die Skrif”, par 4.96 steen coos by
die Aigemene Sinode 1974 beshuit is. Dit hub coos voig: “n
Staatkundige steisei wet gebou Is op elesoortige ontwikkeiing by
verskihiende bevoikingsgroepe ken In die big van die Skrif
prinsipieëi verantwoord word. Hiermee moot egter aityd die
gebod van naasteiiefde gestei word as die etiese norm vir die
reeling van gesonde voikereverhoudinge.” Die Slnode besiult cm
sy antwoord so spoedig as moontiik op ‘n gemotiveerde wyse
ean die kerk beskikbaar to stei.

5.1 Die Aigemene Sinode neem kennis van punt 1.4 in die
voorafgaande memorandum.

5.6 Die Aigemene Sinode spreek horn ult teen die uitreiking van
verkarings narnens die kerk dour afgevaardigdes ne kerkeberade,

5.2 Die Aigemene Sinode spreek sy begrip en sy kommer uit
ocr die ongelukklgheid, verwarring en twyfei wat na 4 jeer nog
steeds in die gemoed van bale iidmate bestaan oor die besluit
van die 90-sinode ivm “apartheid” en verseker die iidmate dat
die Aigemene Sinode greag die nodige eandag op ‘n
veraniwoordeilke wyse aan die saak sai gee.

Namens die Voortsettingskomitee
Ds JE Potgieter
Dr AP Treurnicht (intussen reeds ooriede)
Prof EPJ Kieynhans
Dr AJ van Wyk
Dr JA Greyhing
Ds LLE Do Lange
Ds T Danzfuss

Die VK bid die Aigemene Sinodo die rykste seen van die
Here op sy verdere werksaamhede toe.

5.3 Die Aigemene Sinode besiuit cm sy standpunt ocr
“apartheid” soos in KS-90 hoofstuk 5.2 , “Die NG Kerk en
Politieke Modelie”, uiteengesit, in hersiening to neem. Die
Sinode gee opdrag om in die hg van die Skrif, die kritiek,
besware en korrespondensie oor die betrokke paragrawe
deeghik te bestudeer en die lidmate ook daaromtrent in to hg in
‘n versieg wet die ASK sal uitreik.
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BYLAE ASK-8:
VOORLEGG~NG VAN AFR~KAANSE
GEREFORMEERDE BOND (AGB)
*

Hierdie voorlegging word weergegee presies soos dit

van die AGB ontvang is.

1. U~TNOD~GDNG
Die AGB reageer hiermee op ‘n uitnodiging gedateer 8
Maart 1993 wat soos voig lui:
“Die Algemene Sinodalo Kommissie het besluit dat die
Afrikaanse Gereformeerde Bond ‘n kort stuk kan opstel
wat as bylae tot die ASK-versiag voor die Algemene
Sinodo 1994 sal dien waarin ‘n versoek dat Kerk en
Samelewing 1990 hersien en verander word, gemoti
veer word.”

2. ONDERNEMDNG VAN AFVAARDDGDNG NA
WêRELDBOND VAN GEREFORMEERDE KERKE
(WBGK) 1993-03-05

2.3 Die afvaardiging het reeds aan die WBGK namens
die Algemene Sinode (op grond van KS) allorlei
ondernemings gegee dat “apartheid” finaal as sonde
verwerp is, dat ons verbind is om apartheid en sy gevolge
finaal to vernietig, dat ons onherroeplik op pad is na
“eenheid” ensomeer, nou is ons vraag:
Watter sin kan dit vir die AGB he om ‘n motivering te gee
DAT en HOE KS hersien moet word? Is dit nie
oèverblindery net om te kan sé dat die beswaarde en
ongelukkige lidmate ook ‘n geleentheid gehad hot om
insette te lewer nie?
2.4 Gegewe bogenoomde modus operandi voel ons dat
die gevaar van Mt 12:43-45 (Luk 11:24-26) bewaarheid
kan word wat betref KS naamlik dat die een bose gees
moontlik vervang kan word met sewe en dat die laaste
van KS erger kan wees as die eerste
indien die
Algemene Sinode voortgaan met sy voetvallery voor die
ekumene, wêroldkerke en ander kerke hier te lando wat
deurdrenk is met die Neo-Marxistiese bevrydingsteologie,
teologie van die revolusie, kontekstuele teologie en
andere wat onder ‘n kleed van vroomhoid en ‘n skyn van
heiligheid besig is om die evangelie van Jesus Christus
(as enigste Middelaar en Verbosser) te ondermyn. Wil die
Algemene Sinode op hierdie pad voortgaan om die NGK
verder en verder te politiseer en in pas to bring met
hierdie dwaalrigtings of gaan die NG Kerk halt roep en
omdraai op hierdie verkeerde pad? Dit word tog seker vir
ons almal al duideliker dat ons midde in ‘n Marxistiese
revolusie op politieke en staatkundige terrein is en dat
daar van hervorming op Bybelse gronde goon sprake is
nie. Moot die NG Kerk homself nie liewers op grond van
Skrif en belydenis anti-revolusionér rig teen hierdio hele
goddelose en God-lose proses nie? Vir ons is die
antwoord duidelik in die Skrif gegee:
“Moenie met ongelowiges in dieselfde juk trek nie
(1
Kor 6:14- 7:1)
Hierdie waarskuwings en beloftes is ook vir ons. (1 Kor
7:1)
-

(“Response of the Dutch Reformed Church at dIe WARC
Consultaton- 1993-03-05”)
Hierin lees ons reeds die
afvaardiging wat soos volg lui:

onderneming van die

“We recognise that, in view of changing circumstances
as well as criticisms received, the policy document will
probably have to be rewritten in the future. We,
however, hope that this exercise will not be undertaken
by the DRC on its own, but as a joint venture of the
DRC- family”.
Voorop staan hierin dat veranderde omstandighede en
kritiek die hersiening van KS noodsaaklik gemaak het
en dat dit ‘n gesamentliko poging met die ander lede
van die NG Kerkfamilie moet wees. Hieroor het ons
reeds vooraf enkele vrae:

...“

2.1 Dit is reeds op sigself ‘n erkenning van die gebreke
van KS, o.a. dat dit nie werklik op die Skrif en belydenis
gefundeer is nie en na eis van omstandighede en kritiek
van buite voortdurend hersien en verander moet word,
veral om die ekumeniese liggame en die NGK- familie te
pas en te bevredig. Waarom is daar dan sovoel druk op
predikante en kerkrade uitgeoefen om KS toe te pas en
wel as besluite van die Algemene Sinode wat onder
biding van die Heilige Gees geneem is op grond van
nuwe big en ‘n beter verstaan van die Bybel?
2.2 As dit nou ‘n gesamentlike poging met die ander
lede van die NGK-familie moet word, wie se
beleidsdokument gaan dit wees en wie almal sal
daarmee gedreig en verplig word om dit uit te voer?
Hoe ver wil die NG Kerk nou nog op hierdie pad
voortgaan d.w.s op die pad van die begeerde eenheid
en akkommodasie om wie almal te vrede te stel? Ons
voorsien alleen meer en grotor problerne op hierdie weg.

3. WAT VRA DDE AGB VAN DDE ALGEMENE
SDNODE?
Die AGB vra hoegenaamd nie ‘n hersiening van Kerk en
Samelewing in bogenoemde goes nie, maar ons vra op
grond van ons grondslag, doel en oortuigings (soos in ons
Grondwet) kortliks die volgende:
3.1 HERSIENING VAN UITGANGSPUNTE EN STANDPUNTE VAN
DIE ALGEMENE SINODE OP GROND VAN SKRIF EN BELYDENIS:
Dit is seker nie to veel gevra van ‘n gereformeerde kerk
nie! Waar die apostel Paulus in Efesiêrs 4 oor EENHEID
handel, gee hy in vers 15 die volgende kornuitspraak:
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“Nee, ons sal in liefde by die waarheid bly en so in alle
opsigte groei na Christus toe.”
As u nou miskien met die Piiatusvraag na yore kom:
“Wat is waarheid?” dan sé Jesus self vir U:
“Ek is die weg en die waarheid en die lowe. Niemand
kom na die Vader behaiwe deur my nie”. (Joh 14:6)
“Kerk en Samelewing” wat graag tuis wil wees in die
kringe van die Ekumene en die Bevrydingsteologie het
‘n heiliose weg ingeslaan waar die evangelie van Jesus
Christus as enigste Middelaar, Verlosser en Here op die
spel geplaas word. Ons moet onverwyld terugkeer na
die grondpilare van die Roformatoriese verlossingsleer
nl. dat die sondaar op grond van Christus se versoening
aan die kruis uit genade gered word, dour geloof alleen
en tot eer van God alleon (Ef 2:B-iO) volgens die leer
van die heilige Skrif aIleen. (2 Tim 3:16- 17; 2 Pet 1:23;
1 Tes 2:13)
Is dit te veel gevra van ‘n gereformeerdo kerk?

3.3 TERUGKEER TOT SKRIF EN BELYDENIS
Vrae rondom Skrifgesag en Skrifuitleg staan tans in die
branding ook in die Ned Geref Kerk. Dit is moor as
nodig dat die Algomene Sinode aandag moet gee aan
leerdwalings by akademici en predikante van die Ned
Geref Kerk. Met leerdwalings word bedoel dat die
Skrifgesag ondermyn word en afgewyk word van die Drie
Formuliere van Eenheid. As voorbeeld wib ons hier verwys
na die Artikel van Joan van Zyl in De Kat, Maart 1993 (bI
72 76) onder die opskrif: “WAT UD~IATE NIE IiOOR NIE”.
Dit word hierin eksplisiet gesé dat hedendaagse
beskouinge ‘n vraagteken plaas oor die Bybel as die
Woord van God (bI 73). Hierdie artikel wemeb van die
name van NG teoloë en die vraag is: wat gaan die
Algemene Sinode in hierdie verband doen om leertug in
ons kerk te handhaaf?
-

-

Ons verwys in hierdie selfde verband na n artikeb in Die
Bondgetuio Jrg 4, Sept 1992 Nr 1 en 2: “Moedor, 1k klaag
u aan”
Dr JM Gerber, waarin breedvoerig ingegaan
word op die gevare wat die suiwer leer van die Ned Geref
Kerk bedreig. Ons hot ook reeds kennis genoem van die
studiestuk van CF Heiberg: “Verantwoordelike kritiek
Okt 1992 (bls 5 13) asook van die indringende kritiek op
Kerk en Samelewing 1990 van prof FJM Potgieter: Kerk
en Same lewing ‘n Wesenskou (1990)
-

3.2 WAflER IJITGANGSPUNTE?
Gesien die agtergrond waarteen KS ontstaan het ni. as
hersiening van “Ras, Volk en Nasie” en die nuwe
politieke bedeling sowel as die geweldige druk van
buitelandse kerke en ekumeniese liggame op die NG
Kerk, spreek dit vanseif dat ‘n buite-Bybelse
geestesklimaat moor invloed uitgeoefen het as wat good
was. Dit hot ‘n politieke en sosiale bekering en wending
tot gevoig gehad by sommige teoloë en akademici. ‘n
Nuwe geestesdryfkrag het op die harte beslag gelé en
daar is met ‘n nuwe bril na die Bybel gegaan. Historiese
en sosiale faktore het ‘n paradigma-verskuiwing by NGK
teoloö laat plaasvind met as gevolg ‘n blywende
spanning tussen die vroeëre uitgangspunte van ‘n
Bybelse grondmotief (van skepping, sondeval, verbs
sing en herskepping) en die nuwe paradigma en
grondmotief van die humanistiese liberalisme~ (die
vryheidsideaal, bevrydingsteobogie, mecfemenslikheid en
menseregte van 5K).

...“

-

-

Wat steb ons dan in hierdie verbanci voor?
Ons stel voor dat die Algemene Sinode in die hg van al
hierdie kritiek weer indringend aandag sal skenk aan die
studiestuk: Skrlfgebrulk en Skrlfgesag (AIg Sinode 1986 bI
592- 594) en dit in brosjurevorm as besluit van die Sinode
sal pubbiseer en gebruik.
Ons stel verder voor dat Artikebs 2-7 van die NGB as
uitgangspunt in hierdie verband geneem sal word ten
einde die AIg Sinode se standpunt in ooreenstemming
met ons belydonis to bring.
3.4 VEF1ANTWOORDE SAF~1ELEWINGSLEER

Baie insiggewend in hierdie verband is die intreerede
van prof PJ Strauss (Teol Fak UOVS): “Op die
Tweesprong? Die NG Kerk oor die tema “Kork en
Samelewing” in die Kerkorde en KS 1990”. Hy toon
onder andere duidelik aan dat die Kerkorcie en KS 1990
nie in ooreenstemming met mekaar is nie en die NG
Kerk op ‘n tweesprong Iaat beland. Daar is duidelik twee
gedagtelyne in die twee dokumente:
(a) In die Kerkorde die Neo-Calvinistiese tradisie en
-

(b) In KS ‘n wending na die Barthiaanse natuur/gena
demotief.
By eersgenoemde was daar nog ‘n moontiikheid tot
verohristeliking van die samelewing, terwyl by laas
genoemde hierdie reformatoriese weg verlaat is en dit
moor gaan oor die verkerkliking van die samelewing. Dit
moet as ‘n verlies aangemerk word en ‘n terugkeer na
die gedagteiyn van ons kerkorde, word as ‘n vereiste
gestel.

In die big van die Bybelse grondmotief sowel as artikel 2
(NGB) sou ‘n hersiening van die KS moos begin met ‘n
uitgewerkte samelewingsleer waarin duidelik onderskei
moot word tusson die onderskeie samehangende
samebowingsverbande. Dit sal ons help om duidehik te
onderskei tussen die kork as samelewingsverband en die
ander soos die gesin, die staat, die skoob, die bedryf en
kubtuurorganisasies, voren~gings en maatskapsvorbande.
Die roepingstaak van die kerk ten opsigte van elks ander
samelewingsverband of maatskapsverhouding moet
voorts in die big van die Skrif aangedui word. Dit kan ook
help om ‘n duidelike visie op die Koninkryk van God te
ontwikkel en ons laat insien dat elko lewonsverband binne
die Koninkryk van God geroepe is om ‘n eiesoortige
gestalte van die Koninkryk daar to stel. Dan word die weg
geopen tot ‘n verchristebiking van die samebewing on
Christebike kultuurbou as teenvoeter teen sekularisme.
Langs hierdie weg kan afgereken word met die ver
skraalde openbaringsbegrip sowel as met die soterio
bogiese verskrahing van die openbaringsbegrip wat by
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BARTH c.s aangetref word. In die hg van die verskei
denheid WOORD-GESTALTES waarop onder andere
JA Heyns gewys het, kan ‘n pragtige Koninkryksvisie
ontwikkel word.
(JA Heyns Die Kerk, bls 4-27; JM Gerber Die Staat:
Sy Taak en Roeping Ongopubi. MA -Verh bls 299-308;
JH Olthuis The Word of God and Biblical Authority
I.B.C. Studiestuk Fl no 101 April 1976 bls 10 ev.; FG
Immink Schepping, Natuur en Openbaring Theologia
Reform ata Jrg 19 Des. 1986 bls 267-382).
-

-

-

-

-

JH Olthuis beklemtoon dit tereg dat die Woord van God
nie net aan die Kerkinstituut gegee is nie, maar aan elke
gelowige binne elko lewensverband.
SU Zuidema (Communication and Confrontation, 1972
bls 51) beklemtoon die roeping van die Kerk in hierdie
verband as hy Se:
“The Church is here in the first place, as a gracious act
of God in Christ, to make this clear to its members by
the light of God’s Word, and to hold this before them in
all ecclesiastical exercising of office. This is an essentail
part of the Church’s pastorato.”
3.5 WARE KERKWEES
Die Algemene Sinode is reeds bewus van kritiek van uit
AGB kringe wat betref die kerkbogrip van KS. Daar is
hiervolgens ‘n oorbeklemtoning van die eenheid: ener
syds ten koste van die ander wosenseienskappe
(katohisiteit, heihigheid, universaliteit) en andersyds ten
koste van die kenmerke van ware kerkwees (bediening
van Woord, sakramente en tug op grond van Gods
Woord). Hierdie eenheidsdrywery is baie duidehik onder
aanvuring van die ekumene en die NG Kerkfamihie in
SA. Prof FJM Potgieter het aangedui dat dit ook te wyte
is aan die totale negering van die leer van die Triniteit in
KS wat in ootmoed as hermeneutiese sleutel gebruik
moet word om die Skrif vir ons te ontsluit. (Kerk en
Samelewing ‘n Wesenskou 1990, Stehlonbosch bls 51).
Is dit nie waarom onder andere
-

KS relevante Skrifgedeeltes wat op die Triniteit
betrekking het 5005 Mt 28:19 en 2 Kor 13:13
verbygegaan het nie?

-

KS gedeeltos wat die verskeidenheid in die skepping
(en regering van God) soos Gen 10, 11:1-9; Dt 32:8;
Hand 17:25-28 relativeer en wegverklaar (KS 104-108)
in soverre dit die legitieme verskeidenheid ook in
kerkgostaltes raak?

drewo klom op strukture waarin oenheid sigbaar gestalte
moot kry) on verpohitisering van die Kerk kan op die wyse
bekamp word. Dit moot vir ons veol moer en veel eerder
gaan om sovor moontlik ware on suiworo Kork van
Christus to woes as om EEN to wil wees met kerke wat
nb die waarheld van die Bybel onbevlek en suiwer
probeer handhaaf nie. As ‘n kork ‘n andor leer vorkondig
en nio hou by die gesonde leer van ons Hero Jesus
Christus en by die leer van ons godsdiens nie (1 Tim 6:3)
moot ons kerk horn van sulko korko afkeer en by ons
gereformeorde leer bly (1 Tim 3:5(b); 14-17; 4:5). Ons is
van oortuiging dat die planting van ware, eiesoortige
(inhoernso), solfstandige, selfuitbreidendo gereformeerde
bolydeniskerko vir onderskeie inheemse volkero en
kultuurgroepe op baie goeie Skrifgefundeerde sending
boginsels berus en nog steeds nagostreof behoort to
word. Dit behoort baie dooglik in ag goneem word
wanneer aan ‘n eenheidsmodol vir die NG Kerkfamilio
gewerk word. Die behoud van eio idontiteit en ‘n
eiesoortige kultuurgestalte hoof nie in die weg to staan
van samewerkingsvorbando tusson kerke van dieselfde
belydenisgrondslag nio, maar diosolfdo bolydonisgrond
slag hoof ook nio noodwendig eon organisasie of
struktuur to vereis nie. Ons eenheid is ton diepste in
Christus soos afgeteken en boseöl dour die hoilige Doop
en die heiligo Nagmaal. Dit kan alloon ‘n ware oonheid
woes as dit ‘n eenheid in die WAARHEID van die
evangehie is. ‘n Eenheid buite die waarheid is ‘n dwahing.
Dan is dit ‘n oonheid in die ryk van die duisternis (van die
anti-chris en valse profoot).
3.6 SINODOKRASIE
Daar was reeds baie klagte oor die weg wat die
Algomono Sinode met KS (1986, 1990) gegaan hot nl orn
dour middel van ‘n pormanonto kommissie (AKLAS) ‘n
beleidstuk van die sensitiowo aard van KS op to stel, dit
by die Algorneno Sinode to laat goedkeur en daarna dit
na die sinodos on korkrado “af to wentel”. Die
gereformeerde weg is in die oorsto plek volledig
andorsorn nI dat sake wat vir plaaslike kerko ‘n bohoofto
en probloem is hangs die wog van boskrywingspunto na
die korkverband gaan on oers in die tweode plek weer
terugkom na plaashike kerke. Hierdie verkeerdo weg hot
die indruk van ‘n sinodokratiese en burokratiese
dwangsisteem van kollegialistieso aard by baie lidmate en
prodikanto gewek on vorstork. Dit hot die NG Kerk baie
duur to staan gokom en bohoort nie weor to gebour nie.

-

KS gevolghik ook nie kan insien dat God se werke in
skepping, onderhouding en rogering ewegoed is as sy
werke van verlossing en herskepping nie?
-

Die AGB is van oortuiging dat daar by ‘n eventuelo
hersiening van KS van die NGB Art 27- 29 uitgegaan
moot word en dat die klem gelê moot word op WARE
KERKWEES in reformatoriese sin (Art 29) (Vgl ook Die
Bondgetuie Jrg 4, Sept 1992 “Moeder, ik klaag u
aan” bls 7-13; 25-28) Die govaro van ‘n valse
eenheidstrewo (die ekurnenismo), strukturahisme (oor
-

-

3.7 ANDER LEWENSVERBANDE
Die huwelik, gosin, staat, skool, bedryf o.a. lewens
vorbande hot in die RSA workhik in ‘n krisis (van die
sokularisme) gekom. Die AGB dring by die AIg. Sinode
ornstig daarop aan om hieraan aandag to gee. Terwyl die
beginsol van vryhoid in eie bevoogdheid by al die
lowensverbando erken on gehandhaaf moot word, moot
die tipioso en eiosoortigo rooping en taak van die Nod
Geref Kerk ton opsigto van elke ander Iewensverband
holder en duidehik, op grond van die Bybel, in die hg
gestel word. Die Algemono Sinode behoort verder
boginselsriglyne neer to lê vir die vorchristeliking van al
hierdie lewensverbande en besondore aandag to skenk
aan die Christohike kultuur- of volkseie skool.
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Die proses van politisering wat in die NG Kerk begin is
(rondom kerkeenheid en ekumene) behoort beëindig te
word. Geen verskoning kan gevind word vir die
veroordeling van een politieke beieid, (die van afson
dertike
ontwikkeling) terwyl ‘n
Neo-Marxistiese
integrasiebeloid wat met sosiale en staatkundige
rewolusie gepaard gaan, oogluikend aanvaar word en
geweld, werkloosheid en verarming in sy ergste vorm
voortduur nie. Ten opsigte van die staatkundige
ontwikkeling in SA kan die kerk horn alleen oor die
beginsel van geregtigheid, waarheid en menswaar
digheid uitspreek en behoort hy die intornasionale rag
van volke tot selfbeskikking te aanvaar. In solidariteit
met die Afrikanervolk sou die NG Kerk ten minste ook
sy reg op staatkundige selfbeskikking en die beskerrning
van sy kulturele identiteit beklemtoon. Met inagnerning
van Mat 7:12 moot die besonderhede uitgewerk word,
maar dit is nie die kerk se taak nie.
3.8 KERK EN KONINKRYK
Die vorhouding: Kerk en koninkryk moat duidelik
uitgespel word in die hg van die gebed van die Here en
die 10 Gebooie soos verklaar dour die Derde Deal van
die Heidelbergse Katogismus. Dit is tog waarop die
gehoorsaarnheid en dankbaarhoidshewe van die burgers
van Gods koninkryk neerkorn. Die vraag na die tipiese
taak van elke lewonsverband ten opsigte van die
Koninkryk van God moat hierin aan die orde korn
byvoorbeeld hoe ‘n tipiese staathike belydenis in die hg
van artiei 36 van die NGB rnoet iyk, hoe ‘n Christelike
huisgesin in ‘n christehiko skool daar moat uitsien,
ensomeer. Hier he ‘n enorme taak, wet feithik nog goon
aandag ontvang hat nie, en wat van wesenhike belang
vir die uitbou van ‘n Christehike beskawing en ‘n
Christehike kuhtuur hier te lande, kan woes. Die doel
daarmee moat wees om die ryk van die anti-chris ten
gronde te rig en positief te bou aan die Koninkryk van
God. Dan kan ‘n nuwe “Kerk en Sarnelewing” rnoonthik
ook weer sin maak in en vir die NG Kerki

4. VOORSTEL
In die hg van bostaande beredenering van die Sinodahe
beleidstuk, Kerk en Samelewing 1990, stat die AGB voor
dat die Aigemene Sinode van Oktober 1994 soos voig
besiuit:
4.1 Die Aigemene Sinode erken die noodsaakilkheld dat die
beieldstuk, Kerk en Sameiewing 1990, in sy geheei heroorweeg
en herskrywe moat word. (Vgi response of the D.R.C. at the
WARC Consultation 1993-03-05).
4.2 DIe Aigemene Sinode wys ‘n werksgroep eon woarop 00k
verteenwoordigers van die iiggame wet van blnne die kerk teen
die beieldstuk beswaar gemsak hat, verteenwoordig sal wees.
4.3 Totdat die nuwe versiag dour die (moontilk bultengewone)
Aigemene Slnode goedgekeur ken word, sat die kerk gelel word
deur die elgemene riglyne van die Skrif, die kerk so
Belydenisskrifte en die Kerkorde.
LEDE VAN DIE AGB
SEPTEMBER 1993
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BYLAE ASK-9:
VERSLAG VAN VERTEENWOORDIGER VAN DIE ASK
IN DIREKSIE VAN RADIOKANSEL
Dit was vir my ‘n voorrog om die afgelope vier jaar in die
direksie to dien. Nb alleen was dit ‘n tydperk van groot
veranderinge nie, maar ook ‘n tydperk waarin beplan
ning en strategie van die uiterste belang was.
Ek doen

5005

volg verslag:

1. MISSIE
Radiokansel hot ‘n duidolike missie geformuleer wat
SOOS voig lui:
Radiokansel is ‘n onafhanklike, Christelike radio-organi
sasie wat tot eer van God die evangelie van Jesus
Christus in verskillendo tale in Suid-Afrika uitsaai, met
die doel om ongolowigos vir Christus to won en
gelowiges in hulle goloof op te bou.

6. TAALBELEID
Die tydsindeling is tans in hoofsaak soos volg: eon derde
Afrikaans, eon derde Engels en eon derde Afrikatale.
Daar word benewens Afrikaans en Engels in nego
Afrika-tale uitgesaai. Verder is daar ook vanaf 1 April
1994 eon program per week in Grieks, Portugees, Duits
en Nederlands.

7. FINANSIES
Die finansiöle toestand van Radiokansel is gesond
danksy ‘n voortdurende styging in bydraes en strong
finansiële dissiplino.

Aanvullend tot die radio-uitsendings word ook
ondersteuningsaksies 5005 berading, literatuur en
kassetverspreiding onderneem.

As in ag geneem word dat Radiokansel 160 vaste
personeellede plus 135 vryskutwerkors hot wat betaal
moot word, on dat die organisasie volledig van donasies
afhanklik is, kan die Here se seönende hand oor
Radiokansel gosien word.

2. VERKLARING VAN GELOOF

8. DIE NED GEREF KERK EN RADIOKANSEL

Aangosien Radiokansel transkerklik funksioneer, was dit
nodig om ‘n Verklaring van Geloof to formuleer. Alle
uitsaaiers moot die verklaring aanvaar en alle uit
sendings moot aan hierdio vorklaring van geloof getrou
woes.

Alhoewel Radiokansel ‘n transkerklike organisasie is, bied
dit aan die Ned Geref Kerk bykans onbeperkte
moontlikhede. Die volgende kan genoem word:

3. UITSAAIBELEID
‘n Duidolike uitsaaibeleid is geformuleer.

8.1 Leraars van die Ned Geref Kerk kry geleentheid om
sonder enige koste vir die kerk die Woord oor die radio to
verkondig.
8.2 Die Nod Geref Kerk kan hom van harte vereenseiwig
met Radiokansol so Verkiaring van Geloof.

4. FM 2000
Radiokansel saai sos uur per dag op FM 2000 uit.
Volgens die jongste navorsing luister ongeveer 600 000
mense per dag na die uitsendings van Radiokansel op
FM. Dit betoken dat Radiokansel uit die 28 radiostasies
in Suid-Afrika tans die lOde grootste is.

5. AM 657
Sedert 1 November 1992 saai Radiokansel ook op AM
657 uit. Tans word daar tien uur per dag uitgosaai.
Dit betoken dat daar 16 uur per dag in totaal uitgesaai
word.
Die AM-uitsendings kan snags tot diep in Afrika gehoor
word en roaksie word ontvang uit ZaIre, Zambiö,
Zimbabwe, Mosambiok, Namibië, Botswana en Swazi
land.

8.3 Lidmate van die Ned Geref Kerk kry geleentheid om
dour middel van Radiokansel in hulle geloof opgebou to
word en geestelik versterk to word deur gereeld na die
uitsendings to luister.
8.4 Die gemeentes hot in Radiokansel ‘n hulparm om
hulle werksaamhede, wat wyer as die plaaslike viak strek,
bekend to stel en op die wyse die Koninkryk van God to
help bou.
8.5 Lidmate kry die geleentheid om oor die radio to getuig
oor die groot dade van God in hulle lewens.
8.6 Radiokansel bereik mense wat die kerk nie bereik nie
en baie van hulle word in ons gemeentes ingeskakel.
PS STRUM PFER (ASK-VERTEENWOORDIGER)
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BYLAE ASK-i 0:
VERSLAG VAN ASK-VERTEENWOORDIGER
IN TEOLOGIESE BELEIDSRAAD VAN
CHRISTEN-NETWERK TV (CNW TV)
1. STOGT~NG
Christen-Network TV (CNW TV) is in 1991 op inisiatief
van die Tydskriftemaatskappy van die Ned Geref Kerk
saarn met dertien ander kerke van refomatoriese
oortuiging tot stand gebring. Sy doel is om deur middel
van die elektroniese media Christene toe to rus en te
aktiveer om hulle Christenskap in ons land en in ons tyd
uit te leef, en hy staan in diens van die kerke wat horn
tot stand gebring hot. Sy uitsending “is in
ooroensternming met die leer van die Bybel as die
onfeilbare Woord van God en staan in die tradisie van
die Kerkhervorrning van die sestiende eeu”, 5005 sy
teologiese beleid lui.
Kommer oor die toekoms van godsdiensuitsendings met
‘n gereformeorde inslag, veral op die gobied van
televisie in Suid-Afrika, en drastiese veranderings in die
uitsaaibedeling in ons land, het meegebring dat die
Tydskriftemaatskappy die stigting van CNW TV
geTnisieer hot toe niemand anders na yore gekom het
om dit to doen nie. Die feit dat dertien ander
hoofstroomkerke in die land bereid was om hulle met
hiordie inisiatief to identifiseer, moot as ‘n besondere
ekumonioso deurbraak beskou word. Die ekurnenioso
kantoor van die Ned Goref Kork hot ‘n belangrike rol
gespool in die byeenbring van die meewerkende kerke.

2. BEHEER
2.1 Dlreksle
CNW TV is ‘n Artikel 21-maatskappy en die diroksio
bestaan uit dr FM Gaum (voorsittor), biskop JA
Mattheus, rnnre JP Joubert on A van Niekerk (bestu
rondo direkteur). Terwyl CNW TV as ‘n selfstandige
maatskappy funksionoer, hot die Tydskriftemaatskppy ‘n
stigtersaandeel wat horn nie finansieel of andersins
aanspreeklik rnaak vir die wel en wee van CNW TV nie,
maar vorteenwoordiging in die Direksie meebring.

Die Algemene Sinodalo Kommissie hot vir prof PGJ
Meiring as verteenwoordiger in die Teologiese
Boleidsraad benoem. Die ander kerke wat amptelike
verteenwoordigers in hierdie Raad hot, is die Lutheran
Communion in SA, die Presbyterian Church in SA, die
Church of the Province, die Church of England in SA, die
Reformed Church in Africa, NG Sendingkerk en NG Kerk
in Afrika (nou die Verenigondo Gereformeerde Kerk),
Geref Kerke in SA, Methodist Church, Baptist Church,
Ned Herv Kerk van Afrika, Congregational Church of SA
en die Evangelical Lutheran Church in Southern Africa.

3. U~TSEND~NGS
CNW TV saai tans Sondae tuson 17:00 en 18:00 op
M-Net so gemoenskapsdienskanaal uit. Die uitsendings is
“oop” on kan dus dour M-Net-intokonaars gosien word
sowel as dour nie-intokenaars binne die soinontvangs
gebied van M-Net. M-Net hot op verskillende maniere
besondore welwillendheid teenoor CNW TV geopenbaar
om hierdie uitsendings moontlik to maak. Uitsendings hot
in Januarie 1993 ‘n aanvang geneern on vind sedertdien
ononderbroke plaas.
Onderhandolings word met die SAUK gevoor om ook
uitsendings op die openbaro uitsaaier so kanale moontlik
to maak. In die verband is die toekomstige godsdiensuit;
saaiboleid van die SAUK, waaraan by die skryf van
hierdie verslag nog druk gewerk word, van groot belang.
Dit sal bepaal of die huidigo wanverhouding in
godsdienstelovisie-uitsendings, waardeur vyf koer soveel
buitelandse as binnelandse produksies uitgesaai word,
sal voortduur.

4. BEFONDS~NG
CNW TV verkry sy fondse uit advertensies, borge en
donasies.
PGJ MEIRING (ASK-VERTEENWOORDIGER)

2.2 Teologlese Beleldsraad
Die Teologiese Beleidsraad van CNW TV, bestaande uit
ampteliko verteenwoordigers van die meowerkonde
kerke, is verantwoordelik vir die keuring en kontrolering
van die prograrninhoud. Die uiters belangrike taak om
toe to sion dat die inhoud van programme vir die
meewerkonde kerke aanvaarbaar is, berus dus by die
kerke via hulle vortoonwoordigers on nio by buite
persone of -instansies nie. Hior word uitgogaan van die
standpunt dat die verkondiging van die Woord van God
die kork so verantwoordelikheid is en dat CNW TV aan
die kerko ‘n kanaal beskikbaar stol orn to help dat die
work ook dour middel van televisie gedoon kan word.
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BYLAE ASK~1 1:
THE WARC CONSULTATION IN SOUTH AFRICA
AN EVALUATION OF ITS RESULTS,
BY DIE OFFICERS MEETING IN PRETORIA
The Ottawa General Council, held in 1982, declared
that the apartheid situation in South Africa constitutes a
status confessionis for our churches. Consequently, it
suspended the (then) two white South African member
churches, the Dutch Reformed Church (DRC) and the
Nederduitse Hervormde Kerk (NHK), from the privileges
of membership in the WARC. Soon after Ottawa, the
NHK left the Alliance. The consultation of March 1993
had as its aim to discuss with the moderature of the
DRC whether, now, this church may be restored to the
full privileges of membership, as well as to discover its
stand with respect to the uniting process in the DRC
family in South Africa (Cf WARC Executive Committee.
Minutes ‘92, p.14, nr 125f). Both issues are closely
connected to each other.
The Ottawa General Council specified three require
ments for the DRC’s restoration to the full privileges of
membership, it could happen when the following
changes occurred:
a) Christians are no longer excluded from church
services, especially from Holy Communion.
b) Concrete support in word and deed is given to those
who suffer under the system of apartheid (“separate
development”).

In our evalutation, we concentrated mainly on the second
response, as this reflects the most up-to-date position of
the DRC. We would like to make the following points.
1. It seems clear to us that the DRC has not yet met the
three requirements
a) The exclusion of Black Christians from DRC church
services may be “in contravention of the DRC stated
policy”. There are still, however, congregations that fail to
open their doors “to whoever applies for membership or
as a visitor enters a service of worhsip”. So far, it has not
yet been made clear what specific action the DRC Synod
is taking with reference to such congregations. Satis
factory clarity on this issue was not given in the context of
the consultation either.
b) The concrete support in word and deed to those who
suffer under the system of apartheid, as requested by
Ottawa, includes more than only diaconal activities. It
should include also public protest, in word and deed,
against the ramaining structures of apartheid (among
then the homelands policy). As long as these structures
are allowed to persist, human rights will continue to be
violated. It is noteworthy that, so far, the DRC has failed
to take action here.
c) “Unequivocal Synod resolutions
which reject
apartheid and commit the church to dismantling this
system” still have not been made, Declarations like those
quoted or mentioned by the DRC always have to be
interpreted (according to the DRC itself) in the light of the
DRC policy document, Church and Society (revised in
1990) in which only the effects of apartheid are rejected,
not apartheid per Se. The DRC still has not accepted that
the situation of apartheid constitutes a status confessionis.
...

c) Unequivocal synod resolutions are made which reject
apartheid and commit the church to dismantling this
system in both church and politics. (Cf. Ottawa 1982.
Preceedings of the 21 at General Council of the WARC,
Resolution on Racism and South Africa, p.179).
The consultation was held March 3-5, 1993, in
Johanneburg, South Africa. Participants were the
moderatures of the four DRC family churches (DRC,
Dutch Reformed Mission Church, Dutch Reformed
Church in Africa, Reformed Church in Africa), as well as
representatives
of
SAARC
member churches.
Participants on behalf of WARC were (most of) the
officers, three Executive Committee members and the
Executive staff.
The consultation had been prepared by sending to the
DRC a series of questions on which the three require
ments, mentioned by the Ottawa General Council, had
been specified. The DRC was asked to send a
response to these questions in order to indicate whether
it now meets the requirements; and it did so. At the end
of the Consultation however, in the light of the
discussions that had been held, the DRC presented
another response.

2. Nevertheless, we see in the DRC’s present position a
significant shift, compared to its 1982 position.
a) The DRC has now abandoned its former theological
justification of apartheid. In Church and Society it explicitly
states that forced separation and division of peoples
cannot be considered as a biblical imperative because
“Scripture is not a manual from which fixed political
models (such as that of apartheid) can be deduced.” It
admits that its own former position (in which it stated, or
at least allowed as opinion, that apartheid indeed is a
biblical imperative) was an “error”.
b) The DRC now assures us that it is “committed to the
unity of the DRC family”. In former statements, the DRC
brought forward its own union model (that of a federation
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of churches) instead of joining the unification process
started by two of the ORG’s sister churches, the Dutch
Reformed Mission Church (DRMC, coloured) and the
Dutch Reformed Church in Africa (DRCA, black),
heading for a united non-racial church. For the first time,
now, the DRC has affirmed a commitment to the unity of
the ORG family in a way which indicates its willingness
to join the DRMC-DRCA unification process. The ORG’s
(second) response states: “We agree with the
statement that this is the ‘acid test’ whether the ORG
has finally distanced itself from the racism of apartheid
and we are willing to take part in this process.” (It
deserves our attention that in this last quotation the
ORG speaks about distancing itself “from the racism of
apartheid”, not from apartheid as such.)

b) the combined ORMG-DRGA Synod meeting in April
1994, in which, hopefully, the uniting Church will be born,
as an open Church committed to a continuing process of
church union in which the DRC and RCA are invite to join;

As we said above, the issue of rejection of apartheid
and the issue of unification are closely interrelated. This
is so because the unification process, started by DRMG
and ORCA, presupposes the acceptance, by both
churches, of the “Belhar Confession” as one of their
confessional statements. This “Confession”, accepted in
its definitive form by the Synod of the ORMC in 1986
and by the Synod of the ORCA in 1990, teaches clearly:

6. The Consultation expressed its desire that WARG
continue to accompany the unification process.

“a) that confessing the unity of the church means
rejecting any doctrine which absolutises natural diversity
of people (art 2);
b) that the message of reconciliation in and through
Jesus Christ is in contradiction to any doctrine which
(even in the name of the gospel) sanctions the forced
separation of people on the grounds of race and colour
(art 3);
c) that in a world full of injustice God is in a special way
the God of the destitute, the poor and the wronged; that
He brings justice to the oppressed; and that He calls his
Church to follow Him in this, and that therefore any
ideology which would legitimate forms of injustice and
even any doctrine which is unwilling to resist such an
ideology in the name of the gospel, should be rejected
(art 4)”
In other words, the Beihar Confession, written in
response to the situation of apartheid, is the adequate
confession to meet the status confessionis. A uniting
Church for which the Beihar Confession will be one of
the confessional statements will be a non-racial Church
per se.
If the DRC cannot accept the Belhar confession, then
one must question whether apartheid has been fully
abandoned.
4. The responses and statements which, in the context
of the consultation, have been issued by die ORG
moderatures, need confirmation by the Synodical
Commission of the Church, as well as by its General
Synod. It will be extremely important, to see what
happens in the several meetings which will follow:
a) the next meeting of the General Synodical
Commissions of the four ORG family churches;

c) the ORG’s General Synod meeting in October 1994,
which will finally decide on the DRG’s real involvement in
the unification process.
5. Participants in the Consultation from churches other
than the ORG felt that genuine engagement on the part of
the ORG in the unification process begun by the
DRGA-ORMG would be the best context in which the
ORG could come towards full compliance with the
conditions of Ottawa.

RECOMMENDAT~ONS
COMMDTTEE

TO

THE

EXECUTPIE

A.
That the following be communicated to the ORG family:
1. WARC welcomes the factor that the ORG has
repudiated its theological justification of apartheid.
2. WARC notes the expressed desire of the ORG to
participate in the unification process which has started
between the ORCA and DRMC. The ORC participation in
the process should not be an obstacle to the initial plan
for unification of the DRGA and ORMG as scheduled. We
would welcome the RCA also joining in the unification
process.
3. The decision of the ORG to accept the invitation of the
two sister churches is seen as a positive step and a
necessary prerequisite for the clarification of a number of
issues relating to the conditions laid down by die General
Council in Ottawa 1982 for the restoration of ORG
membership privileges.
4. It is expected that, in the framework of the unification
process, the ORG together with the other churches
participating in that process will further work out the
solutions to the following questions which so far have not
been dealt with satisfactorily.
a)
The DRG still fails to condemn apartheid
unequivocally in all its forms. It is essential to renounce
the idea of “honest and noble” motives, of “positive
results” or of a better system of apartheid. The apartheid
which is to be rejected should not be limited to the ORG’s
description of apartheid in the document Church and
SocIety (1986 and 1990) and in 2.1 of the DRC responce
to the March 1993 WARG Consultation.
b) The support of victims of apartheid in word and deed
cannot be given only through charitable and diaconal
measures. The explosive situation in the townships,
squatter camps and dependent and allegedly “indepen
dent” homelands, requires bold structural changes
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in society which the DRC should actively help to bring
about. It is required that the DRC condemn all apartheid
laws (especially the Land Act and the Citizenship Act)
and actively work for appropriate ways of restitution and
for dismantling the policy of separate ethnic homelands.
To say that these homelands are sovereign states
equals a refusal to deal seriously with the problem.
c) The DRC has the financial and political potential to
impose its “federal model” of unity. WARC requires the
DRC to renounce such temptation and in the spirit of
repentance to join sincerely the discussions about
structural unity in the DRC family and beyond. The
DRC should seriously consider the possibility of
accepting the Confession of Belhar as one of its
confessional statements. During the proses of uni
fication the DRC should refrain from undercutting it by
accepting
congregations and
presbyteries
into
membership in the DRC of other churches engaged in
this process.
d) Theological justification of apartheid is not only a
theological error but a heresy. The system of apartheid
and its theological rationale have compelled the
declaration of status confessionis at Ottawa. The
consequences of the status confessionis declaration
cannot be revoked unless there are signs of continuing
change and of genuine repentance on the part of the
DRC.
e) It would be a healing event for the entire society of
South Africa if the DRC would publicly confess its guilt
and ask all victims of apartheid for forgiveness. The
DRC should recognize that it has failed in its prophetic
ministry by suggesting that apartheid as such was a
theologically and moraly acceptable system.
5. WARC expects a report from the DRC General
Synod in 1994 explaining the DRC progress towards
meeting the requirements of Ottawa.
6. WARC reaffirms its readiness to participate in
process of unification and in new developments after
Consultation in Johannesburg (March 3-5, 1993)
accompanying the WARC member churches

the
the
by
in

Southern Africa pastorally and otherwise.
B.
That the Executivce committee resolve:
1. An accompanying (monitoring) group will be
appointed. The following people will be invited to serve
as a part of this group: Dr B Naudé, Dr J Durand, two
persons from churches not belonging to the DRC family,
and the Coordinator of SAARC. The task of the group is
as follows:
a. to keep the WARC office informed about the
important developments in South Africa, especially in
the four member churches of the DRC family;

b. to participate as observers in all important church
meetings and report to the WARC;
c. to alert the WARC if an important meeting is
scheduled;
d. the members of the monitoring group should be in
touch with each other and recommend the next steps;
e. to monitor what the DRC says in its meetings and in
public, what it says to the government, what it does or
does not do.
2. An important part of WARC’s accompaniment will be
to cooperate in organizing workshops to facilitate the
unification process and the continuing education on
important issues. In collaboration with SAARC the first
workshop should be convened within the next 4-6 months
on the theme “Christian political responsibility” (churchstate relationship).
3. The General Secretary will communicate to the DRC
that WARC is willing to offer pastoral care in the ensuing
process.
4. Timetable:
In October 1993 the General Synodical Committees of
four churches will meet and discuss the unification
process. The results of this meeting will be reported to
WARC.
In April 1994 hopefully two chuchers will create a fully
integrated Uniting Church.
In October 1994 the DRC General Synod will deal with
the results of the Consultation in Johannesburg and the
unification process of the DRC family.
Only after the DRC General Synod reports, following its
1994 General Synod, to the WARC, will the WARC
Executice Committee be in a position to review church
relations in South Africa.

DECISIONS TAKEN BY THE WARC EXECUTIVE
COMMITTEE, STOCKHOLM, JULY 1993
At Its annual meeting in Stockholm (July 19 30, 1993) the WARC
Executive Committee received the report of the Officers on the
WARC Consultation In Johannesburg (March 3-5, 1993). The
Executive Committee assessed the results of the meeting and
resolved to communicate the followIng concerns to the ORG
family:
-

1. WARC welcomes the fact that the DRC
repudiated its theological justification of apartheid.

has

2. WARC notes the expressed desire of the DRC to
participate in the unification process which has started
between the DRCA and DRMC. The DRC participation in
the process should not be an obstacle to the initial plan
for unification of the DRCA and DRMC as scheduled. We
would welcome the RCA also joining in the unification
process.
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3. The decision of the DRC to accept the invitation of
the two sister churches is seen as a positive step and a
necessary prerequisite for the clarification of a number
of issues relating to the conditions laid down by the
General Council in Ottawa 1982 for the restoration of
DRC membership privileges.
4. It is expected that, in the framework of the unification
process, the DRC together with the other churches
participating in that process will further work out the
solutions to the following questions which so far have
not been dealt with satisfactorily.
a. The DRC still fails to condemn apartheid
unequivocally in all its forms. it is essential to renounce
the idea of “honest and noble” motives, of “positive
results” or of a better system of apartheid. The
apartheid which is to be rejected should not be limited to
the DRC’s description of apartheid in the document
Church and Society (1986 and 1990) and in 2.1 of the
DRC response to the March 1993 WARC consultation.
b. The support of victims of apartheid in word and deed
cannot be given only through charitable and diaconical
measures. The explosive situation in the townships,
squatter camps and dependent and allegedly “inde
pendent” homelands requires bold structural changes in
society which the DRC should actively help to bring
about. it is required that the DRC condemn all apartheid
laws (especially the Land Act and the Citizenship Act)
and actively work for appropriate ways of restitution and
for dismantling the policy of separate ethnic homelands.
To say that these homelands are sovereign states
equals a refusal to deal seriously with the problem.
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c. The DRC has the financial and political potential to
impose its “federal model” of unity. WARC requires the
DRC to renounce such temptation and in the spirit of
repentance to join sincerely the discussions about
structural unity in die DRC family and beyond. The DRC
should seriously consider the possibility of accepting the
Confession of Belhar as one of its confessional state
ments. During the process of unification the DRC should
refrain from undercutting it by accepting congregations
and presbyteries into membership in the DRC of other
churches engaged in this process.
d. Theological justification of apartheid is not only a
theological error but a heresy. The system of apartheid
and its theological rationale have compelled the
declaration of status confessionis at Ottawa. The
consequences of the status confessionis declaration
cannot be revoked unless there are signs of continuing
change and of genuine repentance on the part of the
DRC.
e. It would be a healing event for the entire society of
South Africa if the DRC would publicly confess its guilt
and ask all victums of apartheid for forgiveness. The
DRC should recognize that it has failed in its prophetic
ministry by suggesting that apartheid as such was a
theologically and morally acceptable system.
5. WARC expects a report from the DRC Generel Synod
in 1994 explaining the DRC progress towards meeting the
requirements of Ottawa.
6. WARC reaffirms its readiness to participate in the
process of unification and in new developments after the
consultation in Johannesburg (March 3-5, 1993) by
accompanying the WARC member churches in Southern
Africa pastorally and otherwise.
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A.3 ALGEMENE KOMMISS~E VIR
LEER EN AKTUELE SAKE
A. ~NLE~DDNG
Ingrypende veranderinge hot die afgelope vier jaar in
die land plaasgovind. Byna alles verander. Uitoraard
bostaan die govaar altyd dat die kerk ook dour allorlei
vreemde strominge meegesleur kan word. Bewus van
hierdie gevaar, hot die Kommissie dourgaans getrag om
die kerk so beleid en standpunte nougeset volgens die
norme van God so Woord to rig. Hiormee volg die
verslag wat na die Kommissie se oordeel volgens
Bybolso riglyne en onder biding van die Heilige Goes
saamgestel is.

B. ~NHOUDSOPGAWE
ALGEMENE WERKSAAMHEDE
Diverse aangobeenthode
Aborsie
Benoemingsprosos van die SAUK-Raad
Dobbelary on boterye
Doop van persono wat pas tot geloof in Jesus Christus
gekom hot
ERJ
Gebede by Kodesa
Herverdeling van Grond
Is God nog in boheer?
Kork en samelewing
Opdragte aan Kommissies
Serkos
World council on relIgion and peace: declaration on
religious rights and responsibilities

Die Kommissie hot die afgobope vier jaar uit die volgende
lode bestaan:
Prof JA Hoyns (Voorsitter)
Prof DE do Villiers
Dr DJ Droyer
Mev A du Toit
Prof DA du Toit
Dr JJ van Ronsburg
Prof WD Jonker
Prof PC Potgieter
Dr DA Scholtz
Dr MDJ Smith
Prof SA Strauss
Prof PF Theron
Prof CJ Wothmar
Dr WJ Botha (Skriba)
Dr CW du Toit hot in die Kommissie gedion. Aan die
oinde van 1993 hot hy egtor sy sinodabo gebied verlaat en
sy sitting in die Kommissie hot vorval.
Die dagbestuur hot bestaan uit proff JA Heyns (voorsittor),
PC Potgioter, DA du Toit en dr WJ Botha (skriba).

D~ VERGADER~NGS
Die Kommissie hot twee keor vergader. Aangesion
dagbestuurslode dikwols vir ander sake in Pretoria was,
kon die dagbestuur heolwat work, sonder verdere koste,
afhandel.

Ned Geref Kerk en ander korke en groepo

E~ ALGEMENE WERKSAAMHEDE

OPDRAGTE VAN DIE ALGEMENE SINODE VAN 1990

1. DPIERSE AANGELEENTHEDE

Drankadvertensios
Epiboog van Dordt
Finansiöbe instandhouding van die gemeente en die
erediens
Die Godsbeskouing van Islam on die Jodo
Hemelvaartdag
Indeks van besluite oor Leer en Aktuebe Sake
Kapelaansdiens
Kinders aan die nagmaaltafel
Lidmaatskap
Lofprysing
Militêre dionsweiering
Moralitoitskrisis
Nagmaal: gesbote of oop
“New Age Movement”
Spesiabo biddae
Verandoring van gesindhede in Suid-Afrika
Vorboncisbeskouing en doop
Verhoogde werklading wanneer poste bevries word
Vredestaak van die kerk

Hiordie Kommissie moos die afgolope vier jaar aandag
vorbeen aan ‘n verskeidenheid sake. Die spektrum oor die
gobied van Leer en Aktuebe Sake is wyd. Daar kan nie in
besondorhede oor albes verslag gelewor word nie.
Diverse aangeloenthede wat gedurende hierdie tydperk ‘n
mindere of meerdere mate van die Kommissie so aandag
geverg hot, en net vir kennisname genoem word, is onder
moor dio volgonde:

C~ PERSONEEL

Afrikaanso Gereformeerdo Bond
Afrikaanse Protestantso Kerk
Afrikaner-Broedorbond
Apostoliose Geboofsending
Appèlraad oor Publikasios
Bekoring
Belhar-belydenis
Boedha-boold: Bronkhorstspruit
Christeno vir die Waarhoid (CFT~
Dans
Doodstraf
Doop en herdoop
Drankgebruik en drankmisbruik

LEER EN AKTUELE SAKE/6S

63
Drankwet
Dwelmmiddels
Egskeiding en hertrou
Ekumene: ontmoeting met verteenwoordigers van ander
kerke op die terrein van Leer en Aktuele Sake.
Evolusie
Geloofsgenesing
Genadedood
Gesinsbeplanning
Geweld
Godsdiens: misbruik deur politici
Halaal-teken
Hondewedrenne
Huweliksgeluk en huweliksongeluk
Islam
Karate
Kerk en Samelewing
Kommunisme
Kultuur
Kuns
Lokvinkstelsol
Mediagoweld: invloed op kinders
Mediese etiek
Menseregte
M Net
Musiek (hele spektrum)
Naby Jesus: Bybelkorkursus
NGB Art 36: interpretasie
Openbare vakansiedae
Perdewedrenne
Petisie: beweerde rolprent oor Jesus Christus se
sedelike lewe
Pornografie
Radiokansel
Regstellende aksie
Rhema Kerk
Rolprente en Videos
Rooms-Katolieke Kerk
Roudiens: mnr Chris Hani
SA Regskommissie: kommentaar op wetgewing
Satanisme
Simbole: invloed op die mens
Skrifgesag
Sondagheiliging
Surrogaat-moederskap
“The last temptation of Christ”
Uitsaaiklagtes: kommissie vir
Verassing: muur van herinnering om na verassing die
oorskot van afgestorwenes op kerkterrein weg te lé
Vermaaklikhede: evaluering
Vigs
Vrou in die amp
Vrymesselary
Wereldbiddag vir vroue
Woord in Aksie

Die Sinode bevind, in die hg van die Skrifgegewens en
die stand van wetenskaphike gegewens, dat aborsie
ontoelaatbaar is. In die hoogs uitsonderlike gevahle van
volkome onafwendbaarheid, bly dit nog steeds ‘n saak
wat nie volgens God se geopenbaarde wil is nie en
daarom slegs met diepe worsteling, skuldbelydenis, pyn
en onder felie protes aanvaar kan word. (Handehinge,
Algemene Sinode 1982:1 242)

3. BENOEMINGSPROSES VAN DIE SAUK-RAAD
Volgens ‘n kennisgewing in die openbare pers, is
instansies uitgenooi om advies te verleen in verband met
die prosedure vir die benoeming van lode van die
SAUK-Raad. Die Kommissie was bekommerd dat
Christelike kerke nie voldoendo verteenwoordig sou word
nie, veral omdat die kennisgewing tussen Kersfees en
Nuwejaar (1992) verskyn het. ‘n Subkommissie het
dringend in hierciie tyd vorgader. ‘n Regsgeleerde, wat ‘n
lojale en aktiewe lidmaat van die kerk is en op die hoogte
van media-wetgewing wêreldwyd is, het die kommissie
bygestaan om vertoê tot die SAUK te rig. Die Kommissie
is dankbaar dat die moderator van die Algemene Sinode
van 1990 in die SAUK-Raad benoem is.

4. DOBBELARY EN LOTERYE
Die aanbevehings van die Howard-Kommissie in verband
met hotery, dobbelary, casinos, hondewedrenne ens, hat
die kommissie verontrus. ‘n Persverklaring is vrygestel
om die kerk se standpunt in die openbaar bekend te
maak. Briewe is aan die owerheid gerig met die pleidooi
om nie die aanbevelings van die Howard-Kommissie to
aanvaar nie. Die briewe is opgevolg deur verskeie
persoonhike onderhoude met Ministers en senior ampte
nare van die betrokke staatsdepartemente. (Byvoorbeeld
Wet en Orde, Gesondheid en Welsyn, Binnelandse Sake).

5. DOOP VAN PERSONE WAT PAS TOT GELOOF
IN JESUS CHRISTUS GEKOM NET
5.1 AGTERGROND
Die Aigemene Kommissie vir Leer en Aktueie Sake het
navrae ontvang oor die moonthikheid om persona wat
waarhik tot bekering gekom het, onmiddelIik te doop nadat
sodanige persone hulle geloof in Jesus Christus met
oortuiging behy het. Die gedagte is dan dat verdere
kategese daarna volg om die persoon as hidmaat toe to
rus. Volgens sommige, is dit veral persone uit die
Oosterse kultuur wat onmidclellik na bekering behoefte
aan die doopsakrament het. Die Kommissie het tydens sy
laaste vergadering die aangeleentheid bespreek en
bevind dat dit nie ‘n eenvoudige saak is nie.
5.2 AAN~EVEUNG

2. ABORSIE
Stemme het die afgelope tyd opgegaan ten gunste van
aborsie op aanvraag. Aborsie het selfs ‘n pohitieke
speelbal geword. Onderstaande standpunt, soos deur
die Aigemene Sinode van 1982 besluit, is opnuut aan
die media en pohitici verskaf:

Die Aigemene Sinode dra dit san die Aigemene Kommhsshe vir
Leer en Aktuele Sake op om die onmiddehhlke doop van persons
wet pas tot geloof in Jesus Christus gekom het, In oorleg met die
AKSE en AJK to bestudeer en san die ASK versiag to hewer.

6. ERJ (EMPOWERING FOR RECONCILIATION
WITH JUSTICE)

LEER EN AKTUELE SAKEI6S
‘n Tussenkerkilke organisasie (ERJ) wend die afgeiope
4 jaar pogings aan orn die gewold in die RSA te Iaat
afrieem en vorsoening tussen strydende partye te
bewerksteilig. Tafle kerke is in hierdie Nggaarn verteen
woordig.
Werkswinkeis en oploidingskursusse word Iandwyd dour
fasiliteerders aangobiod orn Ieiers te skool in onder
handeling, bemiddeling en vredesinisiatiewe. Benewens
die feit dat prof PC Potgieter ‘n beskerrnheer van die
organisasie is, is die Algernene Kommissie vir Leer en
Aktueie Sake sonder koste vir die kerk deur sy skriba
betrokke by die werksaarnhede van ERJ.
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8.1 Ton tye van die sarnestelling van hierdie versiag het
lede van die SARK (Wes-Kaap) die Kommissia ontrnoet
in verband rnet grond in die RSA wat aan die NG Kerke
behoort. Die Kommissie het besef dat hierdie ‘n aktuele
en baie sensitiewe saak is, en het daarom die dagbestuur
van die ASK geraadploog voordat inhigting vorskaf is.
8.2 AAN~EVEUNG
Die Aigemene Sinode dra dit aan die Aigemene Kommissie vir
Leer en Aktueie Sake op om die vraagstuk van die herverdeiing
van grond to hanteer en, Indien nodlg, met die ASK oorieg te
pleeg.

7. GEBEDEBYKODESA

9. ~S GOD NOG ~N BEHEER?

7.1 Gebede by Kodesa en ander soortgelyke byeen
kornste het uit die staanspoor problerne geskep. Daar
was meningsverskil of die kerk so ‘n geleentheid tot
getuienis moet benut en of die kerk horn rnoet onttrek.
Nadat die saak breedvoerig gedebatteer is, en ook van
die ander Afrikaanse kerke en die Teologiese Fakulteite
geraadpleeg is, het die Kommissie die voigende riglyn
verskaf:

‘n Ernstige polemiek het tussen lidmate en taoloë
ontstaan oor die vraag of God nog in beheer van alias op
aarde en dus ook van alias in hierdie land is. Orndat
toenstoilende uitsprake uit verskeie oorde gehoor is, en
veral lidmate daardeur verwar is, het die ASK die
Kommissia versoek om ‘n standpunt te forrnuleer.
Namens die dagbestuur het ‘n artikei van die voorsitter,
prof JA Heyns, op 11 Desember 1992 in Die Kerkbode
verskyn. Dit korn daarop near dat “ek sy teanwoordigheid
in my vreugde en ook in my droefheid beiy en ervaar en
my met vertroue aan sy biding oorgee.”

7.1.1 Die ideale reöling sou wees dat voor die betrokke
geleentheid tyd ingeruim word vir elke geloofsgroep orn
elkeen op ‘n afsonderlike piek ‘n gebedsgeleentheid te
hou. Hierdie ideaal sou waarskynlik nie altyd prakties
haalbaar wees nie.
7.1.2 ‘n Tydperk van stilte kan ingeruim word. Dit bied
aan teenwoordiges die geleentheid orn ‘n stil gebed te
doen.
7.1.3 Die uitspreek van ‘n Christelike gebed by
geleentheid waar verteenwoordigers van ander
godsdienste ook gebede doen, kan nie in beginsel
afgewys word nie. Uit Christelike gesigspunt mag die
gebedsgeleentheid egter nie die karakter dra van ‘n
gesamentiike intergeioof-godsdiensoefening waar Chris
tene erkenning gee aan enige ander God as die One
enige God wat Homseif en sy heiisbedoelinge rnet die
mens in die Heilige Skrif openbaar nie. By die bedoelde
gebedsgeleenthede moat die aankondiging duideiik
wees dat die verteenwoordiger van ‘n bepaalde geioof
die geleentheid kry orn daardie aanwesiges wat tot die
geloof behoort, in die gebed te Iei. Onder geen
ornstandighede mag hierdie gebede misbruik word orn
ander godsdienste in diskrediet te bring of orn eie
partypolitieke doeleindes te dien nie.
Wanneer ‘n Christelike gebed onder sulke ornstandig
hede gedoen word, moat die betrokke voorganger horn
daarvan vergewis dat die eie aard van die Christelike
gebed tot sy rag korn.
7.2 AANBEVEUNG
Die Algemene Sinode besiult dat bostaande riglyn gevoig kan
word wanneer persone versoek word om op te tree by
geleenthede wear verteenwoordigers van ander godadienste
ook deelneem.

8. HERVERDEUNG VAN GROND

10. KERK EN SAMELEW~NG
Die Kommissie het na die Algemene Sinode van 1990
vanaf enkele instansias en persone kommentaar op Kerk
en Sarnelewing ontvang. Aangesien daar nie in hierdia
stadium ‘n opdrag is om Kerk en Samelewing volledig to
hersien nie, word die komrnentaar bewaar sodat dit
geraadpleeg kan word indian ‘n soortgeiyke beieids
dokument weer saamgestel moat word.

11. OPDRAGTE AAN KOMM~SS~ES
11.1 AGTERGROND
11.1.1 Opdragte van die Aigemene Sinode
Tydens die jaarvergadering van die Komrnissie is
bespreking gevoer oor die aard van opdragte wat soms
~van die vloen af” na hierdie en ander kommissies
deurgestuur word. Die arvaning is dat die sinvoiheid van
somrniga opdragte bevraagteken kan word. Hierdie saak
is breedvoenig bespreek en die voigende niglyna is
neergel~:
11.1.2 Keuring van opdragte
Om to verseker dat stags noodsaaklike on verantwoorde
opdragte aan die Algemene Kommissie yin Leer en
Aktueie Sake gegea word, word die volgende voorgestel:
11.1.2.1 Voorstellers van opdragte behoort eers by die
predikant in diens van die Algemene Sinode yin Leer en
Aktuele Sake vas te stei of daar enigsins behoefte aan
dergelike opdragte bastaan. Voorstallers moat verkiaslik
vóór die Aigernene Sinode die nodiga navrae doen.
11.1.2.2 ‘n Voorstel yin ‘n bepaalde opdrag aan die
Aigemene Kommissia yin Leer en Aktuebe Sake mag stags
gadoen word as dit vengosal word van ‘n skriftelika
motivering vir die opdnag.
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11.1.2.3 Die Tydelike Kommissie vir Leer en Aktuoie
Sake moot al die opdragto wat tydens die sitting van die
Algemene Sinode ontvang word, krities sit en die
Algomeno Sinode bedion met n voorstel oor wafter
opdragto voorrang verdien en wafter goedskiks nagelaat
kan word.
11.1.2.4 Die Algomene Kommissie vir Leer on Aktuoie
Sake behoort voor elke sitting van die Algemono Sinode
‘n aantal onderwerpo to identifiseer wat dringende aandag
verdien. Die onderworpe kan as voorstelle vir opdragto
van die Algemene Kommissie vir Leer en Aktuele Sake
aan die Algemene Sinode voorgelê word.
11.1.2.5 Hierdio en moontlik ander voorwaardes behoort
vir allo opdragte aan kommissios van die Algemene
Sinode gostoi to word.
11.2 AANBEVEUNG
Die Aigemene Sinode dra dit san die Kommissie vir Aigemene
Sake op om in to gaan op die hole kwessie van opdragte wet
tydens die sinodesitting san kommissies toegeken word.

12. SERKOS
Die Kommissie hot op 25 Maart 1994 ‘n skrywe van
Serkos ontvang. Daarin word die Ned Geref Kerk
meegodeol dat Sorkos besluit hot om ‘n Art 21maatskappy to word. Die implikasie is dat nie moor
kerklike verteenwoordigers nb
maar benoomde
direkteuro die Sorkos-Raad sal vorm.

13. WORLD COUNCL ON REUG~ON AND
PEACE: DECLARAT~ON ON REUG~OUS R~GHTS
AND RESPONS~BHL~ES
Hiordie organisasie hot ‘n dokumont opgestel wat
namens godsdienstige groepe oorhandig sou word aan
diogeno wat dio nuwo grondwot moos formuleer.
Dio Kommissie is dour die ASK versoek om
kommentaar op die dokumonte to lowor. Nadat ernstigo
beswaar ook uit ander oorde aangeteken is, is die
dokument aansioniik gowysig.
-

-

14. D~E NED GEREF KERK EN ANDER
CHR~STEUKE KERKE EN GROEPE
14.1 OPDRAG
14.1.1 Die ASK hot die Aigemene Kommissie vir Leer on
Aktuele Sake versoek om aandag aan die volgendo
beskrywingspunt te verleen:
“Die Algemene Sinode word versoek om die
maatstawwo vir die bepaling van die standpunte van die
Ned Gerof Kork ton opsigte van andor kerko en
afwykonde rigtings op ‘n eonvormige basis to plaas
sodat die volgendo teenstrydighede uitgeskakel kan
word:
14.1.1.1 Die Apostoliose Geloofsending word ‘n status
gogeo wat verskil van die Voile Evangeiio Kerk en ander
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Pinkstergroepe. Voigens die Algemene Sinode (1990) is
die AGS nou ‘n groep wat in hoofsaak die Protostantse
boginsois huldig, maar die Voile Evangelie Kork en ander
Pinkstorgroepe is groepe wat nie die Protestantse
beginsois huldig nie. Volgens hierdie verskil moot die
lidmate van die Pinkstergroepo eors katkiseor en weer
openbare boiydonis van goloof aflé voor hulle in die Ned
Geref Kerk opgeneem kan word. Vir die AGS is dit as
uitsondoring van al die Pinkstergroope nie moor nodig nb.
14.1.1.2 in punt 1 .3 van die standpunt van die Aigemene
Sinodo (hierdie punt verwys na die Agenda, Algemene
Sinode 1990:23) word daar ‘n duidelike onderskebd
gemaak tussen die Baptist Church of Southern Africa, in
ondorskeiding van die Hatfield Baptiste. Volgens die
onderskeid van die Sinodo is oersgenoomdo ‘n kerk wat
in hoofsaak die Protestantse boginsols huldig, maar die
Hatfield Baptiste word aangodui as ‘n wedordopersokto.
Hiorvolgens word die wodordopersektes nie orken as
kerke wat in hoofsaak die Protestantse beginseis huldig
nio, maar volgons besluit van die Sinode is die AGS wol
‘n groep onder 1.3.
Die AGS is ook ‘n groop wat sonder skroom die
woderdoop voorstaan on booefon. Die AGS hot ook goon
vorandoring in sy standpunt oor dio wedordoop gomaak
nie. Tog word huiie nou uitgesondor bo die wocberdoop
sektes on ‘n status anders as die Pinkstergroepe gegee.
14.1.1.3 Die verandering in die status van die AGS in die
standpuntstelling van die Algemone Sinode is soveei
onduidoiiker indion in ag gonoem word dat daar goon
vorandering van die AGS was wat die bosluit kan
motivoor nie. Hulle hot goon vorandoring aan hulle
beiydenis aangobring nie on hulle beoefen steeds ai die
praktyke eie aan die “wedordoopsoktes” soos dour die
Algemeno Sinodo aangedui. Hierdie verandering in status
is gebaseer op ‘n willekeurigo seieksie wat die beginseis
vir onderskeid soos aangodui in 1 .3 on 1.4. (“Kerke wat in
hoofsaak die Protestantse boginseis huldig” en “Kerke
wat nie die Protostantso beginsels huldig nie”) wiliekourig
en relatief maak. Dit kan nio dour die kork in die praktyk
as boginseisaak gehandhaaf word nio, omdat niemand in
die kork weot wat die boginsois in die onderskeid is nie
dit is as govoig van die ondorskeid wat die stuk maak
tussen die AGS en die Voile Evangeiio Kerk en ander
Pinkstergroepe on wederdoopsektes.
-

14.1.1.4 Die kernproblemo waaruit die willekeurigheid
spruit is dat daar in die standpunt oor die orkenning van
ander kerke met twee maatstawwe gemoet word om die
erkonning van ander kerke to bepaal on to erken. In 1.3
en punt 2 word gewerk met die maatstaf van
“Protestantso beginseis”. Laasgenoemde is nie meer ‘n
kerkiike beginsel soos die beiydonisso nie, maar ‘n
akademios-filosofieso onderskeid. Dit is hierdie nuwo
maatstaf van “beginseis~ in plaas van “belydonisse” wat
aan die helo standpunt-inname van die Aigemene Sinode
oor ander kerko ‘n willokeurigheid gee wat maak dat die
seieksie van eon Pinkstorgroep bo ander Pinkstergroope
moontiik is. indien daar net by die kerklike belydenisse as
maatstaf gebly is, sou die wiiiokourigheid nio deel van die
standpunt gewoos hot niu”.
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Tot sovor die boskrywingspunt met sy motivoring.
14.1.2 Die Ring van Louis Trichardt hot hierdie
beskrywingspunt aan die Sinode van Noord-Transvaal
voorgelé met die versoek om dit dour to stuur na die
Algemene Sinode, Die Sinode van Noord-Transvaal
besluit om dit na die ASK to stuur met die vorsoek dat
hierdie aangeleentheid indringend ondersoek word
sodat die Algemene Sinode van 1994 met ‘n vorslag on
aanbevelings gedien kan word (Handelinge: Sinodo
Noord-Transvaal 1993:263).
14.1.3 Die betrokke beskrywingspunt raak die besluit
van die Algemone Sinodo oor die standpunt van die Ned
Geref Kerk teenoor ander kerke en afwykende rigtings.
(Agenda 1990:23, pt 3 en Handelinge 1990:631, pt 6).
14.1.4 Die beskrywingspunt van die betrokke ring raak
veral twee sake in die bosluit van die Algemene Sinode:
14.1.4.1 Dat die Algemene Sinode nie volgens ‘n
oenvormige basis in sy beoordeling van ander korko on
groepe te work gogaan hot nio, dat die bosluit
teenstrydighodo bevat, en dat dasrom versoek word dat
die Sinode ‘n moor verantwoordo en konsekwente
benadering moot volg.

*2 Die nadere uitwerking van die leer van die Bybel vind
ons in die “Drie Formuliere van Eenheid”. Dit is die
eiendomlike van ons kerk en ens deel dit saam met ‘n
aantal Gereformeerde kerke. Hierdie belydenisgrondslag
is vir ons ondergeskik aan die Bybel, die riglyn vir die
beoordeling van ons verhouding tot ander kerke en
groepe. Dit is die afgeleicie norm die norma normata.
-

*3 Dit moot steeds aan die Bybel getoets word. Die Ned
Goref Kerk onderskryf hierdie belydenisskrifto on ag horn
daarcieur gebonde.
14.2.2.2 Ten opsigte van die belydenis as maatstaf geld
verder:
*1 Die vraag hoe die belydenis gesien en hanteer word,
of ‘n betrokke kerk dit inderdaad onderskryf en homself
daardeur gebind ag.
*2 Dit is nb genoeg dat iernand wol in ‘n stadium die
belydonis in die verlede onderskryf hot nie. Die vraag is of
hy dit tans nog ondorskryf.
*3 Ewe-mm is dit gonoog dat die belydenis slegs op
papier staan, dit moot ook die lowe on handel bepaal, die
leer moot konkreet word in die Godvrugtige lowe.

14.1.4.2 Dat dio AGS as pinksterkerk uitgelig is on in ‘n
kategorie van orkende korke geplaas is, terwyl ander
pinkstorkorke en charismatieso groope in ‘n ander
kategorie geplaas word. Verskoio argumente word
aangevoer om aan te toon dat dit ‘n willokourige en
relatiewe seloksio is en dat hierdie besluit nie
geregverdig kan word nie.

14.2.3 Hoewel ondergeskik aan die Skrif en die belydenis,
moot ook die betrokke kerkorde, wat die leef- en
werkroöls is vir die kerk, saam met die Skrif en die
bolydenis dien as maatstaf. Immors, die bolydenis vind sy
uitdrukking en konkretisering in die kerkorde. Waar die
kerkorde uitgelaat word by die beoordeling, verhinder dit
dat tot ‘n beter verstaan van ‘n betrokke kerk gekom word.

14.1.5 Wat die betrokko beskrywingspunt vra, word
hioronder gobied.

14.2.4 Vanuit die belydenis en binne die raarn van die
kerkorde, is die erediens van die betrokke kerk ‘n vierde
been van die maatstaf vir die beoordelirig van die
verhouding tot ancier kerke on groepe. Soos ‘n kerk boly,
so aanbid hy ook, so rig hy sy erediens in:
Die vorkondiging van die Woord.
Die verstaan en wyse van bediening van die sakra

14.2 BASIS VIR DIE VERHOUDING TOT ANDER CHRISTELIKE
KERKE EN ANDER GODSDIENST1GE GROEPE

*

14.2.1 In die bepaling van die Ned Geref Kork so
verhouding tot en houding teonoor ander kerke en
godsdienstige groepe, is dit nio hyself wat beslis oor wie
“erkende” en “nie-orkende” korko is nie, maar hy sproek
slegs nederig na wat Christus as die Hero en Hoof van
sy kerk vir sy kerk bepaal hot. Hoe Hysoif oor elke kerk
oordeel, is in die Bybel aangegee. Daarom is die
primére maatstaf en basis vir die beoordeling van ander
kerke on groepe : die Woord van God dit is die norm,
dio norma normans. Alle verdore norme moot hioraan
getoots word en is hieraan ondergeskik.
-

14.2.2 Hoe ‘n botrokko kork die Bybel vorstaan, die
hoofsaak van die boodskap van die Bybel interpreteer
en dit toepas op die lewe, staan uitgedruk in die kerk se
belydenisskrif(te). Dit is die leer van die Bybel sees die
kerk dit verstaan en amptelik onderskryf.

*

mente.
Die aanbidding van die Here deur woord en lied.
Die viering van die heil.
Die ondorlinge gemeenskap.
*

-

*
*

14.2.5 Die eise van die Skrif vir die kerk, die belydenis en
die kerkorde, asook die eredions, mend ult in die konkrete
lowe: die lowe voor die aangesig van God, die lowe saarn
met andere:
Die lowe in gehoorsaamheid aan God hier kom ook
*

-

die funksionoring van die kerklike tug ter sprake
Die diens in omvattende sin; diens aan God, diens aan
*

sy saak, diens aan die medegelowige, diens aan die
medemens.
Die getuienis van die heil in Christus, getuienis van die
*

leer van die Bybel, en dit deur:
woordendaad
oral op elke gebied van die lowe
spontaan en goorganiseerd.

-

14.2.2.1 Die grondsiag van die Ned Geref Kerk is:

-

-

*1 Die drie ekumeniese bélydensskrifte dit deel die
Ned Geref Kork met die meeste ander Christelike kerko.
-

Dus die basis, die gosamontlike kriteria vir die houding
toenoor andor Christelike kerke en godsdienstige groepe
moot woes:
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Die wil van Jesus Christus soos in die Bybel weergegee,
verklaar en saamgevat in die belydenis, ultgedruk in die
kerkorde, gepraktiseer in die erediens en uitgeieef en
voorgeleef: in die Christeilke iewenswandei, die omvattende
diens en die effektiewe getuienis.
14.2.6 Die hoofsaakiik Protestantse beginseis as ‘n aparte
kriterium, los van die belydenis, kerkorde, erediens en
lowe, kan nio gehandhaaf word nie. Dit is to vaag en
willekeurig. Immers, die “Protestantse beginsels~ is
opgeneem in die belydenisskrifte en kerkorde, en
funksioneer in die erediens en in die konkrete lowe.
14.3 DIE TOEPASSING VAN BOGENOEIIDE KRITERIA IN DIE
VERHOUDING TEENOOR ANDER CIIRISTELIKE KERKE EN
GODSDIENSTIGE GROEPE
14.3.1 Tot dusver hot die Ned Geref Kerk gewerk met
kategorieë. Die ander Christelike kerke en godsdiens
tige groepo is in bepaalde kategorieö ingedeol, wat
bepaal hot hoedanig teenoor hierdie kerke opgotree
moos word.
14.3.2 Die besware teen hierdie werkswyso:
14.3.2.1 Dit is onbarmhartig om kerke en groepe in so ‘n
strong skema in to deel, sonder dat hulle in die saak
geken is.
14.3.2.2 Sommige kerke en groepo pas in moor as eon
kategorie. Ander weer pas moeilik in enige kategorie.
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*1 Gereformeorde kerke (in Suid-Afrika en in die
buiteland)
*2 Protestantso kerke (byvoorbeeld die Lutherse,
Anglikaanse, en ander kerke)
*3 Die Rooms-Katolieke Kerk
*4 Qostorso Ortodokse kerke (daar is 27 kerko)
*5 Ander kerkgroepe
*6 Sektes en sinkretistiese groope.
14.3.4 Toepassing van die bogenoemde kriteria in die
verhouding tot die genoemde groot groeperinge in die
Christendom:
14.3.4.1 in elke geval waar sprake is van die verhouding
tot, die samewerking met en erkenning van ander kerke
of groepe, word die graad daarvan bepaal deur die
belydenis, kerkorde, erediens en siening van die
Christelike iewenswandel van die betrokke kerk of groep.
14.3.4.2 in eike gevai waar iemand uit ‘n ander kerk of
groep na ‘n gemeente van die Nod Geref Kerk wil oorkom,
moot ‘n deegiike pastorale gesprek gehou word oor alle
aspekte van die leer en iewe van so iemand en oor sy
motiewe vir die oorkom.
14.3.4.3 Erkenning van die doop
*1 By die eersto vier groepe van kerke word die doop
erken.
*2 Ten apsigte van die doop by die vyfde groeperirig, oak
die erkenning van die doop mits dit:
goskied in die Naam van die Vader en die Seun en die
Heiiige Goes
met water bedien word
bedien word dour ‘n persoon wat afgesonder is vir die
bedioning van die Woord on sakramente.
*3 Ten opsigte van die laaste groep word die doop nie
erken nie (behalwe waar die doop plaasgevind hot by ‘n
kork waarvan die Ned Geref Kerk die doop erkon).
-

14.3.2.3 Kerke en godsdienstige groepe is nie staties nb
en is gedurig besig am to verander.

-

14.3.2.4 Sekere kerke word gekenmerk deur ‘n patroon
van wyduiteenlopende “modaliteite” wat almai onder
eon struktuur gehuisves word. Dus bestaan daar nie
dieselfde opvattinge by die onderskeie iidmate nie.
14.3.2.5 Verder openbaar die onderskeie gemeentes van
‘n bepaalde kerk nie almal dieselfde geestelike
ingesteldheid en geesteiike peil nie.

14.3.4.4 Toelating tot lidmaatskap

14.3.2.7 Waar daarvan uitgegaan word dat almal van ‘n
bepaaide kerk dieselfde sou woes, werk dit pastorale
laksheid en ongevoeligheid in die hand, want mense
word sonder meer in kategorieë ingedeel en daar
volgens gehanteer.

*1 Ten opsigto van persone wat uit die eorsto twee
groope kerke na ‘n gemeente van die Nod Geref Kerk wil
oorkom, word in die pastorale gesprek gelet op punte van
verskil in leer en lowe, sodat so iemand die leer van die
kerk heelhartig kan onderskryf.
*2 Wat porsone uit korko uit groepe 3-5 betrof, word naas
die pastorale gesprok, oak gedooltolike of voiledige
onderrig vereis, met ‘n belydenis van geloof voor ‘n
kommissie van die kerkraad of voor die gemeente.
*3 Persone uit die laaste groep wat wil oorkom:
‘n deeglike kategose,
openbare belydenis van goloof.

14.3.2.8 Daarom word hier afgesien van die ou gebruik
van indeling in kategorieö.

14.3.4.5 Verlening van kerkiike voarregte sonder oordrag
van lidmaatskap

14.3.3 Die groot lyno van die Christendom:

*1 Die bediening van die doop op skriftelike veriof van die
betrokke kerkraad of instansie die eerste vier groepe.
Dit geld oak kerke uit die vyfde graep, behalwe by die
kerke v~at die verbondsdoop verwerp.

14.3.2.6 Alie lidmate van ‘n bepaalde kerk kan nie maar
gelykgestel word nie, want daar is grade van geestelike
lewe “nie alles is Israel wat as Israel aangobied word
nb,,.
-

-

-

14.3.3.1 in plaas van kategorieö waarin elke kerk en
groep presios in ‘n skoma ingedeel word, word eerder
uitgegaan van die groot iyne soos die Christendom iangs
die weg van die geskiedenis ontvou hot en wat
algemeen erken word:

*2 Deelname aan die nagmaal na vooraf aanmelding by
die ioraar of ‘n ouderling, en wanneer so iemand
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vrymoedigheid tot die gobruik van die nagmaal in die eie
gemeente hot dit geld slegs die eerste twee groepe,
en die vyfde groep na ‘n pastorale gesprek.
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15.1 OPDRAG

-

14.4 ALGEMENE BELEID
14.4.1 Die Ned Geref Kerk sal alles doen om op ‘n
vorantwoordeliko wyse, sonder prysgawe van die eie
standpunt, saam met ander Christelike kerke te werk, ‘n
gerneonskaplike boodskap uit te dra, en saam te stry vir
die behoud van die Christelike lewensbeginsels.
Die graad en wyse van sarnewerking sal in elke geval
bepaal word deur die graad van ooreenstemming ten
opsigto van belydenis, kerkorde, erediens en siening
van die Christelike iewenswandel van die betrokke kerk.
14.4.2 Die kerk verbind horn opnuut om langs al die
erkende wee die afgedwaaldos van die kerk, die
kerkvervreemdes, kerkios lidmate op te soek en met
groot lankmoedigheid to bearboi om hulle weer vir
Christus en sy kerk terug to wen.
14.4.3 Met groot eerlikheid in die erkenning van die eie
swakhede en foute, wit die kerk met groot verdraag
saarnheid met kerko en gelowiges wat op kleiner punte
of ook op kardinale punte afwyk van die Ned Geref
Kerk, skakel om die verskille to proboer oplos.

Die Sinodo vorwys die besluit in verband met die
advertering van stork drank op televisie no die Algemene
Kommissie vir Leer en Aktuele Sake. (Handelinge,
Algemene Sinode 1990:664)
15.2 DIE WESE VAN DIE ADVERTENSIEBEDRYF
Sonder om ‘n uitvoerige uiteensetting to gee, behoort die
volgende algemene aspekte in ‘n etiese beoordeling van
drankadvertensies op TV ter sprake te korn.
15.2.1 Die behoefte van die publiek is vir die adverten
siebedryf van deurslaggewende belang.
15.2.2 Kuiturole on omgewingsfaktore speel ‘n belangrike rot
in die bepaling van die aard en aanslag van die
advertensies ten einde die rnaksimum motivering tot die
aankoop van die betrokke produk to bewerkstellig.
15.2.3 Veel is oor die subiiminaie benutting van adver
tensies geskryf. Terwyl die gevaar van psigagogie
(psigiese indoktrinasie) nie geIgnoreer mag word nie en
om opsigteliko Christelik-etiese redos afgewys moot
word, blyk baie van die bewerings in hierdie verband
ongegrond te woes.
15.3 VOOR- EN NADELE VAN DIE ADVERTENSIEWESE

14.4.4 Die kerk wy horn opnuut tot die taak om uit to roik
na ongelowiges, korklose menso, aanhangers en
sektes, na rnenso vasgovang in dwaling, na
sinkrotistiese on ander groepo, om hulle op to soek,
hulle to bearbei en saver moontlik vir Christus en sy
kerk to wen.
14.4.5 Leraars on kerkrade word opgeroep orn
waaksaam to woos vir die talle bedroiginge van lidmate
op die gebied van die loer en die lewe; orn teen hierdie
bedreiginge op gopaste wyse to waarsku; om lidmate
toe to rus om hiordie bodreigingo af to slaan, on hullo
too to rus om konsokwont en sistematies sodanigo
mense te probeer terugwen.
14.5 AANBEVEUNGS
14.5.1 Die Algemene Slnodo neem kennis van die versoek van
die Slnode van Noord- Transvaal aan die ASK.
14.5.2 Die Aigemene Slnode keur bostaande stuk good om
dour die kerk as rig lyn gebruik to word.
14.5.3 Die Algemene Sinode gee opdrag aan die Algemene
Kommissie vir Leer en Aktueie Sake om ‘n kort en saaktike
ulteensetting to gee van die verskiliende kerko en groepe,
sodat ieraars en kerkrade dlt kan gebruik in dIe bepaiing van
die verhouding tot en die hantering van persone wat na
gemeentes van die Ned Geref Kerk wil oorkom.

F~ OPDRAGTE VAN D~E ALGEMENE
S~NODE 1990
15. DRANKADVERTENSDES

Hoewel die advertensiebedryf vanuit finansiöle oorwe
gings ‘n belangrike rot in die ekonomie van die land spool
(byvoorbeeld die gesonde stimulering van handelsomset,
gesonde kompetisie van produkte en besigheidsbedrywe,
borgskappe, ensovoorts), bestaan die gevaar dat die
advertensiebedryf eon of moor van die Christelik-etiese
norme wat uit die dekaloog (tien gebooie) gepositiveer
word (Heyns 1982:166; 182-187), kan oorskry. Wanneer
dit gebeur, moot sodanige advertensies afgekeur word.
Die volgende norrne sal in hierdie verband van
toepassing woes:
15.3.1 Advertensies wat ‘n bepaalde saak of produk as
die alfa en omega van alles aanbied en so aan
verabsolutering (verafgoding) skuldig word of wat die
publiek tot optrede aanspoor wat met die wil van God
teenstrydig is. Ons dink hier byvoorbeeld aan adver
tensies wat brassery of dronkenskap aanmoedig met die
belofte dat die betrokke produk die lower weer die
volgende oggend sal rogdokter (oortreding van die eerste
gebod; vergelyk Die Heidelbergse Kategismus, Sondag
34; Heyns 1970:1 20).
15.3.2 Advortensies wat God op so ‘n wyse ter sprake
bring dat daardeur ‘n karikatuur van die Wese van God
gemaak word of advertensies wat van die mons as beeld
van God ‘n vertekening maak (oortreding van die twoede
gobod; vergelyk Die Heidelbergse Kategismus, Sondag
35; Heyns 1970:1 34).
15.3.3 Advertensies wat op enige wyse die heilige Naam
van God direk of indirek belaster of sy Naam ydellik
gebruik (oortreding van die derde gebod; vergelyk Die
Heidelbergse Kategismus, Sondag 36).
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15.3.4 Advertensies wat die heiliging van die dag van die
Here aantas deur tot optrede aan te moedig wat met die
gees van die dag teenstrydig is en die openbare
erediens daardeur in gedrang bring. Hier word gedink
aan advertensies van winkels en supormarkte wat
spesiale aanbiedinge en pryse advorteer ten einde
mense op Sondae tydens eredienstye daarheen te bk
(oortreding van die vierde gebod; vergelyk Die
Heidelbergse
Kategismus,
Sondag
38;
Heyns
1970:155-159).
15.3.5 Advertensies wat op enige wyse die gesag
ondermyn en tot onwettige of onordelike optrede sou
aanmoedig (oortreding van die vyfde gebod; vergelyk
Die Heidelbergse Kategismus, Sondag 39).
15.3.6 Advertensies wat die gesondheid van mense kan
ondermyn en eindelik tot die dood kan Iei (Heyns
1970:188). Hier is sprekende voorbeelde die
advertensie van sigarette (Heyns 1982:484) wat met reg
op TV verbode is, sowel as advertensies van vinnige
motors wat die spoedgrens met tot 100 kilometers per
uur kan oorskry (oortreding van die sesde gebod;
vergelyk Die Heidelbergse Kategismus, Sondag 40).
15.3.7 Advertensies wat die heiligheid van die huwelik
aantas deur tot promiskulteit aan te moedig of wat die
heibigheid van die seksualiteit vir die huwelik in gedrag
bring deur buite-huwelikse geslagtelike verkeer te
adverteer of as bokmiddel vir ‘n advertensie te gebruik.
In hierdie verband is dit ontstellend hoeveel adverten
sies duidelik ondertone van seksualiteit het en die
seksuele as ‘n lokmiddel gebruik (oortreding van die
sewende gebod; vergelyk Die Heidebbergse Kategismus,
Sondag 41).
15.3.8 Advertensies wat valse verwagtings skep wat
onmoontlik is om te realiseer, sowel as advertensies wat
tot gierigheid of verkwisting aanmoedig (oortreding van
die agtste gebod; vergebyk Die Heidelbergse Kategis
mus, Sondag 42; Heyns 1970:222).
15.3.9 Advertensies wat valse bewerings oor die
kwaliteite of vermoëns van die produk maak of op enige
wyse die waarheid geweld aandoen. Dit geld nie alleen
ten opsigte van bewerings wat in die betrokke
advertensie gemaak is nie, maar veral ook belangrike
inligting wet ter wille van die verkoop van die produk
verswyg word (die sogenaamde reservatlo mentalls). ‘n
Sprekende voorbeeld in hierdie verband is ‘n sekere
advertensie van ‘n lae alkoholinhoudelike bier wat die
indruk skep dat gerehabiliteerde alkoliste (wat op die
sogenaamde “waterkar” is), nie hoef te huiwer om die
betrokke bier te drink nie. Dit is ‘n oortreding van die
negende gebod (vergelyk Die Heidelbergse Kategismus,
Sondag 43).
15.3.10 Advertensies wat op ‘n onaanvaarbare wyse tot
begeerlikheid aenleiding gee. Hier moet egter met
omsigtigheid geoordeel word. Nie able begeerte is
verkeerd nie. Indien ‘n TV-kyker byvoorbeeld dors is en
‘n betrokke koeldrank of drank word geadverteer en die
advertensie wek by die kyker ‘n begeerte na die
geadverteerde produk, ken die advertensie nie daarom
veroordeel word nie. Dan sou feitlik able advertensies
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veroordeel moes word orndat alle advertensies basies die
behoefte stimuleer orn die produk te koop. Nee, hier gaan
dit orn advertensies wet die produk so aanbied asof die
kyker nie daarsonder kan of durf klaarkom nie, of wat die
kyker wil oortuig dat hy nie “in” is as hy die produk nie
gebruik nie of wat beloftes van finansiële ondersteuning
bied om die persoon se begeerte tot die daad van
aankope te laat oorgaan terwyl die persoon dalk die
produk hoegenaarnd nie kan bekostig nie (oortreding van
die tiende gebode; vergelyk Die Heidebbergse
Kategismus, Sondag 44).
15.4 BEOORDEUNG VAN DRANKADVERTENSIES OP TV
Aangesien die Christebike etiek die beginsels van die
dekaboog as normering vir ons gedrag sowel as die
maatstaf vir beoordeling van optrede gebruik, sal
drankadvertensies coos alle ander advertensies volgens
hierdie beginsels alleen beoordeel moet word. Dit
impliseer die volgende:
15.4.1
Daar moet gewaak word om nie met
veronderstelde beginsels ‘n beoordeling te rnaak wet nie
die toets van gebdigheid kan deurstaan nie.
15.4.1.1 So word dear sorns beweer dat drankadver
tensies die swakheid van die alkoholis uitbuit en tot
struikeling kan lei. Indian dit egter ‘n geldige argument is,
sal able drankwinkels verbied moet word. (Hulle moet tog
met advortensieborde aandui wear hulle winkels geleë is.
Qok dit sou die swakkeling tot struikeling kon bei). Verder
sal dit impliseer dat koeldrank of sjokolade ook nie
geadverteer meg word nie, omdat dit die diabeet se
selfbeheersing op ‘n onbillike wyse sou toets en by horn
‘n begeerte na soetigheid sou stirnubeer en so sy lewe in
gevaar sou stel indien hy daaraan sou toegee.
15.4.1.2 Dear word ook veronderstel dat drankadver
tensies mense tot die gebruik van drank sal aanmoedig.
Navorsing het egter getoon dat drankadvertensies as
sodanig nie ‘n persoon tot drank dryf nie. Dit beInvboed
horn hoogstens orn die betrokke handelsmerk aan te
koop.
15.4.1.3
Teen inkonsekwente optrede moet ook
gewaarsku word. Wie beswaar rnaak teen drankadver
tensies op TV maar geen beswaar teen drankadvertensies
in bioskope, tydskrifte, koerante en oor die radio het nie,
tree inkonsekwent op. Wie teen sommige soorte drank
beswaar het (byvoorbeeld brandewyn) maar nie teen
ander (byvoorbeeld wyn) nie, is eweneens inkonsekwent.
So ook is dit oneerlik orn teen drankadvertensies op TV te
wees, rnaar om dan ‘n restaurant op te soek wat
adverteer dat hy sterk drank bedien.
15.4.2 Die enigste norm vir ‘n Christelik-etiese beoor
debing van drankadvertensies op TV (radio, tydskrifte,
koerante) is die beginsels van die tien gebooie. Daarom
ken drankadvertensies nie per se veroordeel word nie.
Elke advertensie sal afsonderlik en op ‘n ad hoc-basis
volgens die normering van die dekaboog beoordeel moet
word. In soverre enige aspek van enige advertensie enige
beginseb van die dekaloog oortree, sal dit op
Christelik-etiese gronde afgekeur moet word.
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15.5 AAN~EVEUNGS

Soos dit uit die aangohaaide boskrywingspunte biyk, is
daar ‘n epiioog of “Bosluit” aan die einde van die Dordtse
Leerreëis wat nie by die Afrikaanse vertaling van hierdie
belydenisskrif verskyn nie.

15.5.1 Die Algemene Sinode aanvaar bostaande beoordeiing as
prinsipiële riglyn ten opslgte van die advertensiewese.
15.5.2 Aangesien advertensles die gevaar loop om deur
subtiele manipulasie bestaande behoeftes en angste van
mense uit te bult en so kunsmatige behoeftes te skep, doan die
Sinode ‘n ernstige beroep op iidmate om drankadvertensles
krities te beJeën.

Die Sinode van Dordtrecht van 1618/19, waar die Dordtse
Leerreëls as derde belydenisskrif vir die Gereformeorde
Kerke in Nederiand aanvaar is, het baie duideiik hierdie
epiloog as ‘n doel van die teks van die beiydenisskrif
gesien. Die handtekeninge van die iede van die Sinode,
wat daarmee huiie instemming met die inhoud van die
geskrif betuig hot, verskyn in die Acta van die Sinode
toikens aan die eindo van eike hoofstuk daarvan. By die
iaaste hoofstuk word die epiioog as ‘n onderdeel van die
hoofstuk behandel en die handtekeninge is aan die einde
daarvan gepiaas.

15.5.3 Die Aigemene Sinode versoek ails iidmate wat as
bemarkers of verbruikers met die advertensiewese in aanraklng
kom, om eike advertensie in die hg van ‘n omvattende
Christeiike lewens- en wêreldbeskouing te beoordeel.
15.5.4 Die Aigemene Sinode wys adverteerders daarop dat
lidmate negatief oordeei oor en in verset kom teen
advertensles wat met die oortuigings van die Christelike geloof
stydig is.
15.5.5 Die Aigemene Sinode roep iidmate op om, wanneer
nodig, teen bepaaide advertensies by die verskaffer van die
produk asook die medium waarin die produk geadverteer word
(by die betrokke koerant, TV, radlosender, ens) beswaar san te
teken. ~esware teen die inhoud of trant van drankadvertensles
kan aan die Gesagsvereniglng vir Rekiamestandaarde, Posbus
41555, Craighali, 2024 gerlg word.

in die veriedo hot die teks van die Dordtse Leerreêis
reiatief mm bekendhoid geniet. in die sogenaamde
Statenvertaling van die Bybel asook in die Psalm- en
Gesangboek is die Nederiandse Geioofsbeiydenis, die
Heideibergse Kategismus, ‘n aantai gebedo en die
iiturgiese formuiiere opgeneem; die Dordtse Leerreêls
hot daarenteen steeds ontbreek. Tydens die sewentiende
en agtiende eeu was dit siegs as afsonderlike publikasie
of as deel van die Acta van die Sinode van Dordtrecht
beskikbaar en skynbaar het siegs bolangsteiiende teoio~
dour die ingewikkeide sinskonstruksies geworstel om met
die inhoud daarvan bekend to word.

Bronneverwysings
Heyns, JA 1970. Die nuwe mans onderweg. Kaapstaci:
Tafeiberg.
Heyns, JA 1982. Teologiese Etlek. Pretoria: NG
Kerkboekhandel.

Tydens die vorige eeu is verskeie uitgawes van die
Gereformeerde beiydenisskrifte dour ieraars van die
Nederiandse Hervormde Kerk asook die Afgeskeie
Gereformeerde Kerke in Nederland versorg. in al hierdie
uitgawes is die voiiedige teks van die Dordtse Leerreêis
die epiioog ingesiuit opgeneem.
-

-

16. EP~LOOG VAN DORDT
16.1 OPDRAG
Die Aigemene Sinode verwys beskrywingspunte B5.2 en
B5.6 na die Algemene Kommissie vir Leer en Aktueie
Sake vir ondersoek en versiag aan die volgende Sinode.
(Handelinge, Aigemene Sinode 1990:495)
Die betrokke beskrywingspunte Iui soos voig:

Abraham Kuyper hot taile uitgawes van die Formuliere
van Enigheid versorg. Die eerste uitgawe van 1883 hot
basies dieseifde teks as vorige Nederiandse uitgawes
bevat. in iatere uitgawes hot hy egter ‘n weergawe met
meer moderne Nederiands die hg iaat sien en daarin is die
epiioog om ‘n onbekende rede weggeiaat.
Moontlike redos vir die stap is die voigende:
*

16.1.1 Die Sinode versoek die Aigemene Sinode om toe
to sien dat die epiioog van die Dordtse Leerreëis in ‘n
voigende uitgawe van Die Kerkboek saam met die Drie
Formuiiere van Eenheid gedruk word.
16.1.2 Die Sinode versoek die Aigemene Sinode om
dringend ondersoek in te stei na die wenslikheid
daarvan dat die epiloog (besluit) van die Dordtse
Leerreêis gevoeg word by die teks van hierdie
belydonisskrif wat ampteiik in die Ned Geref Kerk
funksioneer. Die Algemene Sinode ondersoek ook die
historiese omstandighede en die motivoringe wat
aanleiding gogee hot tot die woglating van die epiloog
van die Dordtse Leerreêis by sovelo kerke en die
impiikasies hiervan vir ‘n moontlike terugpiasing van die
epiioog tot die beiydenisskrif.
16.2 AGTERGROND

Daar is miskien gevoel dat dit nie deel van die

belydenisskrif is nio, aangesien dit nie in dioseifde vorm as
die res van die goskrif gogiet is nie.
*

Moontiik is gereken dat dit siegs as ‘n tipe naskrif tot die

beiydenisskrif gesien kan word wat slegs die inhoud van
hierdie geioofsimbool by ieraars en kerke aanbeveei.
*

Dit kon moontiik as ‘n biote stigteiike slot aangesien

gewoes hot.
in ‘n uitgawe van die beiydenisskrifte wat in 1896 dour ds SJ
du Toit van die Paari versorg is, is Kuyper so toks gebruik
ook sonder die epiioog.
-

Too die Sinode van die Ned Goref Kerk in Suid-Afrika in
1863 sy ele uitgawe van sy belydenlsskrifte en llturglese
formuiiere iaat uitgoe het, hot die kommissie wat
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daarvoor verantwoordelik was, dr PE Faure, dr SP
Heyns en oudl PA Brand, die voorbeeld van ouere
uitgawes gevoig en die epiloog van die Dordtse Leerreëls
daarln opgeneem. ‘n Herdruk van 1907 hot dit ook in
gehad. Dit is vermeldenswaardig dat hulle ‘n origens
verminkte take van die Dordtse Leerreëls uitgegee hat,
aangesien die gedeeltes van elke hoofstuk, waarin die
Romonstrante se idees verwerp is, uitgelaat is. Hierdie
verminkte teks is in 1876 ook in ‘n Engelse vertaling op
las van die Sinode in Kaapstad uitgegee.
Bogenoemdo formulierboek was tot in 1936 by die Ned
Geref Kerk in gebruik totdat die eerste Afrikaanso
vertaling van die formuliere en beiydenisskrifte die hg
gesien hot. Vir die belydenisskrifte is die uitgawe van
Kuyper as basis van die vertaling geneem. Cm hierdie
rode lowe die Ned Geref Kerk sodert 1936 sonder die
epiloog van die Dordtse Leerreêls.
In Nederland handhaaf die Hervormde Kerk tot vandag
toe nag die onverkorte teks van die leerreëls
die
epiloog ingesluit.
-

Op grond van die voorafgaande kan mans die volgende
gevolgtrekkings maak:
*

Die Sinodo van Dordtrecht van 1618/19 het die

epiloog tot die Dordtse Loerroëls as ‘n deal van hiordie
belydenisskrif beskou.
*

Die weglating van die epiloog van die Dordtse

Leerreöls is nie die gevoig van eon of ander sinodale
besluit nie. Dit is toe to skryf aan Abraham Kuyper wat
dit om ‘n onbekende rede weggolaat het in sy latere
uitgawes van die belydenisskrifte en die Afrikaanse
vertalers wat sy voorbeeld nagevolg hot.
*

Die epiloog van die Dordtse Leerreöls is voor 1936

dour die Ned Geref
belydenisskrif aanvaar.

Kerk as deal

van

openhartigo verklaring van die regsinnige leer aangaande
die Vyf Artikels waaroor in Nedorland veskil van mening
is. Tegelykertyd is dit die verwerping van die dwahinge
waardeur die Nedorlandse kerke ‘ii tyd lank in beroering
was. Die Sinode oordeel dat hierdie uiteonsetting en
verworping uit die Woord van God geneem is en met die
belydenisse van die Gereformeerde Kerke ooreenstem.
Hieruit blyk dit duidehik dat mense vir wie dit allermins
betaamlik was, in stryd met allo waarheid, eeriikheid en
Iiefde die yolk die volgende wou wysmaak:
Dat hierdie leer ‘n oorkussing van die duiwel en die
sondige natuur en ‘n vesting vir die Satan is, waaruit hy
vir alle manse hinderlae opstel, die meeste verwond en
baio met pyie of van wanhoop of van sorgeloosheid
dodelik trof;
dat hierdie leer God tot outeur van die sonde, ‘n
onregverdige, ‘n tiran on ‘n huigelaar maak en dat dit niks
anders as die herleefde leer van die Stoisyne, Manigeers,
Libertyne on Moslems is nie;
dat hierdie leer ~ie mense sorgloos maak en dat hulle
huhle daardour verbeel dat, op watter wyse hulle ook al
leef, dit nie die sahigheid van die uitverkorenes verhinder
nie en dat hulle gevolghik sonder kommer allerhande
afskuwehike sondes kan doen;
dat dit die verworpenes nie tot sahigheid strek nie, selfs al
sou hulhe inderdaad ook al die werke van die gelowigos
verrig;
dat volgens hierdie hoer God enkeh en alleon dour sy
wilsbeshuit on condor oorweging of inagnoming van onige
condo van enigiemand die grootste deal van die wêreld
vir die ewigo verderf voorbeskik on geskep hot;

hierdie

16.3 DIE TEKS VAN DIE EPILOOG
Tot op hede was daar al twee Afrikaanse vertalings van
die belydenisskritte wat amptohik dour die Drie
Afrikaanse Kerke gebruik is; by albei ontbreek die
epiloog. Wylo dr C van der Waal van Pretoria hot in
1973 in sy kommentaar op die Dordtse Leerreëls sy eio
vertaling van die epiloog gogee. Dit is ongelukkig ‘n
taamlike lamp vertaling.
Die Generale Sinode van die Gereformeerde Kerke in
Suid-Afrika hot in 1988 besluit om die Besiult aan die
einde van die Loorreêls torug te plaas en so hot dit in
hierdie kerkverband se Psalmboek (waarin die
belydenisskrifto opgeneem is) verskyn. Dit is ‘n heel
leesbare vertahing wat die ollelango sinno van die
oorspronklike Nederlandse weergawe in korter stukkies
opgedeel hot. Die vertahing is soos volg:
16.4 VERTAUNG VAN DIE GEREFOR~EERDE KERKE

*
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BESLUIT

Die voorgaande is dan die duidelike, eenvoudige en

dat not soos die vorkiesing die fontein en oorsaak van die
geloof on van die goeio werke is, die vorwerping oak so
die oorsaak van die ongehoof on goddehoosheid is;
dat baio onskuhdige kinders van gelowiges van die
mooderbors woggeruk en op wreedaardige wyse in die
hel gegooi word, sander dat die blood van Christus of
hullo doop of die gobede van die kerk by huhhe doop vir
huhle tot voordeeh kan woes.
En watter baie ander soortgehyke bewerings is daar nie
wat die Gereformeerdo Korke nie ahheen nie aanvaar nie
maar ook van ganser harte verfoeil
Daarom doen hierdie Sinode van Dordtrecht in die Naam
van die Here ‘n beroep op almal wat die Naam van ons
Verhosser Jesus Christus gelowig aanroep, om die goloof
van die Gereformeerde Kerke nb te beoordeeh op grond
van hier en daar saamgeraapte hasteringe of op grond
van persoonhike uitsprake van verskeie ouer of jonger
heraars nie. Hierdie uitsprake word dikwehs sIege met
kwade bedoohings aangehaal of vermink en tot ‘n
verkeorde betekenis verdraai. Huhle moot eerder op grond
van die oponbare bolydenisse van genoemde Gerefor
meerde Kerke oordeeh en op grond van hierdie
uitoensetting van die rogsinnige leer wat met algemene
instemming van almal saam en van elke lid van die hole
Sinode afsonderlik vasgostel is.
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Vervoigens vermaan die Sinode hierdie iasteraars
ernstig dat hullo moot besof wattor swaar oordool van
God hulle oor hulleseif bring as huile teen soveel kerko
en teen die belydenisse van soveel kerke valse
getuienis gee, die gowetens van die swakkeres in
berooring bring en naarstiglik streef om by baio mense
die gomeenskap van die gelowigos verdag to maak.
Ten siotte doen hierdie Sinode ‘n beroep op aile
mededienaars in die evangeiie van Christus om hulie in
die behandoling van hierdie leer in die skole en in die
kerke vroom en gelowig to gedra. Huibo moot hiordie
leer sowel mondeling as skriftolik tot eer van die Naam
van God, tot heiligmaking van die lowe en tot troos van
die versiao harte uitiê. Hulle moot in ooreonstemming
met die Skrif nie alleen na die reöl van dio goloof dink
nie maar ook praat. Eindoiik moot hulle huile weerhou
van silo uitsprako wat die voorgoskrewe perke van die
ware strekking van die Heiiige Skrif oorskry. Sulke
uitsprake kan aan die skaamteiose dwaalberaars ‘n
gegronde redo gee om die leer van die Gereformeerde
Kerke slog te mask of te belaster.
Mag die Soun van God, Jesus Christus, wat aan die
regtorhand van die Vader sit on san die mense gawes
gee, ons in die waarhoicf heilig. Mag Hy hullo wat dwaal,
tot die waarheid lei en die lasteraars van die gesonde
leer die mond snoer. Mag Hy die getroue dienaars van
sy Woord die Goes van wyshoid en onderskoiding gee,
sodat ai hulle uitsprake tot oor van God en tot opbouing
van die hoorders mag strek. Amon.
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Die Algemeno Sinode dra dit aan die AKDB en AKLAS op
om vir die Algomene Sinode van 1994 ‘n advios uit te
werk waarvoigens die flnansiöle instandhouding van die
gemoonte en oredions as opdrag en verantwoordelikhoid
van die kerkraad voigons ‘n doeltreffende organisasie
binne die kerkstrukturo in die gemeonte nagokom kan
word. (Handolinge, Algemeno Sinode 1990:667).
17.2 WERKWYSE
in oorleg met die AKDB is ooroongekom dat die AKDB
oor hierdie saak aan die Sinodo vorsiag lower.

18. DDE GODSBESKOUDNG VAN DSLAM EN DDE
JODE
18.1 OPDRAG
Die Sinode verwys die beskrywingspunt na die
Kommissie vir Leer en Aktuele Sake vir studie en versiag
aan die volgende sinode. (Handelingo, Algemene Sinode
1990:680)
Die beskrywingspunt Iui soos voig:
Die Sinode van Suid-Transvaal versoek die Algemono
Sinode om dour sy Kommissie vir Leer en Aktuele Sake
‘n studio to maak van die Godsbeskouing van die Islam
en die Joodse godsdiens as huip vir golowige Christeno
in huile getuionistaak toonoor die Moslem on die Jode,
om hulle to bogelei tot die regte interprotasie van die Ou
Testament as getuienis van die Messias Jesus Christus.
(Agenda, Aigemono Sinode 1990:430).
18.2 INLEIDING

Hierdie Besiuit is dour die Sinode van Dordtrecht van
1618/19 by die beiydenisskrif gevoeg ten oinde sekoro
misvorstande en wanvoorstellings van die uitverkies
ingsleer, onder andere die fatalisme, af to wys. Hierdie
Besluit is vanweë ‘n onbekonde rode in vorige uitgawes
van die Afrikaanse vertaling van die Belydonisskrifte
weggeiaat. Die Algemene Sinodo van die Nod Geref
Kork van 1994 hot besluit om dit weer terug te plaas.
16.5 AANBEVEUNGS
16.5.1 Die Algemene Sinode beslult dot die “Besluit” san die
elnde van die Dordtse Leerreäis by silo nuwe uitgawes van die
Formuliere van Eenheld opgeneem meet word.

Die beskouing oor God iê aan die hart van olko
godsdiens. Wat ‘n mens gb van God, bepaai die
korninhoud van iou goloof en bepaal uitoindelik wie en
wat jy is. ‘n Mens so Godsbeskouing bepaal jou morele
en kuituur- waardes en vorm ook die kern van eike yolk
so lowens- on wereldbeskouing.
Van al die godsdiensto in die wêreid is die drie
monotoistiese godsdionste so beskouing oor die eon
Skoppergod, wat allos onderhou, die naasto aan mekaar.
Tog is daar radikale vorskiilo tussen die Christelike
trinitarioso Godsbeskouing en die unitariese, absolute
monotoIsmo van die Jodo en Moslems. Dit beInvloed
grootiiks die aard en karaktor van die drie godsdionste.

17. FDNANSDêLE DNSTANDHOUDDNG VAN DDE
GEMEENTE EN DDE EREDDENS

Histories was dit onder Israel dat ‘n absolute etieso
monoteisme na yore gotroo hot en neersiag gevind hot in
die Ou Testament. Dit was iots totaal nuut in die
geskiedenis van die mensdom. To midde van die
veolgodedom van die nasies rondom en in skerp
teenstolling met die monisme van godsdienste wat in eon
onpersoonlike kosmiese boginsei geglo hot, hot israel
eon persoonliko Skeppergod boiy wat ook God is van die
ganse heelal. Hiortoo is hulle gebring dour die
oponbaring, orvaring en verkiaring van Jahweh se
handelinge in die goskiedenis.

17.1 OPDRAG

18.3 DIE GODSBESKOU1NG VAN ISRAEL

16.5.2 Die Algemene Sinode aanvaar die vertaling van die
“Besiult” van die Gereformeerde Kerke In Suid-Afrika en dra dit
san die ASK op om oor die koplereg daarvan to onderhandel.
16.5.3 Die Algemene Sinode stel die Nederdultsch Kervormde
Kerk van Afrika, die Gereformeerde Kerke in Suld-Afrika en die
ander lode van die famiiie van Ned Geref Kerke in kennis van
hierdie besluit.

18.3.1 God is ewig
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Talle Psalms rnaak melding van die felt dat God van
ewigheid tot in ewigheid die eon ongeskape en
onveranderlike God is.
18.3.2 God Is een persoonilke wese
Die hart van Israel se geloofsbelydenis asook die latere
JudaIsme is die Shorna in Deut 6:4: “Luister, Israel, die
Here is ons God, Hy is die enigste Hore~. Hy is nb ‘n
naamlose, onpersoonlike kosmiese beginsel nie, maar
‘n persoon wat by name geken word. Hy is JHWH wat
die God is van Abraham, Isak en Jakob en wat ‘n
verbond met sy yolk oprig. Hy het Horn in sy goedheid
aan sy yolk openbaar, rnaar bly tog die ondeurgronde
like wat ‘n mens nie van aangesig tot aangesig rnag
aanskou nb! God so eenheid staan teenoor die
veeigodedom van die nasies. Die één God, gee één
wet, versamel één yolk en onderhou die één wêreld wat
aan Horn behoort.
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Die Christehike Godsbeskouing bou direk voort op die van
die Ou Testament. Die Christene hot ahies boly wat die
Cu Testament van JHWH getuig hot. Die besoridere van
die Christelike beskouing lô egter in die ontdekking dat
Jesus van Nasaret die Here is, die Soun van die lewende
God. In Horn hot die voiheid van God gewoon en is God
ten voile openbaar. In Horn hot die geheimenis wat dour
die eeue lank bedek gebly hot, openbaar geword (Ef 3:29). In Horn hot die hell van God sigbaar geword en die
Koninkryk van God ‘n werkhikheid. Deel van die
gohoimonis is dat Christus nb net die Verlosser van die
Jode is nb, maar van al die nasies. Dit is ‘n blyo tyding
en seenryke boodskap vir die Jodo en vir al die nasbes
(Kol 1 :29v.).
Die gerogtigheid van God waarvan die wet en profeto
reeds getuig hot, is openbaar gemaak in die koms van
Jesus Christus (Rorn 3:21) dour Wie so soendood dit
moonthik geword hot vir Jode en heideno om dour die
geloof in Horn gored to word.

18.3.3 God Is skepper en onderhouer
Gen 1:1 begin met die woorde: “In die begin hot God
die hemel en die aarde geskep”. Hy is volkomo verhewe
bo die skepping en daarorn nie deol daarvan nb. God is
ewig, die skepping is verganklik. Sy yolk, die volkere en
die ganse skepping moot Horn loof want Hy hou alles in
sy hand.
18.3.4 God Is die helllge verbondsgod
Hy is nb ‘n veraf God nb want Hy tree in ‘n
verbondsverhouding met sy yolk. Hy woon in huile
midde is teenwoordig in die tempel. Hy tree op in die
geskbedenis soos duidelik bewys in die verhaal van die
uittog. Hy is ‘n God van liefde en barmhartigheid en
bernoei Horn veral met die swakkos en hulpoloses.
-

God is hoblig en verwag gehoorsaamhebd van die mens.
Hy haat die sonde en gee eon univorsele wet wat deur
almal gehoorsaarn moot word.
18.3.5 God Is bevryder en verlosser
God verbs sy yolk uit die slawohuis van Egipte. Hy
bevry ogter ook die armes, die blindes en die
gevangenes. Hy bovry mense van sonde, soifsug, haat,
hoogmoed, geweld en aibes wat die ware menswees
aan bando lê.
In die latere profete (vgl Jesaja 43:53) is daar
verwysings na die Knog van die Here in Wie God naby
aan sy yolk sou korn en Wie volkorne vrede en
voorspoed sou bring. Hy sou God so hg weerkaats na
die nasies en sy verlossing woes tot aan die eindes van
die aarde (Jos 49:6).
By Daniel is daar die Seun van die Mens wat God sou
bekendmaak aan die mense. So ontstaan ‘n
Messbasvorwagting
van eon wat sou kom as
lmrnanuol. Hy sou God op ‘n besondere manbor in sy
voikomenheid bekendmaak en verteenwoordig onder
die mense.
-

18.4 DIE ONTSTAAN VAN DiE CHRISTEUKE GODSBESKOUING

Daarby het Jesus die Troostor aan die kerk na sy
hemolvaart bolowe (Joh 16:7). Hierdie belofto is vervul
dour die uitstorting van die Hoilige Gees.
Op grond van hierdie hoiisgebeure wat in die goskiodenis
geopenbaar en dour die dissipels beleef is, hot die
Christelike triniteitsieer beslag gekry dour die getuienis
van die apostels. Dit betoken dat God Homself aan die
wêrold gegee hot dour die soenoffer van die Seun en dat
Hy in die harte van gebowiges woon dour sy
alomteenwoordige Gees.
18.5 DIE GROOT MISVERSTAND VAN DIE ISLAMITIESE
GODSBESKOUING
Mohammed wat as jong kameeldrywer met die Jodedorn
in aanraking was, ontdek die waarheid van die eenheid
van God en begin skerp reageer teen die Arabiese
veelgodedom van sy tyd. Hy verkondig Allah as die
enigste ware Skeppergod on verwerp die afgodediens as
‘n gruwol. Wat Moses dus vir die Israelioto betoken hot,
betoken hy vir die Arabiere.
Die kern van die godsdions van Islam draai om die leer
van die eenheid van Allah (Tawhid). Mohammed gryp
vohledig terug op die Joodse Godsbeskouing. God is
skopper en onderhouer, algenoegsaam, ewig on
alomteenwoordig. Hy is die begin en finale doel van ailos.
Elke aspok van Islam hou verband met die leer van God
so eenheid. Daarvan word die eenheid van die rnonshbke
lowe, van die Muslbm-gerneenskap (die Ummah) en van
die ganse skepping afgelei. God hot eon universolo wet
(Sharbah) aan die ganse mensdom gegoo. Die rnons hot
net eon doel on dbt Is orn aan God ondorworpe en
gehoorsaarn to woes. Mons, natuur en heelal is muslim
(onderworpe aan God so wil).
God hot sy wil in die Quran bekend gemaak. Daarom
moot die hoilige book as God se volmaakte oponbarbng
gerespekteer en gohoorsaam word.
God is transondent maar tog vorantwoordohik vir alles wat
plaasvind in die wéreld. God is met alles en almal, maar
is nie die somtotaal van alles soos in die monisme nie. Hy
gee sin en betekenis aan alles wat bestaan.
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Mohammed, wat oak met Christene in aanraking was,
hot ongelukkig die Christeliko verkondiging totaal
misverstaan. Dit moot daaraan toegeskryf word dat hy
in aanraking was met afwykende monofisitiose sektes
wat in die Arabiese woestyn ‘n kluisenaarsbestaan
gevoor hot. Dit veroorsaak dat Mohamrried die
Drie-eenheidsleer vorkeerd begryp hot. Hy hot Jesus
slegs leer ken as profeet rnaar nb as Seun van God nie.
Hy leer: “Allah is eon Hy verwek nie” (Sura 112:1). “En
sé nie Drie-enige nie. Maar staak dit. Dit is vir julIe
beter. Allah is ‘n enkelo God” (Sura 4:171). Hulle wat sê
“Allah is die derde van die drie, is ongelowig. Die
Messias, die Seun van Maria, was slegs ‘n
boodskapper” (Sura 5:73). Die Quran verwerp dus
uitdruklik die Drie-eenheid. Dit berus egter op ‘n
rnisverstand. Mohammed hot gedink die Christelike
Drie-eonheid bestaan uit God, die Vader, Maria en
Jesus. Die misverstand bet ook to make met die foit dat
“goes” in Arabies ‘n vrouiike woord is.
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18.7.2 Kragtens God so besondere openbaring in Christus
Jesus, aanbid Christono uit genade die onigsto ware
God: die drieonige God, Vader, Seun en Heilige Goes.
18.7.3 Jode en Moslems is web met die enige God besig,
orndat Hy met hulle besig is. Maar orndat hulle nie in en
dour Christus na Horn kom nie, moot daar gesê word dat
bulb Horn nie op die ware manier aanbid nie.

-

Mohammed aanvaar die rnaagdelike geboorte en
wonderwerke van Jesus. Hy is Mossias, boodskapper
van Allah en dienaar. Tog verwerp hy die kruisdood van
Jesus ten sterksto. Sura 4:157 leer: “Hulle hot horn
boslis nie doodgemaak nio; noe Allah hot Horn in sy
aanwosigheid verhowe”.
Van die Goes praat die Quran weinig en op plekke word
Hy met engele of die aartsengel Gabriel voroenselwig.
Hierdie fatale misverstand lei daartoe dat Islam die
rykdom van die Drie-eenheidsleer ontbeer. Vir hulle is
dit ‘n afskuwelike veelgodery. Daarmee hot hulle die
hart van God so verlossingsovangelie verloor en sy
inwoning in gelowiges prysgegee.
18.6 GETUIENIS TEENOOR JODE EN MOSLEMS
Die Godsbeskouing van Jade en Moslems lê baie naby
aan mekaar. Hoewol huile ‘n geloof in die een
persoonlike Skeppergod boly, ken hulle Horn nie in sy
voIle verlossingsgenade nie en is hulle nog steeds vor
van Horn af. Christus hot irnrners gesê: “Niernand kom
na die Vader behalwe dour My nie” (Joh 14:6). Waar
beide Christus as Messias on Verlossor verworp, is dit
duidelik dat ons in die ontrnoeting on gosprek met
hierdie godsdienste voral sal moot konsentreer op die
persoon van Christus en op die work van die Heilige
Goes wat geloof in Christus in mense so harte work.
Golowigos wat aan hierdie gesprek wil deelneern, sal
aan twoe veroistes moot beantwoord. Eerstens sal hullo
‘n goeie kennis moot he oar wat Jade en Moslems van
God, Christus en die Heilige Goes sê. Hiervoor sal hulle
besondere skoling moot ontvang. Tweodens sal gob
wigos in hullo voorbeeld, bewenswandel en gosindhede
moot toon dat Christus ‘n lewendo werklikheid in hulle
lewens is. Getuionis oor Horn sander ‘n lewe vir Horn
sal nie help orn menso na goloof in Horn to lei nio.

18.8 AANBEVEUNGS
18.8.1 DIe Algemene Slnode asnvaar die versiag as rlglyn ten
opsigte van die Godsbeskoulng van Chrlstene, Jode en ~osiems.
18.8.2 DIe Algemene Sinode dra dlt san die Algemene
Kommissie vir Leer en Aktueie Sake op cm voort to gaan met die
studio oor die Godsbeskouing van Christene, Jode en ~oslems.
18.8.3 Die Algemene Sinode besef dat die probiematiek van
hierdie gekompliseerde vraagstuk diepsbnnige teoiogiese
besinning vereis en versoek die Algemene Kommissie vir Leer
en Aktuele Sake cm die cog in die sell to hou en advies te gee
wanneer omstandlghede In hierdle land vereis dat die kerk onder
bepaaide omstandighede sy getuienis moot lower.

19. HEMELVAARTDAG
19.1 OPDRAG
Die volgende beskrywingspunte is dour die Algomene
Sinode (1990) na AKLAS verwys:
19.1.1 Die Sinode (Wes-Kaap) besluit am die volgende
beskrywingspunt aan die Algemene Sinodo dour to stuur:
Om sy standpunt oor feesdae in heroorweging to neern;
om met die owerheid te onderhandel oar die moont
likheid om Hernelvaartdag as vakansiedag af te skaf;
om ‘n beroep op gemeentes to doen am Hernolvaartdag
as feesdag in stand to hou dour die Pinksterbyeenkomste
op Donderdagaand met Hernelvaartfees te begin
(Agenda, Algemene Sinode 1990:434).
19.1.2 Van die Moderatuur van Noord-Transvaal is die
volgende laat beskrywingspunt ontvang:
Die Algernone Sinode word versoek am hom uit te spreek
oar die status van Hernelvaartdag en, indien nodig, met
die owerheid in gesprek te tree sodat oak hierdie dag
statutêr bepaab word as ‘n Christelike feesdag, naas
Kersdag en Goeie Vrydag. (Handelinge, Algemene
Sinode 1990:472)
19.2 AGTERGROND
Beide beskrywingspunte is waarskynlik na aanleiding van
die
besproking oar Spesiabe Feesdao (Agenda,
Algernene Sinado 1986:58-59). Hier is die volgonde
standpunt herbevestig: “Die standpunt van die Bree
Moderatuur is dat amptelike kerklike feesdae saver
moontlik onaangetas moot bly” (Verw. A134/79).

18.7 GEVOLGTREKKINGE
18.7.1 God openbaar Homself in sy aigemene
openbaring aan able mense (Ram 1:1 8vv; Rorn 2:14ev).
Kragtens die verduistering van die sonde verteken albe
rnense egter die openbaring van Gad.

Die opvallende is dat die twee beskrywingspunte eintlik
presies die teenoorgestelde bepbeit.
19.3 PRINSIPiEEL
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Die Christelike siening van die mens leer in die eersto
plek dat die mens as ‘n eenheid van liggaam, siel en
gees gesien moet word. Vir elk van die aspekte van
menswees moet ruimte geskep word, sodat die mens
waarlik mons kan wees soos God dit bedoel het. Die
kerklike bediening moot biding gee in die bevrodiging
van die geostelik-godsdienstige behoeftes van die mens.
Verder moet die mens nie net as ‘n indiwiduele wese of
‘n sosiale wese gesien word nie. Indiwidue met
gomeenskaplike bobange groepeer saam om aan hulle
behoeftes te voldoen. Die Christelike kerk het as
sodanig, as ‘n unieke groep van mense, eie behoeftes
waaraan aandag gogee moet word. Die besondere
heilsgebeure van Christus so geboorte, kruisiging,
opstanding, hemelvaart en die uitstorting van die Heilige
Gees is hier van deursiaggowende belang.
Spesiale feesdae moot rekening hou met die
ekonomiese werklikhede van ‘n samebewing en nb
ongesondo arbeidspraktyke aanmoedig wat lei tot ‘n
verlies aan inkomste, maatskaplike uitwasse soos
ledigheid, dronkenskap en gesinsverbrokkebing nb.
Spesiale feesdao waarop wel ooreengekom is, moot
sover as moontlik sinvol gespasieer woes dour die jaar.
Die feesdag moot werklik ‘n feestelike karakter dra. Die
spesifieke saak waarvoor die dag afgestaan word, moot
gemeenskaplik op ‘n feestelike wyse gevior word.
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As na die huidige viering van Homelvaart gekyk word,
word daar tot die gevoigtrekking gekom dat die feestelike
karakter van die dag in die kerkiike geledere nie na
wenso tot sy reg kom nie. Hemelvaartdag is vir die
meerderheid mense gewoon ‘n vakansiedag wat as deeb
van ‘n iangnaweek gosien en ervaar word. Verder hot dit
ook ‘n nadeiige invboed op die ander bebangrike
godsdienstige vieringe rondom Pbnkster in die gebedere
van die Ned Geref Kerk. Ter wille van die bohoud van die
geesteliko aard van die dag kan die kerk as ‘n getuienis
van dit waarin hy gb, nie verder aandring op
Hemelvaartdag as ‘n openbare vakansiedag nb.
19.5 MN~EVEUNGS
Die Abgemene Slnode besluit:
19.5.1 Daar bestaan goon ultdrukibke ~ybelse gronde vlr die
handhawbng van Hemelvaartdag as ‘n openbare vakansiedag nb.
Nogtans beskou die Sinode die historiese gebruik in Chrlstebike
lando cm die dag as ‘n vry dag to slon cm die helisgebeure
feestoilk to vior, as ‘n bolangriko Chrlsteiike getulenis in die
openbare lowe.
19.5.2 Die Aigemene Sinodo roep gemeentes op cm die
hoilsgebeure van Hemelvaart op ‘n feestebike wyse to vier en
moedig lidmate aan cm daaraan deeb to foam.

20. DNDEKS VAN BESLU~TE OOR LEER EN
AKTUELE SAKE

19.4 HEMELVAARTDAG
20.1 OPDRAG
Die kerkiike herdenking van die dag kan na die tweede
eeu na Christus toruggevoer word. Die eerste amptelike
vermelding kom uit die derde eou (Constitutiones
Apostolicae). Die dag word aan Clemens Romanus
toegeskryf. Die vyftig dae tussen Paasfees en
Pinksterfees word as vreugdedae herdenk waarop seifo
daagiiks die nagmaab gevier is. Die veertigste dag,
Hemelvaart, is dan as ‘n besondere vreugdedag
gevier. Hierdie gebruik is dour die Roomse Kerk dour
die middeleeue in stand gehou. Die Hervormers van die
1 6e eeu hot nie veel erg aan die kerklike feesdae gehad
nie. Die Sinode van Dordrecht (1578) hot net Sondag as
kerklike feesdag bepleit. Die Sinode van Dordrecht
(1618-19) het Hemelvaart erken as ‘n opsionele kerklike
feesdag naas Kersfees, Paasfees en Pinksterfees. Op
Hemelvaartdag was dit dan die gobruik om ‘n kerkdiens
to hou on die heilsgebeurtenis feestelik to vier.
Die sakraal-kerklike karakter van die dae hot in die
moderne tyd nie aan die proses van sekularisasie
ontkom nb. Gelowiges worstel opnuut met die vraag of
hierdie proses nie juis meegebring hot dat die
kerkiik-godsdienstige feesdae huibe feestelike karaktor
ingeboet het en so huile besondere betekenis verioor
hot nio.
As Christelike feesdag waarop eon van die sentrale
heilsgebeuro, naamlik die hemeivaart van Christus,
herdenk word, is hierdie dag as Christelike feesdag
ononderhandeibaar. Die vraag is egter of die feit dat
Hemelvaartdag ‘n openbare vakansiedag is, die karaktor
en inhoud van die dag bevorder of benadeel. Vir bale
jare was Hemelvaartdag in elk geval ‘n gewone
werksdag en die heiisgebeure is die aand feestebik
gevier.

Die Sinode dra dit aan die Aigemene Kommissie vir Leer
en Aktuebe Sake op om ‘n gokoördbneerde indeks van able
besluite van die Aigemene Sinode oor leer en aktueie
sake op to steb.
Die Sinode versook die Algemene Kommissio vir Leer en
Aktueie Sake om uittreksels ubt die notules van ab die
Sinodabe Kommissies vir Leer en Aktuele Sake, na
ontvangs, aan at iaasgenoemde Kommissies vbr iniigting
dour to stuur. (Handebinge, Abgemene Sinode 1990:680).
20.2 WERKWYSE
Daar bestaan nou ‘n gerekenariseerde indeks van
besiubte van die Abgemene Sinode oor Leer on Aktuele
Sake. Enige persoon of instansie wat versiae of besluite
van die Aigemene Sinode oor Leer en Aktueie Sake
benodig, kan met die Predikant in Sinodabe Diens in
verbinding tree.
Die skakeiing met Kommbssies van Leer en Aktuele Sake
van die sinodes vind gereeicl piaas. Sodoende word
werksaamhede gekoordineer, onnodigo dupiisering
uitgeskakel en die kragte, kennbs en insbg van
kommissbelede effektief bonut.

21. KAPELAANSDD ENS
21.1 OPDRAG
21.1.1 Die Sinode besbuit om in die big van bogonoemde
(hier word verwys na beweerde probbeme wat
dienspiigkapeiane in die weormag ondervind hot) dit aan
die Algemene Kommissie vir Leer en Aktuebe Sake op te
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dra om op alle tersaaklike aspekte rondom die ander
kapelaansdienste ook verslag te lewer. Dit sluit onder
andere in:
*1
Die profetiese
veiligheidsdienste.

getuienis

binne

die

betrokke

21.3.5 In 1970 is die eerste ooreenkoms tussen die kerk
en die Departement van Gevangenisse “insake die
aanstelling van ‘n Direkteur van Geestelike dienste sowel
as ander vol.. en deeltydse geestelike workers” (Agenda,
Algernene Sinode 1970:49) goedgekeur.

*2 Die hiorargie in die magte.

21.3.6 Hierdie ooreenkornste asook verslae van die
onderskeie kapelaansdienste is telkens in die verslag van
die Breê Moderatuur aan die Algemene Sinode voorgelé.

21.1.2 Die Sinode dra dit aan die Algemene Kommissie
vir Leer en Aktuele Sake op am die ooreenkoms tussen
kerk en staat met betrekking tot die posisie van
kapelane opnuut te ondersoek en teologies te beoordeel
met rapport en aanbeveling aan die volgende Sinode.
(Handelinge, Algemene Sinode 1990:550, pt 4).

21.3.7 Die kommissie wat die sake tans hanteer hoot die
Subkommissie vir Kapelaansdienste. Sedert 1974 het die
Kapelaan-Generaal (Hoofkapelaan) van die onderskeie
dienste in adviserende hoedanigheid sitting verkry.

21.2 INLEIDING
Ten tye van die samestelling van hierdie versiag, was
daar nog onsekerheid oor sekere aspekte wat
betrekking het op die toekoms van die kapelaansdiens.
Die Kommissie het aanvaar dat moontlike veranderinge
na afloop van die verkiesing kan plaasvind. Hierdie
verslag is dus geformuleor op grand van die
omstandighede voor die algemene verkiesing van 1994.
21.3 HISTORIESE AGTERGROND
21.3.1 Reeds in 1938 is met die Departement van
Verdediging onderhandel oor die beroep van ‘n
veldprediker. Die konsepooreenkoms is deur die
Minister van Verdediging goedgekeur op 18 Julie 1938,
maar dit het daar doodgeloop. In 1940 is ‘n militêre
gemeente op Voortrekkerhoogte deur die Transvaalse
Sinode gestig. Ds AGO Coertse is toe met ‘n spesiale
ooreenkoms beroep. Hierdie ooreenkoms is sedert 1948
toegepas vir die beroep van alle veldpredikers. Na ‘n
lang reeks onderhandelinge is deur die Minister van
Verdediging ‘n konsepooreenkoms vir die beroep van
alle veldpredikers aan die vier moderature voorgelê, en
dit is later deur die sinodes bekragtig. (Agenda,
Algemene Sinode 1962:129)
21.3.2 Die Algemene Sinode het vervolgens die
ooreenkoms bekragtig en aangevul (Handelinge,
Algemene Sinode 1962:249) Die ooreenkoms het onder
andere bepaal dat:
Die kerkraad ‘n veldprediker beroep uit ‘n groslys van
*

3 name;
die Departement stel die veldprediker aan met
*

offisiersrang;
die veldprediker word medeleraar in die beroepende

21.3.8 Die Broë Moderatuur en tans die ASK hanteer
spoedeisende sake, byvoorbeeld die leraarspos oor
geestelike bearbeiding van lede van die Nasionale
Intelligensiediens
(Handelingo,
Algomene
Sinode
1990:542, pt 9.5).
21.3.9 Hieruit kan afgelei word dat die ooreenkomste tot
stand gekom het met die wedersydse skakeling en
goedkeuring van die kerk en die staat en dat die
Algernene Sinode op die hoogte gehou is van aIls
verwikkelings. Die huidige praktyk is ook nérens as
gevoig van enige Skrifbeginsel afgewys nie.
21.4 SITUASIE soos op 1 ~IAART 1994
21.4.1 Weermag
Die Kapelaansdiens van die SA Weermag is
ondersteuningsdiens wat direk ondor die Hoof van die
Weermag ressorteer. Die KpIn-genl is lid van
Verdediging-Bevelsraad asook die -Stafraad van
Weermagsdeel.

‘n
SA
die
die

Op kommandementsvlak is die kapelaan doel van die
bestuurskader en op eenheidsvlak is die kapelaan deel
van die ordergroep.
Elke kapelaan in die SA Weermag is aan ‘n gemeente
binne wie se grense die eenheid val, gebonde. Dit wil sê
geen kapelaan kan as kapelaan dien sander am aan n
gemeento gobondo to woes nb.
Elke kapelaan hot die opdrag om horn tot sy primére
taak, naamlik die godsdionstige versorging van sy
lidmate, to bepaal. Verder tree hy op as ‘n skakel tussen
lidmate van ander kerke en hullo predikante.

*

gemoento;
die Departement “vind” sy besoldiging;
die veldprediker is onderhewig aan kerklike opsig en

Behalwe vir die 12 stafoffisiere, dra al die kapelane ‘n
unieke kapelaanskenteken.

militêre dissipline;
die Departement kan die veldprediker tydelik verplaas.

Die gewone offlsiersrang wat die dienspligkapelane gedra
hot, is reeds drie jaar golede afgeskaf. Die kapelane wat
militêre range dra (bg 12) doen dit met die oog op die
uitoefening van die professionele lynfunksie.

*
*

*

21.3.3 By dieselfde sinode word “die aangeleenthede in
verband met kapelane” aan die Breö Moderatuur
opgedra. (Handelinge, Algemene Sinode 1962:255). Die
Breë Moderatuur het ‘n sub-kommissie aangewys om dit
te hanteer.
21.3.4 In 1966 is die eerste ooreenkoms tussen die kerk
en die Polisiedeparternent (Minister van Justisie)
goedgekeur (Agenda, Algemene Sbnode 1966:493).

Binne kapelaansverband is alle kapelane egter gelyk.
21.4.2 Korrektlewe dlenste
21.4.2.1 Teak

LEER EN AKTUELE SAKE/6S

77
Die missie van die Direktoraat Godsdienssorg is om
GodsdIenssorg aan personeel en persona onder die beheer van
die Departement van Korrektlewe Dienste to lewer in
vennootskap met kerke/gelowe en ander roispelers.
Kapelane is bestuurders van godsdienssorgprogramme
en het ook ‘n pastorale verantwoordelikheid ten opsigte
van personeel en hulle afhanklikes, gevangenes,
korrektiewe toesiggevalie en parolees.

Die Kommissaris kan na gelang die behoeftes in die Mag,
en op aanbeveling van die Hoof: Kapeiaansdienste, ‘n
persoon van enige erkende kerk as ‘n kapelaan benoem,
op voorwaarde dat die kerk daarom aansoek gedoen hot
en onder die voorwaardes van hierdie Staande Order.
Die aanstolling van kapelane en die organisasie en
beheer van die kapelaansdiens in die SA Polisie word
deur ‘n senior kapelaan, bekend as die Hoof: Kapelaans
dienste, behartig.

21.4.2.2 Piek
21.4.3.3 Die aanstelilng van kapelane
Die dra van militére rangkentekens dour kapelane in die
Departement is uitfasseer en slegs eon kapelaan wat
voor die uitfassering van rangtekens as streekkapelaan
dit gedra hot, dra nog die rangkeritekens.
Die pos van Kapelaan-generaal (rang van generaal
majoor) is verander na Direkteur Godsdienssorg (met
protokol-status van brigadier) en gevul dour ‘n predikant
van die Ned Geref Kerk. Daar is slegs een Ned Geref
Kerk-kapelaan in die eon pos van Adjunk-Direkteur
Kapelaanstafdiensto by die Hoofkwartier.
Twaalf uit negentien van die ander kapelane in die
stroke is van die Ned Geref Kerk en is as
streekkapelane verbonde aan die kantore van die
streekkommissarisse en bedien elkeen ‘n kapelaansarea.

Kapelane word met die uitsluitlike goedkeuring van die
Hoof: Kapelaansdienste in oorleg met die kerklike
owerheid waaraan die kapelaan behoort, dour die SA
Polisie aangestel en besoldig.
21.4.3.4 DIe drag van kapelane
Die drag van kapelane word dour die Hoof: Kapelaans
dienste, in oorleg met die Kommissaris van die SA
Polisie, neergelé.
Die kapelaan so besondere amp as geestelike vereis dat
hy dour die dra van dieselfde uniform hom ten voile met
die SA Poiisie identifiseer.
2 1.4.3.5 Funksies van die Kapelaansdlens

21.4.2.3 Wyse van beroeping
21.4.3.5.1 Departementeel
Die wyse van beroeping vind plaas volgens die
ooreenkoms tussen die Departement en die kerk. Dit
geld ook ten opsigte van die oorplasing van ‘n kapelaan.
21.4.2.4 Plaasllko gemeente
Kapelane is medeleraars van die gemeente hinne wie
so grense hulle woonagtig is of waar die gevangenis
ressorteer en waar hulle kantore is. In samewerking met
kerkrade word die verantwoordelikhede van die
kapelane in die gemeente ten opsigte van die gemeente
bepaal.

Die kapelaan is ‘n bedienaar van die Goddelike Woord in
die gespesialiseerde bedieningsomgewing van die SA
Poiisie. Met inagneming van elke lid so vryheid van
geloof/godsdiens, versorg en bedien hy alle lede geestelik
ongeag ras, kerkverband of geloof. Die kapelaan is ‘n
deelnemer can die hestuur en heplanning van die
werksaamhede van die SA Polisie en staan in ‘n noue
verhouding met die bestuur op alie vlakke, en het direkte
toegang tot alle bevelvoerders.
21.4.3.5.2 Kerkllke funksies van die kapelaan

In twee gevalle moos die koppeling aan ander
gomeentes gedoen word vanweö ‘ri ongeneentheid van
die kerkrade van die plaaslike gemeente om kapelane te
beroep.

Benewens die voorafgaande funksies in polisieverband, is
die kapelaan ook, om ‘n geordende predikant to bly,
verantwoordelik vir sekere beperkte diens aan die
kerk/gemeente waaraan hy verbonde is.

21.4.3 Polisle

Hierdie funksies word vooraf per ooreenkoms met die
bepaalde plaaslike kerklgemeente gereöl, ten einde die
diens van kapelane aan die SA Polisie as werkgewer te
beskerm.

21.4.3.1 Departementele beleld van die kapelaansdlenste
Vanweê die
geestelike en
iede van die
dienste gestel
diens aan.

lewensgevaar en ingrypende morele,
liggaamlike lewenseise wat daagliks aan
SA Polisie in die uitvoering van hulle
word, stel die SA Polisie kapelane in sy

21.4.3.2 DIe organisasle van die kapelaansdienste
Die Kapelaansdienste vorm deal van ‘n deal van
Menslike Hulpbronbestuur, maar die Hoof: Kapelaans
dienste handhaaf ‘n oop kommunikasiekanaal met die
Kommissaris van die SA Polisie.

21.5 HERSIENING VAN OOREENKOMSTE
Die ASK het volgens die besluit van die Aigemene Sinode
(Handelinge,
Algemene
Sinode
1990:715)
die
ooreenkomste hersien en sover moontlik eenvormig en
geiykluidend geformuleer. Die ooreenkomste is toe deur
die kerk en die staat aanvaar en onderteken (1993/94).
Die kapelaan ontvang by iy beroep ‘n aangepaste
beroepsbrief en indien hy die beroep aanvaar, teken hy
die ooreenkoms met die Departement.
21.6 BEOORDEUNG VAN DIE OOREENKOMSTE
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21.6.1 Die Kerk van Christus het die unieke roepirig om
die Woord van God aan alle mense to verkondig. Verder
het die kerk ‘n onvervreembare verantwoordelikheid om
sy lidmate geestelik te versorg. So is die kerk dan ook
genoodsaak om voorsiening te maak vir die bediening
van groot groepe lidmato soos studente, gevangenes,
dienspligtiges ens en het kategoriale bediening sy
boslag gekry. Daarmee is erkenning gegee aan die foit
dat konsentrasies van lidmate volgens hulle behoeftes
en situasie gespesialiseerde aandag vra en ‘n
oiesoortige en toepaslike bedioningspatroon rogverdig.
Die gebruik van kapolane hot dus ontstaan omdat die
kerk in die behoeftos van lidmate, wat in ‘n besonder of
buitengewone situasie verkeer, beter wou voorsien.
21.6.2 Dit is vir die kerk noodsaaklik dat die inwendigo
roeping van die leraar opgevolg word met die
uitwendige roeping deur ‘n kerkraad. So word die
kapolaan dan ook in die meesto gevalle kerkUk beroep
en bevestig deur ‘n kerkraad van ‘n bepaaldo gemeente.
Omdat die werkstorrein van die kapelaan egter
oorvlouel met die van ‘n staatsdepartoment, moot die
vorhouding tussen kerk en staat duidelik omskryf word.
Sodoende hot die ooreenkoms tussen kerk en staat
ontstaan waarin wedersydse regte en pligte uitgospol
word. Die doel van die ooreenkoms is om to verseker dat
staat en kork hulle eiosoortigo Godgegewo roeping
nakom. Dit is dus korrek dat die leraar so taak via die
kerkliko beroepsbrief en die ooreonkoms bopaal word.
21.6.3 Die kapolaan word, soos in die Kerkorde bepaal,
dour ‘n kerkraad uit ‘n groslys beroep. Dit is ogter die
samestelling van die groslys wat bevraagteken word.
Slogs drie name word na oorleg met die staat en die
kerkraad voorgolê. Die optredo word genoodsaak dour
die gespesialiseerde ampswerk wat verrig moot word.
En alhoewol alle gelegitimoordes in beginsel as
kapelaan beroepbaar is, moot die vraag gevra word of
hiordie porsoon bekwaam is vir die andersoortige work
en ook of hy sal inpas in die milieu van die staats
departement. Daar moot dus keuring plaasvind.
Die staat vereis dat alle moontlike kapelane volgons
hulls sekerheidsbepalings geskik verklaar moot word.
Keuring van kandidate is ‘n noodsaaklike en algomene
gebruik wat ook in die geval van ‘n kapelaan sinvol is.
Dit staan immors die beroopo kapelaan vry om vir die
boroop on aanstoUing to bedank. Hiordie wyse van
beroeping verondorstel dus wel dat die kerkraad ‘n
kouse uitbring, alhoowel dan uit ‘n groslys van drie
persono. Om groter tevredenhoid by die beroepende
kerkraad to weeg te bring, kan die groslys vergroot word
na 5 of 6 name.
21.6.4 Indien die voorafgaando aanvaar word, skep die
verplasing van kapelane ‘n probleom. Dan word slegs
eon naarn aan ‘n kerkraad voorgelê vir ‘n “ja” of “nee”
stem. Die wesenlike van beroeping, naamlik die keuse
van eon naam uit ‘n groslys, vind nie plaas nio. Hierdie
reeling hou wel die kapelaan verbonde aan ‘n gomeento
on gee aan die kapelaansdionsto ‘n oplossing wanneor
groot groope lidmato verskuif word. Om grotor
tevredenheid to bring, kan dit oorweeg word dat
kapelane ~at eon maal as kapelaan boroep is en dit
aanvaar hot, daarna verplaas kan word on op ‘n
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andor wyse met ‘n gomeento geskakel kan word. Die
kapelaan by die Nasionale Intolligensie word tans so
aangestel.
21.6.5 Die staat voorsion tans die lewensonderhoud van
‘n kapelaan omdat hy sy dions binne die workstorrein van
‘n staatsdepartement lower. Dit hot ontstaan as gevolg
van die verantwoordolikheid van die staat om in die
geestelike behoeftos van govangenos, dienspligtiges, ens
to voorsien. Soos wat daar bolastinggeld aangewend
word vir Iiggaamlike behoeftos, sport en ontspanning, kan
dit ook aangowend word vir geestelike versorging. Die
kerk kan egter nooit sy eie verantwoordelikheid ontduik
nie en bly primer verantwoordelik vir die lewensonder
houd van sy predikante. Die kerk sal gereed moot woes
om in die toekorns hiervoor ‘n grotor bydrao to lower.
Hierdie voorsioning dour die staat, moot natuurlik
onvoorwaardolik woes ton opsigte van die inhoud en aard
van die geestoliko versorging. Op goon wyso mag die
boodskap van die Woord gebind word dour eise van die
staat nie.
21.6.6 Dit is vir die staat belangrik dat die kapelaan by sy
rangstruktuur inskakel en sy uniform dra. Die reeling gee
aan die kerk die voorreg tot inspraak on bediening tot op
die hoogste vlak en hou sekerlik groot voordoel in vir die
geestelike versorging van lidmate. Die hierargie in die
magte skep egtor ook probleme. Die felt dat die kapelaan
‘n rang dra, kan moebring dat ‘n lidmaat minder genoê
voel om met hom oor sy geestelike nood to praat. Vir vole
word die Bybelse beginsel van die gelykwaardigheid van
gelowiges en evangeliodienaars daardour aangotas. Die
beswaar is veral dour dienspligkapelar,o geoppor. Die
gevaar van hierargie as gevolg van range moot erken
word, maar die teendeel word meesal in die
kapelaansdienste bewys, naamlik dat die kapelaan vir
meerdores en minderes toeganklik is.
Die foit van ‘n kantoor met stafoffisiero word vir die
organisoring van die omvangryke dienste noodsaaklik
geag. Al hierdie kapelane vorrig steeds ampswerk in
gemoontos.
Die dra van ‘n uniform hang saam met rang. Die bit dat
die kapolaan horn daarmee identifisoor met die spesifieke
mag wat hy boklee, hot positiewe en negatiewe gevolge.
So kan dit vir die gevangene ‘n bodreiging woes en hom
van sy vrymoedigheid ontneem. Dit moot ook erkon word
dat die kapolaansdionste die twee sake met groot
sensitiwiteit hanteer. Dit is belangrik om to onthou dat
nOg rang nég die uniform vir die kerk noodsaaklik is en
dat die kerk nb daarop aandring nie. Die eiesoortige rang
van kapelane in die SA Woormag is ‘n stap in die rogte
rigting asook die bepaling dat kapelane in die SA Polisie
uniform kan dra “waar dit vir sy dienslewering noodsaaklik
goag word.”
21.6.7 ‘n Beswaar wat dikwols geoppor word, is dat die
kapolaan nie sy profetiese gotuienis binne die betrokke
diens kan handhaaf nie. Sake soos rang, uniform, die
militêro klimaat, vorgoeding dour die staat, ens sou dan
meobring dat die evangeliedienaar nie moor vry is om sy
taak volgons die eise van die Skrif to volvoer nie. Hy word
‘n dienaar van die staat en hierdie verbintenis bosoodel
sy boodskap en pastoralo diens. Hy word dan ‘n
spreekbuis van die staat on is nie moor die profeet
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van die Here nb. Hierdie gevaar moot erken word.
Daarom het die kerk die verantwoordelikheid om sy
unieke opdrag en taak in die ooreenkoms met die staat
te verskans. Verder moet die soort optrede voortdurend
dour die kerk gemoniteer en getoets word. Hierdie
optrede deur die onderskeie kapelaansdienste kan
verseker dat hulle die vertroue van die kerk geniet.
indien dit wel duidelik word dat die staat die stem van
die kerk wil stiimaak, of die kerk vir sy eie doeleindes wil
gebruik en die wyse van versorging wil bepaai, sal die
kerk genoodsaak wees om sy ooreenkoms op to skort
on ander weö to soek om sy taak uit to voer.
In die huidige ooreenkomste word die kerk so taak om
sy roeping to vorvul, soos voig verskans:
bediening volgons die leer, tradisies en gebruik van
*

-

die kerk
kapelaan word dour ‘n kerkraad beroep
die Kapeiaan-generaai sien too dat die kapeiaan sy
*

*

bediening waarneem ooroenkomstig die gebruike van
die kerk
die kapeiaan werk onder toesig van kerkraad, ring en
*

sinode
die kapeiaansdienste verskaf oriënteringskursusse vir
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Algemene Sinodo van die Ned Goref Kerk (Agenda,
1978; Handelinge, Aigomene Sinode 1986:618). Qok by
die Algemene Sinode van 1990 hot ‘n versiag gedien van
die Kommissie vir Vernuwing in die Erediens, waarin
kinderkommunie bopleit word (Agenda, Aigemene Sinode
1990:208).
22.3 DIE ~EGRIP “KINDE~KOMMUNiE”
Die begrip ~kindorkommunie~ word op verskiiiende wyses
gebruik. Soms dub dit op doeiname aan die nagmaai dour
jong kinders wat vooraf ‘n oonvoudiger belydenis van
geloof afgelê het as die bolydenis wat van voiwasse
lidmate verwag word. in hiordio sin hot ook die
Horvorming die kinderkommunio beoefen. Soms word dit
ook gebruik vir deelname van kinders sonder vooraf
gaande bolydonis van geloof. Wat hierdie tweede gobruik
van die bogrip betref, kan nog woor onderskoid gemaak
word tussen die deelname dour jong kinders wat reeds
enigsins ‘n begrip hot van die betekenis van die nagmaai
on suigelingkommunie wat bokond was in die vroeê kerk
en die Middeieeue en tans nog beoefen word in die
Oosterse kork.

*

die bediening.

22.4 DiE NUWE TESTAMENT EN KINDERKOMMUNIE

21.6.8 Samevattend kan gesê word dat die inhoud van
die ooroenkomste en die wyse van bediening grootliks
bepaal word deur die goestelike ingesteidheid van die
staat. ‘n Neutrale staat kan sekerlik ander eise stel vir
geestolike sorg. Dit moot ook aanvaar word dat ander
godsdienste ook op sekere voordele sal aanspraak
maak. Dit alles kan die bediening dour kapelane
radikaal beInvloed. in die vorband moot dio stigting van
die Raad vir Christelike Kapolaansdiens (SAW) tusson
moor as 20 Christeliko kerke verweikom en ondersteun
word.

Verwysings na die wyse waarop die nagmaal gevier is, is
besonder karig in die Nuwo Testament. Behalwe die
berigte in die ovangeiios oor die instelling van die
nagmaai, is dit ointlik net 1 Kor 10:14-22 en 11:17-34 wat
na aanloiding van wanpraktyke in die gemeente, moor
uitvoerbg hierby stilstaan.

21.7 AANBEVEUNG
Die Aigemene Sinode versoek die ASK Se Subkornrnissie vir
Kapeieansdienste om horn op die hoogte te hou van
verwikkellnge in die verskiiiende kapeiaansdienste, on om die
ASK na gelang van ornstandighede to adviseer.

22. KUNDERS AAN D~E NAGMAALTAFEL
22.1 OPDRAG
Die Sinode besluit om die aangoleentheid van die
kinderkommunie na die Aigemene Kommissie vir Leer
en Aktuele Sake to vorwys vir studio on om in oorleg
met die AJK on AKE voorstello aan die volgonde Sinode
to doen (Handeiingo, Algomeno Sinodo 1990:620).
22.2 AKTUAUTEIT
Die tradisionole gebruik in Roformatoriose kerke om
doopiidmate eers na die aflogging van openbare
beiydenis toegang tot die nagmaal to vorleen, word tans
bevraagteken. Vorskiliendo kerke binne hierdie tradisie
Iaat deesdae ook jonger kindors too om die nagmaai to
gobruik. Binne GER-kringo word die afgoiope jaro
ernstig oor die saak besin. Reeds vanaf 1986 vorskyn
hiordio aangoioonthoid op die Agenda van die

Nêrons is daar sprako van enige beporking met
betrekking tot die ouderdom van die deelgenoto aan die
dis van die Hero nie. Sommige is wei van mening dat
Paulus so waarskuwing teen ‘n ongopaste cleeiname aan
die nagmaai per implikasie kinders uitsluit. Hierdie
interprotasie is egter uitors aanvegbaar. Later kom ons
hierop terug.
Soos in die geval van die kinderdoop, is daar goon
uitdrukIike voorbeeld van kindorkommunie (of vrouekom
muniol) in die Nuwe Testament nie. Dit word nóg beveel,
nôg aanboveel, nóg verbiod. Soos in die goval van die
kinderdoop, sal ook ton opsigte van die kinderkommunie
teoiogiese argumentoring en pastorale motbvering die
deurslag moet gee.
22.5 DIE KEiDELBERGSE KATEGiSMUS EN KINDERKOMMUNiE
Op die vraag (Sondag 30, Vr 81): “Wie moet na die
nagmaaistafei van die Here kom?”, antwoord die
Kategismus: “Huiie wat vanwoë hui sondes ‘n afkeer van
hulleseif hot, maar tog vertrou dat dit huile om Christus
wil vorgewe is en dat die swakhede wat nog oor is, met
sy iydbng en storwe bedek is; en die wat begeer om hulle
geioof hoe langer hoe moor to versterk en huiie lewe to
verbeter. Maar die huigelaars en die wat huile nie van
harte tot God bekeer nie, eet on drink ‘n veroordeling oor
huiieseif”.
Hierdie antwoord veronderstel kennis van die betekenis
van die nagmaai, maar om daaruit at to iei dat dit jonger
kinders diskwalifisoor, sou sekeriik ‘n oorspanning woes
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van die bedooling. Kiaarbiykiik het die Kategismus
voiwassenes in gedagte. Kinders kom hoegenaamd nie
binne die gesigsveld nie. Dit sou in elk geval ‘n fatale
misverstand wees om te reken dat jou Insig in die voile
betekenis van die nagmaai dien as kwalifikasie
daarvoor. Die strekking van die antwoord is voeleer dat
juis diegene wat goon verdienste hot waarop aanspraak
gemaak kan word nio, “kwalifiseer” vir die nagmaal. Wat
ons na die sakrament bring, is net maar ons groot
armoede (Calvyn).
22.6 ENKELE HISTORIESE PERSPEKTIEWE
Nie die geskiedenis nie, maar die boodskap van die
Bybel word binne die gereformeerdo tradisie as
normatief beskou. Dit geld selfs die kerkgeskiedenis
binne die Nuwe-Testamentiese periode. Niemand sal op
grond van die bit dat Timoteus gedoop en besny is
(Hand 16:13) die besnydenis vandag nog as verpligtend
beskou nie. Paulus self is bereid om Timoteus to besny,
maar weier dit in die geval van Titus (Gal 2:3). Nie
wettisisme nie, maar pastorale besorgdheid bepaal sy
optrede. Hierdie soepelheid is die resultaat van die
besef dat die letter op sigsoif doodmaak, terwyl die
Goes lewend maak (2 Kor 3:6). Ook wat die viering van
die nagmaal betref, is dit onmoontlik om die gebruike in
die Nuwe Testament vandag sonder moor na to boots.
Aangesien God sy Goes aan die kerk gegee het, is dit
egter leersaam en selfs noodsaaklik om kennis te neem
van die wyse waarop deur die eoue omgegaan is met
die problematiek van die kinderkommunie. Dit mag ons
help om eietyds en kreatief gestalte te gee aan die
nagmaaisviering.
22.7 DOOP EN NAGMAAL
Oor die wyse waarop mense in die Nuwe-Testamentiese
periode toegelaat is tot die nagmaal, bestaan verskil van
mening. Terwyl sommige oortuig is dat die doop ‘n
voorvereiste was vir toelating tot die nagmaal, bestaan
volgons ander die moontlikheid dat ook ongedooptes die
nagmaal gebruik hot. Aangesien nêrens in die Nuwe
Testament uitdruklik die doop as voorwaarde gestel
word nie, gaan daar ook vandag stemme op dat
ongedoopte kinders (by uit die anabaptistiese tradisie)
tot die nagmaal toogelaat moot word. In die Didaché
(begin 2e eeu) word ongedooptes ornstig gewaarsku om
hulle van die nagmaal to onthou, maar die waarskuwing
mag juis ‘n aanduiding woes dat die onthouding in die
voorafgaande periode nie vanselfsprekend was nie. In
die daaropvolgende periode was dit egter boslis die
gevestigde gebruik dat slegs gedooptes die nagmaal
mag vier.
Dat alle gedooptes dan ook inderdaad die nagmaal mag
gebruik, was tot ten minsto die 13o eeu vanseif
sprekend. Die nagmaal hot deel gevorm van die
inwyding tot die kerk en was die afsluiting en die
hoogtepunt daarvan.
Die suigelingdoop hot ook suigelingkommunie tot
gevoig gehad. Duidelike aanwysings van beide
gebruike stam uit die 3e eeu. Anders as in die Ooste
waar kinderkbmmunie tans nog plaasvind, hot dit in die
Weste verdwyn. Met die ontwikkeling van die
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transsubstansiasieleer is die nagmaal later aan al hoe
minder lidmate bedien en is dit ook al hoe moor van die
kinders onthou.
Die 4e Lateraanso Konsilie hot ‘n jaarlikse verpligte
kommunie voorgeskryf vir almal wat die jare van
onderskeiding (anni discrotionis) bereik hot. Sommige
moon dat hierdie bosluit die kommunie van jong kinders
uitsluit, maar ander wys daarop dat as gevolg van die
afname in die gereolde gebruik van die nagmaal, hiordie
bepaling ‘n jaarlikse verpligting daartoe, maar geen
verbod bevat nie. Uit ‘n dokument van die begin 15e eeu
blyk dat suigelingkommunie tot in daardio stadium nog in
Utrecht voorgekom hot. Die priester sou sy wysvinger in
die wyn doop en drie maal in die mond van die suigeling
steek.
22.8 BELYDENIS EN NAGMAAL
Hoewel gedooptes in die vroeö kerk vanselfsprekend
toegang tot die nagmaal gohad hot, moet in gedagte
gohou word dat toegang tot die doop van volwassenes
voorafgogaan is dour katogetiese ondorrig wat in die 3e
eeu tot 3 jaar geduur hot. Daaruit blyk hoe ingrypond die
oorgang van die heidendom na die Christendom boskou
is. Hierdie uitgerekte kategese staan in skrillo kontras met
die praktyk in die book Handelingo. Op Pinkstordag word
na Petrus so preek 3 000 mense gedoop (Hand 2:41).
Dieseifde spoedige doop tref jy aan na die verkondiging
van die evangelie in Samaria (Hand 8).
Nadat die kinderdoop algemeen geword hot, hot die
oorspronkiike doel van die kategetiese onderrig as
voorbereiding tot die doop verval, met die gevolg dat dit
verdwyn hot. Wanneer die evangelie aan die Germane
verkondig word, leef die kategese weer op.
Na mate die gebruik van suigeling- on kinderkommunie
verdwyn hot, hot die sakrament van die bieg en die
konfirmasie ingoskuif tussen doop en nagmaal. Die
Reformasie wys hierdie twee sakramente af, maar plaas
die kategese en geloofsbolydonis wat oorspronklik
toegang tot die doop verleon hot, tussen doop en
nagmaal. Voortaan sal binne die kerke van die
Reformasie geloofsbelydonis ‘n voorvereiste woes vir die
ontvangs van die nagmaal.
Uiteraard het die klem op die belydenis die deolname van
heel jong kinders aan die nagmaal uitgesluit. Tog is
kinderkommunie in al die groot sentra van die Reformasie
beoefen hoewel die toelatingsleeftyd verskil hot en
meestal nie formeel voorgeskryf is nie. In Genéve was dit
waarskynlik in die omgewing van 11 of 12 jaar.
22.9 DIE AARD VAN DIE BELYDENIS
As toonvoeter teen die boskuldiging van die Anabaptiste
dat die kinderdoop naam-Christene kweek, ontvang die
belydenisaflegging (konfirmasie) ‘n besondor swaar
aksent by Bucer. Die subjektiwisme on indiwidualisme
waardeur die Nadere Reformasie, die Piétisme en die
Aufklärung gekenmerk word, het meegebring dat Bucer
moor invloed op die latere ontwikkoling gehad hot as
Luther en Caivyn. By Spener word die openbare
goloofsbelydenis ‘n belydenis van die persoonlike
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bekering. Die kiem op die subjektiewe geloof (tides
qua), bring moe dat die ouderdom waarop toelating tot
die nagmaal plaasvind, neig om verhoog to word. Die
Rooms-Katolieke objektiwisme daarentoen openbaar die
teenoorgestelde tendons, naamlik om die toelating to
vervroeg. In 1910 word dour middel van ‘n pouslike
dekreet die leeftyd vasgestel op ~ongeveer die sewende
Jaar”.

die inhoud van die sakrament is diesebfde bebofte wat in
die Woord aan ons toegesé word. Volgens Calvyn hot die
sakrament goon ander funksie as die Woord nb. Dit
verleon goon bykomstige sakramentele genade nie, maar
bevestig die bebofte, soos ‘n trouring (pand) die
boboftewoord van die bruidegom aan die bruid verseël
(Art 33 NGB). Dour middel van die sakrament waarborg
God sy bebofte met ‘n eed (Heb 6:17).

Aan beide die gevare van objektiwisme en subjek
tiwisme word in Calvyn so geloofs- en belydenis
beskouing ontkom. Anders as by Bucer bely die jong
Iidmaat nie sy persoonlike geloof nie, maar die kind bely
die goloof van die kerk. Nie die subjektiewo geloofsakte
(fides qua) nie, maar die objektiewe geloofsinhoud
(tides quae) word beklemtoon. Uiteraard word
eersgenoomde nio as onbelangrik beskou ni
maar
sonder die geloofsinhoud is die geloofsakte beg. Qor
die innerlike van die mens kan die kork in elk geval nie
oordeel nie. Die kind voeg hom/haar web bewustebik in
die geboofsgemeenskap van die kerk.

As “sigbare Woord” is die sakrament ‘n spesifioke modus
van Woordverkondiging. Dit maak nie God so onfeilbaro
Woord vaster nie, maar God gee dit in sy goedheid om
ons weifelende geboof in sy beboftewoord vaster to maak.
Waar die bebofte toegesê word, en deur die geboof
toogeëien word, mag die sakrament ontvang word. Dit
geld sowol die kind as die voiwassene. Waar die bebofte
ogter ontkon of gominag word, is die Woord en die
sakramont sonder enigo heibsbetekenis, maar dion
inteendeeb tot oordeel. Hoe sal ons immers ontkom as
ons so ‘n groot saligheid verontagsaam? (Heb 2:3).
22.10.2 Twee sakramente

Die boskuldiging dat die belydenisondersoek in Genévo
intellektualisties sou woes, is die vrug van die skeiding
tussen die objektiewo kennis en die subjektiowo
vertroüe wat stam uit ‘n latere tydperk. Inderdaad is
volgens Calvyn so beroemde definisie die geboof ‘n
“vaste en sekere kennis van Gods welwilbendheid joons
ons, wat gegrond is op die waarheid van sy genadige
belofte in Christus”, maar hierdie kennis dra ‘n
eksistensiële karakter en sluit derhaiwo reeds die
vertroue in.Torselfdertyd bring die aksent op geloof as
konnis moe, dat die genade nie misties-sakramen
talisties verstaan word nie, maar as ‘n toesegging wat in
die boboftes van die Woord na ons kom.
22.10 ENKELE TEOLOGIESE PERSPEKTIEWE
22.10.1 Woord en sakrament
Indien die hegte band tusseri Woord en sakrament
bosgelaat word, is die rosultaat enersyds inteUektuabisme
en andersyds sakramentalisme.
Die Reformasie verstaan die Woord nio bboot as ‘n bron
van betroubare informasie oor skepping en verlossing
nie, maar die primêro funksie van die Woord bestaan
daarin dat dit dour die Heilige Gees, die heil wat daarin
verkondig word, terselfdertyd skenk. Die Woord kom na
ons as vonnis en vryspraak. Die Woord veroordeeb en
vergeef. Nie asof die Woord op sigself oor enigo
magieso krag beskik nie, maar God self kom in die
Woord aan die woord. Die Woord is moor as informasie;
dit is prokiamasie van die heN van die Koninkryk. Die
Woord is moor as medodebing oor die heil; dit is
modedeling van die heil. Met die bebofte-karakter van
die Woord word bedool dat die ewige lewe aan ons
toogesê word. Volgens Cabvyn druppel onder die
evangelieverkondiging saam met die stem van die
prediker, die heiligo blood van Christus op ons neer en
staan die paradys voor ons oop.
Die feit dat volgens die Reformasie die Woord prim~r en
die sakrament sekondêr is, betoken nie dat
laasgenoemdo as onbelangrik beskou word nie, want

Die beboftes van die evangelie is vir die golowiges en
hulle kinders (Hand 2:39). Derhalwe hot die Reformasie
met glood die kindordoop verdedig en die kinder
kon~imunie beoefen. Tog is dit opvallend, dat anders as in
die geval van die kinderdoop, huble in die goval van die
kinderkommunie soveel kbem plaas op katogese en
bogrip. Boide sakramente hot immers dieselfde inhoud,
naambik die beloftes van die Woord.
Hoewel nie ten opsigte van Inhoud nie, is daar tog verskil
van aerd tussen die twee sakramente. Beide is
heilsmiddebe waardeur die redding aan ons toegese word
en sodoende dien dit tot versterking van ons weifebende
geboof. Maar terwyb die doop die sakramentele inlywlng is
in die genadoverbond, is die nagmaal die sakrament van
die Inblywbng in die verbond. Daarom is die doop eenmalig
en die nagmaab meormabig. Die oenmalige deurtog dour
die Rooi See dien vir Paulus as ‘n tipo van die doop (1
Kor 10:4), torwyl die herhaabdo manna uit die homeb on
water uit die rots wat (volgens rabbynse tradisie) “met
hulbo saamgegaan hot” (1 Kor 10:4), dien as tipe van die
nagmaal. Die nagmaab begebei die gelowige dour die
aardso woostynreis on staan in diens van ons geestoliko
oorlowing. Die Roformatoriese gebruik om die riagmaal to
koppol aan geestobike onderrig maak derhabwo goeie sin,
verab indien in gedagte gehou word dat andors as tans,
die kategoso nie net pbaasgevind hot voor die eersto
nagmaal nie, maar voor ebke nagmaal. Dour die tweede
sakrament verseker God ons immers van sy onafgebroke
mibddadigheid (Calvyn).
22.10.3 Die tweesydigheld van die sakrament
Behalwe dat die sakrament ‘n heilsmiddel is in die hand
van God waardeur Hy sy genade aan ons toesé, praat
Calvyn ook nog van ‘n “tweeds gebruik” van die
sakrament, naamlik as ‘n middob waardeur die gelowiges
hulle geloof beby.
Nou is dit van die abbergrootste bebang dat laasgenoemde
gobruik rog verstaan sal word. Calvyn verwyt juis die
Dopers dat hulle van die tweede gobruik die eorste en
solfs die enigste maak. Wat God doon is ogter primer.
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Daaraan ontloon ook die tweede gebruik sy betokenis.
Juis omdat God in die sakrament sy genade skenk, is
die ontvangs daarvan ‘n geloofsbelydenis. Wie die
geloof losmaak van die gawe, is beide die geloof en die
gawe kwyt. Waar die gawe in die geloof ontvang word,
word die nagmaal gevier tot Christus so gedagtenis en
dien die brood en die beker tot verkondiging van sy
dood (1 Kor 11 :25v.).
Die tweodo gebruik van die sakrament hot enorsyds
goon selfstandige betekenis los van die eerste gebruik
wat God daarvan maak nie, maar andorsyds hot die
sakramente geen selfstandige magiese working los van
God so heilstoesegging wat daarin tot ons kom nie.
Derhaiwe is geloof in Gods belofte noodsaaklik. Waar
die sakramente in die geloof ontvang word, word dit ‘n
belydenis nie van die geloof waarmee dit ontvang word
nie, maar van die genade wat dit ontvang. Die geloof
maak die tokens nie tot genadetekens nie, want selfs al
word dit nie in die geloof ontvang nie, is en bly dit ‘n
toesegging van Gods genade. Ook waar ‘n suigeling die
sakrament ontvang al kan hylsy nog nie bewustelik gb
nie, verander dit niks aan die integriteit van God se
belofte nie. Sodra die leeftyd van onderskeiding egter
beroik word, word afwesigheid van geloof dieselfde as
verwerping van die genade. Ook dan nog bly die
sakrament ‘n genadewoord, maar aangesien dit nie
magies outomaties werk nio, dien die genadetekens dan
nie tot heil nie, maar tot onheil. lnsig in die betekenis
van die sakrament is derhaiwe noodsaaklik vir die
persoon wat die leeftyd van onderskeiding bereik hot.
22.10.4 Onwaardlge gebrulk
Hoewel klein kindortjies nog nio die genade wat in die
Woord en die sakrament aan hulle toegesê word,
bewustelik kan ontvang nie, kan hulle dit uiteraard ook
nog nie verwerp nie. Die onwaardige gebruik van die
nagmaal waarteon Paulus in 1 Kor 11 waarsku, is
klaarblyklik teen voiwassenes gemik.
Die verskynsel dat mense bang is om ‘n oordoel oor
hulleseif te eet en te drink, maar nie dieselfde vrees
koester om ‘n oordeel oor hulleseif to hoor nb, is
klaarblyklik ‘n simptoom van ‘n foutiewe sioning ten
opsigte van die relasie tussen Woord en sakrament. Die
sakrament het immers geen ander inhoud as die belofte
van die Woord nie en eersgenoemdo is ook nie heiliger
en derhalwe gevaarliker as laasgenoemde nie.
Daar moot ook duidelik onderskei word tussen ‘n
onwaardige gebruik van die nagmaal en onwaardige
gebruikers van die nagmaal. Christus hot tydens sy lowe
op aarde nie gehuiwer om saam met tollenaars en
sondaars to eet nie. Die waardige Farisieërs hot dit
uiters onwaardig gevind. Calvyn so opmerking, naamlik
dat one onwaardigheid die enigste “waardigheid” is
waarmee ons tot die nagmaal kom, is ter sake.
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die gekruisigde liggaam van Christus (corpus cruciflxum),
verband hou met hulle sonde teen die gemeenskap van
die gemeente as liggaam van Christus (corpus mystlcum),
want party ly honger terwyl ander to veel drink (vs 21).
lndben jong kinders wat tog ook deel uitmaak van die
liggaam van Christus die nagmaal geweier word, kan die
vraag gestel word of dit nie ook neerkom op ‘n
onvanpaste wyse van viering van die dood van die Here
nie. Sou Jesus wat (letterlik) kwaad word wanneer mense
kindertjies verhinder om na Hom te kom (Mark 10:14), dit
aanvaarbaar vind dat hulle uitgesluit word van die
nagmaal? Die Koninkryk van God waarvan one reeds ‘n
voorsmaak beleef aan die dis van die Here, is tog juis vir
mense soos hulle (Luk 18:16).
22.10.5 DIe nagmeal as gemeonskapsmaal
Die beswaar wat soms teen kinderkommunie geoppor
word dat Paulus met betrekking tot die nagmaal praat
van gedenk, gb en onderskeiding van die Iiggaam van
Christus terwyl jong kinders nog nie daartoe in staat is
nie, verraai die Protestantse neiging tot indiwidualisme.
Dit is dieselfde argument wat ook teen die kinderdoop
gebruik word, naamlik dat suigelinge nog nie kan gb nie.
Wie egter vanuit die verbondsgemeenskap dink, hot
hiermee geen probleem nie.
-

Hoewel verskillende Ou-Testamentiese motiewe saam
kom in die viering van die nagmaal, kan daaroor goon
twyfel bestaan nie dat die Ou-Testamentiese offermaaltye
(onder andere die Paasmaaltyd) die agtergrond vorm
waarteen hierdie sakrament verstaan moot word. Ook in
die Ou Testament kon hierdie verbondsfeeste op ‘n
ongepaste wyse gevier word wat die oordeel van God kon
meebring (Eks 12:19; 2 Kron 30:17-20; 1 Sam 2:29-34),
maar dit hot nie meegebring dat die kinders hiervan
uitgesluit is nie. Hierdie feeste hot juis ‘n uiters belangrike
funksie vervul in die verbondsopvoeding van die kinders.
Sekerlik is die nagmaal geen reglynige voortsetting van
hierdie feeste nie (net so mm as wat die doop condor
moor gelykgestel kan word met die besnydenis), maar dit
is die vervulling daarvan. Die verbossing wat daardeur
afgebeeld is, kry in Christus sy diepste inhoud.
Binne die korporatiewe denke van die Bybel, word die
enkeling altyd as deel van die geheel gesien. Vanuit ‘n
indiwidualistiese denkklimaat is uitsprake soos 1 Kor 7:14
totaal onbegryplik: “Die ongebowige man is by God
aanneemlik dour die band met die gelowige vrou, en die
gebowige vrou is by God aanneemlik dour die band met
die gelowige man. Anders sou julie kinders heidene woes,
maar nou behoort hulle aan GOd”. Die gedenk, verkondig
en onderskeiding van die liggaam van Christus waarvan
Paulus praat, moet derhalwe ook nie indiwidualisties
verstaan word nie, maar hierdie “tweede gebruik” van die
sakrament vind gemeenskaplik plaas. Die enkeling word
gedra dour die gemeenskap.
22.11 ENKELE PASTORALE OORWEGINGS

Dit is dan ook opvallend dat Paulus, ten spyte van
ernstige misstande in die gemeente van Korinte,
niemand die nagmaal verbied nie. Sy waarskuwing is
nie gong teen persone nie, maar teen die wyse waarop
die nagmaal gevier word. Die gemeente vier die
nagmaal op ‘n “onvanpaste wyse” en sondig sodoende
teen die liggaam en die blood van Christus (1 Kor
11:27). Uit die verband is duidelik dat hulle condo teen

22.11.1 Dbt is baie moeilik en waarskynlik selfs onmoontlik
om ‘n ouderdom vas to stel waarop die gebruik van die
nagmaal sinvol sal woes vir ‘n jong kind. Dit is net so
moeilik as die vraag van wanneer af die bywoning van die
erediens en verkondiging van die Woord van enige
betekenis is in die lowe van ‘n kleuter. Hieroor kan die
kerk moeilik oordeei. Die keuse behoort in beide gevalle
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oorgelaat to word aan die oordeel van die ouers in die
nouste samewerking met die kerkraad. Hulle is die
beste in staat om te besluit wanneer dit sinvol (en
sindelik) kan gebeur. Uit die vorige punt voig in elk geval
dat niemand hoof te vrees dat dit to vroeg sal gebeur
nie. in die algemeon kan gesê word dat wanneer die
kind oud genoeg is om to begryp dat Christus gestert
hot sodat ons kan lewe, die ouderdom bereik is om
sinvol nagmaal to kan vier. in ons belydenisskrifto word
daar nêrens ‘n ouderdomsveroiste vir die toelating tot
die nagmaal gestel nie (NGB Art 35 en Heidelbergse
Katogismus, Sondag 30).

22.12.4 Genoernde kommissles rapporteer eon die voigendo
Aigernene Sinode.

23. UDMAATSKAP
23.1 OPDRAG
Die Algemene Sinode besluit dat aanbevoling 4.1.2.5
terugverwys word na AKG om in oorieg met ARK en
AKLAS die Sinode in 1994 to dien met ‘n voorstel in
hierdie verband.
Die aanbeveiings lui soos volg:

22.11.2 Aangesien die nagmaal ‘n uiters waardevollo
funksie kan vervul in die opvoeding van die verbonds
kinders, is dit noodsaaklik dat die huidige gebruik om
eers nadat kinders op ‘n later leeftyd openbare
belydenis van geioof afgelê hot, hulle tot die nagmaai
toe to laat, Iaat vaar word. Juis die nagmaai kan daartoe
dien dat ook die troosryke betekenis van die doop,
naamlik dat die dopeling volledig deel is van die
vorbondsgemeenskap en daarom deel in al die beloftes
van die evangelie, betor verstaan word. Die groot
afstand wat tans tussen die doop en die oerste gebruik
van die nagmaal bestaan, bring moe dat geeneen van
die sakramente die pastorale funksie vervul wat dit vir
Luther en Calvyn gehad hot nie. Dit spool waarskynlik
ook ‘n rol in die feit dat soveei van ons lidmato ‘n
probleern hot met die kinderdoop.

23.1.1 Die Aigemone Sinodo besluit dat oordrag van
lidmaatskap binne die Nod Geref Kerk vanaf 1 April 1992
slogs by wyse van attestaat sal geskied on woi so dat
lidmate op grond van ‘n attestaat by ‘n nuwe gomoento
waarheen hulle verhuis aansoek om lidmaatskap moot
doen.
23.1.2 Sinodes word versoek om huiie besluito en
bepalinge in die verband in ooroonstemming met hiordie
beginsolbesluit to bring en wel so dat gemeontos die
grootsto mate van ruimte hot om dit volgens eio
omstandighede en bedieningstrukture toe to pas volgens
die rigiyne in punt 4.1 .2.4 (Handeiingo, Algomene Sinode
1990:701).
23.2 WERKWYSE

22.11.3 Die vorigo punt bring moe dat die toelating tot
die gebruik van die nagmaal ontkoppel word van ‘n
latere aflegging van belydenis op ‘n vasgostelde
ouderdom. Die huidige gebruik skep die indruk dat ‘n
mens moot kwalifiseor vir die nagmaai. Die ontkoppeiing
betoken nie dat die kategese nie steeds ‘n uiters
belangrike rol to vervul hot in die opvoeding van die
kinders om die nagmaai op ‘n sinvolle wyse to gobruik
nio. Sowel die onderrig van die ouers as die amptolike
kerklike kategese en prediking hot in hierdie verband ‘n
belangrike taak om to vorvul.
22.11.4 Ons hot gesien dat die nagmaal gegee is met
die oog op die geosteliko stryd van die gelowiges op die
kerk so woestynrois na die boloofde land (1 Kor 10;
Hebr 3,4). Niemand sal tog wil beweer dat kinders nie
ook hierdie stryd ken nie. Dit gold in besonder die
puberteitsjare, maar sekorlik ook dikwels kinders op ‘n
veel jongor leeftyd. Waarom sal die kork nie hierdie
genademiddel wat God vir sy kerk in hierdie stryd gegee
hot ook benut in die geval van die jong kindors nie?

Die Algemone Kommissie vir Gomeentobodiening lower
verslag aan die Sinode.

24. LOFPRYSDNG
24.1 OPDRAG
Die Algemene Sinode stel ‘n ad hoc-kommissie saam uit
lode van die AJK, AKLAS, AKAE en AKE om ‘n studio to
maak met praktiese riglyno oor die “lofpryso~. Die AJK
word as sameroeper aangewys.
Die Kommissie gee aandag aan die volgende sake:
Die teologiose begronding van lofprysing.
Die plek van lofprysing binne en buite die erediens.
Riglyne met die oog op die praktiose inkieding van die

*

*
*

lofprysingsbyoonkoms.
Lofprysing as deel van die omvattende en godiffe
*

rensieerde gomeontebediening.

22.12 AANBEVEUNGS

Aangesien hierdie ‘n spoedeisendo saak is, doen die ad
hoc-kommissie verslag aan die ASK wat na bevind van
sake mag handel.

22.12.1 Die Aigernene Slnode besiult dat ‘n gedoopto kind wet
bely dot Christus vir horn of haer gesterf hot, sodat hy of sy
ken lowe, tot die gebruik van die nogrneei toegeloat word.

24.2 WERKWYSE

22.12.2 Die Algemene Sinode doen ‘n beroep op ouers en
kerkrade em die kinders te onderrig in die troosryke en
geloofsversterkende betekenis van dIe doop en die nagmaai.

Bostaande kommissies hot die uitvooring van hiordie
opdrag met groot ems aangepak. ‘n Omvattende verslag
is opgestol. Die ASK hot ook ‘n verkorte vorslag
goedgekeur. Afskrifte is by die kantoor vir Leer on
Aktuele Sake beskikbaar.

22.12.3 Die Algemene Slnode dra dit eon die AJK, ARK en AKG
(Erediens) op om die praktiese impiikasies hiervan uit te werk.

Die opdrag is dus uitgevoer.
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25. M~UTêRE D~ENSWE~ER~NG

beplan word om die moraliteitskrisis aan te spreek.

25.1 OPDRAG

Die Algemene Sinode is verontrus oor die huidige
sekulariseringsproses en doen ‘n dringende beroep op
ouers en die onderwysowerhede orn by kinders
Christelike lewenswaardes aan te kweek sodat hulie
korrekte kouses kan uitoefen wanneer hulle met
twyfelagtige verskynsels gekonfronteer word.

Die Sinode besluit om hierdie beskrywingspunt na die
Algemene Kommissie vir Leer en Aktuele Sake te
verwys vir studie en rapport aan die ASK. (Handelinge,
Algemene Sinode 1990:663).
Die beskrywingspunt lul soos voig:
Die Sinode (Wes-Kaapland) besluit orn die versiag oor
“Die standpunt van die Ned Geref Kerk oor militére
diensweiering” aan die Algemene Sinode deur te stuur
as motivering vir die volgende beskrywingspunt:
Die Ned Geref Kerk herroep vorige amptelike
standpunte oor militére diensweiering wat in stryd is met
die standpunte in hierdie versiag (dit is in ‘n versiag van
Wes-Kaapland) vervat.
Die Ned Geref Kerk versoek die Regering om die
Wysigingswet op Verdediging van 1983 so te wysig dat:
As godsdiensbeswaardes moet totale pasifiste wat om
godsdienstige redes teen alle oorloê is, asook
selektiewe of situatiewe pasifiste wat om godsdienstige
redes meen dat ‘n bepaaide militêre stryd onregverdig is
en dit daarom in stryd met hulle gewete ag om rnilitêre
diens te doen, gekiassifiseer word.
Dat die bereidheid al dan nie, van ‘n militére
diensweieraar om die langer periode van aiternatiewe
diensplig te deurloop, as belangrike kriterium moot geld
by die Raad van Godsdiensbeswaardes se poging om
vas te stel of sy militére diensweiering werklik vir horn ‘n
gewetensaak is.
‘n Versiag wat voor die Sinode van Wes-Kaap gedien
het is beskikbaar in die leer van die Skriba en sal aan
die Tydelike Kommissie vir Leer en Aktuele Sake
beskikbaar gestel word sowel as aan afgevaardigdes
wat daarom vra.
25.2 BEViNDING
Die situasie in Suid-Afrika, wat aanleiding gegee het tot
die weiering van militére diensplig, het totaal verander.
25.3 AANBEVEUNGS
Die Algemene Sinode besluit:

Die Aigemone Sinode versoek die Kommissie vir Leer en
Aktuele Sake om deur die beskikbare kanale die
owerheid by hierdie saak té betrek. (Handelinge,
Algemeno Sinode 1990:558).
26.2 WERKWYSE
Na afloop van die vorige sinodesitting, het die Kommissie
die ander twee Afrikaanse kerke betrek en ‘n konferensie
in verband met die moraliteitskrisis gereöl. Die ongeveer
440 afgevaardigdes het ‘n getuienis opgestel wat by die
kantoor vir Leer en Aktuele Sake beskikbaar is. Hierdie
nasionale konferonsie is opgevolg met streeks-, rings- en
gornoentekonforensies waar die moraliteitskrisis bespreek
is. Daarbenewens het Hugenote-Uitgewers die iesings
verwerk in ‘n populéro publikasie wat by wyksgeloent
hede, vroue- en jeuggroepe gebruik kan word. Die titel:
Reg en Verkeerd hoe om as Christene standpunt In te neem.
-

Voortvloeiend ult die konferensie is daar oor sekere sake
met owerheids- en ander instansies beraadslaag. Die
opdrag is dus uitgevoor.

27. NAGMAAL: GESLOTE OF OOP
27.1 OPDRAG
Die Sinode van Noord-Transvaal het soos voig besluit:
Die Sinode versoek die Algemene Sinode om die
toologiese en gereformeerde beginsels in verband met
die toegang tot die nagmaal (dit wil sê “oop” of “toe”
kommunie) te verwys na die Algemene Kommissie vir
Leer en Aktuele Sake met die oog op ‘n deeglike
studiestuk en orn daaruit biding te gee aan die kerk, verai
weens die jarelange verwarring wat hieroor in die kerk
was (Agenda, Algemene Sinode 1990:428).
Die Algemene Sinode verwys die beskrywingspunt na die
Kornmissie vir Leer en Aktuelo Sake vir rapport aan die
volgende sinode (Handolinge, Algerneno Sinode 1990:
487 on 679).

25.3.1 om die probiematlek aangaande die kiassifikasie van
Godsdiensbeswaardes nie nou te behandel We, maar later
daarop terug te kern wanneer die omsiandighede dit noodsaak;

Die saak van oop of geslote nagmaal word na AKLAS
verwys vir ‘n deurtastende ondersoek, wat prinsipieel en
prakties moot woes (Agenda, Algernone Sinode 1990:
432; Handelinge, Algemene Sinode 1990:494 en 623).

25.3.2 om die Regering nie nou te versoek em die
Wyslgingswet op Verdediging van 1983 to wysig We.

27.2 DIE HUIDIGE STAND VAN DIE VRAAGSTUK

26. MORAUTE~TSKRIS~S
26.1 OPDRAG
Die Algomene Sinode ondorsteun die optrode wat

In eon van die opdragte tot hierdie ondorsoek word
verwys na die jarelange verwarring wat daar oor die
kwessio van die oop of gesiote nagmaal in die Ned Geref
Kerk heers. Wie noukeurig die besluite nagaan wat die
afgebope dertig jaar dour die Algemene Sinode oor die
aangeleentheid geneem is, kan nie anders as om saam to
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stem dat daar tog ‘n sekere mate van verwarring
geheers het en nog steeds heers nie. Besluite wat
geneem en begrippe wat gebruik is, was nie altyd
ondubbelsinnig duidelik nie. Daarby het opeenvolgende
sinodes besluite geneem waarvan die een die ander
weerspreek hel.
In 1966 besluit die Sinode soos volg: “Die Sinode vestig
die aandag van kerkrade op hulle belangrike taak om
alles in hulle vermoö te doen om die heiligheid van die
nagmaal te beskerm. Besoekers van ander gemeentes
en lidmate van ander Protestantse kerka moot hulle
vooraf by die kerkraad van die gemeente waarin hulle
die sakrament wil gebruik, aanmeld om verlof te
ontvang”. In 1970 word hierdie besluit aangepas en wel
op ‘n tweevoudige wyse. In eerste instansie word die
ander Protestantse kerke van wie die lidmate tot
nagmaalsgebruik in ‘n Ned Geref gemeente toegelaat
kan word, nader omskryf as erkende Protestantse kerke.
Dit was egter veral die tweede aanpassing wat in die
voortgaande worsteling met die kwessie van die
toegang tot die nagmaal die aandag getrek het. Hierdie
tweede aanpassing het daarin bestaan~ dat besoekers
nie alleen op grond van aanmelding by die Ieraar of
ouderling toegelaat kon word tot die nagmaal nie, maar
ook slegs op grond van ‘n uitnodiging wat namens die
kerkraad vanaf die kansel uitgespreek word (Hande
linge, Algemene Sinode 1970:827).
Hierdie besluit van 1970 was nie duidelik nie. Word
daarmee ope of geslote kommunie bedoel? Die
Algemene Sinodo van 1974 (Handelinge, Algemene
Sinode 1974:489) was van oordeel dot die 1970-besluit
in feite sowel die ope as geslote kommunie toelaat.
Dit word as ‘n onhoudbare situasie ervaar en daarom
word die volgende aanbeveling aanvaar: “Die aandag
van kerkrade word gevestig op hul belangrike tank om
alles in hulle vermoë to doen om die heiligheid van die
nagmaal te beskerm. Van besoekers van ander
gemeentes en lidmate van ander erkende Protestantse
kerke word verwag om hulle vooraf aan te meld by die
kerkraad van die gemeente waarin hulle die sakrament
wil gebruik om verlof daartoe to ontvang”.
By die Algemene Sinode van 1978 word hierdie posisie
herbevestig (Handelinge, Algemene Sinode 1978:922).
Maar hierteen word juis beswaar aangeteken in ‘n
beskrywingspunt van die Wes-Kaapse Sinode wat by
die Algemene Sinode van 1986 aanvaar word. Die
aanvaarding van hierdie beskrywingspunt hou in dat die
Sinode sy besluit van 1970 wat hierbo woordeliks
vermeld is, weer in ore herstel. Daarmee word dus
gesê dat ‘n besoekerslidmaat wat nie in die geleentheid
i9 om vooraf by dio prodilcant of oudorling vorlof to kry
nie, slegs dour algemene uitnodiging namens die
kerkraad vanaf die kansel wel toegang tot die nagmaal
kan verkry. Die rede wat in die betrokke beskry
wingspunt vir hierdie prosedure aangegee is, is dat die
aanmeldingsplig nie alleen vir gelowiges dikwels ‘n
verleentheid skep nie, maar dat dit in gemeentes waar
groot getalle besoekers kom, ook prakties onuitvoerbaar
is (Agenda, Algemene Sinode 1986:500; Handelinge,
Algemene Sinode 1986:628-629).
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Die herbevestiging van die 1 970-besluit in 1986 het in
1990 weer ‘n versoek om na die 1966-, 1974- en
1978-posisie terug to keer, uitgelok (Agenda, Algemene
Sinode 1990:432 en Handelinge, Algemene Sinode
1990:494 en 623).
Die Sinode verwys hierdie
aangeleentheid waaroor, 3009 geblyk hot, oor die jare
heen nog nie tot ‘n afdoende en finale beslissing gekom
kon word nb, vir ‘n deurtastende ondersoek na die
Algemene Kommissie vir Leer en Aktuele Sake. Dit is
hierdie opdrag wat hierbo beskryf is.
27.3 DIE TERMINOLOGIE WAT GEBRUIK WORD
Die probleem waarom dit hier gaan, is die van die ope of
geslote kommunie. In die besinning daaroor soos so pas
weergegee, is die konnotasie wat aan hierdie terme
geheg word, nie heeltemal duidelik nie. Onder geslote
kommunie word verstaan ‘n nagmaalsviering waartoe ‘n
mens alleon toegang kan kry op grond van die
toestemming van die kerkraad van ‘n bepaalde
gemeente. Maar dit op sigself maak die nagmaal nog nie
heeltemal geslote in die sin van beperk tot die lidmate
van ‘n bepaalde gemeente nie. Lidmate van ander Ned
Geref gemeentes en selts lidmate van ander erkende
Protestantse kerke kan toestemming verkry om as gaste
aan die nagmaalsviering deel te neem.
Onder ope kommunie is in die besinning van die
Algemene Sinode verstaan ‘n nagmaalsviering waarby ‘n
mens welkom is sonder dat direkte toestemming van die
ontvangende gemeente nodig is. Maar daarmee is nie
gesé dat geen toegangsvoorwaardes vir deelname aan
die nagmaal gestel word nie. Soos geblyk hot, word daar
wel deeglik ‘n voorwaarde gestel. En dit is dat so ‘n
nagmaalsgas die reg en vrymoedigheid tot nagmaals
viering in sy of haar eie gemeente moot he. Die
implisiete toestemming van die gas so tuiskerkraad word
dus vorondorotol.
Die voorstelling van ‘n oop nagmaal soos dit pas gogee
is, verskil aansbenlik van die openheid soos dit in die
nuwere akademies-teologiese literatuur beskryf word.
Hier dui oop nagmaal naamlik op ‘n viering van die
maaltyd van die Here waarvoor heeltemal geen
voorwaardes gestel word nbe. Dit betoken dat van ‘n
nagmaalsganger nie eers verwag word om gedoop to
woes of om bolydenis van geloof af te gele het nie.
In die hg van die felt dat die terme oop en geslote
nagmaal verskillende gebruiksmoontlikhede hot en kan
he, is dit aangewese om die volgende terminologiese
reeling to tref. Van oop nagmaal in die sin dat daar
heeltemal goon toelatingsvereistes voor gestel word nie,
ook nb doop of belydenis van geloof nie, sou as totale
oop nagmoal geproat kon word. Cop nagmaal in die sin
dat behaiwe hidmate van ‘n bepaalde gemeente ook
hidmate van ander gemeentes van dieselfde kerkverband
asook lidmate van andor konfessioneel verwante kerke in
daardie gemeente toegang tot die maal van die Here hot
sonder dat ‘n eksphisiete ondersoek na huhle leer en lowe
ingestel word en alleen met die stehling van die
voorwaarde dat hulle in huhle ole gemeentes die reg en
vrymoedigheid tot nagmaalsdeelname het, kan as
beperkte oop nagmaal beskryf word. Geslote nagmaal is
‘n viering wat beperk word tot lidmate van een gemeente.
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27.4 DIE HEILJG HElD VAN DIE NAGI~AAL
Wie die geskiedenis van die bosinning in die Ned Geref
Kerk oor die kwessie van die ope en gesloto nagmaal
bestucleer, stel vas dat die gegewe wat telkens weer ter
sprake kom, die heilighoid van die nagmaal is. In
hierdie verband kom daar in die besluito van 1966 en
1974 ‘n gelykiuldende formuloring voor: “Kerkrade moot
alles in hulle vermoê doon am die heiligheid van die
nagmaal te boskerm”.
Om vas to stel hoe am die heiligheid van die nagmaal to
beskerm, moot oers nagegaan word hoe hierdie
heilighoid in die gedrang kan kom. In hierdie vorband is
daar steeds weer na 1 Kor 11 verwys waar daar sprake
is van ‘n onwaardigo wyse waarop daar van die brood
geoet en van die beker van die Hero godrink word. Dat
hierdio ‘n saak van die diepsto ems is, hang vir die
Gereformeerde tradisie daarmee saam dat Christus nb
slegs simbolies nie maar op grand van die werking van
die Heilige Goes werklik in die nagmaal teenwoordig is.
As dit waar is, betoken dit dat oak die ongelowige
nagmaalgebruiker voor die lewende Christus to staan
kom.
Ten einde die objektiwiteit van die nagmaalsgawe aan
to wys en om die ems van ‘n ongelowige nagmaals
gebruik to beklemtoon, hot die Lutherse teologie in
hierdie verband die leer van die manducatlo Indlgnorum
ontwikkel. Hiervolgens is Christus substansiool in die
nagmaal teenwoordig sodat die onwaardige nagmaals
gebruiker fisies met Christus in aanraking kom. Hierdio
aanraking dien die mons nio tot hell nie, maar tot gong.
Die Goroformeerdes kon hierdie Luthemse leer nooit
aanvaar nie. Hulle hot die aanraking met Christus in die
nagmaal as ‘n geostelike en nie as ‘n fisiese gebeure
nio,
gesien.
Daarom
kan
die
Nederlandse
Geloofsbelydenis sé dat Christus die goosteliko lowe
van die gelowiges voed en onderhou wanneer Hy geöet,
dit wil sê dour die geloof geestelik toegoëien en ontvang
word (Art 35).
Daarmee is nou egter nie gosê dat die Gereformoerde
teologio die gerigsmotief in verband met die onwaardige
gebruik van die nagmaal prysgegoe hot nie. Daarvoor
hot die besinning oor 1 Kor 11 waarop reeds gewys is in
hiordio teologie, ‘n to bolangrike rol gespeol. Daarom is
steeds geoordeel dat die nagmaal ‘n ingrypende
aangeleentheid is en dat ‘n mens op die rogte wyse
daaraari moot deelneem. Wie op ‘n ongepaste wyse die
nagmaal gebruik, bring nie alleen ‘n oordeel oor homseif
nb, maar, volgens die Heidelbergse Kategismus, word
so ook die toorn van God oor die hole gemeente
opgewek (aritwoard 82).
Dit was veral oak Calvyn wat na aanleiding van sy ubtieg
van I Kor 11 die gerigsmotief in verband met die
nagmaal beklemtoon het. Hy doen dit egter nb op die
substansialistiese wyse waarop dit in die Lutherse
tradisie gedoen word nb. In sy kommentaar op 1 Kor
1 1:27 verwys hy na diegene wat moon dat Petrus in die
eersto nagmaal niks moor as Judas ontvang hot nie. Hy
beklemtoon dan dat dit onmoontlik is am Christus van
die Heilige Goes los te maak. ‘n Mens kan die
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liggaam van Christus nie buite die working van die Heilige
Goes en dus buite die geloof om ontvang nie. Weliswaar
ward die liggaam en blood van Christus oak aan die
onwaardige nagmaalsganger aangebiod, maar waar die
geloof antbreok, word slegs die elemente van die
nagmaal antvang en nie die waarheid daarvan nb. Dot
slegs die olemente, die brood en die wyn ontvang word,
is volgens Calvyn goon onskuldige saak nb. Die
onwaardige nagmaalsgangor staari skuldig voor die
Iiggaam en blood van die Here. In die 1536-uigawe van
sy Institusla het Calvyn hierdie wej-klikheid verwoord met
die stelling dat die misbruik van die sakrament verderf
meebring en vir die ongelowige verander in ‘n skadelike
gif vir sy gestel. Die onwaardige nagmaalsganger staan
skuldig teenoor dit wat op grond van die instelling van
Christus dour die nagmaal verkondig on bevestig word.
Waar Calvyn juis Iynrog staan teenaor allo spiritualisme in
die sakramentsleem, sal dit duidelik woes dat juis hien die
ongeloof op ‘n bosondere wyse konkreet en werklik word.
Vir ‘n gaoie bognip van waar dit hier prosies am gaan, is
dit belangnik om to vemstaan waarom die Calvinisties
Gereformeorde denke wegbeweeg hot van die Lutherse
manducatlo Indlgnorum-leom. Soos reeds gesé, was die
bodoeling nie am die ems van die onwaardige
nagmaalsgebruik af te swak nie. Die bedoeling was am
to beklemtoon dat die aordeel daaroor nie sIege op die
substansiöle vlak van die nagmaalselement afepeel nie.
Die verhouding tussen token en betekende saak staan in
vemband met die persoonhike teenwoordigheid van
Christus in die nagmaal en met die verhouding tussen die
nagmaahsganger en die persoanlik teenwoordige
Christus. Dit is hierdie persoanlike venhouding wat in die
gedrang kom dour die anwaandbgheid van die
nagmaalsganger.
Maar wat wand nou met hiendie onwaardigheid bedael?
Die onwaardige gebruik van die nagmaal waanvan in 1
Kor 11 sprake is, hot betnekking op ‘n Iewonswyse wat die
gemeenskap tussen lidmate van die gemeente verbreek.
En in die klassieke Gereformeerde nagmaalsfanmuhier
word die verwysing na 1 Kor 11 dan in venband gebring
met ‘ri lang lys van sondes waardeur die verhouding met
Gad en die medomens in die gedrang gebming word.
Wie egtem van voomnome is om in dankbaarheid en
opregtheid voor God en in liefde en eonsgesindheid met
sy naaste to lowe, word dour die nagmaalsfarmuhben as
waardige tafelgenote van Christus beskou.
Betoken dit dat ‘n mens waamdigheid tot nagmaals
deelname self kan vendien? Die nagmaalsfommuhien sê dat
dit nie die goval is nb. Die waandige tafelgenoot is die
persoon wat van sy ole onwaardighoid bewus is, wet
homself daarom mishaag en voor Gad veraotmaedig en
wat daarom sy lowe buite homself in Chnistus soek.
27.5 KERKUKE TOESIG BY DIE NAGMAAL
Die strewe daamna om die heihigheid van die nagmaal to
beskenm, hot van meet at aan in die Gerefommeende
kenke geleb tot die nadruk op ‘n deeghike voarbemeiding
met die oog op die meal van die Hone. Calvyn self hot
boklemtoon dat dear naas pensoonlike selfondersoek
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ook amptelike kerkliko kontrole moet wees. Met hierdie
doel voor oö hot hy die bieg vervang met die opsig en
tug wat die ouderling by wyso van huisbesoek moes
uitvoer. Sedertdien sou die kerklike toesig ten opsigte
van die nagmaal in die Geroformeerde tradisie
gehandhaaf bly. En dit is in verband hiermee dat die
vraag of die nagmaal geslote of oop moot wees, tans
ook nog steeds van belang is. Die vrees bestaan
naamlik dat wanneer lidmate van buite ‘n bepaalde
gemeente tot die maal van die Here toegelaat word, die
betrokke gomeente se kerkraad nie hulle opsig-taak na
behore kan uitvoor nie.
In die geval waar lidmate van ander denominasies
verder ook tot die nagmaal in ‘n bepaalde gemeente
toegelaat word, kom daar nog ‘n addisionele probleem
na yore en dit is die vraag of gemoenskaplike deelname
aan die nagmaal bloot die felt van ‘n gemoenskaplike
geloof (tIdes qua credltur) vereis en of dit afhanklik is van
inhoudeliko ooreenstemming in geloofsoortuiging (tides
quae credltur). Wet die Iaasgenoemdo geval betref, is
daar nog die verdere vraag of daarmee die geloofsleer
in al sy besonderhodo bedool word en of dit alloon om
die hoofsake van die leer gaan. Strek dit byvoorbeold
tot by ‘n sposifieke opvatting aangaande die
teenwoordigheid van Christus in die nagmaal?
‘n Antwoord op hiorciio vrae sou moontlik kon help om ‘n
gegronde antwoord op die vraag in verband met die oop
of geslote nagmaai te vind. Waar die geloof die ruimto
is waarin die nagmaal gevier word, sou ‘n saak daarvoor
uitgemaak kon word dat korklidmaatskap as
toegangsweg tot die nagmaal gold. Maar wat word hier
met
korklidmaatskap
bedoel?
Gaan
dit
om
kerklidmaatskap in die algemeen of om die lidmaatskap
van ‘n bopaalde kerk?
Voordat ‘n poglng aangewond word om hiordie vraag to
beantwoord, moot eers iets gesê word oor die wyse
waarop die vraag na die toegangsvoorwaardes tot die
nagmaal hanteer moot word. Die beslissende gesigs
punt waarmee steeds rekening gehou moot word, is dat
dit hier gaan om die maaltyd van Christus soos dit dour
die kerk as Iiggaam van Christus gevier behoort te
word. Daarom ken dit ook nie anders as om ‘n sekere
verbystering op to roop dat daar in die geskiedenis van
die kerk soveel stryd tussen korke gevoer is oor die
sakrament wat by uitnemondheid met die gemeenskap
van gelowigos verband hou nie.
Wie dit teen hierdie agtergrond wil waag om iets oor die
toeganklikheid al dan nb van die maaltyd van die Here
to sé, sal dit met die allergrootste omsigtigheid moet
doen. Juis hier geld in ‘n besondere mate dat hy wat
staan, moot toesien dat hy nie val nie. Die enigste
~waardigheid” by die toetrede tot die tafel van die Here
is immers die wete van die eie onwaardigheid. Hier
meg dus nio in die gesindheid van ‘n hovaardige
eksklusiwisme gepraat word nie.
En voorts mag nie uit die oog vorloor word dat dit in die
nagmaal in eerste instansie om die diepe vrougde van
die gemeenskap met Christus gaan nie. Daarom sou ‘n
mens oor die toetrede tot die nagmaal ook eerder
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positief as negatief moot praat. Sou dit nie gepas woes
om eerder to vra wie almal Ingeslult kan word eerdor as
om na te gaan wie almal uitgesluit moot word nie? En as
uitsluiting ter sprake kom, kan dit nie anders as met
verslaenheid en bewoönheid geskied nie. Dit gold sowol
waar van onwaardigheid sprake is as waar kerklike
leerverskille ‘n gemeenskaplike deelname aan die
nagmaal in die weg staan. Juis in Iaasgonoomdo geval
sal die Nuwe-Testamentiese gegewe dat net soos daar
êén geloof en één doop is, dear ook slegs één maal van
die Hoer is, die kork voor ‘n blywonde opdrag stel. Wear
nagmaalsgemeenskap tussen kerke nb moontlik is nie,
staan die betrokke kerke voor die opgawe om die
verhinderende faktore uit die weg to probeer ruim.
Wanneer ons nou terugkeer na die vraagkompleks van
geloof, kerklidmaatskap en nagmaal, sou gesê moot word
dat die geloof as daad on die geloof as inhoud nie van
mekaar losgemaak ken word nie
al moot hullo wel
deeglik van mokaar onderskei word. Dit sou dan
implisoer dat waar ingrypondo loorvorskillo tusson kerke
bestaan, lidmate van die eon kerk beswaarlik nagmaals
gasvryhoid by dio andor sou kon aanvaar of ontvang.
Interkommunie sou in elk geval in so ‘n situasie nie
aangowese woes nb. Waar dit slegs eon of enkele
individuole lidmate van die hier bedoelde kerk betref wat
toovallig op bosoek in die ander gomeonte is en wat die
reg en vrymoedigheid tot nagmaaisgebruik In die ole
gemoonte hot, sou die keuse tot nagmaalsgebruik aan
die geweto van so ‘n bosoeker oorgeiaat kon word. Die
hantering van die prodiking on die form ulier by die
nagmaalsbedioning moot van so ‘n aard woos dat
moontlike besoekers goon twyfol kan he oor hoe die
nagmaal in die betrokke gomeento verstaan word nie.
-

Wear individuelo besoekors, wat die reg on vrymoodig
held tot nagmaalsgebruik in hulle eie gomeonto hot,
afkomstig is ult ander gomeentes wat tot dieselfdo,
korkverband behoort as die gemeente wet bosoek word
of uit andor orkende Protestantse kerke kom, sou hullo as
nagmaalsgaste verwelkom kon word. In laasgenoemde
goval sou intorkommunie na behoorlike oorleg ook
moontlik kon woes.
Dit is nie maklik om to bopaal hoe groot of hoe klein die
leerverskille tusson kerke moot woos voordat nagmaals
gomeenskap tussen hulle moontlik is nie. Dit is eintlik
ook nie ‘n saak wat kasuIsties in roöls vasgolé ken word
nio. Die aangowose wog is dat kerke met mokaar in
gesprek bly en steeds poog om die weg na mekaar to
vind.
Intussen is dit ook belangrik dat kerke hullo eio lidmato
steeds inlei in die betekenis on bolangrikhoid van die
nagmaal en hoe dit goraak word dour die verhoudinge tot
ander kerke. Dit is ook hullo verantwoordelikheid om
hulle lidmato to begelei in huilo vormoö om
verantwoordolik to kan besluit of hullo as bosookers aan
die nagmaal in ‘n ander gemeente kan deelnoom of nie.
Eerder as om die nagmaal to omring met ‘n raamwerk
van nogatiowo reels en regulasies, is dit boter om to bly
soek na wat die meal van die Here konkreet vir elke kerk
inhou in sy vorhouding tot ander kerke. ‘n Strakke
regulering van die nagmaal sou in stryd woos met die
foestelike karaktor daarvan.
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Aihoewel dit waar is dat in die nagmaal dit nie in eerste
instansie gaan om die vergestalting van ‘n bepaalde leer
oor die nagmaal nie, maar dat die nagmaalsloer
sekondêr ‘n poging is om te verstaan wat Christus sy
kerk in die maai van die Here geskenk hot, sou ‘n
ingrypende verskil in die nagmaalsloer tog ‘n aanduiding
wees dat kerke gesamentlik moot ondorsoek of dit ter
wille van die intogriteit van die nagmaalsviering nio van
bolang is dat hulie individuole lidmate hulle wedersyds
van nagmaal in mekaar so kerke onthou totdat die kerko
loorstollig die weg na mekaar beter gevind het nio.
in die Hg van die verantwoordelikheid wat gomeontes en
hullo korkrade het om oor die suiwerhoid van die
bedioning en gebruik van die nagmaal to waak, sou
korko in sowel denominasionole as okumeniese vorband
dit by hulle lidmate kon inskorp dat dit tot ‘n
vorantwoorde styl bohoort om, as dit moontlik is, by die
korkraad van die gomeente waar die nagmaal as gas
gebruik word, aan to mold on toelating to versoek.
27.6 AANBEVEUNGS:
Die Algemene Sin ode beslult soos voig:
27.6.1 In gemeentes van die Ned Geref Kerk mag besoekers ult
sowel ander gemeentes as uit ander erkende Protestantse
kerke die nagmaal gebrulk op voorwaarde dat hulle toegang en
vrymoedigheld daartoe in huiie ele gemeentes het.
27.6.2 in ekumenlese verhoudinge op sowel gemeenteilke as
sinodaie viak word wedersydse toegankilkheid al dan nie van
die betrokke kerke bespreek en dienooreenkomstige
gedragswyses bepaai.
27.6.3 Lidmate moat voortdurend ingelig word aangaande die
sin van die nagmaai en die impiikasies wat dit het vir die wyse
waarop ‘n mens as nagmaalsgas In ander gemeentes en kerke
optree. Hierdie iniigting kan verskaf word dour die prediking,
die inkleding van die liturgle en die kategese.
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28.2 WERKWYSE
Die Kommissio hot ‘n wotonskaplik-gofundeerde versiag,
wat vir die bevatiikhoid van lidmate geskik is, opgestol.
Die versiag i~ aan die ASK deurgestuur.

29. SPES~ALE B~DDAE
29.1 Die biote kiank van die woord ~sposiaal~ in die
kerkliko sin van die woord
val vreemd op ‘n
geroformeerde oor. Tradisioneol is daar ondor
gereformeerdes ook mm ruimte vir alierlei spesialo aksios
in die kork omdat dit dikwois tot ‘n onderwaardering van
die goroeldo dionste en ‘n bostondigo toewyding aan God
neig. Tog is ‘n bopaalde soort spesiale of algomone
biddag nio vroemd aan die goreformoorde tradisie nie.
-

-

29.2 IIISTORIESE OORSIG
29.2.1 Caivyn oor tye van vas en bid
Reeds Caivyn is van oordeel dat hy by die wet, die
profete en die vroeê kerk aansiuit as hy in sy Institusie
stei dat kerklike voorgangers die gelowiges in tyo van
nood kan oproep om gosamentlik to vas (dour minder
voodsel as gewooniik to gebruik) en openbaro gobodo to
doen. Volgens die Hervormer van Genevé moot hierdie
dade van oponbare verootmoediging ook gepaard gaan
met die regte gosindhoid. Dit pas in situasies van pes,
oorlog en hongersnood of wanneer gewigtige kerkiike
bosluite geneern of ‘n predikant beroop moot word. Vir
voorbeolde verwys hy onder moor na Handolinge 13:3 en
14:23.
Calvyn beskou vas ogtor as waardeloos as dit nie
gepaard gaan met seifrnishaging, ware verootmoediging
en opregte droefheid oor sondo nie. Skynvroomhoid, die
gedagto dat vas vir jou iets by God verdion of dat dit eon
of andor uitnemondo godsdienstigo pug is, wys hy of.
29.2.2 Ou gereformeerde kerkordes

27.6.4 Die voigende sou as moontiike voorbeeld kon dien van
‘n uitnodlglng tot deelname aan die nagmaai: “Aangeslen die
kerk van Christus meer omvattend is as siegs hierdie
gemeente, word elkeen van u wat u persoonilke veriossing in
Jesus Christus gevind het, uitgenooi om deei te neem aan
hierdle nagmaalsfees. Wie egter die genadewerk van God
minag en tog deelneem, eet en drink ‘n oordeei oor huiieself.”

28. “NEW AGE MOVEMENV’
28.1 OPDRAG
28.1.1 Die Algomone Sinodo dra dit aan die Aigomono
Kommissie vir Leer on Aktueie Sake op om dio New
Age Bowoging op wetenskapliko wyse to ondersook
sodat inhigting on voorligting aan iidmate voorsion kan
word.
28.1.2 Die Algemene Sinodo bosluit dat die vorslag so
spoodig moontiik vir goodkeuring aan die ASK voorgole
word en vir vorspreiding beskikbaar gostei word.
(Handolingo, Aigemeno Sinodo 1990:556).

Die Konvont van Wozol van 1568 on die Sinode van
Dordrecht van 1578 sluit hulle by hierdie gedagtelyn van
Calvyn aan. So bopaai Iaasgenoomdo in artikol 74 van sy
handelingo dat vas- on biddao in tye van ~oponbare
ellendighodon” soos met pes, oorlog en swaro vorvolging
van die korko, ingostol kan word. indion moontlik, moot
die samewerking van die staatsowerheid hierin gesook
word, orndat hiordio dao juis nio op “zondagen” moot val
nio. Die gemoonto moot op sulke dae saamkorn en horn
van die gewone voedsel en dagaktiwiteite onthou dour tot
die sand too met vas, gebede, prediking, die lees van die
Bybol on ander “heilige oefeningon” in boetvaardigheid
en geloof besig to woos.
Op dieselfde tradisielyn bepaal die bokonde Dordtse
Korkordo van 1619 in artikel 66 dat die korke die
owerhoid in tyo van ~algomene Zwarighede” (waaronder
diosolfdo voorbeelde as die by die Sinodo van 1578 golys
word) kan versook om openbare vas- on biddao uit te
roop. By beide sinodes skemor die moontlikhoid van ‘n
bevriende owerheid dus dour.
29.2.3 Gereformeerdes in twintlgste eeu
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Hoewei in gewysigde vorm, word sposiale dae van
verootmoediging ook onder gereformeerdes in die
twintigsto eeu aangetref. In ‘n wysiging van artikel 66
van die Dordtse Kerkorde besluit die Sinode van Utreoht
van die Gereformeerde Kerke in Nederland in 1905 om
die gedagte aan die medoworking van die owerheid en
vas (wat in hierdie stadium in onbruik by gerefor
meerdes geraak het) weg te Iaat. Die Generale Sinode
sal ook telkens ‘n kiassis aanwys om die spesiale dag
van verootmoediging en gebed in tye waarin die druk
oral in die gemeentes gevoel word te bepaai. Of so ‘n
dag ook op ‘n ander dag as ‘n Sondag mag val, word
egter nie gesé nie.
-

-

Die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika, deur middof
van die Sinode van 1916, neem hierdie gewysigde
bepaling van die Dordtse Korkorde in artikel 66 van sy
kerkorde oor. Sedert 1964 word die kwessie van ‘n
“biddag” egter vervang met “‘n dag van verootmoediging
en gobed”.

29.3.2 Rlglyne vIr speslale algemene biddae vir sake en
instansies
29.3.2.1 Spesiale biddae mag nie ‘n aksio woes waardour
ens God proboer manipuleer nie. Dit moot deel woos van
‘n daaglikse on hartgrondige verootmoediging voor die
Here. Natuuriik kan ens hier ook biddend vra. Dit moot
egter sender enige sweempie van ons kant woos dat ens
geregtig is op dit wat ens vra. Juis Calvyn behandel
hierdie saak in samehang met die kerklike tug wat op sy
bourt moot lei tot ‘n sondebesef en bostondige voroot
moediging veer God.
29.3.2.2 Spesiale biddae as dao van vorootmoodiging en
gebed met die oog op spesifioke sake of instansies, mag
nie die konsontrasie op die gereoido gomeontelike
aanbidding op Sondae vormindor nie. Dit mag ook nie
boskou word as die eintlike of enigste plek waar ons
regtig bid on by God pleit nie. Soos met Korsdag, Goeio
Vrydag on Hemelvaartdag, is dit bykomstig tot die
gereelde godsdiensoefeninge in die gemeonte.

29.2.4 Ned Geref Kerk
Die verskynsel van spesiale, algemene biddae of dae
van verootmeediging in die gereformeerde tradisie, tref
ons ook in die Ned Geref Kerk aan. ‘n Sprekende
voorbeeld hiervan is die besluit van die Vrystaatse
Sinode van 1865 waarin Sondag 28 Mei van daardie
jaar as “eon Biddag” afgesonder word. Dit word gedoen
met die oog op die “moeijelijkon en kommervoilen
toestand”, aldus die Sinode, waarin die Vrystaat as
gevoig van die moontlikheid van ‘n oerlog met die
Basootoe, verkeer.

29.3.2.3 in gevalle van need, moot dit in spesialo biddae
sees bepaat dour die Algemene Sinode of die Algemene
Sinodalo Kommissie of onige ander sinodalo instansie in
die Ned Geref Kerk wat daartee gemagtig is, gaan em
algemene neod wat aigemeen of redelik aigemeen in die
gemeentes ervaar word. As iets bykomstigs aan die
normale bedrywighede in die gomoontes, meet dit ogtor
ook spaarsamig gebruik word. So nie, vereorsaak dit juis
‘n onderwaardering van Iaasgenoemde, omdat veroot
moediging en nood op ‘n gereolde basis na spesiale dao
verpiaas word.

Spesiale biddae sit hulle ook voort ná die vorming van
die algemene sinodaio verband in 1962. Opvallend is
die feit dat die teologiese en godsdienstige meriete
daarvan nêrens in agendas en handelinge van die
Aigemene Sinode behandel word nie, en dat die saak
ook nie in Die Kerkbede opgeneem is nie. Dit wil dus
voorkom asof spesiale of algemene biddae in die Ned
Geref Kerk ‘n wyd aanvaarde en nie-omstrede saak is.
Die Breë Moderatuur van 1974-1978 maak wel die
opmerking dat suike dao deel van ‘n voortdurende
verootmoediging voor God meet woes.

29.3.2.4 Sposiale biddae vir instansies moot ook gong
wees op instansies wat al die gemeentes often minste ‘n
groot deel van die gemeentes raak. Daarby moot die
prinsipiële vraag of daar by ‘n spesiale geleentheid vir
hierdie instansies gebid meet word, bevestigend deur
verreweg die meeste gemeentes beantwoord kan word.
Instansies in die Ned Geref Kork wat sulke biddae vasstol
of oproepe daartoe iaat uitgaan, meet dus ‘n “redeiiko”
konsensus ondor gemeentes of kerkrade eer dio meriote
van die saak sees vasstelbaar op sinodale vergadorings
kan veorsien.

29.3 GODSDIENSTIGE EN TEOLOGIESE OORWEGINGS

29.3.2.5 Omdat verootmoodiging veer God ten diepsto ‘n
saak van goloof is, meet die inisiatief vir hierdie seert
dae, sees in die geskiodenis van die gereformeerdo
kerke, van die kerk uitgaan. Dit is die kerk wat die vinger
op die pois van die geesteiike lowe van die golowigo
moot he on wat daarom meet kan eordeel of hierdie dao
nio misbruik word nie. Dit is oek die onvorvreembare taak
van die kerk em sy lidmate op to roep tot veroet
moediging en die gemeenskaplike gobed. So ‘n oproep
van die staatsowerhoid kan die kork wys op sekere
behoeftos, maar dit is die taak van die kerk em to bopaal
of die saak nie in die normale gang van sy sake hanteer
word of desnoods hanteer moot word nie.

29.3.1 Begronding
Die Bybei gee nie aan ons ‘n uitgewerkte standpunt oor
spesiale of aigemene biddae of dae van verootmoe
diging met die oog op spesifieke instansies of sake nie.
Tog wil dit voorkom asof die saak (vergelyk byvoorbeeld
Num 21, Rigters 3:9, 15 en die Skrifgedeeltes by
Calvyn) wei in die Skrif voorkom. Trouens, var
ootmoediging en gebed met die cog op besondere
omstandighede, is nie vreemd aan die verbondsvolk van
die Ou Testament sowel as die eerste gemeentes in die
Nuwe Testament nie. Hierdie toedrag van sake,
gekoppel aan ‘n Bybelsverantwoorde standpunt oor die
verhouding tussen God en mens, Iei tot die volgende
uitgangspunte by die vasstolling van spesiale algemene
biddae in die Ned Geref Kerk. Hierdie uitgangspunte
sluit ook aan by die hantering van die saak in die
geskiedenis van die gereformeerde kerke sees hierbo
uiteengesit.

-

-

29.4 AANBEVEUNG
Die Aigemene Sinode aanvaar die riglyne hierbo as uitgangspunt
vir die Ned Geref Kerk in die bepaling van speslaie aigemene
biddae vir sake of instansles.
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30. VERANDER~NG VAN GES~NDHEDE ~N
SU~D~AFR~KA
30.1 OPDRAG
In die hg van die vredestaak van die kerk dra die Sinode
dit op aan die Kommissie vir Leer en Aktuele Sake om:
‘n Studie te maak van die ontstaan en oordrag van
vooroordeel, negatiewe houdings en persepsies wat
belemmerend inwerk op goeie verhoudinge in Suid
Afrika.
Rigiyne aan te dui waarvoigons die kerk vanuit die
Bybelse versooningsboodskap op ‘n praktiese wyse ken
meework aan die afbreek van negatiewe houdings en
die opbou van ‘n nuwe gesindheid van aanvaarding en
versoening; en met die oog hierop ook gebruik te maak
van bevindinge van toepaslike vakwetenskappe.
(Handelinge, Algemene Sinode 1990:710)
30.2 AGTERGROND
Bogenoemde opdrag van die Aigemene Sinode spruit
voort uit die versiag oor die vredestaak van die kerk wat
in 1990 voor die Sinode gedien hot. In die versiag word
onder moor gewys op die verantwoordeiikheid van die
kerk om negatiewe houdings en gesindhede teen to
work:
“Die kork moot in staat woes om profeties kritiek to
lower teen houdings, optredes, maatreëls en wette wat
behemmerend inwerk op die bevordering van vrede in
die gemeenskap. Sake soos rasse-vooroordeel, diskri
minasie teonoor andere op grond van ras en kieur, die
koestering van onbillike en negatiewe stereotipe beelde
van diegene uit ander groepe in die samelewing, die
weiering om aan andere hulie regmatige en gelyke
aandeel in die samolewing to gun, die selfsugtige
najaag van oie belango ten kosto van die van andere en
dorgehike meer, moet aan die kaak gestel word.”
(Agenda, Algemene Sinode 1990:92).
Dit hou ook verband met die opdrag van dio Sinode aan
die Aigemene Kommissie vir Leer en Aktueie Sake om
‘n voortgaande studio to maak van die wyse waarop die
kerk op ‘n konkrete wyse sy vredestaak in ons land kan
verrig (Handehinge, Algemene Sinode 1990:492).
Dit is ‘n aigemeen aanvaarde feit dat die werkhikhede
van die Suid-Afrikaanse verhoudingsproblematiok
buitenge- woon kompleks is. Reeds in 1980 hot die
Raad vir Goesteswetenskaphike Navorsing die gebied
van tussengroepverhoudinge in ‘n prioriteitsbepahing as
die beiangriksto probleemveid vir navorsing golden
tifiseer.
Eon van die grootste knelpunte wet aan die wortel van
die vorhoudingsproblematiek le, is die negatiewe
houdings en gosindhede wat tussen mense (groope)
bestaan. Daar word toenemend tot die bosef gokom dat
‘n diepgrypende houdings- en gesindheidsvorandering
een van die voorveroistes is vir die vreedsame
saambestaan van die verskihlende groepe in Suid-Afrika.
‘n Politieke oplossing sal siege die begin van die
opiossing woes, nie die eindo daarvan nie. Die groot
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toots he op die viak van persoonlike verhoudinge. in
hierdie verband vereis negatiewe houdings on gesind
hede in die aigemeen, en vooroordeel in die besonder,
dringende aandag.
30.3 DIE ONTSTAAN VAN VOOROORDEEL EN NEGATIEWE
KOUDINGE, EN DIE VERANTWOORDEUKHEID VAN DIE KERK IN
DIe VERBAND
Vooroordeel kan beskrywe word as ‘n negatiewe houding
teenoor ander groopé en individue wat op gebrekkige
iniigting en breê veraigemening berus en wet ten spyte
van korroktiowo inhigting mooihik gewysig word.
Vooroordool berus op stereotipes, dit wil sê op
oorvereenvoudigde, eensydige en relatief onbuigbare
opinios van ander groepe of individue. Etnlese vooroordeei
dui op ‘n negatiewe houding teenoor persone van ‘n
andor bovoikingsgroop bloot op grond daarvan dat hulle
tot die bepaalde groep behoort. Attrlbushe-vooroordeel
beskrywe die gedrag van ander groepe in terme van
trekke (veralgemenende eienskappe). Vooroordeel en
kategoriserlng gaan dus hand aan hand. Aangesien
houdings godrag beinviood en selfs bepaal, loop
vooroordeei in die praktyk dikweis uit op diskrlmlnasle.
Die verskynsel van vooroordeei in Suid-Afrika hang ten
nouste seam met die hoö mate van gesegmenteerdheid
wat die samehewing kenmerk. Die goskiedenis van stryd
om sosiale en pohitieke mag hot dio kategorisering van
die gemeenskap in terme van blnnegroepe (“ons”) en
bubtegroepe (“huhie”) versterk. Die sosiale behoefte aan
affihiasie met ander persone met gemeenskaphike belange
bied die ruimte vir identifikasie met die binnegroep, en
terselfdertyd die teeiaarde vir antagonisme teenoor
groepe wat as buitegroepe geldentifiseer word.
Binne groepsverband word die soslsie Identltelt van die
individu versterk. Groepiede ken aan huiseif die tipiese
eienskappe van die groep as geheel toe, terwyl lode van
buitegroepe op dieseifde wyse as ongedifferensieerd
beskou word. Gedrag teenoor buitegroepiede word dus
meer homogeen, terwyi individuahiserende eienskappe
oor die hoof gesion word. Hiormoe gopaard gaan die
beskouing dat die binnegroep se waardes en standaarde
universeel geidend en intrinsiek wear is. Binnegroephede
sien huiseif gevoighik as superieur, en hede van die
buitegroep as mindorwaardig.
Binne hierdie sosiale konteks word negatiewe houdings
makhik aangeieer en oorgedra. in die verband speel die
huisgesln ‘n behangrike rol. Die gosin skep die khimaat
waarbinno die kind vooroordele tot ‘n hewenstyl ontwikkeh.
Reeds op vroeê ouderdom word vooroordeeh dour die
sosiahiseringsproses op die kind oorgedra. Hierdie
aangeioerde vooroordele berus selde op die kind so eie
ervaringe. In die reöh is die ouors die belangrikste
sosiahiseringsagente, dikweis onbewustehik.
Vooroordeeh is eon van die belangrikste faktoro wat
tussen-groepkonfhik in stand hou. Dour ‘n voortgaande
proses van sosiahisering word negatiewe gevoelens en
selfs heat teenoor buitegroeplede gestimuheer. Die
negatiewe ingesteidhoid word verder versterk dour die
neiging om die buitegroep so gedrag waar te neem as in
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ooreenstemming met die negatiewe verwagtinge wat
van huUe gekoester word. Die verskynsel dat
binnegroeplede ‘n hoe mate van konsensus toon met
betrekking tot die negatiewe persepsies van die
buitegroep, maak dit moellik om tussen die ware en
valse voorstetlings te onderskei.
30.4 DIE KONTAKNIPOTESE
Die kontakhlpotese berus op die aanname dat ‘n toename
in kontak tussengroepverhoudinge verbeter.
Verskeie redes word deur sosiaal-wetenskaplikes
aangegee waarom kontak tussen lede van verskillende
groepe noodsaaklik is vir houdingsveranderirig.
Toenemende kontak lei tot die ontdekking dat daar
moor ooreenkomste en gemeenskaplike oortuigings
bestaan as wat aanvanklik vermoed word. Kontak en
blootstelling aan mekaar skep die geleentheid waardeur
positiewe gevoetens en houdings kan ontwikket en
stereotipes afgebreek kan word.
Die kontakhipotese staan of val egter met wet dear tydens
kontak gebeur. Nie aVe kontak verbeter verhoudinge nb.
Daar is ‘n tipe kontak wat verhoudinge nie verbeter nb,
maar verder vertroebel, wat vooroordeel nb aibroek nie,
maar versterk. Dit geld byvoorbeeld vir ‘n kontaksituasio
wat as onaangenaam, gespanne of gedwonge beleef
word. Navorsing toon dat oppervlakklge kontak wat selfs
teen ‘n hoe frekwensie plaasvind, Of goon uitwerking op
groepsverhoudinge het nie, Of ‘n toename in voor
oordeel teweeg bring.

Oorkoepelende gemeenskaplike doelstellings is doel
stellings wat dour boide binne- en buitegroepe nagestreef
word, maar wat alleon bereik kan word dour samewerking
en die erkenning van wedersydse interafhanklikheid. Die
afwesigheid van gemeenskaplike doelstetlings kan
meebring dat die kontaksituasie bestaande groepkonflik
vorsterk. Wannoer groepe suksesvol saamwork, word
vooroordele afgobreek en solfs vriendskappe gevorm.
30.4.3 Omvattendo lnteraksle
Samewerking met die oog op gemeenskapliko
doelstellings lewer beperkte resultate indien positbewe
interaksie nie ook uitkring na ander kontaksituasies nio.
Selfs indien die poging tot samewerking suksesvol was in
‘n spesifieke kontaksituasie, mag die positiewo uitwerking
daarvan spoedig vervaag as dit nie in ander situasies
vorsterk word nie. Daarby is die frekwensie van kontak
belangrik. Wannoer kontak to sporadies plaasvind, kan dit
weinig blywondo houdingsverandering towoeg bring.
Benewons die frekwensle van kontak, is ook die Intensitelt
daarvan betangrik. Oppervlakkige kontak kan beswaarlik
bostaande houdings verandor. In die algemeen is
navorsers dit eons dat houdingsverandoring die beste
gedien word wanneer kontak uitloop op persoonlike
verhoudinge on selfs vrbendskappe. Dit verklaar waarom
persono wat oor ‘n tang tydpork in komitees, kiubs en
kerkilke krlnge aan gelykestatus-kontak blootgostol word,
boduidend mindor bevooroordoel is.
30.4.4 DIe algemene soslale kllmaat

Nie alle persone is ontvanklik vir ‘n houdingsverandering
in die kontaksituasie nie. Die Intensitelt van ‘n persoon
so vooroordeel spoel ‘n bolangrike rot. ‘n Hoogs
bevooroordeelde persoon wantrou die kontaksituasie,
en probeor dit so ver moontlik vermy. Wanneer kontak
wet plaasvind, word dit gebruik om oorspronklike
houdings te bevestig. Veral die outoritére persoonlik
heidstipe toon weinig bereidheid tot houdingsveran
dering.

Kontak in ‘n gunstige sosialo klimaat bevorder houdings
verandering. Die positiowo ingosteidheid van erkondo
leiorsfigure spool ‘n belangrike rot om ‘n positiewe sosiale
klimaat to skop. Ondersteuning vir tussengroepkontak
dour sosiale norme, gomeenskapsleiors en gesagsfigure
verhoog die effektiwitoit daarvan in ‘n groot mate.
Gedwonge kontak, daaronteen, is kontraproduktief.

Dit is noodsaaklik om rekening te hou met bepaalde
vereistes waaraan tussengroepkontak moet voldoen ten
einde houdingsverandering teweeg te bring.

Dit spreek vanseif dat die kerk ‘n verantwoordelikheid hot
ten opsigte van die verbetering van tussengroopver
houdinge. Die kerk is immers die draor en verkondiger
van die boodskap van versoening. Die kerk moot
profetbes kritbek lower teen houdings en optrede wat
belemmerend inwerk op die bevordering van vrede in die
gemeenskap. Dit sluit ook vooroordeel en die koestering
van onbillike en stereotipe beelde van mense uit andor
groepe in.

30.4.1 Gelyke status-kontak
Gelyke status binne die kontaksituasie is van wesenlike
belang sodat beido groepe ‘n aandeel in die uitkoms van
die kontaksituasie en ‘n gelyke geleentheid vir deelname
aan besluitneming kan he. Indien dit nb die geval is nb,
is die kans goed dat eon van die groepe die kontak as
eensydig of selfs paternalisties mag ervaar. Wanneer
die kontaksituasie statusverskille tusson groeplede
beklemtoon, kan dit lob tot gebrekkige kommunikasie,
die bevostiging van stereotipes en ‘n toename in
vooroordeel.
30.4.2 Gemeenskapllke doelstelllngs
Samewerking met die oog op die bereiking van
gomeenskapliko doelsteltings is ‘n belangrike voorwaar
do vir geslaagde tussengroepkontak. In die verband is
dit noodsaaklik om oorkoepe!endo gemeenskaplike
doelstollings te idontifiseer.

30.5 DIE TAAK VAN DIE KERK

Die kerk moot trouens in hierdie verband ook hand in eie
boesem steok. Navorsing hot gotoon dat godsdienstige
groepe se etnioso vooroordoel nie noomenswaardig
minder is as die van nie-godsdionstige groepe nie. Bale
kerklidmato kom seldo of oobt in kontaksituasies met lode
van ander groepe.
Daar is verskeie maniere waarop die kerk kan meeheip
om negatiewe houdings en gesindhede af to brook, en
aan ‘n positbewe gosindheid van aanvaarding en
versooning in die samelewing kan bou.
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30.5.1 Die kerk moet dour die prediklng wys op die
llefdesgebod en die Godgegewe woardigheld van aUe mense
Vooroordoel gaan hand aan hand met ‘n bepaaldo
mensbeskouing. Dit moet aanvaar word dat ook in die
Suid-Afrikaanse samelewing standpunte gehuldig word
wat die menswaardigheid van (sekere) ander mense
bevraagteken en selfs openlik ontken. Onstollende
voorboelde hiervan hot in die jongste tyd onder die
aandag gekom. (Vergelyk in die verband die verstag
oor die Brits-Israel Bowoging, Agenda, Algemene
Sinode 1990:95-100).
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Dit geld uiteraard vir alto lidmate. Alleen so kan die kork
werkhik ‘n geloofwaardigo wogwyser na God so vol
einding, ‘n venstor na God so komendo nuwe wêreld
woes (KS: 68-72).
Die vorantwoordelikheid van die indlvlduele gelowige kan
nie gonoeg beklemtoon word nie. Die geloofwaardigheid
van die kerk en van die boodskap wat hy vorkondig, word
dour die samelowing in ‘n groot mate gomeet aan die
optrede van die lidmate op die porsoonhike ontmootings
vlak. Lidmate moot daarom opgoskorp word om nie to
berus in die situasie van antagonisme, agterdog en
onvrede nie, maar hulle voortdurend to beywor vir beter
gosindhede en verhoudinge.

Dit is daarom noodsaaklik dat die kerk op die
menswaardigheid van alle mense moet wys. Die Bybel
beskou die ganso menslike geslag as ‘n eenheid. Ook
buite die kring van die genadeverbond bly die mens
skepsel en beelddraer van God. Hierdie Godverloonde
waardigheid van elke mens impliseer dat teenoor aVe
mense opgetree moet word soos dit ‘n mens teenoor ‘n
medemens, dit wit sê een beelddraer van God teenoor
ander boelddraors van God, betaam. (KS: 96-97;
174-176).

Dit is noodsaaktik dat op gomeentehike vlak oor die
grense van die verskillende gemeenskappe uitgereik word
om groter begrip tusson mense to bowerkstelhig. Ook wat
kerklike kontaksituasies betref, moot rekening gohou
word met die reeds vormelde voorvereistes vir geslaagde
tussengroepkontak.

Die noodsaaklikheid van die beoefening van
naastoliefde, as die hart van God so wit vir
medemenslike optrede, staan in die middelpunt van die
kerk se boodskap vir alle groepverhoudings. Daarom is
negatiewe houdings, vooroordeel en rassisme ‘n sonde
waarteen die kerk profeties moot waarsku. Geen ras of
yolk is inherent meerderwaardig of minderwaardig nie.
(KS: 110-115).

Vroeör is daarop gewys dat gelyke status-kontak ‘n
voorvereiste is vir die afbrook van vooroordeel. ‘n
Paternalistiese houding, byvoorbeeld, moot deurgaans
vermy word. Die kerk biod die ideale goloontheid waar
monse mekaar op grond van hullo oenhoid in Christus in
‘n golyke status-situasie kan ontmoet. Die gogewe
geestelike eenheid in Christus bled die prinsipiele
grondslag vir wedersydse aanvaarding.

Die felt dat negatiewe houdings en gesindhede reeds in
‘n vroeö stadium by die kind gekweek word, beklemtoon
die noodsaaklikheid van voorligting aan die Jeug. Die
kerk sal groter ems daarmee moot maak om jongmense
meer bowus to maak van die konsekwensies van die
Iiefdesgebod vir medemenslike verhoudinge, en van die
belangrikheid van positiewe houdings en gesindhede
teenoor ander mense. in die hg daarvan dat die
grondsiag vir medemenshike verhoudinge in die huisgesin
gelê word, sal in hiordie verband ook aan ouers leiding
gegee moet word.

Die kerk (korkverband) bied ook ‘n idealo geloentheid
waar mense saamgesnoer kan word rondom gemeen
skaplike doelstehiings. Die blote bymokaar bring van lede
van verskillende kerkhike groepo, selfs met die beste
bedoolings, bewerkstellig nie positiewe houdingsvor
andoring nie. inteendeel, die afwosigheid van wedersyds
aanvaarde gomeenskapliko doelstolhings kan verhoudinge
nogatief beInvloed. Sinvolle samewerking, daarontoen,
bevorder verhoudinge. in die praktyk betoken dit dat
terreine van sameworking geldentifiseer moet word en
bepaalde projekte of aksies gesamentlik aangepak moot
word.

30.5.2 Die kerk (gemeente) moet self ‘n iewende voorbeeld van
‘n versoende gemeenskap wees
Die kerk het nie alleen die verantwoordelikheid om deur
die prediking mense op te roep om hulle met God to laat
vorsoen en in vrede met mekaar to leef nie, maar moot
ook self as nuwe gemeenskap die versooning in ‘n
gebroke wéreld voorleef on verdor dra. As vorsoende
gemeenskap is die gemeente daartoe vorbind om nb
alleen tokens van die koninkryk in die samolewing op to
rig nio, maar dit ook self to woos. Die kerk behoort vir
almal ‘n voorboeld to woes dat die Heilige Geos
houdings verandor en gesindhede totaal nuut maak. Die
kerk moot besef dat kragtens sy eenheid in Christus alto
gelowiges on alle groepe gelowiges mekaar nodig hot,
on mokaar moot versorg en dien ter wille van die opbou
on grooi van die kerk van Christus.
Dit betoken dat die styl van die kerk so optredo steeds
die van vorsoening, vrede en liefde sal woes.

30.5.3 Die kerk moat op die piaasllke viak kontaksltuasies skep

Kerklike kontaksituasies skop ‘n gunstige goloentheid vir
die ontwikkoling van persoonliko vorhoudingo en vrlend
skappa.
Dit is belangrik dat kerklike leiers leraar, kerkraadslede
en ander poshtief ingestol sal woes met botrokking tot
kontaksituasies. Waar lidmate aanvoel dat die leiers in
die gemeente in hierdie verband negatiof ingostel is, sal
die gunstige soslale kiimaat wat nodig is vir houdings
verandering, ontbreek.
-

-

30.5.4 DIe kerk moat, met hnagneming van die grense van sy ale
bevoegdhebd, ywer vlr beter verhoudinge op aiie terrehne van die
sameiewing
Waar die kerk horn in ‘n plaaslike gerneenskap bevind
waar vorhoudingo vasgoloop het, of waar goon
inisiatiewe vir versooning bestaan nie, sal wee ondersoek
moot word om kontak to bewerkstohhig en gosprekke
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op gang te kry tussen vorteenwoordigers van ander
samelewingsverbande. Die kerk mag woliswaar nie die
taak van ander samelewingsverbande oorneern nie,
maar kan binne die grense van sy eie bevoegdheid
beter verhoudinge inisieer.

behartig. Daar bestaan ook betroubaro kommentare op
die belydonisskrifte en talle ander geskrifte oor die
leerstukke.

Dit is veral die verantwoordelikheid van belydende
lidmate orn binne die samelewingsvorband waar huile
beweeg, die inisiatief to neem met die oog op
verbetering van verhoudinge en gesindhede. Langs
hierdie weg kan die kerk deur die amp van die gelowige
‘n groot bydrae lower orn mense en groepe rondom
knelpunte, maar ook rondom gemeenskaplike doel
stellings, byeen to bring. Waar die geleentheid horn
voordoen, kan die kerk leiding gee ten opsigte van die
basiese vereistes vir geslaagde tussengroep-kontak.

Die Algemene Sinode het horn reeds herhaaldelik oor die
kwossie van grootdoop en herdoop uitgespreek. Gerief
Iikheidshalwe word hulle hier weergegee:

Die voorafgaande bespreking beklemtoon die feit dat
die bevordering van gesindhede en tussengroep
verhoudinge in Suid-Afrika geen maklike taak is nie. Dit
is daarby ook ‘n Iangtermyntaak. Die kerk het hierin ‘n
leidende rol te speel.

31.3 BESLUITE VAN DIE AL.GEMENE SINODE

Die Algornene Sinode (Handelinge 1982:1103, vgl.: 458
en 752) hot soos voig besluit:
Die Sinode volstaan met die volgende besluite wat dour
die Sinode van 1978 insake grootdoop en herdoop
geneern is.
31.3.1 Aigemene Sinode 1978
31.3.1.1 Die Sinode verklaar dat die leer van die
grootdoop as enigsto korrekte doop en herdoop van
lidmate van die kerk, ‘n dwaling ten opsigte van die leer
is, wat nie dour die kerk geduld kan word nie.

30.6 AANBEVEUNGS
30.6.1 Die Aigemene Sinode aanvaar die studiestuk oor
vooroordeel en negatiewe houdings in die Suid-Afrikaanse
samelewing as riglyn vir optrede en doen ‘n beroep op ildmate
om op dIe persoonilke ontmoetlngsviak die inisiatief te neem
met die oog op die verbetering van verhoudinge en gesindhede.
30.~.2 Die Algemene Sinode doen ‘n beroep op kerkrade en
ringe om aan die hand van die studlestuk wee te ondersoek
waardeur op die piaasiike viak op ‘n praktlese manier
meegewerk kan word san die afbreek van negatiewe houdings
en die opbou van ‘n nuwe gesindheid van aanvaarding en
versoening.

31. VERBONDSBESKOWNG EN DOOP
31.1 OPDRAG
Die Algernene Sinode dra dit aan die Algemene
Kommissie vir Leer en Aktuele Sake op om ‘n studie te
maak van die Ned Geref Kerk so doop- en
vorbondsboskouing om as riglyn vir predikante en
iidrnate to dien. (Handolinge, Algernene Sinode
1990:665).
31.2 BELYDENISSKRIFTE
31.2.1
Die Ned Geref Kerk se doop- en
verbondsbeskouing word duidelik in sy amptelike
belydenisskrifto uiteengesit. Ten minste die volgende
punte is hier ter sake:
Nederlandse Geloofsbolydenis art 34
Heidelbergse Kategismus Vr 74
Dordtse Leerreöls hi 1 par 17
31.2.2 Dit is nie duidolik of die opdrag impliseer dat die
Algemene Kommissie vir Leer en Aktuele Sake hierdie
konfessionelo uitsprake van ‘n verklaring moot voorsien
nie. Dit is ook moeilik om te oordeel hoe uitvoerig en
volledig so ‘n studiestuk behoort te wees. Normaalweg
word hierdie tema in die teologiose opleiding

31.3.1.2 Die Sinode is daarvan bewus dat baie lidmate
dour misleiding tot hulle opvattings oor die grootdoop en
herdoop kom, en dring daarom by kerkrade daarop aan
orn met groot sorg, liefde en geduld met sulke lidrnate om
to gaan, ten einde hulle van hulle afwyking in die leer
terug to bring. (Agenda, Algemene Sinode 1978:226,
punt 2.25.1 .2)
31.3.1.3 Die Sinode oordeel dat dit kerkregtelik verkeerd
is om die Iidrnaatskap van sulke lidmate eenvoudig
vervalle to verklaar. Daar moot met sulke Iidmate
gehandel word volgens die prosedure van die kerklike
tug, tonsy hulle hulseif aan die gerneenskap van die kerk
onttrek en hulle Iidmaatskap formeel opsê. (Agenda,
Algernene Sinode 1978:226, punt 2.25.1.3)
31.3.1.4 Die Sinode oordeel dat die tug teen sulke lidmate
aanvanklik nie verder as vermaning, en by volharding
daarin, nie verder as die onthouding van die nagmaal
behoort to gaan nie, orndat dit hier kan gaan om ‘n
dwaling binne die Christenskap wat nie noodwendig
betoken dat die dwalende geen deel aan Christus en sy
ryk hot nie. Wanneer daar ogter volhard word in die
dwaling en dit blyk dat daar sprake is van hardnekkige
verset teen die gesag van die kerk of van ‘n aantasting
van die leer van die regverdiging dour die geloof alleen,
moot die tug tot sy konsekwensie deurgevoer word.
(Agenda, Algemene Sinode 1978:226, punt 2.15.1.5)
31.3.1.5 Die Sinode oordeel dat daar teenoor ampsdraors
wat in hierdie opsig dwaal, strenger opgetree moot word
as toenoor ander lode van die gerneente, en dat hulle in
elk goval uit die amp geskors moot word, tot tyd en wyl
daar berou is en hulle hulself betroubaar betoon hot in die
verdediging van die gesonde leer. (Agenda, Algemeno
Sinode 1978:226, punt 2.25.1.5)
Veral wanneer hierdie besluite saam met die verslag van
die Algemene Kommissie vir Leer en Aktuele Sake
(Handelinge 1978:310-2) gelees word, behoort daar geen
onduidelikheid oor die toopassing van die boleid te woes
nie.
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Die enigste onsekerheid wat moontlik by kerkrade kan
ontstaan, hou verband met die vierde punt hierbo
(31.3.1 .4). Kan so ‘n lidmaat uiteindelik afgesny word
van die gemeente met gebruikmaking van die
bestaande formulier vir die afsnyding?
Hieroor is by die Algemene Sinode (1982) lank
gedebatteer en uiteindelik is die volgende duidelike
besluite geneem (Handelinge, Algemene Sinode 1982:
1242-4):
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geloofsoortuiglng aangaande dIe genadeverbond an die
kinderdoop sees verwoord In sy beiydenls (NGB art 34, IlK Vr 74,
DLhf 1 par 17).
31.5.2 Die Algemene Sinode bring opnuut sy besluite Insake
herdoop en grootdoop onder die aandag van leraars en kerkrade
(Kandeunge, Algemene Slnode 1982:1103, 1232.44).

32. VERHOOGDE WERKLAD~NG
POSTE BEVR~ES WORD

WANNEER

31.3.2 Algemene Slnode 1982

32.1 OPDRAG

31.3.2.1 Die Sinode oordeel dat daar geen gegronde
rede is vir die daarstelling van ‘n alternatiewe formulier
vir afsnyding van die gemeente naas die bestaande
formulier vir die afsnyding nie. (Handelinge, Algemene
Sinode 1982:1242).

Die Sinode dra dit aan die Algemene Kommissie vir Leer
en Aktueie Sake op om die problematiek te ondersoek
van werkgewers wat poste vries en dus moor werk op die
skouers van minder personeel laai. Die nadeol wat
hierdie praktyk moontlik vir die huislike, huwoliks- en
kerklike lewe inhou, vereis ‘n ondersoek (Handelinge,
Aigemeno Sinode 1990:681).

31.3.2.2 Wannoer afsnyding oorweeg word, moot
korkrado hulleself daarvari vergewis dat die uitsprake in
die formulior ten voile van toepassing is. (Handelingo,
Algemeno Sinode 1982:1242).
31.3.2.3 Beroep op leraars in verband met doop. Omdat
die problematiek van herdoop een van die grootste
redes van verwarring en korkvorlating by lidmate is,
word:
31.3.2.3.1
Leraars opgeroep om toenemend ‘n
indringende studie van die verbond en die doop te maak
en die resultate duidelik deur te gee aan gemeentes in
prediking en persooniike pastorale sorg;
31.3.2.3.2 leraars versoek om veral by doopkategese
besondere moeite te doen om duidolik en heldero
verbondspastoraat te beoefon;
31.3.2.3.3 om moeite to doen om ‘n eiendomliko
pastoraat te ontwerp en toe te pas ten opsigte van
diegene wat hul iaat herdoop hot, en hulle terug te lei
na die kork. (Handelinge, Algomene Sinode 1982:1244).
31.4 BESKIKBARE PUBLIKASIES
Talle publikasies het oor hierdie onderwerp verskyn. Die
Kommissie noem die volgende:
Barnard, AC 1984. Ek Is gedoop. NG Kerkboekhandel,
Pretoria.
Burger, OW; Muller BA en Smit DJ, 1983. Riglyne vir
doopprediking. NG Kerk Uitgewors, Kaapstad.
Bybelkorkursus. 1986. Dank God, ek Is gedoop! Wellington.
Bybelkorkursus 1983. Verbond vlr altyd. Wellington.
Floor, L 1983. DIe helilge doop In die Nuwe Testament.
Potchefstroomse Teologiese Publikasies.
König, A 1986. Die doop as kinderdoop en grootdoop. NG
Kerkboekhandel, Pretoria.
Potgieter, PC 1977. Wet most ek van die doop weet? NG
Kerk Uitgewers, Kaapstad.
Van’t Spijker, W e.a., 1983. Rondom do doopvont. De
Groot Goudriaan, Kampen.
31.5 AANBEVEUNGS
31.5.1 DIe Algemene Sinode herbevestlg die geretormeerde

32.2 HERKAAL DiE GESKIEDENIS HOMSELF?
Die foit dat die Sinode dit nodig govind het om ‘n
ondorsoek 5005 hierdie te loods, dui daarop dat daar
ongetwyfeld reeds aanduidings van onregverdige
praktyke van rasionalisoring bestaan. Natuurlik is die
onbillike behandeling van werknemers deur werkgewers
nie uniek nie. ‘n Mons hoef maar net aan die geweldige
wanpraktyke te dink wat tydens en na die industriöle
Revolusie soveei fisiese en geestelike nagevolge vir die
arbeiders ingehou het (Van Rensburg 1979:222-228).
Dit was juis Karl Marx wat die term “surpluswaarde”
gebruik het om daarmee aan to dui dat die arbeiders
ekstra arbeid teen dieselfde of vermindorde vergoeding
moos verrig. Die praktyk van die vorkryging van
~surpIuswaarde~ hot volgons Marx allo morele on fisiese
gronse oorskry. Dit was Marx so oortuiging dat dio
“surpluswaardo~ die kapitaliste in staat gostel hot om
hulle wins ten kosto van die arbeiders to vergroot (Acton
1967:91). Aspekto soos die vervreemding van die
arbeider van sy arbeid, sy mode-arbeiders, sy
workgewers, sy samelewingsverbando (soos huweiik en
gesin), hot ondor die sporvuur van Marx so kritiek gokom
(Marx, K 1971:17). Daarbenewons hot die lengto van die
werksdag die probloem van die uitbuiting van die
arbeiders verdor onderstroep (Marx, K 1 906:206;21 5;
256-258).
Dit val onmiddellik op watter ooreenkoms daar tussen die
probleme van destyds en die huidige arbeidersproble
matiek is. Die vorskil is net dat die kork van dostyds nie
juis teen dio vorontrogting boswaar aangetekon hot nb
(Hoyns 1967:118-119). Dit mag ton allo kosto nio van die
kork vandag waar woos niel
32.3 PROBLE~ATIEK
Indien die opdrag van die Sinode ‘n ompirioso studio sou
verois, sou dit ‘n byna onmoontlike opdrag woes am oiko
besigheidsfirma of industrie in die land so besluite en
praktyk van rasionalisoring to ondorsook, ton einde to
bepaal of, on indion wel, watter porsontasie van onbillike
bohandeling van werknomors in dio proses van
rasionalisoring voorkom. Dio uitgangspunt van die
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ondersoek is dus veel eerder om vanuit die vertrekpunt
van die Christelike arbeidsetiek sekere norme vir die
beoordeling van die proses en praktyk van rasionali
sering neer te lê.
32.4 CHRISTELIKE ARBEIDSETIEK
Dit sou nie moontlik en ook nie paslik wees om hier ‘n
volledige ulteensetting van die Christelike arbeidsetiek
weer te gee nie. Dit is immers elders gedoen
(byvoorbeeld Heyns 1986:250-276; Van Andel 1965).
Enkele kontoere word egter getrek ten einde daardie
norme te identifiseer wat in die beoordeling van die
problematiek ter sake sal wees.
32.4.1 Hoewel die Heilige Skrif nie ‘n volledige
arbeidsetiek bevat nie (die Bybel is immers nie ‘n
wetenskaplike handboek nie), is daar tog wel sokero
uitsprake wat teologies-eties gesistematiseer en in
norme vir arbeidsverhoudinge en -vraagstukke geposi
tiveer kan word (Heyns 1982:182-183). Dit behels onder
andere die volgende:
32.4.1.1 Arbeid is ‘n gawe en roeping van God aan die
mens waardeur hy sy opdrag kan uitvoer om as
verteenwoordiger van God oor die skepping te heers en
dit te onderwerp (die sogenaamde “kultuuropdrag” van
Gen 1:26-28). Dit het beteken dat die mens as
arbeidende wese in ‘n bepaalde verhouding tot God, sy
naaste, die huwelik, die natuur en die kultuur gestaan
het. (Heyns 1974:79-128; Heyns 1986:255-257). In die
arbeid sou die mens sy Skepper kon verheerlik, homself
skeppend tot volwassenheid kon laat groei, sy naaste as
mode-arbeider kon ontdek en dien en die natuur tot ‘n
leefruimte kon omvorm (Orsmond 1993:129).
32.4.1.2 Arbeid hot dus nie as straf op die sondeval
gevolg nie, maar die skeppingsordening van arboid is
wol dour die straf op die sondeval fundamonteel
aangotas. Die mens moos op ‘n pynliko wyse ontdok dat
al die bepaaldo verhoudings waarin hy homself as
arbeider bovind hot, dour sy ongehoorsaamheid
verstour is. Hy het sy arboid nb moor as gawe van God
ervaar nie, maar as straf. Die arbeid, wat hy in die
sweet van sy aangesig sou moos verrig om aan die lowe
to bly (Gen 3:1 7-1 9), sou sy vorhouding met sy naaste,
sy huwelik, sy gesin, die natuur en die kultuur versteur
(Heyns 1986:262-264).
32.4.1.3 Die koms van Jesus Christus hot egter die
koninkryk van God naby laat kom (Matt 3:1; 4:17). Dit
hot betoken dat elko duimbroedte van hierdie w~reld
onder die heerskappy van sy koningskap val, ook die
wêreld van arbeid en industrie. Daarom is die
samelewing in die algemeen en die arbeidsterrein in die
besondor op gehoorsaamhoid in die koninkryk van God
afgestem. Daarom ook sal die wet van God (liefde tot
God; liefde en goregtighoid tot die naasto) die norm
woes waarvolgens ‘n etiese beoordeling van arbeid en
industrie moot goskied (Hoyns 1986:38-62; Smit
1984:30-33).
Hoewel die sondeval dus die vreugdevolle arbeid na
moeitevolle arbeid verandor hot, moot ook in gedagto
gehou word dat Jesus Christus se versoononde arboid
in die wéreld weer die arbeider en sy arbeid kom
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herskop hot. Daarom kan die arbeidor sy arbeid
vreugdevol verrig terwyl hy met verlange uitsien na die
woderkoms van die Seun van die mens (Van Andol
1965:28). Dan word ‘n nuwo era van arbeid ingolui wat
finaal van aIls moeite en gebreke bevry sal woes:
volledige diens awi God (1 Kor 15:28)1
32.4.2 Die arbeider hot bepaalde regte.
32.4.2.1 In beginsel is die arbeider daarop goregtig om to
kan work. As arbeid ‘n skeppingsordening en roeping is,
behoort elke mens die Godgegewo ~reg” op arbeid to he
(Smit 1984:32; Kerk en Samelowing 1990:28). In die
praktyk blyk dit egter dat die reg tot arbeid in verhouding
staan tot die aard van die arbeid wat die arbeider in staat
is om to lower en die beskikbaarheid van worksgeleent
hede in daardio betrokke arbeidsfoer (die vraag- on
aanbod-beginsel). lemand wat dus werkloos is omdat hy
homself nie as arbeider bokwaam hot nie, hot goon “reg~
op bopaaldo arbeid nie. So kan iemand wat afbotaal word
omdat hy nie sy arbeidsopdrag met bekwaamheid, ywer
en getrouheid uitgevoer hot nie, nie op sy greg” tot arbeid
aanspraak maak nie. Sonder om die saak vooruit to loop,
sal op grand van voorafgaande ook gekonkludeer moot
word dat die arbeider nie op sy “reg” tot arbeid by ‘n
bepaalde workgowor aanspraak kan maak as die
betrokke werkgower ham om billike redes nie langer in
diens kan hou nie. Wat daardie billike redes behels,
behoort deel van die positivering van ‘n Christelike
arbeidsetiek te woes.
32.4.2.2 Die arbeider is op ‘n billike loon geregtig (Luk
10:7; 1 Tim 5:18). Dit impliseer dat die loon in verhouding
tot die aard en omvang van die arbeid moot wees. Uit die
aard van die saak sal die tydsduur van die arbeid (die
Iengte van ‘n werksdag) oak hier ter sprake kan kom,
hoewel dit ook volledig by die begrensing van die arbeid
bespreek word.
32.4.2.3 Hy is daarop gorogtig om as mons in elko opsig
monswaardig on billik beharidel to word (Luk 6:31).
Aangesien persoonsbehandeling die fundamentele
boginsel is waarvolgens allo handolingo eties beoordoel
word (Heyns 1986:1-2), sal die optrede van die
werkgewer teenoor sy werknemor sodanig moet woes dat
die arbeider nie in sy verhouding tot God, sy huwelik, sy
geestelike en liggaamlike welsyn en sy lowenskwaliteit
benadeel word nb (vergelyk in hierdie verband die
vorhouding van Filémon en Onesimus, Orsmond
1993:133). Die arbeider hot immers ook die reg op ‘n
huwelik- en gesinslewe (Kerk on Samelewing 1990:28).
32.4.2.4 Omdat God ook ‘n grens vir die arbeid daargestel
hot (Eks 20:8-11), is arbeidsrus ‘n plig en ‘n rag (Heyns
1986:274). Terwyl daar as gevolg van die proses van
industrialisasie en ander oorwegings ‘n tydperk was waar
die arbeidstyd vorkort kon word sodat die homo laborans
ook moor homo ludens kon word (Van Andel 1965:13-25),
is die probloem tans dat die proses van rasionalisering
juis tot govoig kan he dat die arboiders wat na die
rasionalisering oorbly, die werkslading van die
afbetaaldes moot oorneom. Ten einde hulle daartoe in
staat te stel, is ‘n grotor werksinset nodig, nie alleen ten
opsigte van werkskwaliteit on intonsiteit nie, maar ook ten
opsigte van die tydsduur van die ~rbeid (van ‘n agt-uur
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worksdag na ‘n twaalf-uur-werksdag en in sommige
gevalle selts van ‘n ses-dag-werkswook na ‘n
sewe-dag-werksweekl). En die arbeider, wat maar to
dankbaar is dat hy nog sy werk hot, “aanvaar” die
situasie en lower ‘n groter inset ult vrees dat as hy dit
nie doen nie, hy die volgende slagoffer van rasiona
lisering sal wees. Natuurlik kan dit nie sonder nadelige
gevolge vir die arbeider so fisiese, psigiese, religieuse
en sosiaal-maatskaplike welsyn plaasvind nb. Waar dit
gebeur, moot tot die gevolgtrekking gekom word dat die
etiese norm van billike persoonsbehartiging oortree
word.

(werkgewer en werknemer) toeganklik is nie. Daarom sal
die kerk hierdie boodskap moet verklaar on vertolk, Thy
sal die hermeneutbese proses moot dourvoer tot by die
mens in die industrie en die Woord daar funksioneel en
saaklik laat betekenis kry (Smit 1984:28).

Dit is egtor nio ondenkbaar nie dat die arbeiders wat so
‘n ekstra werksladbng dra, met moor vergoeding
omgehaal word om so ‘n onmenslike werkslas gelate to
aanvaar. Sommige gryp selfs gretig na die geleontheid
om “oortyd” to work, ten eindo finansiële voordeel
daaruit te trek, terwyl die huwelik, gesins- en kerklike
lowe daardeur skade ly. Dan is dit nie moor godsdiens
wat opium van die yolk is nie (Marx), maar materialisme,
bets wat radikaal deur die Skrif afgewys word (Matt
6:19-24).

32.6.1 Die besluitnemingsproses oor en die toekenning
van billike lone word deur verskeie faktore beInvloed,
byvoorbeeld om groter wins aan aandeelhouers
beskikbaar to stel, beter masjinerie aan to koop of teen
koste kundige advies of hulp vir ‘n beter produksie/produk
te fasiliteer (Bendix 1992:94). Wanneer die arbeiders
egter oordeol dat voorkeur aan hoör lone gegee moot
word, kan konflikterende belange tot openlike konflik
tussen werkgewer en werknemer en selfs tot rasiona
lisering lob.

32.4.3 Die arbeider hot egter ook bepaalde pligte. Die
regte veronderstel inderdaad ‘n teenprestasbo wat vir die
Christen-arbeider inhou dat hy sy arbeid so sal uitvoer
dat hy dit tot die eer van God doen. Immers, die
Christenwerker is ook ‘n verantwoordelike worker (Smit
1984:35). Dit sou onder andere die volgende kon behels:

32.6.2 In die ondorhandelingsproses om so ‘n konflik by te
lê, moot die benadering woes om ‘n wen/wen-oplossing
to vind, al sou dit betoken dat beide iets sal moot prysgee
(Bendix 1992:105).

32.4.3.1 Die arbeider moet ‘n bepaalde kwaliteit in sy
arbeid handhaaf en die diens aan sy werkgewer lower
soos wat in die dienskontrak veronderstol en waartoe
ooreengokom is.
32.4.3.2 Hieruit volg noodwendig dat die arbeider getrou,
betroubaar en lojaal ten opsigte van sy arbeid en
teenoor sy werkgewer moot woos.
32.4.3.3 Ook mag van dbe arbeider verwag word om met
sy mede-arboiders in ‘n span saam te work en so
teenoor hulle op to tree dat die spangees en -vermoë
van die werknemers tot voordeel van die werkgewer(s)
kan woes. Immors, ook die arbeider moot sy naaste op
‘n liefdevolle en billike wyse behandel.
32.5 BEG RIP VIR CIIRISTEUKE NORME
Vir die kerk en die teologie is bogonoemde beginsels
redelik eonvoudig on algemeen aanvaarbaar. Die vraag
is egter of die industriële wêreld wel hierdie boodskap
van die kerk ten opsigte van ‘n Christelike arbeidsetiek
opgevang het en of dit enigsins in die ongenaakbaro
wêreld van besigheid en industrie ‘n neerslag vind. Van
Andel (1965:11-12) waarsku juis teen ‘n “versmaldo
ethos” waarin die gedagte van arbeid as Goddelike
roeping besig is om to vervaag. En Smit (1 984:31) sé
tereg dat die grootste nood van die wêreld en industrie
is dat God nie moor as koning aanvaar word nie. Hy
vervolg op die aangehaalde plek: “Ook dit moot die
industrie-mens hoor ten einde tot homself, sy menswees
en sy Godbedoelde bestemming to kom.”
Dit bs egter geen eonvoudige taak om teologbes-etiese
norme so te vertaal dat dit ook vir die bndustrbële mens

32.6 SEKULÔRE ARBEIDSETIEK EN -BETREKKINGE
Voordat ‘n beoordeling van die praktyk van rasionalisoring
gemaak kan word, sal inderdaad ook van die industriölo
arbeidsetiek kennis geneem moot word. Hier word
kortweg op die volgonde gewys:

32.6.3 Dit word algemeen aanvaar dat werknemers nie
sonder konsultasie in ‘n rasionalisoringsproses afgedank
behoort to word nbe (Le Roux on Landman 1992:2). Eon
van die redes hbervoor is dat die werknemer betrokke die
goleenthebd moot he om die werkgewer to probeer
oortuig dat rasionaibsering nie die enbgste uitweg is nie en
dat ander maatreêls (byvoorbeeld verminderde salarisse)
die werkgewer so ekonombese motiveringo tot rasionali
sering sou kon ondervang (Chaedlo, e.a. 1993:1 9).
Daarbenewens
bohoort die
rasionalbseringsproses
volgens voorafopgestolde boleid en objektiewo boginsels
to geskied on nbe bloot op willekeurige basis nie (Bendix
1992:282; Salamon 1987:548). Trouons, dit kan vir die
werkgewer groot problemo skop indien die maatskappy
kort na die opstel van ‘n beleid van rasbonalisering begin
om werknemers af to betaal (Eggert 1991:13).
So ‘n beleid behols onder andero dat die nodige inligting
aan die werknemers of hulle belangogroep (die
vakbonde) dourgegoe behoort to word (Bendix 1992:302;
Salamon 1987:549). Verder behoort die vermoëns en
kwalifbkasbes van die werknemers, die dbensjare, ouder
dom en gesinsomstandighede in aanmorking geneem to
word (Bendix 1992:304).
32.6.4 Volgens die Internasionale Arbeidsorganisasie
(ILO) is dit noodsaaklik dat rasbonalisering nb sonder
moor as oerste uitweg gekios sal word nie, maar dat alles
in die vormoê van die werkgewer gedoen behoort to word
om rasionalisering to voorkom (Bendix 1982:307). Daar
behoort oorweging geskenk to word aan die moontlikheid
om to rasionalbsoer dour poste wat op ‘n natuurlike wyso
vakant raak, nb to vul nie. ‘n Verdere opsie kan woes dat
die arboiders bereid is om ‘n verminderde salaris to
aanvaar ten einde rasionalisering to vermy. So ‘n
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vermindering kan egter nie eensydig op die werknemers
afgedwing word nie. Nog ‘n moontlikheid is dat sommige
worknemers hullo beroid verklaar om met vorvroegde
pensioen at te tree. Salamon (1987:538-539) noem ook
die interessante moontlikheid dat verkorting van
arboidctyd ‘n morkbaro opsie kan woes om rasionali
sering te voorkom,, hoewel daar nog weinig aanduiding
is dat hierdie opsie deur werknemers aanvaar word.
Nog ‘n opsie kan wees om oortyd-fasiliteito in to kort of
op te skort sodat meer werksgeloentheid beskikbaar kan
wees (Eggert 1991:10).
Slegs waar hierdie alternatiewe in werking gostel is en
rasionalisering steeds onafwendbaar is, kan dit as
laaste uitweg aanvaar word. Dan is daar egter bepaalde
maatreëls wat met die proses gepaard bohoort to gaan.
Bendix (1982:304-312) so lys van maatreöls word op
enkele punte aangevul en behels die volgende:
*

behoorlike beplanning. Soms word rasionalisoring

dour spoedige heraanstellings of nuwe aanstellings
opgovolg omdat dit geblyk hot dat die werkslading na
rasionalisering to groot is
beporking van verlengde arbeidstyd (“oortyd”)
*

*

skoling en heroploiding van die oorblywende arbeiders
inter-departementele verplasings om die werkslas to

vorlig (Le Roux en Landman 1992:8)
konsultasie met persone wat afbetaal gaan word on
met hulle onderskeie werkersunies (Le Roux en
Landman 1992:4; Salamon 1987:549)
verspreiding van die rasionalisering oor ‘n tydpork
*

*

minimalisering van die effek van rasionalisering op
arboiders (vergelyk ook Le Roux en Landman 1992:4)
bedinging van rasionaliseringspaketto
wyse van kennisgewing aan dio botrokkenes
*

*
*

*

nasorg
die onderneming tot hor-indiensnoming wanneer

moontlik
ondersteuning en hulpverlening aan afbetaaldes om
elders work to kry (Le Roux on Landman 1992:2).
32.6.5 Arbeid en arbeidstyd (vorkorting of vertenging van
werksure) is ‘n wesenlike doel van onderhandeling met
die oog op die verkryging van biltike en monswaardige
werksomstandighodo (Salamon 1 987:276-277;282).
Hoewel werksuro van 72 uur per week teen ses dao per
week in 1914 die algemene tendons was, hot die
algemeen-aanvaarde gemiddelde werksure sedert 1965
tot 40 uur per week en teen vyf dee per week
vermindor. Sedert 1980 was daar verdere druk om die
werksure na 35 uur per week en teen 4 of 4,5 dae per
week to verminder (Salamon 1987:290). Hiordio
statistieke dui onorsyds op die govaar dat arbeidors at
hoe minder wil work, ‘n faktor wat ook die onwilligheid tot
biltike
bykomende arbeidsverantwoordelikhoid na
rasionalisering kan beInvloed. Andersyds kan dit ook
geTnterpreteer word as aanduiding dat oormatige en
onbiltiko verlenging van workstyd ‘n onaanvaarbaro
praktyk is wat teen die draad van arbeidsetiek- on
wetgowing ingaan.

32.7 KONKLUSIES
32.7.1 Die Skrif-gofundeorde beginsel dat die arboider
sokoro onvorvreombaro (mense) regto hot, word dour
arbeidswetgewing orken. In ‘n hofuitspraak in Engoland
hot die regtor vorklaar: “...a worker of long standing is
now recognised as having an acoruod right in his job...”
(soos aangehaal dour Le Roux en Landman 1992:11).
32.7.2 Ult voorafgaande kan afgelei word dat industriêle
wetgewing ‘n humanitére bosorgdhoid oor die wolsyn van
die worknemor in die algemeen oponbaar (Levy
1992:144-145). OnbiNike arbeidspraktyke kan in ‘n
industriêle hof hanteer word (Levy 1992:146). Die
booogde wotgewing vir huiswerkors (in dio Staatskoorant
nr 14494 van 24 Dosember 1992 gepubliseer) maak
byvoorboeld daarvoor voorsiening dat ‘n huisworker nie
verlengde werkstyd mag verrig wat 26 dae per jaar en 4
uur per week oorskry nio (Choadle e.a. 1993:97). Tog
blyk dit dat arbeidswetgewing nie direkte uitsprake oor die
werksvorpligtinge en regte van die werknemers, wat na ‘n
prosos van rasionalisering oorbly, maak nie. Hierdie
Ieemte is oweneons in die meosto gevalle ook in die
rasionaliseringsboleid van werkgowors aanwysbaar.
Feitlik die hole inhoud van rasionaliseringsbeloid
konsontreor op die afbetaalde porsone, terwyl die
oorgeblowones se werksverpligtinge en omstandighode
nio nader omskryf word nio.
32.7.3
Wanneer die Christelik-otieso norme van
persoonsbehartiging in die spot goplaas word, spreok dit
vansetf dat enige praktyk van rasionalisering wat die
afbetaaldes op ‘n onbillike wyse hantoer (Lo Roux en
Landman 1992:7) of die govoig hot dat van oorbtywende
werknemers meer as hullo billike arbeidsiading verwag
word, veroordeel behoort to word. Immers, dan orvaar die
arboidor nie sy arboid as roeping nie, maar as las.
32.7.4 Waar plaaslike gomeentes van socfanige praktyke
bewus word, behoort skakoting met die betrokke
werkgewersinstansies onmiddollik plaas to vind. Die kerk
durf nie sy profetiose taak op die terrein van die
arbeidsotiek versaak nie. Gosprek en ondorhandeling
moot egter die strategioso bonadering woos en nie
konfrontasie en stryd nie. Die dool van so ‘n gosprek sat
veral moot woes om die korrekto inligting to bekom. Dit
blyk naamlik dat ‘n verskeidenheid van faktore ‘n rot kan
spool, byvoorbee!d dat workgowers soms bereid is om
iomand tydons ‘n rasionaliseringsproses na ‘n ander
afdeling oor te plaas, maar dat die persoon weier of
onwillig is om vir ‘n nuwe werksopdrag opgolei to word
(Eggort 1991:121). Sonder hiordie inligting kan die kerk
maktik ‘n verleentheid skep deur to veroordoet on
verhoudinge tussen kerk en industrio to vertroobet.
32.7.5 Indien pogings van die kork om ‘n billike
dispensasie vir werknemers in ‘n rasionatiseringsituasie te
boding, onsuksesvot is, bohoort die pastor lost die
botrokko worknemers te adviseer om van beskikbare
hulpbronne soos vakbonde, nywerheidsrado, die
Dopartement van Mannokrag of arbeidskonsultante
gebruik te maak ten einde ‘n biltiko skikking to
bewerkstotlig (Levy 1992:124-125).
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32.8 AANBEVEUNGS
32.8.1 Die Algemene Slnode wil alle werknemers daaraan
herinner dat arbeid ‘n reg, ‘n voorreg en ‘ii roeping Is wat ons
van God ontvang het en dat elkeen sy erbeld met Chrlstellke
toewyding en tot verheerliking van God (1 Kor 10:31) behoort to
verrlg.
32.8.2 Die Algemene Sinode wil egter ook aile arbeiders
daartoe oproep om nb die arbeid of materlëie vergoeding to
verafgod en dlt ten koste van geesteilke waardes sees geioof,
huwelik, gesln en gesondheid na to Jaag nie.
32.8.3 Die Aigemene Slnode hot begrlp vlr die felt dat tails
werkgewers vanweë ekonomiese oorwegings noodmaatreêis
moet trot en dat hierdle noodmaatreëis soms noodwendig en
onafwendbaar raslonailserlng vereIs.
32.8.4 Die Aigemene Slnode wii sy waardering teenoor alIe
werkgewers uitspreek wet in die proses van rasionallsering op
billlke en menswaardige wyse teenoor hulle betrokke
werknemers in hlerdie verband eptree.
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32.8.5 Die Algemene SInode wil egter 00k 5~ dlepe besorgdheld
ultspreek oor eanduldlngs dat arbeiders onder greet en
onmensllke druk geplaas word em die arbeidslos van
afbetaaides oor te neem sender om die work to herstruktureer, to
verminder of te verander, met noodwendige ernstlge fislese,
pelgiese, reiigieuee en sosiomaatskapiike nagevolge.
32.8.6 Die Algemene Slnode doen ‘n dringende beroep op aiie
werkgewers om in alie opsIgte volgens strong etiese kodes
tydens ‘n noodsaakllke rasionallserlng op te tree en nb baslese
beginseis ten opslgte van rasionallserlng en biiiike
werksomstandlghede vlr die oorblywendo werkerskorps in
gedrang to brIng nie.
32.8.7 Die Aigemene Sinode spreek dit as sy oertulglng uit dat
daar met die oog op ‘n nuwe arbeldsbedeiing in Suld-Afrika
oorweglng gegee behoort te word aan dIe ultbrelding van
bestaande wetgewlng wet mlnimumverelstes vlr bIllike
werksomstandighede (byvoorbeeld die wet op basiese
diensvoorwaardes) vasstei, sodat ook die regte van die
oorbiywende werknemers ná ‘n rasionailseringsaksie vorskans
sal kan word. Daarom versoek die Aigemene Slnode die
Departement van Mannekrag of ander aangewese Instansle(s) em
die leldlng In hierdie verband to neem.
32.8.8 DIe Algemene Sinode roep ails ieraars en kerkraadsiede
op em besondere pasterale aandag en versorging aan die
werkgewende en werknemende iidmate to verleen ten einde dIe
nedlge geesteilke trees en steun tydens ‘n proses van
rasionaiiserlng to bled.
32.8.9 Die Algemone Sinode roep sy lidmato op tot veorbiddlng,
dat die Kemelse Vader vir ens land ‘n tydperk van ekonomiese
voerspoed meg skenk, sedat moor arbeldsgeleenthode geskep
kan word en armoede en hongersnood effektlef bestry kan word.

33. D~E VREDESTAAK VAN D~E KERK
33.1 OPDRAG
Die Algemene Sinode dra dit aan die Algemene
Kommissie vir Leer en Aktuele Sake op om ‘n
voortgaande studie te maak van die wyse waarop die
kerk op ‘n konkrete wyse sy vredestaak in ons land ken
verrig. (Handelinge, Algemene Sinode 1990:492)
33.2 AGTERGROND
Die Algemene Sinode het in 1990 aan die hand van ‘n
studiestuk, “Die Vredestaak van die kerk in Suid-Afrika,”
ernstig besin oar die Bybelse riglyne vir vrede, die
oorsake van geweld in Suid-Afrika, en die bydrae wet die
kerk ken Iewer in belang van versoening en vrede.
Die Sinode het geoordeel dat die geweldsituasie
kompleks is, en dat dit toegeskryf moot word aan die
samespel van ‘n verskeidenheid faktore. Die Sinode hot
dit aan streeksinodes, ringe, kerkrade en lidmate opgedra
am as ‘n seek van prioriteit ems te maak met die
evangelie van versoening, sensitief te wees vir die
belange en standpunte van ander, en om te ywer vir die
be~indiging van geweld. As besondere teak en roeping
van die kerk is uitgelig: die verkondiging van die
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Bybelse vredesboodskap in sy voile omvang, profetiese
kritiek teen alle onreg in die samelewing, die uitleef van
die boodskap van vrede deur self ‘n voorbeeld van
vrede en versoening te wees en volgehoue voorbidding
vir die owerheid en alle politieke partye en organisasies.
33.3 DIE VOORTGESE1TE VREDESTAAK VAN DIE KERK
33.3.1 Die kerk moet voortgaan om sy vredestaak te
verrig deur voortdurend in sy prediking en pastoraat die
Bybelse norme vir Iewenshelllglng te beklemtoon. Dit sluit
onder meer in:
33.3.1.1 Die voortdurende herinnering daaraan dat die
Bybel van die gelowiges vra om In die prektyk die
liefdesgebod te gehoorsaam, soos dit uitgespel word in
die paranetiese dole van die Nuwe Testament (Rom
12-15:13; 1 Kor 12:12-13:13; Gal 5:16-6:18; Ef 4:17-32;
Fil 2:1-17; Kol 3:1-4:1 ens);
33.3.1.2 om hiordie riglyne in die konkrete sltuasle van ons
land en sy omstandighede toe to pas en konkreet te
maak, sodat dit nie maar vae en algemene kianke bly
nie, maar die gemeentelede konfronteer met die
praktiese lewensinstelling en optrede wat die Here van
hulle vra.
33.3.2 Die kerk kan hierdie verkondigingstaak alleen
betekenisvol verrig as hy die gevaar besef van die wyse
waarop Christene deur die eeue altyd weer die duidelike
Bybelse opdrag om vrede te soek, in situasies van
politieke konflik vergeet hot en hulle deur die algemene
goes
van
patriotisme,
nasionalisme
en
die
verabsolutering van die eie yolk of groep laat
oormeester het. Dan tree ‘n totaal ander soort moraliteit
as die Bybelse na yore. Die verdediging en handhawing
van die eie word tot die hoogste gebod in die hg
waarvan alle gebooie van die hiefde verbleek en
opgeskort word. Die kruis van Christus en die vrug van
die Gees het geen plek in hierdie soort moraliteit nie. As
dit nie heeltemal vergeet word nie, word hoogstens
daarvan konnis geneem op die vlak van die mini-moraal
of die hiefde vir die eie mense.
Maar Christus self het gesê dat die soort moraliteit in
die hg van die koninkryk van God onaanvaarbaar is. Hy
vra vyandsliefde van sy dissipels (Mat 5:38-48) en het
self vir ons gesterf toe ons nog vyande van God en
sondaars was (Rom 5:6-10). Christene moet leer om
coos Christus te wees. Huhle moat hulle vyande liefhê,
leer om die minste to woes, hewer onreg ervaar as om
onreg to doen en bereid wees om die ander wang te
draai (Mat 5:38-42). Dit is waar dat daar in die
geskiedenis tooloê was wat die soort moraliteit van die
Bergrede as ongeskik vir die pohitieke otiek boskou hot
(vgl by die Lutherse tweeryko-leer soos dit dour
sommige verstaan is), maar die gebod van God mag in
ons situasio nie opgeskort word met ‘n beroep op die
“regte” van die “yolk” asof die verdediging van die
eie-belang en die eie voordoel ten koste van andere op
hierdie wyse geregverdig kan word nie.
33.3.3 In aansluiting by die voorafgaando moot daarop
gewys word dat die kerk die mood moot he om die
burgerhike godsdiens (“civil religion”) waarmee volke en

heersers deur die geskiedenis heen huhle nasionale
belang en mihitére stryd gemotiveer het, as heidons on
onchristehik te ontmasker. Daaronder word vorstaan dat
volke en pohitieke gemeenskappe van oudsher behoefte
gehad hot aan ‘n rehigiouse simbohiese integrasie en
mitiese selfbevestiging. Dit dien daartoo om die yolk of
pohitieke gemeenskap ideologies tot ‘n eenheid saam to
snoor on religious to motiveer tot absolute lojahiteit aan
yolk on staat. Daarom hot die antieke heidense state
almal hulle staatsgode gehad. Lojaliteit teenoor die
staatsgode was politieke p1, en lojaliteit aan yolk en
staat hot ‘n rehigieuso sanksie ontvang. God word opgeêis
as die Beskermer van die yolks- of staatsideale. Hoewel
hierdie verskynsel van huis uit heidens is (soos blyk uit
die vervolging van Christene in die Romeinse ryk), het die
Christenheid sedert Konstantyn binne die dampkring van
die burgorhike roligieusiteit beland. Dit kon sovoel
makhiker gebour waar volke hulleself, soos dikwols die
geval was, met die Israel van die Ou Testament
voreenselwig hot. Daarom is feitlik alle oorloê in die
geskiedenis van die Christehike Woste gomotiveor met ‘n
beroep op God en oorlogspropaganda is gebaseer op die
gedagte dat die oorlog noodsaakhik is vir die saak van
God. Wat meer is, die kerke hot meestal die wapens van
die eie land geseen en goon betekenisvolle roh in die
bewaring van vrede gespeel nie.
Die Afrikanervolk hot dit aan die lyf ondorvind en pynlik
ervaar dat die Britse Ryk met sy imperialisme dit nie
ontsien hot om ter wille van materiële voordele en die
uitbreiding van sy mag “for God and country” onreg aan
swakker volke to pleeg nie. In kerke en katedrale in
Engeland is daar lyste van soldate wat volgens die
inskripsies vir God on hulle land in alle dole van die
wéreld gesterf hot ook in Suid-Afrika. Die vraag is wat
die woordjio “God” in hierdie verband betoken, waar
almal tog weot dat dit in die oorloö om die Engelse
pohitieke en ekonomieso behange gegaan hot. Die hole
geskiedenis is egter vol voorbeelde van hierdie
oor-heidense vereenselwiging van God met die
oio-belang of volksbelang. In hierdio soort godsdions
spool Christus en die kruis goon rol nie. Die God van die
“civil religion” is die Voorsienigheid of die God van die
geskiedonis of die God van die vaders, nie die drie-enigo
God van die Bybel nie. Die geskiedonis van die yolk en sy
mihitêre oorwinnings van die verlede word tot ‘n
openbaringsbron waaruit die wil van God afgelees word.
In terme wat aan die Ou Testament ontheen is, word oor
die verhouding tuscan God en die eie yolk gepraat, asof
God die God van die yolk is.
-

Die ergste voorbeeld van religieuse vohksvorheerhiking in
die moderne tyd was die wyse waarop die Deutsche
Christen in Nazi-Duitsland God vir die Duitse yolk en die
Ariese ras opgoöis hot. Die goes daarvan kom nog steeds
voor by groepe wat van tyd tot tyd in verskillonde land na
yore tree. Sosiohogieso studies hot egtor aangetoon dat
“civil religion” ‘n verskynsel is wat in ander vorms in ahle
moderno state yoorkom, 5005 byvoorbeeld in die
Verenigde State van Amorika, waar die pohitiek volgons
hiberale beginsels gestruktur’eer is en in teorie volkome
skoiding tussen die sokulére staat en die kerk bostaan,
maar waar die kulturele on rohigieuse waardes tog so in
mekaar vervlooi is, dat daar sprake is van ‘n
kultuurgodsdiens wat die hole lowe met sy middestands
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waardes integreer. Nasionale feeste het ‘n religleuse
karakter, politieke sprekers hanteer graag religieuse
terme ens. Daar is selfs diegene wat Amerika ‘n
Christelike land sou wil noem. Volgens sosioloë gaan dit
egter dikwels eerder om die kultus van die
Amerikanisme as om die saak van Christus. Ook
sekulére state het klaarblyklik ‘n behoefte aan ‘n
religieus-bepaalde ideologie wat die kohesie van die
staat dien. AteIstiese ideologiee het in Kommunistiese
lande die religieuse rol vervul wat die “civil religion” in
Westerse state beklee.
Die verskynsel van burgerlike godsdiens is ook nie
vreemd aan Suid-Afrika nie. Ook Suid- Afrika het ‘n
goskiedenis van vereenselwiging van godsdienstige
goloof en politieke ideale. Christeno moet leer om te
onderskei na watter God verwys word as daar in
politieke taal vroom terme gebruik word. Politiek en
godsdiens kan maklik op ‘n manier verbind word wat
ideologiese trekke aanneem en met Gods openbaring in
Christus niks meer te make het nie. Daar is sommige
Afrikaners wat die geskiedenis van die Afrikanervolk op
‘n wyse interpreteer wat van God die volksgod van die
Afrikaners maak. Die oorwinning by Bloedrivier word
dan as ‘n soort openbaringsgebeure voorgestel. Die
Afrikanervolk en die Bybelse Israel word dan maklik
in-een geskuif, asof God Hom aan die Afrikanorvolk
verbind het op dieselfde wyse as eertyds aan Israel.
Dan word godsdiens en volksbelang vermeng. Daar is
egter ook by ander bevolkingsgroepe in die land sterk
tokens van ‘n opkomende burgerlike godsdiens. In
bopaalde voms van politieke teologie is ‘n religieuse
onderbou aan die rovolusionêre stryd in Suid-Afrika
gegee wat die politieke ideale van die armes en
ondordruktes direk met die saak van God verbind. Dit
bring ‘n onontwarbare verstrengeling van religieuse en
politieke motiewe moe. Oral waar God vir die politieke
saak van die yolk opgeêis word, word oorlog en geweld
religieus gesanksioneer. Dit kan meebring dat die Naam
van God geveg, onderdruk en vernietig word.
Die kerke in ons land het alle rode om oor hierdie soort
verskynsels diep besorg te woes. Daar is goon groter
fanatisme as religieus-geTnspireerde fanatisme nie. Die
kerke moet duidelik teen hierdie soort denke waarsku,
omdat dit lynreg teen die Skrif ingaan. AlIe kerke in die
land moet hulleself ondersoek of hulle nie op een of
ander manier die burgerlike godsdiens stimuleer of
sanksioneer nie. Die kerke is daartoe geroepe om deur
die kritiese verkondiging van die evangelie van
verlossing mense te help om Christus as die Here oor
die ganse lowe te erken, ook op die terrein van die
politiek, en om hulle lewe en optrede nie te laat beheers
dour hulle instinkte en natuurlike lojaliteite nie, maar
dour die Goes van God. Volksliefde is ‘n vorlengstuk
van selfliefde en staan daarom onder die krisis van die
gebod om die naaste lief te he “soos jouself”. Patriotisme
en volksliefde wat nb onder die teken van die kruis van
Christus staan nie, is gevaarlik en vir die gemeente van
Christus verwerplik.
33.3.4 Die kerk moot dit to alle tye duidelik maak dat hy
homseif nie met ‘n bepaalde politieke beleid of model
identifiseer nie, maar biddend en vermanend alle leiers
en besluitnemende vergaderings in tye van politieke
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oorgang wil bogelei en wil aanspoor tot die soek van die
hoogste vorm van politieke geregtigheid. Die vrede van
almal kan alleen gedien word langs die weg van
geregtigheid teenoor almal.
Teoreties sal al die partye en groepe in die land dit oor
die soeke na geregtigheid eens woes, maar hulle sal,
elkeen vanuit sy eie belang en gesigshoek, in die praktyk
verskillend oordeel oor wat dit konkreet behels. Die kerk
hot tot taak om alle partye en groepe daartoe op to roep
om elkeen nie net aan sy eie belang to dink nie, maar ook
aan die van die ander (Fil 2:4). Die eie belang mag wel
bevorder word, maar nooit ten koste van die belange van
andere nie. Die persepsie van wat eie-belang is, moot
ook die toets van die Skrif kan deurstaan.
Die vredestaak van die kerk bestaan in groot mate daarin
dat die kerk die gewete van die verskillende
belangegroepe in die land moet woes. Dit kan alleen
gebeur, as die kerk sy vreemdheid as yolk van God to
midde van die veelheid van natuurlike volkere bly bewaar,
en homself nie op sodanigo wyse met eon yolk
identifiseor, dat sy katolioko karakter daardeur in gedrang
kom nie.
Die belangrikste bydrae wat die kerk tot vrede in die land
kan lewer, is om ‘n harts- en gesindheidsverandering by
mense to help bevorder, sodat hulle daartoe bevry kan
word om menslik met mekaar om to gaan. Die medemens
moot as mens gesien word, nie as vyand of ‘n bedreiging
net omdat hy/sy tot ‘n ander yolk behoort nie. Die kerk so
boodskap van versoening met God betoken minstens dat
ander mense as mense aanvaar on gerespekteer moot
word. In ‘n situasie van konflik is dit dikwels ‘n onpopulêre
boodskap. Die kerk hot egter goon ander keuse nie as om
dit aan almal voor to hou in vortroue op die working van
die Goes wat in staat is om oorwinning to gee oor alle
haat, vyandskap en bitterheid.
33.3.5 Die bewering word gemaak dat die meerderheid
Suid-Afrikaners vrede begeer, maar dat slegs ‘n
minderheid hulle daadwerklik vir vrede beywer. Indien dit
waar is, ontstaan die vraag waarom alle vredeliewende
mense nie ook aktiewe vredomakers is nie.
Eon redo is waarskynlik dat baie mense die geweld n die
land nie werklik aan eie lyf ervaar nie. Ten spyte van die
daaglikse berigte van oproor en onrus, is daar talle dorpe
en woonbuurte waar mense steeds relatiewe vrode en
veiligheid beleef. Daarom word vredesinisiatiewe in die
eie gomeenskap nie noodsaaklik geag nie.
‘n Tweode redo waarom nie moor menso aktiewe
vredemakers is nie, spruit uit ‘n gebrekkige begrip van
wat vrede werklik is. Die fout word gemaak om vrede
gelyk to stel met die afwesigheid van oorlog of geweld.
Monse aanvaar to maklik dat daar vrede in ‘n bepaalde
gemeenskap is, terwyl dit meormale eerder ‘n geval is dat
strydende partye nog nie werklik tot ‘n gesprek gekom hot
ocr knolpunte in die onderlinge verhoudinge nie. Die
wanopvatting bestaan ook by mense dat dit hoofsaaklik
die politici se taak is om vrede to bewerkstellig, en dat die
individuele landsburger nie veel daartoe kan bydra nie.
Die Bybel sien vrede nie as maar net die afwesighoid van
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oorlog of geweld nie. Ware vrede is die resultaat van
versoening. Vrede met God is alleen moontlik op grond
van die versoening wat Jesus Christus aan die kruis
bewerkstellig het. Ook tussen mense onderling is vrede
die vrug van versoening en wedersydse aanvaarding.
Veral belangrik in die verhouding tot God en
medemens, is die band tussen vrede en geregtigheid. in
sy visie van ‘n hersteide land sê die Psalmdigter:
“Geregtigheid en vrede sal mekaar omhols” (Ps 85:11).
Soos liofde en reg, gaan ook vrede en reg hand aan
hand. Soos wat die liefde vir ‘n medemens
goioofwaardig word in die doen van wat reg is teenoor
hom of haar, is ook ware vrede alleen moontlik waar
geregtighoid woon. Bywende vrede kan nie op onreg
gebou word nie. Daar kan nie werklik vrede in die
huwelik of huisgesin of in die samelowing wees solank
monse aanhou om mekaar to verontreg nie. Mense kan
daarom kwalik ‘n beter bydrae vir vrede lower as om to
ywer vir die verwydering van onreg in alle verhoudinge.
Dit is veral belangrik dat die plaaslike gemeentes
hieraan moor aandag moet gee. Die kerk vervul nie sy
vredestaak dour maar net mooiklinkondo besluite te
neem nie. Die kerk is vredemaker wanneer hierdie dingo
in die plaaslike gemeente beslag kry.
Gemeentes behoort in hierdie verband die inisiatief te
neem dour in Bybeistudie- en in gespreksgroepe
aandag to gee aan die vraag hoe die kerk sy vredesrol
in die bepaalde plaaslike gemeenskap kan vervul. Ook
moot daar gemeentelik oor die grense van die
vorskillende gemeenskappe uitgereik word om groter
bogrip vir mekaar se leefwêreld, bohoeftes on
verwagtinge te ontwikkel. Voral sal die kerk in sy diens
van barmhartigheid bereid moot woes om grense oor te
steek en liefde to bewys aan slagoffers van geweld en
ontwrigting.

33.4 AANBEVEUNGS
33.4.1 DIe Aigemene Sinode doen ‘n beroep op aile ieraars om In
huile verkondlgingswerk die roeping tot lewensheiliging en
gehoorsaamheid aan die iiefdesgebod in die konkrete sltuasie
van ons land op hierdie tydstip op ‘n duideilke en praktiese wyse
op die hart van gemeentelede te bind.
33.4.2 Die Algemene Sinode doen ‘n ernstlge beroep op aile
Christene in die land om bewus te word van die gevare van ‘n
burgeriike godsdiens, om to leaf vanuit die evangeiie van Gods
genade in Christus Jesus, en om gehoorsaam te word ean die
gebod tot naasteiiefde en geregtigheid teenoor aiie manse.
33.4.3 Die Aigemene Sinode doen ‘n ernstlge beroep op aile
iidmate van die kerk om in geen opsig toe te gee aan vorms van
poiltieke denke wet die ale yolk of beiange verabsoiuteer ten
koste van ander mense en huiie beiange nie.
33.4.4 Die Aigemene Sinode spoor kerkrade en ildmate van die
kerk daartoe aan om konkreet betrokke te raak by vredesaksies
wet die gesindhede tussen die verskliiende bevoikingsgroepe in
die land kan verbeter en die gevaar van verwoestende geweid
ken bekamp.

PROF JA HEYNS (Voorsitter)
DR WJ BOTHA (Skriba)
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AA KOMM~SS~E VIR BYBELVERKLARING
EN BYBELVERTAUNG
Broer voorsittor en lede van die Algemene Sinode,
U kommissie het die eer en voorreg om soos volg
verslag te doen van sy werksaamhede vir die tydperk
1990-1994.

1. BYBELVERKLAR~NG
1.1 NUWE TESTAMENT
Met die uitsondering van Matteus is al die dele van die
Nuwe Testament reeds verklaar en gepubliseer.
1.1.1 Sedert ons vorige versiag was die vordering soos
voig:
1.1.1.1 Reeds verskyn (almal herdrukke):
Die
Die
Die
Jac
Die

Evangelie volgens Lukas: EP Groenewald
Brief aan die Efesiërs: JH Roberts
Brief aan die Filippense en Die Brief aan Filemon:
J Muller (verwerk en hersien: EP Groenewald)
Brief aan die Kolossense: IJ du Plessis

1.1.1.2 Die eerste Engelse kommentaar in ons reeks:
The letter to the Ephesians: JH Roberts.
1.1.1.3 In voorbereiding as herdrukke:
Die Evangelie volgens Markus: EP Groenewald
Die Evangelie volgens Johannes (klaar getik): EP
Groenewald
Die Brief aan die Romeine: WD Jonker (beperkte oplaag)
1 en 2 Korintiërs: EP Groenewald
Die Pastorale Briewe: EP Groenewald
Die Briewe van Petrus en Judas: EP Groenewald
Die Briewe aan Johannes: PJ du Plessis (beperkte
oplaag)
1.2 OU TESTAMENT
1.2.1 Ons verslag kom op die volgende neer:
1.2.1.1 Oor die publikasie van die boeke Rut (WS
Prinsloo) en Amos (A Kruger) is in ons vorige verslag
rekenskap gegee.
1.2.1.2 In die interim het die volgende bande verskyn:

in die Nuwe-Testamentiese reeks word die uitstaande
band oor die Evangelie volgens Matteus dour HJB
Combrink bewerk.
‘n Aantal deskundige medewerkers is aan die werk om
die ros van die Ou Testament te verklaar. Ongelukkig kan
die Uitgewers om finansiële redes nie meer as twee
Bybelboeke per jaar publiseer nie. Onderstaande lys word
uiteraard van tyd tot tyd aangepas en gewysig:
Genesis:
Eksodus:
Levitikus:
Numeri:
Deuteronomium:
Josua:
Rigters:
1 en 2 Samuel:
1 en 2 Konings:
1 en 2 Kronieke:
Esra/Nehemia:
Ester:
Job:
Psalms:
Spreuke:
Hooglied:
Jesaja:
Jeremia:
Klaagliedere:
Esegiël:
Hosea:
Obadja:
Jona:
Nahum:
Sefanja:
Sagaria:
Maleagi:

J Cook
H Bosman
JP Oberholzer
nog toe te wys
MHO Kloppers
DN Pienaar
JH Coetzee
AH van Zyl
FE Deist
HJ Dreyer
HJ Dreyer
W Claassen
H Viviers
WS Prinsloo
PJ Nel
DSR du Toit
HAJ Kruger
SD Snyman
SJPK Riekert
JH le Roux
W Vosloo
H Bosman
JH Potgieter
PA Verhoef
PJ Nel
F du T Laubscher
MAV van der Merwe

1.3 AANBEVEUNGS
1.3.1 DIe Slnode spreek waarderlng ult oor die vordering wet
met die bewerklng en publlkasle van die betrokke kommentare
gemeak is.
1.3.2 Die Slnode betuig dank teenoor dIe bewerkers van die
kommentare en dIe NG Kerk-ultgewers vlr die professionele
wyse woarop die versklllende bande versorg is.

2. BYBELVERTAUNG
Psalms 101-119; 120-150(2 bande):JJ Burden
Die Book Prediker: IJJ Spangenberg
Die Boek JoöI: WS Prinsloo
Die Boek Haggai: PA Verhoef
Die Boek Daniel: JL Helberg
1.2.1.3 In voorbereiding:

2.1 Die werksaamhede van die kommissie op hierdie
terrein is beperk. Tog dien die kommissie as skakel
tussen die Algemene Sinode en die Bybelgenootskap wat
betref die vertaling van die Bybel in Afrikaans.
2.2 Die kommissie vestig die Sinode se aandag op die
volgende:
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2.2.1 Statistiek van die verspreiding van die Afrikaanse
uitgawes van die Bybel:

werk wet die Bybeigenootskap in die vertaling en verspreiding
van die Bybel verrig.

2.2,1.1 Die 1983-uitgawe: Vanaf 1989 tot 1993 is
gemiddeld 122 931 eksemplare van die volledige Bybel
per jaar verkoop.

2.3.2 Die Sinode is dankbaar dat die proses van herformulerlngs
ten opslgte van die NAY (1983-ultgawe) nou afgehandei Is.

2.2.1.2 Die 1933/1 985-uitgawe: Vanaf 1989-1993 is
gemiddeld 47 568 eksemplare van die uitgawe per jaar
verkoop. Daaruit blyk dat die 1933/1 985-uitgawes tans
nog ongeveer ‘n derde van alle verkope van Afrikaanse
Bybels per jaar uitmaak.

2.3.3 Die Sinode spreek weardering uit vir die gesiaagde
onderneming om deur middel van Blbliathon 1991 en 1994 die
nodige fondse vir die versprelding van die Bybei te verkry.
2.3.4 DIe Sinode betuig dank vir die groot werk wet ds S Boshoff
as ulttredende hoofsekretarls verrig het, en se~nwense word aan
dr 0 Tolmie as nuwe hoofsekretarls oorgedra.

2.2.2 Herformulerings
Sedert die verskyning van die nuwe Afrikaanse vertaling
in 1983 het hierdie Bybei reeds 11 uitgawes in
verskillende formate beleef.
Die eindredaksie het dit sedertdien nodig gevind om na
versigtige en baie deeglike oorweging sekere herfor
mulerings goed te keur wat tydens daaropvoigende
herdrukke in die gepubliseerde teks aangebring is.
Die llde uitgawe, tweede druk (1992) bevat ai die
herformulerings tot op datum.
Geen verdere herformulerings word in die nabye
toekoms oorweeg nie aangesien die lys herformulerings
afgesluit is. Die Bybelgenootskap van Suid-Afrika stel
hierdie iys van herformulerings in ‘n atsonderlike
pubiikasie beskikbaar. Die publikasie is vrylik beskikbaar
by aVe takke van die Bybeigenootskap.
2.2.3 Nuwe projek: ‘n Verwysingsuitgawe van die nuwe
Afrikaanse vertaling.
in onderskeiding van twee ander “Studiebybels~’
naamiik die Verkiarende Bybei (1989, Lux Verbi), Die Bybel
verkiaar (uittreksel van Verkiarende Bybei, 1993, Lux
Verbi) en Die Bybei in Praktyk (1993, Christelike
Uitgewersmaatskappy), is die fokus van die NAY
Verwysingsbybel, wat tans deur die Bybeigenootskap
bewerk en uitgegee word, en hopelik binnekort sal
verskyn, op ‘n voliedige en gesofistikeerde verwysing
sisteem.
Dit is belangrik om daarop te let dat die
NAV-Verwysingsbybei die enigste is wat deur die
Bybelgenootskap uitgegee word. Dit het in hierdie geval
die belangrike implikasie dat die publikasie nie
“dogmatiese of leerstellige” aantekeninge bevat nie
(Wet op die Bybeigenootskap van Suid-Afrika, Art 3.2).
Dit voorsien bloot kruisverwysings en inligting op grond
waarvan die leser self afleidings kan maak.
2.3 AANBEVEUNGS
2.3.1 Die Slnode betuig weardering vir die groot en geseOnde

2.3.5 Die Sinode gee simpatleke aandag aan die versoek vir ‘n
Bybei vir die dowes (Bylae 4.1)

3. ALGEMENE SAKE
3.1 RNANSiES
3.1.1 AANBEVEUNG
Die Sinode meek voorsiening in die begroting vir die
werksaamhede van die kommissie. Dit sluit die bywoning van
vergaderings In
wet tot die minimum beperk word. Die
werksaamhede word sover moontilk per poe afgehandei.
-

3.2 PERSONEEL
3.2.1 AANBEVEUNGS
3.2.1.1 Ter wliie van kontinulteit in die werksaamhede van die
kommissle, word die huidige personeei (met die uitsondering
van die voorsitter, asook prof JL de ViiiIers, wet graag in hierdie
stadium wil uIttree) vir die voigende termyn behou. As nuwe lid
In die piek van prof PA Verhoef word prof 1JPJ Oiivier van
Steiienbosch benoem.
3:2.1.2 Die Sinode betuig sy waardering teenoor proff PA
Verhoef en JL de Vllilers vir lang termyne van waardevoile werk
wat huiie gedoen het. Prof Verhoef se bydrae as voorsitter word
in die besonder vermeid.
Met hoogagting en die toebidding van die soon van die
Here.
PA VERHOEF (Voorsitter)
JA DU RAND (Skriba)
HJB COMBRINK
JL DE VILLIERS
AB DU TOIT
MHO KLOPPERS
WS PRINSLOO
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BYLAE 4i: ‘~1 BY~ELVERTAUNG V~R DOWES
Hot u geweet? Dowes ken nb die Bybei lees nba!

Die dowes vra vbr ‘n Bybel In hulle ebe teal

Bale mense sê hulle vorstaan nb die Bybel nie. Hulie
verstaan die woorde, maar dit is die boodskap wat vir
hulle moollik is. By dowes is die probleom bale groter,
want hullo verstaan nb die woorde en die taal waarin
die Bybel geskryf is nb. Dit is vir hulle glad nie
moontlik, of ulters mooilik om die meeste soorte
literatuur te verstaan wat vir horende mense geskryf is.
Daarom kan hulle nie die Bybel lees nie.

In die gemeentes vir dowes het ons iidmate nie ‘n Bybel
nie. Dit is ons ole verbondskinders, van wie bale golowig
is. Daar is ook goon ander verstaanbare vertaling of
geestolike boeko wat hulle kan lees nie. Hulle hot ‘n
groot begeerte om die Woord van God to iees, maar daar
is goon vertaling vir dowes nb. Vir die oredienste en
bidure moot die leraars elke week die groot
verantwoordelikheid op hulle self noem om ‘n vertaling to
maak vir huibe lidmate. Hierdie “vortalings” is natuurlik
nie almal dieselfde nie. Daarom vra ons dowe lidmate
reeds vir jare lank: “Assebblef, gee vlr ons ‘n Bybeb In ens ale
teal”.

Hulle het ‘n verstaan-probleem
Daar is tans 4 gemeentes vir dowes in ons land, asook
‘n hele paar groepe van dowes wat vanweë huiie
taal-gestremdheid afsonderlik kerk hou. Hulle kan nie
by horende gemeentes inskakel nie en die rede is nie in
die eerste plek omdat hulle die prediker nie kan hoor
nb. As hullo gehoorgestromdheid die enigsto probleem
was, kon daar net eenvouding ‘n tolk vir aiie dowos
voorsien word, om die preek in gebaretaal visueel oor to
dra. Maar dan sal die meeste dowes nog steeds die
preek nie kan verstaan nie, want die groot probleem is
dat dowes die woordgebrulk van ‘n gewone prediker nie
verstean nie. Hullo kan nie die taal van die gomiddeide
horende volg nie. Dowes het dus ‘n groot taalprobleom.

Die Bybelgenootskap van SA
‘n Bybol kan nio vortaal on uitgegoo word dour enigo
persoon of groop mense nie. Dit Is die taak van die
Bybelgenootskap. Ons hot roods otlike gesprekko met
hulle gehad, en hulle besef nie not die nood van die
dowos nie, maar hulbe hot ons ook met groot simpatie
bygostaan in ons pogings om die Woord van God
verstaanbaar to maak vir dowes. Hulle hot ons aangeraai
om via ons kerk so Algemene Sinode, en ander kerke,
met ‘n ampteliko vorsoek na hullo to kom vir ‘n
Bybolvortaling vir dowos.

Wearom hot dowes ‘n taalprobleem?
Voorbereldende work
Babes wet nb kan hoer nb, ken nb teal eanleer op die gewone
manler nba
Mense wat in ‘n later stadium in hullo iewe doof word,
hot gelukkig reeds ‘n taalagtergrond omdat hulie as
kinders kon hoor hoe ander mense praat. Dowe kinders
hot ongelukkig hierdie belangrike eerste paar jaar
waarin hulbe taal moes ontwikkel, in stiite deurgebring.
Die optimabe tydperk vir die aanleer van taalstrukture is
verlore na 6-jarige ouderdom. En dowes se taal
agterstand wat dan reeds bale groot is, word eike dag
nog groter. Op 3-jarige ouderdom is dowes se
woordeskat minder as 10% van die van die gem iddeldo
horende kind. Wat taalstrukture betref, is die agterstand
nog groter, en dit het onder andere tot gevolg dat
minder as 3% van ons dowes tot dusvêr St 10 geslaag
het. By ander groepe is dit nog laer.
Dowes hot ‘n ele vlsuebe taal
Dowes het ‘n eie taal wat hulle praat, met ‘n heel unieke
grammatika en woordeskat. Hulle woorde bestaan ult ‘n
kombinasie van visuole tokens en gesigsuitdrukkings,
wat huiie op ‘n 3-dimensioneie wyse sonder geluid
oordra. Hulle kommunikeer gelyktydig met hulie hande,
lyf en gesig, en hoof nie woorde een vir eon na mekaar
te sê, 5005 horende mense nie. Vir mense wat dit nie
geieer hot van kloins af nie, is dit amper onmoontilk om
hierdie taal aan to leer. Maar dit is nog baie moeiiiker
vir dowes wat so praat, om horendes so taalreëls en
spraakgowoontos to bemeester. Daarom hot die dowos
ernstigo problemo met die taal en woordgobruik van die
Bybelvertaling vir horondes.

Ons hot intusson aan die work gespring en op verskeie
vergaderings waar al die prodikante van die gemeentes
vir dowes in ons land verteenwoordig was, die bohoofte
ondorsoek, on die beginsol van ‘n Bybelvertaling vir
dowos goodgekeur. Vanuit hiordie vergaderings is ook
opdrag gogoe om verder to gaan met voorberoidonde
work vbr so ‘n vertaling. Die Nasionale Raad vir Dowes
asook ons kork se bnstituut vir Dowes ondersteun hierdie
projek. bn sameworking met van die skolo vir dowos, het
ons werkswinkels gehou om die beginsels to besproek.
Daarna hot ens ‘n workstuk voltooi oor vertalings
beginsels wat gobruik sal word vir so ‘n vortaling vir
dowes (dit is beskikbaar op aanvraag).
Vertaalwerk
Die Bybelgenootskap sal in hulle vertalingswork onder
andere kundiges vanuit die dowe wêreld moot kry as
taaladviseurs, en die vertalingsbegbnsels moot gebruik as
riglyn. Tog sou dit nog steeds moeilik woes vir hulle om
self die Bybelteks in die idboom van dowes to vertaal.
Daarom hot ons reeds begin met ‘n voorlopige vortaling,
wat kan dben as ‘n voorstol by die Bybelgenootskap so
vertalingskommissie. Ons hot reeds die Bybelbooke
Markus, Handelinge en 1 Petrus vir hiordie doel voltooi.
Engebse Bybel vlr dowes
Daar is ‘n pragtigo Bybelvertalbng vir Engelssprekende
dowes wat in Amerika godoon is en wat uitstekond daarin
slaag om die verstaanproblemo wat dowes met skrif hot,
to vermy. Die titel daarvan is: The Holy Bible, English
version for the Deaf, en dit is ‘n gooie voorbeeld
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vir wat ons in Afrikaans beoog. ‘n Bale belangrike
ontwikkeling van hierdie vertaling, is dat die
eenvoudiger taalvlak dit ook bale populér gemaak het by
bale horende Bybellesers, in so ‘n mate, dat dieselfde
vertaling vir dowes ook vir horende lesers uitgegee word
onder ‘n ander titel, nI The Bible, Easy-to-Read
Version. Die vertaling vir dowes wat ons beoog,
behoort dus ook bale ander groepe leergestremde en
taalgestremde kinders te help om die Bybel te kan lees,
in ‘n eenvoudiger idloom, wat moeilike taalgebruik
vermy.
Nie ‘n parafrase
Die Woord van God is die gesaghebbende bron van ons
hell. ‘n Vertaler mag dit nooit op sy manier interpreteer,
en dit as Gods Woord aanbied nie, want ander
interpretasies sal verskil daarvan. Dit sal die gevolg he
dat die gesag van Gods Woord relatief begin word.
Omdat dowes nie ‘n ander alternatief hot wat hulle kan
lees nie, moot hierdie Bybelvertaling beslis nie ‘n
parafrase wees nie. Dowe lesers moet dit kan lees, en
sonder twyfol weet: Dit is die Woord van God. Hierdie
vertaling moot die oorspronklike Grieks en Hebreeus in
die beste moontlike taal vir die dowes weergee. Die
reeks: Translator’s Handbooks, van die United Bible
Societies, help bale in hierdie verband.

BYBELVERTALING/-VERKLARING BYLAE 1/16S
VERSOEK
Ons versoek al die sinodes, kommissies, en alle betrokke
instansies, asook die ander Afrikaanse kerke om:
1. Hierdie behoefte to erken
2. Voorbidding te doen vir taalgestremde mense en vir
hierdie projek, en
3. ‘n Versoek to rig tot die Bybelgenootskap van SA om
so ‘n vertaling vir dowes to maak.
Mag hierdie projek en die ulteindelike vertaling, daarin
slaag om meer mense se oö oop to maak vir die groot
genade van God, wat Hy aan ons geopenbaar het dour sy
Seun, die lewonde Woord, na ons te stuur. Mag meer
mense dour die lees van Gods Woord, die owige lewe as
gawe ontvangl
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A~5 ALGEMENE KOMMISSIE VIR
TEOLOGIESE OPLEID~NG
Geagte voorsitter, broers en susters

Die kommissie hot jaarliks vergader, om die beurt by elk
van die teologiese inrigtings.

U kommissie rapporteer soos voig:

1. SAF~ESTELUNG
Die kommissie bestaan uit die voorsitter en skriba van
elk van die drie kuratoria, en die dokano van die
teologiese fakulteite. Die personeel was vanjaar soos
voig:
Stellenbosch:
Pretoria:
Bloemfontein:

Ds J v d Westhuyzen (Voorsittor)
Dr M D J Smith (Skriba)
Prof H J B Combrink
Ds F Swanopoel
Ds G J C Venter
Prof W S Prinsloo
Ds L M Erasmus
Ds J A V Knipe
Prof P C Potgieter

4. VERSLAG OOR TEOLOG~ESE OPLE~D~NG: D~E
PROBLEEM VAN OORVLEUEUNG
4.1 By die 1991-vergadering van AKTO is die probleem
geopper dat dieselfde saak soms op die agenda van
verskillende sinodale kommissies verskyn. In die vorsiag
van die Kuratoria (tans AKTO) sowel as AKLAS aan die
Sinode van 1990 hot onder meer voorstelle gedien
rakende die aanbod van proponente, die keuring van
teologiese studente, voortgesette teologiese opleiding,
die vikariaat, ens. (Agenda Aig Sin bI 395-396 en
407-416). Dit blyk dat hierdie probleem, wat in ‘n mate
onvermydelik is, die beste hanteer kan word deurdat die
Kommissie vir die Agenda dit as ‘n opdrag aan ‘n tydelike
kommissie gee om tydens die sinode alle oorvleuelende
beskrywingspunte to koördineer.
4.2 AANBEVEUNG

2. OPDRAG
2.1 Reglement 16

Die Algemene Sinode besiult cm dlt aen ‘n tydeilke kommlssle
op to dra om tydens die sinode ella aorvleueiende voorstelie en
beskrywingspunte rakende teologlese opleldlng to koördlneer.

Die opdrag van die Algemene Kommissie vir Teologiese
Opleiding (AKTO) word soos voig dour reglement 16
(1990) bepaal:

5. D~EV~KAR~AAT

2.1.1 Die kommissie bespreek sake van gemeenskaplike
belang vir die onderskele teologlese fakultelte soos dour
die Algemene Sinode en/of deur die kuratoria na hom
verwys en doen aanbevelings aan die onderskeie
kuratoria.
2.1.2 Elke kuratorium behou sy seifstandigheid coos
dour sy sinode bepaal en lower verslag aan die betrokke
sinode.
2.1.3 Die onderskeie kuratoria dien hulle verslae met die
oog op die voorlegging van eon samevattende verslag
aan die Algemene Sinode by die Algemene Kommissie
vir Teologiese Opleiding in. Hierdie samevattende
versiag mag redaksionele en formele veranderinge in
die verslae van kuratoria aanbring, maar mag dit nb
inhoudelik wysig nie.
2.2 Opdrag van dIe ASK
Benewens enkele ander opdragte van die vorige
Algemene Sinode, hot die Algemene Sinodale Kommis
sic (ASK) AKTO versoek om as ‘n saak van dringend
heid ‘n omvattende studio to doon oor verskeie aspekte
rakende die toekoms van teologiose opleiding.

3. VERGADER~NGS

5.1 Die Algemone Sinode (1990) hot dit aan AKTO
opgedra om ‘n studio to maak van die vikariaat
(praktykopleiding) met die cog op verslag aan hierdie
sinode. Uit die besinning oor die aangeleentheid hot dit
geblyk dat die onderskeio kuratoria/fakulteite dit
noodsaaklik ag dat teorie en praktyk in die teologiese
opleiding gomntegreer moot word, maar dat nie
eonstemmighoid bereik is oor die vraag of die vikariaat
tydons of na die huidige sesjarige kursus moot plaasvind
nie. Veral vanwe~ die proses van herkurrikulering by die
drie fakulteite was dit nie moontlik om in ‘n vroeër
stadium uitsluitsel oor die saak te kry nie. AKTO hot
besluit om die hole aangeleentheid rakende die vikariaat
na die drie dekane to verwys met die oog op ‘n
eenvormige standpunt.
5.2 AANBEVEUNG
Die Algemene Slnode neem kennls daar~an dot dit vanweë die
lang proses van horkurrlkuierlng by die drle teologiese fakuitelte
nb moontilk was om die beslnning oor die vlkariaat volledlg at to
handel nb, en versoek AKTO om by die volgende slnode hleroor
verslag to doen.

6. LEG~TOMAS~E: STUDENTE WAT
VERDER STUDEER
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6.1 Die Algemene Rogskommissie hot AKTO om ‘n
standpunt genader oor die moonthike weerhouding van
logitimasie aan studonto wat na afioop van huiie
teologiese kursus verder studeer. Die mening van die
kuratoriaffakulteite in hierdie verband is ingewin.
Geoneon van die drie teologiese inrigtings was ten
gunste van die weerhouding van iegitimasie nie,
aangesion baie studente verder studeer juis terwyi huhle
vir ‘n beroep wag.

Pretoria

6.2 AANBEVEUNG
Die Aigemene Sinode besiult om die huldige reeling to behou
dot teologiese studente eon die elnde van hulle kursus
gelegitimeer word, 00k al sou hulls daarna verder stu deer.

BA I
BA ii
BA III

17
33
35
85

BD I
BD ii
BD iii

45
32
27
104

MDiv
DD

63
155

Aantal dosente:

14

Bioomfontein:

BA I
BA ii
BA ill

18
7
14
39

BTh I
BTh Ii
BTh ill

15
13
16
44

MTh
DTh

70
36

7. TOEKOMS VAN TEOLOG~ESE OPLE~D~NG
7.1 Die toekoms van teologiese opleiding het in die hg
van die veranderende situasie in die land dourlopend
die aandag van AKTO en die onderskeie kuratoria
geniet.
Die ASK hot gedurende November 1993 ‘n bosluit
goneem waarvolgens AKTO versoek word om aan die
hand van ‘n aantai vrae ‘n studio to maak van die
toekoms van die Ned Geref Kerk se teologiose opheiding.
in opvolging van hierdie besluit, hot die Dagbestuur van
die ASK aanbeveel dat die drie oud-rektore van die
betrokke universiteite waar die Ned Geref Kerk se
teologiese fakulteite is, in AKTO gekoöpteer word, to
wete proff Mike do Vries (US), Danio Joubert (UP) on
Wynand Mouton (UOVS).
‘n Vergadering van AKTO, tesamo met proff Mike do
Vrios on Wynand Mouton, hot op 4 Maart 1994
phaasgevind. Prof Danie Joubert kon as gevohg van
gesondheidsproblome nb die vergadering bywoon nie.
7.2 DIe antwoord van AKTO op die vrae ten opsigte van
Teologiese Opielding seas deur die ASK geformuleer
7.2.1 Wet is die huldige situasie wat betref studentegetaiie en
die voorsiening van doserende personeei?
Steilenbosch

Spesiale studente

Aantal dosente:

BA I
BA ii
BA iii

17
24
24
65

BTh I
BTh ii
BTh iii

18
28
28
74

BTh

2

MTh
DTh

94
54

Aantai dosonte:

17

Hoewei die aantal teoiogiese studente by die onderskeie
fakuiteite ‘n afname toon, is daar by al die fakulteite ‘n
skorp toename in nagraadse studente.
7.2.2 Wat is die verwagte toekomstige behoefte van die Ned
Geref Kerk eon predikante (met inagneming van demografiese
faktore)?
Volgens projeksies op grond van Kerkspieëi-navorsing,
Kerkjaarboek-gegowons, die aktuariöie berekeninge van
die Pensioenfondse en die bevoikingsensusstatistieke,
bied die volgende syfers ‘n aanduiding van die verwagte
behoefte aan predikante:
moos pessimistiese
vorwagting

moos optimistiese
vorwagting

waarskyn
like

1995

27

66

47

1997

28

146

87

2000

32

174

103

Hierdio syfers het slegs betrekking op die Nod Goref Kerk
so eie behoeftes na binne, en refiekteer nie die bohooftes
van die Ned Geref Kerk-famihio of die haas onbereken
bare sendinggeleenthede na buite nie.
Die opieidingsverdeiing tussen die drie tooiogiese fakui
teite, wat ook saamhang met demografieso faktore, is
soos voig:

14 1/3
UP
US
UOVS

47%
37%
16%
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7.2.3 Wet is die behoefte ean teologlese opleiding?
Die Ned Geref Kerk het lank reeds die noodsaaklikheid
van ‘n eie teoiogiese opleiding vir sy predikante
uitgeklaar. Die belangrikheid hiervan hoef nb berede
neer to word nb.
7.2.4 Die wensiikheid en implikasies van teologiese opieiding
aan ‘n seminarie
AKTO is daarvan oortuig dat teologiese opleiding
verkieslik aan ‘n universiteit moet geskied. Die teologie
dra naas ‘n kerkllke ook ‘n wetenskaplike karakter. Die
universiteit bled ai die moontlikhedo vir interaksie met
ander wetenskapiike dissiplines, asook met regionale,
nasionale en internasionale navorsingsgemeenskappe.
Deur die beoefening van teologie aan ‘n universiteit
ontvang die waarheidsaard en waarheidsrelevansie van
die evangelie veel wyer erkenning as wanneer dit slegs
binne die ruimte van die kerk ter sprake kom. Solank ‘n
bepaalde universiteit aan die teologie ruimte bled om sy
ole aard ult te leef, moot die kerk meewerk om dit in
hierdie konteks te laat beoefen.
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Dit is onseker wat die standpunt van ‘n nuwe owerheid
ten opsigte van die beheer en befondsing van teoiogiese
opielding sal woes. Dit kan aanvaar word dat teologbe
steeds by universiteite aangebied sal word en dat die
kerke inspraak daarin sal he. Die huidige stelsel van
staatsubsidbe sal moellik behoue kan bly in gevalle waar
een denominasie eksklusiewe beheer oor sy teologiese
opleiding wil behou. Wat presies die aard van die kerk se
inspraak sal wees, kan nie in hierdie stadium met
sekerheid gesé word nie. Tans bestaan in die gevai van
al drie teologiese fakulteite bepaaide kontraktuele
ooreenkomste tussen kerk en universiteit.
7.3 Drie moontilke scenarios, in voorkeurorde, ten opsigte van
teoiogiese opieidlng in die toekoms
7.3.1 Eerste scenario: die dna teoiogiese fakuiteite behou mm of
meer huiie huidige posisie, maar met groter diensbaarheid aan
ander denominasies
Hierdbe reöling, met die onderstaande riglyne, gee
uitdrukking aan AKTO se huidige standpunt ten opsigte
van teologbese opielding.
Rigiyne vir teoiogiese opieiding

Indien dit sou gebeur dat die teologie teen sy wil uit ‘n
universiteit gedwing word, kan dit wel sinvol in ‘n
kerkilke seminarie beoefen word. Dit behoort egter
slegs as ‘n laaste opsie oorweeg te word.
Benewens bogenoemde prinsipièle oorweging, sal
teologbese opieiding aan ‘n seminarie aansienlike
koste-implikasies vir die kerk meebring.

7.3.1.1 Opleiding van ons predikante moot aan teologiese
fakulteite plaasvind en ‘n ole seminarium word nie in
hierdie stadium oorweeg nie.
7.3.1.2 Die kerk wil sy beheer oor sy ole teoiogiese
opleiding bohou ten opsigte van:
*1 Kurrbkulum-bepaling

7.2.5 Wet is die verwagte scenario ten opsigte van die
toekomstige teologiese opleiding in Suid-Afrika met betrekking
tot

*2 Konfessbonele grondslag

7.2.5.1 die Ned Geref Kerk so verhouding met die Famiiie van
NG Kerke?

*4 Toeiating en toesig oor studente

Al drie fakuiteite is daarop ingestel en ook daarvoor
gerat om groter diens te lower wat die teologiese
opielding binne die NG Kerk-familie betref. Noue
samewerking vind byvoorbeeld plaas tussen Stellen
bosch en UWK ten opsigte van herkurrikulering,
beplanning van kursusse en gesamentlike aanbieding
van blokkursusse.
7.2.5.2 die Ned Geref Kerk se verhouding tot die twee
Afrikaanse susterkerke?
Hoewel nouer samewerking in hierdie verband moontlik
is, kan ‘n werkllk geintegreerde teologiese opleiding
moeilik voorsien word indien die kerke self nie nader
aan mekaar beweeg nie.
7.2.5.3 die Ned Geref Kerk se verhouding tot ander kerke?
Al drie teologiese fakulteite is in die proses van
onderhandeling met die oog op samewerkingsoor
eenkomste met ander denominasies.
7.2.5.4 die Ned Geref Kerk se verhouding tot die staat ten
opsigte van die beheer en befondsing van teoiogiese opieiding?

*3 inspraak by die aansteiiing van en toesig oor dosente

7.3.1.3 Die moontlikheid word egter voorsben dat waar
verbreding van teologiese opleiding aan die drie
bestaande fakulteite in ‘n veranderende situasie plaas
vind, ander kerke inspraak mag verkry.
7.3.1.4 Waar rasionalisering nodig word, moot dit primer
binne elkeen van die bestaande fakulteite plaasvind met
inagneming van die moontlikheid van skakeling en
samewerking tussen die fakulteite.
7.3.1.5 Die opleiding van Ned Geref Kerk-predikante moot
sover moontlik wat kurrikulum betref, eenvormig en
gekoordineerd plaasvind.
7.3.2 Tweede scenario: die huldige beheer van die kerk oor sy
eie teoiogiese opieiding aan die onderskeie universiteite, word
lngrypend ingekort
Rigiyne
7.3.2.1 Teologiese
piaasvind;

opleiding

moot

aan

universiteite

7.3.2.2 Teologiese opleiding sal toeganklik woes vir alle
denombnasies;
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7.3.2.3 Die kerk behou horn die reg voor om kerkilke
dosente te benoem in vakdissiplines wat hy nodig ag,
desnoods op eie koste.

10. REGELEMENTSWYS~G~NGE

7.3.3 Derde scenario: ‘n eie seminarle as Isaste opsie In geval
teoiogiese opieiding nb meer op ‘n bevredigende wyse eon ‘n
universitelt kan geskled nie.

In die hg van die nuwe gradestruktuur van die Teobogiese
Fakulteit, Stelienbosch, keur die Algemene Sinode die voigende
wysiging In die Reglement vir die reeling van die Opieidlng en
Legitimasie van Evangeiiedienaars goad: punt 4.1.2.2.2 word
gewysig om te iui: “Teoioglese Studies iii en/of ~ybeIkunde Iii of
‘n gelykwaardige kwaiiflkasie.”

7.4 AANBEVEUNG
Die Algemene Sinode aanvaar die riglyne vir teoboglese
opleidlng soos deur AKTO voorgelé, afhangende van die keuse
wet In die toekoms In die verband meg realiseer.

8. VERSLAE VAN KURATOR~A
Die verslae van die drie Kuratoria word as bylaes tot die
versiag aangeheg.

9. OORAANBOD VAN PROPONENTE
9.1 Kerkspieël iii (1990:77) hot bevind dat die
“ooraanbod” van proponente jaarliks met 20 tot 40 kan
toeneem. In daardie stadium (Oktober 1990) het reeds
ongeveer 110 proponente uit vorige jare op beroepe
gewag. Die huidige ~ooraanbod” kan op ongeveer 180
gestel word. ‘n Aansienlike aantal proponente beklee
tydelike poste in gerneontes, terwyi verskeie ook verder
studeor. Daar is ook gevaibe waar proponente
noodgedwonge ander betrekkings beklee.
9.2 AANBEVELINGS
9,2.1 Die Algemene Sinode verseker proponente wet reeds vir
‘n korter of banger tyd tevergeefs op ‘n beroep wag, van sy
meegevoel en voorbiddlng.

10.1 AAN~EVELbNG

11. VOORTGESETTE TEOLOG~ ESE OPLE~DING
Die Aigemene Sinode (1990) het AKTO versoek om aan
SKG’s leiding to gee en huiie op to skerp orn op
deuriopende basis kursusse op sinodale en ringsvIak aan
te bied ten einde predikante toe to rus met die oog op
persoonhikheidsgroei, kommunikasievaardighede, konflik
hantering en bestuurstyi. AKTO hot die drie sentra vir
VTO versoek om in huiio kursuspakette met hierdie
besiuit rekening to hou, en hot dit ook ondor die aandag
van die verskiiiende SKG’s gebring.

12. S~ELKUND~GE EVALUER~NG VAN TEOLO
GIESE STUDENTE
Met die oog op grotor eerivormigheid in die sielkundige
ovaluering en begeleiding van toologiese studonto aan
die drie fakulteite, hot AKTO die onderskeio klinieso
sielkundiges wat by die tootsing van studente betrokko is,
versoek om oorweging to skenk aan ‘n eonvormige
toetsbattory. Daar is besluit om voortaan van die 1 6-PF
en dio PHSF as standaardtootsbattory gobruik to maak.
‘n Aantai riglyno is ook aanvaar met die oog op
eenvormigo porsooniikheidsgroeiprogrammo.
Mot dank

9.2.2 DIe Sinode doen ‘n beroep op gemeentes om, waar
enigelns moontlik, bedlenlngsgeleenthede vir proponente te
skep.

Voorsitter: DS J VAN DER WESTHUYZEN
Skriba: DR M D J SMITH
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A~5: BYLAE 1
KURATOR~U~ TEOLOG~ESE KWEEKSKOOL~ STELLENBOSCH
Geagte voorsitter en lede van die vergadering

1.3 Eksamenkommlssle

Die Kuratorium van die Teologiese Kweekskool,
Stellenbosch, cloen graag soos voig verslag van sy
werksaamhede sedert die vorige sitting van die Sinode.

Die Eksamenkommissie, saamgestel uit kundige lede in
elkeen van die onderskeie vakgebiede, het jaarliks sy
verantwoordelikhede nagekom kragtens sy opdrag.
Volgons die nuwe riglyne vir die kommissie soos dour die
Kuratorium goedgekeur, val die klem in die ondersoek
tydens die proponentseksamen op die bedieningsvaar
digheid van die kandidate, hulle persoonlike godsvrug en
gehegtheid aan die Skrif en die leer van die kerk. In
teenstelling met vorige jare toe die klas in die geheel
ondervra is, geskied die ontmoeting tans in kleingroep
verband. Die moor persoonlike aard van hierdie
kleingroepgesprekke, asook die klem wat benewens
akademiese paraatheid op bedieningsvaar- digheid val,
word dour kommissielede sowel as die studente bale
sinvol beleef

1. SAMESTELUNG EN WERKSAAMHEDE
1.1 Kuratorlum
Die Kuratorium is saamgestel soos deur die Kerkorde
en betrokke bepalinge vereis. Daar is gereeld,
gewoonlik twee keer per jaar, vergader. Die lode van
die Kuratorium is:
Wes-Kaap

Oos-Kaap
Noord-Kaap
oVS
Wes-Tvl
Suid-Tvl
Noord-Tvl
Oos-Tvl
Natal
Namibiä

Ds J van der Westhuyzen (Voorsitter)
Dr FM Gaum
Prof P Coertzen
Dr JJ Hattingh
Ds CJ Lampreoht
Ds JP Gavera
Dr CW Burger
Ds MP Sahd
Prof PA Verhoef
Dr MDJ Smith (Skriba)
Ds PL Louw
Ds AJ Lacock
Prof DN Pienaar
Dr DA Scholtz
Dr WJ Bruwer
Dr PR du Toit
Dr J van Schalkwyk
Ds JH Spies
Ds AJ de Klerk

Prof H J B Combrink (Dekaan)
Dr H D du Toit (Kliniese Sielkundige adviserend)
Prof D Cloete (Dekaan, Teologiese Skool, Wes-Kaap
adviserend)
-

2. DOSENTE
Gedurende 1992 is prof FJM Potgieter, wat vir drie
dekades hoogleraar aan die Kweokskool was, na ‘n kort
siekbed oorlede. Ons eer sy nagedagtenis.
2.1 Vakatures
Die dosentekorps hot die afgolope 4 jaar enkele wysig
inge ondergaan.
Prof DH Odendaal van die Departement Cu Testament
hot op 27 Julie 1990 tragies in ‘n motorongeluk omge
kom, en in sy plek hot prof HL Bosman op 1 April 1991
diens aanvaar.
Prof WD Jonker van die Departement Dogmatologie hot
aan die einde van Junie 1992 sy emeritaat aanvaar, en
prof DJ Smit van UWK (Teologiese Skool van die NG
Sendingkerk) is van die begin van 1994 aangestel in een
derde van ‘n professoraat in die Departement
Dogmatologie.

1.2 Begeleldlngskommlssle
Die Begeleidingskommissie, bestaande uit ‘n aantal
leraars in en rondom Stellenbosch, vergader vier keer
per jaar. Die werkswyse van die kommissie is so
gestruktureer dat elke student vir die duur van die
studiejare aan ‘n leraar-voog toegewys word, wat in die
re~l ook sylhaar plaaslike leraar is. Die kliniese
sielkundige, dr Hennie du Toit, vervul ‘n belangrike
funksie ten opsigte van die keuring en begeleiding van
studente. Afgesien van huip aan individuele studente,
bled hy ook kursusse met die oog op persoonlik
heidsgroei aan. Spesiale melding moot gemaak word
van die groot waarde van die dissipelskapgroepe
waarby studente ingedeel word en waarin die dosente
as voogde leiding neem.

Prof J du Preez van die Departement Sendingwetenskap
hot aan die einde van Desember 1992 emeritaat aanvaar.
Professoro Jonker en Du Preez hot na hulle emeritaat
voortgegaan om op versoek van die Universiteit met
lesings en begeleiding van doktorale studente behuip
saam te woes. Prof Du Preez so pos is nog nie gevul nio,
terwyl dr CM Pauw vanaf begin 1994 as professor in die
Departement Sendingwotenskap aangewys is.
Prof BA Muller van die Departement Diakoniologie hot
aangedui dat hy aan die einde van 1994 sy emeritaat
gaan aanvaar. Die vakature sal na verwagting tydens die
vergadering van die Kuratorium in November gevul word.
2.2 Huldlge dosonto (insluitonde die dosente van
Godsdienskunde wat kragtens Kuratoriumbesluit geakkre
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diteerde lede van die onderskeie departemente is)

MTh

95

81

79

94

Ou Testament

Prof HL Bosman
Prof JPJ Olivier

DTh

80

69

64

54

Nuwe Testament

Prof HJB Combrink
DrBAduToit
Prof BC Lategan (Godsdienskunde,
Dekaan
Fakulteit
Lettere
en
Wysbegeerte)
Dr J Botha (Godsdienskunde)

Ekklesiologie

Prof E Brown
Prof P Coertzen

Dogmatologie

Prof PF The ron
Prof DA du Toit
Prof DJ Smit (UWK) 1/3
Prof J Kinghorn (Godsdienskunde)

Diakoniologie

Prof BA MUller
Prof DJ Louw
Dr JMG Prins
Dr HJ Hendriks

Grade toegeken gedurende 1993 tot Maart 1994:
BTh: 22;MTh: 12;DTh: 7.
3.2 Studente-aengeleenthede
3.2.1 ~ond van Oudstudente van dIe Kweekskool
Tydens die Teologiese Dag van 1992 is die Bond van
Oudstudente van die Kweekskool gestig met dr Clifford
Heys as eerste voorsitter en die Skriba van die
Kuratorium (ds E Lombard) as die sekretaris. Na die
heengaan van ds Lombard is dr MDJ Smith, die nuwe
Skriba, die sekretaris.
3.2.2 Voogdosente
Alle studente wat gekeur is met die oog op die bediening,
ontmoet weokhiks onder biding van ‘n voogdosent in die
dissipelskapperiode met die oog op persoonhike en
geestelike begeleiding. Hierdie persoonlike band met ‘n
betrokke dosente word deur die studiejare heen behou.

Sendingwetenskap Prof CM Pauw
3.2.3 Studenteverteenwoordlgers
2.3 Dekaan
Prof HJB Com brink volg prof BA MUller as dekaan op
vanaf November 1991 tot Desember 1994. Die dekaan
vir die volgende termyn word ater. in 1994 aangewys.
2.4 Werksaamhede

Sedert 1993 het verteenwoordigers van die studente
sitting in die Dosenteraad en Fakulteitsraad Teologie,
asook bepaalde komitees van die Fakulteitsraad, soos
byvoorbeeld die Studenteoorlegkomitee. Daar bestaan
werklik goeie on sinvolle kommunikasie tussen studente
en dosente. Die Teobogiese Seminarium Studenteraad
(TSSR) se aktiwiteite Is in die afgelope jare ingrypend
gerasionaliseer, met goeie gevoig. Kommunikasie van die
studente onderling asook na buite is deesdae die TSSR
so eerste prioriteit.
-

Die akademiese jaar begin normaalweg met ‘n
openingsdiens Sondagaand in die Moederkerk, gevolg
dour ‘n Teologiese Dag in die HB Thom-teater. Die
volgende temas is aan die orde gestel:
1991: Die eenheid van die kerk verskillende modelle
1992: Spiritualiteit en diens
1993: Die Jeugbediening van die kerk
1994: Verdeling van rykdom in die hg van die Skrif
-

3.2.4 Nagraadse seminare word in aUo departemente
aangebied, hoewel die wyse en frekwensie van
aanbieding verskil van departement tot departement.

4. BEURSFONDS
3. STUDENTE
3.1 Studente-statlstlek
Sedert die Sinode van 1990 sien die statistiek soos volg
daar uit:
BA (met Teologiese I
vakke)
II
Ill

BTh

1991 1992 1993 1994
27 29 24 17
35 25 29 24
21
Q
75

20

24

Totaal

23
1
86

75

~

I
II
III
Totaal

24
24
27
75

27
24
24
75

27
27
23
77

18
28
28
74

4.1 Die Kuratorium is dankbaar dat hy oor ‘n redehike
stork beursfonds beskik waaruit aansienbike beurs/lenings
aan studente beskikbaar gesteb kan word. Die grootste
gedeelte van die finansiöbe huip word in die vorm van
benings aan studente toegeken, waarvan die heifte as ‘n
beurs afgeskryf word wanneer die student in ‘n gemeente
bevestig word. Ongeveer R600 000 is die afgebope vier
jaar jaarhiks in die vorm van beurs/lenings uitbetaal.
Verskeie faktore, soos onder meer dat proponente wat
nie beroepe ontvang nie probbeme ondervind om huhle
delgingsverphigtinge na to kom, plaas groter druk op die
beursfonds. Daarbenewens is daar ‘n toenemende be
hoefte aan finansiêbe hulp aan nagraadse en buite
landse studento. Dit is dus dringend noodsaakhik dat
kerkrado en individuebe hidmate die beursfonds maksimaal
sal steun.
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4.2 AANBEVEUNG
Die Algemene Sinode spreek sy dank ult teenoor gemeentes en
lidmate vir hulle bydraes tot die teologlese beursfonds, en
doen ‘n beroep op voortgesette ondersteuning in die toekoms.

5. VOORTGESET~E OPLEUD~NG VAN PRED~
KANTE
5.1 ~eheer
Die Buro vir Voortgesette Teologiese Opleiding en
Navorsing funksioneer onder beheer van ‘n Universitêre
Beheerkomitee wat soos voig saamgestei is: die Dekaan
van die Fakulteit Teologie (voorsitter), die Direkteur:
BUVTON, die Skriba van die Kuratorium, die Hoof van
die Departement Diakoniologie, een verteenwoordiger
van elke departement wat nie andersinds verteenwoor
dig is nie, asook prof J Cawood (Fakulteit
Opvoedkunde) en prof DJ Smit (UWK).
5.2 Personeel
Die Direkteurspos word deeltyds gevul deur ds MAV van
der Merwe, PSD: Gemeentebediening. Die koppeling
van die 2 poste is baie sinvol en effektief. Hierdeur word
die nodige kerklike skakeling en samewerking tussen
die NG kerk in SA, die NG Sendingkerk en NG Kerk in
Afrika bereik. Mev J Batt is as sekretaresse vanaf
Februarie 1993 in die plek van mev AS King aangestel.
Dr CW Burger, Ieraar van die Studentekerk, Stellen
bosch, is met ingang 1 September 1993 as deeltydse
navorser van BUVTON aangestel.
5.3 Voiiedige personeei-behoefte
Sedert die ontstaan van BUVTON is die volgende
personoelbehoeftes geldentifiseer: kursusontwerp en
-onderrig; navorsing; gemeente-konsuitasie; spreekka
mer. Ongelukkig ontbreek die fondse nog om aan al
hierdie aspekte voldoende aandag te bestee.
5.4 Aktlwlteite
Formele kursusse vir predikanto word jaarliks oor
onderwerpe soos die volgende aangebiod: Visiebou;
Strategiese teologiese beplanning (STB); Die lewe voor
God; Leierskap en spanwerk; Mediaprodiking; Prediking
in ‘n tyd van verandering; Konflikhantering; Gesins
bediening; Huweliksverryking; Erediens en Liturgie;
Strategie vir verandering.
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Kursusse word nie net op Stellonbosch aangebied nie,
maar ook in Oos-Kaapland, Noord-Kaapland en elders op
versoek van ringe.
5.5 BUVTON-Navorslngsgroep
Die eerste publikasie van hierdie navorsingsgroep hat in
Desembor 1992 verskyn as Gemeentes Vertel onder
redaksie van HJ Hendriks. Daar word hard gewerk aan ‘n
reeks publikasies waarvan verskeie manuskripte voltooi
ing nader.
5.6 Verpiigte voortgesette opieldlng na sesjarige kursus
in hierdie verband moot die volgende knelpunte uitgewys
word:
5.6.1 Dit is nb alleen hierdie groep predikanto wat
voortgesette opleiding benodig nie. Soms het leraars met
‘n sewejarige opleiding wat reeds lank in die bediening
staan in die hg van die snel veranderende omstandighede
en eise van die bediening, voortgesotte opleiding net so
dringend nodig.
5.6.2 Die Algemene Sinode se besluit in verband met
verphigte voortgesette teologiese opleiding kan moeihik
uitgevoer word vanweë koste en verlof verbondo aan
hierdie opleiding.
5.6.3 Dit is blykbaar tot dusver nog onmoonthik om die
besluit af te dwing. Die enigste oplossing is moonthik dat
rlnge die bevoegdheid ontvang om toe to sien dat
predikante voortgesette opleiding ondergaan.

6. VERHOUD~NG TOT DDE PLAASLDKE UNPIER~.
SITEDT
6.1 Eksterne evalue ring
As deal van die Universiteit so beleid oor eksterno
evaluering van ondorrig en eksaminoring van voor
graadse kursusse, word ahle departemente op rota
siebasis onderwerp aan eweknbo-evaluoring deur 2 of 3
vakgenote van andor universiteite wat enkele dao in die
departement deurbring en insae hot in kurrikula,
vraestollo, workskomas, handboeke en alle vordere ter
saaklike inhigting, asook onderhoude met lode van die
departement, asssistento en studonte kan voer, ten oinde
‘n behoorhike beeld van die akademiese standaard van
die departemont to kan vorm.
6.2 Nuwe MTh

Benewens bogenoemde formele kursusso word die
volgende seminare ook vir predikante aangebied: EE Ill
gespreksgroep; Service Evangelism; Seminaar vir
prodikante wat met STB besig is; Seminaar vir predi
kante van die NGSK ten opsigte van die toopassing van
spanwerk-beginsels; werkseminaar oor persoonlike
kerkvisitasie.
Deelname deur predikante van die NG Sendingkerk het
baie toegen~em, terwyl predikante van die Evangeliese
Lutherse Kerk, die Lutherse Kerk (sg Kaapse Kerk) en
die Morawiese Kerk ook een maal ingeskakel het.

Die Departement Diakoniologie bied (benewens die MTh
in Khinieso Pastoraat on eon in Bedieningspraktyk) vanaf
1994 ook ‘n MTh in Jougbediening aan.
6.3 Vernuwlng In onderrig
Daar is in die afgelope jaro voortdurend oor die beste
moontliko wyse van aanbieding van die kursusse besin.
Dit hot daartoe geloi dat wegbeweog is van die
tradisionele patroon waarin daar elke dag lesings deur
feitlik elke departement aan die studente gegee is. Tans
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word in die BTh-jare grotendeels van blokkursusse
gebruik gemaak wat grotor selfwerksaamhoid van die
studonte tot gevoig hot. Eon dag per week word nog vir
dourlopendo kontakgoloonthede goreserveer met die
oog op byvoorbeold noodsaakliko inoefening van ekse
gotieso en homiletiese vaardighedo.
6.4
Strateglese
gradestruktuur

beplannlng

en

voorgestelde

nuwe

6.4.1 Die Senaat en Raad van die Universiteit van
SteNonbosch hot geduronde 1993 die voorgestelde
nuwe gradestruktuur goedgekeur, on dit is vir good
keuring voorgelê aan die Departement van Nasionalo
Opvoeding.
6.4.2 Die vernaamste rodes vir die oorwoging van ‘n
viorjarigo BTh-graad as eorste, ~oopbaangerigte graad,
wat dan opgevolg kan word dour ‘n driojarige BD-graad
wat, volgens die BA/BComm, LLB-model, in twee jaar
voltooi kan word deur studente wat reeds oor die
viorjarige BTh-graad beskik, is:
6.4.2.1 Die akademiose behooftes van die Fakulteit
Toologie, soos goformuloer in beraadslagings (veral oor
horkurrikulering) oor die afgolope tien jaar. Uit hierdie
beraadslagings het geblyk dat die huidige graad
struktuur van ‘n BA met Toologiose Vakke (3 jaar),
gevoig dour ‘n BTh (3 jaar), selts met die oog op die
behooftos van die Fakulteit so bostaande kliênte
(hoofsaaklik die Ned Gerof Kerk) verboter kan word, en
dat ‘n eerste, vierjarige BTh-graad ten opsigte hiervan
na ‘n moor funksionole opsie lyk. Die wenslikheid van ‘n
veranderde graadstruktuur word nog storkor indien die
behoeftes van ander (as die Fakultoit so tradisionele)
kli~nte in ag geneem word (sien ook 7.4.2.3). Daar
bestaan ‘n daadwerklike behoefto aan ‘n eerste B-graad
in Teologie wat ‘n afgeronde, profossionelo opleiding vir
voornomende predikante in verskillendo Christeliko
kerko kan bied, maar wat studente ook genoegsaam
akademies vorm met die oog op nagraadse studio in die
Teologie.
6.4.2.2 Die behoofte om Stellenbosoh so graadstruktuur
aan to pas by die moer algemono patroon van
teologie-oploiding in die res van Suid-Afrika in die
algemeen, en die Wes-Kaap in die besondor. Hier blyk
dit dat die patroon al hoe moor is om af to sien van die
praktyk dat eerste grade in die Teologie in werklikheid
gevorderdo grade is (met die gepaardgaande anomalie
dat “nagraadso” studio in die Teologie eers ‘n aanvang
kan noem nadat studente reeds twee grade moos verwerf
hot). Die nuwe patroon bring Teologie- studio en -grade
ook meer (hoowol nio volkome nio) in lyn met die
algemene praktyk van graad-oploiding aan Suid
Afrikaanse universitoito.
6.4.2.3 Die behoefte wat daar bestaan aan so ‘n oersto,
vierjarige professioneel- vormonde graad in die geledore
van (ander as ons tradisionele) potensiële kliënte
(hoofsaaklik kerke) wat slegs ‘n viorjarigo graadop
biding vir hulle predikanto voreis. Marknavorsing oor
hierdio aangebeentheid in die Wos-Kaap hot dit bovostig.

6.4.2.4 Die voorstel vir ‘n BD-graad as ‘n gevorderde,
driejarigo graad in die Teologie (wat twee jaar na
vorwerwing van die vierjarigo BTh-graad behaal kan
word, soos hiorbo voorgestel) spruit voort uit die
behoeftes van sekere kerke (met name die Fakulteit so
huidigo hoofkliênt, ni die Ned Geref Kerk) aan ‘n
sosjarigo, oordor as vierjarige, opbeiding vir hulle predi
kante. Die gevorderde karakter van die graad bring moe
dat bopaalde vereistes om toelating, by taalvaardighoid in
die grondtalo van die Bybel, vir hiordie graad gostel sal
word.
6.4.3. Oorwegings tydens besinning en beplanning
6.4.3.1 Daar bohoort voortaan ‘n mate van rasionalisasie
van toologieso vakke en vakgroepe plaas to vind. Ou on
Nuwe Testament gaan byvoorbeeld voortaan op ‘n voel
moor geIntegreorde basis aangobiod word, on die
Fakulteit hot reeds besluit dat die drio vakgroopo
(Bibliobogie; Sistematieso on Historiese Teologie; en
Diakoniobogie on Sondingwetonskap) minstons eon koer
per semester moot vergader met versiag aan die
Fakulteitsraad.
6.4.3.2 Ernstige pogings is aangewend om die beplanning
van tookomstige B-graadstrukture op ‘n geintegreerde
eerder as ‘n dbsslplinêre grondsiag to iaat plaasvind. Dit
betoken dat bestaande departementebe en dissiplinêre
grense nie die uitgangspunt vorm nie. Die Leitmotiv vir
die boplanning is die opleidingsvereistes waaraan ‘n
student na vier jaar teologie-studie behoort to voldoen.
Profiole van die vereistes waaraan Teologioafge
studeerdes idealiter na vier en sos jaar onderskoidelik
bohoort to voldoon, is opgestel.
6.4.3.3 Proflel van die afgestudeerde student
6.4.3.3.1 Die volgende ideabe profiel van ‘n teobogieso
student na vobtooiing van sy/haar professionele opbeiding
in die teologie is aanvaar.
6.4.3.3.2 Algemene Ideale
*1 Die student vertoon ‘n porsoonbikheid wat gekenmerk
word dour ‘n ewewig van kennis, vaardlghode, waardes,
geestolike voiwassenheid en ‘n Christelike bewenstyl.
*2 Die student aanvaar die gesag van die Bybel, en is in
staat om daardie gesag wetenskaplik-krities to verant
woord. Die student is in staat om die Bybel reg to
gobruik, on bodryf ‘n volledig Skrifgooriënteerde toobogie.
*3 Die student beoefen teobogie in die hart van die kerk.
Hy/sy beef mee met die plaaslike kerk, die kerklike
verband en die kerk in okumoniese verband. In sy/haar
verstaan van die getuionistaak van die kerk is die student
vorbind tot ‘n wêroldwye, missionêre gorigthoid on ‘n
koninkryksgorigte wêroldbetrokkenheid. Die student hou
ook deeglik rokening met die eise wat sylhaar onmid
dollike sosiaal-historiese konteks aan bg getuienistaak
stel.
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*4 Die student handhaaf ‘n soiidêr-kritieso ingesteidheid
teonoor die status quo in die kerk en in die openbare
lowe.
Die student vertoon ‘n sterk ontwikkelde
probieembewussyn ten opsigte van die else van die
praktyk.
*5 Die student openbaar ‘n vermoë om probleme op ‘n
wetenskaplike wyse aan te pak. Die student is vertroud
met onlangse ontwikkelinge in die filosofie en
metodologie van die menswetenskappe, en die
relevansie van ig vir die wetenskaplike beoefening van
die teologie. Hy/sy is deeglik georiönteer aan die vier
vornaamste probleemvelde van die teologie, ni die
litorére, historiese, sistematiese en die praktiese
probleemvolde.
*6 Die student hot die vermoè ontwikkol om intelligent
en kritios to lees, te konseptualiseer, to formuleer en om
akadomiese probleme op ‘n sistematiese en logiese
wyse te bearbei.
*7 Die student bodryf teologie as ‘n fundamenteel
hormeneutiese opgawe. Hy/sy verstaan die hermoneu
tiose voorwaardes vir alle interprotasieprosesso, en
beskik oor good ontwikkelde interpretasievaardighede
wat aangewend moot en kan word ten opsigte van teks
en konteks.
*8 Die student beskik oor die vermoö om effektief met
mense to kan kommunikeer. Hy/sy is deeglik vertroud
met die besondere else wat kommunikasie in prediking
en pastoraat stel.
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voorgostelde struktuur van die BTh-graad maak dit wol vir
studonte moontlik om die okwivalent van Grioks ii on
Hebroeus ii dour die loop van die drie jaar te vorwerf.
Grieks Ii en Hebreeus Ii bly ‘n vereiste vir toelating tot
die BD-graad. Op nagraadse viak sal departemente
bepaalde vereistos vir toelating tot nagraadse studio in
bepaalde vakrigtings stel.
6.4.3.5
Teologiese studio on -opleiding vereis
vertroudheid met vakrigtings buite die Teologbe solf.
Daarom maak die voorgestelde struktuur vir BTh en BD
steeds voorsiening daarvoor dat studente hulseif
oriënteer aan ander menswotenskappe. In BTh word die
verworwing van ‘n Lettere-vak (wat nb Grieks of
Hebreous hoof to woos nb) tot op derdejaarvlak, on twee
Lettere-vakke tot op tweedejaarvlak as ‘n verebste gostol,
terwyl in BD Il vber kredbete in nie-toologiese modules as
verebste gestol word.
6.4.3.6 Kursusse met ‘n onomwonde prakties-teologbese
fokus (soos pastoraat en homiletiek) kom nie in die eorsto
twee jaar van die voorgestelde BTh-graad aan die orde
nie. Dit sluit nie die moontlikheid van ‘n prak;ies
teologbese inset of toespbtsing van ander kursusse in die
eerste twee jaar uit nb. Praktbese Teologie vorm egter ‘n
besonder prominente deel van die voorgestelcie
BD-graadkursus.
6.4.3.7 in die beplanning van kursusinhoude is daar sover
moontlik probeer om die inhoude konsentries uit te bou
vanaf die eerste tot die vierde en die sesde jaar. Daar is
ook probeer om stelselmatig to beweeg vanaf meer
bekendeleenvoudige na onbekende/moeiiike stof.

6.4.3.3.3 Speslfieke ldeaie vir die BTh-afgestudeerde
*1 Die student beskik oor ‘n gomntegreerde geheelbeold
van die teologiese ensiklopedie, wat hom/haar genoeg
saam voorberei hot vir kerklike afronding met die oog op
die bediening in verskillende denominasies.
*2 Die student is akademies genoegsaam voorberei om
aan to meld vir nagraadse opleiding.
6.4.3.3.4 Spesifleke Ideals vir die BD-afgestudserde
*1 Die student is akademies en prakties genoegsaam
voorberei vir ‘n professionele bediening in kerke wat die
BD-graad vereis.
*2 Die student is in staat om eksegese vanuit die
grondtale van dio Bybel to doen.
*3 Die student is verbind tot solidêr-kritiese teologie
beoefoning en praktieso bodiening binne die hermeneu
tiese raamwerk van die Gereformeerde Belydenis
skrifte. Hy/sy verstaan die implikasies hiervan vir die
teorie en praktyk van die teologie en die bediening.
6.4.3.4 Studente sal steeds aangemoedig word om, tor
wille van hulle optimalo akademiese vorming in die
Teologie, vaardighede in die grondtale van die Bybel op
te doen. Grioks ii en Hebreeus Ii is nie ‘n voorwaarde
vir die verworwing van die BTh-graad nb. Die

6.4.3.8 Die Fakulteit se Program vir Voortgesette
Teologiese Oplebding gaan steeds voort, en sal ubtgebou
word om ook vir ander as die tradisionele klbénte
voorsiening to maak. Materiaal wat nie by die inhoud van
die formele graadstruktuur ingepas kan word nie, geniet
in die program verai aandag.
6.4.4 Ter wille van dubdelbkhebd moet ook net weer daarop
gewys word dat volgens die bepalbnge van die Departe
mont Nasbonale Opvoeding dit tans net nie moor moontlik
is om ‘n driejarige eerste graad in die Teoiogbe in to stel
ni seifs al is dit in bepaalde gevalle in die verlede
toegestaan. Daarom is die enbgste weg die vierjarbge
beroepsgerigte BTh as ‘n eerste graad in die teologie
soos dbt tans reeds aan ses ander universiteite toegekon
word.
6.4.5 Die voorgestelde nuwe struktuur behols dus ‘n
eerste vberjarbge beroepsgerbgte BTh, wat deur sowel Ned
Geref Kerk-studente as studente wat moontlik aan ander
denominasies behoort, geneem sou kon word. Studente
wie se denominasbe alleen 4 jaar teologio verebs, sou na
die BTh tot die bediening of ‘n afrondingsjaar in ‘n eie
seminarie kon toetree. Studente van die Ned Geref Kerk
skryf na die BTh in vir die bestaande drbejarbge
gevorderde BD-graad. maar wat na ‘n vierjarige BTh in 2
jaar aan US voltoob sou kon word (soos LLB ook na
bepaalde voorstudie in 2 jaar voltoob kan word). Ned
Goref Kerk-studente se kursus duur dus nog steeds sos
jaar 8008 tans, maar die ideaal van ‘n gemntegreerde
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kursus word nou net verder deurgevoer met die
toekenning van die eerste graad in die teologie.
Studente wat van UPE, UOVS, UP ens hulle studie in
Stellenbosch sou wou voortsit, sal nog soos in die
verlede na hulle driejarige BA-studie elders in
Stellenbosch kan aansluit, maar dan as BD 1-studente,
en sodoende ook sos jaar studeer. Studente van
Stellenbosch sou ook na die vierjarige BTh nog steeds
na UP of UOVS kon gaan vir die laaste fase van hulle
opleiding, soos tans. Grieks II en Hebreeus ii bly nog
steeds verpligtend met die oog op die BD soos tans. Op
hierdie wyse kan die Fakulteit waarskynlik ‘n breêr diens
lower ook aan ander kliênte as in die verlede, maar ons
is ook daarvan oortuig dat die gehalte van opleiding van
studente van die Ned Geref Kerk hiermee werkllk ten
baste gedion word.
6.4.6 Dit moot ook verdor beklemtoon word dat die
Fakulteit nie sy eie identiteit prysgee nie, maar juis in sy
Missie eksplisiet sy identiteit geformuleer het. Die
interessante is dat ander denominasies juis daarvoor die
grootste begrip hot, omdat dit vir hulleself ook van
belang is.
6.4.7 Soos bekend, het die Algemene Kommissie vir
Teologiese Opleiding (AKTO) hierdie voorstelle in
Februarie 1993 goedgekeur, terwyl dit ook in Februarie
1993 aan die ASK voorgelé is waar in beginsel die
groenlig vir hierdie beplanning gegee is.

Opmerklng: BDI Die inhoud van hierdie kursus behels al die
teologie-modules van die nuwe BTh-leerplan.
6.4.11 Kurrikuium en siiiabus
6.4.11.1 BTh
BTh i
Letterevak A 178 (Byvoorbeeld Grieks)
Letterevak B 178 (Byvoorboeld Hebroeus)
Letterevak C 178 (Keuse)
-

-

-

Teologie: ‘n Algemene oriënteringskursus
Bibllologie 114: inleiding tot die teologiese hermeneutiek. ‘n
Algemeon teologies-hermeneutiese probloembewussyn
word gekweek. Allo vakgroepe is hierby betrokke.
Sistematiese Teologie 124: Ensiklopedie, Openbaringsleer,
Skrifgesag en ‘n inleiding tot verskillende tipes teologie
word behandel.
Kerkgeskiedenis 154: ‘n inleiding tot die kerk-, dogma- en
sendinggeskiedenis.
Bibiiologle 144: Die teologlese wordingageskiedenis van die
Bybel as kanon. ‘n Omvattende benadering tot die wording
van die kanon wat die materiële, historiese en teologiose
konteks insluit.
BTh ii

6.4.9 DIe duur van die onderrigprogram.

Lettere A 274 (Byvoorbeeld Grieks)
Lettere B 274 (Byvoorbeeld Hebreous)
Lettere C 278 (Keuse)
(Die bedoeling is dat in die geval van Grieks en Hebreeus
die helfte van die tradisionele lading per week dwarsdeur
die jaar aangebied word.)

6.4.9.1 Baccalaureus In die Teologle (8Th): ‘n eerste,
ioopbaangerigte graad wat oor vier jaar strek.

Teologle: Aigemene oriënteringspunt: Die vroeë kerk en die
Middeieeue

6.4.9.2 Baccalaureus in die Godgeleardheid (BD): ‘n
gevorderde Baooalaureusgraad wat oor drie jaar strek.
Die driojarige BD-graad kan volgens die BAIBComm,
LLB-model, in twee jaar voltooi word dour studente wat
reeds oor die vierjarige BTh-graad beskik.

Kerkgeskledenis 214: Die kerk-, dogma- en sending
geskiedenis van die Vroeë Kerk en die Middeleeue.
Ou Testament 224: Skrlfuitieg I. Skrifuitleg van die
Pentateug met spesiale aandag aan die uitleg binne die
vroeö kerk en die Middeleeue.
Nuwe Testament 244: Skrlfultleg Ii. Skrifuitleg van die
Sinoptiese Evangelies met spesiale aandag aan die uitleg
binne die vroeë kerk en die Middeleeue.
Slstematlese Teoiogie 254:
Godsleer, skeppingsleer,
voorsienigheidsleer, antropologie, sondeleer.

6.4.8 indien hierdie beplanning goedgekeur word,
verwag ons dat die nuwe BTh vanaf 1995 ingestel sal
word.

6.4.10 Toelatlngsverelstes
6.4.10.1 BTh
Die Matrikulasiesertifikaat of ‘n vrystellingsertifikaat van
die Gemeenskaplike Matrikulasieraad.
6.4.10.2 BD
Tot BDII word toegelaat studente wat in besit is van die
die BTh-graad van hierdlo Univorsitoit of van ‘n ander
Baccalaureusgraad in die Teologie wat die Senaat vir
hierdie doel goedgokeur hot, of wat op ‘n ander wyse ‘n
standaard van bekwaamheid in hul bepaalde studie
rigting bereik het wat na die oordeel van die Senaat vir
die doel toereikend is, met dien verstande dat hulle die
Universiteitseksamens in die volgende vakke met
welslae afgelê het:
Grieks Ii
Ou Nabye Oostorse Tale en Kulture Ii
of gelykwaardige kursusse wat dour die Fakulteit
Teologie goedgekeur is.

BTh iii
Lettere A 284 (Byvoorbeeld Grieks)
Lettero B 284 (Byvoorbeeld Hobreeus)
(Die bodoeling is dat in die geval van Grieks en Hebreeus
die helfto van die tradisionele lading per week dwarsdeur
die jaar aangebied word.)
Teologie: Algemene oriönteringspunt: Die Reformasle en verder.
Kerkgeskledenls 312: Die kerkgeskiedenis vanaf die
Reformasie tot en met die l9de eeu. Dit sluit algemene,
vaderlandse en sendinggeskiedenis in.
Blbllologie 324: Skrlfultleg. Skrifuitleg in die Reformasie,
met spesiale aandag aan die Profeto en die Pauliniese
briewe.
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Missiologie 332: ~n Inleidende kursus in die missio~ogie
en die godsdienswetenskap. Dit sluit ‘n oriëntering ten
opsigte van sekere nie-Christelike godsdienste in.
Sistematlese Teologle 344: Christologie, Soteriologie,
Sakramentologie, Etiek.
Dlakonlologle 354: Praktles-teologlese ekkleslologle. ‘n
Inleidende kursus ten opsigte van gemeentebou. Dit is
‘n interdepartementele kursus.

116
1. Die geskiedenis van die Ned Geref Kerke
2. Kerkreg: Die teologie van gereformeerde kerkreg; ‘n
Kerkorde prinsipieel beskou en kerkordes van verskil
lende kerke; Die Kerkorde van die Ned Geref Kerk ‘n
inleiding en die ampte.
-

Sendlngwetenskap 578

Lettere A/B/C 378

Die Regloment vir Sending (Ned Geref Kerk-familie); ‘n
Omvattende sendingdefinisie; ModeIIe vir Kerkplanting;
Evangelie en Kultuur; Kruis-kulturele kommunikasie;
Eietydse missionêre dokumente.

Teologie: Algemene oriönteringspunt: Die 2Oste eeu

Dlakonlologle 578

Sistemetlese Teologle 414:
Ekklesiologie (vervoig),
eskatologie en apologetlek.
Dlakonlologle 424: Kommunikasie van die evangelie,
Beginsels van Kommunikasie, Homilotiek, Kategese,
Pastoraat.
Kerkgeskledenls 442: Die kerk- en sendinggeskiedenis van
die 2Oste eeu; Die geskiedenis van kerkreg en
kerkregering; Die ekumeniese beweging.
BIbilologle 454: Skrlfultleg. Moderne Skrifuitleg, met
spesiale aandag aan die Liriese en Wysheidsliteratuur
van die Ou Testament en die Johannese Geskrifte en
Algemene Briewe van die Nuwe Testament.
Mlsslologle 462: Teorie en metodiek van Sending.

Gevordorde en gespesialiseerdo aspekte van Gemeente
bou, Jeugsorg, Pastoraat en Homiletiek veral met
betrekking tot die bedieningskonteks van die gerefor
meerde kerke in die huidige tydsgewrig.

BTh IV

6.4.11.2 BD

Sendlngwetenskap 542
Kontekstuele teologie: ‘n Ondersoek na die wyse waarop
die konteks hermeneuties funksioneer in die teologie van
die 2Oste eeu met besondere verwysing na die Afrika
konteks.
Keusevak 574: Speslailsasle
Die studente sposialiseer in een van die hoofrigtings in
die Teologie.

BD I
Dlakonlologle 584: Praktykopleldlng
Teologie 478: Die inhoud van hierdie kursus behels al
die teologie-modules van die B.Th.-Ieerplan.
BD II

Die praktykoploiding konsentreer op die prakties
teologiese funksionering van die studente in hullo
blootstelling aan gemeentelike bedieningsvelde.

Dlakonlologle 514:

NIe-teologlese Kursusse met ‘n totale gewig van 4 kredlete

Spiritualiteit: Die verskillende fasette van die gelowige
se lewe voor God; Verskillende tipes spiritualiteit;
Kenmerke van gereformeerde spiritualiteit.

Elke student voig nie-teologiese kursusse in ‘n ander
fakulteit wat aansluit by die spesialisasie-kursus.

Dit is ‘n interdepartementele kursus.

WERKSWYSE: ‘n Kombinasie van die vaste weeklikse
periodes en ‘n mini-blokstelsel word gevoig.

BIbilologle 578

BD III

1. Die moderne hermeneutiese debat ten opsigte van
die Cu Testament on Nuwe Testament.
2. Gevordorde eksegese van goselekteerde hoofstukke
uit die Ou Testament en Nuwo Testament met behuip
van die grondtale.
3. Hermeneutiek en prediking.

BiblIologle 678

Dogmatologle 578
1. Gevorderde bospreking van dogmatiese loci. Capita
selecta.
2. Etiese temas: Bio-etiek; Geregtigheid en mens
waardigheid; Arbeid en eiendom; Kapitalisme en
sosialisme.
3. Apologetiek: Bespreking van enkelo apologete.
Ekkleslologle 578

Interalhanklikheid van eksegese en Cu TestamentlNuwe
Testament Teologie.
Dogmatologle 678
Teologies-etiese temas; Capita selecta.
Die samehang tussen die God/mens-beskouing en die
daaruitvloeiende oriêntasie t.o.v. die wêreld en praktiese
lewensituasies. Dit is ‘n interdepartementele kursus.
Dogmatologle 688
Polemiek: Die Christelike sekte as verskynsel, ‘n oorsig
oor die vernaamste Christelike sektes en die gesprek met
Rome.
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Simboliek: Die aard en teologie van die gereformeerde
beiydenisskrifte.
Ekklesiologle 678
1. Suid-Afrikaanse kerkgeskiedenis. Capita selecta
2. Kerkreg: kerklike vergaderings; Tug; Die arbeid van
die kerk en betrekkinge van die kerk na buite;
Gevaliestudies van verskiliende kerke met spesiale
verwysing na die verskiflende Ned Geref Kerke.
Sendlngwetenskap 678
Ekumeniese sendingparadigmas
Dialoog in ‘n situasie van godsdienstige pluralisme
Die onafhanklike swart kerke
Wêreldsending en die missionêre gemeente
‘n Toegespitste studie van ‘n ander godsdiens
Diakonlologie 678
Die student kies twee kursusse uit die volgende
gevorderde kursusse: Gemeentebou, Jeugsorg, Pasto
raat en Homiletiek. Gevallestudies uit die praktyk van
die verskillende Ned Geref Kerke word behandel.
Diakonioiogle 684
Praktykopleiding in krisisbediening.
Keusevak 694: Speslallsasie en werkstuk
Die student skryf ‘n werkstuk onder leiding van ‘n dosent
in die spesialisasie-rigting wat in Keusevak 574 gekies is.

6.4.12 AANBEVEUNG
Die Algemene Sinode keur die voorgesteide nuwe gradestruktuur
van die Teoiogiese Fakuitelt, Universitelt Stelienbosch, goad.
6.5 Samewerking tussen Kerk en Universitelt
Daar bestaan steeds die hartiikste samewerking tussen
die Universiteit en die Kuratorium insake aangeleenthede
rakende die Fakulteit Teologie. Die ter sake liggame van
die Universiteit en die Rektoraat is voortdurend op die
hoogte van sake gebring in verband met die proses van
strategiese beplanning van die Fakulteit Teologie.
Die Kuratorium betuig sy waardering vir die besondere
begrip, samewerking en hartlike ondersteuning wat
steeds van die Universiteit ontvang word. Tekenend
hiervan is die besondere beiangstelling van die Univer
siteit by geleenthede soos die opening van die Fakulteit,
legitimasie en ander funksies van die Fakulteit. in hierdie
verband moet die vorige Rektor, prof MJ de Vries, en die
huidige Rektor, prof AH van Wyk, pertinent vermeld word.
Met dank
Voorsitter: DS J VAN DER WESTHUYZEN
Skriba: DR M D J SMITH
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A~5: BYLAE 2
KURATOR~U~, TEOLOG~ESE FAKULTE~T UMVERSFFEFF VAN PRETOR~A
Broer voorsitter en broers

3. EKSAMENKOMM~SS~E

Trou aan die belydenis van die Teologiese Fakulteit:
“Aan God al die eer” en binne die missie van die
Universiteit van Pretoria ~op weg na uitnemendheid” is
die teologiese opleiding die afgelope 4 jaar hanteor.

Die Eksamenkommissie is op 14 November 1991 dour die
Kuratorium saamgestel en bestaan op die huidige tydstip
uit die volgende persona:

Hiermee wens die Kuratorium om oor hierdie
werksaamhede sedert die sinodesitting van 1990
verslag to doen.

Ou Testament
Ds DSflduToit
Dr JB Greef
Ds MJP Grobler
Dr RJ de Beer

Nüwe Testament
Dr T Badenhorst
Dr SW Theron
Dr WC Coetzer

Dogmatlek en
Christelike Etlek
Dr F Burger
Dr DJ Dreyer
Ds NMS Bezuidenhout
Ds T Carpenter

Kerkgeskledenls en
Kerkreg
Dr PR du Toit
Ds C Marais
Dr AJB Rawlins

1. SAMESTELUNG
Die Kuratorium is tans soos voig saamgestel:
Wes-Transvaal
Dr HS Grobler
Ds M van der Wall
Dr M van Tonder
Dr JW Saunderson

Noord-Trensvaal
Ds M Smuts
Ds JA van den Berg
Ds PSHF Strümpfer
Ds GJC Venter

Suld-Transvaal
Dr JHH du Toit
Dr AP van der Coif
Dr SM van Vuuren
Ds WT Badenhorst

Oos-Trensvaal
Do PL Bezuidenhout
Ds JH Fourie
Ds GH Reinecke
Ds F Swane pool

Dosenteread
Oranje4rystaat
Prof WS Prinsloo (Dekaan) Dr F Burger
003-Keep
DrJB Greet

Namlblë
Ds C Marais

Wes-Kaap
Dr MDJ Smith

Noord-Kaap
Ds JJ Vogel

Natal
Ds TE Carpenter

Sinode Mldde-Afrlka
Do AS van Dyk

Die Dagbestuur is soos volg verkies:
Ds F Swanepoel (Voorsitter)
Dr HS Grobler (Ondervoorsitter)
Ds GJC Venter (Skriba)
Dr SM van Vuuren (addisionele lid)
Ds JA van den Berg (addisionele lid)
Prof WS Prinsloo (Dekaan)

2. VERGADER~NGS
2.1 Die Kuratorium hot in die roses 4 maal vergader en
wel op 15 November 1990, 14 November 1991, 19
November 1992 en 18 November 1993.
2.2 Die Dagbestuur hot dikwels en op ‘n gereelde basis
vergader.

Godsdlens- en
Sendlngwetenskap
Dr AM Hofmeyr
Ds CF Sieberhagen

Praktlese Teologle
Dr PJC Loots
DrWPJvanWyk
Do JJ Vogel
Dr JH Bisschoff

Die Dagbestuur van die Eksamenkommissje bestaan uit
die volgende lode:
Dr WPJ van Wyk (Voorsitter)
Dr SW Theron (Onder-voorsftter)
Dr PR du Toit (Skriba)

4. BEGELE~D~NGSKOMM~SS~E
Die begeleiding van die studente geniet steeds hoö
prioriteit. In die ontwikkeling van die bedienings
potensiaal van die studente en in die vestiging van ‘n
bedieningsvaardigheid speel die Begeleidingskommissie
‘n belangrike ondersteuningsrol.
Die kommissie bestaan tans uit 32 lede wat met
besondere toewyding en bekwaamheid die studente
begelei.
Met die uitgebreide ondersteuning van die sielkundige
toetse vir die betrokke kommissie, tesame met toegewyde
work dour die kommissieledo, is die work van die
Begeleidingskommissie ‘n belangrike komponent in die
vorming van die student op weg na die bediening.

5. K~ESKOLLEGE
Die Kieskollege hot die afgolope 4 jaar 2 keer vergader
en wel op 16 November 1990 en 19 November 1993.
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Die volgende dosente is beroep:
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Dr HS Breytenbach Praktiese Teologie
Prof DE de Villiers Dogmatiek en Christelike Etiek.

1990-59
1991 -61
1992 47
1993 31

6. DOSENTE

7.2 Studente

Die Dosentekorps het die afgelope 4 jaar enkele
wysiginge ondergaan.

Die studentegetalle vir die afgelope 4 jaar is soos voig:

-

-

-

Jaargang

1991

1992

1993

1994

6.1 Vakatures
Die onderstaande dosente het uit diens van die
Teologiese Fakulteit getree:

BA 1
BA 2
BA 3

61
54
32

43
52
47

32
41
51

17
33
35

Prof HS Breytenbach Bedank 1 Julie 1993
Prof JA Heyns Emeriteer 31 Desember 1993

Totaal

147

142

124

85

BD 1
BD2
BD 3

42
56
58

29
41
57

38
25
43

45
32
27

Totaai

156

127

106

104

Groot Totaai

303

269

230

189

MDiv
DD

42
123

50
116

58
122

63
155

1986

1990

1994

347
22

304
25

164
25

-

-

6.2 Huldige Dosente
6.2.1 Die voigende dosente is tans aan die Fakulteit
verbonde:
Ou Testament
Nuwe Testament
Kerkgeskiedenis en
Kerkreg
Dogmatiek en Etiek
Godsdiens- en
Sendingwetenskap
Praktiese Teologie
Bybolkunde

Prof
Prof
Prof
Prof

WS Prinsloo
JH le Roux
JG van der Watt
AB du Toit

Prof CFA Borchardt
Prof JW Hofmeyr
Prof CJ Wethmar
Prof DE de Villiers
Prof 0 Crafford
Prof PGJ Meiring
Prof CJA Vos
Prof JC Muller
Prof W Vosioo (Ou Testa
ment)
Prof SJ Joubert (Nuwe Tes
tament)

Studente
Mans
Dames
Studente: 1994
Mans
Dames

6.2.2 AANBEVEUNG
Studente
Die Algemene Sinode betuig waardering vir die ywer en
toewyding waarmee die dosente die teologiese opleiding san
die Universiteit van Pretoria en die kerk In breë verband dien
en bid huile die seön van die Here toe.

BAI
BDI
Studiejare

Voorgraads BD
70
15

94
10

1986

1990

1994

72
69

65
52

17
45

1986

1990

1994

186
143
44
373

148
181
0
329

85
104
0
189

6.3 Dekaan
Prof WS Prinsloo is vanaf 1 Januarie 1994 as dekaan
aangestel vir ‘n verdere termyn van 3 jaar.

BA
BD
Nagraadse Diploma

7. TEOLOGIESE STUDENTE
Die studentegetalle van die afgelope 4 jaar sien coos
volg daaruit:

Daar het die afgelope 4 jaar ‘n merkbare daling in
studentegetalie ingetree.
7.3 AANBEVEUNG

7.1 Proponente
Die getalleverspreiding ton opsigte van proponente wat
die afgelope 4 jaar gelegitimeer is, is die volgende:

Die Aigemene Sinode neem met waardering kennis van die
studente wat huiie In hierdle moeiilke tys aanmeid vir teologiese
opisiding met die oog op toeiating tot die bediening.
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7.4 Teologlese Students Opleldlngsfonds

Die voigonde temas is aangebied:

7.4.1 Inkomste

1991 Sending en eenheid binne die Ned Geref
Kerkfamilie
1992 Die iewende God van die Bybel in ‘n krisistyd soos
hierdie
1993 Geweld
1994 ‘n Christeiike lewenstyl in ‘n gesekulariseerde
(post-moderns) samelewing.

Die onderstaande tabel toon die bydraes (sinodale
bydraes, vrywiliige bydraes, donasies en bemakings)
wat van die gemeentes (en lidmate) gedurende die
betrokke jaar ontvang is:
1986 R264 397,00
1987- R 69876,00
1988-R181 948,00
1989 R257 056,00
-

-

1990 R220 387,00
1991 -R236001,00
1992- R239 91 9,00
1993- R125 026,00
-

Die bywoning van die byeenkomste was bevredigend.

9. INSTITUUT VIR SENDINGWETENSKAPLIKE
NAVORSING QSWEN)

Hierdie fonds is hoofsaaklik deur sinodale begrotings en
donasies versterk asook rentes op beleggings. Tans is
die Fonds aangewese op eie bronne van inkomste.

9.1 Agtergrond

7.4.2 HuIp aan studente uit hierdie fonds

Die totstandkoming van ISWEN in 1979 was die gevoig
van onderhandelinge en ‘n skrifteiike kontrak tussen die
(destydse)
Algemene
Sinodale
Sendingkommissie
(ASSK) en die Universiteit van Pretoria.

Jaartal

1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993

Bedrag
uitbetaal
R330 746,00
R625825,00
R639440,00
R551 332,00
R562 500,00
R622476,00
R610297,00
R530113,00

Aantal
Gemiddeid per
studente student
geheip
290
306
319
228
225
198
170
162

Die Instituut, hoewel aan die Universiteit van Pretoria
gosetel, is deur die Aigemene Sinodo vir diens aan die
hole kerk se sendingaksie ingestel, en daarom dien in die
Adviesraad ook verteenwoordigers van die Teologiese
Fakuiteite to Steiienbosch en Bloemfontein.

Ri 140,00
R2045,00
R2005,00
R2 41 8,00
R2 500,00
R3150,00
R3600,00
R3300,00

9.2 Dlrekteur
Prof JJ (Dons) Kritzinger is vanaf 1981 navorser en
sedert 1989 direkteur van ISWEN. Ooreenkomstig
universiteitsbeieid neem hy ook deel aan die dosering van
Sendingwetenskap, en word deur die Universiteit as
derde dosent in die departement gereken.

7.4.3 HuIp uit ander fondse
Die verskiilende opieidingsfondse is die afgelope 4 jaar
in die oorhoofse TSO-fonds gekonsolideer.

9.3 Verhoudlng lSWENIFakuIteIt

Studiefondse kon dus in 1993 aan 186 studente huip
vorleen en ‘n bedrag van R557 238,00 is bestee.

In die hg van die indeling van ISWEN by die Fakuiteit, is
dit dringend noodsaaklik dat die nodige reölings getref
word waardeur ISWEN ondor die beheer van die
Kuratorium geplaas word en dat prof Kritzinger as ‘n voile
personeehlid van die Teoiogiese Fakulteit hanteer kan
word. Die nodige reelings daartoe moot indringende
aandag van die Algemene Sinode ontvang.

7.5 AANBEVELINGS

10. SAMEWERKINGSOOREENKOMSTE

7.5.1 In die hg van die hoe koste van teologiese studle, doen
die Algemene Sinode ‘n ernsthge beroep op gemeentes en
Individuele lidmate om steeds ruim vir teologlese studlefondse
by te dra.

Die Fakulteit hot die afgeiope paar jaar reeds ver
gevordor met onderhandeiinge wat betref die aangaan
van samewerkingsooreenkomste. Die model kom daarop
neer dat die betrokke seminarium/koliege met wie ‘n
ooreenkoms aangegaan word, ‘n BA (Teologie)-graad in
samewerking met die Universiteit van Pretoria sal
toeken. Die teologiese komponente van die graad word
op die kampus van die botrokke koiiege aangebied.
Sodoende word die konfessionele identiteit en unieke
behoeftes van die betrokke kollege/seminarium gewaar
borg. Dour die model wii die Fakulteit sy kundigheid
gebruik om ‘n diens aan die breör kerkhike gemeenskap to
lower.

‘n Paar studente het prestasiebeurse uit die MSB
Kritzingerfonds ontvang. Die totaal was R17 375 (15
studente). Verder het 9 studente in totaal R9 750 uit die
Joubertfonds ontvang.

7.5.2 DIe Algemene Sinode spreek sy dank uit teenoor die
Transvaalse sinodes vir die rulm en voigehoue voorslenlng van
fondse vlr die teologlese ophelding.

8. PREDIKANTEKURSUSSE
Die Kuratorium hot in samewerking met
Dosenteraad jaariiks tydens die begin van
akademiese jaar ‘n predikantekursus aangebied.

die
die
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it SENTRUM V~R VOORTGESETTE TEOLO
G~ESE OPLE~D~NG (SEVTO)
11.1 Beheer
Universitére beheer word uitgeoefen deur ‘n advies
komitee, bestaande uit: die vise-rektor; die direkteur:
finansies (namens die Universiteit); die voorsitter van
die Kuratorium en nog ‘n predikant (namens die kerk);
die dekaan en nog ‘n dosent (namens die Teologiese
Fakulteit); en die direkteur van Sevto.
Kerklike beheer word uitgeoefen deur die Teologiese
Fakulteit en die Kuratorium.

12. VERHOUD~NG MET UNWERS~TE~T
Die goeie verhouding tussen die Kuratorium en die
Universiteit van Pretoria en by name die topbestuur van
die Universiteit, is die afge~ope jare verder uitgebou. Die
Kuratorium betuig sy hoe waardering vir die gees en
rigting waarin die Universiteit beweeg asook vir die
hartlike samewerking, begrip en ondersteuning wat van
die Universiteit ontvang is.
In die hantering en vulling van die vakatures is die
behoeftes van die kerk volledig verreken. Binne die
raamwerk van die missie van die Universiteit en van die
Fakulteit is die eie behoeftes van die Fakulteit
geakkommodeer.

11.2 Personeel

13. KURATOR~UM EN FAKULTBT
Die personeel bestaan uit:
‘n deeltydse direkteur (prof W Vosloo); ‘n deeltydse
sekretaresse (mev MS Joubert) en ‘n deeltydse assis
tent (prop Danie van Rensburg).
11.3 Kerkllke samewerklng
Die deeltydse direkteur dien (ampshalwe) in die
Sinodale Kommissie vir Gemeentebediening Noord
Transvaal en die Sinodale Kommissie vir Erediens
Noord-Transvaal sodat noue koördinasie en same
werking kan plaasvind. Sesmaandelikse vergaderings
word met verteenwoordigers van sowel die vier SKG’s
van Transvaal as die vier Transvaalse Komitees van die
Vrouediens gevoer. Soos nodig, is daar van tyd tot tyd
samesprekings met ander sinodale kommissies.
11.4 Aktlwltelte
Gedurende die afge~ope vier jaar is gemiddeld 15
kursusse of simposiaJseminare jaarliks aangebied. Die
simposia/seminare het betrekking gehad op een of
ander aktuele saak, soos byvoorbeeld die besluite van
die Algemene Sinode in 1990, gemeentegrense,
Sondagviering, en satanisme, Kursusse vir predikante
bestaande uit drie hoofkursusse, te wete Gemeentebou,
Pastorale Sorg en Prediking wat in ‘n sikius van drie jaar
(drie weke per jaar, versprei oor ‘n jaar) aangebied
word; en verskeie 2 tot 5 dag-kursusse. Verder is daar
jaarlikse kursusse vir predikantsvroue en Vrouediens
Ieidsters; kursusse vir lidmate oor aktuele onderwerpe
en Bybelonderwerpe wat aan predikante vir gebruik in
gemeentes beskikbaar gestel word. Daarbenewens
word gemeentes in gemeentebou begelei en word huip
verleen by die opleiding van Ieraars van Onafhanklike
Swart Kerke.

Die skakeling tussen die Kuratorium en die Teologiese
Fakulteit was gedurende die afgelope 4 jaar weereens
besonder harlik en openhartig.
Die Dagbestuur het die dosente asook die departements
hoofde op ‘n gereelde basis vir samesprekings ontmoet.

14. KEUR~NG VAN STUDENTE
Besondere aandag is aan die keuring van studente gegee
op BA I sowel as BD I viak.
Die Kuratorium bid die Sinode die Here se rykste seen
toe op al die werksaamhede.
Voorsitter: DS F SWANEPOEL
Skriba: DS GJC VENTER
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A..5: BYLAE 3
KURATOR~U~ FAKULTEFF TEOLOG~E~ UOVS
Geagte broer voorsitter en broers

2.4.3 Seminaardae

Die Kuratoriurn wens soos vo~g versiag to doen:

Seminaardae is jaarliks gedurende die eerste en tweedo
semester vir die verskillende klasgroepe aangebied. Die
temas hot aangesluit by work wat in die verskillende

1. SAMESTELUNG EN WERKSAAMHEDE VAN
D~E KURATORIIJM
Die Kuratoriurn is saamgeste~ soos deur die Korkordo
en die betrokke bepalingo vereis en hot geroeld
vergador en deur sy Eksamonkommissie, Kieskollege en
Begeleidingskornmissies Fase I en II, met die nodige
versiaggewing, alIe sinodale opdragte aan horn en sy
subkommissies toevertrou, behoorlik uitgevoer.

2. DOSENTE

dissiplines bohandel is. Bonewens die insotte van
dosente, was daar ook ~oeie doelname dour studente.
2.4.4 Nle-formeie onderwys
Die fakulteit hot verskeie kursusse as voortgesette
teologiese opleiding aangebied.
Die nie-formele
onderwysprogram van die Fakulteit geniet toenemende
belangstelling van afgestudeerde predikante wat graag
hulle teologiese kennis wil opskerp. Kursusse is op
verskillende plekke binne en buito die OVS aangebied.

2.1 Toetrede tot Read van Dosente
2.4.5 Begeleiding en toeslg
Sedert die sinodesitting van 1990 het die volgonde
persono tot die Raad van Dosente toegetree:
Departement Sondingwetenskap : Dr P Verster (1992)
Departement Diakoniologie : Dr JJ van Rensburg
(1994)
2.2 Aftrede en Bedanklngs van Dosente
Prof JH Srnit van die Departemont Sondingwetenskap
hot op 30 Junie 1993 geëmeriteer. Dr GB Roux van die
Departement Diakoniologie hot op 30 Junie 1993
bedank en prof PJ Rossouw van diesolfde departernent
op 30 September 1993.
2.3 Waarnemende Dekaan
Prof PC Potgieter was as gevoig van sy voorsitterskap
van die Algemene Sinodale Komrnissie vir korter of
langer periodes nie op kantoor beskikbaar nie. Die
Universiteits- owerhede het gevolglik toestemming
verleen dat prof MHO Kioppers in afwesighoid van prof
Potgioter as dekaan kon waarneem.
2.4 Werksaamhede
2.4.1 Teologiese Doe
Teologiese Dae word jaarliks gehou om saam to val met
die opening van die Fakulteit. Die temas wat behandel
is, was onder andere:
*
*
*

Die Verskuiwing in die Moraliteit
Lofprysing in die Erediens
Die Verantwoordelikheid van die Ned Geref Kerk in ‘n

Veranderende Suid-Afrika
Kerk, Koninkryk en Finansies in moeilike ekonomioso
*

tye

2.4.2 Fakulteitsieslngs
Verskoie fakulteitsiesings is jaarliks aangobied.
studente hot hierdie lesings baie positief boleef.

Die

Studente is op persoonlike viak begelei in die stelsol van
voogdosento en -predikante, in samewerking met die
Kuratorium. Geroolde ontmoetings tussen studonte en
hulle voogdosente worp goeie vrugte af. Die Kuratorium
hou noulettend toesig oor die loer en lowe van studente.
Daar vind ook gereelde skakeling plaas tussen die
dekaan en die onderskeie klasleiers met die oog op
akademiese on persoonlike vorrning van studente, asook
die identifisering van probloomareas.
2.4.6 Nagraadse studio
Nagraadse studio op honneurs-, magister- en doktorale
vlak is vir die Fakulteit ‘n saak van hoe prioriteit. ‘n
Aansienliko getal proponente en prodikante is tans vir
nagraadse studio ingeskryf. Dio MTh in Krisispastoraat
moot veral vermeld word: Die aanvraag is hoer as wat
daar voorsiening gemaak kan word.
2.4.7 Navorslng
Benewons die normale voorbereiding van losings, hou
dosonte uit al die verskillende dopartemente hulle intens
besig met navorsing op die terrain 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 gereelde basis deal
aan vakkongresse, nasionaal sowel as internasionaal.
2.4.8 Personeelevaluering
Die dosente stol en handhaaf ‘n hoe standaard. Aan
akademiese eise word met onderskeiding voldoen, soos
onder andere blyk uit die toopassing van ‘n stelsol van
personoelevaluering wat by die Fakulteit ingefasoor is.
Daar is ook genoegsame eksterne getuienis dat studente
wat hier afgestudeer hot, die mas bale goed opkom in die
bediening. Die curriculum word voortdurend onder die
loop geneom om vas to stol of dit nog voldoen aan die
vereistos wat tans
professioneel
gestel word.
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Terselfdertyd word daar ook indringend aandag gegee
aan ‘n verbreding van die studieveld met die oog op
voorsiening in ‘n groter verskeidenheid van behoeftes
ten opsigte van teologiese opleiding in ons land.

3.2 Aantal grade toegeken In 1993

3. STUDENTE

Diakoniologie

Bybelkunde

:

Honneurs
MA

3
2

MTh
DTh

17
1

3.1 Statlstlek : Studentegetalle ten opslgte van 1993
Ekklesiologie

:

M Th

2

Dogmatologie

:

D Th

1

Sendingwetenskap

:

M Th

1

3.1.1 Voorgraadse vakke:
VAK

KODE

GETAL

3.1.1.1 Bybelkunde BYB115
207
BYB125
239
BYB215
32
BYB225
55
BYB315
23
BYB325
16
(Die getalle sluit die SRO te Kimborley in)
TLG215
TLG225
TLG315
TLG325

17
15
24
24

3.1.2 Gevorderde graad:
B TH I
B TH II
B TH Ill

15
16
23

3.1.1.2 Teologie

Die BTh-graad is aan 23 studente toegeken by die grade
plegtigheid van 1 Desember 1993.
3.3 Beurse en beursienlngs
Uit die Beursfonds vir Teologioso Studio is toekennings
ten bedrae van R282 400 vir 1993 gemaak en uit die
Teologiese Studente-Ondersteuningsfonds R78 400. Die
toekennings vir 1992 was R309 600 en R70 600
onderskeidelik. Daar is riglyne vir die toekenning van
beurse en lenings dour die Sinodale Kerkkantoor
kommissie opgestel en die toekennings vir 1994 hot
daarvolgens geskied. R332 000 is aan 55 studente uit
die Beursfonds vir Teologiese Studio toegeken en R75
200 ult die Teologiese Studonte-Onderstouningsfonds
aan 32 studente.
3.4 Studente-aangeleenthede

3.1.3 Nagraadse Studle:
3.1.3.1 Bybelkunde Honneurs
Magister
Doktoraal
3.1.3.2 Teologie
Honnours 1
MA
0
MTh
70

D Th

Ph D

36

12

3.4.1 Opslg en skakeling

2
5
1
Diakoniologie
Diakoniologie
Dogmatologie
Ekklesiologie
Nuwe Testament
Ou Testament
Sendingwetenskap
Diakoniologie
Dogmatologie
Ekklesiologie
Nuwe Testament
Ou Testament
Sendingwetenskap
Diakoniologie
Nuwe Testament

48
5
10
3
3
15
4
9
2
3
3
11

Afgesien van enkele gevalle waar dissiplinér teen
studente opgetreo moos word, kan met groot
dankbaarheid gotuig word dat die gedrag en gotuienis
van studente oor die algemeen good is. Die meoste van
ons studente dien as kerkraadslede en is aktief betrokke
by die werksaamhede van hullo gemeentos en die
jeugaksies.
Benewens die studente so betrokkenheid by kerkliko
aktiwiteite noem ‘n groot getal studente biding in die
verenigingsbewo van die universiteit en tree in baie
opsigte op as beiers op die kampus.
Die verskilbende jaargroepo is aan die sorg van bepaaldo
voogdosente en -predikanto toevertrou. Die pastorabe
sorg aan die studento is met groot getrouheid uitgeoofen
terwyl studente met allerbel persoonlikheidsprobbeme na
prof DJ Kotzé en dr GB Roux by EPOG aan die UOVS
verwys is.
3.4.2 Vereniglngs en werksaamhede
3.4.2.1 Sole Gratba
Die Teobogiose Studente-Vereniging, genoem Sola
Gratia, betoken veel vir die studente. Die bestuur voer
gereeld samesprekings met die dekaan.
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3.4.2.2 Geslndhede

5. VERBREDING VAN CURRICULUM

Die onderlinge gesindhede onder studente is gesond en
die teenoor die dosente baie goed.

Die jaarblad, Die Fakkel, verskyn gereeld. Die blad
word goed ontvang en ons is dankbaar vir die onder
steuning wat dit geniet.

Verteenwoordigers van verskillende kerkgenootskappe
het op 27 April 1992 tydens ‘n ete-geleentheid vergader.
Die verbreding van die curriculum is by die geleentheid
bespreek. Die reaksie op die aanbieding was baio
positief. Biskop Stanage van die Church of the Province
het versoek dat die priesters van die Anglikaanse Kerk
aan die Fakulteit opgelei word. Die eerste studente hot
hulle vanjaar vir opleiding aangemeld.

3.4.2.4 Dlakonla

6. “NEED”~.PROGRAM

Die Diakonia is ‘n vereniging wat vir die eggenotes en
verloofdes van die teologiese studente daargestel is.
Die eggenotes van die dosente doen in hierdie verband
‘n groot werk.

‘n “Nee&-program word aangebied vir studente wat nie
meteens toelating tot die universiteit kan kry nie, of om
agterstande van studente met ‘n ontoereikende onderrig
agtergrond reg te stel. Hierdie studente skryf in vir ‘n
eenjaar oorbruggingskursus in Geesteswetenskappe
en/of Sosiale Wetenskappe en/of Teologie by ‘n tegniese
kollege in Bloemfontein of Kimberley. ‘n Tipiese
oorbruggingsjaar sluit byvoorbeeld in : Teologie I, Engels
I en/of Sosiologie I, sowel as persoonlike en leeront
wikkeling.

3.4.2.3 Jaarblad

3.4.2.5 Praktykopleldlng
Praktykopleiding behels die volgende
3.4.2.5.1 Hospltaalpastoraat
Met toestemming van die hospitaalowerheid en met die
huip en samewerking van die plaaslike hospitaalleraars
is BTh Ill-studente in siekepastoraat opgelei.
3.4.2.5.2 Work onder alkoholiste
As deel van die toerusting van studente in
Krisispastoraat word praktiese dienswerk by Aurora
Kliniek vir Alkoholiste van SANRA en Opstaan-Sontrum
gedoen. Die BTh II en Ill-studente deurloop ‘n inten
siewe kursus in die hantering van die alkoholis.
3.4.2.5.3 Huwellkspastoraat
Die BTh Ill-studente deurloop ‘n kursus in huweliksvoor
bereiding, -verryking en -pastoraat.
3.4.2.5.4 Praktlese work In gemeentes
Die BTh Il-studente ondorgaan gedurende Augustus
hulle praktyk-opleiding in die gemeentes. Drie woke van
die tydpork word in ‘n Ned Geref gemeente en eon
week in ‘n sendinggemeente deurgebring. Qor die
algemeen is die terugvoering baie positief.
3.5 Omvang van Gemeentewerk en Vorgoeding van Studente
Volgens besluit van die Kuratorium mag deeltydse
gemeentehuip deur BTh-studente gedurende die akade
miese jaar nie 60 uur per maand oorskry nie en is ‘n
finansiêle vergoeding van ten minste R1O,00 per uur
goedgekeur. Die closente evalueer die studente so
gemeentewerk gereeld en sien toe dat hulle die
goedgekeurde aantal ure nie oorskry nie.

7. TEOLOG~ESE OPLE~D~NG NGKA
Die teologiese oploiding te Witsieshoek vind tot 1996 as
deel van die Universiteit van die Noorde plaas. Die
Streeksinode Phororo van die NGKA is die Fakulteit
goedgesind en die moontlikheid om die teologiose
opleiding to Witsieshoek mettertyd by die Fakulteit in to
skakel, is nie uitgesluit nie.

8. KONTAK MET ANDER TEOLOG~ESE OPLEI.~
DINGSENTRA
Persoonlike kontak is gemaak met verskillende teologiese
opleidingsentra in Afrika deurdat van die dosente van die
Fakulteit die betrokke sentra besoek hot. Van die sentra
wat besoek is, is NETS (Windhoek), REKATLE
(Mosambiek), MORIA (Lesotho), RCC (Caprivi) en
JUSTO MWALE (Lusaka).

9. S~ELKUND~GE EVALUER~NG
Die vroeë identifisering, begeleiding en, indien nodig,
verdere hantering van studente wat persoonlikheids
ontwikkeling behoef, word as noodsaaklik geag. BA
(Teologie) studente word gevolglik gedurende hulle
eerste en derde jaar geëvalueer by wyse van
psigometriese toetse.

10. RNANS~éLE VERPLOGT~NG
Volgens die Qoreenkoms 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.

4. BEKENDSTELUNG VAN FAKULTE~T
‘n Video is gemaak om op die wyse die Fakulteit aan die
breër kerklike publiek en in die besonder hoërskole
bekend to stel.

Hierdie finansiële verpligting het vir 1992 R450 200 en
R714 453 vir 1993 bedra. Die bedrag vir Pastorale
Terapie was R55 677 en R96 549 vir 1992 en 1993
onderskeidolik.
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11. VERHOUDING TOT DIE PLAASLIKE
UNIVERSITEIT
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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Hiermee vertrou die Kuratorium van die Fakulteit Teologie
UOVS dat hy sy taak en opdrag na wense vervul en
uitgevoer het.

DS LM ERASMUS (Voorsitter)
DS JAV KNIPE (Skriba)
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A~6 ALGEMENE JEUGKOMMISSIE
Die verslag word onder die volgende hoofde gedoen:

1.1.2 GESINS~EDIEN!NG

1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.1.2.1 Opdrag van Slnode (673, vergelyk 605, 61 5:29.1)
“Die Algemene Sinode besluit om aan die hand van die
program (Bylae C) deel te neem aan die Nasionale
Gesinsprogram en dra dit aan die AKDB en AJK op om
die SKDB’s en SJK’s to begelei sodat die sinodes van
1991 die gepaste besluite sal kan neem.”

ALGEMEEN
AFDELING: DOOPLIDMATE
AFDELING: JONG BELYDENDE LIDMATE
AFDELING: OPVOEDING EN ONDERWYS
ADMINISTRASIE EN FONDSE
PERSONEEL

t ALGEMEEN

1.1.2.2 Werkwyse
Die AJK en AKDB het mettertyd besef dat die AKG,
AKSE, AKV en Bybelkor ook betrek moet word by die
projek. ‘n Ad hoc-kommissie vir Gesinsbediening is
gevorm met verteenwoordigers van al die bogenoemde
kommissies.

ii OPDRAGTE VAN D~E SINODE VAN 1990
1.1.1 AKSIE VOLUIT VIR CHRISTUS
1.1.1.1 Opdrag van Slnode (615-616:5.5)
“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. Die Algemene Sinode versoek sinodes, ringe
en gemeen~es om heelhartig aan hierdie program mee
te werk.”
1.1.1.2 Ultvoerlng
Deur middel van wotenskaplike navorsing is die
volgende fokusareas waaraan besondere aandag
deurlopend gegee moet word, deur die AJK uitgewys:
*
*
*
*
*

Sowel die verskillende kommissies van die Nederduitse
Gereformeerde Kerk as die staat het 1994 as ,Gesinsjaar
verklaar. Dit beklemtoon hoe bolangrik beide die gesin
ag.
Die gesinsprogram van die Nederduitse Gereformeerde
Kerk, met ‘“fl Gelukklge gesin” as tema, konsentreer op:
Die gee van voorligting:
kommunikasie en konflikhantering
ouerleiding
gesin en godsdiens
verryking
motivering
interaksie
gesinsbeplanning en ander

-

Leraars
Kategese
Gesin
Leierstoerusting
Kerkjeugaksies

-

-

Hoogtepunte van die program is:

Aksies word beplan soos:
gespreksgeleenthede
konferensies
prediking
pastorale gesprekke
wyksbyeenkomste
kampe
literatuurverspreiding
die media
-

-

1991: Voorligting aan SJK’s en sinodes en verkenning
van gemeentelike jeugbediening.
1992: Leraars asook toerusting en gsbed.
1993: Kategese en opleiding van jeugleiers.
1994: Gesinsjaar en Kerkjeugaksies.
1995: Die aksie vind sy hoogtepunt in 1995 met onder
andere saamtrekke, sang- en musiekfeeste en projekte
met die tema “Voluit met die Goeie Nuus.”
Besonderhede van die Aksie is voortdurend
Sinodale Jeugkommissies deurgegee.

aan

-

-

-

Die program fokus op vernuwing en die herstel van
gesinsverhoudings. Die volgende kwartaaltemas is voor
gestel:
le kwartaal: ‘n Gelukkige gesin verhouding tot God
2e kwartaal: ‘n Gelukkige gesin verhouding as man en
vrou
3e kwartaal: ‘n Gelukkige gesin verhouding as ouer en
kind
4e kwartaal: ‘n Gelukkige gesin verhouding tot same
lewing
-

-

Die volgende embleem is vir die Aksie ontwerp:

-

-

Elke tema kan in subtemas verdeel word en so aangebied
word om die behoeftes van ‘n spesifieke teikengroep aan
to spreek, by ouers, enkelouers, kinders, tieners,
jonggetroudes, ens. Ringe en gemeentes besluit self oor
subtemas.
Skakelpersone is in sinodes en ringe geldentifiseer om
die program te loods. ‘n Pakket met die nodige inligting
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is as wenke voorsien. Samewerking met kundige
persone in ‘n gemeenskap is aanbeveei.
Die ideaal is om ‘n gesinsbedieningsprogram to begin
wat sal voortduur, sodat soveel as moontlik gesinne aan
God so doel sal beantwoord.

4. gee volmag aan die betrokke twee kommissies om
onverwyld aan die saak aandag to gee;
5. verwag dat by ‘n hersiening van die amptelike
sangbundel liedere wat hulleself as ‘getoets’ bewys hot,
in die hersiene bundel opgeneem sal word.”
1.1.3.2 Werkwyse
1. Die volgende persone hot in die ad hoc-kommissie
gedien:
namens die AJK: ds J van der Westhuyzen (onder

So ‘n gesin
verheerlik God
leef gelukkig
is ‘n hegte gemeenskap
gee Iiefde
dienander
is getuies vir Jesus.
-

*

-

voorsitter), ds JC Carstens, ds AR Hanekom, dr LC
Dressel (skriba) en mev E Badenhorst;
namens die Subkommissie Erediens van die AKG: prof

-

*

-

‘n Treffende embleem is ontwerp vir die Gesinsjaar:

‘N GELUKK~GE GES~N

I•.
i_._—

Li GESINSJMR

‘94

1.1.2.3 AANBEVEUNG
Die Algemene Sinode versoek gemeentes om voortdurend
eandag aan die geslnsbedlenlng Is gee sodat geslnslede
gesamentilk en atsonderlik sal meewerk san ‘n gelukklge
geslnslewe.
1.1.3 JEUGSANGBUNDEL 2
1.1.3.1 Opdrag van Slnode (615: onder 5.1)
“Die Algemene Sinode
1. erken eon amptelike sangbundel vir gebruik in die
erediens en versoek sinodes om toe to sien dat dit
getrou gebruik word;
2. aanvaar dat daar ‘n behoefte bestaan, veral by die
jeug, aan meer eietydse liedere, en dra dit aan die twee
kommissies Jeug en Erediens op om op ‘n verant
woordelike wyse vir hierdie behoefte voorsiening to
maak;
3. aanvaar dat liederebundels, wat so mag ontstaan,
redelik tydgebonde sal woes en versoek dorhalwe dat
dit in goedkoop formaat aangebied sal word;

AC Barnard (voorsitter), ds JF Serfontein, dr WML
Strydom, prof CJA Vos en dr WPJ van Wyk;
Adviseurs: prof PJ Roodt, dr GC Olivier, prof PJ Naudé
*

en mnr B van Rooyen.
2. ‘n Spesiale oproep is landwyd gedoen vir liedere wat
moontlik opgeneem kan word. Talle liedere is ontvang,
maar ongelukkig was daar baie mm bruikbare nuwe
skeppinge. Verskeie bundels is tydens ‘n werkwinkel
deurgewerk met die oog op veral moderne liedere.
Uiteindelik is 66 liedere gekeur vir opname in die bundel;
hiervan is 32 uit die eerste Jeugsangbundel. Dit bring
moe dat, saam met die 19 liodore wat in SING ONDER
MEKAAR opgeneem is, ongeveer die heifte van die
liedore in Jeugsangbundel 1 nou bly voortbestaan in
goedgekeurde bundels.
3. Die bundel is bedoel vir gebruik in die erediens en by
alle kerklike en godsdienstige byeenkomste. Kitaargrepe
is voorsien, asook aanduidings vir gebruik van ander
instrumente. ‘n Doelmatige begeleiersboek is voorberei,
gerig op instrumentale harmonisasie. Verder is ook
demonstrasiekassetto, waaraan twee professionolo
groepe saamgewerk hot, voorberei.
4. Voorwaardes vir opnames dour kunstenaars en koro is
by die Algemene Jeugkommissie verkrygbaar. Die AJK
beklemtoon die noodsaaklikheid van die nakoming van
alle reêlings ten opsigte van kopiereg en reprografiese
rogte. Die Algemene Jougkommissie is nie van
voorneme om transparante van die melodieë of teksto to
Iaat maak nie en kan ook nie toestemming gee om dit to
doen nb.
5. Die kopiereg, wat met groot koste van kopiereghouers
van dwarsoor die wêreld bekom is, sluit nie die
voorsiening vir transparante in nie en is beperk tot die
gedrukte book alleen. Die Afrikaanse teks kan wel
afgedruk en gebruik word vir programme en transparante.
6. Jeugsangbundel 2 is op 7 September 1993 amptelik in
Pretoria in gebruik geneem. Tot op datum was daar
reeds 3 herdrukke met ‘n totale oplaag van 280 000.
7. ‘n Meganisme behoort geskep to word om nuwe
skeppinge te keur en vir die kerk beskikbaar to stel.
Hierdie liedere kan moontlik in Iosbladformaat versprei of
in Die Voorligter afgedruk word. Die kerk moot waak teen
allerlei bundeltjies met ongekeurde liedere. Die kork is
dankbaar vir nuwe skeppingo, maar dan moot dit, vir
gebruik in die kerk, voldoen aan gestelde stanclaarde ten
opsigte van teologie, liriek en melodie.
1.1.3.3 AANBEVELING
Die Aigemene Slnode
1. spreek dank ult oor die verskyning van Jeugsangbundel 2 en
doen ‘n beroep op al die gemeentes om dit met ywer te gebrulk;
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2. doen ‘n beroep op iidmate wat oor die gawes van dlgkuns
en komposisle beskik om steeds nuwe skeppinge vir die jeug
dear te stel wet getoets kan word vir gebwlk in die erediens en
by kerkilke byeenkomste;
3. gee opdrag ann die Algemene Jeugkommissle om, In
samewerking met die Eredlenskommlssie, voort te gaan met
die ontvangs en keuring van nuwe skeppinge vir die jeug en
om ‘n doelmatige meganisme te skep waarvolgens hierdle
nuwe liedere tot beskikklng van die kerk gestei kan word.

1 28

Begripsontleding
Sekuiarisme en sekuiarisasie moot onderskei word ai
word huiie van dieseifdo Latynse woord, saecuium, afgeiei.
Sekuiarisasle is ‘n historiose proses waarin die mens
“mondig” geword het on wat geiei hot tot taile
veranderings in die samelewing en ‘n meer positiewe
evaiuoring van die wêreid.

1.1.4 SEKULARISME
1.1.4.1 Opdrag van Slnode (609:2.10)
“Die Aigemene Sinode gee opdrag aan die AJK om
intonsiewe aandag te gee aan die bestudering van die
sekularisasieproses, die invloed daarvan op die jeug en
moontiiko bekamping daarvan.
in so ‘n ondersoek kan aandag gegee word aan:
hulpverkryging van alie moontiike instansies orn die

*

proses te vertraag en teen to work,
maatreêls orn die doopiidrnate en jong belydende
*

iidmate vir die kerk en koninkryk to behou,
uitreiking na diegene wat moegesieur word en

Sekularisasie het ‘n positiewe sy in die opsig dat die mons
bevry word van anirnismo en kerkiike verknegting orn seif
op verantwoordeiike wyse beslissings te kan neem.
Sekularisasie in sy negatlewe vorm verioop in ‘n
lewenshouding wat in ateIsme wortei met goon piek vir
die drie-enige God, sy Woord en sy wondordade nie,
hoewei die mens weer aiieriei afgode begin dien en in sy
ole verrnoö gio. Hierdie mens wii vry woes van die
Bybeise gesag, normo en waardes of enige ander
bindingo. Hy ieef vir die hier en nou. Dit word sekuiarkme
genoem.

*

“ontkerk” word, sodat huiie teruggobring kan word na
die kudde van Christus.”

Sekuiarisme is die iowensbeskouing wat God uitskakei en
op die tydeiike en vergankiike konsentreer.

1.1.4.2 Werkwyse
Die AJK het met die AKG, AKSE, AKDB, AKLAS en
AKV geskakei. ‘n Werksbyeenkoms is goroëi orn saam
met verteenwoordigers van hierdie kommissies
sekuiarisme te bespreek.
Die resuitaat van die ondersoek word hieronder
weergegee.

4. TENPENSE, OORSAKE EN OMVANG VAN SEKULARISME

1. BESTUDERING VAN DiE SEKULARISASIEPROSES
Die voigende aspokte hot aandag goniet:
*
*
*
*
*

-

Definisie
Bronne
Tondense
Oorsake
Ornvang ten opsige van:
Gesin
Kerk
Skooi
Samelewing

2. WERKMETODE
2.1 Verskeie beskikbare bronne is nagevors.
2.2 ‘n Werkwinkei is gehou waaraan die AJK
(sameroeper), AKG, AKSE, AKLAS, AKDB, AKV en
deskundiges meegework hot.
3. DEFINISIE
Vir die doei van hierdie versiag is die voigondo dofinisie
van sekularisrne as uitgangspunt gekies:
Sekuinrisme is ‘n iewens- en wereldbeskouing wanrln afskeid
goneem word van die lewende God as werkllkheld en van nile
Bybelse begronde norme en waardes.

4.1 ALGEMENE TENDENSE
Sekuiarismo manifesteer horn onder andere in die
voigende openbaringswyse:
4.1 .1 Ontkerstening van die iewe.
4.1.2 Materiaiisme.
4.1.3 Gesagsverwerping dour die mens wat outonoom
geword hot.
4.1 .4 Normveriies, normverwarring en norrnreiativering
wat uitmond in ‘n gebrekkige waardosisteem.
4.1 .5 individuaiisme en seifgerigthoid.
4.1.6 Ontviugting in onder andere dweirnrnisbruik on
seifrnoordpogings.
4.1 .7 Gobrek aan ‘n Bybeise oskatologiese perspektief.
4.2 BESONDERE TENDENSE IN GESIN EN KERK
4.2.1 DIe gesin
Die gesin is biootgestei aan ‘n snelveranderende
sarnoiewing wat sokuiarisme bevorder dour onder moor ‘n
gebrekkige waardesisteom.
Sekularisme hot ‘n baio groot invloed op die gesin,
aangesien daar in ‘n goweidige groot persontasie huise
goon Bybei, godsdiens of kerk moor is nie. Jongrnonse
hot in baie gevaiie hulie vertroue in hulie ouors verioor.
Bale ouers is nb moor ‘n model vir die kinders nie.
Ouers soek self na ‘n dieper gesag. Waar daar egter ‘n
gosonde gesagsverhouding bestaan, maak dit ‘n groot
verskii. Sekuiarisme kan egter nie net aan die dour van
die ouers geiê word nie, aangesien huiie ook produkte
daarvan is.
Die huweiiksverbintenis word vervang dour pseudo
huwelike soos saamwoon en “huwelike” van homosek
sueies, iesbiörs, ens. Egskeiding en govoigiike enkei
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ouergesinne het ‘n bale groot invlood op porsoon
Iikheidsontwikkoling van die kind.
4.2.2 Die kerk
1 Dit wil voorkom asof die Ned Geref Kerk stadig
*

maar seker sy invloed op die tiener in die stad prysgee
(Tienerondersoek, 1987). Die kork is blykbaar besig om
die goloofstryd in die stad te verloor. 21% van die
tieners hot aangedui dat hulle oorweeg om die Ned
Geref Kerk te verIaat en by ander kerkgroope aan te
sluit.

4.4.1 Buiteiand
Tydens ‘n studietoer dour jeugpredikante in 1989 is
aangedui:
1 Dat daar ‘n duidelike afnamo in die beroiking van
*

tieners dour die kerke is.
2 In Holland hot baie tieners na die ouderdom van 12
*

jaar opgehou om kerk toe to gaan.
3 Die “Sunday School” is in baio gevalle siegs ‘n
*

instrument waardeur die nie-kerklikes geevangoliseer
word. So byvoorbeeld is die Sondagskool in Holland
dikwols bloot gong op die randkerklikes.
4 ‘n Ondersoek in die VSA hot aangotoon dat slegs
*

*

2 Jongmenso beweer in die Tienerondersook dat die

warmto van die gemeentes nie na wense is rue. Een uit
elke drie het gesé hulle beleef nie warmte nie.
Ongeveer 24% dui aan dat koinonia ontbreek terwyl
35% onseker was.
*

3 Gebed, Bybeistudie en eredionsbywoning word vor

waarloos.
4.2.3 Die skool
Daar is bale om voor dankbaar te woes op skolevlak in
ons land, in die buiteland dui tendense aan dat
sekularisme ‘n wesentlike invloed op die onderwys
gohad het.
Daar moet gesorg word dat hierdie tendense, wat in die
buitoland ervaar word, teengewerk kan word in ons land.
Die tendense is onder meer:
1 Kinders wat in ‘n morele vakuum grootword, as
*

gevolg van die feit dat daar in die VSA geen godsdiens
op skool is nie.
2 Kinders weet nb meer wat die Bybel leer nie.
*

Monse hot goon morolo gronso nie. Kinders word
voortdurend deur liberalistiese onderwys gebombardeer.
3 ‘n Gebrek aan dissipline.
4 Bybelonderwys en Bybelonderrig word nb op ‘n
effoktiewe wyse aan die kindlleerling/katkisant gebring
nb.
*
*

30% van die jeug nog enigsins aan kerklike bodrywighede
deelneem. Volgens ‘n Kanadese opname gaan slegs
23% nog kork toe. 50% van die jeug sé dat hulle nou
minder betrokke by korksake is as toe hulle jonger was.
5 in baie kerke word belydenisskrifte vermy en slegs op
*

‘n vrysinnige verstaan van die Bybel gekonsentreer,
omdat hulle met die joug van ‘n gesekulariseerde
gomeonskap work.
4.4.2 In Suld-Afrika
Volgens die Tienerondersoek is 86% van die tieners
tevredo orn deol van die Ned Geref Kerk to wees. ‘n
Porsentasie van 83% is gelukkig in hulle eie gemeentes
en hulle is ook aktief botrokke. 65% van die tieners woon
3-4 eredienste in ‘n siklus van 4 Sondae by.
Altosaam 70% van die tioners woon al 4 die
katogesebyeenkomste in ‘n siklus van 4 Sondae by. 80%
van die kinders dui ook aan dat hulle weet wat reg en
verkeerd is vanwo~ die kategese.
Hierdie gegewens bewys dat sekularisme in die RSA nog
nie so ‘n groot inbreuk op die jeug se kerklike meelewing
gemaak hot nie.
Ten spyte van die positiewe boeld ten opsigte van die
jeug hier to lande, is daar tog ontstellende voortekens dat
die jeug reeds rube meer ontkorn aan die invloed van
sekulanisme eeoc dit horn in die buiteland rnanifesteer nie.

4.3 ANDER FAKTORE
Ander bydraende faktore is die wetenskaplike
ontdekkings waardour die mens die gevoel van
outonomiteit en van mag gekry het. Die mens plaas sy
vertroue veel meer op die tegniek as op God.

Hieronder tel die volgende:
5% ervaar die lowe as sinloos.
Vir 14% is hulle eie lowe sonder doel.
Vir 18% is die toekorns so duister dat hulle eendag

Prof Hentie Boshoff van Potchefstroom dui die volgende
invloede wat die bodem vir sekularisme kan voorberei,
aan:

5. OPLOSSINGS

1 Daar word al moor in ‘n oop gemeenskap inbeweeg.
2 ‘n Groot verskeidenheid van grooperinge ontstaan.
3 Minder sosialo konformering as gevolg van ‘n stork
neiging tot individualisme.
4 ‘n Groter verskeidenheid van waardosisteme.
5 Omvangryke
struktuurveranderinge
met
die
*
*

*

*
*
*

hewer nie kinders wil he nie.

5.1 INLEIDING
Sekuiarisrne raak alle terreine van die lowe. Die
vorhouding met die drie-enige God moot herstel word.
Gelowiges behoort op elke lowensterrein hulle Christelike
geloof uit te hoof en so die golf van sekularisme tee te
work.

*

*

gevolglike onsokorheid en uitsiglooshoid wat op sy beurt
die verstandhouding van waardesisteme bemoeilik.
4.4 OMVANG VAN SEKULARISME

Dit sou onrealisties woes orn nie die Here to dank vir die
feit dat sekularisme nag nie so ‘n groat inbreuk op die
jeug se kerkhiko meelewing gemaak hot rube.
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5.2 DIE GESIN
5.2.1 Die Ned Gerof Kerk beywer horn om voor die jaar
2 000 sekularisme in die gesin teen to work dour ‘n
doelgerigte en gekoordineerde aksie in elke gemeento
daar to stel:
1 Dour die verhouding met die drie-enige God to
*

herstel en to verdiop.
2 Die gesin as geloofs-, liefdes- en diensgomeenskap
*

uit to bou.
3 Die vestiging
*

van

Christelike

beginsels

en

bovordering van Bybelse waardes en norme.
4 Om die gesinslede toe to rue om as burgers van die
*

koninkryk van God op elke lewensterrein to loot en
sekularisme teen to work.
5.2.2 In aansluiting by die Gesinsjaarprojek (1994) en
ander bestaande programme, behoort die volgende
sake onder meer doelgorig aandag to geniet:
1 Die herwaardering van die huwelik en gesin as ‘n

welsyn van die kerk. Ten grondslag hiervan lé ‘n
daaglikse persoonlike stiltetyd. Die kerk moot ernstig
probeer om persoonlike Bybeistudie, gebed en huis
godsdiens stewig to laat posvat as ‘n lewenstyl by one
kinders en huisgesinne.
5.3.3 Ontsag vlr God
5.3.3.1 Tydsgees
Die stork klem wet in die moderne tyd op menseregte val
en die goes van oordrewe humanisme, bring moo dat die
jeug hulle eerbied en liefde vir God en die vrees vir die
sondestraf van God afskaal. Die wyse waarop sommige
predikante die leer van die gonadeverbond verkondig,
ken moebring dat tienerlidmate die leer van genade so
verstaan
dat
hulle
hulle
eie
persoonlike
verantwoordelikheid vir geloofskouses ignoreer en
passiewe lidmate word.

*

instelling van God en ‘n onmisbare bousteen van die
sarnelewing.
2 Die kwoek van ‘n gosin wat leef vanuit die beginsels
*

van die Bybel dour middel van:
Huisgodsdiens
Persoonlike stiltetyd
Bybelstudie
Kerkbosoek
3 Versterking van gesinsvorhoudings (kommunikasie,
*
*

*
*
*

tyd, rolverdelings, krisishantering, indaba, kampe, kon
ferensies, ens).
4 Vostiging en uitbouing van gekoördineerde gesins
bedieningsprogramme in elke gomeonto, byvoorbeeld
huweliksvoorberoiding- en verrykingskursusse, konfe
rensies, kampe, ens.
5 Om die gesinslede aan te moedig om aktief

5.3.3.2 Steppe vlr voorkomlng
1 In die bediening aan die jeug moot daar sterker klem
*

op die golowige se persoonlike verantwoordelikheid’gele
word.
2 Die kategese en die procedure vir toolating en
*

vrywillige aanmelding tot belydenisaflegging is uitne
monde geleenthede om die individuele vorantwoorde
likhede en geloofsoorgawe van die lidmaat to laat
konkretiseer.
Die proseduro vir belydenisaflogging
behoort due verbeter to word om hiervoor voorsiening te
maak.

*

*

betrokke to raak by dienslewering en getuienislewering
in die gemeenskap.
6 Die koppeling van gesinne aan mekaar en aan ‘n
*

breör geloofsgerneenskap (ook ekumonios).
7 Daadwerklike aandag aan die vorming
*

van

Christelike rolmodelle vir kinders. Die kerk spits sy
bediening toe op ouervoorligting. Voorligting aan almal
wat met die joug work ook met die oog op die kleiner
kind
is noodsaaklik. Veral waar ouors nie ‘n
Christelike voorbeeld stel nie, moot die kerk help om
Christelike rolmodelle to help vorm.
-

-

5.3.4 Kolnonla
Veel moor aandag aan die bevordering van
groepsgebondenheid en die belewing van warmte sal in
die jeugbediening gegee moot word. Die kategete,
jeugleiers en gemeentekomitoes behoort moor goskool to
word in die metodes om in ‘n groep warmte en
samohorigheid te skep. Sang ken hierin ‘n groot rol spool.
5.3.5 Sang
Dour al die eeuo is sang ‘n belangrike element van
aanbidding. In die moderne tyd hot sang en rnusiek ‘n
besonder hoe appèl op die jeug. Daarom mag die jeug
nie van die kerksang vervreem raak nie. Leraars van die
Ned Geref Kerk en die orreliste sal daadwerklike steppe
moot doon om die sang in die erediens ook in die smaak
van die tieners to laat val.

5.3 DIE KERK
5.3.6 Eredlens
5.3.1 Jeug-vrlendellk wees
Van primêre belang is dat elke gemeente, gotrou aan
die jeugbeleid, die bediening aen die jeug as ‘n integrale
deel van die gemoento se werksaamhede sal hanteer.
Dit betoken dat die leraar, die kerkraad, die Vrouediens
en ander aksies ‘n hoe pro rata-doel van hulle tyd,
aandag en fondse aan die joug behoort to bestee.
Sodoende ken die Ned Geref Kerk dour die jeug as
jeugvriondelik ervaar word. Die gevaartokens ken dan
soveel makliker ondorskop word.

5.3.6.1 Statlstlek
Volgens die Tienerondersoek is die dominee so
taalgobruik vir 25% van die tieners to moeilik. Minder as
30% van die tieners verstaan condor meer wat die
dominoes in hulle preke probeer sê. Tieners voel ook dat
die slegte, ten koste van die goeie, in die prediking
oorbeklemtoon word.
5.3.6.2 Steppe
1 Predikante behoort dus ernstig ondersoek na die
*

5.3.2 Daagllkse ~oewydlng
Die persoonlike toewyding aan Jesus Christus die Here
dour elke Iidmaat is van die allerhoogste belang vir die

taalgebruik, trefkrag en inhoud van hulle prediking to
doen. Gerneentelede wat ‘n eerlike openhartige mening
kan gee, behoort hierby betrek to word. Die nodige
aanpassings behoort dan gereeld gemaak to word.
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*

2 Die jeug het ‘n bale stork behoofte aan tionergerigte

en kindvriendelike erodienste.
3 ‘n Groot aantal lidmate vind die charismatiese
*

godadiens aantreklik. Die kerk sal dus al meer op die
lldmeat en sy behoeftes
voral affektiowe behooftes
moot fokus om te verhoed dat hy lidmate verloor.
4 Die kerk (en prediking) sal die praktieso implikasies
van Christonskap al moor moot uitspel. Ons is dikwels
so bekommerd oor leersuiwerheld, dat ons van
ieefsulwerheld vergeet. Die praktiese implikasies van
byvoorbeeld die liofdosgebod sal al moor uitgespel moot
word.
-

-

*

5.3.7 Pastorsat
Die kerk en veral die bosondere ampte sal naas die
aandag aan die groep al moor aandag aan die individu
moot gee. Ons is bale keer so geneig om soveel klem
aan die opbou van die gemeente to gee dat ons nie
altyd by die individu in sy deurmokaar lowe, in sy soeke
na sekerheid uitkom nb. Persoonlike aandag aan die
jeug, ook tydens huisbesook, voreis ernstige aandag.
5.3.8 Kategese
Die Bybelse opdrag aan die kerk om to sorg vir die
onderrig van sy joug, mag nie afgeskeop word nie of
aan die verbondshuisgesin alleen oorgelaat word nie.
Volgens die Tienerondorsoek beoordeel die meerder
heid tieners in die Ned Geref Kerk die huidige manier
van kategese as bevredigend en aanvaarbaar. Hierdie
kosbare geleentheid wat aan die Ned Geref Kerk gegee
word, moot verder uitgebou word dour moor gebruik to
maak van hedendaagso wotonskaplike onderrigmeto
des. Kategote moot op ‘n dourlopende basis toegorus
word om naas die kognitiowe ook die konatiewe en
affoktiewe aspek van onderrig to bemeester. Die
positiewo belewing van die katogose kan botor benut
word om die tionors to motiveer tot nouer inskakoling by
die jeugaksies on diensprogramme.
5.4 DIE SKOOL

professieneel toegorus word om elke yak vanuit
Christelike beginsels aan to bled;
voorborei word em die Christelike boginsels, norme en
waardos sinvol uit to leof;
toegerus word om dour hulle leierskap toereikende
biding aan beorlingo to kan gee;
3 em onderwysers voordurend indiensopbeiding to gee
om hulbe taak in vorband met die lewensbeskoulike in die
klaskamer doolmatig uit to voer (by dour Bybol
studiegroepe onder ondorwysers, ens);
4 em saam met ouers en onderwysers to boding dat die
-

-

-

*

*

amptelike standpunt van die kerk ten opsigto van
Christelike onderwys voortdurond die nodige aandag sal
kry.
5.4.2 Ouers
Die kerk bowyer hem om die ouer op grond van sy
vorbondsverantwoordelikheid toe to rus em
1 reeds in die veorskoolse fase sy kind velgens die
*

Christelike beginsels op to vood,
2 aktief betrokke to woes in able sake rakende die skool
*

sodat die skool, naas die Christelike kennisoordrag, ook
aan die kind ‘n breër opvoeding van Christelike waardes
on norme en die kultuureio kan gee.
5.4.3 Plaasvervangende ouers en onderwysers
Die kork beywor hom em aan able plaasvervangende
ouers on ondorwysers (by dagmoeders, persone verbon
do aan nasorgsontrums en speelgroepe) teepasbiko
teorusting te gee sodat die Christelike waardos ook in
hierdie sentra aan die kinders oorgodra kan word.
5.4.4 Onderwysvoorslening
1 Die kerk boding voortdurond vir die vostiging van
*

Christobik- bewensbeskeulik-gerigte onderwysinstansios,
byvoorboold bowaarskobo, studiosentra, proprim~ro,
primêre en sekendêre skobe on tersiêre inrigtings.
2 Die kerk beywer hem em die ouer voortdurond too to
*

rus ten einde die regte keuse to maak ten opsigte van die
goskiksto skool vir sy kind.
3 Die kerk boding saam met die ouers em die moos
*

5.4.1 Chrlsten-onderwysers
Die kork beywer hom om die moos geskikte Christen
ondorwysers voor die klas geplaas to kry. Dit implisoer
die volgendo:
1 om leerlinge on studente vir die enderwys to werf
*

dour
prediking,
die oordra van roepingsbewustheid by leerlinge dour
onder andere gebruik to maak van Christen-onder
wysers om moontliko onderwyskandidate to kan
idontifisoer,
boInvloeding dour ouers,
beInvloeding dour ondorwysers,
beInvloeding dour departementshoofde en skool
hoofdo,
kouringskomitee van opleidingsinstansie,
kerklike botrokkenheid dour AJK, SJK en KJK;
2 om gedurendo die opleiding van onderwysstudente
-

-

-

geskikto kurrikulum vir hulbe kindors in die skoob te verkry
on sodoonde to vorsoker dat Christelike enderwys vir die
kind ‘n werklikhoid bly.
5.4.5 Gesamentllke, magtlge aksle
Die kork aanvaar sekularisme as ‘n uitdaging wat bestry
moot word. Dit is ‘n gobeentheid em die krag van die
evangelie to bewys.
Om die hole kerk bewus to maak van die subtiele gevare
van sokularisme en em ‘n kragdadigo gesamentlike
vebdtog teen sekulanisme te leeds, behoort die Algemene
Sinode ‘n bepaalde jaar te identifiseer waartydens ‘n
greet aksie teen die bokamping van sekubanisme gebeods
word.

-

*

1.1.4.3 AANBEVEUNG

to boding dat die studente
DIe Algemene Sinode besluit:
1. om die bekamping van sekularisme as fokus vbr 1997 te
Identifiseer sodat die kerk en gesin koninkryksgerlg sal bewe;
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2. om die sinodes, ringe en kerkrade te versoek cm die
studiestuk ocr sekuiarlsme te bestudeer en saam te werk In die
bestryding van sekuiarisme;
3. om ‘n ad hoc-kommissie te benoem wat die veidtog sai
icods, bestaande ult een verteenwoordiger ult die AJK
(Sameroeper), AKG, AKSE, AKLAS, AKDB, AKV en Bybelkor;
4. cm Bybeikor te versoek om ‘n kort bevatilke studie oor
sekularisme en hoe cm dit te oorwln, te pubilseer.
1.1.5 ARTIKEL 21-MAATSKAPPY
1.1.5.1 Opdrag van Slnode (638:4.1.14.4.7)
Die Algemene Sinode “gee opdrag aan die Algemone
Jeugkommissie (AJK) om in samewerking met die
Aigemene Kommissie vir Kerklike Media ondersoek in te
stel na die omskakeiing van die NG Kerk-Jeug
boekhandel in ‘n Artikel 21-maatskappy met die oog op
die voorsiening van kategesemateriaal en ander
jeugpublikasies. Die AJK word versoek om tussentyds
versiag to doen aan die Algemene Sinodale Kommissie
met finale versiag aan die Algemene Sinode van 1994.”
1.1.5.2 Werkwyse
Die AJK hot die moontlikheid van ‘n Artikel
21-maatskappy deeglik bestudeer. Die saak is ook met
die AKKM bespreek. Die omskakeling na ‘n Artikel
21-maatskappy sal onder meer finansiöle impiikasies
he. Die AJK so finansiele posisie is baie gesond en hou
geen finansiële gevaar vir die Algemene Sinode in nie.
Die verskaffing van kategesemateriaal en ander
jeugpubiikasies word op ‘n verantwoorclelike wyse en
met die nodige deskundige advies hanteer. Dit word so
goedkoop as moontlik aan die kerk voorsien. Die saak
kan net so voortgaan.
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Beheerraad van die Sentrum vir Jeugbediening aan die
Hugenote-Koliege. Die opleiding van jeugwerkers en
jongmense vir die Diensjaar vir Christus word met
beiangsteiiing gevolg.
Die inskrywings vir die
Diensjaar-projek hot jaariiks toegeneem. In 1993 was
daar 180 studente opgelei en 330 in 1994.
Die wensiikheid dat al die Diensjaarspanne op Wellington
opgelei moot word, is dour die Beheerraad van die SJB
bespreek, maar om praktiese redes blyk desentraiisasie
op die huidige die enigste antwoord to wees. Daar is in
1994 op drie verskillende plekke opleiding aangebied.
1. inter-kultureel
2. Hoêrskoie
3. Ho~r- en Laerskoie

Hawekwa-jeugterrein
Kieinmond
Pienaarsrivier-jeugkampter
rein, Pretoria

in 1993 was inter-kulturele spanne werksaam in die
Transkei, Malawi en België.
Die SJB het toestemming gekry om een van die Koliego
so geboue, Kromhout, as kantore to gebruik. Die AJK hot
‘n bedrag hiervoor as lening bewillig.
Verskeie Sinodale Jeugkommissies beplan om in
samewerking met die Sentrum vir Jeugbediening van
spanne gebruik to maak as deel van die Aksie Voluit vir
Christus-projek in 1995. Aan die hand van die tema:
“Voluit met die Goeie Nuus” sal persone toegerus word
om to getuig en daadwerkiik daartoe oorgaan. Bybelkor
het ‘n kursus hiervoor gereedgemaak.
1.2.2 ACSV

1. Die Aigemene Sinode beslult dat die N G Kerk-Jeug
boekhandel nie omgeskakei word na ‘n Artikel 21-maatskappy
nie.
2. Die Aigemene Sinode besluit dat die AJK voortgaan cm die
kategesemateriaai en Jeugpubiikasles so goodkoop as moontlik
aen die kerk te voorsien.

1.2.2.1 Die ACSV hot hulie grondwet gewysig. Die AJK
en ACSV hot gesprekke gehad oor sommige van die
wysigings. Die ooreenkoms tussen die AJK en ACSV,
wat in 1986 deur die Algemene Sinode goedgekeur is, is
opnuut bespreek. Die gewysigde ooreenkoms is dour die
AJK aanvaar en word aan die Algemone Sinode
voorgelê. Die AJK word in die Hoofbestuur van die ACSV
verteenwoordig dour dr EJ Hay.

1.1.6 VROUEDIENS

1.2.2.2 RlgIyne vir samewerking

1.1.5.3 AANBEVELINGS

1.1.6.1 Werkwyse
Die Vrouediens is op talle terreine op jeugvlak
betrokke. Die betrokkenheid van die AKV by die AJK is
noodsaakiik. Daar is wedersydse skakeiing en versiag
lowering.
1.1.6.2 AANBEVEUNG
Die Aigemene Sinode betuig sy hocgste dank aan die vroue
van ens kerk wat deur middei van die Vrouedlens ‘n
cnontbeoriike roi in die verskiiiende jeugaksies van ens kerk
speei. Huiie huip en bystand op morale, praktlese en finansiëie
viak van die Jeugbedlening word raakgesien en waardeer.

1.2 ADVIES TOV JEUGBEDIENING
(AJK-REGLEMENT 3.1)
1.2.1 DIENSJAAR VIR CHRISTUS
Die Algemene Jeugkommissie is verteenwoordig in die

Riglyne vir samewerking tussen die Ned Geref Kerk en
die ACSV
1. AIgemene rIgiyne
1.1 KerkregteiIk
Die samesprekings, samewerking en indien moontlik
koördinasie word kerkregteiik aan Art 70 van die
Kerkorde gekoppei.
1.2 Uitgangspunt
Die eer van God, die belango van die koninkryk van God
en sy kerk moot altyd voorop staan en steeds die primêre
basis vorm van en in alle samewerking.
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1.3 Belange van die Ned Geref Kerk
Die Kerkorde en die Jeugbeieid van die Ned Geref Kerk
moet steeds in ag geneem word en die kerk se jeugwerk
moat die hoogate prioriteit geniot.

3. Vakansle- en stranddIenswerk

1.4 Belange van die ACSV
Met inagneming van die belange van die kerk moet die
Grondwet van die ACSV steeds in ag geneom word.

3.2 Die kerk kan van die ACSV in die opsig gebruik
maak. Die ACSV word dan beskou as ‘n middei in die
hand van die kerkraad en reOi en hou kampe in opdrag
en onder toesig en leiding van die kerkraad. Die ACSV
roOl dus al sy kampe in oorleg met, in sarnewerking met
en onder toesig van kerkrade.

1.5 Wedersydse instemming
Samewerking word oorweeg met die verondersteiling
dat aibei “partye” met weiwiiiendheid daartoe instem.
1.6 inisiatief
Versoeke tot moontlike samewericing kan
Kerk Of deur die ACSV voorgeiê word.

of

deur die

3.1 Vakansieoordbediening i~ primer op die terrein van
die piaaslike gerneento.

4. Opieldlng van Jeugielers
Die opleiding van jeugieiers by die ACSV bly toegespits
op toorusting en op die funksionering van die ACSV se
jeugleiers.

1.7 Besluitneming de~tr_kerkIike vergaderings
Binne die raamwerk van die beleid en besluite van
meerdere vergaderings besiuit elke kerkiike vergadering
hoe hy die beieid en besluite implementeer.

5. Sang
Die ACSV onderneem om daarna to strewe dat die sang
by ACSV-byeenkomste nie vreomd aan die gereformeer
do boginseis sal woes nie.

1.8 Praktiese reëiings
Elke kerklike vergadering tref sy ale praktiese reOiings in
die hg van die beleid soos hierbo gestei in oorleg met
die ooreenstemmende bestuursiiggame van die ACSV.
Ook die betrokke bestuursliggaam van die ACSV tref sy
praktiese reOlings in oorheg met die ooreenstemmende
kerklike vergaderings.

6. Takke van die ACSV

1.9 Onderhandeiingskommissie
Die Dagbestuur-AJK en Dagbestuur van die Hoof
bestuur van die ACSV sal as Onderhandehingakom
missie toekomstige onderhandelings oor beleidsake
hanteer met versiag aan die AJK en Hoofbestuur van
die ACSV.

6.2 Die ACSV sal nie poog orn by onige iaerskool waar
die JKJA reeds ‘n staanpiek op die kampus gekry het, ‘n
werksaamhoid van die ACSV to begin nie.

1.10 Oor.en-weer varteenwoordiging
Soiank die behoefte en noodsaakiikheid vir same
werking bestaan, kan oor-en-weer verteenwoordiging op
ooreenstemmonde liggame oorweeg word binne die
Kerkorde en die Grondwet van die ACSV.

6.1 Die ACSV sal slegs ‘n werksaamheid by ‘n bepaaide
skool begin in noue oorleg met die plaasiike gemeonto(s)
van die Ned Geref Kerk wat binne die bedieningegebied
van die skool is, ten einde to verseker dat dit tot
bevrediging van beide partye gedoen word.

6.3 Indian die ACSV ‘n tak in ‘n bepaalde haerskool hot.en
die kerk sou in enige latere stadium verlof kry om op
skoolvlak ‘n aksie to begin, sal die ACSV horn van die
skool onttrek.
1.2.2.3 AANBEVEUNG

2. Kampe

Die Aigemene Sinode keur die Riglyne vir Samewerklng tussen
die Ned Geref Kerk en die ACSV good.

2.1 Vir die ACSV word die ruimte erken om binne sy
opdrag kampe to organiseer.

1.3 NAVORS~NG, BEPLANNING, INLIGTING EN
VOORLIGTING (AJ K~.REGLEM ENT 3.2)

2.2 Daar moat gewaak word teen botsings en
oorvleueling tussen kerklike kampe en die van die ACSV.

1.3.1 JEUGKONFERENSIES VAN DIE GEREFORMEERDE
EKUMENIESE RAAD
in April 1991 is ‘n GER-streekkonferensie vir Afrika by
Achterborgh, Krugersdorp, gehou. Die tema van die
konferensie was “Challenges for the youth and youth
work at the turn of the century”. Die AJK was nou
betrokke by die reOiings. Verskeie persone uit Afrika hat
die konferensie bygewoon. Die AJK en SJK’s hot aan die
konferensie meegewerk.

2.3 Die voorlegging en beplanningsroosters behoort
botyds te geskied om botsings uit te skakel.
2.4 In die programme behoort steeds erkenning gegee
en aangesiuit te word by die kategetiese onderrig van
die kerk.
2.5 ‘n Memorandum wat die beginsels vir die
inhoudehike stof van die programme van kerklike kampe
uitspel, is opgestel.

Die AJK en ethike SJK’s hat elk twee verteenwoordigers
na die GER-Jougkonferensie in Athena in Mei 1992
gestuur. Die verteenwoordigers van die Ned Geref Kerk
hot ‘n wesenthike roi vervui in die konferensie. Die
bosluite van die GER is deeghik deur die AJK hantoer.
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‘n Verdere GER-Jeugkonferensie word vir Junie 1994 te
Gaberone vir die Afrikastreek met die tema “Youth in
Africa : is there a future?” gere~l. Dit word deur twee
lede van die AJK en verskeie lode van SJK’s en
jongmense bygewoon. Dr LC Dressel, eon van die
jeugkonsultante van die GER se jeugkomitee, is weer
eons skriba van die Reelingskomitee.
Die bywoning van die konferensies en die betrokkenheid
by die GER is waardevol met die oog op kontak, insette
wat gemaak word en informasie wat ingewin word.
1.3.2 SAMESPREKINGS MET DIE AFRIKAANSE SUSTERKERKE
Jaarliks word samesprekings gevoer met verteenwoor
digers van die jeugkommissies van die Ned Herv Kerk
en Geref Kerke. Waardevolle inligting word uitgeruil.
Sake waaraan aandag gegeo is, is onder meer Aksie
Voluit vir Christus, die Gesinsjaar, publikasies en die
nuwe onclerwysbedeling.
1.3.3 SAMESPREKINGS MET DIE NGKA EN NGSK
Die AJK van die Ned Geref Kork en die Sinodale
Jeugkommissies van die NGKA en NGSK hot gesprek
gevoer. Met die NGKA is voorheen goreeld gesprek
gevoer. Vir die eerste keer is daarin geslaag om die
NGSK ook to betrek. Die bedoeling was om inligting
oor jeugwork uit te ruil, maar daar is veral oor
kerkeenheid gepraat. Die bande is versterk on verdere
gesprekke word in die vooruitsig gestel.

Belydende lidmate
Dooplidmate
Totale lidmate
Persentasie dooplidmate
Gedoop
Belydenis

2. DOOPUDMATE
2.1 PR~OR~TEHTSAANDAG NOD~G
Die kerklike bediening van ons dooplidmato is ‘n
omvattende bediening. Die teikengroep is ons kinders
vanaf goboorte tot by hulle belydenisaflegging van
geloof. Die ouers en die kerk hot elk ‘n oio taak en
roeping om die dooplidmate to vorm en te begelei. Deur
middel van Woordbediening, pastoralo aandag en veral
dour sy katogetiose onderrig en inoefoningsaksies moot
die kerk hieraan aandag gee.
Aan die Algemene Jougkommissie hot die kerk in die
besondor die missio gegee om, behalwe die ander
jeugwerk, hierdie dooplidmaatbediening van die kork te
bevorder, to koördineor en moontlik to maak dour
voorsiening van eenvormige onderrigmateriaal en huip
middels aan gemeentes.
Ons kerk is nie alloen in ‘n baie bevoorregte posisie dat
die AJK oor die jare die middele opgebou hot om hierdie
voorsioning to kan doen nb, maar dat ons ook, selfs in
vergolyking met ou gevestigde oorsese kerko, ‘n stelsel
hot wat in baio opsigte baie verdor gevorder hot.

2.2 STAT~ST~ESE GEGEWENS
2.2.1 Volgens die Jaarboek Is die getalle soos voig:

Jaarboek
1991

Ja~boek
1992

Jaadoek
1993

Jaarboek
1994

946 971
410 371

955 794
403 180

944 829
392 519

936 508
374 358

1 357 342
30,23%
23 672
28 023

1 358 974
29,67%
22 891
25 601

1 337 348
29,35%
22 564
26 427

1 310 866
28,55%
21 084
25 622

1981

1985

1989

1993

912 380
459 804
22533

957 720
468 578
21 164

920 274
407 239
12552

917 247
370 060
13109

1 394717

1 449462

1 340065

1 300416

34,58%

33,79%

31,33%

29,47%

2.2.2 Volgens die son susgegewens Is die getaile soos volg:

Belydende lidmate
Dooplidmate
Ongedoop
Totaal
Persentasie doopiidmate
(ongedoop ingesiuit)

Dit blyk dus dat, hoewel die dooplidmaatgetalle afneem, die dooplidmate nog steeds byna in d~e verhouding van 1:2
teenoor die belydende lidmate is.
2.2.3 Ontieding van dooplldmaatgetaiie voigens sensus-1 993
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2.3.3 UITRE1K NA ANDER
Totalo aantal doophidmate
(ongedoopte kinders ingeshuit)
Getah

Kleuterkategese
Junior kategese
Senior kategoso
Bolydenisklas

17
129
91
23

232
621
968
624

Totaal

262 445

% van
% van
totaah kategese

4,50%
33,83%
24,00%
6,17%

6,57%
49,39%
35,04%
9,00%

68,50% 100,00%

2.2.4 Betrokkenheid by kerkjeugaksles volgens sensus
Die gemiddelde aantal kinders per gemeente in die
kerkjeugaksies is volgens die sonsusgegewens:

1981
1985
1989
1993

JKJA

SKJA

28,18
37,55
43,74
35,98

18,66
26,19
25,35
21,68

2.3 OPDRAGTE VAN D~E SINODE 1990
2.3.1 VIGS
2.3.1.1 Opdrag van Sinode (556:5.9)
“Aangesien die mens so gedragspatrone veral tydens
die jeugjare vasgelé word, word ouers opgeroep om
hull. kinders vollodig in to hg in vorband met riskanto
seksuole optrede wat tot besmetting met die vigsvirus
kan hei. Die uitvoering hiervan word na die AJK verwys.”
2.3.1.2 Werkwyse
Die AJK het besluit om sy gratis pamfiet “Vigs Hoe om
dit te voorkom” in massas onder die aandag van
jongmenso en ouers te bring.
-

2.3.1.3 AANBEVEUNG
Die optrede van die AJK word goedgekeur.
2.3.2 STUDIE OOR DOOP- EN VERBONDSBESKOUING
2.3.2.1 Opdrag van Sinode (665:8)
Die Algemene Sinode hot dit aan AKLAS opgedra om ‘n
studie van die Nederduitse Gereformeerde Kerk se
doop- en verbondsbeskouing te maak om as riglyn vir
predikante en hidmate te dien.
2.3.2.2 Werkwyse
Die AJK hot versoek om aan die studio van AKLAS mee
te work met die oog op die insette wat vanaf die AJK
noodsaakhik is; dr LC Dressel is hiervoor benoem. Die
studiekommissie hot nie vergader nb.

2.3.3.1 Opdrag van Sinode (609:2.3.14.5)
“Die Algemene Sinodo dra dit aan die AJK op om meer
aandag daaraan te gee dat nie net die “bewaring van die
kerk” as doel gesien word in die kategese nie, maar ook
die “vermeerdering van die kerk”. Met ander woorde dat
die kerk in die toekoms al moor in sy kategese ook sal
uitreik na randkerkhikes, buitekerklikes en anderkerklikes.”
2.3.3.2 Werkwyse
Die AJK gee by die herskryf van die kategeseboeke
hioraan aandag. Die kategeseboek vir st 8 (by los 1 en
les 19) en st 9 raak hiordie saak spesifiek aan.
Bely en lowe 2, die kategeseboek vir voiwassenes, wat so
pas verskyn hot, so doel is ondor moor om randkerklikes,
buitekerkhikos en andorkerkhikes voor to berei om
belydenis van geloof af to he.
2.3.3,3 AANBEVEUNG
Die optrede van die AJK word goedgekeur.
2.3.4 11ENERONDERSOEK
2.3.4.1 Opdrag van Sinode (604:2.1.4)
Die Tienerondersoek is in 1987 gedoen en die resultaat
daarvan is verwerk dour prof RP do ha Roy (Pretoria) in
“Die Tienerondersoek van die Nederduitse Gereformeor
do Kerk: ‘n Gedragswetenskaphike benadering” wat in
1992 verskyn hot.
Die Algemone Sinode hot in 1990 besluit:
“1. Die Algemene Sinodo versoek die AJK om die
rosultato van die ondorsook so gou doenhik aan die kork
en ander belangstellendes beskikbaar to stel.
2. Die Algomene Sinodo dra dit aan die AJK op om in die
hg van die bevindings van die ondorsoek die nodige
beleidsaanpassings in die tionorbediening van dio kork
aan die volgende Algemone Sinode voor to Iê.”
2.3.4.2 Werkwyse
Die AJK hot die resultaat van die Tienerondersoek in
korter brosjures onder die aandag van sinodale
jeugkommissios gobring. Oor tienerpartytjies is ‘n
brosjuro versproi, ‘n memorandum is opgestel en ‘n
artikel is in Die Voorhigter gepubhiseer.
Die Tienerondersoekkommissie hot die resultaat van die
ondersoek in programme verwork on dit aan die sinodale
jeugkommissies deurgogeo. Die programme kan in die
vorm van ‘n werkwikel aangebied word met ouers,
katogete, tioners en heraars.
Die resultaat van die ondorsoek is in ag goneem met die
herskryf van die katogeseboeke. Dit is ook aan die
Kategesevernuwingskommissie deurgegee.
2.3.4.3 Bevindlng
Goon voorstohho oor beheidsaanpassings was nodig nie.
2.3.4.4 AANBEVEUNG
Die optrede van die AJK word goedgekeur.
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2.3.5 BEGIN JOU DAG MET GOD
2.3.5.1 Opdrag van Sinode (606 :232)
Die Algemone Sinode hot in 1990 ouers aangemoedig
om saam met huile kinders die Bybelleesboek “Begin
jou dag met God” by huisgodsdiens to gebruik.
Terselfdertyd is gemeentes aangemoedig om die boeke
getrou in te skakel as deal van die kategetiese onderrig.
Die Sinode hat verder besluit:
“Die Algomene Sinode versoek die AJK am ondersoek
to doon in watter mate die ideaal van Byboistudie
tydens stiltetyd twee maal per dag dour kategesekinders
en huisgodsdiens deur die gesin in die praktyk bereik
word, en die resultate in ag to neem by ‘n geintegreerde
Bybelleesprogram by die kategese.”
2.3.5.2 Werkwyse
Die AJK het ‘n empiriese ondersoek oorweeg. In
verskeie sinodale gebiede en ringe is ondersoeke
ondernoom. Die slotsom was dat kinders goloer moot
word om die Bybel sistematios dour to lees. Die ouers
en kategete speel ‘n sleuteirol in hierdie verband.
Die Skrifgedeeltes in die kategeseboeke is bedoel vir
Bybelstudie en persooniike stiltetyd as deel van die
voorbereiding vir die kategeseles. Dit gobeur gewoonlik
saans. in die oggend word die Bybel sistematies oar vyf
jaar deurgelees aan die hand van “Begin jou dag met
Gad”. Die ideaal is am beter Bybelkennis by die kinders
te bevorder en om hulle te help am gereeld in die
oggend en aand stiltetyd to hou.
Die AJK hot ‘n brief aan alle gemeentes gestuur am die
steisel opnuut to verduidelik en samewerking to vra.
2.3.5.3 Bevlnding
Die besluit van die Aigemene Sinode am die book nie as
deel van ‘n pakket (saam met die kategeseboeke) to
verkoop nie, het die verkope drasties laat afnoem.
2.3.5.4 AANBEVEUNG
Die optrede van die AJK word goedgekeur.
2.3.6 KATEGESEMATERIAAL iN ENGELS
2.3.6.1 Opdragte van Slnode (606:2.3.4 en 705:10.2)
1. “Die Sinode versoek die AJK am ons kerk so
kategesematoriaal in Engels op to stel.”
2. “Die Algemene Sinode gee apdrag aan die AKAE en
die gemeentos vir andertaliges, om to work in die rigting
van die voorsiening van eie kategeseboeke vir
gemeentes van andertaliges. Die uiteindelike manu
skripte ward oak aan die AJK voorgelê vir kommentaar.”
2.3.6.2 Werkwyse
Die AJK hot die AKG versoek am by die konferensie vir
andertalige gemoentos to ondorhandel dat hierdie
gemeentes en die Sinode van Midde-Afrika die prajek
vir kategeseboeke in Engels gesamentlik sal aanpak.
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Die Sinadale Jeugkommissie van SMA hot die saak ogter
as spoedeisend beskou en begin met die vertaling van
die kategesoboeke. Die AJK hot die boeke laat bind on
aan die gomeontes beskikbaar gestol. Verskeie jaar
groepe so boeke is reeds in Engels beskikbaar.
2.3.6.3 AANBEVELING
Die optrede van die AJK word goedgekeur.
2.3.7 KATEGESEBOEK VIR VOLWASSENES
2.3.7.1 Opdrag van Sinode (606:2.3.4)
“Die Sinode gee opdrag aan die AJK am ‘n kort, maklik
verstaanbare leerboek vir volwassenes wat lidmate van
die Nederduitse Gereformeerde Kerk wil word, op to stel.”
2.3.7.2 Werkwyse
Die AJK hot aan dr LC Dressel opdrag gegee am die
kategoseleerboek vir volwassenes to skryf. “So gb ons,
‘n eietydso goboofsverantwoording” is as basis geneem vir
vior-en-twintig studios met Byboistudie en besprekings
vrae in groepe. Die titel van die book wat in 1994
verskyn hot, is “Boly en lewe 2”.
2.3.7.3 AANBEVEUNG
Die optrede van die AJK word goedgekeur.
2.3.8 KATEGESE VIR GEESTESGESTREMDE KINDERS
2.3.8.1 Opdrag van Slnode (606:2.3.10)
“in die hg van die dringende behoefte wat lank reeds
bestaan, dra die Algemene Sinode dit aan die AJK op am
ems to maak met kategesomateriaal vir kinders van
spesiabe skohe en dit so gau moontlik uit to gee.”
2.3.8.2 Werkwyse
Aangesien hiordie kindors op ‘n spesiale manier onderrig
moot ward, word van kleurskyfies gebruik gemaak. Die
feit dat die oplaag baie klein is, amdat die skobe wat
daarvan gebruik maak mm is en slegs enkelo gomoontes
dit aankoop, maak hiordie ‘n baie duur projok.
Mev Alta Marais, wat self hoof was van ‘n skool vir
vorstandelik gestremde kindors, hot die boeke geskryf.
Hierdie kosbare Bybelonderrig-handboeke ward vir
groepbesse aanbeveol.
Deel 1 fokus op die Vader: God vir ons on Deal 2 op die
Seun: God met one. Deel 3 handel hoofsaaklik oar die die
working van die Heilige Goes: God in one on kan met groot
vrug gebruik word am hierdie kinders on jangmonse voor
to beroi vir bolydenisaflegging van geloof.
Deel 1 is oak in Engels beskikbaar: Gad speaks to me
Part 1.
2.3.8.3 AANBEVEUNG
Die optrede van die AJK word goedgekeur.
2.3.9 KATEGESEVERNUWING

-

JEUG/1 2S

137
2.39.1 Opdrag van Slnode (606:2.3.12)
“Die Algemene Sinode besluit dat kategesevernuwing ‘n
deurlopende saak in elke gemeente, ring en sinode
behoort te wees, in ooreenstemming met die
gereformoerde ‘semper reformandum beginsel. Binne
die reeds bepaalde beleid van die kerk, moot olke
gemeente daarna streef om sy eie kategese steeds
nuut, lewendig, vrugbaar en aktief te Iaat verloop en to
waak teen enige verstarring, ontsporing, pligversuim en
verskralings. ‘n Lewende kategese loi tot en is ‘n token
van ‘n lewende kerk.
‘-

Die Algemeno Sinode versoek sinodes om, indien nuwe
insigte of praktyke na yore kom, nie daarmee to
eksperimenteor nio, maar dit aan die betrokke
kommissie, die Algemene Jougkommissie, voor to lê
wat die opdrag hot om die nodige beleidsaanpassings
aan die Algemene Sinode voor to Iê.”
2.3.9.2 Werkwyse
Die Algemene Jeugkommissie hot hierdie besluit en ook
die besluite van die Sinode van Noord-Kaapland van
1991 na sy Kategesevenuwingskommissie verwys. ‘n
Verteenwoordiger van elke teologiese fakulteit en van
verskoie sinodes dien in die kommissie.
Die AJK hot ‘n besprekingsdokument oor kategesever
nuwing aan die sinodes, ringe en gomeentos gestuur.
Die terugrapport is deeglik in berekening gebring met
die oog op kategesevernuwing.
‘n Kort samovatting van die Kategesevernuwings
kommissie se rapport aan die AJK word aan die
Algemene Sinode voorgelê.
KATEGESEVERNUWING

erosie van hierdie bedding plaasgevind. Die joug word
groot in ‘n samelewing waar die breö geloofsondorbou in
die gemeente, huisgesin en skool al hoe swakker word.
Daarom word die moor kognitiewe benadering as
problomaties orvaar. ‘n Groot behoofte bestaan dus dat
daar meer kiem op die konatiewe en affektiewe geplaas
moot word.
2.2 In die wyse van geloofsvorming hot daar ‘n wysiging
plaasgevind. Waar die jeug vroeör godsdienstige
waardes op grond van die gesag van die kerk on ouer
geslag aanvaar hot, word vandag op meer subjektiewe
wyse kouses gemaak. Die jeug bovraag- teken sake baio
moor en vorm huUo oortuigings op hullo oie.
2.3 Daar is vandag ‘n groter verskeidenheid tusson
gemeentos (en binne gemeontos) en dit bring moe dat
daar ‘n vorskeidenheid in benaderings toy kategeso kan
woos.
3. UITGANGSPUNTE
3.1 Die vernuwing van die kategese van die gemeente
begin by die vernuwing van die gemeente.
3.2 Kategese is deel van die totale proses van
geloofsvorming van die verbondskind. Met geloofs
vorming word bodoel die totale prosos waardeur die kind
daartoe kom om die Here to ken, liof to he en to dien. Dit
sluit dus alle persone, invloede en prosesse in wat
bowustelik of onbewustelik daarby botrokke is of betrek
word.
3.3 Geloofsvorming vind primer in die gosin on
geloofsgomoenskap plaas. Dit is die fondament waarop
die kategeso moot voortbou.

1. INL.EIDING
Die Nod Geref Kerk kan die Here nooit genoeg
dankbaar woes nie vir ‘n uitstekende en doeltreffende
kategesestelsel wat oor die jare onder biding van die
Heilige Goes ontwikkel hot.
Daar hot ook ‘n verskynsel na yore getree dat groepe op
verskillendo plekke spontaan begin besin hot oor hoe
kategese (nog boter) tot sy reg ken kom. Sommige wil
toesien dat die bestaande stolsel net waarlik ten besto
benut word en ander wil graag heelwat veranderings
aan die bestaande stelsel aanbning.
Die Algemene Jeugkommissie het ‘n kommissie benoem
om aan kategesevernuwing aandag to gee. Verskeie
memoranda en studiestukke is reeds behandel.
2. WAAROM KATEGESEVERNUWING?

3.4 Kategose is deel van die kork se geloofsonderrig.
Aihoewel die kategese in belydenisaflegging ‘n afsluiting
vind, word die lidmaat dour sy hele lowe betrek in die
kerklike onderrig.
3.5 Kategeso is die sistematieso toerusting van die kind
in sy geloofsgroei op die basis van die belydenis van die
kerk. So word ook die suiwor leer van die kork oorgedra
en gehandhaaf.
3.6 Die kategose moot ‘n holistiese benadering tot die
kind he, dit betoken die handhawing van die eenheid van
kognitiewe, affoktiewe on konatiewe dimensies. Kate
gese staan volledig binne die sisteem van die gemoente.
3.7 Kategose is gong op ‘n verbintenis met Christus en
sy kerk.
Dit impliseer:
Die omgang met die Woord.
Persoonlike geloofsoortuiging.
Kennis van die leer van die Nod Geref Kerk.
Volhardonde geloofslewe.
*

2.1 Tot betreklik onlangs was die moor kognitiof gerigte
benadoning van die kategoso nb as problematies ervaar
nie, omdat dit gekanaliseor kon word in die bedding van
‘n affektiewe geloofsvorming wat die kind in sy gesin en
sameleweing kon ervaar. In ons dag hot ‘n grootskaalso

*
*

*
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3.8 Die formele (kerklike) kategese loop tans uit op die
openbare belydenis van die geloof. Dit implisoer:
1 Die geloofsvorming word nie afgesluit by die
*

openbare belydenis van geloof nie. Geloofsvorming is
‘n deurlopende lewonslange prosos.
2 Die openbare bolydonis kry sy betekonis vanuit ~n
*

daaglikse en deurleofde belydenis wat borus op die
omgang met die Woord.
4. SAKE VIR DEURLOPENDE VERNUWING iN DIE KATEGESE
4.1 Die roi van die ouer
4.1.1 Gesinsbedioning en programme om die ouers te
help toerus om hulle verbondsvorantwoordolikhede
teenoor huile kinders to kan nakom, moot ‘n hoe
prioriteit in elke gemeente geniet.
4.1.2 Pogings om ‘n nouer vorband tussen ouer en
gesin en die katogeso to lê, moot daadwerklik aan
gewend word.
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4.3.2 Die toorusting moot naas die vorming van die
kategeet so eio geestelike lewo, veral gong woos op sy
vermoë om ‘n persoonlike vorhouding met die katkisanto
in sy groep to bou. Dit is binne die kontoks van so ‘n
verhouding dat geloofsonderrig kan plaasvind. Dit sal ‘n
betrokkonheid by katkisante vereis wat buite die tyd van
die formele katogesebyeenkoms realiseer.
4.3.3 Kategese moot die vaardigheid ontwikkel om
geloofsonderrig nie bloot as die kognitiowe oordrag van
kennisinhoudo to bonador nie, maar as ‘n proses wat op
holistiese wyse geskied. in sovorre as wat die formele
ondorrigsituasie dit moontlik maak, moot ook aan die
affektiewe en konatiewe aspekte van geloofsoordrag
aandag gegee word.
4.3.4 Die huidige katogesernateriaal is reeds opgostel
met die oog op die deelnamo van die katkisant in
groopsverband. Tog blyk dit dat die kategese in baie
gevallo nag langs die weg van ‘n monoloog vorloop. Die
hantering van ‘n groep vereis spesifieke vaardighedo wat
aangeloer kan word en aangeleer moot word.

4.2 DIe rol van die gemeente
4.2.1 Die kind is ‘n Iidmaat van die gemeento en kan
nie maar na die kategese en die jeugaksies “verwys”
word nie, maar moot sy regmatige plek in die lowe van
die
gemeente
kry.
Die
gemeento
hot as
verbondsgemeenskap oak ‘n besondere vorantwoorde
likheid ten opsigte van die geloofsvorming van sy
dooplidmate. Elke korkraad sal nuut moot dink oor die
implikasies wat die gomoente as die liggaam van
Christus ten opsigte van die dooplidmate inhou.
4.2.2 Met bogenoemde hang saam dat die implikasies
van die dialogiese bedieningetyl ten opaigto van dio
benadering tot die bug deurdink moot word. Dit hou
onder andere in dat die jeug nie net as ontvangor
teenoor die voiwassenes staan nie, maar dat die rolle
ook omgekeer word.
4.2.3 Groter ems moot met die intor-gonoratiewe aard
van die gemeente gemaak word. Dit is nie net die jeug
wat die volwassenes nodig hot nie, maar die
volwassenes hot ook die jeug nodig.
4.2.4 Van die allergrootste belang is dat die jeug ook as
indiwidue benader sal word en dat daar ‘n persoonlike
betrokkonheid van ander rolmodollo as die ouer sal
WO OS.

4.2.5 Afgesien van die implementering van ‘n
gesinsbodiening, sal elke kerkraad oak daarna moot
streef om voral kinders wat uit ‘n agtergrond van
verbondsverwaarlosing kom, in ‘n *geloofsekologie~ in to
skakel.
4.3 Die kategeet
4.3.1 In die kategese is die kategeet die primêre faktor
wat die suksos van die kategese kan bepaal. Daar
behoort dus op ‘n deurlopende basis aandag gogee to
word aan die katogeot se vorming on toerusting.

4.3.5 in die kategese gaan dit primer om die katkisant so
omgang met die Woord van God. Dit verois dat die
katogeet as voorganger die nodige vaardighede van
Bybelhantering moot he.
4.3.6 Die hermoneutiese aspok in Skrifhantering is van
basioso belang. Dit stel besondero eise aan die
kategeot. Kinders verskil on daar word al moor van ‘n
pluriforme in plaas van ‘n homogeno gemoonskap
gepraat. Omtrent goon twee gemeentes is eondors nie.
Goon handbook kan dus volledig voorsien in die behoefte
am die evangelie to laat grondvat in die leefwêreld van
olko groop katlcisante nie.
4.3.7 Die katogoot sal alloen na behoro kan funksionoer
as die kategetiese work as ‘n saak van hoe pnioriteit
gesien word. Dit betoken dat die kategeot bewus moot
woes van die eise wat aan horn gestel word. Veral die
predikant sal ‘n belangrike rol moot spool am ‘n nuwe
“kultuur” van kategeet-wees to Iaat posvat. Dit sal
waarskynlik in die mooste gevalle betoken dat die
kategeet nio oak nog met ander gerneentelike
verantwoordelikhode belas moot word nie.
5. TOEKOMS11GE VERNUWING
In die hg van die ondorsoek tot dusver, is die kommissie
van rnening dat daar in ‘n mindere of meerdere mate ‘n
herstrukturering van die kategese sal moot plaasvind. In
hierdie verband sal met die volgonde rokening gehou
moot word.
5.1 Die katogeso is tans (nog) ‘n kontakgeleenthoid wat
die kerk met 80% of moor van sy skoolgaande
dooplidmate hot. Daar bestaan nag ‘n sokere tradisie ton
opsigto van die bywoning van die kategose. Dit kan egter
betwyfel word of hierdie tradisie nag baie lank sal
voortbestaan. Dit is dus noodsaakhik dat hierdie
kontakgoleentheid so ingenig sal word dat die
dooplldmaat dit nie bloat op grand van ekstorne redes,
soos die phig wat dour ouers opgelê word, sal bywoon nie.
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2.3.10 TERM KATEGESE
5.2 Daar sal uiters versigtig to work gegaan moot word
sodat die tradisie van kinders wat op ‘n Sondag na die
kategese gaan, nie dour die kork self tot niet gemaak
word nie. Die feit dat die tradisie wel nog in ‘n groot
mate bestaan, moot benut word om van die kategese
moor as net ‘n tradisie to maak.
5.3 Die belangrikste kontak wat ‘n groot getal
dooplidmate met die oordrag van die ovangelie hot,
bestaan tans in hulle bywoning van die kategese. Waar
hierdie goleentheid hoofsaaklik bestee word aan die
moor kognitief gerigto oordrag van kennisinhoude,
betoken dit dus dat hullo ‘n baie eensydige konnis
making
met die
evangelie
beleef.
As die
gemeentobediening nie daarin slaag om sulke kindors
aan ‘n broör spoktrum van kontak met die evangolie
bloot to stel nio, kan die kategese nie maar met hierdie
katkisante voortgaan asof allos in orde is nie. Daar sal
dus ernstig gosoek moet word na maniere waarop die
kategese-geloentheid ingospan kan word in die proses
om hierdie kinders in ‘n “geloofsekologie” to betrek. Dit
sal betoken dat die gemoonte op veel moor
gekoordineerdo en individueelgerigte wyse die kategese
en gomeentebediening moot bodryf.
5.4 Terwyl die kategese tans oor ‘n tydperk van 10 jaar
met ‘n redelik oensydige ondorrigmotode met die
katkisant besig is, sal daar waarskynlik wee gesoek
moet word waarlangs die benadering moor holisties kan
plaasvind. Dit sal onder andere betoken dat
1 daar ‘n aansienlike reduksie in leerstof plaasvind,
2 maniero van omgang met die Skrif benut sal word

2.3.10.1 Opdrag van Slnode (608:2.3.14)
“Aangesion terme soos ‘Sondagskool’, ‘aanneming’,
‘voorstelhing’ ensovoorts hardnekkig voortleef, heelwaar
skyniik omdat dit uit gowoonte en onnadonkond gebruik
word, dra die Algemene Sinodo dit aan die AJK op om
woor eons duidehike motivering aan die kerk te gee
waarom ‘kategese’ prinsipioel die keuse vir ‘n naam vir
ons onderrig as kerk is, en waarom die ander torme uit
gereformeerde beginsels afgewys word.”
2.3.10.2 ~evinding
In ‘n aantal sinodes is daar woerstand teen die
sogenaamde “skoolsheid” van die kategose. Kategose is
nie skool op Sondag nie. Dit is veel meer as dit. Die AJK
hot duidelik die verskil en ooroonkomste tussen die
skoolshoid en katogese uitgespol in die Handloiding vir
Jeugbediening, boekie 6: “Ondorrig”. Die verskillonde
Bybelse terme word besprook en duidehik uitgewys dat
die onderrig nie net gaan oor bhote verstandskonnis nie.
Dit hot to doen met die totaho mens : sy wil, gevoel,
emosie en verstand. Die mens moet God ken, hiefhê en
dion. Dit imphiseer ‘n oorgawe aan God, geloof in Jesus
Christus en gehoorsame navolging.
Die kategose is tog ook ‘n formele ondorrigsituasio waar
formele oordrag van nuwe kennis, insig en orvaring
plaasvind. Hoewel dit dialogies en informeel kan woes
verskil dit tog van die kerkjeugaksie en Bybelstudie.
(Vergehyk die besluit van die Algemene Sinode van 1990
in die verband: Handehinge, bladsy 608.)

*
*

waarin daar meer geleenthoid vir die affektiewe en
konatiewe leer sal weos, en
3 die leerplan minder rigiod sal woes en daar vool

Na die tyd van die apostels hot die Christohike kerk
hierdie Bybelse woord “katogeso” gokies as aanduiding
van die kerk so amptehike onderrigwerk.

*

moor beweegruimte vir die persoon van die kategeet sal
woes.
5.5 Omdat die bedooling van die kategese primer die
ondorrig in die leer van die kerk is, mag die leerinhoud
nie verskraal word nie. Dit moot, sy dit dan op ‘n ander
manior van aanbioding, nog steeds tot sy rog kom.

Ten opsigto van die terme “aanneming” en “voorstehhing”
kan slegs gemeld word dat die term “openbare belydenis
van goloof” in die katogesepubhikasies en Handboek vir
die Eredions gebruik word. Die oorblyfsels van die
eorsgenoemde terme is bosig om stelselmatig te
vordwyn. Ernstigo teologiese besware kan teen die
gebruik van hierdie terme ingebring word as dit nodig is.

5.6 In die hg van die groot belang van die kategese vir
die kerk in sy geheel ten opsigte van die opbou van die
kerk, die dourgee van die suiwer leer aan die jong
geslag on die eenheid van die kerk, is dit noodsaaklik
dat die vasstelling van die basiese leorinhoude en die
goedkouring van die basioso materiaal dour die
Algomeno Sinode geskied.

Die AJK hot ook aan die naam “katogese-onderhoof”
aandag gogoe. Die naam skep die indruk dat die
kategese skools is. Die naam is vervang met
“loierkatogeet” wat ook meer ooreenstem met
“leierouderhing” en “leierdiaken”.

2.3.9.3 AANBEVEUNGS
1. Die Algemene Sinode neem kennls van die vorderings
versiag oor kategesevernuwing.
2. DIe Aigemene Slnode versoek SJK’s, ringe en gemeentes om
die versieg deeghhk te bespreek en die resuiteat van die gesprek
met aanbevellngs ean die AJK voor to he.
3. Die Aigemene Sinode dra dit eon dIe AJK op om die
vernuwing van die kategese 8008 vervat in die versiag te
implementeer.

2.3.10.3 AANBEVEUNG
Die Algemene Slnode besiuit dot die bewoording: “Die dominee
is hoof von die kategeseskool” in die beroepsbrhef geskrap word,
sender em die verantwoordeiikheid wet die dominee in die hg
van Artikei 9 ten opslgte van die kategese het, to iaat vervai.

Oor die posisie van die dominee as “hoof” van die
katogose word opnuut besin.

2.3.11 ‘N BELYDENISKERK
2.3.11.1 Opdrag van Sinode (608:2.3.14)
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“Die Aigemene Sinode dra dit aan die AJK op om in die
kategese steeds te verseker dat die Nederduitse
Goroformeorde Kerk ‘n belydeniskerk is wat sy
beiydenis ken en nie ‘n ‘belydoniskerk’ word waarvan
die lidmato nie eers moor weet wat die inhoud van die
belydenisskrifte is nie. Hoewei die beiydenisskrifto nie
op die voot hoef gevoig te word nb, moot die wesenlike
inhoud daarvan steeds aan ons kindors geleer word as
die wyse waarop ons die Skrif verstaan.”
2.3.11.2 Bevlnding
Die gevaar bestaan dat die beiydenbsskrifte op die
agtergrond geskuif word as gevoig van die tendens om
kategesekiasse in Byboistudiegeleenthede te omskep.
Die Woord biy sentraai maar die belydonisskrifte mag
nie verwaarioos word nie. Die feit dat dit voorkom asof
ai hoe minder kategismuspreke gepreek word, kan
hierdie gebrek aan kennis van die beiydenisskrifte nog
verdor iaat toeneom.
Die kategeseleerplan is so opgestel dat die
beiydenisskrifte deeglik verreken is. Die AJK gee as
deel van die kategesevornuwingsprogram en die
hersiening van die kategeseboeko doelbewus aan
hierdie saak aandag.
2.3.11.3 AANBEVEL1NG
Die Algemene Sinode herhoal sy opdrag aan die AJK om
steeds toe te slen dot die belydenlsskrlfte In die kategese die
nodige aandag kry.
2.3.12 KINDERKOMMUNIE
2.3.12.1 Opdrag van Sinode (620:2.4)
Die AJK het in 1990 gerapportoer dat hy ‘n studio oor
kindorkommunie gemaak hot (Agenda, bi 174). Die Ad
hoc- kommissie vir die Vornuwing van die Erediens met
die oog op die kind hot ook hieraan aandag gegoo
(Agenda, bi 208).
Die Algemeno Sinode
hot besiuit “om die
aangeioentheid van die kinderkommunie na AKLAS to
verwys vir studio on om in ooriog met dio AJK en AKE
voorstelle aan die voigende Sinodo to doen.”
2.3.12.2 Werkwyse
Die AJK hot sedert 1991 met AKLAS gokorrespondeer
oor die studio. AKLAS so konsepverslag oor die studio
hot die AJK oors vroog in 1994 boreik. Daar kon dus
nie ‘n deeglike studio van die saak van die AJK so kant
gemaak word nie en standpunt kon dus nio ingonoom
word nie.
Drie lode van die AJK hot die vergadoring van die Ad
hoc-kommissie van AKLAS op 3 Fobruarie 1994
bygowoon.
Die AJK hot ook ‘n ad hoc-kommissie benoem om aan
die implikasies van kindernagmaal op die jougbedioning
aandag to gee.
Die AJK kon nie die konsopvorslag bestudeer nio omdat
hy reeds van 21-23 Fobruario 1994 vergador hot.
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By die vorgadering hot die AJK ook ‘n verslag gohad oor
‘n ondersoek wat godoon is oor die praktieso aspokte van
die invooring van en die orvaring mot die kinders aan die
Nagmaaistafoi. Die ondersoek is godoon by die
Evangolische Kirche in Deutschiand on die Gerefor
meerdo Kork in Nederiand, wat onderskoidelik in 1980 on
1976 kinders tot die Nagmaal toegelaat hot.
2.3.12.3 Bevlnding
Die AJK vestig die aandag van die Algemono Sinode
daarop dat ‘n beginselbesluit om kindors tot die Nagmaal
too to iaat, gopaard moot gaan met duidelike besluito on
reëlings oor dio voigende sake:
1. Gereedheid van gemeentes
Dit bohoort siogs in gomoontos ingovoor to word wat
daarvoor gereod is. Daarom bohoort die piaasiiko
kerkraad die finale besiuit daaroor to noem. Die nodigo
inligtingsmateriaai sal hiervoor gegee moot word.
2. Leiding en vooriigtlng
Gooie biding en vooriigting moot op ‘n beplande en
dourbopendo basis aan ouors en ook aan dio kinders
gegee word. Die nodige materiaai sal in hiordio verband
voorsien moot word.
3. GesamentNke betrokkenheid van ouers en klnders
Deurgaans sal die aksent golê moot word op die
gosamentliko betrokkonhoid van ouors on kinders. Goon
aparto kindornagmaalsvioring behoort piaas to vind nio.
4. Kind deal van gemeentebedienlng
Aangesion die kind by deolnamo aan die Nagmaal dit
veral stork boloof dat hy aan die gomeonte behoort, sal
die invooring van die kindernagmaal gopaard moot gaan
met pogings om diosolfde orvaring oor die hole spektrum
van die gemoonto so lowe en work aan die kind to
kommunikeer.
5. Toelatingsverelstes
Die Sinode moot besluit ocr die minimum veroistes al dan
nie vir die toolating van kindors tot die Nagmaal,
byvoorboold die minimum oudordom van die kinders on ‘n
oonvoudigo belydenis.
6. Llturgle
Die Nagmaalsliturgie bohoort aangepas to word cm met
die bevatlikhoid van die kindors rekoning to hou sodat die
gemeenskapskarakter on feeskarakter ook vir hulle op die
voorgrond kan tree.
7. Kategeseboeke
Die inhoud van die katogeseboeko sal dienooroenkomstig
aangepas moot word.
8. Aflegglng van geloofsbelydenls
Daar sal standpunt ingenoem moot word oor die
betekenis, plek en handhawing van die belydenis
aflegging.
9. Opslg en tug
Die rob en die p10k van die opsig on tug sal dien
ooreonkomstig aangopas moot word.
Die AJK hot bogenoemde inligting aan AKLAS dourgogee
om in ag to neem by hulbo besproking on finale
aanbeveling aan die Algemene Sinodo.
In die big van bogenoomdo, bevoeb die AJK by die
Algomeno Sinodo aan om nie kinders tot die Nagmaab toe
baat voordat die nodigo voorbereidings dour die Sinodo
daarvoor getref is nie.
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2.3.12.4 AANBEVELING
indien die Algemene Sinode sou beslult am kinders tot die
Nagmeal toe to iaat, word dit nie geimplementeer voordat die
nodige voorbereldings oor onder andere bogenoemde sake
dour die Algemene Sinode getref Is nle.

2.4.1.1 Bevindlng
Die Algemeno Jeugkommissie hot in 1990 die Algemeno
Sinode versoek am die prosodure vir die toelating tot
belydenisaflegging aan to pas. Die Sinode hot van die
aanbevelings kennis geneem.

2.3.13 KATEGESE EN GEESTELIKE VERSORGING VAN DOWES

Die SJK van Wes-Kaapiand hot versoek dat die AJK weer
hierdie saak in 1994 aan die Aigemone Sinode voorlê.

2.3.13.1 Opdrag van Slnode (672:27.2)
“Die Aigemene Sinode neem kennis van die behoefte
aan geskikte kategetiese handboeke en huipmiddeis om
geestelike versorging aan die dowes te gee. Hy verwys
BYLAE B AS 1990 27.2 na die AKDB en AJK met die
opdrag om in soverre fondse en mannekrag beskikbaar
gestel kan word, aan die hand van die versoeke en
suggesties in die memorandum na die beste van hut
vermoö hieraan uitvoering te gee.”
-

-

2.3.13.2 Werkwyse
Die AJK en AKDB het ‘n ad hoc-kammissie benoem om
aandag te gee aan die voorsiening van kategeseboeke
vir dowes. Sodanige huipmiddels vir dowes is
wereidwyd ‘n Ieemte. Die Ned Geref Kerk is hierin
besig om baanbrekerswerk te doen.
Die projek vorder goed. Werkwinkeis, wat onder meer
saamgestel is uit Ieraars en anderwysers, stel die iesse
en hulpmiddeis op. Die boeke word netjies dour ‘n
rekenaar geset en daarna gebind. Ds Schalk Viijoen en
die personeei van die Instituut vir Dowes in Worcester
spool ‘n leidende en onmisbare rot in hierdie projek. Die
kostes word dour die AKDB en AJK gedeel. Die
boekies word dour die NG Kerk-Jeugboekhandei
versprei. Van die bookies vir kleuters en die junior
kategose is reeds beskikbaar.
2.3.13.3 AAN~EVELING
Die optrede van die AJK word goedgekeur.

Uit die navorsingsresultate van die Tienerc~ndersoek van
die NG Kerk: ‘n Gedragswetenskaplike benadering,
opgestei deur prof RP de Ia Roy van die Universiteit van
Pretoria, word daar tot die volgende govoigtrokkings
gekom:
“In NG kerkkringe heers daar kommer oar die baie tieners
en jang voiwassenes wat na die oponbare aflegging van
die geioofsbelydenis vinnig uit die kerk verdwyn” (bladsy
193).
Die gegewens van die kerksensus dui aan dat die
swakste kerkbywoning van die jeug onder die 18 tot
29-jariges is, dit wit sê na belydenisaflegging. Die beste
kerkbywoning van die jeug kom voor in die
ouderdomsgroep 14 tot 17 jaar. Hieruit kan afgeiei word
dat daar ‘n goeie kerkiike meelewing tat net na
beiydenisaflegging is. Daarna verswak dit drasties. Dit is
‘n onrusbarende tendens.
Hierdie negatiewe gegewens vereis dat stappo gedoon
word am dit te verbetor. Eon van die noodsaakiike
stappe is am die prosedure vir toelating tot belydenis
aflegging to verander.
Die praktyk am ‘n enkele datum vir taeiating tot
belydenisaflegging te he, het die groat nadeet dat dit ‘n
drukgang skep vir die ieraar en die kinders in die
boiydenisklas. Dit kan lei tot vats boiydenisse en onrype
lidm ate.

2.3.14 SER11FIKAAT VIR F1NALEJAARS IN BELYDENISKLAS
2.3.14.1 Opdrag van Slnode (615:2.84.2)
“Die Sinode versoek die AJK am ‘n bosondere
sertifikaat to ontwerp vir katkisante wat hulle katkisasie
en tinalejaar in die belydoniskias voitooi hot. Hierdio
sortifikaat moot dan dour middel van die NG Kerk
Jeugboekhandol aan gemeontes, wat daarvan gebruik
wit maak, boskikbaar gestel word.”
2.3.14.2 Werkwyse
Die “Bewys van valtooiing van belydeniskategese” is
opgestel on word reeds dour taile gemeentes gebruik.
2.3.14.3 AANBEVELING
Die optrede van die AJK word goedgekeur.

2.4 ADV~ES T.O.V. DOOPU DMAATBED~EN~NG
(AJK..REGLEMENT 3.1)

in baie govaile word ‘n belydenis in woorde as voldoende
aanvaar on ward daar nio genoegsaam gelet op die
getuienis wat die katkisant dour sy alledaagse lewe uitieef
nie. Die meeste katkisante is slim genoeg am te weet
wat die mondelinge gotuienis is wat die dominee veriang.
Die daadgetuienis van ‘n katkisant behoart meer aandag
by die ondersoek tat toelating tot belydenisafiegging te
kry.
Die vaorgestelde prosedure is nie die finale apiossing
nio. Knelpunte sal nag voorkom. Gemeentes wat hierdie
voorgestelde prosedure toegepas hot, getuig van die
pasitiewe resuitate wat dit opgelewer hot.
Die prosedure is nie wettiese voorskrifte nie, maar slegs
riglyne wat voigens plaaslike omstandighede aangepas
kan word.
2.4.1.2 Riglyne vir die prosedure

2.4.1 PROSEDURE
AFLEGGING

ViR

TOELAT1NG

TOT

BELYDENIS
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*

1. Formele bebydeniskias-onderrig
Die formeie onderrig in die beiydenisklas word, soos
tans, in die st 9-skooljaar gedoen. Aan die einde van
die betrokke jaar of vroeg in die voigende jaar, kan dit
afgehandoi word. Hierdie voltooiing van die formele
kategese kan gepaard gaan met ‘n funksie waarheen
die ouers en kerkraadsiede uitgenooi word. Die
sertifikaat wat die AJK hiervoor beskikbaar stel, kan ook
hier uitgedeei word.
2. Dienslewering
in die st 1 O-skoobjaar word van die katkisante verwag en
geboentheid gegee om op eie inisiatief verdere getuienis
to lewer van hubie geboof in Jesus Christus en hulle
dienslewering in die kerk, veral in die eie gemoente.
3. Finale toelating
Na ‘n tydperk (‘n kwartaal) wat dour die kerkraad bepaai
word, kan katkisante wat graag beiydenis wil aflê, huiie
aanmeld waarna huile verkieslik individueel voor ‘n
kommissie van die kerkraad verskyn om getuienis van
hulle geboof en diensbaarheid to lower. indien die
kommissie tevrede is, word toelating tot belydenis
aflegging gegee.

Kinderevangelisasie is die bring van die evangolie aan

kerkvreemde, kerklos- en heidense kinders. Die doei is
grootliks om die kinders tot geloof in die drie-enige God
te bring en by ‘n gemeente in to skakel.
*

3 Die Nederduitse Gereformeerde Kerk is al vir baie

jare met albei fasette besig. Die kinderbediening is
gestruktureer in die Junior Kategese en die Junior
Kerkjeugaksie. Hierdie werk is na binne en na buite
gerig. Vroeör hat die Junior Kerkjeugaksie bekend
gestaan as die Kindersendingkrans met ‘n groot kiem
op die uitreiking na buite.
-

Die sendingvisie kry baie aandag by die JKJA maar die
kiem behoort gale te word op die verantwoordelikheid van
die kinders vir hulle maatjies wat nie Christene is nie.
Die Algemene Jeugkommissie hat dus geoordeel dat die
Nederduitse Gereformeerde Kerk ‘n infrastruktuur hat vir
kinderbediening en dat daar nie ‘n behoefte is aan ‘n
organisasie van buite nie.
*

4 Daar kan by die kinderevangelisasiebewogings geleer

word. Die huipmiddels wat gebruik ,word om
boodskap oor te dra, kan deur die kerk benut word.

die

Gobeentheid tot belydenisafiegging word verkieslik voor
die Nagmaalvierings gegee.

in die opleiding van kategete en JKJA-ioidsters behoort
die piek en rol van huipmiddels by die visualisering van
lesinhoude, hersieningspeietjies en aanleer van liedjies
aandag te kry.

4. Kommissie van ondersoek
Die kommissie van die kerkraad behoort die leraar en
waar moontlik die wyksouderling in to siuit. ‘n Skriftelike
aanbeveling van die wyksouderling word ook aan
beveel. Dit is wensiik dat die ouers ook teenwoordig is.

Verder behoort die klem op die pastorale gesprek met
kinders nog meer aandag te geniet in die opleiding van
kategete en JKJA-leidsters.

Katkisante wat op skool nie normaalweg vorder nie of
wat vroeö skoolveriaters is, word op ‘n ad hoc-basis
hanteer.
2.4.1.3 AANBEVEUNG
Die Aigemene Sinode beveel by gemeentes aan dat hulle die
riglyne vir die aengepaste prosedure vlr die sHe van
geioofsbeiydenis beproef en san die AJK kommentaar dasroor
gee met die oog op die nodige aenpassings.
2.4.2 KINDEREVANGELISASIE EN KINDERBEDiEN1NG
2.4.2.1 Bevinding
1 Kinderevangelisasie is tans in die kollig.
*

Talle

persona hat opieiding in kinderevangelisasie in die
buiteland ontvang
veral by Child Evangelism
Fellowship. Ander woon kursusse by in die Strand en
Witrivier. Die Aigemene Jeugkommissie is genader om
hieroor leiding te gee.
-

*

2 Daar

moat

duidelik

onderskei

word

tussen

klnderbedlenlng en kinderevangeilsasie.

Die AJK beklemtoon wear eens dat deegiike opieiding
noodsaakiik is vir allo lidmate wat met kinders work.
*

5 Die

AJK

het

ondersoek

gedoen

na

die

Kinderevangelisasiebediening (KEB): Strand, Aksie Alfa:
Strand, Jeugbediening en Kinderevangeiisasie Oplei
dingsinstituut (KEO): Witrivier, om sinodes biding to gee
oor die bedieninge.
Die AJK het kennis geneem dat Aksie Alfa, KEB en KEO
spesialis-organisasies is ten opsigte van kinder
evangelisasie en nie teen die kerk wib work nie. Huile wib
graag tot diens woes vir die kerk (vgi. KEB se pamfbet
“CEF serves the church”).
Die oploiding van KEO is van hoogstaande gehalte en
gemeentelede kan met vrymoedigheid daaraan deeineem.
Die visie van KEO om die kinders van Afrika to evange
liseer is betekenisvol.
Dr W P J van Wyk is in die Beheerraad van KEO benoem
met die oog op nouer skakeling tussen die kerk en KEO.
*

6 Die

AJK

het

ook

aandag

gegee

aan

die

omvattende

benuttingsmoontbikhede van persona wat vir kinder
evangeiisasie opgelei is.

jeugbedioning in ‘n gemeente. Dit sluit die kategese,
jeugaksies, huisbesoek, jeugbidure (en -biddae),
wyk~byeenkomste, kampe en ander spesiale projekte
in. Hierdie arbeid is grootliks verbondsbediening aan
die doopiidmate en iei hulle tot belydenis van geioof.

Die Sentrum vir Jeugbediening van die Hugenote-Kollege
lei ook persona op vir kinderevangelisasie as deal van die
Diensjaar-vir-Christus-projek.

*

Kinderbediening

is

die

normale
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2.4.2.2 AANBEVEUNGS
1. Die Aigemene Sinode betulg sy weardering vir die opiewing
in klnderevangellsasie en kinderbediening.
2. DIe Algemene Sinode versoek lidmate wat in kinder
evangeilsasle opgeiei Is om hulle dlenste ook In ringe en
gemeentes beskikbaar te stel.
3. Die Algemene Sinode versoek ringe en gemeentes om
opgelelde lidmate In kinderevangeilsasie te ondersteun met die
oog op dienslewering binne sowel as buite die gemeentes van
die Nederduitse Gereformeerde Kerk.
4. DIe Algemene Sinode versoek die AJK om noue kontak met
die KEO, KEB en Aksie Aifa te behou met die oog op ieiding
aan slnodes, ringe en gemeentes.
5. DIe Algemene Sinode verklaar dli as ideaai dat die voiiedige
toerusting van Jeugwerkers en leraars met die oog op
kinderevangelisasie en kinderbedlening deur die kerk se eie
opieldlngsinstansies behailig sal word.
6. Wear aanvullende opleiding benodig word, kan gebruik
gemaak word van KEO en KEB.
2.4.3 JUNiOR KERKJEUGAKSIE
‘n Advieskomitee vir die Junior Kerkjeugaksie vergader
op Aigemene Sinode-viak wanneer nodig. Hierdie
komitee hot onder meer aandag gegee aan die lesse vir
die JKJA. Die voiledige reeks word hersien en
bygewerk.

2.5.2 KLEUTERKATEGESE
Die nuwe handieiding vir kieuterkategese, “Ek is Syne”, is
saam met deskundiges opgestei. Die book bevat wenke
en huipmiddeis vir dertig ontmoetings. Dit vervang die
vorige boeke vir die vier- en vyfjariges.
2.5.3 BELY EN LEWE 1
Die nuwe katogeseboek vir die beiydeniskias, “Bely en
iewe 1”, word in 1995 in gebruik geneem. Na ‘n
situasie-anaiise en navraag by ieraars is die temas
geldentifiseer en ‘n ieerplan saamgestei. Die book bevat
46 lesse. Daar is 19 basisiesse. Die ander iesse is
keuselesse. Dominoes en huiie katkisante stel dus self ‘n
jaarprogram op en besiuit watter iesse huUe gaan
deurwerk. Groepgesprek vorm ‘n wesentlike deei van die
ontmoeting.
Katkisante moot deegiik voorberei en eike aand
Bybeistudie doen om sinvoi to kan deeineem aan die
kategese. Voiledige verwysings word gegee van die
lesse wat in die vorige jaargroepe oor ‘n bepaaide
onderwerp behandel is.
Die verwysings na die
beiydenisskrifte word ook aangedui.
2.5.4 ALTERNAT1EWE GESINSDIENSTE

Die ieidsters doen baio moeite en die Junior Kerk
jeugaksie funksioneer baie goed.

2.5.4.1 Huldlge reeling
Die SJK van Wes-Kaapiand hot die AJK versoek om weer
to besin oor die aanbieding van “kinderkerk.”

Groot bedrae geld word ingesamel aan die hand van
rings- en sinodale projekte.

Die besiuit van die Aigemene Sinode wat hieroor handei,
bepaai die voigende (Handeiinge 1986: 616):

2.4.4 SENiOR KERKJEUGAKS1E
Die Senior Kerkjeugaksie vervui in ‘n groot behoefte. ‘n
Advieskomitee vergader soos nodig am wenke en
advies te bespreek. Die Aigemene Jeugkommissie se
Handleiding vir Jeugbediening is van onskatbare waarde
vir die funksionering van die SKJA. Programsketse
word ook dour die AJK voorsien.

“Waar dit in bepaalde gevalie nodig biyk to woes kan
gemeentes dit oorweeg om die kieuters in ‘n aparte iokaai
to akkommodeer tydens die erediens waar huile versorg
en besig gehou kan word dour vrywilligers met aktiwiteite
soos sang en Bybeiverhale. Die Aigemene Sinode
herbevestig sy standpunt dat aparte eredienste vir
kinders nie aan te beveei is nie.”

Geen algemene konferensie is op Iandswye viak sedert
die vorige Sinode georganisoer nie.

Hiervoigens word aparte eredienste onder goon
omstandighede aanbeveei nie. Die kieuters, dit wil sê
voorskooise kinders, moot siegs besig gehou word met
aktiwiteite en Bybeiverhaie.

in die vyfjaarplan Aksie Voluit vir Christus is in 1992
onder andere gefokus op die Senior KJA. ‘n
Leierskursus is dour die AJK opgestel en beskikbaar
gestel.

2.5 NAVORS~NG, BEPLANMNG, ~NUGflNG EN
VOORUGT~NG TEN OPS~GTE VAN DOOPUD..
MAATBED~EMNG (AJK..REGLEMENT 3.2)
2.5.1 FUNKSIONERING VAN DIE KATEGESE
Die “Eenvormige reels vir die katogeseskole van die
Nederduitse Gereformeerde Kerk” is vervang met die
“Besiuite van die Algemene Sinode en Algemene
Jeugkommissie vir die kategese in die Nederduitse
Gereformeerde Kerk”.
Hierdie pamfiet gee die nodige wenke en rigiyne vir die
doeltreffende funksionering van die kategese.

Die absoluutheid en onbuigbaarheid van hierdie standpunt is nie in ooreenstemming met die sterk argumente
wat daar vir afsonderiiko eredienste vir kinders is nie. Die
besluit van die Sinode hieroor is teikens met ‘n klein
meerderheidstem geneem. ‘n Meer buigsame beleid sal
moor in ooreenstemming met die geldende argumente
wees.
2.5.4.2 BevindIng
Die Sinodebesluit is nie in pas met die tendense in die
praktyk nie. Opnames het bewys dat daar die afgeiope
tien jaar ‘n redeiike toename was van gemeentes wat
afsonderiike eredienste wat op die kinders gong is, reel.
Vir gemeentes met kerkgeboue waar die lidmate nie in
eon erediens geakkommodeer kan word nie, bied die hou
van twee eredienste, waarvan eon gong is op die kinders,
‘n geseende en praktiese oplossing.
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Daar kan geen kerkregteiike beswaar ingebring word
teen gemeentes wat twee eredienste in twee
verskiilende lokale hou nie, solank at die vereistes vir ‘n
erediens nagekom word. Waar een van suike
eredienste moor op die kinders gerig is en lidmate due
‘n keuse het, kan hutle dan saam met huile kinders so ‘n
erediens bywoon. Dit ondervang die ernstigste besware
teen afsonderlike kinderdienste. Hiervoor moet die
Sinodebesluit tog voorsiening maak.
Moderne tendense vereis dat die nodige aanpassings
betyds gemaak moet word. ‘n Absolute rigiede
standpunt in ‘n omstrede saak kan kontra-produktief
wees. Hierdie voorstel gee aan gemeentes die
geleentheid om proefnemings to kan maak en die
nodige evaluerings to doen vir die effektiefste bediening
in plaaslike omstandighede. Die huidige reölings is dat
geen proefneming toegelaat mag word nie.
Die AJK gee deurentyd aandag aan biding ten opsigte
van kind- en jeugvriendelike eredienste.
2.5.4.3 AANBEVELING
Die Aigemene Sinode besiult dat
1. na gelang van piaasiike omstandighede, kerkrade
aiternatlewe eredlenste, gong op gesinne met klein klnders,
meg hou;
2. al die elemente van die erediens no gelang van die
bevatllkheid van die kinders hierin aandag moat kry;
3. die ampte sig bear betrokke moat woes;
4. die dienste nie ten koste van genoegsame tyd vir effektiewe
kategese sat wees nie.

3. JONG BELYDENDE UDMATE

Die Sinode beskou dus die volgendo fasette met
betrekking tot die huwetikspastoraat as van noodsaaklike
belang:
1. Begebeiding omtrent die keuse van ‘n bewensmaat.
2. Die huwetiksvoorbereidingskursus vir voornemende
egpare.
3. ‘n Huwetiksverrykingsprogram vir getroude pare.
in verband met voorgenoemde bestuit die Sinode COOS
votg:
1. Vir die implementering hiervan, beveei die Sinode by
able gemeentos aan dat huble voigens behoefte van
pbaaslike omstandighede so ‘n omvattende program in die
gemeente op vaste grondstag sat aanbied.
2. Die Sinode versoek ook die betrokke kommissles van die
Sinode wat met hierdie sake work, om so gou moontiik
die nodige programme en kursusse in hiordie verband
voor to borei en in die kerk beskikbaar to stel.
3. Die Sinode wit dit aan die drie teobogiese inrigtings vir
oorwoging voortê, of dit nie vir die Departomont van
Praktiese Toobogie moontbik sat woos om sodanige
program van begebeiding in vorband met die huwobiks
pastoraat in hutte curriculum in to work vir die toorusting
van studente nie.”
3.2.1.2 Uitvoering
Die AJK hot ‘n Kursus vir Huweliksvoorberoiding dour ‘n
aantab kundiges laat opsteI. Met die oog op die
Gesinsjaar is die kursus gratis aan obko Sinodato
Jeugkommissie boskikbaar gostet om aan botangstot
bonde predikante en jeugboiors, wat die kursus wit
aanbied, to gee. ‘n Aantab van die kursusse is ook by die
AJK boskikbaar vir persone wat dit graag wit bostot. Die
kosto aan die projok is uit bestaande fondse van die AJK
godek.

3.1 STATOST~ESE GEGEWENS
Die gemiddelde aantal jongmonse per gemeente wat by
die BKJA betrokke is, is votgens die sensusgegowens:
1981
1985
1989
1993

9,28
8,71
12,37
11,20

in sommige sinodate gebiede is daar ‘n styging in die
getat in vergetyking met 1989. Ander sinodale gebiede
toon weer ‘n afname.
Statistieke oor die aantal jong bebydende lidmate wat
nog op skool is, studeer en work, was nog nie
beskikbaar gewees toe die versiag opgestel is nie.
3.2 OPDRAGTE VAN DIE SiNODE 1990
3.2.1 HUWELIKSVOORBEHEIDING
3.2.1.1 Opdrag van Slnode(706:11.4)
~Die Atgemene Sinode is besorgd oor die groot aantai
egskeidings in ons land. In die big hiorvan beskou die
Sinode die pastorale sorg en bogebeiding van mense
met betrekking tot die huwebik van die allergrootsto
betang. Die Sinode is van oortuiging dat hierdie
begebeiding reeds voor die huwebiksbevestiging moot
begin sodat alto fasett~ rondom die huwelik onder
aandag kan kom.

3.2.1.3 AANBEVEUNG
Die Aigemene Sinode keur die optrede van die AJK ten opsigte
van die Kursus in Kuweiiksvoonbeneiding goed.
3.2.2 LOFPRYSING
3.2.2.1 Opdrag van Sinode (6103.17)
“1. Die Atgomeno Sinode stot ‘n ad hoc-kommissie saam
uit bode van die AJK, AKLAS, AKAE on AKE om ‘n studio
to maak met praktiose rigtyno oor die ‘iofprysing’. Die
AJK word as sameroopor aangowys.
2. Die kommissie gee aandag aan die vobgende sake:
2.1 Die tootogiese bogronding van bofprysing.
2.2 Die plek van bofprysing binne on buite die erediens.
2.3 Rigtyne met die oog op die praktiese inkbeding van
die bofprysingsbyoonkoms.
2.4 Lofprysing as deeb van die omvattonde en
gedifferensieerde gemeentebedioning.
3. Aangesion hiordie ‘n spoodeisende saak is, doen die
ad hoc-kommissie versbag aan die ASK wat na bevind
van sake mag handel.”
3.2.2.2 Werkwyse
Die AJK hot as sameroepor opgetree en die ad
hoc-kommissie hot die studio gedoen. Die verstag, sowob
as ‘n verkorte vorslag, is aan die ASK voorgoté wat op sy
bourt aan die Abgemene Sinode vorstag doen.
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3.2.2.3 Bevindlng
Die AJK vind dit jammer dat hiordie saak so onnodig
gesloer hot, aangesien die AJK dit juis as “spoedeisend”
beskou hot. Die AJK het dit ook nodig geag om
uiteindelik ‘n “populêre” weergawo van die versiag,
spesifiek gong op die jeug, op to stel; dit is dour die
ASK in Maart 1994 goodgekeur en word gratis aan
gomeentes beskikbaar gestei. ‘n Moor volledige
weergawe is ook op versoek van die ASK dour die AJK
gepubliseer.
3.2.3 STUDENTEBEDIENING : KATEGORIALE BEDIENING
3.2.3.1 Opdrag van Slnode (610:3.18)
“Die Aigemono Sinode versook die AJK om die
impiikasies van kategoriale bodiening van studente to
ondersoek en die resultate so gou moontiik aan die
AKAE(AKG) dour to gee vir hul ondersoek oor
go meentogrense.”
3.2.3.2 Werkwyse
Die saak is deoglik bestudoor en ‘n voorstei is na die
AKG on ARK deurgostuur.
3.2.3.3 Bevinding
Die ARK hot iaat blyk dat huile nio, in die hg van die
huidige stand van sake, die voorstol kan steun nie en
dat die AJK die saak self aan die Algemene Sinode
moot vooniê. Ton spyte van die reeling dat die AKG aan
gemeontogronse aandag gee, beskou die AJK hierdie
saak as so bohangrik dat hy in elk gevai ‘n aparte
aanbeveling aan die Algemene Sinode wii voorlé.
3.2.3.4 AANBEVELiNG
Die Algemene Sinode keur die volgende reeling ten opsigte van
kategoriale bedlening van students goed:
Studentebediening verg dat ruimte in Die Kerkorde en
bepaiings gemaak word dat gemeentes voigens ole behoefte
eon of albel van die voigende kan kiss:
1. Geografies-kategoriahe grense van ‘n gemoonte (met die oog
op ‘n duidehik omskrewe verantwoordellkheidsgebied vir
bedlening).
2. VoIle ildmaatskap aan persona bulte bepaaide grense van
die gemeento indian so ‘n iidmaat dearvoor aansoek doen
volgens die voigende prosedura;
2.1 die Iidmaat wet sy voile hldmaotskap in ‘n ander gemeente
wil uitoefen, doen skriftelik by sy kerkraad aansoek met
motivering van die redes vir sy aansoek;
2.2 indIan die kerkraad dit goedkeur, versoek die kerkraad die
ander kerkraad deur mlddel van ‘n brief en Insluitlng van ‘n
afskrif van die Ildmaat so brief, om die iidmaat onder sy sorg te
neem;
2.3 indian die ander kerkraed dit ook goedkeur, word die
iidmaat se bewys van lldmaetskap oorgeplaas en word die
iidrnaat per brief daarvan in kennis gestel;
2.4 dearna berus die verantwoordellkheld by die ildmaat om
horn by die gemeente in wie se sorg hy gepiaas is, eon te meld;
2.5 van ai sodanige gevahie word skriftellk eon die ring/rings
waarln beide kerkrade val, kennls gegee;
2.6 hierdie is nie grenswysiglng nie, maar ordeilke vergunnlng
aan bepaaide lidmate.

3.3 ADVIES TEN OPS~GTE VAN JEUGBEDIEMNG
(AJK..REGLEMENT 3.1)
3.3.1 STUDENTEBEDIENING
3.3.1.1 Jaarllkse konferensies
Die AJK ondersteun en subsidioer die jaaniikso
studentoloraans-konferonsies wean ‘n verskeidonhoid
tomes aangespreek en praktieso gemeonto-ervaring
uitgeruii word. Die AJK beskou dit as noodsaakhik dat die
bedieningservaning tussen hierdie groep gespesiahiseendo
gemeentes uitkning. ‘n Uitnodiging om dit by to woon,
word ook gong aan leraars wat ander homogene
jeuggroepe bedien, byvoorbeold in die NG Kerk-famihie,
susterkerko en die kapelane van opleidingskoiiegos van
die SAW, SAP on verpioogstons.
‘n Jaanlikse studentoioierskonferensio word dour ‘n
pIaasiike studentegemeonte goreöh. Die AJK onderstoun
on subsidieer ook hierdie konferensie. Die daarstehling
van Byboistudiemateniaah biy hoog op die prioritoitsIys.
Die bostaando 29 gidso in die Bybolkorrooks is
onontboeniik om juis yin die piaasiike vorskoidonhoid to
voorsion.
3.3.1.2 Bedheningsrlglyne
Studenteiidmate word ai hoe moor gespesialisoord
bedien in homogono studentogemeontes. Die volgende
bedieningsbeginseis is geldend:
1. Die fokus bly op die individuele student on olkeen
word as bosookpunt bodien.
2. Die kiem op die Woord is kenmorkond, met
Byboistudiogroope as die omvattondste aksie in elks
gomoente.
3. Ondeniingo koinonia word gobou as die atmosfeor
waarbinno venandening en grooi ton beste plaasvind.
4. Leraars fokus venai op toorusting van lidmate
(persoonlik groei, ampsvorming en dionsvaardighode) as
eon van die knitiese suksesfaktore.
5. Diens en venal uitnoikaksies boheef tans ‘n bosondeno
ontpioffing in studentegeledene. ‘n Groot getal studento
antwoord jaaniiks die nooping om die ovangohio uit te dna
on kan dit in huiho nodohik onverbonde lewensfase
makiiken doen, soils yin ‘n jean of moor voityds as
Diensjaar yin Chnistus.
6. Die bodioning moot buigbaar woos wat uitenlike
vormgowing betref om offektief die verandonende
jongmens to beneik, byvoorboehd ‘n baie infonmeie
gomoentestyl, sang en ampswenk.
Tog besef
studontekerkrade steeds die groot roeping dat ‘n
studontegomeonto ‘ri “dourgangsgomoonte” is wet
hoiensvonming doen om die kerk in die broê to dien.
Lidmato word dus so bedien dat huhhe oerste ervaring as
soifstandigo lidmato ‘n gooie basisvonm met hoe
standaande wat yin daaropvoigende gomeentos tot
voordooh kan woos.
3.3,1,3 Toekomsllge uitc~qings
Die vinnige veranderend~ landsituasie meek dit mooihik
om von vooruit to bephan. Tog kan die voigende as
uitdagings voorsion word:
1. MuIti-kulturaiiteit as
studentebodiening.

konteks

on

stylbopalor

on
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2. Die taak om die uitreikaksies te fokus op die
belangrikste take en areas vir God so koninkryk binne
en buitolands.
3. Die handhawing van effektiewe bediening met meer
beperkte finansiële middeie.
4. Bediening van moor opleidingsgroepe as die
tradisionele univorsiteite, kolloges, technikons en
beskermingsdienste.
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3.4 NAVORS~NG, BEPLANN~NG, ~NUGTDNG EN
VOORUGT~NG (AJK- REGLEMENT 3.2)

3.4.6 WERKWINKEL GEESTEUKE MUSDEK
Die AJK hot inisiatiof geneem in die beplanning en
aanbieding van ‘n Werkwinkel insake goestelike Musiek
vanaf 31 Mel 2 Junie 1991 to Potchefstroom. Jong
monse, musici en ieraars vanuit verskeie sinodale
gebiede is saamgotrek om to besin oor die geestolike
sang en musiek soos veral dour die jongmens van ons
dag bedryf. Die AJK hot by die SJK’s aanboveoi om in
samewerking met die plaaslike sinodale kommissie wat
eredienssako hanteer, ‘n musiekkonferensie op voetspoor
van die werkwinkel to Potchefstroom to reel.

3.4.1 KAMPAKS1ES

4~ OPVOEDDNG EN ONDERWYS

3.4.1.1 Behoefte
Die AJK is besig met ondersoek na die aanbieding en
betor benutting van kampe en staptoere. In Augustus
1994 word DV ‘n werkwinkoi met vorteenwoordigers
vanuit al die sinodes gehou, waartydons gedagtes
uitgoruil en beplanning, meer sposifiek gong op
skoolveriaterskampe, gedoen sal word.

4.1 ONDERWYSKUND~GES

-

4.1.1 Behalwe die lode van die AJK wat in die
Subkommissie yin Opvoeding en Ondorwys (SOO) dion,
is onderwyskundiges gekoopteor om in die SOO en AJK
to dion naamlik
*

3.4.1.2 AANBEVEUNG
Die Aigemene Sinode keur die optrede van die AJK good en
vorsoek dat die resuitaat van die ondersoek na die sinodes,
ringe en gemeentes deurgestuur word.
3.4.2 VAKANSiEOORDBEDIENING
Die AJK het met die ACSV geskakel oor nouer
samewerking ten opsigte van vakansieoordbediening,
veral in verband met die sake soos toerusting,
handleidings wat gebruik word, samewerking in
sinodalo verband en finansiële huip. Die SJK’s is
versoek om, indien die behoefto daar is, met die ACSV
te skakel oor raakpunte met betrekking tot
vakansieoordbedioning.

*
*

prof C G do Vrios (Stoilenbosch)
dr J M Jooste (Pretoria)
dr J A van Niekerk (Kroonstad)

Met die huidigo rasionailsering dour die AJK gaan daan
voortaan slegs eon onderwyskundige in die SOO en AJK
dien.
4.1.2 AANBEVEUNG
Die Aigemene Slnodo betuig sy opregte dank en waardering
teenoor die onderwyskundiges wet huiio kundigheid dour die
Jare op ‘n onbaatsugtlge wyse ten dienste van die kerk stel.

4,2 OPDRAG VAN D~E S~NODE 1990
4.2.1 BYBELONDERRIG EN BYBELKUNDE

3.4.3 OPLEIDBNG VOLTYDSE JEIJGWERKERS
Daar bestaan ‘n skakelkommissio tussen die AJK en die
Sentrum vir Jeugbediening (Wellington) sodat die AJK
ten voile op die hoogte is met die werksaamhede van
die Sontrum. Die AJK help ook finansieei om die kostes
aan die Sentrum to help dek. ‘n Volledige vorsiag in
verband met die Sentrum vir Jeugbediening word dour
die Hugenoto-Kollege aan die Algemeno Sinode
voorgelé.
3.4.4 BKJA ALGEMENE KONFERENSIE 1992
‘n Algemene Konferensie vir die belydende korkjeug is
vanaf 1-3 Mel 1992 te Maselspoort, Bloemfontein,
gehou met as tema: Chrlstenwees ‘n fees! Die doel van
die konferensie was om aan die jongmense die
geloontheid te gee om mekaar to inspireer en by
mekaar te leer hoe om Christonwees in die praktyk uit to
loof. Met hierdie inspirasie en kennis moos die
jongmenso toruggaan om hulle plaaslike BKJA verder
uit to bou. Ongelukkig hot slegs 225 jongmonse die
geleenthoid benut.
3.4.5 JEUGPROF1EL: MEETINSTRUMENT
Die AJK het ‘n meetinstrument ten opsigte van die
jougprofioi in.die gemeento opgestel en na al die SJK’s
dourgestuur vir vordoro versproiding na die nirige on
gemeentos.

4.2.1.1 Opdrag von Sinode (611:4.7)
“Die Algemene Sinode dra dit op aan die AJK om die
plek, funksie, inhoud on noodsaak van Bybeikunde,
Bybelonderrig en die iewensboskoulike fasotte in die
skoolkurrikulum in ‘n nuwe onderwysboieid to ondersoek
met die oog op inspraak en bedinging daarvan met die
onderwysoworhede.”
4.2.1.2 Werkswyse
Die Subkommissie yin Opvoeding en Ondorwys hot saam
met ondorwyskundiges ‘n deeglike studio van die saak
gemaak en venskeie memoranda hot die hg gosien.
Die volgende porsvorklaring is op 12 Maart 1991 uitgoreik:
Die Algemene Jougkommissie van die Noderduitse
Gereformeerde Kerk hot daanvan konnis geneom dat die
plok van Bybelonderrig as solfstandige yak in die breë
skoolkurrikulum tans onder oorweging is on dat die
voortbestaan van Bybelkunde ook in gedrang gokom hot.
In hierdie verband wys die Jougkommissie van die
Aigomene Sinode daanop dat die Noderduitse
Geroformeerde Kork nog altyd die plek van Bybelonderrig
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as selfstandige yak in die skoolkurrikulum ondersteun
het en dat hy horn beywer het vir die instelling van
Bybelkunde as akademiese yak.

“In die Christelike skool moet Bybelonderrig aangebied
word. Dit vorm die basis waaruit die ander lewens
opvoedingsvakke gesien rnoet word.”

Die Algernene Sinode het tydens sy sitting in 1990, sy
steun vir die huidige hantering deur die volgende twee
besluite bevestig:

Die jongste inligting waaroor die SOC beskik, is:

1. Die Algernene Sinode versoek die staat orn opnuut
die versekering te gee dat die Woord van God steeds ‘n
sentrale plek in die onderwys sal geniet, dat die
onderwys Christelik en kultuurgedifferensieerd sal bly.
2. Die Algemene Sinode spreek sy dank en waardering
uit teenoor die owerheid vir die huidige onderwysstelsel
waarin Bybelonderrig ‘n verpligte yak vii alle kinders van
st 2 tot 10 is en vir die ruimte vir alle kinders orn
Bybelkunde as ‘n keusevak vir eksarnendoeleindes te
kan kies.
Die Algemone Jeugkomrnissie neern daarvan kennis dat
‘n finale besluit oor die voortbestaan van Bybelkunde en
die plok van Bybelonderrig in die breö kurrikulum nog
nie genoem is nie en versoek die owerheid daarom
ernstig dat hy kennis neem van bogenoemde besluite
en dat die Nederduitse Gereformeerde Kerk eers geken
sal word, voordat ‘n finale besluit geneem word.
Aan die hand van sy studie en die persverklaring wat
uitgereik is, het die SOC in 1991 besoeke afgelê by
*

rnnr PJ Clase, Minister van Onderwys en Kultuur,

Adrninistrasie Volksraad;
rnnr JDV Terbianche, Superintendent-generaal van
*

Onderwys, Administrasie Volksraad;
di HJS Stone, Superintendent-generaal
*

van

Onderwys, Administrasie Volksraad;
mnr LA Pienaar, Minister van Nasionale Opvoeding;
mnr PG Marais, Minister van Onderwys en Kultuur,
*
*

Administrasie Volksraad.
4.2.1.3 Bevlndlng
Uit die studie en samesprekings het die volgende
duidelik geword:
*

1 Religieuse

onderrig

sal

deol

uitmaak

van

‘n

bepaalde groepering van vakke. ‘n Gemeenskap sou ‘n
kouse kon uitoofen ten opsigte van wafter religie hulle in
hulle skool wil laat onderrig. Bybelkunde sal steeds
dee! van ‘n vakpakket wat leerlinge kan noom, uitmaak.
*

2 Die skool kan net die verbondsverpligtinge van die

ouer ondersteun, maar nooit oorneem nie.
*

3 Die moontlikheid bestaan dat in sommige vakke

1. Die voorgestolde kernonderrigprogram vir Bybel
onderrig word reeds deur al die departemente toegepas
en geImplementeer.
2. Aanbevelings ten opsigte van die kernonderrigprogram
is gemaak ten einde Bybelonderrig meer sinvol te maak
binne die Lewensopvoedingsprogram.
3. Bybelonderrig het ‘n besondere rol te vervul in die
Lewensopvoedingsprogram in die verwerwing van
lewensvaardighede.
4. In die geheel gesien, hang die kernonderrigprograrn vir
Bybelonderrig ten nouste saam rnet dit wat die
Lewensopvoedingsprograrn wil wees.
5. Lewensopvoeding bestaan ult die volgende
kompononte:
Bybelonderrig;
Burgerskap-opvoeding;
Kunste-opvoeding; Loopbaanoriontering; Persoonsop
voeding; Liggaamlike Opvoeding. Die doel met die
Lewensopvoedingsprogram is om die nie-eksamenvakke
in ‘n sambreelprogram te koördineer, maar dat elke yak
outonoom sal funksioneer.
Die kerk het intussen ook kennis geneem van die
Independent Forum for Religion in Public Education so
standpunt (gedateer 28 Februarie 1994) waarin
Bybelkunde bepleit word as ‘n opsionele eksamenvak op
sekondêre skooMak. Bybelkunde word een van ses of
meer vakke waarin die verskillende godsdi~nste
bestudeer word. Godsdiensonderrig word bepleit as ‘n
oksamenvak vir alle skooljare woarin
1. kinders hulle eie godsdiens kan bestudeer op ‘n
nie-proselietmakende en nie-kategetiese wyse
2. kinders bewus gemaak word van ander religieê en
tradisies van mede Suid-Afrikanors
3. dit wat vir die lewenservaring van die leerlinge
relevant is en met lewensvraagstukke verband hou,
aangebied word.
Dit is duidelik dat die toekoms van Bybelondorrig kommor
wek. Indien Bybelonderrig getermineer sou word, sou dit
baie moeilik weer ingestel kon word.
4.2.1.4 AANBEVELINGS
1. DIe Algemene Sinode herbevestig die noodseak van
BybelonderrIg as ondorbou van ‘n opvoedlngsprogram aan sy
verbondsklnders en versoek die AJK om steeds daarvoor to
boding.

slegs ‘n raamwerkkurrikulurn gegee word wat dan
verder deur die ouergemeenskap van ‘n spesifieke skool
gevul kan word.

2. DIe Algemene Sinode spreek dlt as sy oortuiglng ult dat
Bybelkunde as eksamenvak bly voortbestaan en as toelatings
verelste vir bepaalde studio rlgtlngs moot bly.

Tydens die werkwinkel oor “‘n Nuwe onderwysbodeling
die kerk se antwoord” wat in Februarie 1993 gehou is, is
die volgende besluit geneem:

4.3 TOEKOMS VAN ONDERWYS

-

In die hg van die veranderende situasie is die volgende
sake van wesenlike belang en verdien die aandag van die
Sinodo:
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4.3.1 BEDINGING VIR CHRISTEUKE ONDERWYS
4.3.1.1 Bevindlng
Oor baie jare hot die kerk boding vir Christelike en
kultuurgorigto onderwys aan sy vorbondskinders. By
die skryf van hierdie versiag is die toekoms van
Christelike en kultuurgerigte ondorwys in die nuwo
Suid-Afrika in die woogskaal. ingryponde vorandoringe
vind tans plaas.
Die kerk sal vera! dour die Algemeno Jougkommissie en
in besonder die Subkommissio vir Opvooding en
Onderwys aflos in die stryd moot werp on voortdurend
boding om to vorsokor dat ouers die reg sal he om hulle
kinders in skolo met ‘n Christelike en kultuurgerigto
grondsiag to laat opvoed. Om dit to bewerkstellig, sat
die kork moot boom en boplan on goreoldo kontak met
die onderwysoworhode moot he.
4.3.1.2 AANBEVEUNG
Die Aigemene Slnode versoek die staat om ruimte to skep vir
die skoie met ‘n Christelike en kultuurgerlgte grondsiag waarin
die Woord van God steeds ‘n sentrale plek sal genlet.
4.3.2 BEPAUNGS VAN DIE GRONDWET WAT DIE ONDERWYS
DIREK OF INDIREK RAAK
4.3.2.1 Akte van Fundamentals Regte
Artikel 14, wat handel oor “Godsdiens, goloof on
opinie”, bepaal onder meer dat godsdiensbeoefening in
staat of staatsondorsteundo instollings kan geskiod mits
sodanigo godsdiensbeoefening op ‘n billiko grondslag
geskied on die bywoning daarvan vry en vrywillig is.
Artikol 32 handel pertinent oor die onderwys en bepaal
onder moor dat waar dit uitvoorbaar is, onder
wysinstellings gebasoer op ‘n gemeenskapliko kultuur,
taal of godsdions tot stand kan kom met dien vorstando
dat daar goon diskriminasie op grond van ras of goloof
sal woes nie.
4.3.2.2 Oorgangsbepallngs
1. Die nasionale rogoring, on waar van toepassing, die
provinsialo rogorings, verandor nio die rogto, bovoegd
hede on werksaamhodo van boheorliggame, bestuurs
liggamo of soortgelyke owerhode van:
*
*

dopartemontele primêro on sekondêro skolo;
staatsonderstoundo primére en sekondére skolo; on
universiteite on technikons

kragtons wotte wat onmiddollik voor die inworkings
troding van hierdie Grondwot bostaan hot nie, tonsy ‘n
ooreenkoms wat voortvioei uit bona fido-ondor
handoling, met daardie liggame beroik is en redelike
konnis van enige voorgestoido vorandoring gogee is.
(Artikel 247>
2. Die vorantwoordoliko regoring moot fondse aan
departemontole, gemoonskapsbohoorde on staats
ondersteundo primére on sokondêro skole op ‘n billike
grondsiag voorsion. (Artikel 247)
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4.3.2.3 VerantwoordelIkhsde van
stellings

onderskeIe

owerheidsin

1. Die Sontrale Viak
1 .1
Die sentrale regering is verantwoordelik vir
aangeloonthede insako universiteits- on technikon
oploiding.
1.2 Die sentralo rogoring kan beheer oor skolo-onderwys
in provinsios verkry oor sake wat:
1

*

nie doeltroffend deur provinsiale wotgewing gereöl

kan word nie;
*

2 goreöl on gekoordineor moot word om eenvormigo

norma en standaarde wat algomoen goldend is, to
verseker;
*

3 in die ondorskoie provinsios op golyke wyse hantoor

behoort to word. (Artikel 126)
2. Die provinsiale vlak
Die Provinsiale Wotgower hot konkurronte bevoogdheid
met die Parlemont om wotte vir die provinsio to maak oor
opvoeding op allo vlakke, met die uitsluiting van
univorsitoits- en tochnikonopvoeding.
3. Die plaaslike owerheidsviak
‘n Plaasiiko regering moot, in die mate wat enige
toopaslike wet bepaal, voorsioning mask dat alle persono
wat binno sy regsgebied woonagtig is, toegang hot tot
onder moor opvooding, mits sodanige diens op ‘n
handhaafbare wyse vorskaf kan word en finansieel on
fisies uitvoorbaar is. (Artikel 175)
4.3.3 BELANGRIKHEID VAN STREEKREGERINGS
4.3.3.1 Bevlnding
Dit blyk dat stroekregorings in die toekoms daartoe
aanleiding sal gee dat belangrike insette ton opsigte van
die onderwys op plaasiiko vlak gemaak gaan word.
Bedinging vir die doolstollings wat die kerk vir die
ondorwys san sy verbondskinders nastreef, sal duo op
streek- en plaasiike vlak godoon moot word. Hiorin kan ‘n
organisasie van die drie Susterkerko, soos die
lnterkerkiiko Kommissie vir Opvooding en Onderwys
(IKOO), op plaasiiko vlak saam met die kerke van die
Nod Goref Kerkfamilie ‘n deurslaggowende rot speol.
4.3.3.2 AANBEVEUNG
Die Algemene Sinode beklemtoon die beiangrlkheld daarvan dat
die plaaslike gemeenskap deur slnodes, rlnge en kerkrade
toegerus meet word am op streaks- en pIaasIike vlak met die
nodige kundlgheld op te tree om vir ChrlstelIke godsdiens in
skole te beding. ‘n interkerkiike Kommissie vir Opvoedlng en
Onderwys op plaasllke viak seam met die kerke van die Ned
Geref Kerkfamille ken hlerln ‘n beduldende rol speel.
4.3.4 STAPPE TER REAUSERING VAN CHRISTEUKE ONDERWYS
4.3.4.1 Werkwinkei oor Christeilke onderwys
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‘n Werkwinkel oor
kerk se antwoord”
Pretoria gehou.
referate te lower.
gesien:

“Die nuwe onderwysbedeling
die
is van 12 tot 13 Februarie 1993 te
Onderwyskundiges is genooi om
Die program hot soos voig daaruit
-

1. Die kerk so standpunt oor Chnistelike onderwys
Prof JA Heyns, Assessor, Algemone Sinodabe Kom
missie, Ned Geref Kerk.

‘n Studiekommissie is saamgestel om in besonder
aandag to gee aan die vraag hoedat die ruimto wat vir
Christelike onderwys goskep word, ten beste benut kan
word. Die bevindinge van die studiekommissie word aan
‘n kongres vir bespreking voorgole, waarna aan sinodes,
ringe, gemeontes en ouers biding gegee word in bolang
van Christelike onderwys.

-

2. Die veranderendo situasie in die onderwys Dr HJS
Stone, Superintendent-genoraal van Onderwys, DOK.
-

3. Die grondwetliko scenario ten opsigte van die
Onderwys
Adv JG Pninsioo, Adjunk-direkteun, Fede
rale Ondenwysnaad.

4.3.4.3 Bedingbng vir Christelike onderwys dour verskeie korke
Dit hot noodsaaklik geword dat al die Christebike kerke in
die RSA ook gesamentiik vir Christeilke onderwys
boding. ‘n Versoek om so ‘n gesamentlike strategie to
beplan, is tot die Aigemene Sinodale Kommissie (ASK)
gong. Die ASK hot die versoek gostoun en die SOO
versook om sodanige gesprok to reel.

-

4. Die kenk se stnategie ten opsigte van die
grondwetiike scenario Prof JM Potgietor, Departement
Privaatreg, Regsfakuiteit, Unisa.

‘n Gesprek met aile Christebike kerke en ander instansies
met die oog op die bevordering van Christelike onderwys
en die uitbou van vennootskappe, word tans beplan.

-

5. Moonthike toekomstige onderwyspatrone
Ds JJ
Keyter, Voorsitter, Subkommissie Opvoeding en
Onderwys.
-

6. Die kerk se rol binne toekomatige ondenwyspatrone
Ds JJ Keyter, Voorsitter, Subkommissie Opvoeding en
Onderwys.

-

7. Die roispelers in die toekoms van die onderwys
Prof JL Beckmann, Fakulteit Opvoedkunde, Universiteit
van Pretoria.
-

8. Die kerk so taak ten opsigte van die rolspolers in die
ondenwys Prof CG do Vnies, Fakulteit Opvoedkunde,
Universiteit van Stelbenbosch.
-

4.3.4.4 Toerelkonde staatsubsidiëring vir onderwys
Dit is die verklaarde beboid van die kerk om nie private
kerkskole to stig nio. Indien die onderwys egter so sal
ontwikkol dat die beieidstandpunte van die Nederduitse
Gereformeerde Kerk ton opsigto van die onderwys nie
moor in die staat- of staatsondersteunde skolo verreken
kan word nie, sal die kerk goon ander opsie he as om
private Christeiike skole to oorweeg nie.
4.3.4.5 AANBEVEUNG
Die Aigomene Sinode versoek die owerhebd om private
kerkskobe, Indien dit vir die kerk deel sou word van die antwoord
op die onderwysvraagsiuk, so te hanteer dot toereikende
staatsubsidiëring toegestaan word sodat elks ouer wet dii
verkles, In die posisie sal woes om vlr sy kind Chrlstelike
onderwys to versekor.

4.4 TOERUST~NG VAN OUERS
In die besprokings is daar indringend gekyk na die
huidige knelpunto en watter antwoorde die kerk kan
bied om te verseker dat onderwys ook in ‘n nuwe
onderwysbedeling Christelik sal bly.
Nie minder nie as 40 besluite is geneem waarin die
standpunt van die Nodorduitse Goroformeerdo Kerk
verwoord word, oor die bedinging vir Christelike
onderwys, die verskiilende skooltipes, toerusting van
ouers en onderwysers on onderwysersopleicling.
Hierdie besluito is aan die tor sake onderwysinstansios
vir vordore aandag deurgogee.

4.4.1 KURSUS OOR OUERLEIDING
‘n Kursus vir ouers oor gesag en dissipline is gereed
gemaak. Die kursus is in A4-vorm in ‘n leer beskikbaar
gestel aan SJK’s, vroueaksies, ouerverenigings, enso
voorts.
4.4.2 KURSUS OOR GESLAGSOPVOEDING
Saam met Bybolkor hot ‘n kursus, “ABC vir ouers”, oor
die ouer so algemeno geslagsopvoeding aan sy kind, die
hg gosien.
Opvolgkursusse oor geslagsopvoeding
volgens spesifieke oudordomsgroepe hot ook reeds
verskyn.

4.5 WAARDER~NG V~R ONDERWYSKORPS
4.3.4.2 Onderwyskongres
Die voranderende situasie ten opsigte van lands- en
streekregerings hot dit noodsaaklik gemaak dat opnuut
besin sal word oor die plek on funksio van Christelike
onderwys in die nuwe staatsbedeling. Op inisiatief van
die Intorkerklike Kommissie vir Opvoeding en Ondorwys
(iKOO) die Federasie van Afrikaanse Quorvorenigings
(FAQ), en die Vereniging vir Christelike Onderwys
(VCHO), is geskakel met ander rolspelors wat hierby
belang hot.

4.5.1 AANBEVELING
Die Algemene Sinode spreek sy hoe waardering ult teenoor die
groot aantai Chnisten-onderwysieiers, -dosente en onderwysers
wet die onderwys onbaatsugtlg dlen en daarmee huile
Christenskap daadwerklik in die onderwys uitbeef.
-

4.6 SATAMSME
Die noodsaak vir moor inligting oor die probleem van
Satanisme word ahlorweö besef. Die Subkommissie vir
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Opvoeding en Onderwys hot kundiges versoek orn ‘n
brosjure in die taal van die tiener voor te berei wat aan
horn die basiese inligting gee en op die gevare wys. ‘n
Gratis brosjure is beskikbaar by die N G Kerk-Jeug
boekhandel, Bloemfontein.

4.7 VERSLAG VAN D~E ~NTERKERKUKE
KOMM~SS~E V~R OPVOED~NG EN ONDERWYS
QKOO)

*

Die IKOO so afvaardiging het dit sterk onderstreep dat
die Afrikaanse kerke se belang in die onderwys ‘n
gevestigde belang is wat ten alle koste beskerm moat
word betreffende die Christelike, kultuureie- en
moedertaalbeginsels.
Daarorn is dit vir die IKOO
belangrik om varteenwoordiging in die NOOF to probeer
kry.
*

4.7.1 SAMESTELUNG
Die IKOO bestaan uit verteenwoordigers van die drie
Alrikaanse Susterkerke. Die Nederduitse Gereformeer
de Kerk word verteenwoordig dour die Subkornmissie vir
Opvoeding en Onderwys van die AJK asook ‘n
verteenwoordiger van elke sinode. Hierdie is ‘n
besparing aangesien elke sinode voorheen dour twee
lede verteenwoordig is. Die gebruik hot ontstaan dat
die lode 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 Nederduitse Gereformeerde
Kerk, sover moontlik, uit eon mend by die
IKOO-vergadering kan praat.
Molding moet hier gemaak word van die hartlike
samewerking tussen die dna Susterkerke op hierdie
gebied. Navorsing word tans godoen oor die positiewe
invloed van die lKOO op die onderwys.
4.7.2 BEDINGING IN BELANG VAN CHRISTEUKE ONDERWYS
4.7.2.1 Kommentear op die Onderwysvornuwingstrategle~.
dokument
Die dokument is deeglik bestudeer en die lKOO se
komrnontaar is aan die Departernent van Nasionale
Opvoeding gestuur. Die hooftrekke van die kommen
taar was:
*

1 Die onduidelikheid in die gebruik van sekere

begrippe is uitgewys.
*

2 Ruimte vir die iewensbeskoulike aangeleenthede

moat te alle tye binne die formele onderwysstruktuur
gelaat word vir diegene wat dit verkies
sonder
finansiêle benadeling.

1 Nasionale Onderwys en Opleidingsforum (NOOF).

2 Die toekoms van onderwys.

Die persone met wie gespreic gevoer is, hot dit
beklemtoon dat dit vir hulle steeds ‘n hoö prioriteit is dat
die Christelike, kultuurgerigte en moedertaal- onderwys
ook in ‘n nuwe bedeling sal bly voortbestaan vir alrnal wat
dit sou verlang.
4.7.2.3 inskakellng by Nasionale Onderwys. en Opleldlngsforum
(NOOF)
Die lKOO het aansoek gedoen om toelating tot NOOF te
kry en hat die stigtingsvergadering bygewoon. Hierop
hot NOOF die IKOO versoek om ‘n motivering vir
lidmaatskap te gee. Die motivering is op 13 Julie 1993
aan die NOOF gestuur. Op 18 Januarie 1994 is ‘n faks
ontvang om to sê dat die aansoek afgewys is.
Die IKOO gee verdere aandag aan die saak
4.7.2.4 Onderhoude met Terslöre Onderwyslnrigtlngs
Hoewel ouerinspraak in tersiêre onderwys veel moeiliker
is as in pre-tersiêre onderwys, is dit vir die verbondsouer
baie belangrik om ook hier dour sy inspraak to verseker
dat die tersiére onderwys nie vreemd is aan die
opvoeding wat in die ouerhuis plaasvind nie.
Onderhoude is tot dusver met die rektore en personeel
van die Universiteit van Pretoria, Randse Afrikaanse
Universiteit, die Technikon Pretoria en die Onderwys
kollege Pretoria gevoer.
Die afvaandiging van die IKOO is by al hierdie
onderhoude hartlik ontvang. Die versekering is gegee
dat hiordie instansies ‘n hoö premie op die goes en rigting
van die opvoeding plaas wat aan die kerk ruimte bied vir
sinvolle insette.

-

*

3 Behalwe die derde viak van bestuur (plaaslik) moot

die ouer en ouerverenigings so plek en betekenis op
eerste en tweede viak duideliker uitgespel word.
4 Dit is duidelik dat die afwenteling van gesag na die
piaaslike gemeenskap groot verantwoordelikhoid vir die
kerk inhou.

4.7.2.5 Onderhoude met Tegnlese inrlgtlngs
Gesprekke is gevoer met verteenwoordigers van die
Federasie van Tegniese Kollegos (FEDTEK) en die
Vereniging van Tegniase Kollegehoofde (VTKH) in belang
van Christelike Onderwys in die onderrigprogram van
tegniese kolleges.

*

4.7.2.2 Onderhoude met onderwysowerhede
Die Dagbestuur van die IKOO hot onderhoude gevoer
met
*

mnr PG Marais, Minister van die Departement

Onderwys en Kultuur, Administrasie:Volksraad, en
dr EH Davies, Hoof Onderwyskoördineringsdiens.
*

Uit die gesprekke hot veral die volgendo na yore gekom:

4.7.3 ONDERWYSERS UIT DIENS GESTEL
4.7.3.1 Die lKOO hot basin oor die posisie van die
onderwyser in die moeilike omstandighede wat tans
ondervind word, met besondere aandag aan die jong
onderwyser wat nia work kry nie, en diagene wat uit diane
gestel is.
Daar is besluit am die volgende mosie aan al die
amptelike mondstukke (blaaie/tydskrifte) van die onder
wysprofessie asook die van die Afrikaanse kerke to stuur,
naamiik:
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*

1 Die 1KOO is diep bewus is van

die benarde posisie van baie onderwysers wat
vanweè rasionalisasie uit diens gestel is;
die moeiiike omstandighede waaronder onderwysers
daagiiks voortgaan om huile onderrig- en opvoedings
taak te verrig.
-

-

*

2 Die iKOO spreek sy opregte dank en waardering uit

vir die korrekte en professioneie wyse waarop ons
onclerwysers voihard in die uitvoering van hulle roeping
om die jeug van die kerk en die yolk tot Christelike
voiwassenheid te begelei.
*

3 Die iKOO roep sy iedekerke en meewerkende

sinodes op om vir die ganse onderwyserskorps
voihardend en voortdurend ernstige voorbidding te doen.
4.7.3.2 AANBEVELING
Die Aigemene Sinode betuig sy opregte meegevoel met taile
onderwysers wat weens die moeilike finansiële omstandighede
uit diens gestei moes word en verseker huiie van sy
voorbidding en ondersteuning.
4.7.4 PREPRIMÔRE ONDERWYS
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4.7.5.2 AANBEVEUNG
1. Die Aigemene Sinode spreek horn uit ten gunste van die
voortgang van Christeiiko vokonderrig.
2. Orn to verseker dat Christeilke vakonderrig In die onderwys
eon sy verbondskinders tot sy rag kom, versoek die Aigemene
Sinode die kerk orn voort to goon mot die worwing en
ondersteuning van Christenonderwysers.
4.7.6 INTERKERKUKE HANDBOEKKOMMISSIE (iKilK)
Die 1KOO hot besiuit dat die IKHK wet vir baie jare
bestaan hot en toe getermineer is, weer in die lowe
geroep moot word. Die onsekerheid in verband met die
toekoms van Christehike onderwys in die RSA bring die
behoefte weer stork na yore dat handboeke of
handloidings geskryf word om onderwysers toe to rus en
to help om Christeiike vakonderrig to bevorder.
4.7.7 DAGMOEDERSORG
Die lKOO hot besin oor die
dagmoedersorg on soos volg besiuit:
*

behangrikheid

van

1 Die iKOO onderskryf die noodsaak dat dag- en

koshuismooders met die nodige opvoedingsvaardigheid
toegerus moot woes.
2 Die IKOO skop op ahlo moonthike maniere ‘n khimaat
*

4.7.4.1 Die iKOO het bewus geword van die onsekoro
toekoms van propriméro skolo in die hg van die feit dat
daar in baio onderwysdepartemente geen finansiöie
voorsioning meer vir preprimêre onderwys is nie.

waarin die nood on behoefte aan opioiding van dag- en
koshuismoedors onder aandag van die gomoenskap
gobring word.
Hiertoe kan die plaashiko lKOO ‘n
belangrike funksie vervul.
3 Die iKOO stel seam met die Tochnikon ‘n kurrikulum
*

Die 1KOO is van oortuiging dat private instansies tot
groot mate in die toekoms die verantwoordoiikheid vir
preprimére skolo sal moot oorneem. Die kerk hot hierin
‘n baie belangrike rol om te spool.
Ton einde in hierdie behoefte te voorsien, het die IKOO
kundiges versoek om ‘n inhigtingstuk op to stel met
wenke oor hoe to work gogean kan word om ‘n
preprimêre skool to stig. ‘n Inhigtingstuk oor die
belangrikheid van pre-primére onderwys hot ook die hg

op.
4 Die
*

iKOO

spreek die

wens

uit

dat

dear

‘n

professionehe veroniging vir dagmoeders gestig word.
4.7.8 FORUM VAN CI-IR1STEUKE KERKE
Die iKOO hot besluit om onverwyld ‘n forum van
Christeiike kerke tot stand to bring met die dooh om die
Christohike boginseis in die onderwys, opvooding on
opleiding van die joug uit to bou en to bovorder.

gesien. Die iniigtingstukke is aan ahle SJK’s gestuur.

5. ADM~MSTRAS~E EN FONDSE

4.7.4.2 AANBEVEUNG

5.1 OPDRAG VAN S~NODE (1962 263; 1982:
1092:3.4~1).

Die Aigemene Sinode bekiemtoon die belangrhkheid van
preprimero onderwys en dra dit eon die sinodes, ringe en
kerkrade op om voortdurend doarvoor to boding.
4.7.5 CHRISTELIKE VAKONDERF1IG
4.7.5.1 Die volgende is die standpunte van die IKOO:
*

1 in die hig van die sleutehroi van die Christen

onderwyser in die aanbieding van Christoliko
vakonderrig, moot die kork nougeset aandag gee aan
die werwing, keuring, toerusting en begeheiding van
Christenonderwysers.
*

2 Die onderwys moot ruimte iaat vir die Christohike

karakter in die goes en rigting sowel as die struktuur van
onderwysvoorsiening.
*

3 Skrifmatige kurrikuiering moet neersiag vind in elke

sillabus en handboek.

Met die totstandkoming van die Algemene Sinode in 1962
is aan die Algemene Sondagskoolkommissie opgedra:
“Die bestuur en toesig oor die Sondagskoobbookhandel,
drukpors en -eiendomme asook die administrasie en
beheor van die fondse aan hom toevertrou”. (Handohingo
bladsy 263, Artikeh 4; vergelyk bhadsy 188, Artikel 4 punt
4 en 5). Hiordie opdrag is dour die Sinodes van 1966 en
1978 herbevostig.
Die Sinode van 1982 hot die administrasie en beheer van
die fondse van die AJK aan die AJK toevertrou.
(Handehinge bladsy 1092, punt 3.4.1)

5.2 WERKWYSE
5.2.1 Fondse
Fondse word geadministroer ooroonkomstig ‘n good
gefundeerde finansi~he beheid en vohhedige finansiëhe
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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 bekostiging van twee
Predikante in Algemene Sinodale Diens, sedert ds DJ
Viljoen se uittrede in April 1991, uit ele fondse die
Algemene Sinode jaarliks ‘n bedrag in die orde van
R800 000 bespaar.
Die finansiële sake word deur die Sakebestuurder onder
toesig van die Dagbestuur hanteer. Verskeie des
kundiges op verskillende terreine bedien die Dagbestuur
met advies op ‘n ad hoc-basis. Die Dagbestuur behartig
die administrasie van die NG Kerk-Jeugboekhandel, die
Sondagskoolgebou, beleggings on die uitgee van
jeugpublikasies en kategesemateriaal, waarvoor ‘n
voltydse Publikasiebeampte aangestel is, met groot
welslae.
5.2.2 DIe N G Kerk-Jeugboekhendel
Die N G Kerk-Jeugboekhandel is ook ‘n buro vir
voorsiening van kategese- en jougmateriaal, versprei
alle kategetiese materiaal asook alle benodigdhede van
die Kerkjeugaksies en ander jeugpublikasies landwyd.
Om gemeentes tegemoet te kom in die moeilike
ekonomiese klimaat, is besluit om ‘n korting van 15% op
alle kategetiese benodigdhedo toe te staan. Dit het in
1992/1993 R404 061 boloop en sal in die huidigo
finansiële jaar ongeveer dieselfde woes.
Kantore, winkels en parkering word verhuur en die
huurinkomste, wat aan eskalasie ondorhowig is, dien as
verskansing teen inflasie. Die insinking in die ekonomio
het egtor ook hierdie inkomstebron nadolig beInvloed
deurdat persele beg gestaan hot.
5.2.3 Bybelkor
‘n Rentovrye lening van RhO 458,52 is aan Bybelkor
toegestaan vir die kursus “Katogoet vir Christus”. Om
die verkope van die kursus te bevorder, is in
samewerking met Bybelkor ‘n korting van 30% aan
gemeentes aangebied. Die AJK se aandeel van 15%
hot tot op datum R60 190,60 beboop.
5.2.4 Subsldbe NGKA
By wyse van subsidie op kategosobooke en reiskoste na
die GER-Jeugkonferensie in Athone is aan die NGKA
RB 000 oorbetaal. ‘n Verdere jaarlikse toekenning van
R3 000 moet nog oorbetaal word.
5.2.5 Studbebeurse
Die AJK gee jaarliks tot vier studiebeurse van R2 000
elk aan nagraadse studente in jeugwerk.
5.2.6 DIe Voorllgter
Die volgonde skenkings is aan die Tydskrifte
Maatskappy gemaak met die oog op die jeugafdeling
van die blad: 1990/1991 R50 000; 1991/1992 R57 500;
1992/1 993 R57 000; 1993/1 994 R60 000: ‘n totaal van
R244 500.
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5.9.7 Sentrum vlr Jeugbedbenlng: Kugenote-Ko lIege
Skenkings ter waarde van R55 000 is reeds aan hierdie
inrigting gegee. Hierbenowens is ‘n lening van R50 000
toogestaan. Die boning word gedoig teen Ri 500 per
maand.
5.9.8 Mema
In April 1991 is ‘n lening van R80 000 toegestaan met die
oog op die aankoop van apparaat vir die vervaardiging
van videomateriaal vir godsdienstige uitsendings.
5.2.9 ACSV
‘n Bedrag van R30 000 is reeds geskenk met die oog op
opbeidingsmateriaal vir vakansieoordbediening.
5.2.10 Andrew Murray-Prysfonds
Die AJK dra jaarliks R500 tot hierdie fonds by.
5.9.11 Studletrust
Uit die Sendingfonds is die rente-opbrengs van RB 500
aan hierdie opvoedkundige trust geskenk.
5.2.12 GratIs lektuur
Die AJK spandeer sowat Ri 400 per jaar aan die druk en
verspreiding van gratis lektuur in die vorm van traktaatjies
oor ‘n wye reeks onderwerpe.

6~ PERSONEEL
6.1 HU~D~GE PERSONEEL
Die personeel by die jongste vergadering van die AJK
was:
WES-KAAPLAND: Dr EJ van der Walt, ds MR Heyns
(PSD); NOORD-KAAPLAND: Dr DL van Niekerk, ds FJ
Marais; OOS-KAAPLAND: Di OJ Fourie, FPduT
Gertenbach; NATAL: Di PJ Raath, PF do Jager (PSD);
ORANJE-VRYSTAAT: Dr GPV be Roux, ds JA Smit
(PSD); WES-TRANSVAAL: Dr JHG Gous, ds JJ Louw;
NOORD-TRANSVAAL: Dr WPJ van Wyk (Voorsitter), ds
J C Carstens (Ondervoorsitter); SUID-TRANSVAAL: Di
PES Smith, GC Olivior (PSD); OOS-TRANSVAAL: Di JP
Buckle, JJ Keyter (PSD); NAMIBIë: Di JF Serfontein, JA
Theron; MIDDE-AFRIKA: Di WS Boshoff, AC du Plessis;
NAMENS TEOLOGIESE FAKULTEITE: Dr JMG Prins,
prof JC Muller, dr JJ van Rensburg; NAMENS BKJA: Mnr
DLH be Roux; NAMENS JKJA: Mov P Brand; NAMENS
VROUEDIENS: Mev H Oosthuizon; BYBELKOR: Ds WJ
Botha; HUGENOTE-KOLLEGE: Ds D Kitching; KAPE
LAAN-GENERAAL SAW: Ds RP Jordaan; KAPELAAN
GENERAAL SAP: Vakant; VERTEENWOORDIGER
SAKD: Ds PW van Deventor; VERTEENWOORDIGER
ACSV: Ds CJ Carstens; OPVOEDKUNDIGES: Prof CG
do Vrios, drr JM Jooste, JA van Niokerk; PREDIKANTE
IN ALGEMENE SINODALE DIENS: Drr LC Dresseb
(Skriba), EJ Hay; SAKEBESTUURDER: Mnr EJ Schmidt
(adviserend); PUBLIKASIEBEAMPTE: Mev H Erasmus
(adviserend).
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L2 PERSONEELVERMINDERING
Die Aigemene Jeugkommissie het besin oor moontlike
personeelvermindering. Die moontlikheid is ondersoek
om al drie teologiese fakulteite deur slegs een
verteenwoordiger te laat verteenwoordig. Die AJK het
na deeglike besinning besluit om nie nou so ‘n
aanbeveling te maak nie. Die een verteenwoordiger elk
van die kapelaansdienste is bespreek en daar is besluit
om die kapelane op eie koste slegs uit te nooi na die
vergadering toe indien daar sake is wat hulle raak. Die
vergunning om drie deskundiges vir elke subkommissie
te koopteer sal in die toekoms so gereei word dat die
verteenwoordigers van die S- en BKJA verval en slegs
een verteenwoordiger vir Opvoeding en Onderwys
benoem word.
6.3 AANBEVEUNG
Die regiement vir die AJK (punt 2.7) word so gewysig dat een
verteenwoordiger elk van die kapeiaansdienste verval.
DR W P J VAN WYK (Voorsitter)
DR L C DRESSEL (Skriba)
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AJ ALGEMENE REGSKOMMISS~E
Geagte broer voorsitter, broers en susters

2.1.1 DIe Aigemene Sinode hot beslult

U kommissie doen graag soos volg versiag

“Die Algemene Sinode verwys die aangeieentheid van eie
huise van !eraars buite hulle gemeentegrenso na die

1. PERSONEEL

Aigemene Rogskommissie vir studie en rapport aan die
ASK/Algemene Sinode.~ (Handelinge Algemene Sinode
1990, 9.4.2 biadsy 699).

Die Algemene Regskommissie het op 25 Oktober 1990
gekonstitueer. Lede wat oorlede is of uitgetree het,
word ook hieronder aangetoon:

1.1 AKTUARH
Algemene Sinode: Dr THN Sadler
Wos-Kaapland: Ds TE Lombard, vervang dour prof P
Coertzen (1992)
Oos-Kaapland: Os WJ le Roux, vervang deur dr S du
Toit (1992)
Noord-Kaapland: Os MH Heyns, vervang deur ds W
Jordaan (1992) en ds JJ Vogel (1993)
Oranje-Vrystaat: Dr THN Sadler, vervang deur dr JJ
van Rens burg (1992)
Natal: Os JR Murray
Noord-Transvaai: Prof dr AC Barnard, vervang deur ds
GJ Koen (1992)
Suid-Transvaal: Dr WJ Bruwer, vervang deur dr CJJ
Stegman (1993)
Wes-Transvaai: Os CP Wiliemse, vervang deur dr DA
Scholtz (1992)
Oos-Transvaal: Os PL Bezuidenhout
Midde-Afrika: Ds PFJ van Vuuren
Namibië: Dr GL Buys

2.1.2 Die geldende beslult is
“Kerkregtelik behoort elke predikant binne die grense van
sy gemeente te woon. Waar ‘n pastorie of perseel vir ‘n
pastorie onbekombaar is of alleen ten duurste bekombaar
is, mag ‘n kerkraad aansoek doen by die ring om
toestemming te verleen vir die voorsiening van ‘n pastorie
buite die betrokke gemeentegrense op voorwaarde dat dit
alioen gold
-

*

vir gemeentes wat bewys dat daar goon ander redelike

huisvesting vir die leraar en sy gesin binne die
gemeentegrense gevind kan word nie;
vir militére gemeentes waar die betrokko pastorie!
*

perseel dour die staat aangekoop is of deur die militére
owerheid gehuur word;
in die gevai van polisie-kapelane waar die betrokke
*

pastorie/perseel dour die staat aangekoop is of gelower
word;
as ‘n tydelike vergunning wat van tyd tot tyd hersien
*

word.” (Handelinge Aigemene Sinode 1974 bladsy 669
punt 40.B.7.41).
2.1.3 AANBEVEUNG

1.2 PERSONEEL TEOLOG~ESE FAKULTE~TE
Prof P Coertzen (Stellenbosch)
Prof dr JW Hofmeyr (Pretoria)
Prof dr PJ Strauss (Bloemfontein)

2.1.3.1 Die Algemene Sinode besiuit om to volstaan met die
besluit wet betref ‘n pastorie buite die gemeentegrense.
2.1.3.2 Die Aigemene Sinode besiuit dot die besluit ook van
toepassing is op ‘n ole huis van ‘n predikant.

1.3 DAGBESTUUR
2.2 SAMESTELUNG ALGEMENE S~NODE
Voorsitter: Dr THN Sadler
Ondervoorsitter: Dr WJ Bruwer, vervang deur prof dr P
Coertzen (1993)
Skriba: Ds PL Bezuidonhout
Prof dr P Coertzen is op 3 Maart 1993 tot onder
voorsitter verkies
Ds TE Lombard is tydens sy dienstyd in die Algemene
Regskommissio skielik ooriede

2. OPDRAGTE VAN D~E ALGEMENE
S~NODE VAN 1990 AAN D~E ALGEMENE
REGSKOMM~SS~E
2.1 E~E HU~SE VAN LERAARS BLHTE GEMEEN
TEGRENSE

2.2.1 DIe Aigemene Sinode hot beslult dat:
“Die Algomeno Sinodo gee aan die Algemono
Rogskommissie opdrag om ‘n studio van Kerkorde Artikel
38 en 35.7 to doen oor die beginsel van verteen
woordiging in die Aigemene Sinode.” (Handelinge
Algomene Sinode 1990, 4 bladsy 633).
2.2.2 Uitgangspunt
As uitgangspunt vir die studio is die volgende definisie ten
opsigte van die Algemene Sinode aanvaar:
“Die Algemene Sinode is die kerkregtelike uitdrukking van
die verband tussen alle Ned Geref gemeentes en word
saamgestel soos bepaal in Artikel 38 van die Kerkorde.”
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Die definisie betekon nie dat elko gemoente in die
Algemene Sinodo verteenwoordig moot woes nie. By
die ring is nOg die hole gemeonto, nôg die hole kerkraad
vorteenwoordig. Tog is dit “naburige gemoen- tos (wat)
ondorling gogroopoer (word) tot ringo” (Art 29).
Kragtens die tootredo tot die kerkvorband verbind die
gomeentos hullesolf tot besluite van die kerkverband,
solfs al is die gomoente of selfs ‘n vertoonwoordiger van
die gemoonto nio in die meerdero korkvergadoring
vortoonwoordig nio. in baie ander goroformoorde kerke
waar die sogenaamde “getrapte” afvaardiging (kerkraad
na ring, ring na sinode, sinode na algemeno sinode)
gobruik word, is gemeentes dikwels nio eers dour ‘n oio
vorteonwoordiger in die sinode vertoonwoordig nie,
maar is tog kragtens die wese van die kerkverband aan
die besluit gebondo. By ons geld dit alleen waar
sinodos kragtens Artikol 38.1 na die Algemene Sinode
afvaardig.
2.2.3 Proporsionele afvaardlglng
Die gedagto waarvolgens die grootte van die sinode die
hoeveelheid afgevaardigdes bepaal, is vroemd aan die
Gereformeerde korkreg. Die beginsel dat ‘n groter kerk
nie oor ‘n kleiner kerk hoors nie, staan dour die eeue
vas. Daarom moot die gedagte van die hand gowys
word.
2.2.4 Sinodes voardig of no Algemene Sinode
Die gelyke vorteenwoordiging van sinodes moet
gehandhaaf word. Op watter wyso ‘n sinodo besluit om
sy gotal afgevaardigdes aan to wys, is ogtor sy oio
besluit. Dit lê nie op die terrein van die Aigemono
Sinode om hioroor onige voorskrifto aan sinodes voor to
skryf nio. Dit bly ogter afgevaardigdes van die botrokko
sinode al sou ‘n sinode besluit om sy afgevaardigdes
ringgewys saam to stel.

besluit”. Die bestaande Artikel 33.3 en 33.4 word 33.4 on
33.5 rospoktiowelik.
Motiverlng
1. Moordero vorgaderingo is ‘n rogeervergadering van
kerkrado, wat saamgestei word uit afgevaardigde
ampsdraers van kerkrade; daarom behoort ‘n tweede
(regeer-) ouderling na die meordore vorgadering to gaan
by ontstontenis van die bedienaar van die Woord.
2. Histories is daar presodente daarvoor. Die Kaapse
Wette on Bepaiings hot vanaf 1842 lank bepaal dat
vakante gemeentos dour twee ouderlingo verteenwoordig
kon word. Die GKN maak sodert 1959 daarvoor
voorsiening. H Bouwman is van oordeei dat ‘n oudorling
na die klassis kan gaan indien die leraar nie kan gaan nie
of die gomeente vakant is “omdat do classisvergade
ringen zijn vergaderingen van korken...” (Agenda
Algemene Sinode 1990 bladsy 439).
2.3.3 Bevindinge
Uit die studiestukke dour die ARK hanteer, is tot die
gevoigtrekking gekom dat hiordie beskrywingspunt in
beginsel aanvaarbaar is. Dit blyk egter ook dat daar aan
die hole kwessie van afvaardiging na meerdere
vergaderings in die Ned Geref Kerk soveel aspekte of
kanto verbondo is, dat ‘n moor omvattende studio nodig is.
2.3.4 AANBEVEUNG
2.3.4.1 Die Algemene Sinode verwys die soak van afvaardlglng
no meerdere vergaderings no die ARK vir studio en rapport eon
die Algemene Sinode van 1998.
2.3.4.2 Die studio soos reeds gedoen In verband met die
ouderllng as sekundus vir die ieraar by meerdere vergaderings,
meet hierby In ag geneem word.

2.2.5 AANBEVEUNG
Die Algemene Sinode besiuit om Artikois 35.7 on 38 onver
anderd to laat.

2.4 VERSKANS~NG VAN VERANDER~NG VAN D~E
KERKORDE
2.4.1 DIe Algemene Sin ode hot beslult

2.3 OUDERUNG AS SEKUNDUS V~R LERAAR
BY MEERDERE VERGADER~NGS
2.3.1 Die Algemene Sin ode hot besiuit
“Die boskrywingspunt word na die Algomeno
Regskommissie verwys vir studio on rapport aan die
volgondo Algomono Sinodo.” (Handelingo Aigomene
Sinodo 1990, 1.20, bladsy 713).
2.3.2 DIe beskrywlngspunt B17.1.20 hot gelul
“Die Sinode van Wos-Transvaal vorsook die Algemene
Sinode om ‘n nuwo Artikei 30.3 in die Kerkordo in to
voog wat lui: “Vir elke loraar word daar ‘n sekundus uit
die ouderlingo aangowys, indien ‘n sinodo so sou
bosiuit”. Die bostaando 30.3 word 30.4.
‘n Nuwe Artikel 33.3 in die Kerkorde in to voeg wat iui:
“Vir elke leraar of leraarspos word daar ‘n sokundus uit
die oudorlinge aangowys, indian ‘n sinode sO sou

“Die beskywingspunt word na die ARK verwys vir studio
en rapport aan die volgende Aigemene Sinodo.” (Hande
lingo Algemone Sinode 1990, 1.31 bladsy 714).
2.4.2 Beskrywingspunt B17.1.31 hot gelul
“Die Sinodo vorsook die Tydolike Regskommissie om die
Sinode to advisoor oor die verskansing van die belydonis
in die Kerkorde. Aandag moot voral aan die KO Artikel
44.2 gegoe word.
Motivoring: Tans word slegs Artikei 44.1 verskans. Die
vorskansing is egter vervat in artikels wat self met
gewone twee derde-meerderheid horroep mag word en
daarmee sou die verskansing tot niet gemaak kan word.
Dit is dus nodig dat die artikels waarin die verskansing
voorkom, self verskans moot word.” (Agenda, Aigemono
Sinode 1990 bladsy 440).
2.4.3 Beredenarlng
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2.4.3.1 Artikel 44.1 lui: “Die wysiging van die belydenis
kan alleen geskied nadat elke sinode afsonderiik met ‘n
twee derde-moerdorheid ten gunste daarvan besluit het.”
2.4.3.2 Artikel 44.2 Iui: “Die Algemene Sinode mag, met
uitsondering van Artikel 44.1, die Kerkordo wysig of
aanvul met ‘n twee derde-meerderheidstem.”
2.4.3.3 Artikel 44.1 beskryf die prosedure wat gevoig
moet word indien die Belydenis gewysig wil word.
Wysiging of aanvulling van die Belydenis is verskans,
aangesien die Aigemene Sinode nie deur ‘n gewone of
twee derde-meerderheidsbesiuit die Belydenis kan
wysig nie.
2.4.3.4 Artikel 44.2 bepaal die prosedure wat gevoig
moet word indien die Kerkorde gewysig wil word. Die
Algemene Sinode kan alie artikels, met uitsondering van
Artikol 44.1, met ‘n twee derde-meerderheidstem wysig
of aanvul. Dit is dus nie moontlik vir die Algemene
Sinode om verskansing van die Belydenis wat in Artikel
44.1 ingebou is, te verander deur bloot ‘n wysiging van
Artikel 44.1 deur ‘n twee derde-meerderheidstem
ingevolge Artikel 44.2 aan te vra nie. Die bevoegdheid
van die Aigemene Sinode word beperk dour die woord
“met uitsondering van”.
2.4.3.5 Artikel 44.1 kan nie verdor vorskans word as wat
hy tans in hornseif en in Artikel 44.2 verskans is nie.
2.4.3.6 Enige poging om die belydenis to wysig anders
as wat in die verskanste Artikel 44.1 bepaal word, sal
dus ongeldig woos.
2.4.4 AANBEVEUNG
Die Algemene Sinode volstaan met die formuiering van Artikeis
44.1 en 44.2.

2.5 DIE GESAG VAN DIE ALGEMENE SINODE
OM BESLUITE SOOS IN “KERK EN SAME
LEWING” TE KAN NEEM
2.5.1 Die Algemene Slnode hot besluit:
“B3.1.30 en B17.4 word na die Algemene Regskom
missie verwys vir die studie en rapport aan die voigende
Aigemene Sinode.” (Handelinge Algemene Sinode
1990 1 .46, biadsy 715).
2.5.2 Beskrywlngspunt B3.1.30 van die Sinode van Namlblë hot
gelul:
“1. In die hg van Presbiteriaal-SinodaIe vorm van kerk
regering kan eon instituut met eon Sinode nie die ganse
Christehike kerk ornvat nie. Voetius verkiaar: “‘n Sinode
is ‘n samekoms van plaasiike kerke”. Die sleuteimag is
naamhik aan die ouderlinge van die plaashike kerk gegee
(Matt 16:19, 18:18, Joh 20:23). Die reg van elke
piaasiike kerk om met gesag moe te spreek mag horn,
soos met die totstandkorning van ‘n Synodus Contracta,
nie ontneem word nie. Die aantai Sinodes waarop elke
plaashike kerkraad sittingsreg het, moot namate die kerk
uitbrei, steeds vermeerder word.
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By sodanige Sinodes berus die finale gesag om bindende
besiuite te neem. Oordrag van gesag iê in hierdie geval
die grondsiag van kerkskouring. Na gehang die plaaslike
kerke vermenigvuidig korn die boginsel van vorteen
woordiging in gedrang. Voetius wys daarop dat ‘n
ekumeniese Sinode in eintiike sin nooit gehou is nio. Die
Federahe Raad van Kerke wat aile Sinodes in dieseifdo
verband kan adviseer, ten einde eenheid to bevorder, is
dus die aangewese struktuur in ons gevai.
2. Die Aigemene Sinode word versoek om weer oor die
kerkregteiike posisie van die Synodus Contracta to besin,
sodat dit tot groter mate kan beantwoord aan die
kerkregtehike vereistes vir beshuitneming tot bevrediging
van die plaaslike kerko.” (Agenda Algemene Sinode
1990 biadsy 425).
2.5.3 Beredenering
2.5.3.1 In hierdie beskrywingspunt word die gesag van die
Aigemene Sinode om bindende besluite (vir die Ned
Geref Kerk in sy geheeh) soos in die dokument “Kerk en
Samelewing” te kan neem, bevraagteken. Die argument
iui dat die “piaasiike kerk” in die presbiteriaal-sinodale
kerkregeringstelsei met die eintiike gesag bekiee is en dat
siegs daardie sinodes waarop al die kerke of gemeentes
binne ‘n bepaalde korkverband verteenwoordig is, oor
“finale gesag” beskik om bindende besluite te neem.
Volgens die beskrywingspunt moot die Algemene Sinode
as synodus contracta hiervan uitgesiuit word omdat nie ahie
gemeentes in die Ned Geref Kerkverband hierop
verteenwoordig is nie.
Vir ‘n behoorlike perspektief of hierdie beskrywingspunt is
dit ahlereers nodig om die vraag to boantwoord wat ‘n
sinode is.
2.5.3.2 Wet is ‘n sinode en dus die Algemono Sinode?
Kerkverband is die verband van moor as eon voliedige
kerk of gemeonte. Govoiglik is sinodes as meerdere
vergaderings byeenkomste van moor as een gomeonte
dour middel van huhhe afgevaardigdes. Die “meerdere”
dui dus op moor as eon gomoente en nie op ‘n hoer
gesag as byvoorbeold die van die ring of die kerkraad
nie. In die woorde van die Ned Geref Kerkorde 1990,
Artikei 20: “Hierdie vergaderinge (kerkraad, ring,
ensovoorts) hot, elkeen na sy eie aard, ‘n kerkiiko gesag
dour Christus aan huilo verheen.” In aansluiting hierby is
‘n sie terrein of begrensde bevoegdheidsfeer vir die ring,
sinode en Aigemene Sinode as meerdere vergaderings in
die Ned Goref Kerk geldentifiseer (NG Kerkordo 1990
Artikei20, 31, 35,43).
Wat die Aigemene Sinode aanbetref, is een van die
terroine waarop hy tans volgons die Kerkorde moot
beweeg, die bepaling van “beleid in sake van gomoen
skaphike belang van sinodes.” Getuienisse soos “Kerk on
Samelewing” 1990”, wat dieseifde soort sake aansny as
voorgangers soos “Ras, Volk en Nasie 1966” (in opdrag
van die Aigemene Sinode van 1962 en 1974), sou
hieronder tuisgebring kan word. Trouens, dit is opmerkiik
dat die betrokko Aigemene Sinodes (1966, 1974, 1986,
1990) dit ook so geinterpreteer hot en dat die
-
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gesag of bevoegdheid van hierdie Sinodes om hieroor
besluite te kan neem, voor 1986 nooit ernstig
bevraagteken is nie.
2.5.3.3 Aard van die gesag van die Algemene Sinode
Die vraag ontstaan nou wat die aard van die gesag van
die Algemene Sinode as synodus contracta is.
Die Sinode van Namibië stel die binding van sinode
besluite afhanklik van die instemming van die
verteenwoordigers van die kerkrade en van die kerkrade
self. Kerklike gesag is op hierdie standpunt per definisie
kerkraadsgesag
gesetel in die “ouderlinge van
plaasiike kerk~, om die Namibiese beskrywingspunt
direk aan te haal. So word die gemeente of kerkraad
tussen Christus as Hoof en eintlike gesagdraer in die
kerk en meerdere vergaderings ingeskuif.
-

Teenoor hierdie standpunt met sy verabsoluting van die
gesag van die gemeente staan die Christokratiese
standpunt. Volgens die Christokrasie is meerdere
vergaderings en dus die Algemene Sinode van die Ned
Geref Kerk op hulle eie terreine bedienaars van Christus
en Christus alleen. Anders gestel, dit gaan hier heel
eerstens om die gelding van God se wit en sy Woord
waaruit Christus se heerskappy as Hoof van die kerk
duidelik sal blyk. Meerdere vergaderings opereer dus
met ‘n van-Christus-verleende-gesag en nie met ‘n
van-die-gemeente-verleende-gesag nie.

die basis dat kerkrade ‘n gelyke aantal na ringe of
klassisse, ringe ‘n gelyke aantal na algemone of
generate sinodes afvaardig. Die werk van die meerdere
vergaderings word dus nog steeds in ‘n beperkte getal
afgevaardigdes gekonsentreer, hoewel hulle minder is as
wanneer elke gemeente byvoorbeold na die sinode
afvaardig.
Dat ringe en sinodes by die trapsgewyse manier van
afvaardiging die plasingreg van die kerkrade of
gemeentes oorneem, beteken dus nie dat kerkrade van
hulle gesag ontneem of dat wettigheid van meerdere
vergaderings wat so saamgestel word, verswak word rue.
Waarteen hier wel gewaak moet word, is dat by sinodes
so klein word, dat ‘n klein groepie, sonder die breör
kontrole vanuit die Woord wat op ‘n groter vergadoring
moontlik is, sy stempel in sekore sake op ‘n kerkverband
afdruk.
Die trapsgewyse manier van afvaardiging na die Alge
mene Sinode as synodus contracta bring dus nie sy
bevoegdheid in gedrang om oor sake wat die Ned Geref
Kerk in sy breë verband raak, standpunt in to neem nie.
Daarby moot dit opgemerk word dat standpunte 5005
vervat in die dokument “Kerk en Samelewing 1990” nóg
die status van die belydenis, flog die van die Kerkorde in
die Ned Goref Kerk behoort to geniet. Anders as
laasgenoemde twee (NG Kerkorde Art 44) kan hierdie
dokument dour ‘n gewono sinodebesluit (dus met ‘n
gewone meerderheid) gewysig word.
“Kerk en
Samelewing 1990” is dus niks moor of niks minder nie
as die uitsprake van eon van die regeervergaderings die
regeervergadering in sy breedste verband van die Ned
Geref Kerk.
-

-

Die beginsel dat gemeerites as komplete kerke ‘n
kerkverband en daarmee meerdere vergaderings as
regeervergaderings konstitueer, neem niks weg van die
feit dat Christus Hoof en Bron van alto kerklike gesag is
nie. Kerkvergaderings buig in heel eerste en mees
beslissende plek voor God in Christus van Wie hulle
mandaat om te handel ontvang en aan Wie hullo hulle
legitimiteit ontleen. Gemeentes en kerkrade moot dus
aldus buig onder wettigo en Skrifgetroue sinodebesluite,
nie omdat hulle dit demokraties goedkeur nie, maar
omdat dit die bediening van die gesag van Christus
behets.

-

-

2.5.3.4 AANBEVEUNG
Die beskrywlngspunt van die Sinode van Namiblë word verwerp.

2.6 ~NSPRAAK VAN KERKRADE, R~NGE EN
S~NODES ~N D~E BESLU~TNEM~NGSPROSES VAN
D~E ALGEMENE S~NODE
2.6.1 Die Aigemene Slnode hot besluit:

Kerkraadsgesag kan nie Christusgesag by meerdere
vergaderings vervang nie, omdat dit self ‘n van Christus
verleende bevoegdheid is en geen eintlike of
oorspronklike gesag in homseif omdra nie. Kerkrade,
soos meerdere vergaderings, moet in hulle regeertaak
eenvoudig die gesag of Hoofskap van Christus bedien.
Alle ouderlinge of kerkraadslede kan egter nb in
meerdere vergaderings as vergaderings van kerke of
gemeentes deur hulle verteenwoordigers dien nie. Dit
sou die meeste vergaderings te groot en nie-geskik vir
behoorlike kerklike oorleg en oorreding (as die wyse van
die kerk) maak. Om dieselfde rede kan alle gemeentes
binne groot kerkverbande ook nie in alle sinodes
verteenwoordig wees nie. Hierdie toedrag van sake,
asook die feit dat ‘n beperkte aantal afgevaardigdes (en
nie byvoorbeeld alle kerkraadslede nie) vanuit die
gerneentes bowendien die gesamentlike werk van die
gemeentes in meerdere vergaderings doen, het daartoe
gelei dat die meeste gereformeerde kerke in die wéreld
tans van die sogenaamde trapsgewyse manier van
afvaardiging gebruik maak. Dit geskied normaalweg op

“Bi 7.4 (en B3.1 .30) word na die Algemeno Regskom
missie verwys vir studio en rapport aan die volgonde
Algemeno Sinodo.” (Handelinge Algemono Sinodo 1990,
1.46, bI 715).
2.6.2 Beskrywlngspunt van die Sinode van die OranJe.Vrystaat
817.4 hot gelul:
“Die sinode versoek die Algemene Regskommissie om
die Algemono Sinodo to adviseer oor die rol wat
kerkrade, ringo on sinodos korkrogtolik bohoort to he in
die hole bostuitnomingsproses van die kerk, met die oog
op meerdere inspraak en grotor konsensus by toe
komstige beleidsformulering.” (Agenda Algemene Sinode
1990 bI 442).
2.6.3 Beredenerlng
inspraak van mindore kerkvergaderlngs by die besluit
nemingsprosos van die Algemeno Sinode is in beginset
nie ‘n probloom nie. Immers, not soos wat hierdie
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Sinode dour middel van ‘n kommissie met ‘n bepaaide
opdrag inligting en advies oor ‘n bepaalde soak kan
inwin, net so ken hy mindere kerkvergaderings om
advies vra.
inspraak is egter jets anders as rnedeseggenskap. in
die geval van iaasgenoemde sal medeseggenskap van
kerkrade, ringe en sinodes aan besluite van die
Algemene Sinode hierdie liggaam van sy bevoegdheid
ontneem om bindende besluite te neem wat op sy
terrein lê.
Of mindere vergaderings, in ailé standpuntformulerings
van die Aigemene Sinode, inspraak behoort te he, moot
egter bevraagteken word. Behaiwe dat so jets baje
lomp en tydrowend sou woes, hot hierdie mindere
vorgaderings die geleentheid tot gravamina of
beskrywingspunte by die Aigemene Sinode. Sinodes
vaardig bowend ion at na die Aigemene Sinode.
2.6.4 AAN~EVEUNGS
Die Aigemene Sinode besluit:
2.6.4.1 Die sake coos genoem in Art 43 van die Kerkorde
(beleid in sake van gerneenskapiike beiang, die vassteiiing van
die ~ybeivertaiing ensovoorts) behoort tot die besiuitnemings
bevoegdheid van die Aigemene Sinode.
2.6.4.2 indien die Aigemene Sinode egter vermoed dat sekere
besluite of standpunte moontlik tot groot verdeeidheid onder
kerkiidmate ken lei, steen dit horn vry orn voor finale
besiuitneming, die advies van mindere kerkvergadoringe in Ia
win ten einde groter konsensus oor die betrokke sake In die
Ned Geref Kerkverband as geheei to kry. in finale instansie Is
dit egter die Sinode so eie oortuiging in die ilg van God so wii
wet die deursiag moat gee. Dit gean steeds orn die
Christokrasie ook by die mees omstrede kwessies.

2.7 OOREENKOMSTE MET ALGEMENE S~NODE
2.7.1 DIe Algemene Sinode hat besluit
“Die Algomene Sinode versoek die Algemene Regskom
missie om in oorieg met die drie Kapeiaans-generaai die
drie ooreenkomste tussen die Aigemene Sinode en die
SA Weermag, die SA Poiisie en die SA
Gevangenisdiens, waarin die aansteiiing van kapeiane
vir geestelike bearbeiding gereel word, opnuut te
bestudeer, to horsien wear nodig on ‘n aanbevoiing aan
die volgende Algemene Sjnode to doen.” (Handelinge
Aigemene Sinode 1990, 1.47.2 bi 715).
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Die Kapeiaanskommissie het die ooreenkomste hanteer,
die ARK het dit onder oe gehad en die ASK hot dit
goedgokeur en dit is ondertoken.

2.8 OOR EN WEER BEROEPBAARHE~D VAN
EVANGEUEBED~ENAARS B~NNE D~E FAM~LDE
VAN D~E NED GEREF KERK
2.8.1 Die Aigemene Sinode hat besluit:
2.8.1.1 “Die Sinode vervang par 254 van Kerk en
Sameiewing met die voigende woorde: “Die Ned Geref
Kerk erken die opleiding, iegitimasie en oor en wear
beroepbaarheid van evangeiiedienaars binne die Familie
van Ned Geref Kerke.” (Handeiing Algemene Sinode
1990, bI 707, T3.3, 1.2.3).
2.8.1.2 Opisidlng en Teologiese studies
“Die Aigemene Sinode besiuit dat, met betrekking tot
paragraaf 254 van Kerk en Samelewing, rokening gehou
moot word met die volgende praktiese aangeieenthede
ten opsigte van die opieiding en teoiogiese studies
waaroor daar met elke lid van die Familie van NG Kerke
ooreongekom word:
*
*

die keuring en pastoraie begeieiding van studente;
die geiykwaardigheid ten opsigte van die akademiese

standaarde van die opieiding;
die opieiding in ooreenstemming met die belydenis van
*

die kerk;
die geieentheid om ontbrekende vakke aan te vul;
ander sake van praktiese beiang.”
*
*

2.8.1.3 Beroepbaarheld en die ~eIharbeiydenis
“Die Aigemene Sinode besiuit dat predikante en
proponente van die Famiiie van die Ned Geref Kerke wet
die Beiharbeiydenis onderteken het, opnuut moot verkiaar
dat die drie Formuliere van Eenheid as die enigste
beiydenisgrondsiag van die Ned Geref Kerk aanvaar word
(KO Artikel 1 en 5) aivorens huiie in ‘n gemeente van die
Ned Geref Kerk bevestig kan word.”
2.8.1.4 Opnarne van iidmate uit die famliie van Ned Geref Kerke
“Die Aigemene Sinode besiuit dat, wet die opname van
lidmate uit die Famiiie van Ned Geref Kerke betref,
behoort kerkrade in die oorweging van suike aansoeke ‘n
deogiike gesprek met sodanige persona to voer oor die
Formuiiore van Eenheid as die enigste belydenis
grondsiag van die Ned Geref Kork.” (Aigemene Sinode
1990 bi 707).

2.7.2 Die ASK hat egter besluit
Dat die drie ooreenkomste met die SAW, die SAP en
die SAG eers dour die Kapeiaanskommissie hersien
moet word, daarna die aandag van die ASK moet geniet
en uiteindelik vir finaiisering na die Aigemene Regskom
missie moot gaan. (Notuie ASK 12, 13 Maart 1991,
12.2 bI 96).

2.8.2 Die ARK is gevra om biding te gee oor die vraag
hoe bindend Kerkorde Art 5 en 6 on Regiemente 3 en 4 is
in die big van die feit dat in sommige kerko binne die
Familie van NG Kerke evangeiiste wat nie oor die nodige
teobogiese opbeiding beskik nie, toegeiaat is as voI
waardige bedienaars van die Woord.
2.8.3 Tar sake aspekte

2.7.3 Rapport
Aspokte wat ter sake is, is die voigende:
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*

Die kerkregteiike feit van vier Ned Geref Kerk

verbande as die agtergrond waarteen die bestaande
besluite van die Aigemene Sinode verstaan moet word
*

Die gesag van die onderskeie Kerkordes en Regle

mente ten opsigte van opleiding, Iegitimacio on oor on
weer beroepbaarheid in die vier Ned Geref Kerkver
bande asook die verbandhoudende sinodebesluite
*

Opleiding en legitimasie

*

Die rol van ringe

2.8.4 Beredenering
2.8.4.1 VIer kerkverbande
Die kerkregteiike feit van vier Ned Geref Kerkverbande
is ter sake in die beantwoording van die gestelde vrae.
Kerkregteiik gesproke is ‘ri kerkverband die kerkregteiike
eenheid wat in en tussen gemeentes op grondsiag van
‘n bepaatde belydenis en kerkiike orde bestaan. ‘n Ned
Geref gemeente kom as ‘n kerkregteiike eenheid van
getowiges op ‘n bepaaide plek tot stand omdat at die
betrokke gelowiges huite op grondsiag van ‘n bepaaide
belydenis en kerkiike orde saamvoeg in ‘n kerkregteriike
eenheid. ‘n Ned Geref ringsverband, sinodate en
Algemene Sinodale verband kom tot stand omdat
gemeentes in verskitiende grade van samevoeging hulle
op grondsiag van belydenis en kerklike orde saamvoeg
in mindere en meerdere kerkregteiike eenhede. Die
betydenisgrondsiag en kerktike orde vir die totale Ned
Geref Kerkverband word deur die Algemene Sinode
bepaai. Geen gemeente wat homseif Ned Geref wil
noem, kan die naam vir homseif toeêien tensy hy die
beiydenisgrondsiag en kerklike orde van die Ned Geref
Kerk aanvaar nie. Soos wat die NG Kerk ‘n eie
kerkverband met belydenisgrondsiag en kerkiike orde is,
so is die NG Kerk in Afrika, die NG Sendingkerk, die
Reformed Church in Africa en aVe ander NG Kerke eie
kerkverbande. in die meeste van die gevallo is die
beiydenisgrondsiag van die NG Kerke presies dieseifde,
hoewel die NG Sendingkerk sy beiydenisgrondsiag met
die belydenis van Beihar uitgebrei het. Die kerklike orde
van die onderskeie NG Kerke verskii egter. Op
grondsiag van sy belydenis on kerklike orde bestaan
elkeen van die NG Kerke as ‘n eie korkverband.
As ‘n kerkverband het elke gestatte van die verband
(gemeentes, ringe, sinodes en die algemene sinode)
bepaaide regte, verpiigtinge en bovoegdhede wat hy
kan en moot uitoofen en wat ook as sodanig in die
betrokke kerkverband erken en eerbiedig moet word.
Wio die regte, verpiigtinge en bevoegdhede nie wit
eerbiedig nie, kan uiteindolik met prysgawe van aile
rogte, verpiigtinge en bevoegdhede uit die kerkverband
losgemaak word.
2.8.4.2 Die gesag van die kerkorde, regtement en besiulte van
‘n kerkverband
Die uitdrukking van die kerkiike orde wat binne ‘n
kerkverband bestaan, vind gesistematiseerde neersiag
in die Kerkorde en gepaardgaande roglement (indien
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dit nodig geag word) van die betrokke kerkverband.
Hierdie dokumente behoort teoiogies verantwoord te
wees om op die beste wyse in ‘n bepaaldo tyd uitdrukking
to gee aan die heerskappy van Christus dour sy Woord
en Gees oor sy Kerk. Hierdie dokumente is bindend vir
dio hole kerkverband (vgi 1(0 Art 23) en bevat
normaalweg onder meer die reeiings in die kerkverband
vir teoiogiese opieiding, die vereistes vir die bediening
van ieraars, reels oor beroeping ensovoorts. So staan dit
die NG Sendingkerk as kerkverband vry om te bepaal dat,
as ‘n persoon binne daardie verband wit dien as leraar, hy
onder moor die belydenis van Boihar moot onderteken.
Net so kan die NG Kerk bostuit dat sy ieraars die Drie
Formuliere van Eenheid moot ondertekon. Hierdie
reetings saam met ai die ander van die Kerkorde is
bindend binne die betrokke kerkverband. Dit betoken dat
Art 5 en 6 van ons Korkorde en reglement 3 en 4 met
betrekking tot die opteiding, toetating en status van die
leraars van die NG Kerk (vgi onder moor Art 4) bindend is
vir enige persoon wat as teraar wit dien binne die NG
Kerkverband. Benewens die bindende krag van die
Kerkorde en gepaardgaande regiemente binne ‘n
kerkverband, is daar ook gepaardgaande sinodebesluite
wat verband kan hou met sekere artikeis en bepalings.
Sodanige bestuite van kerkvergaderinge moot natuurlik
attyd binne die bovoegdheid van die betrokke kerkver
gadering wees en mag ook nie in stryd wees met die
Kerkorde of die betrokke reglement nie. ‘n Atgemene
Sinode kan met ander woorde nie deur ‘n bestuit van horn
die werking van ‘n Kerkorde-artiket of regiement van die
Algemene Sinode opskort of ter sycie stei voor die
betrokke artikets en bepatings nie eers verander is nie. In
die hg van die vraag wat gestei is oor die gesag van
Kerkorde Art 5 en 6 en Reglemente 3 en 4 na aanteiding
van die bestuit van die oor en weer beroepbaarhoid van
teraars binne die Famiiie van die Ned Geref Kerk, biyk dit
dus dat binne die Ned Geref Korkverband sy kerkordelike
reetings nog altyd geld vir enige persoon wat ‘n gemeente
wit dien in die NG Kerk of ‘n pos in die kerkverband wil
beklee. Hierdie siening word bevestig dour die feit dat
die Algemene Sinode ook die verdere besluite geneem
hot oor die praktiese aangeleenthede waarmee rekening
gehou moet word in die uitvoering van paragraaf 254 van
Kerk en Sarnelowing.
2.8.4.3 Oplelding en legitimaste
Die vereistes vir die teologiese opteiding van iemand ten
einde gelegitimeer to kan word binne ‘n bepaatde
kerkverband, word deur die betrokke kerkverband in
samowerking met ‘n bopaalde opleidingsinrigting bepaal.
Die oploidingsinrigting votdoen dan aan die voreistos vir
toologiese opleiding wat dour die betrokke kerkverband
gestet word.
Legitimasie van ‘n persoon binne ‘n kerkverband betoken
dat die betrokke kerkverband forrneei erken dat die
porsoon votdoen aan die vereistos wat die kerkvorband
stet vir iemand om beroepbaar te wees as ‘n Ieraar in die
kerkverband en dat die kerkverband die betrokke persoon
legitimeer, met ander woorde kerkregteiik goskik verktaar
om beroepbaar te rnag wees in die kerkverband.
Toegepas op die besluit oor die erkonning dour die NG
Kerk van die opleiding en logitimasie van die Familie van
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NG Kerke beteken dit dat die NG Kerk daardie opleiding
en daardie legitimasie van die NG Kerkfamilie erken wat
voldoen aan die vereistes wat die NG Kerkverband stel
vir leraars wat in die NG Kerkverband wil dien. ‘n
Leraar of proponent wat dus sy/haar opleiding aan een
van die opleidingsinrigtings van die Familie van NG
Kerke gehad het en wat deur een van die lede van die
Familie van NG Kerke gelegitimeer is en wat voldoen
aan die vereistes wat die NG Kerk vir sy leraars stel, is
dus sonder meer beroepbaar binne die NG Kerk.
Voldoen ‘n persoon nie aan die gestelde vereistes nie
sal hy/sy die nodige aanvullende kwalifikasies moet
verkry ten einde beroep te kan word na ‘n NG gemeente
of na ‘n pos in die kerkverband.
2.8.4.4 Die rol van die ring
Die baie duidelik dat die instansies wat sal moet bepaal
of daar voldoen word aan die vereistes vir leraars van
die NG Kerk, die ring is. ‘n Ring is immers die iiggaam
wat in elke geval, deur sy ringkommissie, ‘n beroep
moet goedkeur. Die ring sal elke keer moet toesien dat
by die goedkeuring van ‘n beroep daar nie net aan die
formele vereistes voldoen is nie maar dat die betrok
kene inderdaad ook kwalifiseer om as ieraar binne die
NG Kerk te mag dien.
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Hierdie tipe reeling word by ook by die NG Sendingkerk
aangetref. Hulle erken die opleiding en legitimasie van
die NG Kerk en leraars van die NG Kerk is by huile
beroepbaar, maar voordat ‘n beroepene bevestig kan
word, moet hy/sy eers die Belhar-belydenis onderteken.
2.8.6 AANBEVEUNGS
2.8.6.1 Die Aigemene Sinode beslult dat Kerkorde Artlkels 5 en
6, reglemente 3 en 4 en verbandhoudende besluite van die
Algemene Slnode oor die opieiding, iegitimasie en bevoegdheid
van ieraars in die NG Kerk geld vir die NG Kerkverband en is as
sodanig 00k bepaiend vir die Interpretasie van die besluit van
die Aigemene Sinode oor die erkenning van die opleiding en
legitimasie van die ander iede van die NG Kerkfamllle asook die
besiuit oor die oor-en-weer-beroepbaarheid van ieraars binne die
FamUie van NG Kerke.
2.8.6.2 Die Algemene Slnode gee aan ringe opdrag om toe te
den dat by die goedkeuring van beroepe ult die NG Kerkfam Vie
dear aen die vereistes van die NG Kerk vir opieiding en
iegitimasie voidoen word.

2.9 PROPONENTE WAT
MED~ES ONGESKDK RAAK

NA

LEG~T~MAS~E

2.9.1 Die Aigemene Sinode het besiuit:
2.8.5 Gevolgtrekking
As die Algemene Sinode van 1990 besluit het dat hy die
opleiding, legitimasie en oor en weer beroepbaarheid
van die ander lede van die Familie van NG Kerke erken,
skort hy nie daarmee sy eie reölings op sodat ‘n ander
persoon met ‘n mindere opleiding as wat die NG Kerk
vir sy leraars vereis nou predikante kan word in die NG
Kerk nie. Die vereistes van die NG Kerk staan, maar as
iemand uit een van die ander NG Kerke sy gelyk
waardige opleiding, wat ook as sodanig erken word, aan
‘n opleidingsinrigting van een van die ander NG Kerke
ontvang het, sal die NG Kerk dit erken en nie
addisionele opleiding verwag nie. As ‘n persoon se
opleiding egter nie gelykwaardig is aan die vereistes wat
die NG Kerk vir sy Ieraars stel nie, kan so ‘n persoon uit
die aard van die saak nie sonder meer beroepbaar wees
in die NG Kerk nie. Die erkenning van legitimasie moet
op dieselfde wyse verstaan word. Nie enige persoon in
die ander kerkverbande se legitimasie word sonder
meer erken nie. Dit gaan om daardie gelegitimeerdes
van ander kerkverbande wat voidoen aan die vereistes
van leraar wat deur die NG Kerk vir sy Ieraars gestel is.
Dieselfde geld wat betret die oor en weer
beroepbaarheid van leraars. Ook hier geld dit dat
leraars beroepbaar en uiteindeiik bevestigbaar is in die
NG Kerk. ‘n Leraar uit by die NG Sendingkerk wat
voldoen aan die opleidings- en legitimasievereistes van
die NG Kerk sou by beroep kon word na ‘n NG
gemeente, maar as so ‘n persoon sou weier om siege
die One Formuliere van Eenheid te onderteken as
belydenisgrondslag, sou die betrokke ring nie
toestemming kon verleen tot sy bevestiging binne die
NG Kerkverband nie. in die hele proses van die
toepassing van die besluite oor die erkenning van
opleiding en legitimasie en die oor en weer
beroepbaarheid binne die Familie van NG Kerke het
ringe due ‘n bepaalde verantwoordelikheid wat hulie
moet nakom in die goedkeuring van beroepe.

“Die Algernene Sinode verwys die saak na die Aigemene
Regskomrnissie om in oorleg met die Aigernene
Kommissie vir Fondse ‘n standpunt te formuleer vir
voorlegging aan die ASK.” (Handelinge Algernene
Sinode 1990,4 bl 631).
2.9.2 Probieem en agtergrond
Die probleern wat hier ter sprake is, is die kerkregteriike
posisie van ‘n proponent wat gelegitimeer is, maar wat
voor ‘n beroep ontvang word, medies ongeskik raak vir
die bediening.
2.9.3 Beredenening
2.9.3.1 ‘n Proponent is ‘n persoon wat van die kerk
verband die vergunning verkry het om beroepbaar te
wees. Ten einde in die eerste piek beroepbaar verklaar
te word, is daar van die kandidaat ‘n mediese sertifikaat
vereis (vgi Regiement vir die reeling van die opleiding en
legitimasie van evangeliedienaars Art 5.1.3.2 Kerkorde
boek 1990, bI 35). Slegs indien so ‘n mediese sertifikaat
horn geskik verklaar sou die betrokkene beroepbaar
verklaar, kon word.
indien ‘n proponent se mediese geskiktheid vir die
bediening sou verander behoort hy horn aan te meld by
die liggaarn wat horn beroepbaar verklaar het, in ons
geval die ARK.
Hierdie iiggaarn moet dan in die hg van omstandighede ‘n
besiuit kan neern oor die voortgesette proponentstatus
van die betrokkene. Die ARK sou by kon besluit dat die
betrokkene nie verder beroepbaar is nie of dat die
proponentskap tydeiik opgehef word totdat ‘n rnediese
sertifikaat ingedien word waarin verklaar word dat die
betrokkene weer eens geskik is orn te mag proponeer.
Tans beskik die ARK nie oor hierdie bevoegdheid nie.
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2.9.3.2 Ter sake is ook die feit dat enige proponent
onder die opsig staan van die ring waar hy horn bevind.
Sodanige ring oefen opsig oor die proponent uit en sal
ook aanbevelings moat kan maak oor die geskiktheid
van ‘n proponent vir die bediening.

ontstaan hot, na die Algemene Regskomrnissie to verwys
vir studio en versiag.” (Handelinge Aigomene Sinode
1990, BI 535).

2.9.3.3 Enige proponent is, net soos enige teologiese
student, voor sy ordening en bevestiging self ver
antwoordelik vir sy mediese kostes en pensioenvoor
siening. Die kerkverband het dus nb ‘n kerkregteiike
verpligting in hierdie opsig nb.

Die Aigomene Sinode besluit:

Broader G Kurnm is na die Aigemene Sinode afgevaardig
as ouderbing om die Sinode van Noord-Kaapland to
verteenwoordig. By die konstituering van die Algemene
Sinode neern hy egter aanvanklik nie-ampteiike sitting bi
525, Handoiinge 1990. Die Sinode besiuit: “Die saak
word verwys na die Tydeliko Regskommissie vir ‘n
beslissing of hy na verkryging van predikantstatus en
bevestiging in ‘n gemeonte nog steeds as oudorling
afgevaardigde sitting mag neem.”

2.9.4.1 ‘n Persoon hou op am proponent te woes Indian hy
sodanig medles ongeskik raak dat hy na oordeei van die ARK
nie meer in staat is om die vereistes wet Kerkorde Artikel 9 aan
die amp stel, na te kom nie.

Die Tydelike Regskommissie beveel aan dat die Sinode
volgens Art 45.2 van die Kerkorde besluit am aan ds G
Kumm sittingsreg to gee. Hierdie aanbeveiing word
goedgekeur. (Handelinge, p 535)

2.9.4.2 ‘n Proponent wet medios ongeskik reek moot horn tot
die ARK wend wet dan, in die hg van omstandlghede, ‘n besiuit
moat neem oar die voortsetting van die betrokkene se
proponentstatus.

2.11.3 Die vraagstuk

2.9.4 AANBEVELING

2.9.4.3 Alvorens ‘n proponent se beroep deur ‘n ring
goedgekaur word, moet ‘n mediese sertiflkaat, Indian versoek
dour die ring, op ‘n voorgeskrewe vorm, soos varels deur die
kuratoria, ten opsigte van goeie gesondheld voorgeie word.
2.9.4.4 indian dlt biyk dot die persoon ernstige gasond
heidsprobieme hat, word dear nia goedkeuring van die baroep
verieen nb, voordat daar nb met die Twstees van die
Pensloenfonds oorieg gepleeg is nia.
2.9.4.5 Dat sinodes dit onder die eandag van ringe moot bring
dat bulb kennis van proponente wet modias ongaskik reek,
ondor die aandag van die ARK moat bring.

2.10 VERDERE STUD~E VAN
STUDENTE EN LEGDTDMAS~E

TEOLOG~ESE

2.10.1 Die Algemene Sinode hat besiult
“Die Sinode besluit om die hole aangeleentheid ten
opsigte van die weerhouding van begitimasie wanneer
teobogiese studente verder studeer, na die ARK to
verwys. Nadat oorleg gepieeg is met AKTO, word die
ooreenkorns wat bereik is, wat as ‘n tussentydse reeling
kan geld, vir goedkeuring aan die ASK voorgebé.”
(Handelinge Algemene Sinode 1990, 3, Bi 718).
2.10.2 Die ARK hot ‘n studiestuk in die verband hanteer
maar dit geInkorporeer in die voorgestelde Regbement
vir die reeling van die “bevoegdheid van predikante en
proponente”. (Kyk punt 2.18 in hierdie verslag).

2.11 SDTI1NGSREG VAN ‘N OUDERUNG WAT
PREDDKANTSTATUS VERKRY HET
2.11.1 Die Aigamene Sinode hat basluit.
“Die Sinode besbuit om die vraag van sittingsreg na
aanbeiding van die situasie wat rondom ds G Kumm

2.11.2 Agtergrond vir die basiuit

-

Die vraag wat in die eerste pbek beantwoord moot word,
is of iemand wet as ouderling in ‘n piaaslike sinode sitting
gehad hot en as ouderbing na die Algemeno Sinodo
afgovaardbg is en intussen predikantstatus verkry hot, in
die Algemene Sinodo sittingsreg kan he as ouderbing.
Hiermee saam hang egter die hole kwessio van die
samesteiiing van en afvaardiging na die Algemene
Sinode. Wie meg afgevaardig word en wie besluit
daaroor?
2.11.4 ~eredenering
Die Aigemene Sinode hot wel aan ds Kumm sittingsreg
verbeen, rnaar dan ingovolge Art 45.2 wat lui: “Die
Algemone Sinodo meg artikeis van die Kerkorde met die
uitsondoring van Art 44.1, met ‘n twee derde moor
derheidstern of opskort Of daarvan vrysteiling verbeen.”
Dit was dus duideiik ‘n ad hoc reeling. Die artikels wet
per implikasie hior opgeskort is, is Art 38.1: “Die
Algemene Sinode word saamgestel uit 20 predikante en
20 ouderbinge/diakens as afgevaardigdes van ebkeen van
die sinodes.” Noord-Kaapband hot in werklikheid 21
predikante gehad, mear eon hot as oudorling sitting
go noo m.
-

Die aanwysing van afgovaardigdes na die Algemene
Sinode berus by elke sinodo Art 35.7. Dieselfde artbkel
bepaai dat die afgovaardigdes uit die bode van die sinode
aangewys moot word.
-

Hoewel elke sinode die bevoegdheid hot am sy eio
afvaardiging aan to wys, moot hy dit doen met inag
neming van Art 38.1. Die doel van hierdie artikeb is nb
net om die getab afgevaardigdes to beperk nie, maar oak
am ‘n balans to handhaaf tussen die getal predikante
enersyds en die getal ouderlinge/diakens aan die ander
kant.
Die Abgemene Sinode moos by vorigo geieonthoid besiis
oor die vraag of oudoriinge wio so dienstermyn in die
kerkraad sedert sinodesitting vorstryk hot, web na die
Algemene Sinode afgevaardig kan word. Die volgendo
standpunt is goedgekeur:
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1. “Die betrokke sinode vaardig af.
2. Die sinode se daad kan nie ter syde gestel word nie.
3. Indien dit blyk dat ‘n afgovaardigde nie meer die
sinode kan verteenwoordig nie, as gevoig van dood,
kerkveriating, vertrek uit die sinodale gebied, onder tug
stuan ens, word die sekundus opgeroep. Dit beteken
ook dat die nie-dienende ouderlinge afgevaardigdes kan
wees.”

2 dat versiaggewing via bestaande kommissies byvoor
beeld gemeentebediening kan geskied. Die Kapeiaans
kommissie as subkornmissie hanteer relevante sake en
lewer aan die ASK versiag. Die ASK doen aan die
Algemene Sinode versiag.
*

2.13 R~S~KOFAKTOR
2.13.1 Die Aigemene Sinode hat beslult:

In Art 38.1 word die afvaardiging na die Algernene
Sinode dan ook tot preclikante en ouderlinge/diakens,
beperk en boonop word die getaUe gespesifiseer. Die
sinode wat afvaardig, moet dus met inagneming van
hierdie bepaling sy afvaardiging saarnstel. Hy kan nie
eensydig besluit om van hierdie voorskrif afstand te
doen nie.
2.11.5 Gevoigtrekking
in die onderhawige geval van ds Kurnrn geld dan die
voigende: Hy was ten tye van die Noord-Kaaplandse
sinodesitting as ouderling afgevaardig om ‘n gerneente
te verteenwoordig. Na die sinodesitting word hy as
predikant bevestig in ‘n gemeente. Die Sinode van
Noord-Kaapland vaardig ‘n maksirnum van 20 predi
kante en 20 ouderlinge/diakens na die Algemene
Sinode af as verteenwoordigers van die gomeentes
binne sy gebied. Hoewel die broeder in ‘n stadium
ouderling was en as sodanige lid van die sinode horn
nou as ouderiing afvaardig, word daar nie aan die
bedoeling van Art 38.1 voldoen nie.
2.11.6 AANBEVEUNG
Die Algemene Shiode besluit dat ‘ii persoon wet as ouderiing
na ‘n sinode afgevaardlg was en daarna predikantstatus verkry
hat, nb as ouderling-afgevaardlgde sittingsreg in die Aigemene
Sinode ken h~ nie.

2.12 PASTORALE BESOEKE EN VERSLAG~
LEWER~NG VAN KAPELANE
2.12.1 Die Aigemene Sinode hat besiult
“5. Die Sinode versoek die ARK verder om aan die
volgende aspekte aandag to gee:

“Die risikofaktor vir die kerk, kerkraad, ring, sinode en
Algernene Sinode asook die kerk se utiliteitsmaatskappy
en beheerrade, word na die Algemene Regskornrnissie
verwys vir studie en rnoontiike regsadvies met versiag
aan die Algemene Sinodaie Kommissie; afhangende van
die aard van die advies aan die Aigernene Sinodale
Komrnissie, word sinodes in verband met die regsmening
adviserend ingelig om huile sake in orde te kry.”
(Handelinge Algernene Sinode 1990, 9, bi 63)
2.13.2 Uitvoering
Na raadpleging van regsiui is tot die volgende konklusie
gekom:
Voigens die huidige scenario wil dit voorkorn asof die kerk
en sy onderskeie organe web beskerming geniet met die
gebruik van utiiiteitsmaatskappye. Die voordeie van
gemeide maatskappye kan in ‘n nuwe bedeiing egter
makiik verdwyn of afgewater word, en daar word
derhalwe voorgestei dat die kerk se regsadviseurs die
aangeieentheid ondersoek met die oog daarop om in die
nuwe Suid-Afrika steeds die kerk en sy bebange ten beste
te beskerm.
2.13.3 AANBEVEUNG
2.13.3.1 Die Aigemene Slnode besiull am sy opdrag van 1990 len
opsigte van utliiteitsmaatskappye aan die ARK te herhaai.
2.13.3.2 Die risikofaktor ten opsigte van kerkrade, ringe, sinodes
en Aigemene Sinodes word beperk/beskerm deur die Regiement
vir die reeiing van eiendomme, goedere en fondse (RegI 21)

2.14 TUGREGLEMENT: ART 1.10.5
2.14.1 Die Algemene Sinode het besiuit:

5.1 Die oorvleueiing van werk in die gewone
gemeentes byvoorbeeld ten opsigte van pastorale
besoeke en rnaatskaplike dienslewering.
5.2 Die wysing van versiaglewering aan die Algemene
Sinode wat insluit: by welke kornrnissie word die
versiag gelewer, iengte, bevoegdheid orn voorstelie in te
dien, ens.” (Handelinge Algernene Sinode 1990 bi 550)

“Die Algemene Sinode versoek die Algemene Regs
kommissie om aandag te gee aan Artikel 1.10.5 van die
Tugregelement, met die oog daarop dat, enersyds, die
betrokke regsbeginsei nie prysgegee word nie, maar
andersyds, dat die kworurn van die vergadering nie in die
gevaar gestel word nie.”
2.14.2 Die ARK het die saak beredeneer.

2.12.2 Versiag
2.14.3 AANBEVEUNG
Die ARK het aan die saak aandag gegee en is van
mening
*

1 dat oorvleuelrng van werk in gerneentes nie ‘n

wesentlike probleem
piaasvind nie;

is

as

die

nodige

skakeling

Die Aigemene Sinode besluit om te volstaan met die bewoording
van Art 1.10.5 van die Tugregiement aengesien die kworum van
die vergadering wat na suiwering oorbiy In Art 1.10.3 van die
Tugregiement bepaai word.
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2.15 DNTERPRETAS~E VAN ART 35.7
2.15.1 DIe Algemene Slnode hot beslult:
*

1 “Die Algemene Sinode dra dit aan die ARK op ‘n

studio to maak ten opsigte van die afvaardiging na
meerdere vergaderings en veral om die aangeleentheid
duidolik to formuleor.” (Algemene Sinode 1990:699 Pt
9.6.3).
*

2 “Die Sinode bosluit om B1 7.1.23 na die ARK to

verwys indien Pt 9.6.3 goodgokour word.” (Algemene
Sinode 1990: 699 T17.5 Pt 12).
*

3 Bi 7.1 .23 lui: “Die Sinode (Wes-Tvl) versoek die

Die grond en die verpligting tot die in behandeling neem
van ‘n versoek tot rovisie gold wanneer dit blyk dat daar
by die neem van ‘n aanvanklike bosluit eon of ander faset
of onvoldoende in oorweging geneem is Of selfs geheel
buite rekening gelaat is.
2.16.3 AANBEVELING
DIe Algemene Sinode besiult dat revisie toegestaan ken word
indlen oortulgend aangevoer word dat onder andere
1 in die bespreklng van die seek waarom dit goon In die
vergadering eon sekere aspekte deervan glad nb of nba
voidoende eandag gegee is nb;
*

2 dear later inhigting no yore gekom hat wet hersiening van die
besiult noodsaakllk meek.

Algemene Sinodo om die woorde “uit sy lode” in Art
35.7 to skrap.” (Agenda Algemene Sinode 1990 bI 439)

*

2.15.2 ~eredenering

2.17 REeL VAN SPREEKBEURTE NA D~E
VOORLEGG~NG VAN D~E TYDEUKE REGSKOM

Art 35.7 bedoel dat die sinodos uit die lode wat die

M~SS~E ~N TERME VAN BEP 4.3.3 VAN D~E

sinodevergadering bywoon die nodige afgovaardigdes
aanwys om deel to vorm van die Algemene Sinodo.
Aangesien dit moontlik is dat kerkraadslodo so diens
termyn al verstryk hot wannoer die Algemene Sinode
plaasvind, val die klem in die artikel op die afvaardiging
en nie op die amp van die afgevaardigde tydens die
vergadering van die Algemene Sinode nie. Dit sal teen
die bedoeling van die Kerkorde woes om daarop aan to
dring dat die afgevaardigdes “dienende” kerkraadslede
moot woos ten tye van die Algomene Sinode.

REGLEMENT VAN ORDE
2.17.1 Die Algemene Sinode hot besiult
“Die Sinode gee aan die ARK opdrag om aan to dui hoe
dour die moderator (voorsitter) met bespreking (spreek
beurte) na die voorlegging van die Tydelike
Regskommissie gehandel moot word sodat die Sinode
voldoende inligting voor horn hot om sinvol to oordeel.”
(Handolinge Algemone Sinode 1990, 1.6 bi 718).

2.15.3 Formulerlng van Art 35.7

2.17.2 Beredenerlng

In die verband van die prosedure van afvaardiging
waarin Art 35.7 staan, betoken dit presies wat daar
staan en kan die formulering bly 8008 dit is: “die
aanwysing van afgevaardigdes na die Algemene Sinode
uit sy lode”.

Met betrokking tot prosedure is die riglyne van die
Reglomont van Orde van die Aigemone Sinode baie
duidelik: “Aanbevelings van ‘n permanente of ‘n tydelike
kornmissio word as voorstelle aan die vergadering
beskou” (Bep 3.10). “By die behandeling van sake is
elke lid op ‘n spreekbeurt gorogtig” (Bep 3.8). “Goon lid
van die vergadoring is geregtig op moor as een
spreekbeurt oor dieselfde saak nio, behalwe met die
vorbof van die vergadering of om as voorstelbor repliek to
lower” (Bop 3.9). “‘n Voorstel of amondement wat reeds
ter tafel is, mag nie sondor die verlof van die vergadering

2.15.4 AANBEVEUNG
DIe Algemene Sinode besiult dat Art 35.7 nb gewysig word nb.

2.16 GRONDE
STAAN WORD

WAAROP

REV~S~E

TOEGE

teruggetrek word nie” (Bep 3.12).

2.16.1 DIe Algemene Sinode hot beslult

2.17.3 AANBEVEUNG

“Die Sinode gee aan die Algemene Regskommissie
opdrag om die gronde waarop revisie van besluite
toegestaan kan word, to bestudeer en aan die volgende
Sinode verslag te doen.~ (Handelinge Algemene Sinode
1990, 1.6, bI 718)

Die Algemene Sinode besbubt dat die Tydellke Regskommissbe ‘n
eonk~y~Uiig tar tafel Iê nadat hy oor die gronde van revisie
geoordeei het. Daarne hanteer die voorsitter die aanbeveling
bngevolge die Reglement van Orde.

2.16.2 Beredenerlng
Die agtergrond vir hierdie opdrag is daarin geleë dat
daar met die loop van tyd ongelukkigheid ontwikkel het
rondom die hantering van voorstelle van revisie en die
moontlike dorninerende rol wat die Tydelike Regskom
missie in hierdie proses sou kon speel.

2.18 REGLEMENT V~R D~E REëLDNG VAN D~E
BEVOEGDEHE~D VAN PRED~KANTE EN PRO
PONENTE
2.18.1 Na aanleiding van tallo vrae wat rondom die
verkryging en behoud van status opgeduik hot, hot die
ARK besluit om die Regiement in sy geheel to hersien en
lê hiermee ‘n nuwo Regloment voor vir goedkeuring.
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2.18.2 AAN~EVELiNG
2.18.2.1 Die Algemene Sinode besiult om die Regioment vir die
reeling van die bevoegdheld van predikante en proponente
good to keur.
2.18.2.2 DIe Aigemene Sinode besiuit dat die Rogiement
onmlddoIiik van krag is.
2.18.3 inhoud von reglement

REGLEMENT V~R D~E REèUNG VAN D~E
BEVOEGDHE~D VAN PRED~KANTE EN PROPO..
NENTE
1. ALGEF~ENE UiTGANGSPUNTE
1.1 Daar moet by elke aspek van die reöling van die
bevoegdheid (wat verpiigtinge en regte insiuit) van
predikante en proponente daarvan uitgegaan word dat
dit Christus is wat sy Kerk deur sy Woord en die Heilige
Gees regeer en dat Hy dit doen deur persone wat Hy
daartoo roep, toerus en in sy diens stel.

2.3 Aan persone wat beantwoord aan al die vereistes vir
die amp van predikant, maar wet nie in die amp staan
nie, aangesien hulle nie na ‘n gemeente beroep en
bevestig is nie, word die bevoegdheid van predikant
verleen. Hulle is die volgende:
2.3.1 Persone wet deur die kerkverband geroep is om as
dosente studente aan die teologiese opleidingsentra van
die Nederduitse Gereformeerde Kerk op te lei;
2.3.2 Predikante wat in diens van die kerkverband
benoem is: hulle kan in diens van die ringe, sinodes of
die Algemene Sinode wees.
2.4 ‘n Proponent wat vir enige van die poste wat onder
2.3.2 vermeld word, benoem word, bly ‘n proponent.
2.5 Emeriti wet ingevolge Art 14 uit diens gotree het
behou die bevoegdheid om predikant to wees.
2.6 Die porsone wet in 2.3 on 2.4 vormeld word, so
bevoogdheid en pligte word beperk tot die ampdiens wet
in Art 9.1 9.7 genoem word.
-

1.2 Die bevoegdheid vir die uitvoering van die werk van
die bedienaar van die Woord is nie geleö in bepaalde
vermoëns of besondere kwaiiteite, of ‘n aparte goes
telike stand wet beklee is met ‘n blywende eer of mag
en wat dour daad van ordening verkry word nie. Daar
bestaan nie so iets coos ‘n ampstatus wat aan die
persoon kleef en aan hom sekere rogte en bevoegd
hede verieen sonder dat hy sy amp binne gemeentelike
verband of kerkverband beklee nie.

3. DIE BEVOEGOHEID VAN PROPONENTE
3.1 ‘n Proponent is iemand wat die vereiste teologiese
opleiding gehad het, tot kendidaat vir die bodiening van
die Woord verklear is, boskikbaar is om ‘n beroep to
ontvang, en wet bepaaide bovoogdhedo in die Kork hot.
3.2 ‘n Proponent se bevoegdheid en pligte word tot die
take wet in Art 9.1 en 9.3 9.7 genoem word, beperk.
-

1.3 iemand kan slegs predikant woes indien hy
behoorlik beroep/benoem, approbasie verkry en beves
tig is (KO Art 4). Die amp funksioneer hinne
gemeenteiike verband of by uitsondering in die wyer
kerkverband.

3.3 Proponentsbevoegdheid word na legitimesie vorkry.
3.4 Persone wat op grond van Art 11.2 en 13 opgehou
hot om predikant te wees, word weer propononte.

1.4 Die taak van die bedienaar van die Woord word in
Art 9 van die Kerkorde omskryf.

4. VERANDERING VAN TOEGEKENDE BEVOEGDHEID VAN
PREDIKANTE EN PROPONENTE

2. DIE BEVOEGDIIEID VAN PREDIKANTE

Persone aan wie die Algemene Regskommissie ‘n sekere
bevoegdheid as predikant of proponent toegeken hot
(2.3), bohou hierdie posisie, ook al sou die Algemene
Sinode hierdie reglernent wysig, mits die oorspronklike
voorwaardes wat in hulle geval gegold hot, dieselfde bly.

2.1 Vir die vorkryging van die bevoegdheid van ‘n predi
kant geld die volgende. Hy is iemand wat:
2.1.1 die inwendigo roeping van die Here ontvang het,
2.1.2 die teologiese opleiding volgens die voorskrifte van
die Algemene Sinode deurloop het,

Hulle moet jaarliks voor 31 Oktober by die Algemene
Regskom missie aanrneld ten einde predikante/propo
nente te ken bly.

2.1.3 aan ‘n ondersoek ten opsigte van leer en lowe en
die geskiktheid vir die bediening onderwerp is,

5. VERUES VAN BEVOEGDHEID
5.1 ‘n Persoon hou op orn predikant to woes indien hy:

2.1.4 gelegitimeer en beroepbaar gestel is,
2.1.5 deur ‘n gemeente of ander kerklike instansie be
roep is en
2.1.6 in die amp bevostig is.
2.2 Elke predikant wat in ‘n gemeente bevostig is, hetsy
as voltydse predikant of as tentmaker, het die bevoegd
heid om al die take wat Art 9 beskryf, te verrig.

5.1.1 nie moor die work soos in 2.2 en 2.3 ornskryf, verrig
nie;
5.1.2 in ‘n politieke bestuursliggaam dien of horn as
kandidaat in ‘n verkiesing vir enige vlak van die regering
beskikbaar stel;
5.1.3 horn dour woord of dead van ‘n Nederduitse
Gereformeerde gemeente afskei;
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5.1.4 wanneer hy sy bodanking orn ander redes as
erneritaat in terme van Art 14 by die betrokke kerk
vergadering of kommissie indien en dit aanvaar word
(kyk ook punt 5.5);
5.1.5 skriftelik aan die skriba van die Aigernene
Regskornmissie kennis gee dat hy die amp van pre
dikant neerlê, met kennisgewing aan die ring onder wie
se opsig hy val;
5.1.6 dit deur tughandeling verloor (Art 64.4.4).
5.2 ‘n Persoon hou op orn ~t~~fl~t!t te wees indien hy:
5.2.1 in ‘n politieke bestuursliggaarn dien of horn as
kandidaat in ‘n verkiesing vir enige viak van regering
beskikbaar stel;
5.2.2 horn deur woord of daad van ‘n Nederduitse
Gereformeerde gemeente afskei;
5.2.3 skrifteiik aan die skriba van die Algornene flogs
kornrnissie kennis gee dat hy afstand doen van sy
bevoegdheid as proponent;
5.2.4 dit deur tughandeling verloor (Art 64.4.4).
5.3 Proponente moet hulle jaar!iks voor 31 Oktober by
die Algemene Regskornmissie aanmeld ten einde
proponente te kan bly.
5.4 Aangesien proponente onder die opsig en tug van
die ring staan (Art 63.3), word dit van die ring verwag
om op die hoogte te bly met die posisie van proponente
wat onder sy opsig val.
5.5 Wanneer persone ophou om prodikant of propo
nonte to woes, word die volgende proseduro gevoig:
5.5.1 Dit is die verantwoordelikheid van die betrokke
kerkvergadering orn die skriba van die Algemeno
Regskomrnissie van die verlies van bevoegdheid in
kennis to stel.
5.5.2 lernand wat ophou orn predikant of proponent to
wees, rnoet sy akte van legitimasie aan die Algernene
Regskornrnissie via die skriba van die ringkornmissie
terugbesorg.
5.5.3 Die skriba van die Algemene Regskommissie gee
in die amptelike blad van die Ned Geref Kerk kennis van
elke porsoon wat ophou om predikant of proponent to
wees.
6. HERTOELATING TOT DIE BEDIENING
‘n Eertydse predikant of proponent niag slegs langs die
volgende weg weer go~egitirneer word:
6.1 Hy moot skriftelik aansoek doen by die ring binne
wie so gebied hy woon.
6.2 Hierdie ring ondersoek die aangeleentheid met
inagneming van Art 66.3. (66.3.3 nuut). In die geval
van ‘n eertydse predikant word die getuienis ingewin
van al die kerkrade en ringe binne wie se gebied
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hy woonagtig was tydens en sedert hy sy bevoegdheid
verloor het. Getuienis kan ook van kerkrade en ringe
ingewin word waar hy woonagtig was voordat hy uit die
bediening getree het. in die geval van ‘n eertydse
proponent word sover moontlik die getuienis ingewin van
al die kerkrade en ringe binne wie se gebied hy
woonagtig was voordat en nadat hy opgehou het om
proponent te woes.
6.3 Die ring voorsien die sinode/sinodale kommissie
(moderamen as daar nie ‘n sinodale kommissie is nb)
binne wie se gebied die ring val, van al die tersaaklike
stukke, ‘n versiag en aanbevelings.
6.4 Die skriba van die sinode/sinodale kommissie
(moderarnen) stuur dio dokumentasie en die versiag aan
die aktuarius van die Algemene Sinode met die oog op sy
advies.
6.5 Indien die sinode/sinodale kornmissio (moderamen)
die aansoek goedkeur, word die applikant ingevolge
Bepaling 5.2.1 .4 van die Roglornent vir die reöling van die
opleiding en legitimasie van evangeliedienaars ter
vergadering ondersoek met inagneming van Art 66.3.2 tot
66.3.3 van die Kerkorde. Indien die uitslag positief is,
word hy na die betrokke eksarnenkornrnissie vir colloquium
doctum verwys of in die geval van Art 66.3.3 (nuut) by die
Algemene Sinode vir die herstel van ampsbevoegdheid
aanbeveel.
6.6 indien die sinodo/sinodale komrnissie (moderarnen)
die aansoek weier, word dit met opgawe van redes aan
die applikant skriftelik bekend gernaak. Teen die
beslissing van die sinodale kommissie/moderarnen mag
die applikant by die sinode appèl aanteken of by ‘n latere
geleentheid ‘n nuwe aansoek indien.
6.7 Na bevredigondo colloquium doctum by die
eksamenkommissie, word die applikant by die Algemene
Regskornrnissie vir legitimasie aanbeveel.
6.8 Eertydse predikante wat weer gelegitirneer word,
word proponente. Bevestiging in ‘n gerneente na die
aannarne van ‘n beroep geskied weer met oplegging van
hande.
7. HERTOELAT1NG TOT DIE BEDIENING VAN PERSONE WAT IN
ARTIKEL 66.3.3 EN 66.3.4 GENOEM WORD
Waar ‘n eertydse predikant of proponent in terme van Art
66.3.3 aansoek om hertoelating tot die bediening doen,
word die volgende weg gevolg:
7.1 Daar moot duidelike getuienis van berou en bekering
woes, dat die kerklike tug tot sy reg gekom hot en dat die
hertoelating tot die bediening sonder skade vir die Ned
Geref Kerk gedoen kan word. Die tydsverloop,
rugbaarheid, algemene ontovredenheid en die getuienis
van die kerk moot ook in aanmerking geneem word.
7.2 Die geskiktheid vir die bediening moet ‘n deurslag
gewende rol spool.
8. HERTOELAT1NG TOT DIE BEDIENING VAN PERSONE WAT DIE
NED GEREF KERK VERLAAT HET
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62.2 Ails ouderiinge, diakens en predikante wet emeriti en
proponents insiult steen onder die opsig en tug van die ring.
-

iemand wat na ‘n ander kerk of godsdienstige groep
oorgegaan het en wens om weer tot die bediening in die
Ned Geref Kerk toegelaat te word, moet dieselfde
prosedure as in 6 voig. Die eksamenkornmissie wat
coiioquium doctum afneern, most vasatsi of aenvuliende
opieiding vereis word, en indien wei, van watter aard dit
most wees. indien daar aanvullende opieiding vereis
word, word die persoon na die kuratorium van ‘n
teoiogiese fakuiteit verwys. Na die voitooiing van die
aanvuilende opieiding, word hy iangs die normals weg
geiegitimeer.

-

2.18.4.3 Artikel 66
66.3.2 Legitimesie na variiea van bevoegdheid van ‘n predikant
of proponent vind pleas deur die Aigemene Regskommissie na
colloquium doctum op eanbeveiing van die sinode/sinodale
kommissie (of moderamen as daar nie ‘n slnodaie kommissie is
nie) binne wie se gabled by woon, na oorweging van die
getuienis van die ring wet die aansoek om hertoelating hanteer.
2.18.4.4 Voeg Art 66.3.3 en Art 66.3.4 soos voig seam:

9. TOELA11NG TOT DIE BEDIENING VAN PREDIKANTE UIT
ANDER KERKE
‘n Predikant van ‘n ander kerk wat wens om tot die
bediening in die Ned Geref Kerk toegeiaat te word,
wend horn tot die kuratoriurn en die eksarnenkommissie
van een van die teologiese fakuiteite van die Ned Geref
Kerk. Daar word bepaai wetter aanvuiiende opleiding
nodig is, indien enige. Na voltooiing daarvan kan die
persoon op die normaie wyse gelegitimeer word.

66.3.3 in die geval van efsetting deur tughandeling as gavoig
van ergerilke sondes aces owerspei, onsedeiikheid, egskeiding,
moord, meineed, diefstai of na afsetting as gevoig van
ieerdwaiing, meg toestemming tot iegitimasie eileen by boa
uitsondering, nadat gunstige aanbeveiings van ails betrokke
instansies ontvang is, deur die Aigemene Sinode in sitting
oorweeg word.

3. SAKE DEUR D~E ASK NA D~E ARK
VERWYS

10. VERTOö iN VERBAND MET AMPSBEVOEGDHEID
10.1 Enige persoon wat ten opsigte van sy posisie as
predikant of as proponent verontreg voel deur ‘n
besiissing van die Aigemene Regskommissie, kan horn
met voorlegging van nuwe gegewens, beroep op ‘n
voigende vergadering van die Algemene Regskorn
missie.
10.2 lernand wat horn nog steeds verontreg voei na sy
saak ten opsigte van die Aigernene Regskornrnis
sie/Dagbestuur heroorweeg is, rnag horn na die
Aigemene Sinode/Aigemene Sinodale Kommissie wend.
2.18.4 AANBEVELiNGS
indien die “Regiement vir die reeling van bevoegdheid van
predikante en proponents” goedgekeur word, word die
voigende wysigings van Kerkorde.~ertikels vir goedkeuring
voorgeie:
2.18.4.1 Artikei 11
Aangesien ‘n predikant sy lewe lank san die kerkdiens
verbonde is, hou hy op cm predikant te wees indien by sy
gemeente of werkkring in die kerkverband veriest cm ‘n ander
betrekklng te aenvaar. Hy ken egter vooraf van die Algemene
Regskommlssle veriof ontvang cm sy bevoegdheid as
proponent te behou. Sodanige behoud van die bevoegdheid
ken alleen verleen word Indien die betrekking wet by aanvaar,
‘n geesteiike karakter dra en wet regatreeks met die
verkondiging van die Woord in verband steen en ten bate van
die Nederduitse Gereformeerde Kerk geag word.
2.18.4.2 Artikei 62
62.1 Aiie dooplidmate en belydende iidmate van die gemeente
val onder die opsig en tug van die kerkraad.

3.1 POS~S~E VAN ‘N PRED~KANT WAT DEUR ‘N
S~NODE ~N ‘N MODERATUUR OF KOMM~SS~E
VERK~ES OF BENOEM ~S EN W~E SE LOCUS
STAND~ VERANDER.
3.1.1 Op aanbeveiing van die ARK het die ASK besiuit:
Indien ‘n predikant wat deur ‘n gemeente na die sinode
afgevaardig word en in die moderatuur verkies of in ‘n
kommissie benoem word, na die sinodesitting die
gemeentelike bediening veriaat, verioor hy sy sittingsreg.
(ASK 5/6 Nov 1991 bI 154)
3.1.2 Na bespreking deur die ARK op sy vergadering van
30 Januarie 1992 (Notule P3 Pt 19.1> besiuit die ASK op
10 en 11 Maart 1992 die volgende:
*

1 ‘n Sinode is bevoeg om ‘n besluit te neem wat die

samesteiiing van sy eie kommissies bepaai.
*

2 Die heie aangeieentheid van die posisie van ‘n

predikant wat in ‘n moderatuur of kommissie verkies of
benoem is, en wie se locus standi verander, word verwys
na die ARK vir prinsipiëie besinning en versiag aan die
voigende Algemene Sinode.
3.1.3 AANBEVELING
3.1.3.1 Die Algemene Sinode handhaaf die gebruik in die Ned
Geref Kerk dat, indien ‘n predikant wet deur ‘n gemeente na ‘n
sinode afgeveardig word in die moderatuur verkies of in ‘n
kommissie benoom word, na die sinodesitting die gemeenteiike
bedlening veriest, by sy sittingsreg verloor.
3.1.3.2 Die Algemene Sinode erken egter ook die bevoegdheid
van ‘n sinode om ‘n besiuit te neem wet die ssmesteiiing van sy
kommissies bepaai.
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3.2 SAM ESTELUNG EN BEVOEGDHE~D VAN
KERKUKE VERGADER~NGS

3.4.8 Uitdienstreding van ‘n vroulike prodikant by ver
plasing/diensbeemndiging van haar man.

3.2.1 Die ASK hot besiuit

3.4.9 Sittingsreg van di HJ Linde en E Botha in die ASK.

“Die model vir een kerkverband impliseer dat die
Algemene Regskommissie opdrag kry om ‘n behoorlike

Die ASK doen oor die sake verslag

verslag op te stel in verband met die bevoegdhede en

4. REGSTELUNG
ART~KELS

samestelling van die verskillende kerkvergaderings,
asook wysiginge aan die Kerkorde, wat aan die
Algemene Sinode van 1994 voorgelê kan word.”
(ASK Agenda 5/6 November 1991, 7.2.6 bi 43).
3.2.2 Versiog
3.2.2.1 Aangesien die ASK besluit hot om ‘n model vir
eon kerkverband eers aan die Algemene Sinode voor to
lê vir goedkeuring, kan die ARK goon aanbovelings
maak nb.

VAN

KERKORDE~

4.1 AANSEVELING
Die Aigemene Sinode keur good dot die volgende Kerkorde
artlkels reggestei word:
4.1.1 Art 27: vervang “meet” met “meg” In re~i 3
4.1.2 Art 29: vervong “sinodes” In reSI 4 met “slnode”

5. WYSDGONG VAN REGLEMENTE
3.2.2.2 Die ARK is intussen besig om rolovante kerk
regteiike aspekte to bestudeer en aanbevelings voor to
berei.

3.3 BYKOMENDE VERE~STE V~R COLLOQUIUM
DOCTUM
3.3.1 Die ASK hot besiuit

5.1 AANBEVELING
Die Aigemene Sinodo besiult om die voigende regiemente te
wysig:
5.1.1 RegI 3 P31 Pt 3.1.1.1 Wysig “predikant- en propo
nentstatus” no “predikant- of proponentstatus”.

“Die ASK-vergadering bespreek die versoek van die
Moderamen van Noord-Transvaal dat ‘n bykomende
voroiste vir colloquium doctum gestel word, naamlik
“bewys van onlangse sielkundige evaluering” en verwys
dit na die ARK vir die aandag van die Algemene Sinode
van 1994.” (Notule ASK 12 Oktober 1993, 11.5 bI 89).

5.1.2 Regi 3 P46 Pt 10.2 Vervang “sy vorige vrou” met “die
vorige eggenoot/note” en “hy” In die 3de reel met “die aan
seeker”.

3.3.2 AANBEVEUNG

5.1.4 Regi 17 P65 Pt 1.2.2 Voeg by no “vakansieverlof” die
woorde “(lewensonderhoud en toeiaes)”.

Die Aigomone Slnode besiult dot bewys van oniongse
sleikundige evoluering as bykomende vereiste vir colloquium
doctum gestel word.

3.4 VERSKE~E ANDER SAKE US DEUR DUE ARK
HANTEER, AAN DUE ASK TERUG GERAPPOR~
TEER EN DEUR DUE ASK GOEDGEKEUR
3.4.1 Tentmakerbediening

5.1.3 Regi 3 P46 Pt 10.3 Vervang “die man” met “die betrokk~e
persoon”.

5.1.5 RegI 17 P65 Pt 3.1.5 Voeg by no “iongveriof” die woorde
“(iewensonderhoud en toeiaes)”.
5.1.6 Regi 17 P65 Voeg by ‘n nuwe bepoiing:
2.1.3 ‘n Vrou in die amp as predikant is geregtig op kroamverlof
met voile traktoment en toeiaes vir ‘n tydperk wet vier woke voor
die verwagte datum van hoar bevelling begin en agt woke no die
datum van hoar bevailing eindig.

3.4.2 Tentmakerbedienaar en ponsioenfonds
3.4.3 Konsep beroepsbriet vir tentmakers

5.1.7 Voeg in no Pt 3.1.4 ‘n nuwe punt naamiik “Langverlof ken
slegs in periodes van 30 dee of longer geneem word” Verander
numerering dienooreenkomstig.

3.4.4 Die beroepstelsel
5.1.8 Regi 17 P66 Skrap 4.1.6 en 4.1.7
3.4.5 Afvaardiging van tentmakers na moerdere verga
derings

5.1.9 RegI 18 P68 Pt 4.1.3 Vervang “Hatfield Baptiste” met
“Hatfield Christian Church/Centre”.

3.4.6 Die vrou in die amp
3.4.7 Kraamveriof en vergoeding van vrouliko predikanto

5.1.10 Regi 18 P68 Pt 4.2.1 Vervong “Charismotiese Baptiste”
met “onafhankiike Charismatiese kerke”.

ALGEMENE REGSKOMMISSIEI4S

168

6. WYS~G~NG: FUNKS~ONELE BELE~DS
B ESLU~T

7.4 BEROEPSTELSEL (Pt 11.1 .1 .2)
7.4.1 Die ARK rapporteer soos voig aan die Aigemene
Sinode:

6.1 AANBEVELING
Die Algemene Sinode besiuit em die voigende te wysig:

7.4.1.1 Die besluit van die Aigemene Sinode oor die
beroepsteisei funksioneer na die mening van die ARK oor
die aigemeen goad in die praktyk.

6.1.1 P90 Pt 4 Vervang KO Art 1,5 met KO Art 1 enS

7. VOORLEGG~NGS DEUR DOE ARK
Die voigende sake word aan die Aigemene Sinode
voorgeiê:

7.4.1.2 Dit blyk egter dat dear sekere gebruike en
handeiinge na yore gekom het wat kommerwekkende
nie-kerklike terminoiogie bevat, soos:

*

1 advertensies in piaas van bekendsteiiing
2 aansoeke in pleas van vooriegging van name

*

3 aanvra van sieikundige toetsing en ook onderhoud

*

7.1 D~E D~ENSTYDPERK VAN DJE AKTUAR~US
VAN D~E ALGEMENE S~NODE

voering
7.1.1 AANBEVEUNG
7.4.2 AANBEVELONG
Die Aigemene Sinode besluit dat die Aktuarius vir twee
termyne van 4 Jeer elk as aktuarius ken dien. Dearna is by nie
weer as aktuarius verkiesbaar nie.

7.2 GRENSWYS~G~NG

Die Aigemene Sinode besiuit cm op aiie beroepende liggeme van
die Ned Geref Kerk te vra om huiie te weerhou van bewoordinge
en praktyke wet efbreuk doen aan die geesteiike aard van die
beroepsteisei.

7.5 BESLU~T TEN OPSOGTE VAN TENTMAKER
BED~EMNG

7.2.1 AANBEVEUNGS
Die Aigemene Sinode besiuit om die besluit van die Aigemene
Sinode 1982, 22.2 bi 1367 coos voig te wysig:
7.2.1.1 Wanneer met grenswysiginge in die Hg van Art 32
tussen gemeentes van verskiiiende sinodeie gebiede siege ‘n
aantal Vdmate betrokke is, moet die betrokke sinodesisinodaie
kommissies/moderamens die grenswysiging goedkeur.
-

-

7.2.1.2 Grenswysiging hoef siege deur die Aigemene Sinode/
Aigemene Sinodale Kommissie in behendeiing geneem te word
indien ‘n gemeente(s) van sinodaie gabled verander.

7.5.1 Die voigende besiuit is deur die ASK geneem
Vergoedingspakket (traktement, reiskoste, behuising,
pensioenreoiings, mediese voorsiening, groepverseke
ring, ongevaiieversekering en veriofreeiings).
‘n
Tentmakerbedionaar skakel 100% in by die pensioen,
medieso on groepiewensdekking of glad nie. Die
besiuitnemingsbevoegdheid hieroor berus by die trustees
van die Sinodaie Pensioenfonds.
Die skrifteiike
ooreenkoms moat aan die trustees van die pensioenfonds
voorgeie word.

7.3 HERSIIEN~NG VAN KERKORDE
7.5.2 AANBEVEUNG
7.3.1 Die Aigemene Regskommissie vestig die aandag
van die Algemene Sinode daarop dat hy voortdurend
besig is met die hersiening van die Kerkorde. (Kyk
Reglement van die Aigemene Regskommissie, Punt
3.1).

Die Aigemene Sinode besiult om die besiuit SOOS volg te wysig:
17.5.2.1 Skrap “of glad nie” en vervang met “tansy die tentmeker
se ender werkgewer dearop aandring dat hy by huiia
pensloenskema meet inskekei.”

7.3.2 AANBEVEUNGS
17.5.2.2 Verveng “100%” met “ten voile”
7.3.2.1 Die Aigemene Sinode besiult em dit onder die aandag
van aPe kommissies van die Aigemene Sinode te bring dat
huile voorsteiie en wenke vir wysigings aen die Kerkorde ean
die ARK meg deurgee vir oorweging.
7.3.2.2 DIe Aigemene Sinode versoek sinodes om kommissies,
kerkrade en ringe ult te fool em voorstelie en wenke vir
wysiging sen die Kerkorde aan die ARK vir oorweging deur te
gee.
7.3.2.3 Die Aigemene Sinode besiuit dat hierdie voorstelie en
wenke die ARK voor die einde van 1996 moat bereik.

7.6 PRED~KANTE/PROPONENTE BESK~KBAAR
V~RANDERKERKE
7.6.1 Van verskeie kante het die ARK versoeke in die
verband gehad.
7.6.2 Die besiuit van die Ring van Kaapstad word as
verteenwoordigend aan die Sinode voorgelé naamlik:
“in die hg van die groeiende getal gemeentes wat nie
meer huhle predikante kan onderhou nie en die groot
getal werkiose proponente:

169
1. Spreek die ring sy steun daarvoor uit dat proponente
en predikante van die Ned Geref Kerk ook hulle roeping
in ander kerke van die gereformeerde tradisie sal
uitoefen wanneer God hulle daarheen sou roep;
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7.7.2 AKTO doen versiag aan die Algemene Sinodo
7.7.3 AANBEVEUNGS

-

2. Versoek die ring die Algemene Regskommissie:
2.1 om die struikelblokke te identifiseer wat tot dusver
verhoed hot dat NG proponente en predikante vryelik vir
‘n tyd in ‘n ander kerke van die gereformeerde tradisie
kon dien en dan later na die NG Kerk kan terugkeer;
2.2 om vir die betrokke sinodesittings aanbevelings
voor to berei wat dit moontlik en redelik maklik sou
maak vir NG proponente en predikante om vir ‘n tydperk
in ‘n ander kerkgenootskap te work en, indien die Here
wil, na die NG Kerk terug to keer.”

7.7.3.1 Die Aigemene Sinode besiult dat AKTO die seek vir die
wysiging van Regiement 3 hanteer.
7,7.3.2 indien nodig, word die soak no die Tydeflke Rags
kommlssle verwys.

7.8 REGSGELD~GHE~D VAN GEDRUKTE NOTU
LES
7.8.1 Die Algemene Kommissie vir Argief hot navraag
gedoen oor die saak.
7.8.2 AANBEVEUNGS

As toeiigting net die volgende:

Die Aigernene Sinode besiult

1. Die ring hot die besluit geneem omdat (a) hy graag
werklose predikante en proponente wou help maar ook
omdat (b) hy van mening was dat die predikante en
proponente van die NG Kerk teologies goed geskool is
en dus ‘n goeie bydrae sou kon lower in ander kerke wat
van huiie gebruik sou wou maak.

7,8.2.1 Die regogeldlge notule van ‘n vergadering is die notuie
wet deur die vergadering goedgekeur en dour die gemagtigdes
onderteken is.
7.8.2.2 ‘n Gepubliseerde notule Is siege ‘n prima fade bewys
van wet op ‘n vergadering besiult is totdat die teendeei uit die
goedgekeurde notule bewys Is,

2. Die ring besef dat bogenoemde alreeds gebeur.
Heelwat proponente is in die afgelope tyd as sendelinge
dour geloofsendinge uitgestuur, met die seen van die
NG Kerk. Dit kom ons egter voor dat daar nie so ‘n
duidehke pad terug no die NG Kerk is nie, sou so ‘n
persoon geroepe voei om terug to keer.

8,~ KONDONAS~E
8.1 BEPAUNG 4.2.2 VAN D~E REGLEMENT V~R
D~E REëUNG VAN D~E OPLE~D~NG EN LEG1~
T~MAS~E VAN EVANGEUEDIIENAARS.

3. Die ring was egter ook daarvan bewus dat, in geval
waar ‘n proponent byvoorboeld ‘n boroop sou kry no dio
Presbiteriaanse Kerk, dit horn/hoar onder ‘n sielkundige
stromming plaas. Die vrae wat pla (on baie verhoed om
so ‘n beroep to aanvaar) is: Sal ek na die NG Kerk kan
terugkeer? Sal die NG Kerk dit as ‘n verwerping van
NG Kerk orvaar? Die ring hot gevoel dat baie van
hierdie stremming en valse skuldgovool besweer sou
kon word indien die kerkregtelike pad na ander kerke
van die gereformeerde tradisie en terug na die NG Kerk
moor gelyk gernaak sou word.”

8.1.1 Agtergrond

7.6.3 AANBEVEUNG

8.1.1.4 Die aansoek is dour die Sinode van Noord-Kaap
gesteun.

Die Algemene Sinode besiuit dat predikante en proponente wat
deur die NG Kerk geiegitimeer is en ieraar wii word in ‘n ander
denominasie van gereformeerde beiydenis, vooraf by die ARK
eansoek ken dean om beroepbaar to bly binne die NG Kerk
terwyi hy in die ander denominasie werk.

7.7 WYS~G~NG REGLEMENT 3:
BOEK ALGEMENE SDNODE

8.1.1.1 Filiciano Mario Mahongo is dour die Sinode van
Namibiä met beperkto opdrag naamiik Boesmansonding
tot die predikdiens toegeiaat.
8.1.1.2 in April 1990 hot mm of meer 4000 SAN
(Boesmans) uit die Caprivi na Schrnidtsdrift verhuis.
8.1.1.3 Op 18 Junie 1991 hot hy aansoek gedoen op
predikantstatus met beperkte toelating in die NG Kerk.

8.1.1.5 Op 3 Maart 1993 hot die ARK bosluit:
1 ‘n Akto van Legitimasie met beperkte opdrag (work
onder Boesmans) moot dour die Skriba aan die Aktuarius
van Noord-Kaapland gestuur word.
*

KERKORDE~

7.7.1 Die ASK hot die gewysigde gradestruktuur van die
Universiteit van Stellenbosch so Fakulteit Teologie
goedgekeur en na AKTO in oorleg met die ARK verwys.

*

2 Rapport moot aan die Algemeno Sinodo gedoen word.

3 Kondonasie moot van die Algerneno Sinodo gevra
word ten opsigte van Art 4.2.2 van Regiernent 3 (Reg
lement vir die reeling van die opleiding en legitimasie van
evangeliedienaars).
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8.1.1.6 AAN~EVEUNG

1992

Die Aigemene Sinode kondoneer die optrede van die Aigemene
Regskommissie deurdat die ARK Bepaling 4.2.2 van die
Regiement vir die reeling van die opieiding en legitimasie van
evangelledienears In die geval van da FM Mahongo nie
toegepas het nie.

AL van Heerden
JA van Niekerk
G Viljoen
LPD Lombard
PJ Nel
MC Swart
JP Mostert

8.2 BEPAUNG 3.6 VAN D~E STATUSREGLE~
MENT
8.2.1 Ter inilgtlng
Bepaling 3.6 van die statusreglement bepaal dat
studieverlof hoogstens tot 4 jaar toegestaan kan word.
Die ARK het in ‘n paar gevalle die studietyd met ‘n jaar
verieng.
8.2.2 AANBEVEUNG
Die Aigemene Slnode beslult om die optrede van die ARK te
kondoneer deurdat die studletyd van prop GJ Steyn, prop J
Poigieter en prop JH Conradle in stryd met Bepailng 3.6 van
die Statusregiement met nog een Jeer verleng Is.

9~ STATUSAANGELEENTHEDE
9.1 VERUES VAN STATUS

JJ van Straaten
JO Cloete
JJ Boshoff
AF Conradie
JA Venter
JM Jooste
LPA Spies

*

AA Odendaal
BJB Smit
MJ Bekker
WA Saaiman
SM Visser
J de Wet Brits

Gi Ellis
RPG Schoeman
G Pretorius
JA Botes
JA Viljoen

US Botes
PF Huso
CM Viljoen
PJ Botha
U Procter
FA Swanepoel
AR Nel

HMO Heyneman
JA Olivier
GM Augustyn
JH Coetzee
J Punt
WCS Swanepoel
PC Poley

AJ van Zyl
EH Scheffler
G Venter
PJL Olivier
HS Breytenbach
H Ciaasen
AM Saayman
CW Louw
GB Roux
A-LS Rossouw
FA Grobler

JJ Keyser
L clu Toit
PJB Engelbrecht
HJD de Vos
HE von Wielligh
DS Fourie
JS Marais
PJ Rossouw
CA Nel
E Viljoen

*

*

*

*

*

Die volgende persone
nentstatus verloor.

het

hub

predikant/propo-

1990
JF van Loggerenberg
JW van der Riet
LA Bouwer
DJ Malan
HL Nieuwoudt

*

*

1994

*

J Stander
JN de Klerk
AJ Combrink

i~i
JJ Botha
HJ Smith
CD Koen
AP Boshoff
JC Benade
CT Jordaan
WT Claassen
G Loots
J Rosseau
JA Smit
CT Jansen
AJ Kok
JJ Bosman
PB Muller
CJ Vermaak
IP du Preez
WP van Niekerk
EB Victor
JM Jooste
*

*

*

*

*

JG van Staden
MG Turck
WF Rautenbach
AJ Kok
JH Ellis
JN Smith
C Theron
HG Venter
EH Scheffler
FJ van der Morwe
SJ Saaiman
BJ Janse van Rensburg
JS Swanepoel
CL Pieterse
WA Pieters
S Heyns
CF Fouché
CJ Fouché

WT Claassen
HR Kotzé

*

*

*

*

Na die APK

9.2 PRED~KANT/PROPONENTSTATUS HERSTEL
NA COLLOQUNUM DOCTUM
Ds DW Kruger
Prop JH Louw
Prop DP Veldsman
Prop D Boyers
Ds JC Buys
Ds MJ Coetzee
Prop JT do Jongh van Arkel
Os BP do Wet
Prop JG du Plossis
Or J Grey
Prop OH Janse van Rensburg
Prop CT Jordaan
Os AJ Kok
-

Ds TJ Botha
Prop LC Kok
Ds JR Ne)
Ds RG Butler
Ds WJ Louw
Ds OR Olivier
Os W Roots
Prop WL van der Merwo
Prop JO Cloete
Os BP Wolvaardt
Os JR Muller
Prop AL van Niekerk
Os BJ Janse van Rensburg
-
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Os J Schnetler

Prop JJ Botha

Ds CJ Steyn
Prop PL Theron
Ds WJ van Beek
Os CF van der Berg
Os JSF Wessels

Ds PB van der Watt
Os JJ Nieman
Os FJ Viljoeri
Os IA Cronje

9.3 PREDDKANTSTATUS US AAN DUE VOL~
GENDE PERSONE VERLEEN
FJ Chile
AJ Boshoff
GJ Koen
JJ Krige
SJ Saaiman
C Greyling
JJ Crous
JA Laubscher
BP Fourie
JJ Sieberhagen
WJ van Eederi
L Barkhuizen
AC du Toit
JJ van Eyssen
ED Botha

-

-

-

Jan Kriel lnstituut
Bybeigenootskap
Radiokansel
Bybelgenootskap
Hugenote-Koilege
ACSV
Tentmaker Sielkundige
Suid-Transvaal/Predikant
Sunward Park
NID
Bybelgenootskap
lnstituut vir Dowes
Ons Kinderhuis Bloemfontein
Radiokansel
Catherine Robson-Kinderhuis,
Vereeniging
ACSV
NIDnouSAP

9.4 PROPONENTSTATUS ~S AAN D~E VOLGEN~
DE PERSONE VERLEEN
A Auret
CW du Toit
HAJ Kruger
HP Muller
PJ Naude
JJC Schulz
RH van Graan

-

-

-

OT Universiteit van die Noorde
CB Powell Unisa
OT Unlversitelt van Wesivilie
Dept Godsdienskunde US
Bybelkunde UPE
Geopende Deure
SAUK

9.5 STATUS DEUR DIE ARK HERSTEL NA VERTOö
Or JH Coetzee
Prof EH Soheffler
Prof ‘NT Claassen (1991)
Prop HMO Heyneman
Prop JA Olivier
Hiermee beskou die ARK sy taak as behoorlik afgehandel.
Die vergadering word die seen van die Here toegebici.
DR THN SADLER (VOORSITTER)
OS PL BEZUIDENHOUT (SKRIBA)
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A~8 ALGEMENE KOMMISS~E VIR ARGIEF
t OPDRAGTE VAN D~E ALGEMENE
S~NODE
1.1 ARG~EF- EN MUSEUMREGLEMENT
1.1.1 Besiuit (Hand 1990, p624, T17.3, pt 4):
“Die Aigemene Sinode neem siege van die Argief- en
Museumregiement kennis. Die regiement word na die
AAK terugverwys sodat dit wat wetlik as beieid van die
Sinode bestempei kan word en dit wat op die Aigemene
Sinode so Kommissie vir Argief as regiement betrekking
kan he, uitgehaai en opnuut as beieid voor die voigende
Aigemone Sinode geie kan word. Tot dan (1994) word
die aanbevoie regiement as aanbevoie rigiyne gebruik.”
1.1.2 Die AKA hot in die reses ernstige aandag aan die
bg opdrag gegee en tydens sy Dagbestuursvergadering
en die AKA-vergadering, respektieweiik in Januarie en
April 1994, die opdrag afgerond. ‘n Kopie van die
regiement wat op die AKA betrekking het en ‘n kopie
van die rigiyne aan sinodes is aan die Aigemene
Regskom missie vir kommentaar voorgoie.
1.1,3 AANBEVEUNG
1.1.3.1 Die Aigemene Sinode aanvaar die Regiement vir die
Aigemene Kommissie vir Argief (Byiae 1).
1.1.3.2 Die Aigemene Sinode besiuit op die voigende argief. en
museurnbeieid:
*1 in ooreensternrnirig met die karakter van die kerk hat sy

argief- en museumarbeid primer ‘n Skrlftuuriik-teoiogiese
grondsiag. Daarom is dit eerstens op teoiogies-wetenskapiike
en origens sekuiér-wetenskapiike diens ingesteL
*2 ilierdie arbeld bou die geheue van die kerk uit en stei die
kerk in steM orn sy funksies op ‘n iogiese, verantwoordeiike en
konsokwente wyse voort to sit. Die bewearpiek huisves
gevolgiik ook die skriftellke- en ander getuienisse wet horn
teen ongeregverdigde aansprake en duur else beskerm.
*3 Die versameling, bewaring en gebruik van argief- en
museurnrnateriaai beteken die hantering van getuienisse oor
die handeiinge van ~od Drie-enig in en deur sy kerk in ‘n
bepaeide gabled.
*4 in hierdie verband beteken argief- en museummeteriaai die
dokumente of aiie ander materiaai wet iniigting oor gemeentes,
ringe, sinodes en huiie kommissies sowei as moontiike
kerklike inrigtings binne huiie gronse, bevat. Dii beheis aiie
inligtlng deur alie middeie oor die kerkiike iewe in sy nouste en
breedste verband binne ‘n bepaaide gabled.
*5 As sodanig steen die argiofbewaarpiek en museum as ‘n
gesistematiseerde lniigtingsbron in diana van die kerk en sy
verskiilende kennisveide, met besondere kiem op die teoiogie
en meer bepaaid die ekkiesiologie. Dii dien ulteraard, vanweë

sy ryke iniigting, ook ander wetenskappe, beantwoord as
akademiese instansie ampteflke en akademiese navrae en gee,
waar nodig, aan navorsers vooriigting in die metodiek van
navorsing en geskiedskrywing.
1.1.3.3 Die Aigemene Sinode beveei die praktiese impie
mentering van sy argief- en museumbeieid as ‘n aanbeveiing by
sinodes sen (Byiae 2).

1.2 ARG~EFHANDLE~D~NG
1.2.1 Besiuit (Hand 1990, p 624, T17.3, Pt 6):
“1. Die Aigemene Sinode beveei die moduies van die
Hugenote-Koiiege oor die kerkiike argiefwese by aiie
kerkiike argiefkommissies vir gebruik aan.
2. Die Aigemone Sinode versoek die AKA om steeds ‘n
ampteiiko pubiikasio vir teoiogiese opieiding in die
korkiike argief- on museumwetenskap as deei van die
ekkiesioiogie to oorweeg on so spoedig moontiik te
bemark”.
1.2.2 Die AKA hot in die roses waarnomings gomaak oor
die aigemeno benutting van die betrokke uitgawo van die
Hugenote-Koiiege so moduies oor gemeenteiike admini
strasie. Daarbonewens hot dr CS Kotze, argivaris vir
Transvaai en Midde-Afrika, vooriigtingstukke oor rekord
beheor opgestei.
Dit aiies pius die rigiyne van AKA self, dien as ‘n
boiangriko aanioop tot die uitoindeiike daarstoiiing van ‘n
argiefhandioiding soos waarna die Aigomono Sinodo
vorwys.
1.2.3 AANBEVELINGS
1.2.3.1 Die Aigernene Sinode aanvaar die aanbevoie ieesstof oor
kerkiike argief- en museumarbeid van AKA on die betrokke
kommissies van sinodes as ‘n tussentydse maatreëi tot by die
pubiisering van AKA se handieiding.
1.2.3.2 Die Aigemene Sinode besiuit dat sy argief- en
museumbeieid en die praktiese impiementering daarvan kan dlen
as ‘n basis vir ‘n afgerondo handieiding.

1.3 REKENAR~SER~NG (KYK 00K 3.1)
1.3.1 Wat die rekenarisering van doopiidmato- en
iidmaterogisters aanbotref, hot die Aigemeno Sinode die
voigende besiuit geneem (Hand 1990, p 682, B12.6, pt
6.2.2)

“Die Aigemono Sinode besiuit om dit aan die Aigomeno
Kommissie vir Argief op to dra om vordero ondersook to
doen na die werkiiko behoefto in hiordie vorband on
moontiiko oenvormige spesifikasies met die oog op
standardisoring vir sodanige rekenarisering OP to stei. ‘n
Begroting vir hierdio ondersoek moot eers aan die
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Algemene Kommissie vir Fondse voorgelé word met die
oog op voorsiening van die benodigde fondse. Na
afhandeling van die ondorsoek moot aan die Algemene
Sinodale Kommissie versiag gedoen word.”

4. ‘n gokoordinoorde register sal ernstigo finansiëlo
implikasies h~, voral omdat tallo gemoontos nog die ou
argiefrogistor gebruik en nuwe registers godruk sal moet
word;

1.3~2 AKA en die meeste SKA’S hot in die reses (1990
1994) ondersoek na die rekenarisering van korkiike
registers ingostol. Trouens, rokenarisering is in meer as
een sinodale gebied al ‘n gevestigde praktyk en kopioö
van registers kom van gemoentes in die vorm van
rekenaaruitdrukke na sinodale argiefbewaarplokke.
Navorsing tot dusver is dus binne die verskillende
streeksinodos gedoon en die resultaat word deur AKA
gemonitor. AKA sien die sinodale gebiod van

5. een register sal nuwe misverstando by gomeonte
skribas skep.

Noord-Transvaal as die proefgebiod op grond waarvan
AKA uiteindoiik sal kan oordeel wattor behoefte daar in
die verband bestaan en in hoeverre eenvormigheid en
standardisering moontlik is. Die SKA Transvaal en
Midde-Afrika se Werkgroep vir Dokumontasie is tans
aan die spits van die studie in Transvaal. Sinodale
gebiode soos die OVS en Wes-Kaap is ook met
navorsing en proefprogramme besig.

2. ADV~ES AAN D~E ALGEMENE S~NODE

-

1.3.3 AKA vra dus vir die herhaling van die opdrag in
1990.
Die studie het tot dusver geen finansiële
implikasies vir die Algemene Sinode gehad nie en sal
waarskynlik in die reses (1994- 1998) ook nie he nie.
1.3.4 AANBEVELING
Die Algemone Sinode besiult cm sy opdrag van 1990 eon AKA
ivm rekenarisering van dooplidmate- en ildmateregistors to
herhaai. Die Algemene Sinode spreek sy dank ult ocr die
navorsing tot dusvor en die vertroue dot die belangriksto
daarvan in die roses afgehandei sal kan word en gemeentes
spoedig leiding van AKA sai ken ontvang.

t4 EEN REG~STER VIIR UDMATE
Die Aigomene Sinode (Hand 1990, p 683, Pt 6.3.2.2)
besiuit oor die koordinering van kerkliko registers soos
voig:
1.4.1 “Die Algemene Sinode versoek die Algomone
Kommissie vir die Argief om ondersoek in to stel na ‘n
ontwerp van eon register vir doop- en belydende lidmate
waarin duidelike onderskeiding tussen doop- en
belydende lidmate getref kan word en versiag to doen
aan die Algemene Sinodale Kommissie wat magtiging
verkry om, indien goedgokeur, ditto implementeer”.

1.4.3 AANBEVEUNG
Die Aigemene Sinode besiuit dat sinodes die status quo
handhaaf by die reeiing van die afsonderiike registrasie van
doopiidmate en belydende iidmete.

2.1 TOEKOMS VAN ARGWAR~SPOSTE
2.1.1 AKA staan baio stork by sy oortuiging dat
argivarisposte in die kerk moot kontinueer on dat by
aanstellings van argivarisse net die kundigste persone
oorweog moot word. Dit is belangrik om die gehalte van
korklike argiefdienste OP ‘n hoe viak to hou en selfs op to
gradeer twv goeie administrasie binne die kerk en om aan
behoeftes van die toologiese wotonskap to voldoon. AKA
besluit gevolglik om die Algomene Sinode daarop to wys
dat wanneer ‘n begroting on rasionalisasie ter sprake is
argiefdienste eintlik opgogradoor moot word, omdat dit
besondere eise stel.
2.1.2 AANBEVELING
2.1.2.1 Die Aigomene Sinode besiuit dat dit in beiang van
kerkiike administrasie en die teoiogiese wetenskap is om
minstens die bestaande argivarisposte in die kork to kontinuoer.
2.1,2.2 Die Aigemeno Sinodo bosiuit dat by die aansteiiing van
‘ii kerkargivaris die argivaris konnisvaardig en vakkundig moot
woes en die hoof van die kerkargiefbewaarpiek wear hy diens
moat doen.

2.2 VERHOUD~NG
TEOLOG~E

KERKARG~EF/FAKULTEDT

2.2.1 AKA verbly horn oor ‘n grooiende verhouding tussen
die verskiiiende fakulteite van teologie (veral departe
monte van ekklosiologio) en kerklike argiefbewaarplekke
in die land. Hierdie verhouding is vir AKA van belang en
ook die Algornene Sinode (Hand 1990, p 624, Pt 7).
2.2.2 AANBEVELING

1.4.2 AKA vind die koordinering van die dooplidmato- on
lidmateregister nie haalbaar nie:
1. Die register sal moor ingewikkeld on lomp woes;
2. die besonderhede van lidmate regverdig moor as
eon register;
3. ‘n gebinde register vir argiefbewaring sal ongemaklik
dik woes en moeilik hanteer, veral by kopiêring deur
navorsers;

Die Aigemone Sinodo besiuit dat fakulteite van teoiogie, verai
departemente van ekkiesioiogie, en die kerk se argief
bewaarpiekke steeds moet work eon ‘n verhouding wet teoiogie
en kerkargiefdiensto sai opgradeer.

2.3 REKORDBEHEER
2.3.1 Ter wille van grotor orde in kerkargiefdienste en die
opgradering van die administratiewe sy daarvan, bosin
AKA al ‘n geruime tyd oor die belang van rekordbeheer
tot op gemeenteiiko vlak en die kerkrogtelike implikasies
daarvan.
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2.3.2 AAN~EVEUNG

Uitgawes

Die Algemene Sinode besiult dat die AKA ‘ii standpunt oor die
kerkregteiike en iniigtingkundige impiikasies van rekordbeheer
in die kerk moot formuieer met versiag aan die ASK of die
Aigemene Sinode.

1.

Inkomete
(Aigemene Sinode)

Vergadering
AKA en AKA-dagbestuur
(Kaapstad)

2.4 HUWEUKSREG~STER

Vllegtuigkaartjies

2.4.1 AKA benadruk wear eens dat die Algemene
Sinode (Hand 1986, p 630, pt 6.1) ‘n belangrike besluit
ivm die registrasie van kerklike huwelike geneem het, ni:
“Huwelike wat kerklik bevestig word, moat aangeteken
word vir bewaring in die onderskeie argiewe van die
sinodes van die Ned Geref Kerk”.

AKA
J’burg K/std
Durban K/std
Bfn K/stad
Windh Klstd

R
R
R
R

480
480
230
600

R 5 790

AKA~dagbestuur
J’burg K/std
Bfn K/std

R 1 480
R 1 230

R 2710

-

-

-

2.4.2 Dit blyk dat siege enkele sinodes hierdie besluit al
begin implementeer hat. Intussen gaan belangrike
inligting oor kerklike huwelike verlore, ook omdat baie
gemeentos nie moor aankondigings in die verband
maak nb on aankondigingsboeke in die kerkargief
bowaarplok nio sulke inligting woerspieëi nba.

-

-

2.4.3 AKA handhaaf die siening dat ‘n kerklike huwelik
deel van ‘n erediens is, onder toesig van die besondore
ampte on govoiglik behoorlike registrasie verg.

Die Aigemene Sinode besluit op die behoorilke registrasie
kerkiike huweilke en gekontroleerde argiefbewaring van
betrokke dokumente en versoek die AKA om ieiding
sinodes ivm ‘n bevredlgende huweiiksregistrasievorm en

2.

3.
van
die

aan
die

_____

AKA
4 persone x 2
dae@R165p/d

R1320

AKA-dagbestuur
2 persona x 2
dae@R165p/d

R 660

Rels per motor
(Huis/lugh :retoer)
4 lede (AKA)
2 lade (dagb)

Dit bly ook ‘n vraag hoe ‘n huwoliksvorm in ‘n nuwo
staatsbostel daaruit sal sien en watter bonadering daar
by die bevestiging en registrasie van huwolike sal wees.
2.4.4 AANBEVEUNG

_____

Daggeid

Weiiswaar bestaan die algemene versoek dat ‘n kopie
van die huweiiksvorm (B1-30) in die kerkargief
bewaarplek goberg moat word, maar dit word in die
meeste gevalie dour kerklike huwoliksbovestigers
geIgnoroer.

AKA gee steeds ornstige aandag aan die opstel van ‘n
huwoliksregister. Die sinodale gebiede van Wes-Kaap
en die Vrystaat dien reeds as proefgebiede vir so ‘n
praktyk. in die Vrystaat is kerklike huweliksregistrasie
reeds die afgelope tion jaar ‘n vaste en geordende
praktyk.

1
1
1
1

R 580
R 120
Ru 128

Bioimfonteln
Tikwerk
Telefoon
Kantoorhuur
Skryfbohooftos
Fotostate
Drukwork

R 1 400
R 400
R 1 340
R
680
R 550
R 650

Kaapstad
Personeel
Telofoon
Kantoorhuur
Bindwerk
Bindmateriaal

R 7700
R 325
R 2 950
R 630
R 1695 R13300

R5020

R29 500

praktiese hantering daarvan te gee.

3. WERKSAAMHEDE

2.5 BEGROT~NG 1995/96

3.1 REKENAR~SER~NG (KYK 00K 1.3)

2.5.1 AAN~EVELiNG

Alle korkargiefbowaarplejçke is besig met navorsing oor
die baste benutting van die rekenaarwetenskap. Hoewel
daar tans ernstige aandag aan die rekenarisering van
kerklike registers gegee word en die baste manier om die
inligting oor kerklidmate in die kerkargiofbowaarpiekko to
bewaar, gee AKA ook aandag aan omvattende ont~
sluiting deur die rekenaar.

Die Algemene Sinode besluit op die volgende begroting vir die
AKA vir 1995/96:
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AKA neem ook kennis van kundiges se navorsing op
die terrein en benut dit graag. Van hulle rekenaar
programme word reeds deur sinodes en gemeontes
benut.
Daarbenewens ondersoek AKA ook die moontlikheid
van die inskakeling van kerkargiefbewaarplekke by ‘n
databasis soos SABINET. Verslag sal ter gelegener tyd

Afrikaanse Vereniging van Argivarisse en die Kerkhis
toriese Werkgemeenskap van SA; die argiefbewaarplek
van die Algemene Sinode; argivalia van kommissies van
die Algemeno Sinode; kursusse; veidwerk; rasionalise
ring; begrotings; die evaluering van argivarisposte; leiding
aan kleiner argiefbewaarplekke soos in Piotermaritzburg
en Windhoek edm.

gedoen word.

4. ALGEMEEN

3.2 PUBUKAS~E RE ADV~ES OOR KERKORDE

4.1 PERSONEEL VAN AKA

AKA het die moontlikheid van so ‘n publikasie in
samewerking met die verskillende aotuarii ernstig
oorweeg, maar weens die firiansiële implikasies die
ideaal Iaat vaar.

Die personeel van AKA het in hierdie afgelope roses
verandor. Behaiwo die drie argivarisse in die drie groter
kerkargiewe (ds A Strydom : Kaapstad, dr CS Kotzé
Pretoria, dr IL Ferreira : Bloemfontoin) dien mev E Raath
(Pietermaritzburg) en ds W Moore (Wiridhoek) ook in
AKA. Hulle is onderskeidelik opvolgers van mev L Kriek
en ds JA Theron. Os Moore dion as sekunduslid omdat
die Ned Geref Kerk in Namiblê nie die pos van argivaris
hot nie. Hy is voorsittor van die plaaslike sinodale
kommissie oa betrokke by argiefsake.

AKA moedig egter actuarii aan om hulle adviese op
rekenaar te plaas vir die moontlike wyer benutting in die
kerk, veral by die totstandkoming van ‘n rekenaar
netwerk, en in elk goval kopieö van hulle advieso by die
argiefbewaarplekke in te handig.

3.3 ANDER SAKE
Verskeie ander sake is tans op die sakelys van AKA:
die bepaling van die logiese bergplekke vir argivalia van
sinodes; die bekendstelling van argietsake; die
bevordering van kerklike museums; die kerkregtelike
vraag oor die registrasie van dooplidmate in koshuise;
aanverwante wetenskaplike organisasies soos die Suid

Dr CS Kotzé hot ons vroeër vanjaar ontval. Daar word
met groot waardering aan sy work en toewyding godink.
Ons eer sy nagodagtenis.
OS A STRYDOM (Voorsitter)
DR CS KOTZE (Ondervoorsitter)
DR IL FERREIRA (Skriba)

-

Intussen oorlede
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BYLAE 1:
REGLEI~EI1T VHR D~E ALGE~EI1E KO~tMSS~E V~R ARG~EF
1. NAAM

3.1.2 met betrekking tot die publisering van belangrike
historiese bronne en ander kerkhistoriese publikasies;

Algemene Kommissie vir Argief (AKA)
2. SAMESTELLING

3.2 sien toe dat die stukke van die Algemene Sinode en
sy kommissies in die aangewese kerkargiofbewaarplek
versorg en ontsluit word.

2.1 Die argivarisse of persone belas met die argiewe
van sinodes met die voorsitters van die betrokke
sinodale kommissies as sekunduslede.

4. KONSTITUERING EN VERGADERING

2.2 Deskundiges beperk tot ‘n maksimum van drie
gekoopteerde persone.
3. OPDRAG

4.1 Die kommissie konstitueer en vergader hoogstens
drie maal tussen twee vergaderings van die Algemene
Sinode.
4.2 By die konstituering word ‘n dagbestuur saamgestel,
bestaande uit die voorsitter, ondervoorsitter en skriba.

Die kommissie
3.1 adviseer die Algemene Sinode
3.1.1 in verband met die argiefreglemente en hand
leidings vir die gebruik deur sinodes;

4.3 Die kommissie benoem subkommissies volgens behoefte.
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BYLAE 2:
ARWEF~ EN HUSEU~REGLE~ENT V~R D~E NED GEREF KERK
1. ALGEMENE BEG~NSELS
1.1 In ooreenstemming met die karakter van die kerk
het sy argief- en museumarbeid primer ‘n Skriftuurlik
teologiese groridslag. Daarom is dit eerstens op
toologies-wetenskaplike en origens sekulêr-weten
skaplike diens ingestel.
1.2 Hierdie arbeid bou die geheue van die kerk uit en
stel die kerk in staat orn sy funksies op ‘n logiese,
verantwoordelike en konsekwente wyso voort te sit. Die
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
museurnmateriaal betoken die hantering van getuie
nisse oor die handelinge van God Drie-onig in en dour
sy kerk in ‘n bepaalde gebied.

2.1.6 tik- of skryf- of druk- of kopieerwerk verkieslik op
albei kanto van die papier met ‘n oop ruimte van
ongeveer 3 cm aan weorskante van die toks;
2.1.7 die vollodigo datering, ondertekening on/of
parafering en stempel van alle dokumonto soos, wanneer
on waar wotonskaplike en gemeenregtelike argiofbe
ginsels dit vereis;
2.1.8 die inagnoming van die noodsaaklikheid van
ruimtebesparing in die argief dour die stelselmatige
vernietiging van efemere materiaal soos dour die
verskillende sinodes of hulle betrokke kommissies bepaal;
2.1.9 die inlewering van argief- en rnuseumrnatoriaal by
die betrokko sinodale bewaarplek onder die dokking van
‘n behoorlike invontaris.
2.2 DIE KERKRAAD

1.4 In hierdie verband betoken argief- en museum
materiaal die dokumente of alle ander materiaal wat
inligting oor gerneentes, ringe, sinodes en hulle
kommissies, sowel as moontlike kerklike inrigtings binne
hub grense, bevat. Dit behols alle inligting dour alle
middele oor die kerklike lowe in sy nouste en breedste
verband binne ‘n bepaalde gebied.

Elke kerkraad benoem ‘n argiefkomrnissie waarvan die
skriba-kassier of skriba of saakgelastigdo ampshalwe lid
Is en wat moet toeslen dat:

1.5 As sodanig staan die argiefbewaarplek en museum
as ‘n gesistematiseerde inligtingsbron in diens van die
kerk en sy verskillende kennisvelde, met besondere
klem op die teologie en moor bepaald die ekklesiologie.
Dit dien uitoraard, vanweö sy ryke inligting, ook arider
wetenskappe, beantwoord as akademiese instansie
amptolike en akaderniese navrae en gee, waar nodig,
aan navorsers voorligting in die metodiek van navorsing
en geskiedskrywing.

2.2.2 daar aan al die kerklike, juridieso, argivaliese en
museumkundige vereistes vir die betrokke materiaal en
dienste voldoen word;

2. PRAK11ESE ~MPLEMENTER~NG

2.2.4 museummateriaal versamel en versorg word;

2.1 ALGEMEEN

2.2.5 dooplidmato-, lidmate- en huweliksregistor op datum
gehou on versorg word;

Vir doelmatige argief- en rnuseumdienste hot kerkrade,
ringe, sinodes en ander argief- en museumlewerende
instansies die volgende verantwoordelikhede:
2.1.1 die voorsiening van verstaanbare, noukeurige en
taalkundig goedversorgdo en gedokumenteerdo mug
ting, sowel as die gevraagde museummateriaal;
2.1.2 die gebruikmaking van netjiese en leesbare skrif in
‘n ink wet nie maklik verbleik of uitgewis kan word nie;
2.1.3 goeie tikwerk met ‘n heldor swart tiklint;
2.1.4 goeie rekenaaruitdrukke met letterkwaliteit;
2.1.5 die gebruik van duursarne papier, verkieslik van
A4-forrnaat, 85 gram of moor per vk meter;

2.2.1 die gemeente oor ‘ri doeltreffende en wetenskaplike
argiefstelsel beskik, waarby ingosluit is ‘n doelmatige
lêersisteem, asook die nodige geriewe daarvoor;

2.2.3 die handelinge van die kerkraad, sy kommisslos,
diensaksios en ander gomeentelike vergaderings in ‘n
behoorlike goed versorgde en argivalies aanvaarbare
notuleboek of notulelêer aangeteken en die betrokke
bylaes daarby govoeg word;

2.2.6 alle ander belarigrike argiowo, by konsistorieboeke,
aankondigingboeke, duplikate van uitgaande briewe en
die oorspronkliko 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, dour die kerkraad on
ring/ringskomrnissie goedgekeur is;
2.2.8 gemeenteliko verslae volgens die kerklike bepalings
opgestel en op die bestomde tyd aan die ring besorg
word;
2.2.9 sorgvuldig gekontroleordo, gekorrigoerde, gopara
feerdo en ondertokende afskrifte van die dooplidmate en
Iidmateregisters en ook die oorspronklike kerkliko
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huweliksregister op bepaalde tye op voorgeskrewe
blaaie aangobring en via die ring na die sinodale
argiefbewaarplek gestuur word;
2.2.10 aIlo argiefmateriaal en museummateriaal waartoe
ooreongekom is, vir veilige bewaring, versorging en
oorcleolkundige gebruik deur navorsers aan die sinodale
argiefbewaarplek toevertrou word;
2.2.11 aIlo stukke wat dour die ring/ringskommissie vir
verbetering/aanvulling/vervanging na gemeontos terug
verwys is binne vior woke na die vorgadoring in die
vorlangde toestand aan die ringskriba bosorg word;

2.3.9 in sameworking met die sinodale argivaris aan
kerkraadsargiefkommissies biding gogee word met
betrekking tot die ordening, instandhouding, bewaring en
uitbouing van die gemeenteargief, die vernietiging van
efemere stukke, die inbowering van gomeentelike argivabia
by die sinodale argiefbewaarplek on abbe ander
vorpligtinge;
2.3.10 die ringskriba behoorlik ingebig is oor
verpligtinge soos beliggaam in die argiefregbement;

sy

2.3.11 handtokoninge onder aan notubes on vorslae
volbedig is on ‘n duidelike eenheid met die notube on
versbae vorm;

2.2.12 skriftelike en mondelingo oorkondos wat ‘n
bycfrae kan lower tot die getuienis van die handelingo
van God in sy kerk, bewaar en aan die sinodale
argiefbewaarplok bosorg word.

2.3.12 die oorspronkbike vorsbao na die argiefbewaarpbek
gestuur word;

2.3 RING

2.3.13 volledige vorduidebikings verstrek word waar
versbae en ander dokumonte nie vobbedig onderteken kon
word nie;

Die ring benoem ‘n argiefkommissie, waarin die
ringskriba ampshalwe sitting hot, en wat moot toosien
dat:
2.3.1 die ring oor ‘n doeltreffende en wetonskaplike
argiefstelsel beskik waarby ingosluit is afskrifte van die
ring so notule, stukke ivm die ring se admini
strasiofonds, ringskommissienotules en ‘n doolmatige
Iêorsisteem, asook die nodigo geriewe daarvoor;
2.3.2 daar aan al die kerklike, juridieso en argivaliese
voroistes vir dokumentêro materiaal voldoen word,
waarby die nasien van die afskrifte van dooplidmate- en
lidmateregisters, wat voor elke ringsitting van die
betrokke ringsgemeentes ontvang word, ingesluit word;
2.3.3 binne twee maande na elke ringsitting die
oorspronklike handelinge van die vergadering, asook
alle bylaes en alle verslae en gomeenteliko stukke wat
voor die ring gedien hot onder dekking van die
voorgeskrewe inventarisvorm aan die betrokke sinodale
argiefbewaarplek gestuur word;
2.3.4 die notule en korrespondensie van alle rings
kommissies, wat nie meer vir onmiddellike naslaan
benodig word nie, aan die sinodale argiefbewaarplek
gestuur word;
2.3.5 alIe stukko wat vir verbetering/aanvulling/
vervanging terugverwys is, so gou moontlik na ontvangs
on noukeurige kontrole dour die ringskommissie aan die
betrokke argiefbewaarplek gestuur word;
2.3.6 die ring/ringskommissio olke aansoek om
regstelling/wysiging/Iaat inskrywing in ‘n register nou
keurig nagaan, alvorens dit goedgekeur en aan die
betrokko argivaris gestuur word;

2.3.14 able verslae by die ringskriba vir ordening en
versending na die argiefbewaarplek ingelewer word;
2.3.15 able verslae on notubes duidelike en voblodige
opskrifte het met vormelding van die naam van die
betrokke sinodale gebied, ring, gomeente, kommissie,
dionsaksios edm en datum van vergadering en/of verelag;
2.3.16 ringsnotules korrek on deurbopend genumeroer
word;
2.3.17 ringstukke vir die argiefbewaarplek die volgorde
van die invontaris gebruik;
2.3.18 die nodige besonderhede oor die ring jaarliks aan
die samesteller van die Jaarhoek gestuur word;
2.3.19 ‘n besbuiteregister tydens die ringsvorgadoring
opgestel word;
2.3.20 ‘n indeks op ringsbesbuite bygehou word.
2.4. DIE SINODE
2.4.1 DIe Argbefkommlssbe
Die sinode bonoom ‘n argiefkommissie, waarvan die
argivaris ampshalwe lid on skriba is. Die argiefkommissio
en sy subkommissies het reg van koöpsie en is, aan die
hand van sy oie omstandighede en behoeftes, belas met:
2.4.1.1 die nodigo advies aan die betrokke sinode vir die
voorsiening van ‘n doelmatige argiefbewaarplek en
moontlike museumdiens en toereikende personeel;

2.3.7 aIle argiefmateriaal, insluitende korrespondensie,
van tyd tot tyd aan die betrokke argivaris gestuur word;

2.4.1.2 die nodige biding aan die sinode insake die
versamebing, versorging, bewaring en gebruik van argief
en museummateriaal; en impbementering en benutting
van die rekenaar in die verband;

2.3.8 die ar~iewe van die
ringsittings nagogaan word;

2.4.1.3 reölings om argief- en musoummateriaal van
kerkrado, ringe, sinodes, kerkbike kommissies en

gasheergemeente

by
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-inrigtings vir bewaring in die sinodale argiefbewaarplek
te versamel en te bewaar;

*7 toe to sien dat die nodige vindmiddels vir alle
argiefstukke en museummateriaal opgestel word;

2.4.1.4 die verkryging van belangrike teologiese (veral
kerkhistoriese) geskrifte/publikasies vir die argiefbe
waarplek, ook by wyse van afskrifte/afdrukke/ kopieë
daarvan;

*8 teen nasoekgelde uittreksels uit argiefstukke to
voorsien;

2.4.1.5 die toesig oor die werk van die argivaris, as
uitvoeronde beampte, en die argiefpersoneel;
2.4.1.6 die opstel van ‘n versiag oor die werk in die
argiefbewaarplek aan elke vergadering van die sinodale
argiefkommissie, 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 ver
nietiging van efemere stukke;

~9 volgens oie diskresie argiefstukke vir navorsing en/of
kopiëring beskikbaar to stel en doeltreffende kontrole uit
to oefen;
*10 biding te gee met betrekking tot die metodiek van
navorsing en kerkgeskiedskrywing;
*11 die noodsaaklikheid van die versigtige hantering van
argiefstukke by navorsers tuis to bring;
*12 met diskresie toe to sion dat argief- en museum
materiaal nie uit die argiefbewaarplek gaan nie;
*13 aan versoeko ivm kerkhistoriese publikasies
as
diens aan die teobogiese wetenskap en middel tot
getuienis oor God so dade binne ‘n redelike tyd gevoig
to gee.
-

2.4.1.8 die oorweging en publiseer van belangrike
kerkhistoriese en ander materiaal;
2.4.1.9 die opstel van ‘n In Memoriamverslag indien die
sinode dit vorlang.
2.4.2 DIe arglvarls
Die sinode of betrokke sinodale kommissie benoem ‘n
argivaris wat:
2.4.2.1 as predikant in sinodale diens koördineronde en
uitvoerende amptenaar in die argiefbewaarplek en
museum, en verkieslik onderleg in die okklesiologie,
moet wees;
2.4.2.2 alle dienste op sy terrein op ‘n deeglike en
wetenskaplike wyse uitbou;
2.4.2.3 alle take ivm versameling, bewaring, ontsluiting,
navorsing en publikasies vervul, met die verantwoor
delikheid of reg om:
*1 kerkrade, ringe, die sinode(s) en kerklike kommissios
argief- en museumbewus te maak en op die inlowering
van die betrokke materiaal by die betrokke sinodale
argiefbewaarplek aan to dring;
*2 aan te dring op die vervanging en/of verbetering van
argiefmatoriaal wat nie aan die voorskrifte van hiordie
reglement en/of aan die algemeen aanvaarde argief
vereistes voldoen nie;

-

2.4.2.4 Sinodes wat nie regstreeks by ‘n fakulteit van
teobogie betrokke is nie, benoem ‘n argivaris wat ‘n
vakkundige op die terrein van die argiefwetenskap moot
woes en grondige kennis van die kerklike opset moot he,
maar nie ‘n predikant hoof to woes nio.
2.4.2.5 Die argivaris word as predikant by die betrokke
sinode(s) so ponsioon- en mediese fonds ingeskakel.
Nie-predikante wat argivarisse is, mag ook by ponsioen
en mediese skemas ingeskakel word.
2.4.2.6 Hy lower aan olke gewone vorgadoring van die
sinodabe argiefkommissie oor sy work vorslag.
2.4.2.7 Hy woon binne sy oie ressort
vergaderinge met adviserende stem by.

sinodale

2.4.2.8 Hy moot student op sy arbeidsterrein bly on die
nodige indiensopleiding in sy departement behartig of reöl
on beheer.
2.4.2.9 Hy pas rekordbeheer binne die sinodale
ressort(te), met inb~grip van beskikkingsmagtiging oor
able argivalia binne sy bedioningsgebiod(e), too.

*3 aanwinste sover moontlik skriftelik te erken;

2.4.2.10 Hy gee deur sporadieso besooke of werkswinkels
in die argiefbewaarplek aan predikante, die betrokke
gemoentoliko amptenaro en kerkraadskommissies, buite
of binne ringsverband, leiding met botrekking tot die
kerklike argiof- en museumwetenskap.

*4 sover moontlik alle beskadigde stukke vakkundig te
laat herstol;

2.4.3 Moderature, sinodabe kommmlssles en ander kerkilke
Instansles

*5 mettertyd alle argiefmateriaal volgens ‘n aanvaarde
beginsel te laat inbind;

2.4.3.1 Moderatuurslede, skribas van able sinodale
kommissies, sinodale amptonare wat verantwoordebikheid
bekbee by diensaksies, voronigings, inrigtings, institute,
byeonkomste, maatskappye, trusts, ponsioenfondso,
skomas, kerkkantore, rade edm moot van tyd tot tyd
ingevolge beskikkingsmagtiging en met eerbiodiging van

*6 toe to sien dat alle bande, bundels, leers en ander
argiefstukke en museummateriaal stelselmatig genumo
reer en op inventaris geplaas word;
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die argiefvereistes soos in hierdie reglement gestel, alle
argivalia en gevraagcle museummateriaal by die
argiefbewaarplek inlewer of daarmoe handel soos
onclerling met die argivaris ooreengekom. Dit behels
behoorlike ondertekende, geparafeerde, godateerde en
genumereerde agendas, notules en bylaes, stelselmatig
en argivalies korrok geliasseerde korrespondensie,
aktes, registers, finansiölo stukke, alle stukke wat
betrekking het op die interne funksionering en krono
logie van werksaamhede, statistiek en gegewens,
manuskripte, aantekeninge edm.
2.4.3.2 Die skriba van ‘n sinode en die aktuarius hot die
verantwoordelikheid om so gou moontlik na elke
sinodale vergadoring die gopubliseerdo (of gofotoko
pieerde) agenda, notule on kerkorde aan elke sinodale
argiefbewaarplek binne die Ned Geref kerkverband vir
bewaring en navorsing to besorg. Waar sinodale
bewaarp!ekke ontbrekende stukke aanvra, moot die
skribalaktuarius dadefik in die aanvraag voorsien.

Om dieselfde rode begin die inskrywings van elke
volgende nuwo 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,
aangodui of geskei.
3.1.9 Opmerklngskolom
3.1.9.1 lnligting wat in die opmerkingskolom van die
dooplidmaterogister verstrek word, moot verklarend woos
ten opsigte van buitengowone omstandighede wat die
kerkrogtelike posisie van die doopouers, dopeling of
bodienaar van die doop raak, of wat op die wese en
implikasie van die sakramont botrokking hot.
Waar die vador of moeder by nie ‘n belydende lidmaat
van ‘n gemeente is nie, of om ‘n ander rode nie by die
doop teenwoordig is nie, moet die dooplidmateregister dit
aandui dat die betrokke ouer nie die doopbelofte afgolê
hot nie. In so ‘n goval word met die opmorking
“vador/moedor lé alleen belofte af” volstaan.

3. REGISTERS PAP~ERWERK
3.1 ALGEMEEN
3.1.1 Gegewens moot deeglik nagegaan word voordat ‘n
inskrywing in enige register gemaak word.
3.1.2 Die name en vanne van porsone en die name van
gemeentos moot volledig en korrek verstrek word.
Afkortings soos BFN vir Bloemfontein en PE vir Port
Elizabeth, en populêr-gebruikte maar nie-amptelike
name soos “Groote Kerk vir Kaapstad en “Bosman
straatkerk” vir Pretoria is ontoelaatbaar. Die korrekte
name verskyn in die kerk se Jaarboek.

Waar by ‘n registorinskrywing addisionele inligting van nut
kan woes, mag cut in die opmorkingskolom aangeteken
word, selfs al maak die reglement nie sposifiek daarvoor
voorsiening nie, hoewel die gestelde riglyn hierbo en in
3.1.9.2 eerbiedig moot word.
3.1.9.2 As algemene reel geld dat niks vermeld mag word
wat lasterlik is of ‘n stigma cira nie. Opmerkings coos
“buito-ogtelik”, “vader onbekend” of “onkolouer” is heel
temal ontoelaatbaar.

“

3.1.3 Ten einde die juisto geboortedatum en die spelling
van name vir inskrywing in die register to verseker, moot
die ouer(s) by die aanmelding vir die doop die dokument
toon wat by die registrasie van die kind so geboorte
uitgereik is. Ongoregistreerdo dooplidmate moot voor
belydenisaflegging ‘n doopsoel inlewor.

3.1.9.3 Dooplldmetereglster
In die goval van iomand tydens belyclenis gedoop, dour
doopouers aangeneem of na oudordom 7 gedoop, word
slegs na die botrokke bopaling in die KO verwys.
3.1.9.4 Lidmatereglster
Waar die kerkraad tevrede is dot ‘n lidmaatsertifikaat
onopspoorbaar is on die lidmaat ‘n verkiaring ingedien
hot, word in die opmerkingskolom aangeteken: “verkiaring
ingedien, kerkraadsbesluit
(datum)”.
....

3.1.4 Datums word volgens die agtsyferstelsel en in die
orde van die dag, maand, jaar geskryf, by 3 April 1978
as 03.04.1978 on 15 November 1977 as 15.11.1977.
3.1.5 Goon herhalingstekens soos “do” of “ditto” is
toelaatbaar nie.
3.1.6 lnskrywings geskied in alfabetiese orde. Vanne
soos Van dor Merwe en Van Rensburg kom onder die
letter V, maar ‘n van soos Janse(n) van Rensburg, waar
die Janse(n) ‘n deol van die van uitmaak en die betrokke
persoon dit self so gebruik, kom onder J.
3.1.7 lnskrywings moot genommor word.
3.1.8 Ter wille van ruimtebosparing word daar
normaalweg goon roöl tussen twee inskrywings in die
dooplidmate- of lidmateregistor oopgelaat nie. Hoog
stens mag daar tussen registrasios wat met verskillonde
letters van die alfabet begin, ‘n roöl oopgelaat word.

3.1.10 Wyslging en/of aanvulllng
3.1.10.1 Rektifikasie betoken om ‘n fout in die register by
JOHANNIS tot JOHANNES of 20 April tot 21 April reg to
stel.
Naamsverandering betoken om ‘n bepaalde voornaam of
van by PETRUS dour HERMANUS of CONRADIE dour
NIENABER, soos dikwols by aanneming gebeur, to
vervang.
Versuimde rogistrasie moot reggostel word dour die
aanbring van versuimcle inligting in die botrokke registers.
3.1.10.2 Aansoeke ivm rektifikasie word in tweevoud op
die voorgeskrowe vorms en met die nodige bewysstukke/
stawende dokumente ingedien by die kerkraad van die
gemoente waar die doop plaasgovind hot, of in die geval
van lidmaatskap, by die kerkraad van die gomeento waar
die inskrywing versuim of foutief is of, wanneor die
oorspronkliko inskrywing nie opgospoor kan word nie,
waar die lidmaat tans aangeteken is.
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3.1.10.3 Ten opsigte van ‘n regsteiling en naams
verandering is die voreiste bewysstukke/ stawende
dokumente oa ‘n identiteitsdokument. Vir ‘n versuimde
inskrywing moot skrifteiike verkiarings verkry word van
twee
betroubare
en ongesensureerde lidmate,
doopouers uitgesluit, dat die betrokke persoon wel
gedoop is of belydenis afgelê het, plus ‘n doop- of
Iidmaatskapkaart/bookie of ‘n foto van die gebeurtenis,
indien beskikbaar.
‘n Skrifteiike verkiaring dour die Ieraar wat die doop
waargoneem hot, vergesel van ‘n afdruk van die
betrokke bladsy in die doopkIadboekie, kan in die geval
van ‘n versuimde doopinskrywing in plaas van bg
verkiaring ingelewer word. In die geval van versuimde
iidmaatinskrywing is ‘n verkiaring dour die betrokke
Ieraar plus die Iidmaatkaart, in plaas van die verkiarings,
aanvaarbaar.
3.1.10.4 Nadat die kerkraad die aansoek in ‘n wettig
gekonstitueerde vergadering nagogaan en goedgekeur
hot, word dit en die bewysstukke met ‘n aanbeveling na
die ring/ringskommissie verwys, en na goedkeuring, eon
van die vorms na die betrokke kerkraad en die ander
eon, saam met die bewysstukke, by die argivaris
ingedien.
3.1.10.5 Die skriba van die kerkraad bring die
goedgekeurde wysiging in die oorspronklike register aan
en die argivaris sien toe dat dit in die afskrifte in die
sinodale argiefbewaarpiek 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 alie gevaUe met
rooi onderstreep word, ingeskryf. in die opmerk
ingskolom word daar, ook met rooi aangeteken:
“Ringskommissie (naam) goedgekeur (datum)”. Die
amptenaar wat die wysiging aanbring, parafeer dit met
vermelding van sy amp.
3.1.10.7 By versuimde registrasie word na goedkeuring
die inskrywing in die register van die lopende jaar
gedoen met die verduidelikende opmerking daarby
(“vers. registrasie”) asook ‘n vorwysingsnota in die
register by die jaar waar die inskrywing moes
piaasgevind hot.
3.1.10.8 ‘n Skryffout wat in die lopende jaar begaan is of
enige ander geval waar rektifikasie nodig is, moot direk
reggestel en dour die skriba/registerhouer goparafeer
word. In die afskrifto word die korrekte besonderhede
dan sonder moer oorgeskryf.
3.2 DIE DOOPUDMATEREGISTER
3.2.1 Voornoam en Van
3.2.1.1 Die dopeling word geregistreer onder die van
soos dit op sy/haar identiteitsdokument verskyn.
3.2.1.2 Die dopeling se van word eerste ingeskryf en
daarna die volledige voorname.
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3.2.1.3 Slegs die mooder so nooiensvan word saam
haar voile voorname ingeskryf en nie haar getroude
nie, maar as haar nooiensvan en haar getroude
dieseifde is, word “gob” duidelikheidshalwo na haar
geskryf, by “Dippenaar (gob Dippenaar)”.

met
van
van
van

3.2.1.4 Aile voorname van ouers en dopelinge word voluit
geskrywe.
3.2.2 Bulte-egtellke kind
3.2.2.1 Die dopoling word langs die gewone weg
geregistreer.
3.2.2.2 Slegs die nooiensvan en voornaam van die
moeder word ingeskryf. Indien dit ‘n weduwee of
geskeide vrou is, word haar gotroude van in hakies
Iangsaan aangebring, by “(nou Nel)”. Die reel vir die
vader se naam word oopgolaat.
3.2.3 Aangenome kind
3.2.3.1 Waar ‘n dopeling voor die doopbediening
aangeneem is, word die dopeling onder die van van die
aannemende ouers ingeskryf, torwyl die name van die
aannemencle ouers voluit in die ouerkolom verskyn.
3.2.3.2 Indien die kind na die doopbediening aangeneem
word en hy/sy dus ‘n ander van kry, word die
voorgeskrewe weg vir rektifikasie gevoig. Onder goon
omstandighede mag die name van die oorspronklike
ouer(s) geskrap word nie. in die opmerkingskolom word
die nommer van die kerklike bepaling waarvolgens
gehandel is, aangedui (kyk Pt 3.2.5.2). Ter wille van die
alfabetiese orde moot ‘n verwysing 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 moor
ingevul.
3.2.4 Volwassenadoop
3.2.4.1 In die geval van ‘n volwassene 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 Indion die name van die ouers nie bekend is nie,
word daar in die ouorkolom geskryf/getik “name nie
beskikbaar nie”.
3.2.4.4 Waar die voiwassene by doop belydenis aflé, word
in die opmerkingskolom aangeteken: “belydenisaflegging
(datum)”.
3.2.5 By hortroue
3.2.5.1 In die geval waar ‘n weduwee of geskeide vrou
weer trou en die kinders uit die vorige huwelik nog
gedoop moot word, word die kinders geregistreer onder
naam van die natuurlike (biologieso) vader, met die
opmerking “oorlede op....” of “geskei op....” wat die geval
mag woes, en die moeder se naam en nooiensvan.
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3.2.5.2 Alleen indien die huidige vader langs geregteliko
weö die kinders op sy naam Iaat oorplaas het, maw
wettiglik aangeneem hot, kan die kinders by die doop
onder sy naam geregistreer word. In so ‘n geval moot
die dokumentére bewys aan die betrokke kerkraad
voorgele word.
3.2.5.3 Indien so ‘n aannoming oars na doop plaasvind,
moot langs die voorgeskrewe wog aansoek om
naamsverandering in die dooplidmateregister gedoen
word (kyk pt 3.2.3.2).
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3.3.1.2 Wanneer ‘n vrou belydenis aflê, word dit onder
haar nooiensvan in die register aangeteken en die van
behou sy deurgaans in lidmateregisters aan hoeveel
gemoontes sy daarna ook al mag behoort en hoeveel
male sy ook aI mag trou. Dit kan alleen verandor word as
sy haar nooiensvan wettig laat verander en dan ook
aansoek doon om rektifikasie in die lidmateregister. Waar
‘n vrou uit ‘n ander gomeonte of kerk kom en haar
gotroude van verskyn op die lidmaatbewys/atte
staat/verklaring, moot sy nogtans onder haar nooiensvan
aangoteken word. Telkens word haar geldende getroude
van in hakies bygevoeg, by “(nou Odendaal)”.

3.2.6 Doopgetules
3.3.2 Oorgekom/vertrek
3.2.6.1 Die inskrywing van die name van doopgetuies
word ontmoedig omdat dit eintlik goon 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 optreo,
kom voluit in die doopgetuiekolom. Dit gebeur egter
slegs wanneer die ouers nie self die dopeling ten doop
kan bring nie. Sulke gevalle moot hoogs uitsonderlik
woes en dour die kerkraad goedgokeur word. Die name
van die wettige ouers word normaalweg in die
ouerkolom geskryf met die opmerking: “Doopgetuies Iô
belofte at, korkraadsbesluit
(datum)”.
3.2.7 Doop In

‘ii

ander gemeente

In die geval waar met toestemming van die plaaslike
kerkraad die doop in ‘n ander gemeente bedien word,
registreer die skribalsaakgelastigde die doop normaal
weg in die dooplidmateregister, maar reik gelyktydig ‘n
bewys van dooplidmaatskap uit wat aan die gemeente
waar die dopeling woonagtig is, gestuur word vir
registrasie in die gemeente so dooplidmateregister. Die
skribalsaakgelastigde wat die dooplidmaatskap oor
plaas, skryf in die opmerkingskolom: “Dooplidmaatskap
oorgeplaas na
op ...(datum).
....

3.2.8 Vertrek na ‘n ander gomeente
Wanneer ‘n dooplidmaat met of sondor sy/haar ouers na
‘n ander gemeente vortrek, reik die skriba ‘n bowys van
dooplidmaatskap uit wat in die nuwe gemeento ontvang,
atgeloes en in die dooplidmateregister ingeskryf word.
Die geboortedatum en datum van doop en die naam van
die leraar wat die doop waargeneem hot, moot ook op
die uitgereikte dooplidmaatskap verskyn.
3.3 DIE UD?~ATEREGISTER

3.3.2.1 In die geval van ‘n Iidmaat wet by wyse van
attestaat of Iidmaatbewys uit ‘n ander gemeente kom,
word die naam van die betrokke gemeento in die regte
kolom ingeskryf. Die datum waarop die naam van die
lidmaat in die erediens afgolees word/op aankondigings
verskyn, word in die register as datum van aankoms
aangoteken.
3.3.2.2 In die geval van ‘n vertrekkendo Iidmaat word die
datum wanneer en die gemeente waarhoen hy vertrek, in
die betrokke kolom ingeskryf op die plek waar die naam
oorspronklik in die register ingeskryf is.
3.3.2.3 Waar ‘n persoon uit ‘n ander kerk of sekte oorkom
en na die voorgeskrewe prosedure lidmaat 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 kerkraadsbesluit aangeteken. Wear so ‘n persoon
belydonis van geloof moet aflê, ken dit ‘n nuttige doel
dien om ook die naam van die kerk of sekte van waar
hy/sy kom in die opmerkingskolom aan to teken: “Van
3.3.2.4 Wear ‘n getroude vrou by wyse van attestaat of
bewys van lidmaatskap oorkom, word haar name en
nooiensvan soos dit op die attostaat/bewys van
lidmaatskap voorkom, in die register geskryf. Waar ‘n
getroude vrou uit eon van die susterskerke na ‘n Ned
Geref gemeente oorkom, word haar nooiensvan en name
aangeteken soos dit op die ingolowerde sertifikaat
verskyn. Die huidige van word tussen hakies geskryf.
3.3.2.5 Aangosien ‘n predikant se akte van demissie ook
sy attestaat is, word sy bevestigingsdatum as die datum
van sy oorkoms aangeteken.
3.3.2.6 Wannoer ‘n persoon to sterwo kom, moot dit teen
sy/haar naam in die opmerkingskolom aangeteken word,
met kennisgewing aan die sinodale argiefbewaarplek.

3.3.1 Aflegglng van Geloofsbelydenls
3.3.3 Verlles Ildmaatskap en herreglstrasle
3.3.1.1 Die datum van belydonisaflegging en die
geboortedatum van die lidmaat word in die betrokke
kolom ingeskryf. Wannoer die lidmaat na ‘n andor
gemeente vortrek, moot die geboortedatum op die
uitgereikte attestaat/Iidmaatbewys verskyn.

3.3.3.1 Indien verlies van Iidmaatskap godurende die jaar
van oorspronklike registrasie geskied, word in die
opmerkingskolom aangeteken: “Lidmaatskap verval,
Kerkraadsbosluit.. (datum)”.
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3.3.3.2 Indien verlies van lidmaatskap buite die jaar van
oorspronklike registrasie geskied, word dit by die
oorspronklike inskrywing in die opmerkingskolom met
verwysing na die kerkraadsnotule en datum aangeteken.
Met vermelding van die naam, jear van inskrywing en
kerkraadsnotuledatum, word die saak per brief aan die
argivaris oorgedra vir aantekening 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 Iidmaat word, sy dit
by wyse van belydenisaflegging of oorkoms, word hy/sy
met verwysing na die betrokke KO-artikel in die
opmorkingskolom, opnuut ingeskryf.
3.3.3.5 Waar ‘n persoon ‘n gemeente verlaat sonder om
by ‘n ander kerk of sekte aan te stuit, 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 gemeento word die huwelike wat daar
bevestig word in ‘n huwoliksrogister aangetoken.
3.4.2 Sulke registers word sover moontlik ook dour die
kerkraad so argiefkommissie gekontroteer en kom
jaartiks via die ring, net soos in die geval van ander
registers, na die sinodate argiefbowaarplek.
3.5 REGISTERAFSKRIFTE
3.5.1 Alto afskrifte moot ‘n korrekte en getroue
weergawe van die oorspronktike registerinskrywings
wees. As ~n register egter gebrekkig aangelê is, beteken
dit nie dat die gebreke in die afskrifte herhaal moot word
nie. Die gegewens in die register moot maw in hulle
korrekte vorm oorgeskryf of -getik word. Die argief
kommissie van die kerkraad moot die afskrifte nagaan:
3.5.1.1 dour at die besonderhede in die dooplid
materegister met die in die doopkladboek to vergelyk;
3.5.1.2 dour die name in die lidmateregister met die
attestate/ bewyse van lidmaatskap en die lys van name
van persone wat belydenis afgelê hot, to vergelyk;
3.5.1.3 dour die teonbtaaie van die tidmaatserti
fikaatboek en attestaatbook met die lidmateregister to
vergelyk;
3.5.1.4 deur die besonderhede in die afskrifte noukeurig
met die in die register te vergelyk.
Die parafering en handtokening van die kommissie
betoken dat die afskrifte nagegaan, waar nodig
gekorrigeer en uiteindetik as korrek gosertifiseer is. Alte
wysigings moot ook geparafeor word.
3.5.2 Op die voorbiad verskyn slegs die naam van die
gemeente en die tydperk waaroor die afskrifte strek. Die

naam van die gemeente en die jaartal word vorder op
elke btadsy aangedui.
3.5.3 Lé die binneblaaie 5005 ‘n book oop. Begin met die
inskrywings op die agterkant van die eerste btad on gaan
dan voort soos dit in die register voorkom. Nommer die
btadsy so dat wanneer die “book” oop lé, die
registrasieruimte op elkeen van die twee velle dieselfde
nommer kry.
3.5.4 Dear mag goon bladsy tussenin oopgelaat word nie.
Moot dus nie etke letter van die atfabet op ‘n nuwe bladsy
begin nie. Hoogotens mag daar tussen die name wat met
verskittende letters van die alfabet begin, ‘n reel
oopgetaat word.
3.5~5 Goon gewone regstelling mag bo-oor ‘n skryffout
van die registerhouer aangebring word nie. Die tout moet
met rooi onderstreep on die rogstolling in rooi daarbo
ingoskryf word. Alle regstettings word geparafoer. LW: ‘n
Gewone regstetling of korreksie is goon wysiging of
rektifikasie nie.
3.5.6 Op die taaste bladsy van die afskrifte en net onder
die laaste inskrywing sertifiseer die argiefkommissie van
die kerkraad dat die afskrifte ‘n korrekte on getroue
weergawe van die oorspronklike register is. Elke
binnebtadsy word ook rags onder dour die kommissie
klein en netjlos geparafeer.
3.5.7 Vottooide afskrifte moot nb opgorol of gevou word
nie en word in ‘n groot koovert aan die ring se
argiefkommissie besorg.
3.5.8 Die ringsargiefkommissie moot ‘n maand of moor
voor die ringsitting vorgader om at die afskrifte na to
gaan. Dan ka’n in gevatte wear dit nie in orde is nio, die
afskrifte vir korreksie aan die korkrade teruggostuur word
sodat dit by die ringsvergadering reeds in orde is.
3.5.9 Die kerkraadsargiofkommissie moot toesien dat alto
stukkke wat dour die meerdero vergaderings vir
verbetering/aanvutling/vervanging na hutte korkraad
terugvorwys is, blnne vler woke na afloop van die botrokke
ringsvergadering in die verlangde toestand aan die
ringskriba terugbesorg word.
3.5.10 Wear die argief- en museummateriaat van die
gasheorgemeente by ‘n ringsitting nagegaan word, moot
die ringsargiefkommissie verat aan die votgende mate
neat aandag gee: notutes (konkraad, -kommissies,
gomoentotike aksies); verstae van korkraadskommissios;
dooplidmate- en lidmateregisters; attestate en tidmaat
bewyso; teen blaaie van attestate/Iidm aatbewyse en
doopseets uitgereik; huwetiksregistors; konsistoniebooke;
kerkraadsregisters; aankondigingboeke; vertofregister;
korrespondensie; tiassering; foto’s; plakboeke; foto
albums; museum uitstallings edm.

4. REG~STERS-REKENAAR
4.1 Wat rekenarisoring betref, moot gemeentes die
biding van die Kommissio vir Argief (of betrokko
kommissie) inwag.
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A~9 ALGEMENE KOM~TEE VROUEDIENS

Ons ag dit ‘n voorreg om die voigende aan u voor te hou:

2.1.3 Een verteenwoordiger uit eike kommissie van die
Aigemene Sinode, waarin die Vrouediens verteenwoordig
is.

1. INLEIDING

2.2 VERGADERINGS

1.1 U as afgevaardigdes na die Sinode verteenwoordig
ook die ongeveer 429 475 vrouelidmate uit die 1 267

Die AKV vergader een I~eer per jaar.

gemeentes van 159 ringe van die NG Kerk, en u is hier

3. BESLUITE VAN DIE ALGEMENE
SINODE 1990

Broer voorsitter

om namens ons die Here se leiding te soek, en oor
Koninkrykswerk te besin.

3.1 VROU IN DIE LERENDE AMP
1.2 Ons as gelowige vroue maak saam met u deel uit
van die Iiggaam van Christus en funksioneer as ‘n
eenheid. Tog is daar ‘n besondere uniekheid verbonde
aan ons funksionering, aUeen maar toe te skryf aan die
eie aard en sarnesteiling van die vrou.
1.3 Uit hierdie andersheid van die vrou, het die
verskillende strukture ontwikkei waarvolgens die Vroue
diens in die kerk funksioneer. Dit het ontstaan uit die
behoefte om georganiseerd en volgens eie aard diens to
lewer en op gemeentelike, rings- en sinodale viak en
wyer gemeenskap met gelowiges te beoefen.

3.1.1 BESLUIT (Handelinge van Sinode bI.625 Punt 7.2.2)
Die Sinode dra dit aan die AKAE op om ondersoek in to
stel hoe sodanige besluit (Die vrou in die lerende amp)
die vrouewerk in sy huidige vorm sal raak. Die Sinode
versoek die AKV om ook in hierdie kommissie te dien.
3.1.2 Na aanieiding van hierdie besiuit, rapporteer die
AKV dat ons nie genader is om in hierdie kommissie, wat
sodanige ondersoek sou instei, te dien nie.

3.2 BENAMING: VROUEDIENS/VROUEAKSIE
1.4 Vandag is ons hier voor u met ‘n nuwe AKV
Reglement en Riglyne vir die Vrouediens. One gb dat
dit die behoeftes van die vrou op ‘n nuwe wyse
aanspreek.
Uit die nuwe visie in hierdie AKV-Reglement en Riglyne
vir die Vrouediens, blyk die volgende:
1.4.1 Die Vrouediens is nie ‘n vereniging met ‘n
selistandige gesagstruktuur naas die kerk nie, maar wil
siegs dien as struktuur vir die organisering van
vroueiidmate met eiesoortige behoeftes, onder biding
van kerkraad, ring en sinode.

3.2.1 BESLUIT (Handelinge van die Sinode bI. 625 Punt 4.2)
Beskrywingspunt B12.4 word aanvaar in die sin dat
kondonering aan Oos-Kaapland verleen word vir hulbe
optrede tot op hede, maar met die versoek dat die saak
reggestel sal word voor die volgende vergadering van die
Algemene Sinode.
3.2.2 Ons rapporteer graag dat Oos-Kaapland reeds
oorgeskakel het en die eenvormige naam van Vrouedieris
tans gebruik.
3.2.3 AANBEVEUNG

1.4.2 Die bestaansreg van die AKV word in die
“OPDRAG~ van die Regiement gedefinioer, en gee verab
aandag aan Besinning, Studio, Stimulering en Skakeling.
1.4.3 Dit is en bly ons hoogste prioriteit om die vrywillige
dienswerk van vrouelidmate so aan te pas, dat mansen vroueiidmate SAAM in die kerk van die Here
diensbaar kan wees.

2. SAMESTELLING EN VERGADERINGS
2.1 SAMESTELLING
2.1.1 Twee verteenwoordigers uit elke sinodabe gebied,
soos deur die betrokke Sinodale Komitees aangewys.
2.1.2 Die Aktuarius van die Algemene Sinode.

Die Sinode neem met dank kennis daarvan dat Oos-Kaapband web
die saak reggestei hat.

4. DIENSWERK
By die bestudering van die Vrouediensverslae oor die
afgebope vier jaar, kon ‘n mens telkens die warm hartklop
van die kerk duidelik voel. Die ryk geskakeerde en
volbelaaide gemeentelike-, rings- en sinodale werksaam
hede is duidelik in die versiae weerspieêl. Ons gee aan u
slegs baie kortliks enkele van die hooftrekke deur:

4.1 DIENSKOMITEES, BELANGEGROEPE EN DIE
WYKSTELSEL

1 85
4.1.1 Dienskomitees lewer in samewerking met kerk
raads-, rings- en sinodale kommissies ywerig diens veral
met betrekking tot die Jeug, Sending en Evangelisasie,
Diens van Barmhartigheid on Gemeentebediening.
4.1.2 In plattelandse gemoentes Is die wykstelsel steeds
‘n bron van krag, torwyl die blok of groepstelsel meestal
in stedelike areas funksioneer.
4.1.3 Belangegroepe bind enkelouers, weduwees en
ander groepe op besondere wyse saam.

4.2 BYBELSTUDIEGROEPE
Volgens Bybelkor word ongeveer 66% van hulle
Bybeistudiegidse deur vroue wat by Bybelstudiegroepe
ingeskakel is, benut. Ons kan met groot dankbaarheid
noem dat breed gesproke 70 000 vroue oor ons land
heon by meer as 5 000 Bybelstudiegroepe betrokke is.
Die geestelike seen en opbou daarvan in die lewens van
ons vroue kan sekerlik nie oorskat word nie.
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5.2 KERKLIKE TYDSKRIFTE
Die Vrouediens werk moe met Die Kerkbode en Die
Voorligter en vrouenuus word van tyd tot tyd deur
Sinodale Komitees deurgestuur. Die AKV het ook ‘n
speslale korrespondent In die vorband benoem.

5.3 HANDLEIDING
Die Handleiding wat in 1981 deur die AKV opgestel is, en
wat in 1985 sy derde herdruk beleef hot, is tans so
verouderd dat die AKV die verdere verspreiding daarvan
gestaak het.

5.4 BOEKIE MET DAGSTUKKIES
Onder redaksie van die Sinodale Komitee van die OVS
het die AKV godurende 1992 ‘n pragtige boekie met
dagstukkies die hg laat sien. Hierdie bookie word tans
met groot vrug deur gemoentes gebruik.

5.5 KERKLIKE MEDIA
4,3 TOERUSTJNGSGELEENTHEDE
4.3.1 Sinodale gebiede bied op gemeentelike-, rings- en
sinodale vlakke toerustingsgoleenthede op gereelde

Die Vrouediens maak vryelik gebruik van MEMA bande
en videos.

basis aan.

6. BEPLANNING EN SPESIALE TEMAS

4.3.2 Toerusting van predikantsvroue, korkraadsvroue,
Bybelstudieleidsters, wyksloidsters en ander groepe,
geniet hoö prioriteit. Worksklasleidsters word ook
spesiaal toogerus met die oog op die aanbieding van
lees-, skryf- en vaardigheidsklasse.

Een van die besondore opdragte van die AKV is
“Besinning, Studio, Stimulering en Skakeling”. Die AKV
gee dus jaarliks aan•. sinodale gebiede spesiale temas
deur vir gebruik by vrouewerksaamhedo. So byvoor
beeld, is daar airoeds op die AKV-vorgadoring van
Januarie 1993 sposiale onderwerpo In verband met die
nasionale Gesinsjaar deurgegoe na elke Sinodalo
Komitee. Hiordie onderwerpe moos bostudeer on as
programmatoriaal verwerk word vir landswye gebruik dour
die vroue in 1994.

4.3.3 Huwoliksverrykingskursusse word in samewerking
met kerkrade aangebied, terwyl onderwerpo rondom
kinderopvoeding, die gesinslewe, leer en aktuele sake
en vele ander onderwerpe by talle toerustingsgeleent
hede behandel en bespreek word.
4.3.4 Daar is groot waardering vir SEVTO en BUVTON
se toerustingskursusse wat deur talle vroue bygewoon
word.

Die landswyo temas in gobruik vir die afgelope vier jaar
was soos volg:
*
*

4.3.5 Gemeentelike, Rings- en Sinodale Konferensies:
Vrouekonferensies word meestal in groot getalle
bygewoon en dien terselfdertyd as motiverings- en
toerustingsgeleenthede.

5. PUBLIKASIES, STUDIESTUKKE EN
KERKLJKE MEDIA
5.1 NUUSBRIEWE
Al die Sinodale Komitees hot ‘n kwartaalblad. ‘n
lndrukwekkende program van werksaamhede van die
vroue word daarin weerspieel. Waardevolle inligting,
wenke en die aanbieding van besondere programme
word daarin weergegee.

*
*

1991
1992
1993
1994

Roik uit na mokaar.
Dio gesin toogerus vir die nogentigs.
Die Christenvrou paraat vir die toekoms.
Nasionale Gesinsjaar Christenvrou, koester jou
-

gesin.
Hierdie temas is met vrug gebruik.

7. FINANSIES
Met die Algemone Sinode van 1990 was die totale
inkomste van die Vrouediens ongeveer R34-miljoon.
Godurende die afgelopo vier jaar is moor as R40-miljoon
dour die Vrouedions ingesamel. Meer as die helfto van
hiordie fondse is weer binno gemeentos aangowond vir
skulddelging en ander projokte.
(Die syfers aangedui is nie volledig nie, aangesien sokere
sinodale stroke ‘n nuwe werkspatroon volg).
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Die volgende tabelle reflekteer die gegewens tot ons beskikking:
SENDING

DIENS van
BARMHARTIGHEID

JEUG

GEMEENTEBEDIENING

LEER EN
AKTUEEL

GEMEENTEUKE
BYDRAES EN ANDER

1990
1991
1992
1993

1 773591
1 809648
1 597557
897727

1 375018
1 672087
1 642479
2309213

336998
383791
347539
295383

394925
515403
527556
270109

83654
74578
104953
100263

5433909
7012085
8046954
2956409

Totaal

6078523

6998797

1 363711

1 707993

363448

23449357

=15,2%

=17,5%

=

3,4%

=4,3%

=,91%

=

58,62%

Ander administratiewe uitgawes = ,07%
Ruim bydraes is ook geskenk aan die Bedieningsfonds en Bybelverspreiding.
(17.5%) Diens van Barmhartigheid
(3.4%) Jeug
(4.3%) Gemeentebediening /
(0.9%) Leer en aktuele sake

(15.2%) Sending

(0. 1 %) Administratiewe uitgawes

(58.6%) Gemeentelike bydraes en ander

8~ D~E AKV EN BESKERM~NGSDIIENSTE/
VE~UGHE~DSMAGTE
8.1 Na die onttrekking van die Veiligheidsmagte tilt die
operasionele gebiede het die Vrouediens moestal steun
gegee aan Koffiekamers van tuisbasisse. Die Voorligter
word gratis voorsien aan koffiekamers, vir gebruik deur
dienspligtiges.
8.2 Tans word daar gekonsentreer op hulpverlening aan
Stabiliseringseenhede en Beskermingsdienste. Som
migo sinodale streke hot as sinodale projek “Koekies
aan gevangenes” aangepak.

9.3 Omdat die Vroueraad ‘n Christelike inslag hot, wil
hulls graag ook die insette en samewerking van die kerk
en Christenvroue he. Dit snoer terselfdertyd die kragte
van vroue-organisasies saam om te shy vir die behoud
van Christelike norme wat vir die kerk net so belangrik is
as vir die yolk. Uit die studies en besprekings wat alreeds
gedoen is, word waardevoile inligting bekom, wat vir die
work van die Vrouediens ook van groot belang is.
9.4 Die FAK-Vroueraad beywer hulself vir die heil van ails
Afrikaners op geestelike, godsdienstige, morele en
stoflike gebiede, met die Bybel as grondslag.
9.5

9. FEDERALE VROUERAAD VOLKS~
BELANG (FVRV) EN D~E FAK4ROUE~
RAAD
9.1
As gevoig van linansiöle probleme en
rasionalisering, het die vier konstituerende liggame van
die FVRV voorgestel dat die moontlikheid ondersoek
moet word om as ‘n vroue-arm van die FAK ingeskakel
te word.
9.2 Die FAK was gewillig vir so ‘n inskakeling en by die
FAK kongres gedurende Julie 1992, is die FVRV as
Vroueraad van die FAK gekonstitueer.

Uit die doelstellings en werksaamhede van die

Vrouoraad blyk dit dus duidelik dat dit wel gaan om sake
wat vir die kerk en die Vrouediens van groot belang is.
Die kerk leef nie in isolasie nie en het ‘n profetiese taak
ten opsigte van al die lewensterreine.
9.6 Die AKV is dus van mening dat dit wel sinvol is om as
meewerkende liggaam met die FAK-Vroueraad saam te
work.

10. EKUMEMESE TAAK EN VOLKERE~
VERHOUD~NGS
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io.i op gemeentelike, rings- en sinodale viak poog
verskeie sinodale komitees om ekumeniese botrek
kinge met kerklike en ander vroue-organisasies op te
bou.
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11.5 Die goedgekeurde AKV Reglement en Riglyne vir
die Vrouediens is na die ASK deurgestuur vir opname in
die versiag aan die Algemeno Sinode.
11.6 AANBEVEUNGS

10.2 Dio Wôroldbiddag vir Vrouo word boskou as die
grootste ekumeniese gebeurtenis in die land. Dour
middel van piaaslike interkerklike komiteos word
waardevolle brOe van samewerking gebou en
gosamentlike dienste lei tot groter onderlinge bogrip en
waardering onder kerko.
10.3 Besondere aandag word geskenk aan die bevor
dering van beter volkere-verhoudinge. In verskeie
sinodale gebiede reöl die Vrouediens byeenkomste om
die verskiliondo voiksgroope saam te bring. Veel is
reeds in die vorband boreik.

11. REGLEMENT EN R~GLYNE V~R D~E
VROUED~ENS
11.1 Gedurende die afgelope vier jaar het die AKV
intensief aandag gegee aan die funksionering van die
Vrouediens in die Nederduitse Gereformeerde Kerk. Dit
blyk dat daar in sekere sinodale gebiede afgewyk is van
die bestaando Reglement vir die Vrouediens. Hieruit
was dit duidelik dat aanpassings in die struktuur van die
Vrouediens gomaak sal moot word.
11.2 Gedurende 1990 is aUe sinodale komitees van die
Vrouediens gevra om ‘n landswye ondersoek onder
vrouelidmate to doen met betrekking tot die Vrouediens
in sy huidige vorm. Uit hierdie ondersoek blyk dit
duidelik dat die Vrouediens in die toekoms baie moor
gomeontogerig sal moot woes.
11.3 Op ‘n AKV vergade ring gehou op 22/23 Jan uarie
1991 is die funksionering van die Vrouedions in sy
huidige vorm bospreok. Die volgende besluit is goneom:
“Ult ‘n indringende en landswye ondersoek wet gedurende
1990 met betrekking tot die Vrouediens gedoen is, Is tot die
gevolgtrekking gekom dat die Vrouediens wei moet bly
voortbestaan op die vlakke van gemeente, ring, sinode en
Algemene Sinode.

11.6.1 DIe Aigemene Slnode keur dit goad dat die Vrouediens op
Aigemene Sinodaie viak as ‘n kommissie van die Algemene
Sinode gestruktu rear word.
11.6.2 Die Aigemene Slnode keur die voorgelegde ~egiement vir
die AKV en Riglyne vlr die Vrouedlens goad.
11.6.3 Die Sinode betuig sy hartlike dank aan lade van die AKV,
die Aktuarius en ean Predikante In Aigemene Slnodale Diana, vlr
huile positiewe en beiangrike bydrae gedurende die roses veral
ook met betrekking tot die vernuwing van die struktuur van die
Vrouedlens.

12. AMPSDRAERS
12.1 Die AKV hot die volgende ampsdraors aangewys:
Voorsltter: Mev Hugheen Oosthuizen (Wes-Transvaal)
Onder-voorsitter: Mev Sane Sadler (OVS)
Sekretaresse: Mev Sally van do Wail (Wes-Transvaal)
12.2 Die volgendo persone en hullo sekundi is benoom in
die kommissios van die Algomeno Sinode:
AKDB Prim. Mev Mollie Kemp (Natal)
Sek. May Sally van do Wall (Wes-Transvaal)
AKSE Prim. Mov Sane Sadler (OVS)
Sek. Mov Olivia du Toit (OVS)
AKLAS Prim. May Anriatjie du ToiL (Wes-Kaa~iland)
Sek. Mov Mariette Gortenbach (Oos-Kaapland)
AJK Prim. Mev Hugheen Oosthuizen (Wes-Transvaal)
Sek. Mev Mariana Vogel (Noord-Kaapland)
AKG Prim. Mev ma van Coller (Suid-Transvaai)
Sek. Mev Suna Meyer (Natal)
12.3 AANBEVEUNG

Die struktuur ken egter ~ soepel gemaak
word om aan to pas by piaasiike omstandighede.”

DIe Algemene Slnode neem kennis en keur bogenoemde persona
yIn die betrokke kommissle goad.

11.4 Daar is besef dat die Algemene Sinode nio aan
sinodes kan voorskryf hoe die Vrouediens in die
verskillendo sinodalo stroke georganiseer moot word
nie. Die AKV hot besluit om ‘n Roglement op to stel wat
ten dooi hot dat die AKV as ‘n kommissie van die
Algemene Sinode gekonstitueer sal word. Verder is
Riglyno vir die Vrouedions opgestol om rigting to gee
aan sinodes hoe hulie wel die Vrouediens op
gemeentelike, rings- on sinodale vlak kan organisoer.
Die bedoeling is juis om aan sinodos die vryheid to laat
om self to besluit oor hoe die Vrouodiens binne hulie eie
sinodale gebied georganiseer kan word.

13. SLOT
Uit hierdie verslag blyk dit duidelik dat die diepsto sin van
waarlik Christin woes lé in getroue en volhardendo
botrokkenheid by die Koninkrykswerk van God. Die groot
skare Christenvroue in ons kork wat dit ontdek hot, hot ‘n
reuse aandeel gehad in die Vrouedienswerk seas
weorspieöl in hierdio verslag.

VROUEDIENSI7S
Ons bring hiermee at die eer, lof, dank en aanbidding
aan ons Hemelse Vader, wat ons deur sy Heilige Gees
daartoe geInspireer het.
Die vergadering word die seen van die Here toegebid op
at sy verrigtinge.
Geteken namens die Algemene Komitee van die
Vrouediens:
Voorsitter: MEV HH OOSTHUIZEN
Sekretaresse: MEV S VAN DE WALL
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A~9: BYLAE 1
REGLEMENT ALGEMENE KOMMISSIE VAN DIE VROUEDIENS
1. NAAM

3.3.1 die kommissies wat die verskillende diensterreine
van die kerk bedien;

ALGEMENE KOMMISSIE van die VROUEDIENS (AKV)
3.3.2 die Vrouediens van die verskillende sinodes;

2. SAM ESTELLING
3.3.3 ander vroue-organisasie op nasionale viak;
2.1 Twee verteenwoordigers van/namens elke sinode,
verkieslik die voorsitter, ondervoorsitter of sekretaresse
van die betrokke sinode se sinodale kommissie vir
Vrouediens.
2.2 Die aktuarius van die Algemene Sinode.
2.3 ‘n Verteenwoordiger uit e~ke kommissie van die
Algemene Sinode waarin die Algemene Kommissie vir
Vrouediens verteenwoordig is.

3.4 doen versiag aan en adviseer die Algemene Sinode in
verband met die beleid wat gevoig moet word ten opsigte
van Vrouediens;
3.5 dra sorg vir navorsing, beplanning, inligting en
voorligting ten opsigte van die arbeid aan en van die vrou
in belang van die Koninkryk van God;
3.6 benoem verteenwoordigers in die Bedieningskom
missies van die Algemene Sinode.

3. OPORAG
4. KONSTITUERING EN VERGADERING
Die AKV
3.1 dra sorg dat vroue op die hoogte gehou word van
die jongste tendense, behoeftes, probleme en moontIikhede ten opsigte van die vrou in die kerk;
3.2 bied die geleentheid dat verteenwoordigers van die
Vrouediens van die verskillende Sinodale Kommissies
saam kan besin en van mekaar kan eer met die oog op
die bevordering van praktiese dienswerk van die vroue
in die Kerk;
3.3 sorg vir gesonde skakeling met:

4.1 Die kommissie konstitueer so gou moontlik na die
vergadering van die Algemene Sinode en vergader
daarna jaarliks.
4.2 By die konstituering word ‘n dagbestuur saamgestel
bestaande uit die voorsitter, ondervoorsitter en sekre
taresse.
4.3 Die kommissie benoem subkommissies volgens
behoefte.

VROUEDIENS BYLAE 217S

190

k9: BYLAE2
R~GLYNE V~R D~E VROUEDIENS
1.1 Die basis vir hierdie riglyne is Artikel 55 van die
Kerkorde en die Reglement vir die dienswerk van
gelowiges.
1.2 Die doelsteliing van die Vrouediens is om onder
leiding en in opdrag van die kerkvergaderinge vroue
lidmate te aktiveer om werksaam te wees tot opbou van
die liggaam van Christus en die uitbreiding van die
Koninkryk van God.
1.3 Met die oog op die funksionering van die Vroue
diens benoem/bekragtig kerkrade, ringe en sinodes
kommissies vir die Vrouediens om in aansluiting en
samewerking met mekaar die taak van die kerk in
hierdie verband te behartig.
1.4 Elke kerkvergadering bepaal self die wyse waarop
hierdie werksaamheid georganiseer word.
1.5 Die volgende leidrade kan deur kerkvergaderinge as
riglyne gebruik word by die organisering van die
Vrouediens.
1.5.1 Gemeenteilke Kommissle vir die Vrouediens (GKV)
1.5.1.1 Samestelling
*1 Die GKV bestaan uit ‘n voorsitter, ondervoorsitter,
sekretaresse en tesouriere en soveel addisionele lede
as wat benodig word.
*2 Die kerkraad reëi/bekragtig die verkiesing/aanwysing
van die GKV.

2. Die hantering en besteding van aHe fondse geskied
met die medewete en goedkeuring van die kerkraad.
3. Die fondse deur die Vrouediens ingesamel, word
onder die hoof “Vrouediens” in die boeke van die
kerkraad opgeneem, maw die geld so ontvang word in die
gemeentekas gestort.
4. Die Vrouediens hou nie afsonderlike boeke nie. Die
GKV kan ‘n analiseboek vir eie iniigting ten opsigte van
alle inkomste en betaling hou, maar dit vorm nie deei van
die boekhouding van die kerkraad nie. Fondse van die
Vrouediens word nie as ‘n trustfonds beskou nie.
5. Teen die einde van die kerkjaar belê die GKV ‘n
vergadering waarop die besteding van fondse behandel
word. Leiding in hierdie verband gaan uit van die
piaaslike kerkraad, die betrokke ring, en die onderskeie
sinodale kommissies. Die GKV Iê die voorgenome
besteding van huiie fondse, volgens huile keuse, voor aan
die kerkraad vir goedkeuring.
*5 Die GKV gee jaariiks aan die kerkraad ‘n oorsig van sy
werksaamhede en dien ‘n begroting en ‘n program vir die
voigende jaar in. Kerkrade lewer aan die ring versiag van
die Vrouediens.
1.5.1.3 Konstituering
In samewerking met, en goedkeuring van, die korkraad,
konstitueer die GKV en kies ‘n dagbestuur: voorsitter,
ondervoorsitter, sekretaresse en tesouriere, asook soveel
addisionele lede as wat benodig word.

1.5.1.2 Opdrag
1.5.2 Rlngskommlssie vir die Vrouediens (RKV)

*1 Die Gemeentelike Kommissie vir Vrouediens (GKV)
organiseer die werksaamhede van die Vrouediens in die
gemeente onder leiding van/onder toesig van die
kerkraad.

*1 Die RKV word deur die ring saamgestel/bekragtig.

*2 Ten einde die Vrouediens doeltreffend te organiseer,
kan diensgroepe aangewys word.

*2 EIke kerkraad lé die name van ‘n vrou/vroue (met
sekundi) aan die ring voor.

*3 Ten einde nouer samewerking en skakeling met die
verskiiiende kommissies van die kerkraad te bewerk
stellig, kan verteenwoordigers van die Vrouediens
aangewys word am in die kommissies van die kerkraad
te dien.

1.5.2.2 Opdrag

*4 Die insameling en beheer oor finansies word gereëi
in ooreenstemming met die besluite van die betrokke
kerkraad.

1.5.2.1 Samestelling

*1 Die RKV gee leiding en inligting aan die gemeentelike
Vrouediens.
*2 Die RKV reöi van tyd tot tyd ringskonferensies.
*3 Die RKV doen jaarliks aan die ring versiag van sy
werksaamhede en stuur aan die SKV ‘n oorsig van die
werksaamhede in die ringsgebied.

Die volgende riglyne ken gebruik word:

1.5.2.3 Konstituering en vergadering

1. Die kassier van die kerkraad ontvang aile
Vrouedionsgelde en reik kwitansies uit. As die GKV
geld aanvra, word dit van die kassier verkry.

*1 Die RKV konstitueer en kies ‘n dagbestuur: voorsitter,
ondervoorsitter en sekretaresse/tesouriere (met sekundi
wat in volgorde opgeroep word). SKV-Iede bly ipso facto
lede van die RKV se dagbestuur.
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*2 Die konstituering van die RKV kan jaarliks piaasvind
of volgens sinodale reeling.
*3 Op versoek van die ring kan die RKV vroue aanwys
om in die verskillende ringskommissies to dien, ten
einde skakeling to bewerkstelling en belangstelling in
ringswerksaamhede to bevorder.
*4 Die RKV vorgader so dikwels coos nodig mag woes,
maar ten minste eon keer per jaar, om gesamentlike
ringswerksaamhede te bespreek.
1.5.3 Sinodale Kommissle vir die Vrouedlens (SKV)
1.5.3.1 Samestelling
*1 Die SKV word dour die sinode saamgestel/bekragtig.
*2 Elke ring iê op versoek van die RKV die name van ‘n
vrou/vroue, met sekundi, aan die sinodo/sinodale
kommissie/moderamen voor.
1.5.3.2 Opdrag
*1 Die SKV gee biding en iniigting aan die RKV en
GKV.
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*2 Die SKV reel sinodale konferensies
*3 Die SKV stel vanuit die ringsverslae ‘n versiag van die
werksaamhede van die Vrouediens op vir voorlegging aan
die sinode/sinodale kommissie.
*4 Die SKV benoem twee lode (met sekundi) om to dien
in die Algemene Kommissie vir Vrouediens.
1.5.3.3 Konstituering en vergadering
*1 Die SKV vergader een maal per jaar.
*2 Die SKV konstitueer en kies ‘n dagbestuur: voorsitter,
ondervoorsitter, sekretaresse, tosouriere en sovoel
addisionele lode as wat benodig word.
*3 Die lode van die SKV dien tot en met die volgende
sinode.
*4 Die SKV kan sub-kommissies benoem.
*5 Ten einde nouer samewerking en skakeling met die
verskillende kommissies van die sinode to bewerkstellig,
kan die SKV verteenwoordigers aanwys in die verskil
lende bedieningskommissies van die sinode.

KERKLIKE MEDIA/i OS
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A.1O ALGEMENE KOMMISSIE VIR KERKUKE MEDIA
Geagte voorsitter en lede

1.4 SINODES, RINGE EN DIE MEDIA

U Kommissie doen graag oor die voigende sake aan u
verslag:

1.4.1 Die kerklike mediabediening word op die vlak van
die sinodes hanteer deur ‘n sinodale kommissie vir
kerklike media of dour ‘n ander kommissie wat die opdrag
ontvang het om aan die media aandag to gee.

1. D~EAKKM
1.1 SAMESTELLING
1.1.1 Die Algemene Kommissie vir Kerkiike Media doen
sy work deur drie Artikel 21-maatskappye: Die Tyd
skriftemaatskappy van die Ned Geref Kerk, Bybelkor en
Mema-Media. Hy dien self as ledevergaderings vir die
drie maatskappye en wys direksies aan om die bestuur
van die maatskappye to behartig.
1.1.2 Een lid uit elke sinodale gebied dien in die AKKM,
tesame met die uitvoerende amptenare van die drie
maatskappye. Daar is ook ruimte vir tot drie deskun
diges, rnaar niemand is hier gekoopteer nb, orndat
deskundiges eerder op die bedryfsvlak as op die
beheervlak ingespan word.
1.2 STRATEGIESE BEPLANNING
1.2.1 In die reses hot verteenwoordigers van die AKKM,
die drie rnaatskappye en ander kommissies en instan
sies wat op die terrein van die kerklike mediabediening
werksaarn is, by twee geleenthede ‘n mediakonferensie
gehou waartydens die strategiese beplanning van die
kerklike mediabediening aandag gekry hot.
1.2.2 Dio Subkommiasio vir Advios van die AKKM hot
ook twee keer in die roses vergader. In hierdie
subkommissie dien verteenwoordigers van die AKKM en
van ander kommissies en instansies wat by kerklike
media betrokke is. Die belangrikste funksie van hierdie
subkornrnissie is orn onderlinge skakeling en koör
dinering te bevorder.
1.3 ‘N DUIDEUKE MISSIE
Tydens die jongste mediakonferensie is ‘n missie vir die
AKKM soos volg geformuleer:
1.3.1 Die AKKM koördineer die mediabediening van die
Ned Geref Kerk en rig horn onder meer dour die werk
van Bybelkor, Mema-Media en die Tydskrifternaat
skappy tot die lidmate van die kerk sowel as tot ander
Christene en nie-Christene in ons land en elders.
1.3.2 Die AKKM bring deur die mediabediening aan
aimal die evangelie in sy voile ornvang en toegepas op
al hulle lewensbehoeftes, met gebruikmaking van
geskikte gedrukte en eiektroniese media.
1.3.3 Die AKKM verseker dat hierdie bediening op ‘n
doeltreffende, ekonomiese en waar moontlik ekume
niese wyse plaasvind sodat die kerk van Christus
opgebou, die koninkryk van God uitgebou en die Naam
van die Here geëer word.

1.4.2 Op ringsvlak word die saak van die kerklike media
behartig deur ‘n “ringsverteenwoordiger vir kerklike
media” wat deur die ring self aangewys word en wat as ‘n
“eenmanskomrnissie” funksioneer om die kerklike media
bediening in ringsverband te bevorder.

2. D~E TYDSKRWTEMAATSKAPPY VAN D~E NED
GEREFKERK
2.1 DIREKSIE
Die Direksie van die Tydskriftemaatskappy het sy termyn
met die volgende personeel begin: ds GJ Erasmus
(voorsitter), ds GJ Koen (ondervoorsitter), dr WJ van ZijI,
ds F Swanepoel, ds JJ Smit en dr FM Gaum
(hoofredakteur). Os Koen hot verlede jaar bedank en sy
plek is nog nie gevul nie. Os Swanepoel is tans die
onclervoorsitter. Mnr A van Niekerk is die nie-stem
hebbende sekretaris van die Direksie.
2.2 DIE KERKBODE
2.2.1 Redaksloneel
Die Kerkbode, as amptelike blad van die Ned Geref Kerk,
hot sedert die vorige Aigemene Sinode, soos in vorige
termyne, saam met die kerk deur goeie en stormweer
gevaar. Die gisting in die kerk oor die beleidstuk Kerk en
Samelewlng 1990, die naweö van die Rustenburgse
Kerkberaad kort na die Algemene Sinode van 1990, die
dramatiese politieke veranderings in Suid-Afrika die
afgelope paar jaar, die stygende geweldspiraal,
meningsverskil in die kerk oor kwessies soos die doop en
ander leerkwessies en kerkeenheid en noem maar opi
het vanselfsprekend in die kerk se koerant weerkiank
gevind. Die Kerkbode het van dit alles so good as
moontlik verslag gedoen, en hot probeer om op ‘n
verantwoordelike wyse kommentaar to lower, steeds
getrou aan die Woord, die belydenisskrifte en die besluite
van die Algemene Sinode.
-

-

Daar is in die afgelope termyn weer opnuut gekyk na die
samestelling van Die Kerkbode. Die biad hot dikker
geword, en ‘n begin is in samewerking met Bybelkor
gemaak met gereelde rubrieke vir ouderlinge, diakens en
kategete. Die Kerkbode as meningvormende, menings
wisselende en standpuntstellende kerkkoerant neern ai
145 jaar lank ‘n unieke plek in ons kerk in en die huidige
redaksie strewe daarna om die blad al hoe beter aan sy
doel to laat beantwoord. Mev Delene Pienaar (senior),
mej Adri-Louise van Renen en mej Rina Liebenberg dien
tans as redaksionele assistente in die redaksie van Die
Kerkbode. Ds Johan Smit en ds Hannes Burger is
deeltydse redaksielede. In elke sinodale gebied is ‘n
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korrespondent aangewys wat verantwoordelik is vir nuus
uit die betrokke streek.

1940 too daarmee begin is en sestien pond agtlen
sjielings ingesamol is!

Die Kerkbode hot pas ‘n deurbraak gemaak toe, na
lange beraadsiaging en goduidige ondorhandoling, in
Mei 1994 begin is om één uitgawe per maand as bylae
in die drie Afrikaanse dagblaaio in Suid-Afrika (die
koerante se totale opiaag is 270 000 per dag) in te voeg.

2.2.5 AANBEVEUNGS

Die Kerkbocle so ander drie uitgawes per maand word
coos voorheen aan intekenaars gepos. Reölings is
getref sodat die byiae-uitgawe vir mense wat dit wil
ontvang maar nie koeraritlesers is nie, bekombaar is.
Groot moeite word gedoen om in die beplanning van die
bylae-uitgawe die blad aantrekiik en toeganklik te maak
vir ‘n baie groter gehoor as waarby ons kerkblad nog
ooit kon kom, en om ook as ~brugbouer” tussen lidmate
van verskillende Afrikaanse kerke te dien deurdat
medewerkers van ander kerke gereeld bydraes vir die
blad skryf.
Van die staanspoor af is gesorg dat dit duidelik in die
bylae-uitgawe gestei word dat die feit dat Die Kerkbode
as bylae in die Nasionaie Pers se koerante verskyn, nb
beteken dat die Ned Geref Kerk noodwendig saamstem
met die koerante so standpunte nie, net coos Nasionale
Pers nie noodwendig die Ned Geref Kerk se siening oor
sake deel nie. Die koerante word met groot dank as
“voertuig” gebruik om die kerk se blad en sy boodskap
een keer per maand wyd en syd ult te dra ‘n voorreg
waarvoor vanseifsprekend betaal moot word maar oor
die redaksionele inhoud daarvan word deur niemand
anders as Die Kerkbode so redaksie besluit nie. Die
byiae-uitgawe word bekostig deur advertensies en
donasies.
-

2.2.5.1 DIe Algernene Sinode vereensoiwig horn met Die
Kerkbode se strews om ‘n aktueie, prlkkelende kerkkoerant to
woes wet in die hg van die Woord van God menhngs help vorm
en kerkiike standpunte stei waerdeur die kerk van die Here
gedien en gebou ken word.
2.2.5.2 Die Aigemene Sinode spreek waarderhng ult vir die
insiggewende rubrieke gerig op ouderiinge, diekens en kategete
in Die Kerkbode.
2.2.5.3 DIe Aigemene Sinode hot hoe waarderlng vir die inislatief
wet daartoe geiei hot dat een uitgawe van Die Kerkbode
maandeiiks as byiae in die Afrikaanse dagbiaaie ingevoeg word
en wet meebring dot honderddulsende koerantlesers die bled
meendel!ks onder so ken kry. Die Sinode spreek dank ult teenoor
die koerente wet hierdle reOling moontlik gemaak hot en teenoor
adverteerders en donateurs wet die byiae help bekosthg. Die
Sinode meen dat hierdie bylae ook ‘n belangrike brugbouer
tussen kerke ken woes deur die gebrulkmaklng van bydraes dour
medewerkers uit ander kerke.
2.2.5.4 Die Aigemene Sinode versoek meelewende hidmate om al
die uitgawes van Die Kerkbode to ieee, en doen ‘n beroep op
kerkrede em die bled voortdurend onder iidrnate se aandeg to
bring en intekening daarop aktief to bevorder.

-

2.2.5.5 Die Aigemene Sinode spreek waardering uit vir die goele
work wet Dhe Kerkbode so Kersfonds al jars lank doen en vra
iidmate om die fonds elks jaar ruimhertlg to ondersteun.
2.3 DIE VOORUGTER

2.2.2 Sirkulasle
2.3.1 Redeksle
Die maandelikse bylae-uitgawe van Die Kerkbode hot sy
sirkulasie die hoogte laat inskiot. Die “gewono” uitgawes
van die biad hot in die jare 1990-1993 ‘n gemiddolde
verspreidingsyfer van 13629 per week gehad. Mooite is
gedoon om dour ‘n sneIafieweringsdbens te sorg dat die
blad vinnig uitkom by soveel as moontlik gemeentes wat
groepbestellings piaas.
2.2.3 ~ingsbyIaes
Die Kerkbode probeer om aan piaaslike korknuus
aandag to gee deur gereeld ringsbylaes te Iaat verskyn
waarin kiem gelé word op wat op gemoenteviak gebeur.
Daar is goeie belangstelling in hierdie byiaes en hartlike
samewerking word van die meeste gemeentes gekry.
2.2.4 Die Kerkbode-Kersfonds
Die Kerkbode se Kersfonds het die afgelope paar jaar
pragtige bedrae ingesamel: R62 251 (1990), R120 192
(1991), R102 675 (1992), R118 158 (1993). By twee
geleonthede (1991 en 1992) is ‘n deei van die ingesa
melds geld aan die Aigemene Bedioningsfonds
oorbetaai. In ander govalie is die hole bedrag onder die
kinderhuise van die kerk verdeel om hulls to help om
iets wat hulle anders nie kon bekostig nb, aan to koop
en aan die kinders nog moor Kersvreugde to gee. Die
Kerkbodo so Kersfonds hot ‘n vor pad gekom sodort

Die Aigemone Sinode van 1990 hot besluit dat Die
Sendingblad en Ons Jeug in Die Kerkbode en Die
Vooriigter opgeneem moot word en dat die twos biaaie
voortaan ook in die kerk so sending- en jeugbehoeftes
moot help voorsien. In die afgoiopo vier jaar is ernstig
probeer om aan hierdie opdrag uitvooring te gee en die
goreeide sending- en joug-bydraes en -rubrieke in Die
Kerkbode on verai Die Vooriigter hot ‘n wye lesorskrlng
bereik. Prof Piet Meiring, voorheen redakteur van Die
Sendingblad, en dr Louis Dressei, voorheori redakteur
van Ons Jeug, dien in die redaksies van beide Die
Kerkbode en Die Vooriigter.
‘n Meningsopname oor die trefkrag van die jeugrubrieko
in Die Voorligtor wat in oorleg met die Algemone
Jeugkommissie en die Dopartemont Bodryfsieikunde van
die Universiteit van Steiienbosch gedoen is, is pas voitoob
en mededelings oor die resuitate van die ondersoek sal
aan die Sinode gomaak word.
Nadat mev Kato Strydom weens gesondheidsredes as
assistent-redakteur van Die Vooriigter moos bedank, hot
mej Adri-Louise van Renen by haar oorgeneem. Die
Voorligter (soos Die Kerkbode en Die Jaarbook) so
bladopmaak word nou dour die rodaksie met die
Tydskriftomaatskappy so eie rekenaartoerusting gedoen
wat op die duur ‘n aansienlike kosto-besparing meebring.
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Die Voorligter se kantoor in Pretoria word beman deur
mevv Mariêtte du Toit (doeltydse redaksielid) en mev
Isabel Venter (sekretaresse), terwyl die hoofredakteur
en mej Van Renen die verdere versorging van die blad
in Kaapstad behartig. Soos van sy eerste uitgawe af,
woid Die Voorligter in Johannesburg gedruk. Heden
daagse kommuniekasiemiddels maak dit moontlik om
die uitgoe van die blad op die manier to bohartig.
Die Voorligter verskyn doesdae gereeld as ‘n
64-bladsy-tydskrif en van tyd tot tyd, as die adver
tonsieinhoud dit toelaat, is hy 80 biadsye dik. Moeite
word gedoen om van die blad ‘n populére Christelike
gosinstydskrif to maak, ‘n goeie alternatief vir die
sonsasie- en sekstydskrifte wat die mark oorstroom: “‘n
hg vir elke Christen”. Heelwat aandag word gegee aan
die voorkoms en tipografiese versorging van die blad.
2.3.2 Slrkulasie
Die individuele intekening op Die Voorhigter hot die
afgelope paar jaar heelwat toegeneem, maar
gemeentelike massaverspreiding het, onder moor as
gevolg van die knellende ekonomiese omstandighede
waarin baie gemeentes huhle bevind, afgeneem. Die
gemiddelde sirkuhasiesyfer vir 1990-1993 was 127 004
per maand. Dit is uiters jammer dat, as aan
gemeentehike besparingsmaatreöls gedink word, die
massabestelling van Die Voorhigter gou in die slag bly.
Sodoende word eon van die belangrike maniero om
hidmate geestehik to onderskraag en toe to rus,
gekortwiek. Hoewel die intekongeld op Die Vooriigtor
die afgelope paar jaar vanweë stygende druk- en
versendingskoste heehwat gostyg hot, is dit nog altyd die
goedkoopste soortgelyke blad in die land.
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Jaarboek-gebruikers besonder gunstig geroageer op vrae
oor die huidigo voorkoms en aanbiedingswyse van Die
Jaarboek.
2.4.2 Omvang
Die inhoudsordening van Die Jaarboek hot die afgelope
jare naastenby dieselfde gobly. As gevolg van die feit dat
sommige sinodes en ringe eers in Oktober van ‘n
bepaalde jaar vergader, is dit moellik om ‘n op-datum
Jaarbook veer die aanvang van die voigende kalenderjaar
beskikbaar to stel, maar met vanjaar (1994) so
sagteband-uitgawe hot die redaksie on drukker dit tog
reggekry.
2.4.3 Opiaag
Die ophaag was van 1990 tot 1993 gemiddeld 6078
eksemplare per jaar en elke jaar is feithik die hole oplaag
uitverkoop.
2.4.4 AANBEVEUNG
Die Algemene Sinode spreek sy tevredenheid ult ocr die
voorkoms van Die Jaarboek en waardear die felt dat sue pogbngs
aangewend word om die bask voor die aanvang van die betrokke
kaienderJaar beskikbaar to stei.
2.5 CHRiSTEN-NETWERK TV
2.5.1 Stlgtlng
Kommer oor die toekoms van godsdiens-televisie in ens
land tesame met die ongehoorde toename in die
uitsending van buitehandse godsdlensprogramme oor die
kanale van die openbare uitsaaier
en die feit dat
niemand anders in ens kerklike kring op ‘n kritioke tydstip
in steat of bereid was em in hierdie verband leiding te gee
nie hot meegobring dat die Tydskriftemaatskappy die
inisiatief geneem hot en Christen-Netwerk TV (CNW TV)
in 1992 saam met verteenwoordigers van dertion ander
“hoofstroomkerke” van reformatoriese oortuiging gestig
hot. Die Tydskriftemaatskappy hot ‘n blywende stigtors
belang in CNW TV, maar is nb as maatskappy
verantwoordehik vir die wet en wee van die selfetandige
Artikel 21-maatskappy nie. Die Tydskriftemaatskappy
verkoop sekere administratiewe en ander dionste aan
CNW TV en word daarvoor op ‘n ooroongekome wyse
vergoed.
-

2.3.3 AANBEVEUNGS
2.3.3.1 DIe Aigemene Sinode spreek sy waardering ult vlr die
voorkoms en aanbledlngswyse van Die Voorligter.
2.3.3.2 Die Algemene Sinode spreek sy opregte dank ult
teenoor aiie kerkrade wat dour middel van massa-intekening
sorg dat soveei moontiik hulsgesinne In hulle gemeentes ‘n
eksempiaar van Die Voorilgter ontvang.
2.3.3.3 Die Aigemone Sinode doen ‘n beroep op kerkrade wet
dit nog nb dean nie, of wat vanweä finansiëie oorweglngs
opgehou hat om massagewys op Die Vooriigter in to token, om
‘n wag to probeer vind cm dour massabesteilings Die
Vooriigter by hidmate uit to bring, aangeslen die Slnode die
beskikbaarsteiilng van hierdie biad aan ons ildmate, Juts In
hierdie tyd dat in one land van ‘n “moraiiteitskrisis” sprake Is,
as ‘n saak van hoe prioritelt beskou.
2.4 DiE JAARBOEK
2.4.1 SamestelUng
Mej Rina Liebenberg hot by mev Soekie van Zyl on mej
Aretha le Roux oorgeneem as samesteller van Die
Jaarboek, en hot in 1994 gesorg vir die eerste ten voile
gerekenariseorde Jaarboek waarvan ook die setwerk en
bladopmaak “ttiisgemaak” is. in ‘n meningsopnamo hot

-

Die felt dat hierdie inisiatief van die Ned Geref Kerk dour
sowat al die hootstroomkerke in die land aanvaar is en
ondersteun word, kan ongetwyfeld as ‘n besondere
ekumeniese deurbraak beskou word. CNW TV gaan van
die standpunt uit dat die kerke(e) self verantwoordelik
meet woos vir die inhoud van elektroniese gods
dionsuitsendings, on bereik die doel in die praktyk dour
die inhoudkeuring van programme in die hande van
verteenwoordigers van die verskillende kerke to plaas.
Prof Plot Meiring is deur die Algemene Sinodale
Kommissie aangewys as verteenwoordiger in die
Teologiese Beleidsraad van CNW TV. Dr Frits Gaum is
die voorsitter van die Direksie van CNW TV, on mnr
Anton van Niekerk die besturende direkteur daarvan.
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Van Januarie 1993 af saai CNW TV elke Sondag op
M-Net se gemeenskapsdienskanaal uit. Van die begin
van 1994 af is dit “oop”-uitsendings en kan mense wat
nie M-Net-intekenaars is nie, ook die programme wat
tussen 17:00 en 18:00 op ‘n Sondagmiddag uitgesaai
word, ontvang as hulie binne M-Net so seinont
vangsgebied woon. Daar bestaan ook die moontiikheid
dat met die SAUK ‘n geskikte re~iing getref kan word en
dat CNW TV (of ‘n fiiiaai van hom) mettertyd oor die
openbare uitsaaier se kanale sal begin uitsaai. AUes
hang af van hoe die SAUK se goclsdiensuitsaaibeieid in
die toekoms daar gaan uitsien.
2.5.2 AANBEVEUNGS

Die advertensie-inkomste van die Tydskriftemaatskappy
hot die afgeiope paar jaar aarisienlik gestyg, en is tans
eon van ons beiangrikste bronne van inkomste. As ‘n
tydskrif winsgewend wii woes, word aanvaar dat tot 50%
van sy inhoud deur advertensies opgeneem moot word.
Tans is dio gomiddoido advortonoio inhoud van Dio
Kerkbode sowat 20% en die van Die Voorligter 40%.
Dit bly steeds ‘n moeiiike saak vir ‘n kerkblad om ‘n billike
deel van die “advertensie-koek” to kry, aangesien die
mededinging tel is. Daarby kan die kerkiike tydskrifte nie
alIe advertensies aanvaar nie, en spreek lesers gou
kritiek uit as huile nie van bepaalde advertensies hou nie.
Na mnr Sporie van Rensburg se aftrede as advertensie
bestuurder ‘n taak wat hy oor baie jare met groot eer
verrig hot hot sy opvolger, mnr Johann Raath, daarin
gesiaag om aan ons tydskrifte nog aityd ‘n mooi deei van
die ~koek~ to besorg en daaroor is ons baie dankbaar.
-

2.5.2.1 Die Algemene Sinode spreok waarderlng uit vir die
inisiatief wat die Tydskriftemaatskappy aan die dag geiê hat
met die stlgtlng van Christen-Network TV.
2.5.2.2 DIe Aigemene Sinode spreok sy biydskap en dank ult
dat dear nou ook Christelike godsdiensprogramme oor M-Net
so kanaie uitgesaai word.
2.6 ADMINISTRASIE EN FINANSIES
Die administrasie van die Tydskriftemaatskappy word in
Kaapstad onder leiding van die sakebestuurder, mnr
Anton van Niekerk, behartig. Die personeeliede wat
daarby betrokke is, lewer puik diens. Verbeterde
kantoortoerusting stei huile in staat om huiie work funk
en netjies te kan afhandei. Deeglike strategiese
bepianning is in die afgelope vier jaar gedoen en ‘n
doeltreffende personeelontwikkelingsprogram in werking
gestel.
2.6.1 Goon sinodale subsldlo
Die Algemene Sinode verleen sedert 1986 nie moor
tinansiêle huip by wyse van subsidie aan die Tydskrif
temaatskappy nie. Danksy oordeeikundige finansiëie
bestuur, kon die Tydskriftemaatskappy sy boeke die
afgeiope vier jaar laat kiop. Die Algemene Jeugkom
missie gee met die oog op die jeugrubriek in Die
Voorligter al geruime tyd jaariiks ‘n gewaardeerde
finansiëie bydrae vir die kerklike tydskrifte.
2.6.2 Stygendo pubiikasiekoste
Die steeds stygende kostespiraal in die land het
uiteraard ook sy implikasies vir die kerklike tydskrifte.
Druk- en versendingskoste verhoog jaarliks met tot
20%. Die feit dat geprobeer word om goedversorgde
publikasios teen die laags moontlike prys uit to gee,
bring moe dat ‘n volgehoue stryd gevoer word om
publikasiekoste binne perke to hou.

-

-

2.6.5 Bemarklngseenheid
Die
gesamentlike
bemarkingseenheid
van
die
Tydskriftemaatskappy on Bybelkor wat in 1989 tot stand
gekom hot, funksioneer om ‘n verskeidenheid van redes
nie meer soos aanvanklik beoog is nie, maar daar is ook
in hierdie verband goeie samewerking tussen die
instansies waar en wanneer dit nodig is.
2.6.6 AANBEVEUNGS
2.6.6.1 DIe Aigomone Sinode spreek sy weardorlng ult vir die
verantwoordelike wyse waarop die Tydskriftemaatskappy sy sake
bestuur sonder geidelike huip van die Sinode.
2.6.6.2 Die Aigemene Sinode erken die Tydskriftemaatskappy se
pogings om die intekengeld op die tydskrifte so iaag as moontlik
to hou.
2.6.6.3 Die Aigomeno Sinodo sproek groot waarderlng uit
teenoor advorteerders wat die kerk so tydskrifte ondersteun en
die voortgesette publikasio daarvan help moontilk meek.
2.6.6.4 Die Algemene Sinode betuig sy hoe wearderlng teenoor
die personeel van die Tydskriftemaatskappy wet in die afgelope
vler Jeer ne Jare van getroue diens algetree hot, en vermeld in
besonder die name van mnr Sporie van Ronsburg, mev Soekie
van Zyi en mev Anita SmIth wet oor dekedes in diens van die
Tydskriftemaatskappy was.
2.6.6.5 Die Algemene Sinode spreek sy dank ult teenoor dIe
huidige personeel
in dIe redaksies, die administrasie en
finanslële bestuur wet met harde work die skip aan die veer hou.
-

-

3. BYBELKOR
3.1 DIREKS1E

2.6.3 Verhoging van intekongold
In die hg van die stygende koste, was die Direksie
genoodsaak om die intekengeld op die kerklike
tydskrifte gereeld te hersien. Ons kerk so tydskrifte kos
nog altyd minder as ander vergelykbare publikasies.
2.6.4 Advertensie-inkomste

Die voigende persone dien in die Direksie van Bybeikor:
prof PR van Dyk (voorsitter), ds GJ Erasmus (onder
voorsitter), ds JvW du Piessis, prof JS Kellerman, ds GJ
Koen, ds JHJ Oosthuizen en ds HJ Linde (uitvoerende
direkteur). Die alternatiewe direkteur, dr JA Victor, tree
as sekretaris van die Direksie op.
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3.2 STRATEGIESE BESTUUR
3.2.1
Bybelkor is die amptelike verskaffer van
Bybeistudiegidse, skolingskursusse en uitreikmateriaal
vir die Ned Geref Kerk. Die bestuurspan maak sover
moontlik van die jongste bestuurstegnieke gebruik om te
verseker dat Bybelkor sy work so doeltreffend en so
koste-effektief as moontlik verrig.
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ekonomiese omstandlghede In groat getaile daarvan gebruik to
meek.
3.3.5.2 Die Algemene Sinode betuig sy dank teenoor die lade
van die adviespaneel van Bybeikor wat met groat sorg verseker
dat Bybeikor so produkte Bybeigetrou is en aan hoe teologlese
en opvoedkundige else voidoen.
3.4 BE~ARKING

3.2.2 Bybelkor benut die dienste van 49 voltydse en
deeltydse personeellede. Die organisasie-ontwikke
Iingsprogram wat vier jaar gelede ingevoer is, hot die
koördinering van die work en die produktiwiteit van elke
personeellid positief beInvloed.
3.2.3 Bybelkor streef steeds daarna om op die voorpunt
van die mark to bly met verbeeldingryke produkte wat in
die beIangrikste behoeftes voorsien. Ons street ook
daarna om elke geleentheid wat hom voordoen, effektief
to benut om die boodskap van die Bybel uit te dra.
3.3 PRODUKSIE
3.3.1 Bybelkor se produksiedepartement staan onder
leiding van ds WJ Botha. Daar verskyn jaarliks
gemiddeld 24 nuwe gidse wat wissel van redelik
omvangryke werke tot kIeiner en goedkoper uitgawes.
3.3.2 ‘n Kykie na die groot verskeidenheid gidse wat by
Bybelkor verskyn, bevestig dat die publikasies in baie
verskillende behoeftes voorsien en met groot vrug in
elke gemoente en dour elke gelowige gebruik kan word.
Daar is vollengte-gidse vir persoonlike Bybelstudie,
verskeie reekse vir groepbybeIstudie en vir huis
godsdiens, dear is gidse vir ouers, seniors, vroue,
kleuters, kinders, tieners en tienerkampe. Daar is
reekso vir wyksbyeenkomste, gemeontebou en die
toerusting van kategete. Daar is skolingekureusso vir
ampsdraers en leiers. En dear is ‘n groot verskei
denheid gidse vir tien verskillende taalgroepe in one
land en daarbuite.
3.3.3 Bybelkor se adviespaneel, wat uit kundiges op
verskillende vakgebiede bestaan, lower ‘n waardevolle
bydrae om to verseker dat die publikasies van Bybelkor
aan hoogstaande teologiese en opvoedkundige vereis
los voldoen en in die behoeftes van die teikenmark sal
voorsien.
3.3.4 ‘n Belangrike kenmerk van Bybelkor so produk
siedepartement is die openheid vir nuwe ideas en die
aanpasbaarheid by die veranderende behoeftes van die
teikenmark. Ons doen baie moeite met mark- navorsing
en gee aan verbruikers van ons produkte op
verskillende maniere die geleentheid om wenke en
versoeke deur to gee en inspraak to lower in die
produksieproses.

3.4.1 Die bemarkingspan staan onder die leiding van mnr
Kosie Burger. Hulle maak hoofsaakiik van advertensies,
pamfiette, radioflitse, plakkate en posveldtogte gebruik
am die verskillende gidse onder die aandag van leraars,
gemeentes, boekwinkels, rekeninghouers en die breö
publiek to bring.
3.4.2 ‘n Baie belangrike bemarkingskanaal is die meer as
1 100 skakeipersone in die verskillende gemeentes van
verskeie kerke. Hierdie skakelpersone word ingelig
gehou oar die beskikbaarheid en die gebruiks
moontlikhede van die verskillende gidse van Bybelkor.
Hulle doen ‘n belangrike werk am die leraars, kerkrade en
lidmate in huile gemeentes aan te moedig om van
Bybeikor se materiaal gebruik to maak.
3.4.3 in ekonomiese omstandighede wat al hoe moeiliker
word, moot steeds groter en duurder bemarkingsprojekte
aangepak word om die bestaande markaandeel te behou
en te vergroat. Daarom soak die bemarkingspan steeds
na verbeeldingryke en koste-effektiewe metodes am die
produkte van Bybelkor aan die man to bring. Gedurende
die afgelape vier jaar is gemiddeld 340 000 eenhede per
jaar versprei. Ons dank die Here dat daar so ‘n groat
behoefte aan Bybelstudiemateriaal by ons mense
bestaan.
3.4.4 AANBEVEUNGS
3.4.4.1 Die Aigemene Sinode moedig ieraars, kerkrade en
kerkilke kommissies en instansies aan om die groat bate
wearoor die kerk in Bybeikor so gldse beskik, na behore te benut
en die verspreiding daarvan by eike geleentheid en op elke
moontiike manier to help bevorder.
3.4.4.2 Die Aigemene Sinade spreek sy waardering uit vir die
work wat die skakeipersone vir kerkilke media in die gemeentes
doen en versoek kerkrade am huiie wear moontiik In huiie teak
by to Steen.
3.5 STUDENTEDIENSTE
3.5.1 Die dienste wet aan die “studente” gelewer word,
word bestuur dour ds AJ van Wijk en sy departement.
Elke jeer word ongeveer 15000 sertifikato uitgereik aan
manse wet die Bybeistudiekursusse suksesvol voltool.
Hiervan word 84% vir die veeltalige gidse uitgestuur. Dit
is meer as 60 per werksdag.

3.3.5 AANBEVEUNGS
3.3.5.1 Die Aigemene Sinode spreek sy hoe waardering ult vlr
die aantreklike en aktuele Bybeistudiegidse en skoilngs.
materiaai wat by Bybelkor verskyn en doen ‘n beroep op
ieraars, kerkrade en lidmate am ten spyte van moelilke

3.5.2 ‘n Baie belangrike en unieke diens wat Bybelkor
lower, is die pastoraie raadgewersdiens oar die poe.
Jaarliks word angeveer 5 000 persooniike briewe met
antwaorde op vrae en probleme in sewe verskillende tale
uitgestuur. Dit is ‘n effektiewe sendingaksie am manse
met die evangelie van Christus to bereik.
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3.6 ONTWIKKELING
3.6.1 Bybeikor se ontwikkoiingsdopartoment staan onder
biding van ds Anne Verhoof. Hy en sy span siaag
daarin om belangrike skakolwerk to doon, inligting to
vorsproi en fondse vir Bybelkor so work in to samoi.
3.6.2 By die sitting van die Algemene Sinode in 1986 is
besluit om die geldoliko onderstouning van Bybelkor se
werk dour die Sinode te begin uitfaseer. Bybolkor hot
toostemming ontvang om fondso in to samel om sy work
meor dooitreffend to kan doen. Ons nader normaaiwog
nb gomoentes vir geldobiko ondorstouning nie. Ons
kiop aan by goedgesindo persono on instansios wat
hulbe hando vir die Hero so work oopmaak. Die bydraos
wat ons ontvang, word hoofsaakiik gobruik om die gidso
to subsidioer on binno die bereik van olkoen to bring,
dio pastorabo raadgoworsdiens in stand to hou on dio
ovangoibo dour middel van Byboistudiegidse ver on wyd
ult to dra.
3.6.3 AANBEVELINGS

dipiomakursus in korkiike work on ‘n oenjarigo senior
dipbomakursus in Christeliko etiek. Ons is ook bosig om
toepaslike kursusse in jougbedioning on sendingopbeiding
op to stel. Daar is tans amper 400 studento wat oor ons
hole land en soifs in die buiteband aan die onderrig
deelneom.
3.8.4 Bybebkor work met ander instansies saam om ‘n
interkerkliko Bybolinstituut to bedryf wat op ‘n lao
akademiose vbak opbeiding bled aan die beiors van
onafhankbike inhoemse korko. Dit is ‘n bale goobo
geboentheid om die ware boodskap van die Byboi tuis to
bring by monse wat elk ‘n groop vobgelingo hot wat mot
die evangobie bereik ken word. Daar is tans 240 studento
wat met hierdie driojarigo kursus bosig is.
3.8.5 AANBEVEUNG
Die Algemene Slnode boekstaaf sy dank en waardering vir die
horde work wat die bestuurspan en operasionebe personeel van
Bybeikor doen om die beiange van dIe Here so koninkryk op so
‘n vrugbare akker met toewydlng to dben.

3.6.3.1 DIe Aigemene Sinode spreek sy waarderlng ult vir die
felt dat Bybeikor sy work met groot verantwoordellkheid en
condor die geidellke ondersteuning van die kerk doen.

4. MEMA~MED~A

3.6.3.2 Die Aigemene Sinode betuig sy dankbaarheld dat
Bybeikor moebte doen om die pryse van sy gidse to subsidieer
en dit binne die bereik van elke iidmaat te bring.

4.1.1 Ingeiyf by die AKK~t

3.7 FINANSIES
3.7.1 Die finansios word bostuur dour dr JA Victor, die
adjunk-uitvoorondo direkteur. Bybelkor boskik oor ‘n
dooimatigo rekenaarprogram wat in al ons bohoeftes
voorsien. Dit stel ons in staat om ‘n akkurato, voibedige
on betydso diens aan ons kilénto to lower on
torselfdertyd bowensbeiangrike bestuursiniigting boskik
baar to he.
3.7.2 Die belangrikste bron van Bybelkor so inkomsto is
die vorkope van sy produkte. in die jongsto bookjaar
maak dit 57,7% van die totaal uit. Die res word
aangevul dour donasios ontvang on dionsto gobowor.
3.8 ANDER WERK
3.8.1 Omdat Bybelkor oor die infrastruktuur boskik, hot
hy gedurendo die afgebope aantal jare by vorwante
werksaamhede betrokko geraak. Daarmee wil hy moor
gebeenthede benut om die evangelio van Jesus Christus
uit to dra.
3.8.2 Bybolkor is betrokke by sendingaksies in indië on
Sri Lanka. Dour sy geldeliko ondorsteuning word
instansios in daardie bande in staat gostel om Bybol
studiegidse in inheemso tale to versprei on groot gotalbe
mense tot goloof in Jesus Christus to help loi.
3.8.3 Bybelkor work met die Hugonoto-Kollege saam om
die Hugonote-Bybelinstituut to bedryf. Naskoolse opbei
ding in Bybelse vakke word per korrospondensie
godoen. Op die oomblik kan studonte inskryf vir ‘n
twoejarigo dipbomakursus in Bybelkunde, ‘n tweejarige

4.1 INGRYPENDE VERANDERINGS

in 1990 hot die Algemene Sinode bosluit dat Moma ondor
die vbeuobs van die AKKM moos kom. Op hiordio manier
sou die koordinering en die oorhoofso bestuur van die
korkbiko modiabediening bevorder word. Hierdie oor
skakeling hot glad verioop en die samewerking tussen
Mema, Bybobkor en die Tydskriftemaatskappy hot tot
voordoei van aimal vordoring gomaak.
4.1.2 Betrokkenheid by GNTV
In 1991 hot Mema as produksiehuis betrokke goraak by
die vervaardiging van tebovisieprogrammo vir Goobo
Nuus-TV. Heebwat uitgawes is aangegaan on porsoneob
aangostel om to verseker dat Mema hierdie teak
suksesvol sou kon uitvoor. Too die uitsondings van
GNTV na vyf maande in November 1991 skbeiik gestaak
is, hot Mema in vaarwators beland. Dit het die
Moma-kommissbe genoodsaak om in Maart 1992 dras
tiese bosbuite to neem om Mema so voortbostaan to
verseker.
4.1.3 Verskuiwing no WellIngton
4.1.3.1 Die Mema-kommissie hot gevra dat Bybolkor
hierdie instansie onder sy vbeuels noom. Moma hot in die
loop van 1992 na Wellington verskuif. Sy personeel en
werksaamhede moos in die proses drasties ingokort word.
4.1.3.2 Die offok van die finansiëbe probbomo en die
verskuiwing van Mema na Wellington was ultoindelik
heelwat groter as wat verwag is. Dit hot banger geneem
om die momentum van Mema so val to koer en in ‘n
positiewo rigting to laat swaai. Ons is dankbaar om te
ken rapporteor dat daardie koorpunt in Mel 1993 boroik
is. Sedort daardie datum lewer Mema woor ‘n fbinke
diens en is dear ‘n verrassende grooi to bespeur.
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4.1.3.3 Hierdie reddingsaksie hot geweldige eise aan die
personeel en finansiöle vermoöns van Bybelkor gestel.
In die proses moos Bybelkor ongeveer ‘n half miljoen
rand van sy eie finansiêle reserwes inploeg om Mema
weer op die been te help. Ons is dankbaar dat Mema
na 33 jaar van waardevolle diens kan voortgaan om sy
work in belang van die Here se koninkryk to doen.

4.3.1.2 Die video’s handel oor ‘n wye verskeidenhoid
onderwerpe en is gong op verskillende teikengroepe.
Eon van die heel nuutste produksies is ‘n musiekvideo vir
laerskoolkinders met die titel “Klankekalante”. Hierdie
treffer hot opnuut bewys dat Mema-Media die boodskap
van die Ryhel op ‘n kragtigo en eietydse manier dour
middel van die elektroniese media kan oordra.

4.1.4 AANBEVELING

4.3.2 Klankkassette

Die Aigemene Sinode spreek sy lnnlge dank teenoor die
bestuur en personeel van Bybelkor ult vir die onbaatsugtige
diane wat bulb gebawer hat cm Mama-Media in moeillke
omstandighede onder huile vieueis te neem en sy voortbestaan
te verseker.

4.3.2.1 Mema-Media hot tans amper 500 klankkassette vir
gebruik beskikbaar. Omdat die kassette so goedkoop
aangebied word, is dit net te koop.

4.2 STRUKTUUR
4.2.1 Artikeb 21-maatskappy

4.3.2.2 Die klankkassotte handel oor ‘n groot verskei
denheid onderwerpe en kan op verskillende maniere dour
gebowiges gebruik word. ‘n Baie belangrike deel daarvan
is oordenkings en kort dienste in ‘n groot verskeidenheid
tale wat in ons land gepraat word. Werkgewors kan
hiervan gebruik maak om die evangelie van Jesus
Christus in die eie taal van sy werknemers aan hulle oor
to dna.

Kort na Mema so aankoms in Wellington is hy (soos sy
vennote in die geledero van die AKKM) as ‘n Artikel
21-maatskappy geregistreer met die naam Mema
Media. (Daar was reeds ‘n ander geregistreerde
maatskappy in ons land met die naam Memal) Die
AKKM tree as ledevergadering van Mema-Media op.

4.3.2.3 Mema-Media hot onlangs ook begin om as die
alieenverspreider van programsnitte van Radiokansel op
kasset op te tree.

4.2.2 Direksbe

4.3.3 Skyflereekso

Die Direksie van Mema-Media bestaan uit dieselfde lode
as die van Bybelkor. In hierdie geval is ds JvW du
Plessis die voorsitter en ds GJ Koen die ondervoorsitter.

As ‘n diens aan persone en instansies wat nie oor ‘n
videomasjien beskik nie, hou Mema-Media 126 gekeurde
skyfiereekse met ‘n klankbaan op kasset beskikbaar. Dit
is venal goskik om in sendingaksies en by byeenkomsto
van kinders gebruik te word.

4.2.3 Bestuur en personeel
Ds HJ Linde is die uitvoerende direkteur van
Mema-Media en die res van die bestuurspan bestaan uit
dr JA Victor (adjunk-uitvoerende direkteur en hoof van
finansies), ds PJ Neethling (produksie), ds AJ Verhoef
(ontwikkeling), mnr J Burger (bemarking) en mnr JJ
Joubert (menslikehulpbron..bestuur).
4.2.4 Mema-Media beskik slegs oor vier ~eie”
personeellede ‘n klein produksiespan. Die res van die
diensto (bestuur, administrasie, bemarking, ontwikkeling
en menslikehulpbron-bestuur) word deur die personeel
van Bybelkor gelewer.
-

4.3 PRODUKSIE
Met die verskuiwing van Mema na Wellington is die
bestaande produkte deeglik gekeur en slegs produkte
van hoogstaande gehalte vir voortgesette verspreiding
aanvaar. Die produksiespan van Mema-Media sorg
daarvoor dat aktuele en aantreklike nuwe produkte hulle
verskyning maak wat in die behoeftes van die mark
voorsien.
4.3.1 Video’s
4.3.1.1 Daar is op die oomblik bykans 200 video’s by
Mema-Media beskikbaar. Die meeste daarvan is
Mema-Media so eie produkte, maar daar is ook ‘n groot
verskeidenheid video’s van ander vervaardigers in die
katabogus. Hierdie video’s is almal to koop en die
meeste daarvan kan ook gehuur word.

4.3.4 Produksles vir ander instansles
Mama-Media se produksiespan is haie good toogerus om
klank- en beeidprogramme vir ander instansies to
vervaardig. in die jongste verledo is bokendstellings
video’s, tebevisieprogramme en musiekkassette vir ‘n
verskoidenheid kliönte gemaak. Kerklike instansies word
uitgonooi om van one oio produksiespan so dienste
gebruik to maak.
4.3.5 AANBEVEUNGS
4.3.5.1 Die Algemene Sinode spreek sy waardening ult vlr die
effektbowe wyse waarop die produksiespan van Mama-MedIa die
boodskap van die Bybel dour die oudiovisuele media aen table
telkengroepe ultdra.
4.3.5.2 Die Algemene Sinode moedlg ieraars, kerkrade en
lidmate aan om die vIdeo’s en kiankkassette van Mama-Media
woar enigsins moontiik In die gemeenteiike bedioning to gobruik
en te iaat gebruik om sodoende die effektlwiteit van die
gemeente so dienswerk te verhoog.
4.3.5.3 Die Algomene Sinode versoek die iidmate om die
klankkassotte van Mama-Media met boodskappe in versklliende
tale in greet getalba to gebruik sodat die evangebbe in
interkultureie kontakte doeltreffend oorgedra kan word.
4.3.5.4 DIe Aigemene Sinode moedig kommbssles en kerkilke
instansles aan cm van Memo-Media so produksiespan gebrulk te
maak wanneer huiie beeid- en kiankproduksbas wIb Iaat mask.
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4.4 VERSPREIDING

4.5.3 AANBEVEUNG

4.4.1 ‘n Merkwaardige herstel

Die Aigernene Sinode betulg sy dank en waardering teenoor die
bestuur on personeel van Memo-Media wet in ‘n bale moeiblke tyd
met toewyding en opofferlng die beiangrike work In stand gehou
en opnuut begIn uitbou hot.

Gedurende die 1992/93-boekjaar (die jaar van die
verskuiwing) is 6 527 produkte versprei. Dit het in die
1 993/94-boekjaar met 118,8% verbeter na 14 283
eenhede. As lets van hierdie groei gehandhaaf kan
word (en ons gb dat dit sal gebeur) sal Mema-Media
homseif binnekort opnuut vestig as ‘n instansie wat ‘n
belangrike bydrae lewer om die evangelie van Jesus
Christus dour die elektroniese media uit te dra.
4.4.2 Verspreldlngspunte
Mema-Media het ‘n verspreidingspunt by die Sending.
pers-gebou in Bboemfontein en in die Sinodale Sentrum
in Pretoria. Uit die hoofkantoor in Wellington word
produkte landwyd oor die pos vorsprei. Ebke gemeente
en instansie wat van die eiektroniese media gebruik wil
maak, kan dit maklik en gou bekom.
4.4.3 Medlasentrums
Gemeentes en instansies wat ‘n mediasentrum op die
been bring en by Mema-Media registreer, betaal ‘n
jaargeld van R285,00. Daarvoor ontvang hulle vyf van
Mema-Media se eie video’s van hulle eie keuse gratis
elke jaar en kry hulle tot 30% korting op verdere
aankope. Daar is op die oomblik 367 mediasentrums
wat van hierdie voordele gebruik maak.
4.4.4 Lode
Persone, gemeentes en organisasies wat as lede by
Mema-Media aansluit, betaal Ri 20,00 per jaar.
Hiervoor ontvang hulbe een video of vyf klankkassette
gratis, tot 20% kortlng op die aankoop van produkte en
30% korting op huurgeld. Die ledetal staan tans op 253.
4.4.5 AANBEVEUNGS
4.4.5.1 Die Aigemene Sinode moedig elke gemeente aan om ‘n
mediasenirurn to vestig en ult to bou sodat video’s en
kiankkassette vryelik beskbkbaar sal woes vir gebrulk dour die
lidmate en gerneenteilke groepe.

5. WYSDG~NG VAN D~E REGLEMENT V~R D~E
AKKM
5.1 AANBEVEUNG
Die Aigemene Sinode besiult dat die voigende artbkeis van die
Regiernent vlr die Aigemene Kommissie vir Kerkilke Media
(Regiement 13) 8008 voig gewysig word:
5.1.1 Art 2.2 Die hoofredakteur van kerkiike tydskrifte on die
uitvoerende direkteur van Bybei-Media (~ybeikor en
Mema-Medla);
5.1.2 Art 3.1 (nuut) koördineer die mediabodiening van die Ned
Geref Kerk en rig horn onder moor dour die work van die
Tydskriftemaatskappy en van Bybei-Modia (Bybelkor en
Memo-Media) tot die iidmate van die kerke sowei as tot ander
Christene en nie-Christene in ons iand en elders;
5.1.3 Art 3.2 (nuut) bring dour die medlabediening eon aimai die
evangeiie in sy volie omvang en toegepas op ai huiie
iewensbehoeftes, met gebruikmaking van goskikte gedwkte en
eiektroniose media;
5.1.4 Art 3.3 (nuut) vorseker dat hierdie bediening op ‘ri
doeitreffonde, ekonomiese en waar moontiik ekumenlese wyse
piaesvlnd sodat die kork van Chrlstus opgebou, die koninkryk
van God ultgebou en die Naam van die Here geëer word;
5.1.5 Art 3.4 (ou 3.1) kies in sy hoedonigheld as iedevergadering
van die Tydskriftemaatskappy van die Ned Gerof Kerk kragtens
die statute die direkteure van die maatskappy;
5.1.6 Art 3.5 (ou 3.2) kies in sy hoedanigheid as iodevergadering
van Bybei-Medla (Bybeikor en Memo-Media) kragtens die statute
die direkteure en die uitvoerende direkteur van die maatskappy;
5.1.7 Die ou Artlkei 3.3 vorvai in sy geheei.
5.1.8 Art 3.6 (ou 3.4) Onveranderd.

4.4.5.2 Die Algemene Slnode versoek lldmato en kerkiike
iiggame om as lede by Mema-Medle aan te siult, self die
wesenlike voordeie to benut en terseifdertyd die media
bedlening van die kerk te ondersteun.
4.5 FINANSIES
4.5.1 Ongeveer 57% van Mema-Media se inkomste
word op die oomblik deur verkope van produkte verkry.
Die res kom van donasies van goedgesinde persone en
instansies.
4.5.2 Mema-Media gaan tans nog gebuk onder ‘n
betreklik groot skuldelas uit die verlede. Wanneer
daardie skuld betaal is, sal hierdie instansie weer
volledig selfstandig kan funksioneer en sy werk op ‘n
doeltreffende wyse voortsit.

5.1.9 Art 3.7 (ou 3.5) is as bedevergaderings dour die direksies
van die voormeide maatskappye verantwoordeiik vir die uitgoe
en boheer van die kerkiiko tydskrifte, Die Jaarboek, die
Bybeistudiegidse en toerustingmateriaai van Bybeikor en die
oudlovlsueie media van Mema-Media en nile ander pubilkasies
en media ann horn opgedra;
5.1.10 Art 3.8 (ou 3.6) beheer as iedovergaderings dour dIe
direksles van die maatskappye die fondse aan horn toevertrou;
5.1.11 Art 3.9 (ou 3.7) bonoern ‘n subkommissle vir koör
dinoring met die oog op die bepianning en koördinering van aiie
kerklike media;
5.1.12 Art 3.10 (ou 3.8) Onveranderd.
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5.2 MOTIVERING

6. WYS~G~NG VAN D~E REGLEMENT V~R D~E ASK

5.2.1 Die Direksies en Ledovergaderings van Bybelkor
en Moma-Media beveel hiermee aan dat hierdie twee
instansies struktureel en administratiof een word onder
die maatskappynaam Bybel-Media. Sowel Bybelkor as
Mema-Modia word dan bedryf as divisies van
Bybol-Media. Albei name word steeds as handelsname
gebruik waaronder produkte uitgegee en versprei word
en al die ander werksaamhede bedryf word wat tans
onder hierdie name plaasvind. Die Diroksios en
Ledevergaderings wil beklemtoon dat hierdie naams
verandering slegs administratief en struktureel van aard
is. Die werksaamhede sal soos tans voortgesit word en
die persone wat met hierdie twee instansies kontak het,
sal nie noodwendig die verskil agterkom nie.

6.1 Weens die onduidelike formulering van 2.1 .4 van
Reglement 2 hot nie al die predikante in algemene
sinodale diens wat dour die AKKM aangewys word, die
geleentheid gehad om die vergaderings van die ASK in
adviserende hoedanigheid by to woon nie.

5.2.2 Die rede vir die strukturele verandering is die feit
dat die bedryf van twee verskillende maatskappye
geweldig baie onnodige werk en kostes meebring. Die
bestuur, die daaglikse werksaamhede en die
rekeningkundige prosesse sal baie eenvoudiger, meer
stroombelyn en koste-efiektief gemaak kan word as die
betrokke instansies as divisios van ‘n enkele
maatskappy bestuur en bodryf word.
5.2.3 Die name Bybelkor en Mema-Media bostaan al vir
baie jare in die kerk. Dit hot groot bekendheid verwerf
en boesom vertroue by die lidmate in. Die AKKM gee
graag aan die Algemene Sinode die versekering dat
hierdie name nie van die toneel gaan verdwyn nie, maar
steeds gebruik sal word as vertroude handelsname
waaronder hierdie media van die kerk uitgegee en
versprei word.

6.2 AAN~EVEUNG
DIe Algemene Slnode beslult om 2.1.4 van Reglement 2 soos
volg to wyslg:
Art 2.1.4 predlkante In algemene slnodale dlens woon alle
vergaderlngs In advlserende hoedanigheld by.
F SWANEPOEL (Voorsitter)
HJ LINDE (Skriba)
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Al 1 ALGEMENE KOMM~SSIE VIR FONDSE
Geagte broer voorsitter en broers

4.2 Pastorle AKDB

Dit is vir die kommissie ‘n voorreg om soos voig versiag
te doen:

Met die aanvaarding van die pos Predikant in Sinodale
Diens AKDB deur dr DF Theron moes voorsiening
gemaak word vir huisvesting.

1. PERSONEEL
Die samestelling van die kommissie is gedurende die
reses gewysig, soos amptelik benoem deur die
onderskeie sinodes, ooreenkomstig die reglement. Dit
was ook met leedwese dat kennis geneem is van die
afsterwe van di TE Lombard (1992) en MJ Basson
(1993). Oor baie jare het hulie die kommissie met
kennis en onderskeiding gedien.

2. DAGBESTUUR
Die dagbestuur het aanvanklik uit vyf lede bestaan,
maar na die heengaan van di TE Lombard en MJ
Basson is besluit om die vakatures nie aan te vul nie.

‘n Aanvanklike ooreenkoms tussen Oos-Transvaai en
AKDB het tot gevoig gehad dat dr Theron in die pastorie
van Oos-Transvaal in Monumentpark sou woon en die
PSD-SKDB Oos-Transvaai in die pastorie van die
Algemene Sinode in Brummeria. Hierdie ooreenkoms het
spoedig ernstige praktiese probleme opgelewer.
Die AKF kon na onderhandeiinge met die dagbestuur en
Sinodale Kommissie van Oos-Transvaal daarin siaag om
‘n “ruiltransaksie” te beding wat vir beide sinodes
bepaalde voordeie ingehou het, met die minimum
addisionele koste vir die Aigemene Sinode en ontwrigting
van die inwoners.
4.3 AANBEVEUNG

3. RNANS~ëLE TOESTAND VAN D~E KERK
Sinodale gebiede het gedurende die reses wisselende
invloede van die politieke, ekonomiese en Iandbouwerk
likhede in huile finansiöie posisie gehad. Terwyl
som m ige gemeentes totale finansiëie agteruitgang
beleef het, is andere geseën met positiewe groei. Meer
as ooit het finansieei sterker gemeentes ‘n helpende
hand uit- gesteek na die nood van ander.

Die Aigemene Sinode besluit:
Dank word uitgespreek teenoor die Sinodale Kommissle van
Oos-Transvaai vir die wyse waarop die rulitransaksie van
pastoriee tucson Oos-Transvaai en die Algemene Sinode
gefinaUseer kon word.

5. BEGROT~NGSKONTROLE
5.1 Begrotings

Ten spyte van hierdie hulpveriening was baie
gemeontos on sinodos ogtor stoeds genoodanak om
drastiese rasionalisering in te stel. Hieruit is die reeling
van ‘n tentmakerpos as gewilde “uitkoms” toegepas,
terwyi baie vakante ieraarsposte gekanseileer of gevries
is. Ongeiukkig is sommige kerkrade en sinodes ook
gedwing om bestaande poste te termineer.
Die vertroue word egter uitgespreek dat na 1994 die
politieke, landbou- en algemene ekonomiese toestande
dermate sal stabiliseer dat die offervaardigheid van
lidmate sal toeneem, sodat die kerk weer sy opbou- en
uitboufunksie doeigerig sal kan vervul.

4. AMPSHU~SE
4.1 Elendomme in Garsfontein en Constantlapark, Pretoria
Die Algemene Sinode het oor twee ampshuise beskik vir
besetting deur predikante in Aigemene Sinodale diens.
Vanweö praktiese oorwegings is die huise nooit deur die
Predikante in Sinodale Diens betrek nie en is dit sedert
die aankoop daarvan verhuur. Dit het die AKF
genoodsaak om die pastorieö in Garsfontein en
Constantiapark te verkoop, aangesien dit nie die
bedoeling was dat die eiendomme permanent verhuur
moet word nie. Die eiendomme is verkoop en die
opbrengs is belé in die Behuisingsfonds.

Konsepbegrotings is jaarliks van kommissies aangevra en
waar nodig bespreek. Streng dissipiine is toegepas in die
finale samesteiling van die begroting, sodat die
verhouding tussen die vorige jaar so uitgawes en die
begroting nie buite verband staan nie. Kommissies
ontvang gereeid maandstate sodat hulle betyds kan
kennis neem van die stand van fondse onder huiie beheer.
5.2 Finansiëie state
Kommissies wat voordeie uit die begroting ontvang, maar
wie se administrasie nié deur die kantoor in Pretoria
behartig word nie, moet jaariiks ‘n geouditeerde finansiële
staat indien. Hierdie state word deeglik nagegaan en
waar nodig word aanbevelings gemaak vir implemen..
tering.
5.3 Samewerking van Kommissies
Dit kan met groot waardering betuig word dat al die
kommissies van die Algemene Sinode met groot ems
finansiêie dissipline toegepas hot. Goon uitgawes is
aangegaan wat nie noodsaaklik is nie. Waar same
werkingsooreenkomste finansiêie verligting kan inhou, is
dit uitgevoer, dikwels met groot opoffering.

AKF/3S

202

6. BEGRO11NG
6.1 Styging
Die totale bedrag wat van die sinodes gevorder is, het
oor die afgelope vier jaar soos voig gewissol:
1991/92
1992/93
1993/94
1994/95

-

Ri
Ri
Ri
Ri

550
696
700
700

829
764
000
000

styging
styging
styging
styging

+
+
+
+

13,01%
9,41%
0,19%
0,00%

6.2 Die AKF het besluit om die 1993/94 begroting vir die
sinodes to beperk op Ri 700 000. Aangesion die totale
begroting egter Ri 840 168 beloop hot, is die balans
(Ri40 168) uit die Stabiiisasiefonds gefinansier. Vir die
begroting van 1994/95 is die bedrag ook vasgepen op
Ri 700 000. Die balans van R273 088 word ewe eons
uit die Stabilisasiefonds gefinansier. Die doel van die
Stabiiisasiefonds is juis orn voorsiening to maak vir
noodtoestande soos tans en orn die begrotings to
stabiliseer.

Die Algerneno Sinode sou dus nie voorskriftelik kan woes
ten opsigte van die aanwending van ongeskikt
heidsvorsekering dour ‘n kerkraad nie. Dit kan as redelik
aanvaar word dat ‘n kerkraad ongeskiktheids- versekering
uitneern om horn to beskerm teen stygende uitgawes in
geval van ‘n ongeval by hulle leraar in diens.
8.1.3 AANBEVEUNG
Die Aigemene Sinode besiuft:
8.1.3.1 Vrywflflge Ongesklktheidsversekering is In die aerate
piek bedoel om korkrade wet sodanige versekering ultneem, to
beskerm teen groot addisionele ultgawes, vanweë Iangdurige
afweslgheid of dood van ‘n ieraar as gevoig van ‘n ongeluk.
8.1.3.2 Kerkrade wet deeihebbers Is aan vrywllflge ongeskikt
heidsversekerlng besiult self, maar verkiesilk In oorleg met die
ring, of ‘n bedrag eon ‘n ieraar, wet in ‘n ongeluk beseer Is, of
eon die gesin van ‘n Ieraar wat as gevoig van sy beserings to
sterwe kom, ultbetaal sal word, Die kosto van ‘n kerkraad as
gevoig van ‘n ongeval geld as maatstaf.
8.2 STATUTêRE ONGEVALtEVERSEKERING

7. VROUUKE LERAARS
8.2.1 Probleemstelllng
7.1 Nadat die Algemene Sinodo die bevestiging van
vrouiike Ieraars goedgekeur hot, hot dit geblyk dat die
vergoedingspakket vir sodanige persone sekere vrae
onbeantwoord iaat.

Statutêre ongevalleversokering is ingevolge die nuwe Wet
op Vergoeding vir Beroepsbeserings en -siektes (Wet
nomrner 130 van 1993) vanaf 1 Maart 1994 verpligtend
vir alIe werknemers van ‘n werkgewer.

7.2 AANBEVEUNG
Die Algemene Sinode beslult:
Voitydse vrouilke ieraars word vergoed op dleseifde skoal as
manlIke ieraars, sees van tyd tot tyd vasgestei. Aenpassings
ten opsigte van hulsvesting, medlese skema, pensloenfonds,
ensovoorts ken gemaak word waar nodig en nadat dii
kontraktueel bepaal Ia.

Versekering kan in terme van die Wet gereël word met
die Ongevailekommissaris of, met goedkeuring van die
Kommissaris, met ‘n onafhanklike versekeraar.
Die voreiste is dat allo werknemers by die Kornmissaris
moot inskakel of alIe werknemers by die onafhanklike
vorsokeraar moot insicakel.

8. WêRELDWYE ONGEVALLEVERSEKER~NG

8.2.2 Beoordellng

8.1 VRYWILUGE ONGESKIKTHEIDSVERSEKERING BY VERSE
KERINGSMAATSKAPPYE

By hierdie versekering is die werknemer die begunstigdo
en word bepaalde voordele aan horn uitbetaal in geval
van ongeskiktheid as gevoig van ‘n besering opgedoon in
die uitvoering van sy pligte (of aan sy afhanklikes by sy
afsterwe).

8.1.1 ProbleemsteiUng
Vrywillige Ongeskiktheidsversekering is ‘n uitbetaling
aan ‘n kerkraad wat daarby ingeskakol is met die oog op
‘n predikant wat beseer word of selfs to sterwe korn.
Aangesien kerkrade, wat wel uit die versekering
voorde!e trek, dikwels vanweö die hoö koste wat
hulleseif in sulke gevalle hot, die voordele aanwend vir
uitgawes aangegaan aan die salaris, ensovoorts, van
die ieraar sowel as sy piaasvervangende hulp, ontstaan
die vraag of die kerkrade dit nie direk na ontvangs
daarvan aen die betrokke Ieraar of sy gesin moot
oorbetaal nie. Kerkordeiik word ook sekere voorskrifte
neergeiê wat die kerkraad moot uitvoer teenoor die
famiNe van ‘n ieraar wat to sterwe kom. Die kerk het
ook ruim voorsiening gemaak vir die verlies aan
inkomste van ‘n gesin by dood.

8.2.3 Gevoigtrekking
Statutêre ongevalleversekering moot in aIIe gevalie vir
werknemers gereei word.
Werkgewers (byvoorbeeld gemeentes) kan die tariewe en
voordele van die Ongevallekommissaris ingevolge die
Wet vorgelyk met die van private versekeraars en in die
hg daarvan besluit of daar by die Kommissaris aansoek
gedoen moot word om privaat to verseker.
Hierdio beshuit kan beYnvloed word dour plaashike
omstandighede (byvoorbeold die boskikbaarheid van
addisionele versekering soos in 8.i bo genoern).
8.2.4 AANBEVEUNG

8.1.2 Gevolgtrekklng
Die Algemene Slnode besluit dat kerkrade In die hg van piaashike
omstandlghede self besiult of:
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8.2.4.1 statutére ongevalieversekering Ingevoige die Wet op
Vergoedlng vir Beroepsbeserings en -siektes (Wet nommer 130
van 1993) met die Ongevallekommissaris gereöi word;

2. die kerk daarteen moet waak am onnodige kostes aan
te gaan met baie negatiewe publisiteit, terwyl kanse op
sukses nie vanselfsprekend is nie;

8.2.4.2 met die goedkeuring van die Kommissaris met ‘n
private versekeraar gereël word.

9. BEMAK~NGS ONTVANG

3. die kerk kennis gee dat hy nie verder die aansoek van
die eiser (familie van die oorledenes) aan die Hoogge
regshof wil opponeer nie. Uitspraak van die Hoogge
regshof word aanvaar;

Die voigende bemakings is gedurende die reses
ontvang en op die fondse geplaas soos deur die
testamente bepaai.

4. indien die eiser in sy aansoek suksesvol is, word ‘n
rekonsiliasie van die administrasiekoste van die kerk
gemaak en as eis teen die boedel ingestel;

9.1 BEMAKING 311 BOSMAN

5. alIe kostes vir regsadvies uitbetaal word en dat
aansoek by die Algemene Sinode gedoen word vir
kondonasie.”

‘n Bedrag van R122 346,34 is uit die boedel van wyle
JH Bosman oorbetaal aan die Algemene Sinode met die
testamentére bepaling dat dit vir sending aangewend
word. ‘n Pro rata-oorbetaling is tussen die verskiUende
sinodes en vir Sending Onder die Kommuniste gemaak.
9.2 BEMAKING AJS ROOS
‘n Bedrag van Ri 000,00 uit die boedel van wyle AJS
Roos ontvang. Geen voorskrif bestaan oor die
aanwending van die geld nie. Dit is deur die AKF op die
Reserwefonds inbetaal.

9.3.2 AANBEVEUNG
Die Algemene Slnode besiult dat geleentheid aan die AKF gabled
word om tar vergadering ‘n aanbeveling te doen in die hg van
moontilke verdere verwikkelinge.
9.4 BOEDEL WYLE MEV EM DU PREEZ
Uit die boedel van wyle EM du Preez is R2 000 ontvang
vir die Algemene Kommissie vir Sending en Evangeli
sasie.

9.3 BEMAKING SJ EN 3D BUITENDACH
9.5 BOEDEL WYLE MEV EJ STANFORD
9.3.1 Die Ned Geref Kerk is as primére begunstigde in
die gesamenthike boedel van SJ en JD Buitendach
(moeder en seun) benoem. Die nodige reöiings is getref
om die belange van die kerk te verseker. ‘n Dispuut oor
die regsgeldigheid van die testament is tans hangende.
Die kerk sal verphig wees om sy belange te beskerm
indien oorgegaan word tot enige aksies, aangesien die
tersaakhike kiousule duidelik bepaal “aan die Nederduits
Gereformeerde Kerk ter aanwending in huh eie diskresie
tot voordeel van huiself, weeshuise en ouetehuise onder
huile beheer”. Die Meester van die Hooggeregshof het
reeds die testament in orde bevind en ABSA Trust as
eksekuteurs goedgekeur.

Wyle mev EJ Stanford hot ‘n bemaking nagelaat ten
gunste van die Kommissie vir Sending en Evangehisasie.
Sodra moor besonderhede ontvang word, sal gehandel
word volgens die bepalinge van die testament.

10. KOSTESTRUKTUUR ALGEMENE S~NODE
10.1 Opdrag
(Handelinge Algemeno Sinode, 1990, bI. 634 pt.4.i .4.4
Amendemont Pt. 2)

-

Die koste-aspek van sinodesittings word vir ondersoek
na die Algemene Kommissie vir Fondse verwys. Die
bevindings en aanbevehings word aan die Algemene
Sinodale Kommissie voorgele. Die ASK kry volmag am
die aangeleentheid af te handel en in working to stel.”

“

Vanweë sekere regstegniese onduidelikhede is ‘n
regsmening oar die hele aangeleentheid aangevra.
Hieruit blyk dit egter dat daar nie ‘n redelike vooruitsig
bestaan dat die Hof sal bevind dat die twee oorlede
Buitendachs se boedels, 5005 aanvanklik aanvaar,
saamgesmelt het nie. Dit sou beteken dat die twee
ootledenes se boedels afsonderlik intestaat sal vereri.
Die advies hierop is dat die kerk die aansoek van die
familie nie moot opponeer nie en dat daar by die
uitspraak berus behoort te word. Die dagbestuur van
die AKF het die volgende besluite oar die aange
leentheid geneem:
“Die dagbestuur van die Aigemene Kommissie vir
Fondse besluit dat:
1. regsadvies daarop dui dat dit nie bo redelike twyfel
aanvaar kan word dat die kerk sal slaag in sy poging om
boedelsamesmehting te bewys waar die bloedige hand
beginsel bestaan nie;

Die Algemene Kommissie vir Fondse hot besluit om die
saak to Iaat oorstaan tot na die vergadering van die
Algemene Sinode. Uit die ondersoek het dit duidehik
geblyk dat die status quo moeihik verander kan word en
dat herstrukturering van vergaderinge nie wysiginge
sander meer behoef nie.
10.2 Beoordeflng
Navraag is by die verskilhende sinodes gedoen oar die
sinodale uitgawes ná die vergadering in Bloemfontein,
sowel as die verskihlende pogings wat aangewend is am
daadwerklike besparings to bewerkstellig.
10.3 Gevolgtrekklng
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Uit bogenoemcfe hot dit duidelik geblyk dat ‘n eon
vormige beloid, vanweö geografiese omstandighede, nie
maklik toegepas kan word nie. Wat vir een sinodale
gobiod ‘n besparing kan bewerkstellig, byvoorbeeld
blokbespreking op vliegtuie en in hotelle, kan nie in ‘n
ander sinode toegopas word nie vanweö eiesoortige
omstandighede.
10.4 Rasionaliserlng
Die vraag kan gestel word of, soos aanbeveei in die
versiag van die Rasionaliseringskornrnissie, eon
permanente vergaderplek (sé Pretoria) nie ‘n besparing
kan bewerkstellig wat die oorweging daarvan die rnoeite
word maak nie. Hierteen hot die Algemene Sinode horn
egter baie duidelik uitgespreek omdat aanvaar is dat
koste nie noodwendig die belangrikste oorweging kan
wees wanneer eon sentrurn as vorgaderplek oorweeg
word nie. Sontirnente en ander sake wat ‘n rol speel
kan nie sonder moor geIgnoreor word nio.
10.5 Verkieinde Sinode
Besparing sou bewerk kon word wanneer besluit word
dat die Algemene Sinode drasties verklein in sy
samestelling. Hierdie beginsel is reeds dour die Algo
mono Sinode boredeneer en dit lyk tans of daar nie
rnaklik tot hierdie stap oorgegaan sal word nie. Dit lé
ook nie op die terrein van die Aigernene Kommissie vir
Fondse om hieroor beginselbesluite to neem nie. Die
Algemene Kommissie vir Fondse hot ook goon opdrag
om dit spesifiek to ondersoek nie.
10.6 AANBEVEUNG
Die Aigemene Sinode besluit
10.6.1 dat demografiese omstandighede dit nie wensilk maak
nie om ‘n eanvormige kostestruktuur te oorweeg vir
impiementering dour sinodes vir afgevaardigdes na die
vergadering van die Aigemene Sinode;
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KOMMISSIE

AKDB
SOK
AKSE
AKLAS
AKG (50% sekr)
Aig Sinodo
Moderator
AKKM
TOTAAL

BESETTING
1992

TOEKOMSTIGE
BESET11NG

167,19m2
81 ,97m2
101,53rn2
86,66m2

78,22m2

128,61m2
74,84m2
85,32m2
65,48m2
15,60m2
60,94m2
24,38m2
78,22m2

634,07m2

533,39m2

1 1 8,50m2

11.2 AANBEVEUNG
Die Aigemene Sinode besiult
11.2.1 dat die kommissies en in besonder die predikante in
Aigemene Sinodaie dbens bedank word vir die positiewe
gesindheid wet huiie openbear het om met groat opoffering
kantoorruimtes maksimaai te benut en afstand te doen van
ruimtes wet dour herbepian fling as onderbenut beskou kan word;
11.2.2 dat die Algemene Kommissie vir Fondse, soos wat
omstendighede meg verander, voortdurend aendag daaraan gee
dot kantoorruimtes makslmaai benut word.

12. ~NKOMSTEBELASTONGREèUNGS
12.1 Die AKF staan onder opdrag am van tyd tot tyd met
die Kornmissaris van Binnelandse Inkomste to skakel ten
einde ‘n eenvormige bebeid vir beraars so aanslag op
byvoordebe to bopaal.
Heelparty aanvaarbare on beter reelings is in die verband
boding wat deurgegee is aan sinodes.

10.6.2. sinodes stel eie besparIngsmaatre~is in om daarmee te
handel soos wat dit praktles moo ntiik mag woes;

12.2 AANBEVEUNG

10.6.3. dat besparings, hoewel beiangrik, nb noodwendig die
beiangrikste of enigste oorweging kan woes by die vassteiiing
van ‘n vergaderpiek vir die Algemene Sinode nb.

Die Aigemene Sinode bosluit:
Die eenvormige beieid wat deur die Kommissaris van
Binneiandse Inkomste neergeiô word, Is ‘n interpretasie/uitieg
van wetgewing. Lerears aanvaar hierdie beleid as eenvormige
reöiing waarvoigens beiastingaanslae ingevul moot word.

11. RAS~ONAUSER~NG KANTOOROPPER~
VLAKTES (ALGEMENE SONODE)
11.1 ‘n Ondersoek na onderbenutting van kantoor
ruimtes wat dour die kommissies van die Algemene
Sinode in die Sinodalo Sentrurn, Pretoria opgeneem
word, is gedoon. Dour middel van herboplanning en in
samewerking met die uitvoerende amptenare van
kommissies kon ‘n herrangskikking van die totale
oppervlakte beworksteIli~ word. Dit hot die totale
oppervlakte met 1 00,68m’~ verklein, asook noodsaaklike
addisionelo kantore goskep.
Die nuwe samestelling van kantoorruirnto sien soos voig
daaruit:

13. AANKOOP BELANG ~N S~NODALE SENTRUM
PRETOR~A
13.1 Probieemsteiiing
Die Sinodos van Noord- en Oos-Transvaal hot besluit orn
die skuld van die Sinodabe Sentrurn, Pretoria af to los
dour kapitaal daarin to bole. Aangesion die Algemene
Sinode oak eon van die huurders is, is hulbe genooi am ‘n
belang in die Sentrum to bekom. Die wins voor ronte het
in 1992 R2 467 287 beloop en die rendement behoort in
die toekorns ‘n aansienlike grooi to toon. Besetting boboop
tusson 91% en 97% op Iangtermynhuur.
Op Iangterrnyn bohoort able bebanghebbendes aansienlik
to bespaar aangosien die rentofaktor uitgeskakel is.

AKF/3S
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*AKKM het geen uitgawes op rekening van die Aigemene
Sinode in 1991/92 en 1992/93 aangegaan nie.

13.2 Beoordeiing
Die Algemene Kommissie vir Fondse het besluit om ‘n
belang van Ri miljoen in die Sentrum te verkry en dit te
befonds uit die Reserwefonds en die Stabilisasiefonds,
wat juis geskep is om drastiese uitgawes te kussing.
Beide hierdie fondse word op die ope mark op
verskillende wyses beiê. Die belegging in die Sinodale
Sentrum, Pretoria, is slegs een van die wyses waarop
fondse van die kerk veilig belé kan word. Die verskil is
egter dat die Algemene Sinode hom op hierdie wyse
ook verskans teen huurkontrakte vir kantoorruimtes wat
buite verhouding styg en waaroor hyseif geen beheer
het nie.
13.3 Gevoigtrekking
Aangesien ‘n belegging van hierdie aard voordele vir die
Aigemene Sinode inhou en dit vergelykbaar is met
ander vorme van rendering, behoort die geleentheid tot
voordeel van die Algemene Sinode aangewend te word.
Die Algemene Sinode kan die belegging te enige tyd te
gelde maak, indien die fondse benodig word. intussen
bly dit die taak van die Aigemene Kommissie vir Fondse
om alle gelde van die Algemene Sinode vir korter of
langer tye so gunstig as moontlik te belê.
13.4 AAN~EVEUNG
Die Aigemene Sinode besluit:
Die opneem van ‘n beiang van Hi milJoen In die Sinodale
Sentrum, Pretoria, en die finansiering dearvan uit die
Stabiiisasiefonds en die Reserwefonds word goedgekeur.

14. VERKORTE RNANS~èLE VERSLAG ALGE
MENE SINODE: 1991/92 TOT 1993/94
14.1 OPSOMMING VAN SINODALE UiTGAWES

Fondse

1991/92

1992/93

1993/94

1. Argief
2. Bybelvertaling
3. AKG

16 160
3 900
179846
451 134
121 830
5 847
290020

20 315
4 290
103667
427310
251 230
7 195
258145

4. AKBD
5. Ekumene
6. AKTO
7. AKSE

8. HKoIIege
9. Jeug
10.AKLAS
1 1. Proefsangbundel
12. Psalmberyming
13.ARK
14. Vrouediens
15. Administrasie
16. Behuising
17. Reserwefonds
18. Stabilisasiefonds
19. Moderatuursfonds
20.SOK
21. Bedieningsfonds
22.AKKM*
22. Admin Heffing
TOTAAL

194784

197784

25 570
4 290
120759
405149
289 765
9 550
337055
169890

615742
189466

772565
207495

875814
235825

15. GEDWFERENS~EERDE TRAKTEM ENTSKAAL
LERAARS
15.1 PRO~LEEMSTELUNG
Daar het, onder andere as gevoig van steeds ver
swakkkende ekonomiese toestande, uit verskillende
oorde versoeke gekom vir die oorweging van ‘n
gedifferensieerde traktementskaal vir Ieraars.
Die saak is reeds deur die Algemene Komissie vir Fondse
(AKF) in behandeling geneem en daar is op 23 Januarie
1991 soos voig deur die AKF besiuit:
“7.8.3 Mediaanskaal met afwykings na bo en onder.
“Die AKF neem kennis daarvan dat die Aigemene Sinode
in 1982 besluit het dat ‘n eenvormige basieso skaal
gehandhaaf behoort te word (Agenda bI 325, Acta bi
1093). Die AKF besluit derhaiwe dat ‘n drastiese
wysiging van hierdie besiuit ewe-eens deur die Algemene
Sinode geneem moet word. Daarom verwys die AKF die
mediaanskaai met ‘n onderste en boonste kwartiel na die
Vergoedingspakket-kommissie vir verdere oorweging van
die totale voor- en nadele van so ‘n drievlak-saiarisskaal
met voliedige versiag, motivering en moontlike aanbeve
iings vir voorlegging aan die volgende Algemene Sinode.”
15.2 BEOORDELING
15.2.1 inleiding
Ter wille van die Handves vir Fundamentele Regte word
die kerk in hierdie ondersoek gelykgestel aan ‘n
onderneming wat Ieraars in diens neem om die geesteilke
missie van die kerk te volvoer. Hierin het die Ieraar ook
die reg tot ‘n regverdige en billike lewensonderhoud. (1
Kor 9:3,10,11).
15.2.1.1 Volgens Gerber, Nel en Van Dyk (Mannekrag
bestuur, 1987, bI 424) behoort die primere doelstefllng
van ‘n vergoedingstruktuur te wees om “..biliike en
regverdige vergoeding aan elke werknemer te bied wat
realisties verband hou met sy inset in die onderneming.”

-

-

-

20 950
16430
25 810
335 166
55 000
10 650
16 000
41 540
134691
350 000

20 950

20 950

15.2.1.2 Alhoewel dit implisiet tot die definisie is, word nb
spesifiek daarna verwys dat billikheid en regverdigheid op
beide die werknemer en die organisasie betrekking hot
nie.

23250

42290
15 700
223 820
17 999

‘n Uiters belangrike faktor uit die oogpunt van die
werkgewer, is die bekostigbaarheid van die vergoeding vir
die onderneming.

15 000
146 605
-

70 000
16 500
97 230
322950
320 000

-

-

68 310

65 762

1 000
1 000
106 430
296055
320 000
10030
65 953

3 143 276 3 348 243 3 658 344

15.2.1.3 in moeiiike ekonomiese tye neem bekostigbaar
heid gewoonlik voorrang bo ander faktore omdat fondse
beperk is en daar ‘n ooraanbod van werknemers en ‘n
skaarste aan werkgeleenthede is.
Hieroor skryf die FSA-CONTACT vergoedingsinlig
tingsdiens in sy opname en projeksies ten opsigte van
salarisverhogings (Maart 1993) soos voig:

AKF/3S
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“Markbewegings kan morkbaar verskil van bedryf tot
bedryf, aangesien sommige bedrywe meer gevoelig is
vir resessionêre ekonomiese toestande. in die afsienbare
toekoms sal bekostlgbaarheid steeds die hoofoorweglng wees
wanneer verhogings toegestaan word.”
15.2.1.4 Druk om die insteiling van ‘n gedifferonsieerde
traktementskaal moot veral in die hg van bogenoemde
gesien word.
15.2.1.5 Tans is die volgende kerkhiko bepalings van
toepassing op die vergoeding van predikante:
15.2.1.5.1 Algemene Shnode Artlkel 13.1
(Kerkorde van die Ned Geref Kerk, 1990, p4)
“Artikel 13
“13.1 Die gemeente, kerkverband of instansie in wie se
diens ‘n bedienaar van die Woord staan, is verant
woordelik vir sy lewensonderhoud en in die geval van
deeltydse bediening vir sy kontraktuele deol van die
lewensonderhoud en toelaes.
“13.2 Indien ‘n gemeente om finansiêie redes nie meer
‘n bodienaar van die Woord kan bekostig nie moot

“4.4.5.2.1 aanvaar dit as sy beleid en verantwoor
dehikheid om van tyd tot tyd ‘n eenvormige basiese
traktementskaah vir predikante by sinodes aan te beveel;
“4.4.5.2.2 dra dit aan die AKF op om van tyd tot tyd te
besin oor ahlo vergoedingsaspekte en die Algemone
Sinode in die verband to adviseer. Die AKF benoem ‘n
staande subkommissie om horn in hierdie verband te
adviseer. Die AKF stuur sy besluite deur aan beide die
Skriba en die Saakgeiastigde van elke sinode;
“4.4.5.2.3 versoek die sinodos om dit as hulle beleid to
aanvaar dat die Algernene Sinode oor ‘n eenvormige
traktementskaal met ‘n bepaahde dag van impiernentering
besluit en dat sinodes daarna ipso facto daarby hou;
“4.4.5.2.4 verwag dat sinodes, ringe en kerkrade huhle
predikante volgens die goedgekeurde skaal sal besoldig
en daardeur waak teen ongelyke behandeling;
“4.4.5.2.5 gee die volgende righyne;
“4.4.5.2.5.1 By die vassteihing van die bepaaide
traktementkerf vir ‘n predikant moot vorige ondervinding
in kerkilke en buite-kerkhike diens in aanmerking geneem
word op die basis van ten minste eon kerf vir olke twee
jaar ondervinding.

“13.2.1 die korkraad horn tot die ring wend;
“13.2.2 die ring die saak ondersoek en ‘n opiossing
vind;
“13.2.3 bihhike voorsiening word dour die ring in oorieg
met die betrokke kerkraad en die betrokke leraar bopaah
en in ‘n skriftelike ooreenkoms tussen kerkraad en
horaar vervat.”
15.2.1.5.2 Algemene Slnode Besluit 1982
(Agenda 1982, p 325 326; Handehinge 1982, p 1093)
-

“4.4.5 Vergoeding aan predikante

“4.4.5.2.5.2 Vir ‘n predikant wat na voltooiing van die
gebruiktike teologiese kursus (sewe jaar akademiese
vordering na matriek) voityds met gevorderde teohogiese
of aanverwanto studie voortgegaan het, erkenning
verheen sal word vir die tydperk van onderbreking tot ‘n
tydperk van hoogstens twee jaar.
“4.4.5.2.5.3 Vir proponente wat in diens tree, erkenning
gegee word teen een kerf per jaar vir olke jaar verpiigte
militére diens gedoen is voor of na voitooling van die
teohogiese studies.
-

“4.4.5.2.5.4 Vir alto predikante ‘n bonus betaah behoort te
word gohyk aan die traktement van een maand.

“4.4.5.1 Predikante in Algemene Sinodale Diens
“4.4.5.1.1 Trakternent
Prodikante in diens van die Algemene Sinode ontvang
traktemont volgens die skaai vir heraars soos deur die
Algemene Sinode bepaah.
“4.4.5.1.2 Toehaes
Predikante in diens van die Aigemene Sinode ontvang
toelaes soos dour die Aigemene Sinode goedgekeur en
in die reses dour die AKF aangepas.
“4.4.5.1.3 Koördinering
By die benoeming van ‘n prodikant in diens van die
Aigemene Sinodo word die traktement en toelaes aan
die AKF voorgeie ten einde eenvormigheid to verseker.
Afwykings van die goedgekeurde syfers kan ahleen
geskied met vooraf goedkeuring dour die AKF met
deeghike motivering deur die betrokke kommissie.
“4.4.5.2 Ahhe predikante
Die Algemene Sinode

“4.4.5.2.5.5 Vir ahhe predikante die eerste diensjaar sal
strek vanaf die datum van bevestiging tot aan die einde
van die boekjaar in die volgende kalenderjaar.
“4.4.5.2.5.6 Beroepsbriewe behoort shegs to verwys na
‘volgens die skaah van die Algemene Sinode’ en
konsuhonte behoort mee to work by die vasstehhing van die
toopashike kerf”.
15.2.2 Tentmakerbedlenlng
15.2.2.1 Die Ahgemene Sinode hot godurende 1990 die
beginset van tentmakorbediening goedgekeur as ‘n eerste
stap om voorsiening to maak daarvoor dat ieraarsdienste
bekom kan word waar genoegsame fondse nie
beskikbaar is vir die finansiering van ‘n voihedigo
heraarspos nb.
15.2.2.2 In die praktyk is daar egter steeds situasies wat
hierdie opsie vir gemeentes onbruikbaar maak. Veral op
die phatteland waar werkgeheenthede skaars is, is dit nie
attyd workbaar nb.
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In vandag se ekonomiose klimaat is dit ook in die
algemeen moeilik vir ‘n proponent of predikant om ander
werk te bekom.
152.2.3 Gevalle hot na yore gekom waar ‘n tentmakor
sy voUe 50% van die gomoente so werk vir sy rekening
moot noem en net nb kan bykom nie. Sy gosondhoid
moetdan knak.
15.2.2.4 Die tentmaker-idee het sy voordele maar ook
talle nadele veral indien dit oor bais jaro sou gebeur dat
die grootste getal leraars net deeltyds in gemeentes
work. Nie alleen kan die professie en bodiening skade
ly nie, maar dit mag enorme beInvloeding he ten opsigte
van sinodale pensioenfondse en ander groepsvoordele.
15.2.2.5 Wat gebeur byvoorbeeld ook as die ander
werkgower by tyo van die dominee voreis om lang ure
en oor naweke oortyd to work?
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vergoedingspakotte van die betrokke gemeentos sou
woes.
Dit is moontlik dat ‘n loraar finansieol benadeel sou kon
word in so ‘n geval, ook met botrekking tot ponsioen
voordole. (Soos onder bosprook.)
Die omgekeerde kan natuurlik ook waar woos en in
sommigo govallo kan die ieraar bovoordoel word.
15.2.4.1.3 Die leraar sal binne diosolfde gomeente
goedskiks van eon skaal na die andor geskuif kan word
condor boroep op appèl in die geval van ‘n gediffe
ronsieorde bonadering condor babe duidelike riglyno.
15.2.4.1.4 Verder is die argument ook al geopper dat
ongelyke bosoldiging daartoe kan Iei dat gemeentos kan
kompetoer vir die dienste van ‘n spesifieko predikant.
15.2.4.2 lnvloed op pensloenvoordele

15.2.3 Argumente vlr ‘n gedlfferensleerde traktementskaal
15.2.3.1 Bekostlgbaerheld
Seker die sterkste argument vir ‘n gedifferensieerde
skaal in vandag so ekonomiese omstandighede is
bekostigbaarheid.
In die kerk so opset botaal elke gemoonte sy leraar(s)
uit eie fondse. Die omstandighede van gemeentes kan
drasties verskil en ‘n eonvormige skaal kan nio ewe
maklik dour alle gemeontos geakkommodoer word nb.
15.2.3.2 Poswaarde en prestesle
‘n Tweedo faktor wat as argument vir differensiering
kan dien, is die koppoling tussen inset on vergoeding,
wat motivering kan bomnvloed.
Daar kan goredeneer word dat leraars nio almal
dieselfde werkias hanteer nie en ook nie op diesolfde
wyse nie. ‘n Gemeente met ‘n grotor of kleiner
lidmatetal, of met moor as eon leraar, mag dus die
behoefte vool om to onderskoi tucson die vergoedings
pakotto van loraars.
15.2.3.3 Die huidige eenvormige traktementskaal laat nie
ruimte vir die hantering van bogenoomde probleme nb.
15.2.4 Argumente teen ‘n gedlfferensleerde trektementskaal
15.2.4.1 Ongelyke behendeling
15.2.4.1.1 Die Algemene Sinodo hot sy besluit van 1982
onder andere coos volg geformuleer:
“(Die Aigemono Sinode)
“4.4.5.2.4 verwag dat sinodes, ringe en korkrado hulle
predikante volgens die goedgekourde skaai sal besoldig
en daardeur waak teen ongelyke behandellng;”
15.2.4.1.2 Die basis vir hierdie benadering is waarkynlik
die beroepbaarheid van leraars tussen gemeentos en
die problome wat kan ontstaan wanneer ‘n ieraar van
gemoente verwissol en daar teenstrydighede in die

15.2.4.2.1 Die moontiikheid van ‘n gedifferonsieerde
traktemontskaal is aan die Konsultorende Aktuaris
genoem en hy voorsion ‘n aantal (nie onoorkomolike)
probieme hiermee, wat die ponsioonvoordolo van die
Sinodalo Pensioenfondso aanbotrof.
15.2.4.2.2 Die bolangriksto hiorvan is dat pensioen
voordole nie moor op ‘n eenvormigo maksimumkerf van
die traktementskaai plus diensbonus boroken sal kan
word nio.
As die Ieraar vir ‘n aansionllke tyd ‘n sokere vergoeding
verdien on dan skiolik laer bosoldig sou word kort voor
aftrede, dood of ongeskiktheid, sal sy voordele minder
woos as waarop hy werklik gerogtig is.
15.2.4.2.3 Die omgekeerde kan oak gebeur. Dan sal die
loraar so voordelo moor woos on word die Fonds
benadoel.
15.2.4.3 lnvloed op verlofuitbetaling
Waar die loraar vir ‘n relatief lang tydpork teen ‘n hoer
skaal besoldig word, on dan skielik laor besoldig sou word
kort voor aftredo, dood of ongeskiktheid, sal die waarde
van sy opgoloopto en langverlof teen die iaer skaal
borekon word vir uitbotaling.
Hy hot gonoomde vorlof dan teen die hoer bosoldiging
verdien, maar word teen die iaer besoldiging daarvoor
vorgood.
15.2.4.4 Leldlng deur AKF ten opslgte van salarlsadmlnistrasle
15.2.4.4.1 Tans voorsion die AKF jaarliks riglyne aan al die
sinodes ton opsigte van: traktomont-verhogings, reistoe
laos, huistoolao en bohuisings-rentosubsidie, gratis
bohuising, onthaaltoolaes, boeketoeiaos on inkomste
beiastingreelings on toegowings wat met die Kommbssaris
van Binnolandso Inkomste boding is met betrokklng tot
die emolumente van loraars.
*

1 Salarisadministrasie vir saakgelastigdos/ kassiers by

gemoontos word hiordour vorgomaklik.

208

AKF/3S
Voorbeelde is gestandaardiseer en kan deur alle
gemeentes gebruik word, byvoorbeeld ten opsigte van
die belasbaarheid van gratis huisvesting en die gedeel
telike belasbaarheid van reistoelae.
*

2 Onderhandeling

met die Kommissaris kan baie

makliker gevoer word wanneer ‘n eenvormige benade
ring tot die besoldiging van leraars gevoig word.

“13.2.3 bbllbke voorsiening word deur die ring in oorleg
met die betrokke kerkraad en die betrokke leraar bepaal
en in ‘n skriftelike ooreenkoms tussen kerkraad en leraar
vervat.”
*

*
*

3 Die instel van gedifferensieerde traktementskale

(afhangende van hoe drasties sulke skale van mekaar
gaan verskil) kan die riglyne aansienlik moor ingewik
keld maak as wat tans die geval is. As daar
byvoorbeeld met drie skale gewerk word, sal verduidelik
moot word hoe tussen die skale beweeg kan word, hoe
dit pensioenvoordele gaan raak, en so meer.

1 Die prosedure beskerm beide kontrakterende partye

deurdat die ring bemiddelend optree.
2 Die ring kan kontroleer dat die gemeente werklik nie

moor die aanbevole traktement kan bekostig nie.
*

3 ‘n Nuwe diensooreenkoms kom tot stand en die

beroepsbrief waarin gespesifiseer is dat die leraar ‘n
traktement asook reistoelae ontvang teen nie minder nie
as die aanbevole skaal van die Algemene Sinode, verval.
15.2.5.2 Poswaarde en prestasle

15.2.5 Bespreklng van argumente vlr dlfferenslerlng
15.2.5.1 Bekostlgbaarheld

15.2.5.2.1 Die meting van poswaarde en prestasie is be
kend as van die moeilikste fasette van vergoedings
bestuur.

15.2.5.1.1 Alhoewel differensiöring waarskynlik die mak
likste manier is om bekostigbaarheid to bevorder, is dit
nie noodwendig die enigste nie.

Normaalweg word onderskei tucson:
*

‘n Moontlike alternatief is die behoud van ‘n eenvormige
traktementskaal en die subsidiering van gemeentes wat
nie die vermoë het om hulle leraar hiervolgens te
bosoldig nb.

15.2.5.1.2 Alternatiewelik (of gesamentlik met die
bonadoring in 2.5.1.1) kan uitsondoringcbohoor oor
weeg word.
In die geval van gemeentes wat kan bekostig om hulle
predikant volgens die voorgestelde traktementskaal to
besoldig, is daar nie ‘n probleem nb.
Waar problemé in hierdie verband ontstaan, word slegs
daardie gevalle hanteer in plaas daarvan om ‘n stelsel
to probeer ontwerp wat vir elke moontlike behoefte
voorsbening maak.
Dit is nie noodwendig dat die ekonomie permanent swak
gaan bly nie. Hierdie gevalle kan moontlik later weer by
die bestaande stelsel ingeskakel word.
15.2.5.1.3 Die Kerkorde van die Nederduitse Gerefor
meerde Kerk (Oktober 1990, bl 4 5) maak reeds in
artikel 13.2 soos volg voorsbening vir uitsonderings
bestuur:

“13.2.1 die kerkraad hom tot die ring wend;
“13.2.2 die ring die saak ondersoek en ‘n oplossing vind;

2 Meritering of prestasie-evaluering:

Die toekenning

van verhogings op grond van die individu se funksio
nering in die pos.
15.2.5.2.2 As gekyk word na ‘n gedifferensieerde trak
tementskaal, moot daar dus gevra word op watter gronde
daar:
*

1 tussen predikantsposte onderskei gaan word; en

2 verskillende verhogings aan predikante in soort
gelyke poste toegeken gaan word.
*

As daar nie riglyne bestaan waarvolgens hierdie
onderskeiding gemaak word nie, sal dit betoken dat die
vergoeding on verhogings van predikanto op ‘n gedif
ferensieerde skaal heeltemal arbitrér vasgestel kan word.
15.2.5.2.3 In grotor organisasies word hierdie faset
gewoonlik gekoppel aan ‘n bestaande, gestandaardi
seerde vergoedingsinligtingstelsel wat dour ‘n groot
aantal organisasies gebruik word en wat ‘n basis bied vir
die meting en vergelyking van poste. (Vir die Sinodale
Kerkkantore in Transvaal en OVS byvoorbeeld die
Peromnesstelsel wat gebruik word dour 400 organisasies
wat ongeveer 2 miljoen werknemers verteenwoordig)

-

“13.2 Indien ‘n gemeente om finansiöle redes nie moor
‘n bedienaar van die Woord kan bekostig nie, moot

Die vasstelling van vergoeding op

grond van die posinhoud (met ander woorde die relatiewe
waarde van die pos vir die organisasie en wat die
organisasie kan bekostig om te betaal vir die pos); en
*

Daar kan byvoorbeeld gedink word aan ‘n sinodale
traktementfonds waarvoor bygedra word volgens ewere
dige bydraes en waaruit gemeentes in verdienstelike
gevalle gesubsidieer kan word. Die moontlikheid
daarvan word egter beperk dour die fondseposisie van
die kerk as geheel.

1 Posevaluering:

*

1 ‘n Pos word gemeet met behulp van die gostan

daardiseerde metingskaal van Peromnes.
*

2 Daar word ‘n interne vergoedingstruktuur vasgestel in

terme van bekostigbaarheid en ‘n salarisskaal word aan
‘n posgraad gekoppel.
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*

3 Dear word halfjaarliks landwye opnames deur die

vergoedingsiniigtingsdiens gemaak en markbewegings
(verhogings per posgraad) word aan deelnemende
organisasies deurgegee. Die inhigting dien dan as riglyn
vir die toekenning van verhogings per posgraad.
‘n Metlngsprosedure om die prestasie van die persoon
in die pos te bepeal, stel die verspreiding van die riglyn
persentasie tussen individue yes.
*

4 Dit is duidelik ‘n benadering waarbinne leraarsposte

uiters moellik geakkommodeer kan word, eerstens as
gevoig van die uniekheid van die posinhoud en ook
omdet die administrasie van so ‘n steisel relatief duur en
gespesialiseerd is.
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31,02% van die middeigroep en slegs 23,13% van
gemeentos met die hoogste lidmaattai per predikant hot
in hierdie kategorie geval.
Wanneer bekostigbaarheid ter sprake kom, ken dus nb
aanvaar word dat moor lidmate ‘n groter inkomste gaen
verseker nie. Die gemeente met moor lidmate per Ieraar
ken dalk die minste bekostig om die loreer op die hoör
skeeT to besoldig.
5 Die alternatiewe onderskeidingsmotodes hot ook die
swakheid dat dit die kwantiteit binne ‘n bepaaide poe
aandui, maar nie die kwaiiteit van insette van die bokloör
in ag neem nie.

*

15.2.6 Bespreking van argumente teen dlfferenslerlng
Dit staan seker enige gemeente vry om die poswaarde
en insette van sy Ieraar te beoordeel.

15.2.6.1 Ongeuyke behandellng

Indien dit egter nie gokoppel kan word aan ‘n vergoed
ingsteisel met riglyne oor die implikasies van so ‘n
oordeel nie, kan dit mm praktiese waarde he.

Die vraag of die vrees vir ongelyke behandeling ‘n stork
argument is teen differensiering, is waarskyniik minder
finansieel as moreel.

15.2.5.2.4 Alternatiewe onderskeidlngsmetodes

15.2.6.1.1 In die huidige arbeidsmark is dit nie buiten
gewoon dat orgenisasies van werknemers verwag om
marginele of geen verhogings to eanvaar, of selfs
vermindering in vergoedingspakkette nb.

*1 Grootte van gemeente
Daar kan oorweeg word om gedifferensieerde skale te
koppel can die grootte van die gemeente.

Dit word gewoonuik gesien as ‘n poging om werksge
Teenthede te beveiuig in die hg van fondse-tekorte.

Die voigende probleem kan hiermee voorsien word:
*2 Groter gemeentes funksloneer gewoonlik met behuip van
medeleraarskappe

15.2.6.1.2 Indien elke gemeente as ‘n organisasie gesien
word met sy ebe finansiöie omstendighede, ken ongelyke
bohandeling waerskynhik nie onbepaaid verhoed word
nie. Dit ken egter beperk word tot werkhike noodsituasies.

Uit die gegewens in KERKSPIEeL iii (p 67) blyk dit dat
59,1% van cue ieraars in mede-Ieraarskappe betrokke
was tot 1989.

15.2.6.2 lnvhoed op pensloenvoordehe

‘n Groter gemeente beteken dus nie per se ‘n groter
inset deur die predikant nie.

Volgens die Konsuiterende Aktuaris is dear wel metodes
om die administrasie van die pensloenfondse aen to pas
by ‘n gedifferensieerde traktementskaal.

*3 Lldmate per predikant

15.2.6.21 Aenpessing van dbenstyd

‘n Andor moontlikheid is om skale te koppel aan die
aantal lidmate wet deur ‘n predikant bedien word.

‘n Moonthikheid is om die lid se dienstyd elke koer by
verskuiwing (verendering in salaris) can to pas in
verhouding tot die viak van traktementskaal waarop hy
voorheen was en die viak waarheen hy beweeg.

Aihoewel dit ‘n beter kriterium ken wees, kan hier
moontlik ander probleme ontstaan.
*4 ‘n insiggewende afleiding uit KERKSPIEeL III (bI 29)
is dat dear ‘n omgekeerde verhouding bestaan tussen
dankoffer en lidmate per predikant. Dear word soos
voig aangehaal:
“Dit is duidelik dat ‘n kleiner aantal lidmate per predikant
iei tot ‘n hoör bydree per iidmaat per jeer (Tabel
2.2.2.1 ).“
Volgens die syfers het in die hoogste kategorie (waarin
lidmate moor as R300,00 per jaar bygedra hot) 67,18%
van gemeentes met die kieinste Iidmaattal per predikant
goval.

Die benedering word govoig by die Beihar-Pensioen
fonds en work volgens die Aktuaris oenskynhik good.
Hy beveel dit ogter as ‘n leaste uitweg can indien goon
betor oplossing gevmnd ken word nie.
15.2.6.2.2 Geldaankoopskema
Die fondse kan ook na ‘n sogenaamde geldaan
koopskema omgoskakel word. Die bydraes dour en vir
elke lid word in hierdie gevah met rente geakkumuloor om
aftreevoordehe to voorsien.
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Nadele verbonde aan hierdie benadering is:

belastingadministrasie) en reëlings van die Kommissaris
van Binnelandse lnkomsto. (Die Kommissaris hot byvoor
beeld in 1993 bosluit om sekere toegewings met

1 dat dit uiters moeilik is om to beraam wat ‘n lid so

*

werklike aftreevoordele gaan beloop; en
*

botrekking tot die aftrekbaarheid van uitgawes vir
predikante wat ‘n eie huis besit te herroep.)

2 relatiewe hoör aftreevoordele vir lode met lang

dions gelewer, ten koste van lode met korter diens ‘n
probleem wat juis dour die huidigo fondse ondervang
word.

15.2.6.5 lnvloed op verlofultbetallng

-

15.2.6.3 Belastlngaftrekbaarheld van pensloenbydraes
15.2.6.3.1 ‘n Bedrag ten opsigte van pensioenbydraes
wat nie toegestaan word as aftrekking nie, ken wel
oorgedra word na volgonde bolastingjare. (lnkomstebelastingwet 58 van 1962 5005 gewysig, Art 11 k(ii)(bb)).
As die probleem egter van jaar tot jaar voortduur, kan
die rekordhouding van sulke bedrae oor tydporke van
twintig tot dertig jaar hoelwat probleme vir die leraar
oplewer.
15.2.6.4 Leldlng deur AKF ten opsigie van salarlsadministrasle
15.2.6.4.1 Dear kan wel geredonoer word dat die leiding
nie noodsaaklik is nie, veral as die beginsel van stork
differonsiëring aanvaar word.
Elke gemeento sal dan in elk geval verantwoordelik
woes om eio strukture to skep.

15.2.6.5.1 Daar kan soker goredeneer word dat die
probloem nie dikwels sal voorkom nie, omdat langverlof
nie van eon werkkring na ‘n ander oorgedra kan word nie
en ‘n maksimum van 30 dae opgeloopte verlof by
diensbeöindiging uitbetaalbaar is.
15.2.6.5.2 Dit sal egtor afhang van hoe difforensiöring
geImplementeer word. As gemoentos stork kan afwyk
van besteande riglyne, is daar ook ‘n moontlikheid dat ‘n
leraar so vergoeding by dieselfde gomeonte drasties
gewysig ken word.
15.2.7 Modelle vir dlfferensl~rlng
Differonsi~ring kan in die kerk so opset wissel van enkele
alternatiewe, dour differonsiöring op rings- of sinodevlak,
tot by die punt wear elke gomeente ‘n eio traktementskaal
en toelaes kan ontwikkel en gebruik.
Vir die doeleindes van hierdie voorlegging sal slegs
aandag gegee word aan die model wat dour die AKF
oorweog is en ander moontlikhede hieruit voortspruitend.
15.2.7.1 Medlaanskaal

15.2.6.4.2 As dear egter net enkele alternatiewe gebied
word (byvoorbeold soos in 2.7 onder bosproek) sal dit
riglyne net baio meer ingewikkeld meek.
15.2.6.4.3 Geoordeel aan die getal oproope wet ontvang
word nadat die riglyno jaarliks uitgestuur is, is daar tog
‘n behoefte daaraan.
As dear heeltemal weggedoon word met die riglyne sal
daar ‘n baie grotor verantwoordelikhoid op die plaasliko
saakgelastigde oorgaan om op die hoogte to kom en bly
van statutére veranderinge (byvoorbeeld inkomsto-

Korf

I

Onderste kwartiel
Huidige 7,6% 1,2% I Werklike
Skaal I
Styging %

_______

I

1990/91

-

I

1
22200
2
23880
3
25560
4
27240
5
28920
6
I 30600
7
I 32280
8
I 33960
9
j
36000
10
38040
11
I 40080
12
j
42120
13
I 44160
14
I 46200
15
I 48240
Gemiddold

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

23,880
25,560
27,240
28,920
30,600
32,280
33,840
35,400
37,260
39,360
41,280
43,200
45,120
46,920
48,840

I
I
I
I

I
I
I
I

15.1
14.1
13.1
12.3
11.6
10.6
9.7
9.7
9.3
8.5
7.8
7.1
6.3

117%
I
I
I
I

I

I
I
I
I
~ I

Die AKF hot in ‘n stadium ‘n modiaanskaal oorweeg met
‘n boonsto en ondorste kwartiel vir implementoring dour
kerkrade wat moor of minder kan bekostig. Dit sou egtor
steeds perko op die hoogsto en laagsto bedrag plaas.
15.2.1.1.1 Die medlaanskaal met afwyklngs na bo en
onder, is in effek drie afsondorlike skale met 15 korwe elk.
‘n Model van die mediaanvergoeding met kwartiele
gobaseer op die traktementskaal van 1990/91 sou so lyk
(17% op kerf 1 tot 10% op korf 15: 8% atwyking op
kerfbedrag):

Mediaanskaal
10%
I Workliko
I Styging %

~~nste kwartiel
26,4%-18,8%
I Werklike
Styging

-

26,040
27,840
29,640
31,440
33,240
35,040
36,840
38,520
40,680
42,840
44,880
46,920
48,960
51,000
53,040

I
I
I

I

I
I

I
I
j

I
I
I

25.4
24.1
23.0
22.0
21.2
20.4
19.3
19.8
19.0
18.0
17.1
16.1
15.5

I
I
I
I
I
I
I
I
I
i4~ I
1~Z

__________________

28,080
30,000
32,040
33,960
35,880
37,800
39,720
41,640
43,920
46,200
48,480
50,760
52,920
55,080
57,360

I

______________

I

I
I
I
j

I

35.1
34.2
32.9
31.7
30.7
29.8
29.0
29.3
28.3
27.4
26.6
25.6
24.7

a2~.
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Omdat dit hier slegs gaan om die beginsel van die
model, is die syfers gerieflikheidshalwe in die berede
nering behou.
15.2.7.1.2 Sekere probleme met betrekking tot die imple
mentering van die model in die praktyk word voorsien,
byvoorbee Id:
*

1 Word die riglyno vir aanstelling op ‘n ken bohou
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staan nie, kan heolwat eenvoudiger as met drie skalo
roaliseer as die bestaande skaal behou word en daar nio
by die niglyno vir plasing op ‘n kerf gohou word wat tans
neergelê is nie.
*

4 ‘n Kleiner verhoging en aenstelling op ‘n laer kerf kan

bereik word dour kleiner korwe bo-aan korf 1 by die skaal
to voeg en die intorvallo tusson bostaando kerwe to
verandor.

soos deur die Algemene Sinode noergolê?
Indien wel, word die gomeente beperk tot die drie
alternatiowo wat vir daardio kerf gegee is.
Uit die syfers wat goodgokour is vir 1991/92, blyk dit dat
die gedagte was dat die “middolskaal” die normskaal
sou wees. (Met ander woorde wat gebruik sou word as
daar net een skaal sou woes.)
As kerf 15 as voorbeeld gebruik word. kan gosion word
dat die keuse vir ‘n gomoonte wat wil bespaar, lê tussen
‘n verhoging van R50,00 per maand (minimumskaal) of
R400,00 per maand (middelskaal). Die gomoonto sou
dalk nie die R400,00 kon bekostig nie, maar sou na alle
waarskynlikheid meer as R50,00 wou gee.
Indion die riglyne nie meer geld nie en enige ken gekies
kan word, word die drie skale eintlik eon skaal met 45
kerwe en kan die traktoment na willekeur verander word.
*

2 As die riglyno geld, kan ‘n kerfverhoging vir ‘n loraar

wat byvoorboold volgons die middelskaal vorgood word,
“verskuif~ word na die minimum skaal?
lndien nie, dien die laer skaal eintlik geen doel in terme
van besparing by salarisverhogings nio.
indien wel. goon die volgende kerf in die laor skaal die
gemeente bind tot salarisvermindering of ‘n onbedui
dendo verhoging.
In goval van ‘n 5% alqemeno aanpassing sal kerf 15
die minimum skaal R5i 280 boloop. ‘n Leraar op
14 van die middelskaal wat dan op kerf 15 van
minimum skaal goplaas word, sal ‘n verhoging
R280,00 per jaar of 0,5% ontvang.

van
kerf
die
van

15.2.7.1.3 Die vraag kan ook govra word wat met die drie
skalo bereik word wat nie met die huidige een skaal
beroik kan word nie.
Met besparing of bekostiging as uitgangspunt, is daar
basies die volgende moontlikhede ter sprake:
*

*
*
*

*

1 ‘n Leraar wat reeds besoldig word kan:
geen verhoging ontvang nie;
‘n kloiner verhoging ontvang as wat die niglyn bepaal;
‘n verlaging in salaris aanvaar.
2 ‘n Leraar kan op ‘n laer kerf aangestel word as wat

die niglyn voorskryf.
*

3 ‘n Verlaging in salanis en om goon verhoging toe to

(Daar kan ook groter kerwe onder kert 15 ingevoeg word
as daar ‘n behoofte aan hoör besoldiging is.)
15.2.7.2 Byvoeglng van kerwe ean die ondarpunt van die skaal
en verandering van lntervaiie
Hierdie moontlikhoid kan sommigo van die probleme wat
met die drie skalo voorsion word, uitskakol. Dit skop
egtor ook problomo van sy eie.
15.2.7.2.1 Eerstons kan ervaring as kriterium vir aanstel
ling op ‘n bopaalde kerf nie moor gobruik word nie, omdat
die uitgangspunt is dat die gemoonto ‘n kouso moot
uitoofen in die hg van hulle finansios. Die skeal sal ‘n
“oop” skaal moot woos waaruit die loraar en korkraad dan
op ‘n aanstelhingskorf binno die skaal ooroonkom.
15.2.7.2.2 Verhogings sal nie noodwondig volgons onkol
kerwe toogokon hoof to word nie. Die gomoonte wat ‘n
hoör vorhoging wil toostaan, kan korwe oorslaan. Die
leraar on kerknaad sal in so goval op ‘n verhoging moot
ooreenkom.
in die praktyk kan dit botekon dat ointlik net die minimum
aanstellingskerf nie onderhandolbaar is nie.
15.2.7.2.3 Hierdie bonadoning Iaat yin die gomoonte h~ol
wat ruimte in tenmo van bekostigbaarheid, maar voorsien
weinig sekunitoit yin die loraar waar hy nie bereid gaan
woos om stork to boding yin sy vongooding nie.
Dit kan loi tot die bonadoling van die leraar dour die
gebruik van sy vorgooding as ‘n “makhike opsio” om to
bespaar, waar daar oerder gokyk bohoort to word na
moor kreatiowo oplossings yin die probloem. (Byvoon
boold dour die stimulering van dankofforbydraos en die
moor doeltroffonde insamoling daanvan of bopenking van
andon administratiewe uitgawos dour middel van betor
organisasio.)
15.2.7.2.4 Die grotor gotal kerwe in die skaal sal tot govolg
he dat, waar slegs enkel korwo as vorhoging toegestaan
word, ‘n leraar baie longer gaan noem om die hoogste
ken to bereik.
15.2.7.2.5 In die oenvormige beroepebrief sal die
gedeeltes ton opsigte van traktomont, diensbonus on
roistoelae wat tans lees “...wat nie mindor sal woos as
die aanbovolo skaal van die Algemono Sinode nio.”,
“...minstens 9008 aanbevoel dour die Algomene Sinode.”
en “...wat nie minder sal woos as die bodrag wat die
Algemeno Sinode aanbovoel nie...” vervang moot word
met byvoorbeeld “...soos met die gomeento ooreon
gekom.”
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15.3 GEVOLGTflEKKING
15.3.1 Die instel van ‘n gedifferonsieerde traktement
skaal vir predikante blyk voor- en nadele to he.
Die voordele word hoofsaaklik dour die workgewer
verkry deur ‘n verligting van finansiële druk.
‘n Indirekte voordeel vir die werknemer is die beveiliging
en groter beskikbaarheid van werksgoleenthede.
15.3.2 Die nadele hot groter botrekking op die work
nemer in die vorm van moontlike swakker diensvoordelo.
Die nadeel vir die werkgewer is meer indirek in die vorm
van ingewikkelder administrasie on ‘n grotor verantwoor
delikheid as gevoig van ‘n gebrek aan duidelike riglyne.
15.3.3 Differensiering kan in die kerk so opset onigiets
betoken van afsonderlike vergoedingstrukture vir elke
gemeente tot ‘n geringe afwyking van die bestaande
stelsel.
Indien die proses nie bestuur word en sekere riglyne
gogee word nie, kan dit spontaan ontwikkel in die rigting
van eie strukture vir elke gemoente.
15.3.4 Meer as een skaal of ‘n aansienlik verlongde
skaal kan as riglyn oorweeg word, maar ‘n eenvoudiger
oplossing kan woes om die bestaande skaal to behou
en gemeentes wat werklik problome hot vry to stel van
die riglyne ten opsigto van kerftoekennings vir aanstel
ling en verhogings wat tans dour die AKF neorgele
word. (Die ring kan in so geval toesig neem oor die
onderhandeling van ‘n nuwe ooreonkoms.)
15.3.5 Om die praktieso voor- on nadole to oorweeg sal
‘n baie duidelike boeld verkry moot word van die
omvang van die behoefte aan differensiering, streeks
verskilie in hierdie verband en die moontlikheid van
verskillende hanteringswyses. (Die een sinode kan dalk
oor die fondse beskik om ‘n subsidieskema in te stel en
dit verkies, ‘n ander nie.)
Met die geografiese verspreiding en diverse omstandig
hede van gomeentes van die Ned Gerof Kerk kan die
oplossing vir eon dalk bloot groter probiemo vir die
ander skep.
15.3.6 Die hantering van pensioenvoordele vir predi
kante sal ook eers die nodige aandag moot kry.
Tans word die loraar so pensioenbydrae steeds boreken
op sy ouderdom wanneer sy salaris verlaag word.
Dit betoken dus dat sy inkomste verminder terwyl sy
pensioenbydrae vorhoog.
15.3.7 In die hg hiervan sal dit dalk loon om vir die
interim ‘n oplossing to probeer vind wat die moos
kritieke behoeftes aanspreek, sonder om ingrypond aan
die stelsel te verander.
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15.3.7.1 Die stelsel kan behou word soos wat dit is, torwyl
gemeentes toegeiaat word om (onder toesig van die ring)
die riglyne vir besoldiging te ignoreer waar daar geen
ander moontlikhoid is nie.
15.3.7.2 ‘n HOop skaal” vir gebruik in die geval van
aansoeke om noodadministrasie kan as rigiyn aan
gemeentes deurgegee word, om te verhoed dat nuwe
ooroenkomste drasties afwyk van bestaande riglyne en
dat daar tog ‘n mate van struktuur behou word waarop
later voortgebou kan word as die steisel in geheel
gewysig moot word.
Dit hot ook die voordeel dat daar in die praktyk ‘n
infaseringsfase geskep word. Vir ‘n tydperk gaan slegs ‘n
aantal gemoontes met werklik onhanteerbare probieme
van die alternatief gebruik maak.
Die normale probleme wat met enige stelselwysiging
gepaard gaan, kan dan op relatief kieiner skaal
geldentifisoer en uitgesorteer word. Sou dit later besluit
word dat die stelsel wel verander moot word, is daar
reeds hoelwat inligting uit die praktyk beskikbaar.
15.3.8 Leraars behoort deeglik beskerming teen wan
besoldiging to geniet wanneer ringe hulie toesighou
dendo funksie na behore uitoefen. Die wet op regverdige
arboidspraktyke
moak
ewe-eons
genoegsame
voorsiening vir beroeping op enige ongeldige behandeling.
Die AKF doen jaarliks navorsing oor vergoeding met die
oog op die predikante in Algemene Sinodale diens. Die
reglemente vir die Algemene Kommissie vir Fondse maak
voorsiening daarvoor dat die resultate van hierdie
navorsing as advies boskikbaar is.
15.4 AANBEVEUNG:
Die Algemene Sinode beslult
15.4.1 DIe besluhte van die Aigemene Slnode 1982 aengeande
die “vergoeding aen predikante”, soos vervat in punt 15.2.1.5.2
van hlerdie versiag en wet verwys na punte 4.4.5.2 tot 4.4.5.2.6
(Agenda 1982 p 325-326; Handellnge 1982, bI 1093) word herroep.
15.4.2 DIe beglnsei van gedifferensleerde vergoeding vir diens
gelewer word goedgekeur.
15.4.3 Vergoeding van Ieraars word deur sinodes self vasgestei.
15.4.4 Sinodes mag gebrulk maak van reglement 12 punt 3.5
wanneer hulle ‘n vergoedingspakket oorweeg.
15.4.5 Regiement 12 punt 3.5 word SOOS voig gewysig: “Gee op
versoek van slnodes advies in verband met die vergoe
dingspakket van Ieraars”.
15.4.6 Die Trustees van pensloenfondse besiult oor die
kontribusies wat aan die pensioenfonds betaaI word.
15.4.7 Die sinodes word versoek om verwysings In beroeps
briewe dat ieraars voigens Aigemene Sinodale skaai vergoed
word, te skrap.
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16. DAGGELDE TYDENS DIE ALGEMENE
SINODE

word en op die begroting geplaas to word.
17.4 AANBEVEUNG

Die Tydelike Kommissie vir Fondse sat ‘n aanbeveling
aan die vergadering voorlé.

17. FINANSIëLE ADMINISTRASIE

Die Algemene Sinode besiult:

17.1 Probieemsteiiing

17.4.1 Dank word betuig teenoor die Saakgeiastigde en die Ned
Geref Kerk van Transvaai vir die bekwame wyse waarop die
finanslële administrasie van die Aigemene Sinode gedoen word.

Deur die jare is die Saakgelastigde en die Ned Geref
Kerk van Transvaal betas met die finansiêle admini
strasie van die Aigemene Sinode.

17.4.2 Jaariiks word begroot vir die werklike kostes van die
administrasie wat namens die Algemene Sinode deur die Ned
Geref Kerk van Transvaal gedoen word.

Die formule waarvolgens ‘n vergoeding vir hierdie diens
bereken is, is gebaseer op ‘n administrasieheffing van
3,5% op sommige vasgestelde uitgawe-items op die
begroting en 6% op beleggings. Dit hot egter geblyk
totaal ontoereikend to wees. Indien met hierdie
ooreenkoms voortgegaan word, sou dit beteken dat
Transvaal die Algemene Sinode met ‘n addisionele
bedrag subsidieer.

17.4.3 As ultgangspunt vir formuiedoeleindes die Algemene
Kommissle vir Fondse Jaarilks die werkilke kostes as
administrasieheffing vasstei, gebasseer op die ultgawe-items
van Rekenmeesterswerk, Tlkster, Ouditkoste, Regshuip, Reke
naarkoste, Saiarisfokus en Administratlewekoste.

17.2 BeoordeIin~
Die Algemene Kommissie vir Fondse het besluit dat
werklike kostes as basis van vergoeding vir dienste
gelewer as meetbare faktor bereken moet word. Die
vraag is dus watter dienste sou die Algemene Sinode
moos inkoop om sy boekhouding on die administrasie
van Fondse to behartig.

18. AFTREDE MNR GJJ DU TOIT
18.1 Mnr GJJ du Toit, Saakgelastigde van die Ned Geref
Kerk van Transvaal, hot op 1 April 1994 na 32 jaar diens
aan die kerk afgetree. Hy hot hom op die gebied van
administrasio en finansies onderskei on het in hierdie
verband waardevolle dienste aan die Algemene Sinode
gelower. Hy sal onthou word vir sy ywer vir die
pensioenfondse van die kerk, sy innemende persoonlik
heid, lojaliteit on Iiefde vir sy kerk.
18.2 AANBEVEUNG

17.3 Gevoigtrekklng
Die werkiading van die omvang van die Algemone
Sinode betoken dat die minimum behoeftes vir die
instandhouding van die diens vereis sekere dionste wat
‘n kostefaktor meebring. indien dienste ingekoop sou
word, sou die volgende kostefaktore as basis van
berekening gebruik word: Rekenmeester, Tikster,
Ouditkoste (Ekstern en intern) Regsadvies, Rekenaar
koste, Saiarisfokus en ‘n kierk.
Werklike koste vir diens aan die Algemene Sinode dour
hierdie behoeftefaktore behoort jaarliks verreken to

Die Aigemene Sinode besluit:
Mnr GJJ du Toit, voormaiigs Saakgeiastigde van die Ned Geref
Kerk van Transvaai, word hartilk bedank vir sy getroue en iojaie
dienste aan die Aigemene Sinode. My word ‘n aangename aftrede
toegewens.
Die Algemene Kommissie vir Fondse vertrou dat die work
wat gedoen is bevredigend afgehandel is.
PS STRÜMPFER (Voorsitter)
AJ SCHERRER (Skriba)
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A12 ALGEMENE KOMMISSIE VIR
SENDING EN EVANGELISASIE
A. OPDRAGTE VAN D~E ALGEMENE
S~NODE

Dlakonoat oor ke~1grense heen hot to doen met berm
hartigheidsaangeleenthede soos armoede, geregtighoid,
sosiale verhoudinge, maatskaplike wantoestande, ens.

1, ~NTERKERKLDKE HULPVERLEMNG
1.2.4 Die AKDB en AKSE hot toe besluit
1.1 Opdrag
1.2.4.1 dat Interkerkiike hulpverlening voorlopig by AKSE bly;
1.1.1 Die Algemene Sinode besluit:
“lnterkerklike hulpverlening is ‘n normals diakonia binne
die liggaam van Christus maar mag nie sending vervang
of verdring nb.
Kerkrade, ringe en sinodes moot kanalo skep waardeur
ooreenkomste vir interkerklike hulpverlening binne die
familie van Ned Geref Kerke aangegaan kan word.
Sinodes behoort duidelike riglyne vir ‘n beleid van
interkerklike hulpverlening neer to Iê.
Die kundigheid en ervaring van die sendingkommissie
op die terrein behoort erkon en gebruik to word.~
(Hand AS 1990, bI 655/15.4.2)

1.2.4.2 dat dlakonaat oor kerkgrense heen by die AKDB
tuisgebring word, en dat dit in die voorsienbare toekoms
in oorleg met AKSE bohartig sal word;
1.2.4.3 dat die AKDB by die ASK sal rapporteor dat hy na
deeglike besinning on in oorlog met AKSE problems
ondervind om die besluite van die Algemene Sinodo in
verband met lnterkerklike Hulpverlening uit to voer;
1.2.4.4 dat die ASK versoek word om aan die AKDB en
AKSE opdrag te gee om die Algemene Sinode van 1994
to adviseer oor ‘n uitvoerbare beleid ten opsigte van
lnterkerklike Hulpverlening.
1.2.5 Die ASK hot die versoek toegestaan en hot so ‘n
opdrag gegee (Notule ASK 5 Nov.1991, bl 155/9.2.3).

1.1.2 Die Algemene Sinode besluit
~dat interkerklike hulpverlening eintlik op die
werkstorrein van die AKDB geleê is en gevolglik
hoofsaaklik die verantwoordelikheid van die AKDB is;
dat in hierdie hulpverlening met die AKSE saamgewerk
word;
om sinodes to versoek om hulle work volgens hierdie
riglyne te herverdeel.”
(Hand AS 1990, bI 655/15.4.2>

1.2.6 Die Skakelkommissie van die AKDB en AKSE hot
op 15 September 1993 die volgonde standpurite ingo
neom, wat vervolgens dour die AKDB en AKSE
goodgekeur is, en nou aan die Algemene Sinode vir
goedkeuring voorgelé word.
1.2.7 AANBEVEUNG
DIe Algemene Slnode besluit:
1.2.7.1 interkerkllke hulpverlenlng val primer onder die sorg van
die Kommlssle vlr Sending en Evangelleasle.

1.2 Werkswyse
Motivering
1.2.1 AKSE hot op sy eorste vergadering in 1991 kennis
geneem dat verskeie SKSE’s nb kans sien vir die
implementering van besluit 1 .1.2 hierbo van die
Algemene Sinode nie.
1.2.2 In gosprekke met verteonwoordigers van die
AKDB hot dit geblyk dat die AKDB ook problems met
die uitvoering van die besluit van die Algemene Sinode
hot.
1.2.3 Na onderlinge oorlegpleging hot die AKDB en
AKSE besluit om to onderskei tussen “Interkerkilke
Hulpverlening” en “Diakonaat oor die kerkgrense hoen”.
interkorkilke hulpbetoon iê op die terrein van die
onderskeie kerkvorgaderinge on is veel wyor as die
diens van barmhartigheid. Intorkerkilke hulpbetoon kan
dour middel van skriftelike ooreenkomste/ondernemings
geskied, by ten opsigte van ‘n Ieraarspos. Dit kan ook
die terrein van sending, jeug, opleiding, ens. dek.

• Die opbou van jong kerke funksioneer vir ‘n lang tyd as
‘n verlongstuk van die sendingaksies waaruit die kerke
geboro is. Daarom kan die verband tussen interkerklike
hulpveriening en die sending nie skielik verbreek word nie.
*

Die ondervinding en kennis van die kommissies vir

sending en evangelisasie, gepaard met die vertroue wet
hulle in die meeste gevalle van die kant van die jong
kerke geniet, pleit hiervoor.
*

Die feit dat steun aan die jong kerke ‘n stork

sendingelement bevat omdat die opbou van die jonger
kerke ook hulls eie sending- en evangelisasietaak ten
goede kom, maak dit sinvol dat hierdie Kommissio vir
interkerklike hulpverlening verantwoordelik bly.
1.2.7.2 in die gesamentllke aksies van kerke geskiod dear
spontaan ‘n stuk lnterkerkllke hulpverlenlng waarby die
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Kommissie vir Sending en Evangeilsasie nie noodwendig
betrokke Is nie. Hier word gedink ean skakeiing tussen
Jeugkommissies en kommissies vir Diens van Barmhartigheld.

2.4 Ter uitvoering van die besluit van die Algemene
Sinode is die memorandum met die ter saaklike inhigting
aan SKSE’s boskikbaar gestel.

1.2.7.3 In die hantering van interkerkilke huipverienlng moet

3. SAMEWERKUNG MET ANDER KERKE OP D~E
SEND~NGAKKER

sendingkommissies In gedagte hou dat hierdie aspek net ‘n
deal van hulie teak is. Die hooftaak biy steeds om te streef na
die uitbou van die koninkryk van God in die wêreid. In die
praktyk ken interkerkiike hulpverienlng goedskiks deur ‘a
subkommissie hanteer word. Wear die situasie dit noodsaak,
ken die advies/huip van die Kommissie vir Diens van
Barmhartigheid of Skakeikommlssies ingeroep word.
1.2.7.4 Wear Interkerkiike huipveriening die subsidiëring van
leraars- en evangelisteposte raak, of die oprigting van geboue,
behoort formeie ooreenkomste tussen die betrokke partye
gesiuit te word. Hier tree die sendingkommissles adviserend
op.

2. CHR~STEUKE PRDVAATSKOLE
2.1 Opdrag
“Die ASSK kry opdrag om ondersoek in to stel na die
moontiikheid van die stigting van Christelike privaatskoie
en die inhigting aan die SSK’s beskikbaar to stel.”
(Hand AS 1990, bi 656/17.3.1.3)
2.2 Uitvoering
iniigting is ingewin by die VCHO, die AJK en die iKOO,
en daar is ook gekyk na die Wet op Nasionale
Onderwysbelsid Nr 39 van 1967.

3.1 Opdrag van die Aigemene Sinode
“Met die oog op die onvoltooide sendingtaak (Kerk en
Sameiewing, par 241) en die koninkryksbenadering
onderstreep die Algemene Sinode opnuut die duidelike
opdrag van die Koning van die Koninkryk om die
evangelie van verlossing to verkondig en die nood van
mense to verlig. Vir die doel is die sameworking van
kerke nodig om die omvangryke taak effektief aan te pak.
Die Algemene Sinode dra dit due aan die Algomene
Kommissie vir Sending en Evangoiisasie op om koör
dinerend leiding te gee
-

*

sodat die familie van Ned Geref Kerke binnelands op

sinodale, rings- en gemeentelike en selfs op individuele
lidmate-vlak aandag aan die onvoltooide sendingtaak kan
gee;
*

sodat in broëre Afrika-verband die familie van Ned

Geref Kerke saam met die susterskerke met onderlinge
hulpverlening die evangeiie in al sy konsekwensies kan
verkondig en implementeer;
*

sodat vanuit die perspektief van ‘die hole wéreld’ en

Verder is ook aan bykomende onderwysmodelie aandag
gegee.

‘alle mense’ die kerke van Gereformeerde belydenis die
buitoiandso sending waar die deure nou oopgaan sal
betree met groot goioof en toewyding.”
(Hand AS 1990, bl 653/net na 6.3.2.3)

2.3 Gevoigtrekkings

3.2 Werkswyse

AKSE hot tot die volgende gevolgtrekkings gekom:

AKSE het navraag by die indiener van die voorstei by die
Algemene Sinode gedoen en hot in antwoord daarop ‘n
deoglik uitgewerkte memorandum ontvang. AKSE hot dit
behandel, en hot besluit om soos volg hieroor to
rapporteer:

2.3.1 Vanweë die vloeibare toestand in die onderwys
tans, is dit nie moontlik om praktiese riglyne vir die
stigting van Christelike privaatskole to gee nie.
2.3.2 Die Kommissie steun die standpunt van die AJK
dat die kerk alleenlik skole in buitengewone
omstandighede oprig, by as die staat die onderwys
verwaarioos, in sendingvelde of as die staat die
Christelike godsdiens verloën.
2.3.3 Die kerk vra
2.3.3.1 dat daar in staats- of staatsondersteunde skole
ruimte vir Christelike onderwys sal wees;
2.3.3.2 dat daar genoegsame staatsubsidie vir skole sal
woes;
2.3.3.3 dat ‘n hoö standaard in alTo skole gehandhaaf
word.

3.3 Bevindinge
3.3.1 Samewerking: NG Kerkfamiiie binnelands
3.3.1.1
Met die ondorsoek na die Onvoltooide
Sendingtaak wet iSWEN gedurende die tagtigorjare
gedoon hot, hot hierdie saak pertinent onder die aandag
van die sinodes gokom.
3.3.1.2 iSWEN is gevra om ‘n ondersoek na die skynbare
afname in sendingbolangstelling to doen. Die doogliko
vorslag hioroor is aan SKSE’s boskikbaar gestel om
daarmeo na gooddunko to handel (in pt 4 word vorder
hieroor gohandel).
3.3.1.3 Daar bostaan skakelstrukture op sinodale, rings
en gomoontoviak. in die Wes-Kaap hot daar eon
Kommissie vir Gotuionisaksie met die NGK, NGSK,
NGKA en die RCA tot stand gekom.
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3.3.1.4 AKSE het besluit dat oplossings gevind moet
word vir die gebrekkige samewerking wat tans bestaan.

Die FederaTe Raad van NG Kerke vervui ook in hierdie
samewerking ‘n koördinerende funksie.

3.3.1.5 Op sy vergadering van 1992 het AKSE ook
besluit om ondersoek te doen na die moontiikheid om
AKSE en die sendingkommissies van die ander lede van
die Ned Geref Kerkfamiiie te integreer deur regie
mentswysiging by aT vier hierdie kerke.

Die Aigemene Sendingregioment bepaai die struktuur van
die aksie.
3.3.3 Ekumeniese samewerking op piaasiike viak

3.3.1.6 AKSE het hieraan uitvoering gegee deur

Sover moontiik moet ekumeniese sameworking tussen
verai Protestantse kerke op piaasiike viak aangemoedig
word.

die sendingkommissies van die ander kerke te nooi
om elk ‘n verteenwoordiger te stuur om die vergaderings
van AKSE op koste van die betrokke kerk en in
adviserende hoedanigheid by te woon;

3.3.4 Samewerking ten opsigte van Wereidsending

*

‘n gesamentlike konferensie oor “die missionére
gemeente” saam te beplan, waar oor die vereniging
van die Ned Geref Kerkfamiiie se strukture vir sending
besin is;

Die Aigemeno Sendingregiement gee rigiyno vir die
sameworking met ander kerke en sendingorganisasies.

*

Die volgende besluit is hier geneem wat deur AKSE
goedgekeur is:
“Die konferensie wys ‘n voortsettingskomitee aan wat na
aT die aspekte van die strukturele vereniging van die
Ned Geref Kerkfamiiie so getuienisfunksies moet kyk.
Die komitee neem die feite voor die konferensie, die
besprekinge wat hier gevoer is, die vordering wat hier
gemaak word en die noodsaaklike feite wat nog ingewin
moet word, in ag. Die komitee stel ‘n riglyn op vir ‘n
samekoms van afgevaardigdes waar binnekort aan
uitstaande kneipunte aandag gegee en op die
vereniging van ons getuienisstrukture ooreongekom kan
word.”
*

aangesien die proses van eonwording vir AKSE ‘n

hoe prioriteit is, SKSE’s te versoek om nie alleen self
ten nouste met die sendingkommissies van die sinodes
van die ander kerke saam te work nie, maar om die
ringo en gemeentes to versoek om dit ook to doen.
3.3.1.7 AANBEVEUNG
Die Algemene Sinode besiult om, in die Hg van die vorige
Aigemene Sinode se besiuit oor groter sigbare eenheid van die
Ned Geref Kerkfamiile, die besiuit van AKSE rakende die
vereniging van die sendingstrukture van die Ned Geref
Kerkfamilie goed to keur en sodoende die sendingkommissies
van die Ned Geref Kerkfamiiie aan te moedig om so gou as
moontiik tot die struktureie vereniging van huile
werksaamhede oor te gaan.
3.3.2 Samewerking NG Kerkfamiiie: Afrika
Goeie samewerking bestaan steeds tussen die betrokke
sinodes van die NG Kerk en die kerko in Zimbabwe,
Maiawi, Zambiè, Botswana, Namibië, Mosambiek en
Swaziland waarmee huiie verband het. Die kerke hot
vrymoodigheid om huiie behoeftes aan workers en
finansios aan die sinodes voor to iê, wat dan na vermoë
huip verieen.
Bande met die kerke in Nigorie en Kenia word ook
verstewig.

Daar is verskeie sendeiingo wat langs die wog as
sondelinge van die NG Kerk in diens van gekeurde
sendingorganisasies op die terrein van wêreidsending
besig is.
SAAWE verieen nuttige huipdiens in die skakeiing met
sendingorganisasies met die oog op wêreidsonding.

4. BETROKKENHEID VAN LIDMATE BY DIE
SENDING
4.1 Opdrag van die Sinode
4.1.1 “Die Aigemene Sinode versoek sinodes, ringe en
korkrade om huiie steeds te beywer om sovoei moontiik
van die iidmate betrokko by die sending te kry.
4.1.2 “Die Aigemene Sinode neem kennis dat daar weens
die Sendingjaar en sendingkongres 1988 van tyd tot tyd
iidmate is wat huiie persooniik aanbied asook gemoentes,
ringe en sinodes wat in kerkverband besiuit om betrokko
te raak by wêroidsending.
4.1.3 “Die Sinode versoek die AKSE om ‘n studio to maak
van verskiiiende moontiikhede (dws woo, middoie en
kanaie) vir betrokkenheid van individueie iidmato asook
die kerkverband by wOreidsending. Die AKSE word
versoek om rigiyne hieroor aan sinodes dour to stuur.”
(Hand AS 1990, bi 653/8)
4.2 Werkswyse
4.2.1 AKSE hot iniigting vir voornemende kort- en
iangtermynsendeiinge in pamfietvorm gereed gemaak en
aan SKSE’s beskikbaar gestei.
4.2.2 Dioseifde is gedoen ten opsigte van riglyne vir die
betrokkenheid van lidmate on gemeentes en die kerk
verband by Wêreidsending.
4.2.3 AKSE hot ook vir ISWEN gevra om navorsing to
doen oor sendingbeiangsteiling in die Ned Geref Kerk:
lyk dit net so, of is daar ‘n dating in beiangsteliing in die
sending?
Prof JJ Kritzingor hot ‘n deeglike stuk navorsing gedoen.
Die resuitate van die werk is aan SKSE’s beskikbaar
gestel.
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4.3 Gevoigtrekkings van die navorsing
4.3.1 Hoedanig Is sendingbeiangsteiiing In die Ned Geref Kerk?
Die sendingbelangstelling is maar laag. Dear is wel nb
‘n vergelykende maatstaf om dit aan te meet nie, maar
die absolute maatstaf sou natuurlik die algemeen
aanvaarde teologiese waarheid kon woes van “elke
Christen is ‘n sendeling”. Mense wat selfs maar erken
dat hulle nie entoesiasties oor sending is nie, bring mee
dat die kerk nie op standaard is nie, maar moor nog: dit
bring hulle eie Christenskap in die gedrangi
Ons ken ook nie help nie om die gevoel te he dat die
sendingbolangstelling in werklikheid selfs nog laer is as
die persentasies wet uit hierdie opname na yore gekom
hot. As dit waar is dat foitlik almal aanvaar dat sending
(onder andere) ‘n Bybelse opdrag is, sal die res
pondente geneig wees om hulle sendinggevoel meer
rooskleurig voor te hou as wat dit in werklikheid is.
indien dit wel gebeur het, baar die situasie nog meer
kommer.
4.3.2 Wetter faktore bemnvloed sendlngbelangstelllng in die
Ned Geref Kerk?
Ons hot aan die begin gemeld dat ons drbe hipoteses
wou toots. Ons het verwag dat (1) die geestelike stand
van die lidmate, (2) die ingoligtheid van die lidmate, en
(3) die politieke standpunte van die lidmate hulle
houding oor die sending sou beInvloed.
Daar is nie voldoendo gotuienis dat sendinginiigting as
sodanig menso se koppe draai nie. Inligting oor en
begrip van die sending is sekerlik belangrik, en dit
beteken baie vir sendingmense, maar dit speel
waarskynlik nie so ‘n sterk motiverende rol nie.
Belangstelling in die sending, en ‘n gebruikmaking van
inligtingsbronne is waarskynlik eerdor die gevoig van ‘n
vorige oortuiging as dat dit nie oorsaak van die
sendingbelangstelling is.
Mm twyfol ken egter daaroor bestaan dat ‘n oortulgde
Christeilke getulenis die grondliggende faktor is wet
iemand in ‘n “sendingvriend” verander. Hoe meer ‘n
gelowige deelneem aan geostelike aktiwiteite, hoe
groter word die oortuiging en deelname aan sending.
Die gevolgtrekking kan nie ontkom word nio dat die
sondingbetrokkenheid eintlik die belangrikste maatstaf is
van geestelike lewe in die gemeente.
Net so onrusbarend was die duidelike verbande wet
tussen swak sendingbelangstelling en sekere poutleke
benaderings gevind is. Daar is ‘n bepaalde mentaliteit by
lidmate wat sterk ooroonkomste met sekere politieke
denkrigtings toon wet hoog korreleer met ‘n weerstand
teen die sending. Dit gaan ook gepaard met ‘n sekere
onwilligheid om mense to aanvaar en oop vir ander te
wees.
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‘n Aantal aspekte van die bediening in die gemeente hot
stork na yore gekom as terreine wat goeio gevolge kan
he. Nie een daarvan is werklik nuut nie, en geen van
hierdie gevolgtrekkings ken waarskynlik as verrassings
bostempel word nio, maar dit meg lonend woes om tog
weer daarop kiem to lé.
Die eerste is die gereelde sendingprediking. Dear was
werklik ‘n opvallende vorskil tussen die reaksios van die
lidmato komende uit gemeentes wear “gereeld” oor die
sending gepreek word, en die ander wear dit net at en
toe, of selfs nooit gebeur nie.
Hierdie gereelde
sendingprediking is netuurlik ‘n refleksie van die
oortuigings en entoesiasme van die predikant. Eintlik is
dearmee weereens bewys dat dit die voorbeeld is wet
trek, meer as die woordo wat wek.
Die geesteIIke bedrywighede in die gemeente is ook van die
grootste belang. Goloofsekerheid lei gewoonlik tot moor
gereelde kerkgang; dit lob dikwels ook tot bnskakeling in
Bybelstudiekringe; en sulko mense is veel moor
sendinggemotiveerd en -betrokko. Werklike gemeente
bou gaan gepaard met sendingbelangstelling! Dit is good
om to weet dat hierdie korrelasie babe duidelik is.
Dit is wanneor gebou word op sodanbge fondamente dat
kontak en betrokkenheId by uitreikaksies sy rol spool, en
nie andersom nie. Daar is nie afdoende bewys dat dbt die
kontak met anderskleuriges as sodanig is wat ‘n
sendingywer opwek nie, al is dear ‘n positiewe
korrelasio. Wet wel duidelik blyk, is dat wear hierdie
kontak nio pleesvind nie, dit gepaard gean met swakkor
sendingbelangstelling. Babe moebte moot gedoen word
om ‘n moor ovangeliese gesindhobd van openhobd toenoor
ander monse by die lidmate ean to kweek. Die
sensitiewe behandelbng van die sake wet in Kerk en
Samelowing uitgespel word, ken ‘n groot bydrae lower om
hierdie openheid te bewerk.
4.3.4 AKSE wil graag ‘n verdore punt hier byvoeg. Dit
raak die teologiese opleldIng.
AKSE het onder die indruk gekom van die gebrek aen ‘n
mbssbonêre visie by vole gemeentes. Geweldige klem
word gelê op vole aspokte wet die opbou raak sonder om
in dbeselfdo mate ook die uitbou op die agenda to plaas.
Die AKSE ken nie anders as om tot die gevolgtrekkbng to
kom dat dit ook, onder andore, to make hot met die
toologiese opleiding en vorming van predbkante nie. ‘n
Doktorale verhandeling oor teologiese opleiding in hiordie
vorband meek dan ook die stelling dat teologiese
oploiding sy missionêre visie en passio verloor hot.
4.3.5 AANBEVELINGS

-

-

4.3.3 Wet ken gedoen word om sendlngbelangsteiilng in die
Ned Geref Kerk te verhoog?

4.3.5.1 DIe Aigemene Sinode besiult om sinodes to versoek om
al die ieraars In die kerk op te roep om nog meer gereeld in huiie
predlklng en voorbldding aandag to gee aan die sending en om
die mlssionére dimensie van eike erediens uit te bou en ook aan
die gemeente te verduldeiik. ‘n Handige huipmiddei in die
verband Is prof JannIe du Preez so pubilkasle: DIe Eredlens en
die Sending.
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4.3.5.2 Die Algemene Sinode verweikom die kiem wet In die
Ned Geref Kerk op die opbou van die gemeente gale word, en
wys daarop dat egte gemeentebou gepaard goon met
sendingbetrokkenheld.
4.3.5.3 Die Algemene Sinode versoek die Aigemene Kommissie
vir Teologlese Opleiding em dour middel van die Kuratorla die
misslonére dirnensie van die opieiding noukeurig to monitor.
Kundiges kan hlervoor gekoopteer word.

5. VERSLAG OOR D~E EVANGEUEBED~EMNG
~N D~E ARBE~DSLEWE
5.1 Opdrag
Die Aigernene Sinodo van 1990 hot die voigende besluit
geneorn (Hand AS 1990, bI 705/8.4):
“Die Algomeno Kommissie vir Sending on Evangolisasie
kry opdrag om ‘n omvattendo studio te doen oor die
wese en taak van die kerk se bedioning in die
nywerheid”.
5.2 Die AKSE hot aan hiordie besluit uitvooring gegee
dour die Instituut vir Sendingwetenskaplike Navorsing
(ISWEN) to vorsoek om hierdie studio to ondernoom en
horn met ‘n versiag to bedien.
Wat hier aangebied word, is ‘n verkorto weergawe van
‘n moor omvattende versiag.
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Omdat monso in so ‘n groot mate hulie identiteit vind in
huilo arboid, is daar ‘n groot bohoefte daaraan dat ‘n
gosondo teoiogie van arbeid in die kerk gehandhaaf sal
word. Die voigondo sou onkelo aspekte daarvan woos.
Arbeid is ‘n seen van God. Dour die voorreg van die
arbeid word die mans God so medeworker. Wanneer die
arbeid in die hg van God so Woord, en in afhanklikheid
van Horn, verrig word, is~daar nie sprako van minder- of
meerdorwaardige arbeid nie, want dan is arbeid diens
aan God. Daarom lower arboid ondor Gods soon ‘n
bydrae tot volledige rnenswees. Tog moot nie vorgoet
word nie dat die gawe van menswees ‘n nog moor
basiese soOn is as die arbeid. Sou die arbeidsruimte
dour wattor omstandighedo ook al
vir die mons
toogosluit word, betoken dit nog glad nie dat so ‘n
porsoon so monswaardigheld weggenoem is nie.
-

-

Die arbeid is nie dour God vervioek nie. Die sonde se
vlook tree in wanneer die arboid aan God so heerskappy
onttrok word.
Dan word die arbeidswêreld ‘n
lydingsruimto waarbinno bed aangodoen word. Dit
gebour wannoer die sondigo mens met sy arboid vir God
uitdaag, sy medemens ontmenslik, sy godgogewe
omgowing verwoes... en homseif demoniseor.
Die arbeid is dus ‘n roeping, on die mens is aan God
rontmeestorskap verskuldig. Dit bly ‘n groot verant
woordelikhoid, tosamo met die voorreg. Daarom is die
terrain van die arbeidsetiek besonder beiangrik.

1. 1NLEIDENDE SAKE
1.1.4 Arbeidsetiek
1.1 Begripsbepailngs
1.1.1 Termlnoiogie gebruik vir die werk
Vorskiilendo terme is in die verbede dour die twoo
kommissios van die NG Kerk wat aan arboidsake
aandag gegoe hot, gebruik. Teen die moosto van
hierdie torme kan boswaro ingobring word. Vordoraan
in die vorsiag sal dit duideliker word waarom die term
“Arbeidsbodioning” verkies word. (Sion aanbeveling
5.3.1)

Die werksomgewing stel etioso vrae aan menso waarvoor
hulle nio in die tradisionoio lewonsterrein van die kerk
voorberoi is nie. Die kork is geroepe om kundig
voorligting to gee aan sy manse in die workspiok, maar
ook om otieso vrao aan die bodryf to stoi. Daarom sal die
kork moot beskik oor kundige kommissios (persone) wat
op hiordie terrein die biding kan noom, sodat sowel die
arboidsloiors as die kork hierdie sake prinsipiool en
prakties kan dourwerk. (Aanbeveling 5.3.23)
1.1.5 Ekklesioiogie

1.1.2 Arbeidslewe
Dit is beiangrik dat die arbeidswOroid in sy geheel onder
die loop geneom moot word. Die arbeidslowe siuit nio
aiboen die sokondOro (fabriok)sektor in nie, maar ook die
primêre (landbou en mynwoso) sektor en die tersiOre
(dionsto)soktor.
Daarmoo ondorgaan die skopus van die tradisionobo
worksaamheid van die kork web ‘n ingryponde
verbreding. Die gevaar dat die gospesialiseordheid van
die vrooOro betrokkenhoid kan vorvaag, is wesonlik,
maar prinsipieei kan die arbeidsiewe nie verong word na
‘n enkobo soktor nie. (Aanbovoiing 5.3.2.)
1.1.3 Teologle van arbeid

Tolkens word melding gomaak van die taak van die kerk
in die arbeidsiowe. Wat word hier ondor die begrip “kerk”
verstaan?
In die oorste p10k word hier ‘n uitdaging gestol aan die
kerk in die breO, die hebo kork, die okumenieso kork. Die
arbeidswOreld is ‘n ondoolbare terroin. Die kork as
goheel moot daarby botrokke woos. Die Goroformeorde
uitgangspunt sal ogtor impliseor dat hior in finale
instansie ook en voral aan die plaaslike kork (gemeonte)
godink word.
is dit nou die kork as instituut (soos hy goorganiseor is in
gomoontos, ringo on sinodos, met ‘n bedioning dour
ampsdraers, kommissios en taakgroope) of die kork as
organisme (in die porsoon van die lidmate wat as

219

Christene nie-amptelik en nie-georganiseerd orals
teenwoordig en werksaam is) wat hierdie verant
woordelikheid hat?
Beide gestaltes moat hier
aanvullend gesien word. By die groat saak van die
kerklike teenwoordigheid in die arbeidsiewe, ken nie
maar net volstaan word met ‘ri beroep op die Christene
aldaar nie, net so mm as wat die werk bloat amptelik en
deur ampsdraers gedoen kan word. Albei elemente is
noodsaaklik.
1.1.6 Bedlenlng
Met die term ~bediening~ of “evangeliebediening~ word
uitdrukking gegee aan die gesindheid van diens wat uit
die kerk se betrokkenheid spreek. Verder wil die
evangeliebediening ‘n omvattende benadering aandui,
‘n bekommernis oar die totale welsyn van mense en
hulle amgewing.
1.1.7 Ekonomlese ideologieë
Die arbeidslewe is die slagveld van ekonamiese
ideologieë. Baie dikwels skaar die bestuur en die
werkers hulle by teenoorstaande standpunte. Sekere
teologiese benaderings gaan ult van die standpunt dat
die kerk inderdaad ook moet kies... vir die werkers. Ons
standpunt is dat daar nie vir of teen ‘n bepaalde groep
gekies moet word nie, maar weldeeglik vir die reg en
teen onreg. Al is die oordeel oar wat reg en verkeerd is
in die arbeidsiewe nie altyd ewe maklik nie, meg die
kerk nie daarvan wegskram om elke situasie deeglik
vanuit die Woord te booordeel on profetios aan to
spreek nie. (Aanbeveling 5.3.6)
1.1.8 Armoede en werklooshsid
Daar kan nie oar die arbeidslewe gepraat word sander
am oak aan die verskynsel van werkloosheid, die
eangrypende armoede en gepaardgaande ellende
eandag te gee nie. Tog kan dit nie oak in hierdie
verslag gebeur nie. (Aanbevoling 5.3.12)
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In die pre-industriöle lewe was die huislike en werkslewe
heeltemal gemntegreer. Hierin het die industriêle
Rewolusie groat verandering gebring. Die woon- en
workslewe het twoe wérelde geword. Nie net die mens
so workslewe hot verander nb, maar die werkende mans
self oak. Hamo economicus (die werkende, praduse
rende mans) het tot stand gekom.
Daar word gosé dat die lndustriëlo Rowolusie die eorsto
sekulêre kind van die Renaissance en Aufklarung was. Al
die andor ontwikkolinge hat of in die kerk plaasgovind Of
is groatliks dour die kerk beInvloed, mear nba hie~dio
ekanamiese ontwikkelinge nie. Dit hat die kark
agtorgelaat.
Die oorgrote meerderheid Suid-Afrikaners is reeds
aihanklik van die madame arboidsiewe, selfs hulle wet in
die diep platteland woon, maar die arbeidsmark deur die
stelsol van trekarbeid botree het. Lotterlik almal deal
reeds die kontant-ekonamie. Tans (vroeg in 1994) is die
ekonomie nag in die greep van die langste resessio in die
Suid-Afrikaanso goskiedenis. Vir die afgelope pear jeer
reeds is die reOle graeikoers negatief, hat die bruto
valksproduk per capita afgeneem, kapitaal die land
uitgevloei, terwyl die inflasiekoers in dubbeisyfers
uitgedruk word. Terwyl sommige okonomo mean dat die
apswaai reeds begin het, is ander daarvan aartuig dat die
aindo nag nie in sig is nie.
Die direkte gevoig van hiordie afswaai is varhoagda
werklaosheid, verorgar dour die haO bevalkingsaanwes.
In faitlik elko ekonomiese soktar ward jearliks
werkgeleenthede ingeboet. Vooruitskattings dub daarop
dat spoedig moor as die hoifto van die potonsiOlo werkors
buite farmele indionsnoming gaan woos. ‘n Groeikaors
van nba minder nio as 10% par jeer sou nodig woos am
die werklooshoid naemenswaardig to verminder. Natuur
lik vorhoog die workloashoid van sovoel broadwinners die
lyding van talle moor. Vir ons doel, egtar, is dit bolangrik
am daarap to lot dat workloashoid oak ‘n dimensie van
die arbeidslowo is. Die droigendo swaard van afdenking
beInvloed ‘n persoon so hole lowe. (Aenbevoling 5.3.12.)

1.2 Handeilng met die studio
Die kammissie voel stork dat die seek van die
arbeidsbediening op alle vlakka in die kerk ernstige
aandag moat geniet.
Daarom word ‘n paar
aanbovelings oar sowel die viak van bewusmaking as
die uitvaering gedoen. (Aanbovoling 5.3.11)
Die motivering vir ‘ri betrokkenheid in die arbeidslewe,
en die moontliko wyse van betrokkenheid, sal onder
andere ‘n belangriko kiom in die toerusting van
toekomstige
evangeliodienaars
moot
antvang.
(Aanbeveling 5.3.22)
2. BEViNDINGE
2.1 Aendag eon die bediening In die arbeldswêreid
2.1.1 DIe ultgebrelde arbeldswêreld

Wet die Suid-Afrikaanse arbeidswOreld vordor kompli
seer, is die bit dat ons hior nie to doone hot mat ‘n
kultureol homogene workorskarps nba. Die swart on wit
workers so situasio verskil hemelsbrood. Van die
swartmense word verwag am in eon geslag die oorgang
to maak van ‘n tradisionelo plattolandse kultuur na ‘n
modorne stodelika worksomgowing mot sy abe ritmo,
wetto en sodas. Hierdie workers bring mat hullo saam ‘n
totaal andor orvaring van die gomeenskap. Die
deursurende offak van die politiok moat nio onderskat
word nie. Gedurende die halo industriOlo periado in
Suid-Afrika is dear teen die swart workers gedis
krimineor. Dit hot tat gevolg gehad dat dio swart workers
tat vandag toe hoofsaaklik in die leer vlakko van die
bodrywe work, mat gevolgliko leer bnkomstos, mindera
status, en mindor sokuritoit. Dit is hooltamal var
staanbaar as hierdie workers ‘n basioso wrowel teen die
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stelsel en die werksplek voel. Daarenteen is die blanke
workers nog altyd beskerm. Hierdie situasie vra vir
botsings. Die diskriminasie het ook ingesluit die reel dat
die normale kanale vir bedinging die vakbonde vir
dekades lank vir nie-blanke weikers geslote was. Nou
speel die vakbonde ‘n rol wat hulle tradisionele terrein
ver oorskry. ‘n Ganse stel etiese vrae dring hulle aan
die werker op.
-

-

Die werksplek het wêreldwyd verander. Daarvoor sorg
die ongelooflik vinnige ontwikkelinge in die wéreld van
die rekenaars. Vroeö aftredes word amper die reel, in
baie gevalle nie heeltemal vrywillig nie.
Die
onrustigheid eie aan die bedryf, en aan die moderne
gemeenskap, word nou toenemend deel van elke mens
so lowe. As hierdie onsekerheid waar is van die
werksplek op aVe plekke, moot in die geval van die
Suid-Afrikaanse konteks drie groot sake bygevoeg word
wat die workplek kompliseer: die ekonomiese afswaai
(waarvan ons hierbo melding gemaak hot), die proses
van rogstellende aksie wat nou ook in working begin
tree, en die Afrika-kultuur wat toenemend die ekonomie
begin bepaal. Veral die blanke workers begin nou aan
hullo lyf voel die onsekerheid en “diskriminasie” wat
vrooër vir die gekleurdes gereserveer was. (Aanbe
young 5.3.23)

woonplok. Terwyl die hoofstroom van die polsende lowe
dus in die bedding van die arbeidslewe vlooi, yang die
kerk vis in die stil poeletjies van ‘n systroompie (Cilliers).
Die geIndustrialiseorde mens is deur die industrio buite
berelk van die kerk geplaas, onber&kbaar (Boshoff), in ‘n
ander wéreld.
Die punt wat hier beredeneer word, is dat die “nuwe
mens” wat deur die modorne wêreld geskep is, eerste in
die werksplek sigbaar geword het, maar dat hierdie mens
“die reuk van die werksplek” saamneem huis toe, vriende
toe.., en selfs kerk toe (Marais). Dit is nie net ‘n geval
dat die kerk die werksplek moot binnedring nie, maar ook
die werkslewe. Hierdie oproep behels dus meer as net ‘n
geografiese aanpassing van die bediening, dit vereis oak
‘n mentaliteitsverandering. (Aanbeveling 5.3.18)
2.1.3 Teologbese ultgang8punte
In die eorste p10k sal van die standpunt uitgegaan moet
word dat die kerk so work basies koninkrykswerk is. Dit
beteken dat die getuienis van die kerk omvattend moot
wees in die horisontale en vertikalo sin van die woord.
Dit betoken vansolfsprekend dat die kerk oak ‘n sosiabe
betrokkenheid sal moot he. Vir sommige is die kerk se
sosiale gerigtheid ‘n verbeontheid. Hulle voel dat dit die
primêre werk van die kerk die verkondiging van die
ovangelio verdring. Aan die ander kant is daar hulle wat
gb dat die getuienis van die kerk primer in sosiale diens
moot opgaan. Die gereformoerde uitgangspunt is egter
dat die kerk op aarde die roeping hot am op verskeie
wyses tokens van die koninkryk van God op to rig.
-

Ons hot reeds melding gemaak van die kategorie
“trekarbeiders”. Aihoewel instromingsbeheer reeds in
1986 opgehef is, is honderde duisende workers nog nie
in die posisie om vanaf hulle huise to work nie. Talle
woon nog in hostels on kam pangs en gaan slegs
sporadies huis toe. Al die maatskaplike on persoonlike
bed wat dit tot gevolg het, en waarteen die kerke in die
verlede geveg het, geld nog onverminderd. Hierdie bly
‘n gewetensaak waarby die kerk betrokke moot bly.
(Aanbovoling 5.3.13)
Twee ander kategorieè werkers kan hier in eon asem
genoem word. Tot in 1993 was huishulpe en
plaaswerkers nog uitgesluit uit ‘n bevredigende
arboidsbedeling. Alhoewel daar ernstige besware
ingebring word teen die onveranderde toepassing van
die arbeidswette op hierdie workers, kan die kerk nie
anders as om daarop aan te dring dat bevredigende
beskermingsmaatreels ook vir hierdie mense getref
moot word nie. Hierdie werkspbokke het die potensiaal
oni die model vir goeie verhoudinge te woes, maar word
ongolukkig dikwels gekenmerk deur uitbuiting en
ongeregtigheid. (Aanbeveling 5.3.14)
2.1.2 Afweslgheld van die kerk
Die kerk het in die pre-industriele tyd ‘n bediening
struktuur ontwikkel wat (tereg) op die woonplek
ingestem was, aanvanklik plattelands, en mettertyd oak
in die nuwe stede. Die (geografiese) proses van
verstedeliking is ernstig geneem, maar dit kan betwyfel
word of die gepaardgaande proses in die werksplok
genoegsaam verreken is.
Die kerk hot bloot
voortgegaan met sy bediening wat ingestem is op die

-

Natuurlik sal die kerk so betrokkenheid kerklik moot woes,
op ‘n liefdevolle, dienende, ‘n profetiese, maar nie
voorskrywende manier nie. Die korklikheid van die
be,iade,iiig sal verder lnhou dat die kerk nb bloot
instrument van bolangogroepe sal word nie. Die diens
van die kerk sal verder nie losgemaak mag word van die
plaaslike gemeentos waaruit die kerk bostaan nie, en sal
gebou moot word op die getuieniswerk van die lidmato.
(Sien oak 2.2 en aanbeveling 5.3.3)
2.1.4 Hlstorbese modelbe
Die betrokkenheid van die kerk in die arboidswêreld
vertoon baie gesigte, wat geroflekteer word in die
verskillende benaminge wat wereldwyd vir die work
gegee is en in die verskoidenhoid van werksmodolbe wat
gebruik word. (Weens gebrek aan spasie gaan ons hullo
hier verby, maar daar is baie uit hierdie voorbeelde to
leer.)
In Suid-Afrika is daar oak verskeie aksies waarna verwys
kan word. Die NG Kerk work amptelik met ‘n wye
spektrum ander kerko saam in die IKN (die Interkerklike
Komitee vir Nywerheidsbediening), ‘n soort oorkoepe
lende koärdineringsliggaam. In Kaapstad en omgewing
spool die NG Kork ‘n bebangrike rob in EA (Evan
geliebediening in die Arbeidelewe), ‘n ondorneming van
verskeie korko waarby die bodiening aan die Soolui,
Handel on Nyworheid asook Transnot ingosluit is.
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Netso is daar in Natal, Port Elizabeth en Bloemfontein
verskoie aksies.
Eerder as om huile een vir een to bespreek, gebruik ons
die Suid-Afrikaanse toneel om ‘n paar alternatiowe
bonaderings to iliustreer.
Die konserwatief-evangeliese model
Tipios van hierdie model is dat die prediking van die
evangelie aan die werkers (op die fabrioksvloer, in die
hostelle, kampongs, ens) absolute en selfs eksklusiowe
prioriteit goniet. Allerloi hulpmiddels word vir hierdie
evangelisasiewerk aangewond. Gewoonlik werk hull.
baie nou saam met die bestuur. Hiordie werk lewer oor
die algemeen mm
blywende vrugte. Die terug
houdendheid om aan die totale nood van die mense
aandag to gee, en die persepsie dat dit ‘n aksie vanaf
bestuurskant is, ontneem ulteindelik die boodskappers
van hulle geloofwaardighoid.
Die “kapelaans-~model
Hierdie model is wêreldwyd in gebruik. Trouens,
suksosvolle projekte het moestal voltydse werkkragte
betrokke. In die Wes-Kaap doen ‘n hele aantal monse,
Ned Geref lidmate, voltyds diens in die hawe, ver
voerdienste en ander maatskappye. In die Oos-Kaap is
die Nywerheidsbediening ook baio aktief in fabrieke,
met ‘n hole aantal voltydse en deeltydse geestelike
workers. Die Suid-Transvaalse kantoor koordineor nog
die groot werk binne Transnet, maar is tans besig om
die bediening wyer uit to bou.
Die bediening van sulk. godsdienswerkers of kapelane
verg veol wysheid. Soos reeds aangedui, word daar
dikwels op hull. druk uitgeoefen om vir eon of ander
groep in die werksplek kant te kies. Hoe om hierdie
druk te weerstaan, sonder om beginselloos te wees, is
‘n uitdaging wat nie vermy kan word nie.
Die didaktiese model
Die IKN funksioneer sterk op hiordie vlak. Dit stimuleer
nadenko in die kerke oor aktuele tendense in die
arbeidslewe, en neem ook deel aan opleidingskursusse
vir toologieso studente. Die NG Kerk tree tipies
didaktios op met sy periodieke kongresse oor Kerk en
Arbeid. Dit is sonder twyfel ‘n belangrike benadering,
waar toorieö en praktyk uit die verskillende werksge
biede en -programme aan mekaar blootgestel en krities
geêvalueer kan word.
Die inkarnasie model
Die Franse werker-priesters is die vlagdraers van die
model wat die kIem lé op teenwoordigheid in die
werkplek. Die teenwoordigheid van miljoene kerklid
mate is nog nie ten voile in die arbeidsiewe benut nio.
Die klem moot moor on moor val op ‘n bediening in die
bedryf, eerder as op ‘n bediening aan die bedryf;

die teenwoordigheid van die kerk in die arbeidswêrold
moot die uitgangspunt woes.
Die saak-gerigto benadering
Die meesto groepe word van tyd tot tyd godwing om
hierdie benadering to volg. ‘n Bekende voorbeeld is
trekarbeid. Die moosto kerke hot dit oor die afgelope jaro
bestudeer en vorworp. Gebourtenisse soos staking. of
boikotte bring aktuele uitdagings; die kwessie van
workorsrogto loi tot studio; die uitsiuiting van
plaaswerkers uit die arbeidswette vra vir voorleggings on
onderhandelinge, en so voorts. Die kwessie van
armoede en werkloosheid hou die kerke besig. Sommigo
organisasies funksioneer feitlik uitsluitiik op so ‘n ad hoc
man ie r.
Die omvattende, holistiese of koninkryksbenadering
Dit is soker die benadering wat op toologiese en
missiologiese gronde aanbevool kan word. Daarom
streof ons na hierdie benadering wat die best. aspekte
uit die ander genoemdo modelle inkorporeer. Dit hou in
‘n gelowigo luister na God so wil, dit vra ‘n daad-geloof, ‘n
intensiewe betrokkonheid by mense so omvattendo nood,
en doen dit met ‘n eskatologieso perspektief. In die
volgende paragraaf word dimensies hiervan uitgespel.
2.2 ‘n Voorgestelde benadering tot die bedlening In die
arbeldswêreld
‘n Aantal dimensies van die voorgestelde benadering
word nou onder vyf punte aangobied.
2.2.1 Gereformeerd
‘n Gesonde Gereformoerde bonadering is nie ekskiusief
en uitsluitend nie, maar probeer vast. uitgangspunte
daarstel, op grond waarvan ekumeniese samowerking
kan geskied. Die volgendo sou as kenmerkend van
hiordie benadering boskou kon word:
die sooke na die verheerliking van God as hoogste
*

doel;
die kiem op die totale koningsheerskappy van Christus
*

in die wêreld ook in die arbeidslewe;
die oorbied vir die kerk (in al sy gestaltes) as die
-

*

Koning so diensbare liggaam op aardo, sy vorteen
woordigers en getuios;
die orkonning van die plaaslike kerk (gemoente) as die
*

basiese gestaite van die kerk, binne die verband van ring
en sinode;
die standpunt dat die ampto van ouderling en diaken ‘n
*

belangrike rol in die funksionoring van die kerk spool;
die oortuiging dat die kork in laaste instansie die
*

lidmato is, en dat die bediening van die kork in die wéreld
borus op die gotuienis on dienswerk van die gelowiges; en
dat die bodiening dus ‘n totale bodioning is, met die
*

voile reikwydte van die evangolio, gong tot die hole mons
en die hole omgewing, waaruit dit ook al mag bestaan.
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Die Gereformeerde bonadering sou ook deur ‘n
bepaalde styl gekenmerk kon word. Dit sou beslis
Bybels gefundeerd wou optree, met die koninklike,
priesterlike en profetiese dimensies van die bediening in
‘n gesonde balans. Natuurlik sou die gerofornieerde
benadering ook swak punte kon hO, wat egter met ‘n
ekumeniese openheid aangevul en gekorrigoer kan
word.
Die verhouding tussen die kerkwOreld en die
arbeidswOreld kan op verskillende maniere gesien word.
• In die eerste plek sou die kerk- en arbeidswOrelde as
twee afsonderlike ruimtes beskou kon word, wat eintlik
niks met mekaar to doen hot nie. Daar heers twee
verskillende stelle boginsols. Die kerk beskou die
arboidswOreld as ‘n vreemde terrein waar hy nie inpas
nie. Die bedryf, aan die ander kant, sien neer op die
nalewe pretensies van die kerk. Die arme Christenworkers pendel gevolglik tussen twee wOrelde en leef
twoe lewens. Hulle wat nog probeer om hulle
Christenskap by die work uit to leef, doen dit Of heel na
binne gekeerd, Of so aggressief dat hulle meormale
vyande vir die evangolie maak.
Altornatiewolik word die arbeidswOreld as korklike en
religiouse ruimte gesien, wat dour die kork in ‘n sokero
sin ingepalm moot word. Die kerk wil ook ‘n sO hO in die
werksplek, en dioselfde soort invloed uitoefen as in die
woonwOreld. Pogings word dus aangewend om
kragtige gemeentes in die workswOreld op to bou... met
mm sukses.
Die werklik Gereformeerde benadoring, aan die
andor kant, sou die arboidswOreld as God so wOrold
sion. Dit is dus ‘n verdere torroin van die gomoentelike
bediening. Die lidmate is dus beide bedryfsmense en
getuios vir Christus. (Sien aanbeveling 5.3.3.)
2,2.2 Ekumenles, gesamentilk
Die botrokkonhoid van die kerk in die arboidslewe moot
noodwondig en prinsipiool ekumenios woes. Daar is
allorlei pragmatieso argumente wat vir hierdie standpunt
aangevoer kan word. Maar belangriker is die prinsipiOle
argumonte. Dit is belangrik dat die Christelike gotuienis
in die vreemde wOreld van die arbeid nie vorsnippor
moot word nie. In die onrustige atmosfeer van die
bedryf is dit nodig dat die essensiOlo goloofselomento
sigbaar moot word. In die lowe buito die (voorstedolike)
kerkliko muro, word dit duidelik hoovoel van die
elomonte wat kerke vordeol in werklikheid relatief
onbelangrik is. Die samewerking van Christene in die
arbeidslowo sou ‘n token van hoop kon word vir die
samolewing wat gobuk gaan ondor die vordeeldheid in
die kerk.
Die Algomone Sinode van 1990 hot reeds bevostig dat
hiordie bodiening nb anders as ekumenies kan geskied
nio (Hand AS 1990, bI 332/30.3.4, bI 660).
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Dit moot horbevestig word, sonder om aan die teologiese
uitgangspunt van die Gereformeerdo bonadoring tokort to
doen. (Aanbovolings 5.3.4 en 5.3.10)
2.2.3 NIe-rassig
Dit is feitlik nie nodig om dit to sé nio. As dit ooit sou
moontlik woos, hot die vorandorde worksplek dit
onmoontlik gemaak om die workers in rasso-kategorieo to
bedien. Ook die ideologiose agtergrond van rasse
skeiding hot dit geheel en al onaanvaarbaar gemaak.
(Aanbovoling 5.3.7)
2.2.4 Omvattend
Reeds meormalo is daarop gewys dat die Goreformeerdo
siening van die bedioning in die arboidslowe behels dat
dit so omvattend soos die ovangolie on die arboidslewe
self sal woes. (Aanbevolings 5.3.5 en 5.3.15)
-

-

2.2.5 Onafhankllk en regverdlg
Die orvaring van die moesto persono wat ‘n bediening in
die arbeidslowe hot, dui daarop dat die kerk in die
persoon van die godsdionswerkor of predikant onaf
hanklik moot kan optreo. Die persepsie moot vermy word
dat die kork Of aan die kant van die bestuur Of van die
workers is. So ‘n onafhanklike posisie is baio mooilik om
to handhaaf, maar dra uitoindolik goeie vrug.
Dit betoken nie dat die kerk nie stork standpunto mag
inneem nio, maar dit moot na alle kanto toe kritiok on
ompatio insluit. Hoewol onpartydig, moot die kork die
kant kios van die reg teonoor onrog, Iiofde toonoor haat,
en vorsooning toenoor verdoeldheid. (Aanbovoling 5.3.6)
2.3 Strukturerlng vir ‘n bedlenlng In die arbeldswOreld
Die kerk moot vir hiordie bedioning gestruktureer word.
Ons skematiseor dit deur eers te kyk na strukture in die
worksplok, on daarna kyk ons na die kerkliko strukture.
2.3.1 In dIe werksplek
In die eersto p10k is die uitgangspunt dat die kerk wol in
die arbeidslowe teonwoordig is, in die persoon van die
Christene. Hierdio monse sal in die bedieningsuitdagings
van die werksplok ingelei en bogelei moot word, sodat
hulle worklik God se vertoonwoordigers (getuies) in die
workslowe kan woos. (Aanbevoling 5.3.16)
Al die modolle van arbeidsbodiening wat die gewone
gelowiges ernstig noom, maak molding van die
bolangrikheid van selvorm ing, kloingroepbedienlng.
Hiordie mense hot mekaar nodig. Al sou die kerk nie die
groope kon organiseor nb, moot die aanwending daarvan
kragtig nagejaag word. (Aanbevoling 5.3.17)
Werklik effektiewe work in die arbeidslewe sal op die lang
duur nie kan plaasvind sondor dat workkragte voltyds
daarvoor afgesonder word nio.
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Die kerk sal eenvoudig weö moot vind om mense aan to
stel. Hierdie mense hot ‘n dubbeie gerigtheid: enersyds
moot die kerk van die veranderende uitdagings in die
arbeidswêreid op hoogte gehou word, en andersyds kan
hierdie sposialiste beiangrike insette in die werkswêreid
lewer. (Aanbeveiings 5.3.8 en 5.3.9)
2.3.2 in die kerk
Lidmaattoerustingsprogramme is dus van die grootste
belang in die kerk. Die kiem moet egter val op die
toerusting van lidmate om in die wéreid diens to lower
aan Christus en sy Koninkryk. Openbare iewenswaar
des moot vir Christene aangekweek word. (Aanbeveiing
5.3.19)
Die NG Kerk sai kommissies en/of taakgroepe moot
daarstei om die ieiding to neem in hierdie sy van sy
bediening, waar dit nie reeds bestaan nie. Hierdie
strukture sal nie aiieen op sinodaie viak moet
funksioneer nie, maar oak op rings- en gemeonteviak.
(Aanbeveiings 5.3.20 en 5.3.21)
5.3 AANBEVELINGS
5.3.1 Die Aigemene Sinode besiult om die benaming
“Arbeidsbediening” vir die werksaamheid van die kerk op die
terrein van die arbeid te gebruik.
5.3.2 Die Aigemene Sinode besluit dat die arbeidsbedlening
die ganse terrein van die arbeidswêreid In die oog moat hou,
en nie net enkeie sektore van die bedryf nie.
5.3.3 Die Aigemene Sinode bekiemtoon dit dat die kerk in sy
betrokkenheid in die arbeidsiewe getrou moat biy aan die
kenmerkende van die gesonde Gereformeerde tradisie, wet
insluit die kiem op die gemeente, die teak van die besondere
ampte, en die mondige betrokkenheid van elke iidmaat in ‘n
omvattende getuienis.
5.3.4 Die Aigemene Sinode herbevestig die praktiese en
prinsipiëie noodsaak om die evangeliebediening in die
arbeidsiewe ekumenies te onderneem.
5.3.5 Die Algemene Sinode herbekiemtoon dit dat die kerk se
bediening in die erbeidsiewe omvattend moat wees. Dit is nie
voldoende om maar geieenthede te organiseer am die Woord te
verkondig of saam te bid nie.
5.3.6 Die Aigemene Sinode bekiemtoon dit dat die kerk in sy
betrokkenheid in die arbeidsiewe steeds dearna moet strewe
om die arbeidsiewe profeties en priesterlik bewoä te begeiei.
Daarby kies die kerk vir reg en geregtigheid, ongeeg die partye
wet betrokke is. Hierdie benadering moat nie ter wilie van
toegang tot die arbeidswéreid prysgegee word nie. Die kerk
kies dus am ai die werkers oar die hele spektrum met die
evangeiie te bedien.
5.3.7 DIe Aigemene Sinode bekiamtoon dit dat die
betrokkenheid in die arbeidsiewe nie op rasse-grondsiag ken
geskied nie. Dit siuit egier nie uit dat bepaalde bedieninge op
sekere werkersgroepe toegespits kan word nie.

5.3.8 Die Aigemene Sinode neem met dank kennis
strukture wet reeds bestaan waardeur werkkragte
fesiiiterend en organiserend in verskiiiende sektore
bedryf as geordende of nie-geordende werkers optree.
arbeidsbedieninge verdien die aktiewe ondersteuning
kark.

van die
voltyds
van die
Hierdie
van die

5.3.9 Die Aigemane Sinode beveei aen dat die patroon van
voitydse werkkragte orais waar dit haeibaar is, voortgesit word,
efgesien van enige ander inisiatiewe wet gemeentes meg eanpak,
en dat huiie deegilke opieiding vir huiie gespesiaiiseerde werk
behoort te ontvang.
5.3.10 Die Aigemene Sinode gaan voort om binne die raamwerk
van die interkerkiike Komitee vir Nywerheidsbedienlng (1KN)
(beter bekend as ICIM: interdenominational Committee for
industrlai Mission) met ander kerke seam te werk.
5.3.11 Die Aigemene Sinode versoek die sinodes om, deur die
betrokke sinodale- en ringskommissles, ‘n reeks werksessies te
reöi wear die resuitate van en die besiuite oar die
evangeilebediening in die arbeidsiewe in wye kringe deurgepreat
ken word.
5.3.12 Die Aigemene Sinode bekiemtoon dat die stryd teen
werkioosheid en armoede sentraal moat steen in die kerk se
bediening van die wéreid. Die kerk moat op ‘n omvattende wyse
betrokke bly by die soeke na die welsyn van die bevoiking deur
deei te neem aen aksies tar bestryding van werkloosheid en

armoede.
5.3.13 Die Aigemene Sinode herinner dearaen dat die verskynsei
van trekarbeid nog aan die orde van die dag is. Ai sou die
voortsetting daarvan nie meer weens politleke redes wees nie,
dwing ekonomiese noodsaak nag taiie manse daartoe. Die kerk
word opgeroep cm die trekarbeiders by huile werk- en
woonpiekke te bedien, maar oak mae te werk tot die uiteindeiike
uitskakellng van hierdie skadeilke praktyk.
5.3.14 Die Aigemene Sinode versoek die betrokke kommissies
vir die Arbeldsbediening om ‘n studie te maak van, en by te dra
tot ‘n gunstiga arbeidsituasie vir die huishulpe en piaaswerkers.
5.3.15 DIe Algemane Sinode wys daarop dat die roeping van die
kerk in die arbeidsiewe beheis dat
5.3.15.1 geiowiges toegerus word cm nie aiiaen die geioof te
bahou nie, maer om in die werkspiek voiuit as voigeiinge van die
Here Jesus Christus te leaf;
5.3.15.2 ‘n verantwoorde standpunt oar arbeids- en
ontwikkeiingsaangeieenthede geformuleer en gepropageer word;
5.3.15.3 effektiewe invloed in beiang van rag en geregtigheid
uitgeoefen word;
5.3.15.4 ‘n versoenende roi in arbaidsgeskiile gespaei word;
5.3.15.5 geesteilke insette In opieidings- en orienterings
programme gabled word; en
5.3.15.6 die arbeidsiewe as sameiewingsstruktuur oor die
eigemeen krities begeiei word.
5.3.16 Die Aigemene Sinode gee arkenning aen die felt dat die
primére Chrlstailke getuienis in die arbeidswêreid steeds
gelawer sal moat word deur die geiowiges. Hiertoe moat huiie
deur die kerk in staat gestei en toegerus word.
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5.3.17 Die Aigemene Sinode wys sinodes op die
noodsaakiikheid dat gemeentes, nie aiieen In die woonwêreid
nie, maar ook (en verai) in die arbeidsiewe die iidmate moet
ondersteun deur die skepping van groepe vlr Bybeistudie,
getulenis en diensiewe ring.
5.3.18 Die Algemene Sinode bekiemtoon die felt dat die kerk
die roeping hat cm die koninkryk van God op ella
lewensterreine te prokiameer en doen daarom ‘n ernstige
baroep op at die sinodes om toe te sian dat lidmate, gemeentes
en ringe met ywer die bediening in die arbeidsiewe aanpak en
begeiei.
5.3.19 Die Aigemene Sinode bekiemtoon dit dat ‘n
Iidmaatskoungsprogram In elke gemeente toegepas moat word,
verai egter met die oog dearop om die iidmate te ondersteun In
hulie gatule-wees in die arbeidsiewe.
5.3.20 Die Aigemene Sinode bekiemtoon dit dat die seek van
die Arbeidsbediening op die viek van gemeente, ring en sinode
gekoordineer en geinisieer moat word deur kommissies of
aksies wet dearvoor verantwoordelik gemeak word.
5.3.21 Die Aigemene Sinode beveei sen dat wear deer nie
spesiflake kommissies op sinodaie viek hiervoor bestaan nie,
hierdie werk sen die SKSE’s opgedra word, om dit In
samewerking met SKG’s, SKDB’s en SJK’s te onderneem, en
dat op rings- en gemeentelike viak aksles of subkomitees
dearvoor In die iewe geroep word.
5.3.22 Die Algemene Sinode versoek die verskiiiende Kuratorie
om aendag dearean te gee dat
5.3.22.1 die soak van die kerk se bedienlng In die arbeidsiewe
toegespltste aandag in die oplelding van teologlese studente
genlet, en
5.3.22.2
oplaiding
kursusse
onder die

die verskeie sentra vir voortgesette teoiogiese
meewerk In die orgeniseer van werksessles en
sodat die seek van die bedlening in die arbeidsiewe
eandag van die kerk ken bly.

5.3.23 Die Algemene Sinode dra dit op aan die kommissies wat
vir die Arbeldebediening verantwoordeiik gemaak word om by
wyse van voortgaande studie seker te meek dat die kerk op die
hoogte biy van die veranderende erbeidswêreld ten elnde
kundig betrokke to ken biy.

6. D~E CLF EN SY NEWED~ENSTE
6.1 Opdrag
“Die Algemene Kommissie vir Sending en Evangelisasie
ontvang opdrag om ernstig te besin oor die prinsipiêle
regverdiging vi r die voortbestaan van die NG Sending
uitgowors en die NG Sendingpers wat selfstandige
ondernemings is, as newedienste van die Christelike
Lektuurfonds. Die Algemene Kommissie vir Sending en
Evangelisasie word versoek om tussontyds versiag te
doen aan die Algemene Sinodale Kommissie met finale
verslag aan die Algomene Sinode van 1994.”
(Hand AS 1990, bI 638/4.1.14.4.5)
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6.2 Ultvoerlng
Om die opdrag uit te voer is dit nodig om eers ‘n kort
oorsig oor die geskiedenis van die NG Sondingpors, die
NG Sendinguitgewers, die CLF en die CLF-Beheerraad te
gee.
6.2.1 DIe NG Sendingpers (NGSP)
Hierdie drukkery se bestaan dateer terug na 19
November 1948 toe ‘n klein drukkery in die privaathandel
aangekoop is deur die toentertydse Gesamentlike
Kerkkantoorkommissie (GKK) van die NG Sendingkerke.
Die rede vir hierdie aankoop was die nasieep van die
Tweede Wereldoorlog. Materiaal was nie te kry nie en
om papier in te voor moes op ‘n perniitstelsel gewerk
word en is daar slogs voorrade aan bestaande drukkerye
voorsien. Hierdie drukkerye was nie bereid om voorkeur
aan die kerk se work to gee teenoor huile ole publikasies
wat dour die oorlog agtor geraak hot nb. Die gevolg was
dat die NG Sendingkerke nio hullo drukwerk gedoen kon
kry nie. Hierdie drukwerk hot in daardie stadium
hoofsaaklik bestaan uit die ampteliko nuusblad van die
kerke asook kategeseboeke, die Murray-kinderbybol on
ander korklike drukwerk.
Ongevoor dieselfde tyd en waarskynlik om diosolfde
redos hot die toentertydse Gefedereordo Sondagskool
kommissie ook ‘n drukkery begin wat bekond sou staan
as Die Sentralo Pers.
Van die begin af hot die NG Sondingpers, benewens dit
wat die Sendingkorke, soos hullo toe bekend was, van die
drukkery verwag hot, ook drukwerk vir die algemene
publiek ondorneem, aangesien dit ‘n voorveroiste was om
die drukkery so voortbestaan to versekor. Die inkomste
uit hiordie drukwerk hot ook tot ‘n baio groot mate die
kerklike drukwork waarvoor daar ‘n tekort aan fondso
was, gesubsidieer. Hierdie boginsel van buite-drukwerk
is ook gevolg dour Die Sentrale Pers en word vandag nog
gevolg deur etlike kerkporse in Suid-Afrika waarvan ons
bewus is.
6.2.1.1 Oorname deur die Ned Geref Kerk
Voortvloeiend ult onderhandelings tusson die Algomeno
Sinode van die Ned Geref Kerk in Afrika (NGKA) en die
Ned Geref Kerk se Algemene Sinode van 1966 is die NG
Sendingpers saam met NG Sendinguitgewers en die
Christolike Lektuurfonds by wyse van ‘n kontrakooreenkoms
gedurendo 1968 aan die Ned Geref Kerk oorgedra om
dour middel van dio ASSK, soos dit in die kontrak gestol
is, “die gonoemdo newedienste tor voorsiening van
Christelike Lektuur en tegniese hulpmiddels so var dit in
die CLF en die newodionste se vermoëns is, in stand to
hou en volgens die bohoefto uit to bou.” Die posisie soos
dit in daardie kontrak uiteengesit is, bestaan vandag
steeds on die onigete verandering wat daar bygekom hot,
is dat die Sentrale Pors by die NG Sendingpors
ingeskakel is.
6.2.1.2 Oorname van Die Sentrale Pers
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As gevoig van besluite geneem deur die 1966Algemene Sinode van die Ned Geref Kerk is Die
Sentrale Pers by wyse van ‘n koopkontrak in 1970 by
die NG Sendingpers ingeskakel. Volgens hierdie
kontrak sou die NG Sendingpers voortaan verant
woordelik wees vir al die drukwerk van die Algemene
Jeugkommissie. Hierdie kontrak word vandag steeds
tot groot voordeel van albei partye in stand gehou.
6.2.1.3 Beheer van die NG Sen dingpers
Die drukkory word beheer deur ‘n kommissie wat
aangewys word deur die Beheerraad van die Christelike
Lektuurfonds en jaarlikse versiag saam
met
geouditeerde state word aan die Beheerraad sowel as
aan AKSE voorge!ê en ook aan die Fondsekommissie
van die Algemene Sinode.
Die drukkery funksioneer onder ‘n eie reglement waarin
onder andere die regspersoonhikheid van die NG
Sendingpers verskans is. In hierdie reglement is die
nodige bepalinge aangebring wat sowel die CLF as die
Ned Geref Kerk in die breöre sin vrywaar van enige
finansiële verpligtinge wat vir die NG Sendingpers mag
ontstaan. Die jaarlikse ouditering en gereelde versiag
oor die werksaamhede van die drukkery sluit egter die
moontlikheid uit dat sodanige verpligtinge vir die kerk
kan ontstaan sonder dat dit betyds onder die aandag
kom. Hierbenewens beskik die drukkery tans oor
voldoende reserwes om suksesvolle voortsetting van sy
taak te verseker.
Daar is by verskeie geleenthede breedvoerig ingegaan
op die moontlike omskepping van die drukkery in ‘n
Artikel 21 -maatskappy, maar hierdle ondersoeke het
telkens uitgewys dat daar geen voordeel vir die drukkery
of die kerk daarin lê nie.
6.2.2 NG Sendlngultgewers (NGSU)
Vir ‘n hele aantal jare na die stigting van die NG
Sendingpers het die drukkery as integrale deel van sy
work die drukwerk van die amptelike publikasies van die
NG Sendingkerke gedoen onder die hoof “Eie
Publikasies”. ‘n Uitgewery in die vorm waarin dit
vandag bestaan, het toe nie bestaan nie en daar was
ook geen aparte rekeninge in daardie stadium gehou nie.
Hierdie toedrag van sake het in 1958 verander toe
daartoe oorgegaan is om ‘n aparte publikasie-afdeling
onder die naam NG Sendinguitgewers te stig. Hierdie
afdeling sou verantwoordelik wees vir die verkrying en
ontwikkeling van manuskripte, asook die publiseer en
bemarking van lektuur vir die NG Sendingkerke.
Reeds van die begin af, soos tewens ook maar die
toedrag van sake was terwyl die publikasies nog deur
die NG Sendingpers behartig was, het finansies ‘n groot
rol gespeel en was daar voortdurend ‘n tekort in hierdie
iektuurverskaffingspoging van die NG Sendingkerke.
Dit was in besonder die goval met die publikasie van die
amptelike orgaan van die kerke, Die Ligstraal. Van tyd

tot tyd is insamelingsveldtogte gehou en in die vroeë
vyftigs is ‘n spesiale kollektant aangestel om £20 000 vir
hierdio blad byeen te bring.
Stygende kostes en tekorte het meegebring dat hierdie
bedrag rodelik gou uitgeput was. Daarbenewens het die
sterk groeiende Ned Geref Sendingkerke toenemende
behoeftes ten opsigte van amptelike publikasies sowel as
algemene lektuur gehad. Met die bestaande middele kon
net nie daarin voorsien word nie en dit het duidolik
geword dat iets drasties aan hierdie saak gedoen moes
word.
Die gevoig was die stigting van die Christeliko
Lektuurfonds in 1958 deur die Gesamentlike Kerkkan
toorkommissie van die Ned Geref Sendingkerke. Die
doel van die fonds was uitsluitlik die daarsteving van
Christelike Iektuur.
Die verskaffing van tegniese
hulpmicfdels ten opsigte van die persone wat nie kan lees
nie, het later bygekom. ‘n Aanvanklike fonds van R6
miljoen is in die vooruitsig gestel. Daarcfie mikpunt is in
1993 bereik.
Die NG Sendinguitgewers is vir die grootste doel van sy
bestaan van die CLF afhanklik. Die jaarlikse tekorte wat
meegebring word cleur administratiewe en versprei
dingskostes ten opsigte van die Iektuurvorspreiding, word
dour die CLF godra.
in ooreenstemming met die ooreenkoms wat tussen die
kerke aangegaan is, tree die NG Sendinguitgewers
steeds op as amptelike publikasieliggaam vir die
Algemene Sinode van die NG Kerk in Afrika.
Kinderbybels, gesangboeke, kategeseboeke, diensboeke
en soortgelyke materiaal word tans in die vyf vernaamste
tale van die Republiek voorberei, gedruk en aan die kerk
teen baie Iae pryse beskikbaar gestel. Hierbenewens
word elke jaar ‘n groot aantal traktaatjies geskryf en
gedruk (46 nuwes is in 1993 geskryf en 5 004 000
traktaatjies is in die jaar godruk). Daar is ook ‘n
voortgaande program waarvolgens algemene Christelike
leesstof in 19 tale gepubliseer word. Die meeste van
hierdie publikasies moot in die publikasiestadium
gesubsidieer word vanweë die swak koopkrag van die
teikenpubliok. Daar is dus geen sprake daarvan dat NG
Sendinguitgewers as ‘n onafhanklike en selfstandige
sakeonderneming kan funksioneer nie.
6.2.3 DIe Chrlsteilke Lektuurfonds
Soos reeds hierbo gesé, is hierdie fonds in 1958 in die
lewe geroep. Hoewel die fonds gestig is dour die
Gesamentlike Kerkkantoorkommissie van die NG
Sendingkerke, was die bron vanwaar die geld sou kom,
die lidmate van die Ned Geref Kerk. Dit hot meegebring
dat die verskillende sendingkommissies van die sinodes
betrokke geraak hot en dit hot al gou duidelik geword dat
hierdie fonds nie sommor net dour die Gosamentlike
Kerkkantoorkommissie op ‘n Iukrake wyse hanteor kon
word nie.
Samosprekings hot daartoo golei dat die fonds amptelik
as ‘n trustfonds onder sy eie reglement met regs
persoonlikheid gevestig, ingosamel en bestuur sou word
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en die eerste vergadering van die Boheerraad van die
CLF het plaasgevind op 19 November 1958. In hierdie
raad hot verteenwoordigers van die Gesament- like
Kerkkantoorkommissie
gedien
tesame
met
‘n
verteenwoordigers uit elk van die Sinodes van die Ned
Gerof Kerk.
Volgens die reglement van die fonds wat by daardie
vergadering goedgekeur is, was die doel van die fonds
“om we~ on middele daar to stel om vir doeleindes van
evangelisasie die verskaffing en verspreiding van
Christelike Lektuur vir die nie-blankes van Afrika te
bevorder”. Hierdie doeistelling is later ietwat gewysig
en hot ook voorsiening gemaak vir die verskaffing van
tegniese hulpmiddels. AKSE het in 1994 Art 4 van die
Reglement gewysig om soos voig te lees: “Die CLF met
sy dienste in Art 1 omskryf, se doel is om Christelike
lektuur beskikbaar to stel aan die volke van Afrika en
van die wêreld”.
Teen 1966 is die insamelingsveldtogte op versoek van
die verskillende sinodes aigesluit. Daarna is slegs
voortgegaan om beloftes wat dour lidmate gemaak is,
om oor ‘n periode betaal to word, in te samel.
Toenemende else teen die inkomste van die fonds aan
die eon kant en stygende inflasie aan die ander kant,
hot in die iaat 1970’s meegebring dat daar alreeds weer
nb suksesvol aan al die eiso voldoen kon word nie. By
die Sinode van 1982 is besluit dat sinc,des, ringe en
gemeentes die fonds sal steun “indien moontlik met
vooraf gesteide doeiwitte”. Daar is begin om met
sinodes en gemeentes to onderhandel en ‘n mate van
sukses is bereik, maar dit hot gou geblyk dat daar weer
‘n omvangryke insameiingspoging geloods sou moos
word en dit is gedoen in 1985 toe ds GH Qosthuizen as
skakelbeampte aangestei is. Hierdie veldtog is tans,
met toestemming van die verskillende sinodes, steeds
aan die gang.
6.3 ~estuur van die CLF en sy dionste
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6.4.1 Die roeping van die kerk is primer op die terrein van
die Woord- en daadverkondiging geleö.
Uit wat hierbo gesé is, is dit duidelik dat sowel die NGSP
as die NGSU aan hierdie kriterium voldoen.
Wat die NGSP betref, word work gedruk wat in diens van
veral die verkondigingstaak van die kerk staan. Die
drukwerk van aigemene aard maak dit moontlik vir die
NGSP om as ‘n seIfstandige onderneming to kan bestaan
en kerklike drukwerk te subsidieer.
Oor die NGSU behoort daar nog minder onduidelikheid to
bestaan. Die onderneming staan in direkte verband tot
die verkondigingstaak van die kerk: daarvan getuig die
moor as 5 miljoen traktaatjies wat in 1993 gedruk is, die
Kinderbybeis, gesangeboeke, kategeseboeke en diens
boeke wat uitgegee word.
6.4.2 Die sake moot nie ‘n ~elfstandige doelsteiling
najaag of iets woos wat op ander maniere bereik kan
word nie.
Wat die NGSP betref: die diens het ontstaan omdat die
privaatsektor nie bepaalde dienste aan die kerk kon lower
nie. Die NGSP lower tans nog dienste aan die kerk op ‘n
tydskedule wat nie dour aigemeno drukkerye nagekom
sal kan word nie, en teen uiters redelike pryso. Daar
bestaan ook goon waarborg dat die omstandighede wat
oorspronkiik tot die oprigting van die NGSP aanleiding
gegee hot, nb weer in die toekoms mag voorkom nio.
Volgens alle aanduidings bestaan daar in Bloemfontein ‘n
goeio gesindheid tussen die onderskeie perse en word
die besondere diens wat dour die NGSP aan die kerk
gelewer word, waardeer.
Ook oor die NGSU kan daar goon twyfel bestaan nie.
Ander uitgewers is op wins ingestel, terwyl die NGSU
primer diens lower. Waar kategesemateriaal of gesang
boeke by voorbeeld in Venda in klein getalie benodig
word, word dit voorsben ails dit nie finansioel lonend nio.

Die CLF se beheerraad is die beheerliggaam waaronder
ook die bestuur van die NG Sendingpers en NG
Sendinguitgewers ressorteer. Aparte kommissies wat
spesifiek met hierdie dienste to make hot, rapporteer
aan die Raad wat op sy beurt aan AKSE verslag doen.

Dit is dus duidelik dat daar goon prinsipiele oorwegings
bestaan waarom die CLF en sy newedienste nie kan
voortgaan nie.

Die Fonds en sy dienste is gevostig in ‘n gebou wat aan
die CLF behoort en word bestuur deur ‘n gemntegreerde
administrasie waar personeel gedeel word om die
verskillende afdelings so work to verrig. Tot en met die
oorplasing van Mema na die Mediakommissie van die
kerk, was ook Mema by die administrasie ingesluit.

6.5.1 Soos hierbo aangedui, is daar in die reglement van
die NG Sondingpers bepalinge wat sowel die CLF as die
NG Kerk vrywaar van enige finansiële verpligtinge wat vir
die NGSP mag ontstaan.

6.4 PrinslplëIe oorwegings
Daar moet nou gekyk word na die prinsipiöle oor
wegings vir die voortbestaan van die NG Sendingpers
(NGSP) en die NG Sendinguitgewers (NGSU).
Die prinsipiöle oorwegings wat ter sprake is, word
gehaal uit die verslag van die Rasionaliserings
kommissie aan die Algemene Sinode in 1990.

6.5 DIe rlslkofaktor

6.5.2 Die jaariikso ouditering en gereelde versiag van die
drukkery sluit egter die moontlikheid uit dat sodanige
verpligtinge vir die kerk kan ontstaan sonder dat dit
betyds onder die aandag kom. Die geouditeerde verslae
van die CLF en sy newodienste word ook jaariiks aan die
AKF voorgeiê.
6.5.3 Wat die omskepping van die NGSP in ‘n Art 21maatskappy betref: die Raad hot weer in 1993
ondersoek na die moontlikheid ingestel. Sowel die
prokureurs as die ouditeure van die CLF is egter van
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oortuiging dat daar geen besondere voordelo aan
verbonde sal wees nie, eerder bosliste nadele.
Die Raad het dus besluit om die status quo to handhaaf,
maar tog die situasie voortdurend dop te hou vir ‘n
moontlike verandering as dit nodig sou word.
6.6 Verpiigtlng teenoor personeel
in ‘n tyd waarin groot werkloosheid heers en van die
kerk positiewe inisiatiewe verwag word, is dit skaars
denkbaar dat die kerk ‘n onderneming wat aan ‘n hele
aantal mense werk verskaf, sou laat vaar. Die
meerderheid van die personeel lewer oor baie jare
getroue diens. Die kerk het ‘n verantwoordeiikheid
teenoor hulle.
6.7 Moet die NGSP en die NGSU na die AKKM oorgeplaas
word?
6.7.1 Die AKKM beheer werk wat hoofsaaklik in diens
van die opbou van die kerk staan. Die NGSP en NGSU
lewer veral diens wat in verband met die uitbou van die
kerk staan en en ook aan die NGKA.
indien alles dour eon liggaam beheer sou word, bestaan
daar die gevaar dat al moor klem op die opbou en al
minder op die uitbou kan val.
6.7.2 Die NGSU werk op die verondersteiling dat ‘n
diens gelewer word, al is dit nie finansieel lonend nie.
Die mark van die NGSU is moor dikwels ‘n kerk met
lidmate wat finansieei nb stork is nie. Die AKKM hot
hoofsaaklik ‘n andor mark. AKSE oordeel dat hy hewer
sy verantwoordelikheid ten opsigte van die NGSP en die
NGSU moot behou.
6.7.3 Die AKKM beheer, soos dit tans is, die media in
die kerk. Dit gee aan die AKKM baie mag. Dit is vir
AKSE ‘n vraag of dit wenshik is om die work van die
NGSP en die NGSU daarby te voog.
6.7.4 Die genoemde ondernemings, onder sorg van
AKSE, werk goed. Is dit wenshik om aan ‘n wenresep te
torring?
6.8 Gevoigtrekking
6.8.1 Uit die bostaande is dit duidehik dat die CLF en die
gonoemde newedienste intorafhankhik van mekaar
bestaan en as sodanig ‘n besondere diens hewer binne
die Sending- en Evangelisasieterreine van die NG Kerk
famihio. Die voortsetting van hierdie work, binne die
raamwerk van die behoeftes en die beskikbare middele
en honorering van die bestaande kontrakte, is dus
noodsaaklik vir die NG Kerkfamilie en die instansies
daarby betrokke.
6.8.2 Hoewel die Beheerraad as instrument aangewys is
vir die bestuur van sowel die CLF fonds as die NGSP en
die NGSU, is die fonds in die lewe geroep ter
ondersteuning van die dienste en nie andersom nie.
6.8.3 ingevolge die oorspronklike kontrakte tussen die
twee algemene sinodes, is die Ned Geref Kerk gebonde
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aan die voortsetting van die dienste. Volgens huidige
omstandighede en aanduidings is dit wei moontlik en ook
uiters noodsaaklik. Die behoefte aan Christelike lektuur
neem steeds toe.
In die jongste tyd word ook seifs die drukwerk van die
sinodes van Malawi, Zambiê on Zimbabwe in
toenemende mate by die NG Sendingpers gedoen
vanweö ‘n verskeidenheid redes.
6.8.4 indien ‘n situasie sou ontstaan waar die Ned Geref
Kerk nie verder sy weg sou oopsien om die fonds en die
dienste to bedryf nie, terwyl dit steeds suksesvoi gedoen
kan word, sou wel gevra kon word of die Ned Geref Kerk
nie moreel verplig sou wees om hierdie sake aan die
NGKA, die oorspronkhike eienaar, oor te dra nie. Die
NGKA hot in 1994 deel van die Verenigende Gore
formeerde Kerk geword.
6.8.5 Wat die NGSP betrof is daar ook nog die
kontrakooreenkoms met die Aigemene Jeugkommissie.
Die jare sedert die oorname van Die Sontrale Pers het
getoon dat die drukkery aan ai die vereistes van die
kontrak kon voldoen en steeds die gevraagde dienste
voortsit. Daar moot melding gemaak word van die felt
dat die NGSP jaarliks die benodigdhede vir die kerk so
jeugwerk lower op ‘n tydskeduie wat beslis nb dour
aigemene drukkorye nagekom sou ken word nie en dit
lower teen uiters redelike pryse. ‘n Ondersoek wat
ongeveer ‘n jaar gelede in opdrag van die AJK
onderneom is, hot gegaan oor ‘n periode van vyf jaar en
hot bevind dat toonames in pryse van die AJK so
drukwerk heelwat onder die verbruikersprysindeks was,
terwyl die drukkery self op die ope mark moot meeding
ten opsigte van voorradepryse en lone.
6.8.6 Dat die drukkery tot groot nut van die Ned Geref
Kerk kan woes, is verder gelilustreer dour die druk en
uitgeo van Kerk en Samelewing na elk van die twee
afgelope Algemene Sinodes asook die druk van agendas
en handehinge van ‘n aantal sinodos en die Algemene
Sinode. Die pryse was uiters kompeterend en die diens
tot voile bevrediging van die persone wat die drukwerk
moos hanteer.
6.8.7 Soos aangetoon, bestaan daar goon prinsipiëie of
ander redes waarom die CLF en sy newedienste nb
onder die sorg van AKSE met dienslewering kan
voortgaan nie.
6.9 AANBEVEUNG
in die hg van
6.9.1 AKSE so strewe om in die dbens wet hy lower die soak van
die Koninkryk die beste to dien,
6.9.2 die felt dat hierdie dienste ontstaan hot omdat die
privaatsektor nb ean die bepaaide else van die kerk ken voidoen
nb en u kommissie nie ken verseker dat dit in die toekoms nie
weer die gevai kan woes nb,
6.9.3 die dringende behoefte van die kerke in hulls sending- en
evangeilsasheaksles eon voidoende Christehike bektuur,
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6.9.4 die bestaande kontrakte,
6.9.5 die besondere diens aen die AJK en die sinodes,
6.9.6 die felt dat hierdle dienste saam met die CLF voortgeslt
en uitgebou ken word sonder enlge verpiigtlnge teenoor of
risiko vir die Algemene Sinode of die sinodes, en
6.9.7 die feit dat daar geen prinslpiëie redes bestaan waarom
aan die status quo verander moat word nie,
bestuit die Aigemene Sinode dat voortgegaan word om aan die
terme van die kontrakte ultvoerlng te gee en dat die status quo
gehandhaaf word.

B. ADVIES AAN DIE ALGEMENE SINODE
7. SEND~NGGENEESHERE
7.1 AKSE het aandag gegee aan die voorsiening van
Christen-geneeshere aan voormalige sendinghospitale.
7.2 Hierdie hospitale word tans deur die betrokke
owerhede bestuur. Hulle is dikwels ver van dorpe gele~
en ondervind gevoiglik dikweis ‘n tekort aan geneeshere.
7.3 Die geieenthede tot Christelike diensiewering aan
sulke hospitale is steeds groot, at word hulle nie meer
deur die kerk bestuur nie.
7.4 Ongelukkig is die omstandighede by sommige van
die hospitale sodanig dat geneeshere kan voel dat dit vir
hulle moeilik sal woes om daar sinvolle diens te lewer.
7.5 AKSE het hiercfie inligting aan SKSE’s beskikbaar
gestei, en het die volgende versoeke tot hulle gong:
7.5.1
SKSE’s word vrienclelik versoek om die
voorsiening van Christen-geneeshere aan eertydso
sondinghospitale as ‘n prioriteit te beskou.
7.5.2 SKSE’s word versoek om alle toepaslike inligting
aan voornemende sendinggeneeshere beskikbaar to
stel en ook, waar moontlik, to help met die administrasie
wat nodig is om in sodanige poste aangestel to word.
7.6 Die aandag van SKSE’s is ook gevestig op die work
van die Christelike Geneeskundige Bond van SA,
Posbus 36365, Menlopark 0102, wat, ondor andere,
help met die werf van Christen-medici vir sendingwerk.

8. DIAKONAAT: GELEENTHEDE VIR JONG
MENSE
‘n Memorandum waarin aangedui word watter
diensgeleenthede vir jongmense op hierdie terrein
bestaan, watter toerustingsgeieenthedo dear is en waar
hulle om verdere inligting kan aanklop, is aan SKSE’s
beskikbaar gestet.

9, BED~EN~NG AAN ONAFHANKUKE SWART
KERKE
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AKSE wit graag die aandag van die Sinode vestig op die
groot uitdaging wat ‘n bediening aan die Onafhankiike
Swart Kerke tot die kerk rig.
9.1 DIe uitdaging
Die gewetdigde groei van Onafhanklike Swart Kerke in
die afgelope vier dekades bring moe dat ‘n bediening aan
hulte ‘n groter uitdaging geword hot as die kerstening van
aanhangers van tradisionele gocisdienste. Minstens 32%
van atte swart mense (8,5 miljoen) behoort aan
Onafhanktike Kerke. Die aanhanrgers van die tradislo
nele godsdienste hot gedaal na ongeveer 15% van die
swart bevolking. Die feit is egter dat ‘n bestendige
stroom van hulle na Onafhanklike Kerke aangetrek
word. Die groot sukses wet Onafhanklike Kerke met die
inskakeling van Tradisionaliste hot, bring ‘n mans tot die
konklusie dat ‘n bediening van kerkopbou aan die
Onafhanklike Kerke ‘n verantwoordelike benutting van
fondse en mannekrag sal woes. As Tradisionaliste in elk
gevat binne ‘n dekade by Onafhanklike Kerke betrek gaan
word, is die uitdaging vir die kerke met Westerse bande
om besondere aandag to WY aan ‘n bedioning ten opsigte
van Onaihanklike Kerke.
Dear bestaan nb presiese statistieke nie, maar ‘n
aanvaarbare skatting is dat 80% van die Suid-Afrikaanse
bevolking aan Christetike denominasies behoort. Van
hierdie getat behoort reeds 47% aan Onafhanklike
Kerke. Dit mask van hulle verreweg die grootste
Christelike blok in die land. Die Zion Christian Church
met 1 ,2 miljoen aanhangers is reeds die derde grootste
denominasie onder swart mense naas die Rooms
Katotieke (2 miljoen) en die Metodiste (1,6 mitjoen).
9.2 Waarom ‘n bedlenlng aan Onafhankilke Ketke?
Daar is drie belangrike redes waarom ‘n bediening aan
die kerke absoluut noodsaaktik is.
9.2.1 Omdat die Onafhanktike Kerke poog om die
Christendom to teat aansluit by die tradisionele gebruike
en kuttuuretemento van swart mense, is die gevaar van
sinkretisme groot. Dit betoken dat die twee godsdienste
vermeng kan raak.
in die proses ken betangnike
elemente van die Christendom afgewater of negeer word
terwyl otemente van die tradisionele godsdiens soos by
die getoof in magiese kragte en voorouergooste in die
kerk ingedra word. Die Kerke moot dus gehelp word om
die evangetie in die kultuur van Afnika te teat inbed,
sonder om afstand to doon van die Bybetse getoofs
waarhede.
9.2.2 Nog ‘n groter gevaar is dat die kerke
post-Chnistelike bewegings kan word. Dit betoken dat
hulto ‘n swart profeet (soos by Lekganyano) as ‘n messias
begin vereer. Die nuwe messias neem die plek van
Christus in as verlosser en middetaan. Dan word dit ‘n
nuwe godsdiens met ‘n nuwe vertosser. Die nagestagte
sat ons gestag verwyt as ons nalaat om die evangetie
duidelik aan swart menso to kommunikeer. Dit is Wet met
Islam gebeur hot. Omdat Mohammed nie die evangolie
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reg vorstaan het nie, het hy Christus as Verlosser
verloor en so het ‘n nuwe godsdions tot stand gekom.
Ons moot ons met die Onafhanklike Kerke bemosi om
to voorkom dat nuwe godsdienste gebore word met
mUjoeno aanhangers waarvan Christus nie die verlosser
is nie.
9.2.3 Die Ksrko bereik daagliks miljoene menso. Elke
Sondag preek duisende leraars en profeto in klein
groopiss vir miljoene mense. Tog het hulls ‘n baie
opperviakkige kennis van die Bybol. Baie van die
bewegings kan flog nie as kerke getipeer word nie.
Hulls is dikwels nog op pad as ksrke in wording. Hulle
moot geheip word op die pad van ware kerk wees.
Hulls moet egter so geheip word dat hulls nie hulls
inheomse karaktor en hulls onafhanklike bestaanswyse
hoef prys te gee nie.

hot die studentetal op 222 gsstaan en dit groei weekliks.
Die eerste students hot einde April hulls driejaar-kursus
voltooi.
9.6 AKSE is oortuig van die belangrikheid van hierdie
saak en sal op die hoogto bly van wet in die vorband
gedoen word.
9.7 AANBEVEUNG
9.7.1 DIe Algemene Sinode vestig die eandag van sinodes op die
beiangrlkheld van ‘n bediening aan die Onafhanklike Kerke.
9.7.2 DIe Algemene Sinode dra dit aan AKSE op om op die
hoogte to bly van ontwlkkellnge op hierdle terrein en Inhigting
aan die slnodes besklkbaar to stel.

10. S~NODES: KR~SDS HN SEND~NGRNANS~ER~NG
9.3 Hoe ken huip verleen word?
9.3.1 Die belangrikste terrein is huip met die opleiding
van hulle leraars en profete.
Die leraars van
Onafhankliko Korke het maar gemiddeld ‘n skool
opleiding van standerd vier. Baie mm het onige Bybel
onderrig ontvang. Daar is dus ‘n dringende behoefto
aan skoling, voral in hulls eie omgewings. Die leraars
is tentmakers wat vir hulls eie ondorhoud voorsien.
Hulle ken duo moesal nie na opleidingsplekke gaan nis.
Die opleiding moot na hulle gebring word.
9.3.2 Lidmats van die Ned Geref Ksrk most geskool
word om met lede van die Sioniste en profotiose kerke
te kan praat. Dit beteken dat hulle iets van die
agtergrond en leer van die Kerke moot west. Hulle
moet bewus wees van tekortkominge sodat hulls juis
daarop kan klem iê.
9.4 Omsigtlgheld nodig
U Kommissie besef dat hierdie aangelesntheid met
omsigtigheid hanteer most word: ‘n las profiel most
gehandhaaf word en die motief moet steeds woes om
hulp aan die Kerke to gee en nie om proseliete to maak
flue.
9.5 Daar is veral drie instansies wat by hulp aan die
Kerke botrokke is, en wat onderstsuning vordien:

10.1
AKSE is aangegryp dour die krisis in
sondingfinansiering in die Oos-Kaap wat tot govolg gehad
hot dat dertien sondelinge nie moor betaal kon word nie.
10.2 In ‘n brief in Die Kerkbode is predikants gevra om te
oorwseg om eon persent van hulls salaris maandeliks vir
‘n jaar lank aan die SKSE van Oos-Kaapland to betaal.
‘n Porsoonliko brief, ondertoken dour die Voorsittor en
Skriba van AKSE, is ook aan elks leraar in die Ned Geref
Kerk gestuur.
10.3 AKSE wil graag die probleem onder die aandag van
die Algemeno Sinode bring. Dear is, na vornoem word,
moor sinodos wat problems ondsrvind om bestaande
sendingposte in stand to hou. Van nuwe posts is daar by
die mooste sinodss nie sprako nie.
10.4 Die langtormyn-oplossing lê langs die wog van
groter offervaardigheid met betrekking tot die sending by
gomeontes en lidmato, en ‘n gosie balans tusssn wet aan
die opbou on die uitbou van die kerk bssteo word. AKSE
is bekommord oor die oormatigs klem wàt dikwels op die
opbou van die gemeento val, terwyl die waarhoid dat die
gemeents dear is tsr wills van die Koninkryk van God,
verwaarloos word.
10.5 Die krisis van ssndingposte en ander posto wat
nie moor dour sinodes in stand gohou ken word nis
5005 nou in Oos-Kaapland gsbsur hot
verg ogter ook
oplossings op die korttormyn.
-

-

-

9.5.1
Die Sentrum vir Voortgesette Teologieso
Onderwys (SEVTO) aan die Universiteit van Pretoria, in
samewerking met die lnstituut vir Sendingwetenskaplike
Navorsing (ISWEN), work seam met die Didache
I nstituut by Hammanskraal om opleidingsgeleenthede
daar to stel.
9.5.2 Die SKSE van die Oranje-Vrystaat is betrokke by
die Timotheus-lnstituut van Geoponde Deure. Die
lnstituut hot in 1993 reeds moor as 1000 students
gehad. Die kurrikula is dour die teologieso fakulteite
van die UOVS en die PU vir CHO goedgekeur.
9.5.3 Die Nehemiah Bible Institute van Bybolkor is ‘n
aksis wet leiers van die Afrika Onafhankliko Kerke in
staat stel om hulleself tuis op to lei. In Februarie 1994

-

10.6 AKSE wys daarop dat dit in die kork onaanvaarbaar
is om sendolingo
en predikants
“af to botaal”.
Christolike broedorskap eis dat ‘n ander oplossing gevmnd
word, byvoorbeeld dat al die predikanto ‘n deol van hulls
salaris prysgos, eerder as om sommige allos to laat
verloor.
-

-

10.7 As son sinode swaar kry, behoort die korkvsrband
hulp to bied.
10.8 Die nogatiowe effok op die getuienis van die kerk in
die wêrold van die “afbetaal”- opsie hoof nio vordor
boredenoer to word nie.
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10.9 AANBEVEUNG
10.9.1 Die Aigemene Sinode neem met leedwese kennis van
die gebeure in die Sinode van Oos-Kaap ten opsigte van die
uitdlenstrede van sendelinge.
10.9.2 Die Algemene Sinode oordeei dat die kerkverband In so
‘n gavel huip aan ‘n sinode behoort te bled, en
10.9.3 die Aigemene Sinode dra dit aan die AKF op om weö to
ondersoek waarvolgens in sulks gevalle van krisis opgetree
ken word.
10.9.4 DIe Aigemene Sinode is oortulg dat die Here van die
kerk noolt sy kerk voor uitdagings sal stel waarvoor die
middele nie In die kerk aanwe8lg is nie. Die Algemene Sinode
vra sinodes om gemeentes te wys op die noodsaakllkheid dat
‘n goele balens tussen wet na binne en na bulte bestee word,
gehandhaat word. Die gemeente bestaan tar wille van die
konlnkryk van God.

C. NAVORS~NG, BEPLANNDNG, INUG~
T~NG EN VOORUGT~NG
11. D~E PLEK VAN EVANGEUSASIE
11.1 Agtergrond
Die bosiuit van die Aigemene Sinode 1990 dat
evangeiisasie by sending gevoeg word, hot nog vrae
onbeantwoord geiaat.
Wat word bedoel met
evangelisasie, en is evangolisasie nou uitsluitiik die taak
van die Kommissie vir Sending en Evangelisasie? As
evangelisasie die hart van sending is, hoe verskil die
verkondiging (kerugma) wat tog ook ‘n wesoniike deal
van gemeentebediening is?
11.2 Werkswyse
Hierdie vrae het AKSE daartoe gebring om die AKG to
nool om saam hieroor to besin.
Verskiilende
memoranda is opgestei en oorweeg.
11.3 Bevlnding
11.3.1 By die bestudering van taile standpunte en
memoranda waarin die verhouding tussen sending!
evangeiisasie sowel as die verhouding tusson die
AKSE/AKG aan die orde gestei is, het dit duidelik
geword dat die kerk so bediening in beginsei twee
gerigthede hot, één op die kerk (na binne) en één op
die wéreld (na buite).
Die gemeentebedlening
evangeiie, in al sy
(gorneenteiede) binne
iangs die kanaie van
en aanbidding.

hot met die bediening van die
dimensies, aan die geiowiges
die kerk to make. Dit geskied
verkondiging, gemeenskap, diens

Die sending het met die bediening aan die evangelie,
ook in al sy dimensies, aan manse bulte die kerk te
make. Dit geskied ook langs die kanaie van
verkondiging, gemeenskap, diens en aanbidding.

11.3.2 Die element van evangeiisasie, die punt waar
mense van ongeloof tot ‘n lewende geloof in Jesus
Christus geiei word, maak die hart van die sending van
die kerk uit. in die gemeentebedlening is dit egter net so
belangrik om manse “wat hulie eerste iiefde veriaat hot”
terug to roep tot ‘n lewende verhouding met Jesus
Christus. Dit is dus nb verantwoord om evangelisasie
net by eon kommissie to piaas deur van ‘n Kommissie vir
Sending en Evangelisasie te praat nie.
11.3.3 Dat daar gedurig skakeling en oor en weer
bevrugting tussen die twee aksies~van gemeentediening
en sending moot piaasvind, spreok vanseif.
11.3.4 Daar moot dus onderskei word tussen die twee
groot aksies van die kerk, ni gemeentebediening en
sending. Waar daar reeds in sekere sinodes ‘n
oorkoepelende kommissie bestaan (by Wes-Kaap so
Kommissie vir Getuienisaksio) kan dit goedskiks beskou
word as die twee beiangrike opdragte van één
oorkoepelende kommissie.
11.3.5 AANBEVEUNG
11.3.5.1 Die Aigemene Slnode aanvaar dat die element van
evangeiisasie, die punt wear mense van ongeloof tot ‘n lewende
geloof in Jesus Christus geiei word, die hart van die sending
van die kerk uitmaak. in die gemeentebediening is dit egter net
so beiangrik om mense “wet huiie aerate iiefde verleat hot”
terug te roep tot ‘n iewende verhouding met Jesus Christus.
11.3.5.2 Daarom besiuit die Sinode om die standpuntsteiling oor
‘n gemeentebediening en sending te aanvaar, neamilk:
11.3.5.2.1 DIe gemeentebediening hat met die bedienlng van die
evangeiie in al sy dimensies san die geiowiges (gemeenteiede)
binne die kerk te make. Dit geskied iangs die kanaie van
verkondiging, gemeenskap, diens en aenbidding, en het ten doei
om die gemeente op to bou en te begeiei in sy getuIenistaak in
die wêreid.
11.3.5.2.2 DIe pending hat met die bediening van die evangelie
in al sy dimensies aan mense buite die kerk te make. Dit geskied
lange die kanaie van verkondiging, gemeenskap, diens en
aanbldding.
11.3.5.3 Die Sinode beslult verder om die nasm van die
Aigemene Sinodaie Kommissie vir Sending en Evangeiisasie
(AKSE) to verander na die ALGEMENE KOMMISSIE VIR SENDING.

12. NOUER SAMEWERKING TUSSEN KOMM~S..
S~ES
12.1 Agtergrond
In hullo besinning oor die piok van ovangeiisasio hot
AKSE en die AKG besef dat daar ook andor
probieem-areas is, ook in die verhouding tussen van die
ander kommissies van die Aigemene Sinode.
12.2 Probieme in die opdragte aan kommissles

AKSE/BS
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Daar bestaan ‘n hole paar problerne in die opdrag van
die kommissies:
12.2.1 Die definisie van gemeentebediening. Die woord
sluit eintlik alle gemeentolike bediening in, maar in die
praktyk hou die AKG horn besig rnet fasette van
gerneentebediening wat nie aan ander kommissies
toegewys is nie.
12.2.2 Daar is vorskeio bedieningsterreine wat meer as
eon van die kommissies van die Algernene Sinode raak:
*

Die AJK hot begin orn ook die verbondsouor to

bedien, maar is dit nie oorskryding op die terrein van
gorneentebediening nie?
*

Sending moet lidrnate toerus om sinvol by sending

betrokke te woes, rnaar toerusting hoort by lidrnaat
toerusting wat deel van die AKG so taak is.
*

Toerusting is AKG-opdrag, maar wat van diakens

(AKDB) en kategete (AJK)?
*

*

Siekesorg: is dit AKDB of AKG?
Missionêre diakonaat: hoort dit by Sending of Diens

van Barmhartigheid?
*

Huweliksbegeleiding: AJK of AKG of AKDB?

*

Opsig en tug: AKG of ARK?

*

Evangelisasie is nie net die taak van die Sending nie,

bedieningspraktyk, on in die teologiese teorie wat ten
grondsiag daarvan 18, hiermee moot rekening hou.
Hierdie besinning raak die kerk in sy totale bediening en
kan nie afsonderlik dour elke kommissie gedoon word nie.
Baie veralgerneon kan die paradigrnaverskuiwing
voig ornskryf word:

900$

12.4.1.1 Die modernisme hot ‘n universalistiese tendons
gehad wat, byvoorbeeld, op ekonomiese gebied in die
kooperatiewe boweging gestalts gekry het. Op kerklike
gebied is die parallelle verskynsol ‘n beklemtoning van die
kerkverband. Inisiatief, beplanning en mag was daar
gesetol terwyl gemeontes die beleid moos implementeer.
Die verskillende kommissies van sinodale strukture kon
dus vir hulle ooreonkomstige kommissies in rings- en
gemeentelike verband biding gee.
Die goweldige diversifikasie van die samelowing hot,
saarn met ‘n rooks andor faktore, daartoe golei dat daar
op die meesto gebiede gedesentraliseor word. Kleiner
eenhede kan vinniger aanpas met moor direkte
kommunikasio, betrokkenheid en eionaarskap. Op
kerkllke terrein hot dit in die Westerso wéreld die
implikasie dat die sentrum van die kerklikè lowe in terme
van inisiatief on beplanning terugbeweeg hot na die
plaaslike gemeento. Ons vorkies, byvoorbeeld, vandag
om usfs sendelinge aan gemeentes to koppel en nie aan
‘n sinodale struktuur nie.

‘n Ad hoc-kommissie van AKSE en die AKG is benoem.

Niemand sal die wosenliko rot van die korkverband
ontken nio.
Die rolverwagting en funksie van die
kerkverband moot egter herdofinieer word. Aangesien ‘n
gomoente ‘n vollodige sisteem is waarin al die
verskilbendo bedleninge met mokaar in vorband staan,
kan die kerkvorband nie in bosstaande en feitlik
onafhankliko entiteite (kommissies) bly funksioneor nie.
Die kerkverband kry nou ‘n grotor ondersteunendo en
koördinorende rol waarin hy met die totale gomeonteliko
bodiening moot rekening hou. Rings- on sinodale
strukture sal hiermee moot rekening hou on strukturele
aanpassings maak.

Narnate die ad hoc-kommissie met sy werk gevorder
hot, hot hy besef dat waarmee hy besig is, ook ander
kommissies van die Sinode raak. Die kommissies is toe
genader orn die saak saam to bespreek. Verteen
woordigers van die Dagbestuur van die AJK en die
AKDB is na twos vergaderings genooi, terwyl die
AKLAS ook die tweede vergadering bygewoon hot.

12.4.1.2 Die veranderende politieke situasie en die inslag
van sekularisasie asook die sokulêre staat, Ioi daartoe dat
daar ‘n groter samowerking tussen kerke op veral
plaaslike viak to bespeur word. Denominasionebe
verskille vervaag vir die gowone gelowige. Hy soek na ‘n
kork wat na sy oordeel Bybolsgetrou is on wat in sy
behoeftes voorsien.

12.4 Bevlnding

Die kork kan al hoe minder op ‘n vriendelike staat en
simpatioke en ondersteunende wetgewing reken. Ter
wills van sy gotuionis moot die kerk leer om sy eie
diversiteit asook die plurariteit van vorskillende gods
dienste to hantoor. Die plaaslike gomeentos asook die
kerk in sy verband moot hieroor besin. Sodanige
gekoärdineerde besinning kan nie ad hoc in die huidige
strukturele vorme (kommissies) op sinodale vlak effektief
geskied nie.

maar ook van die AKG en die AJK.
Dit hot die twee kommissies daartoe gobring orn te
vra: wat is die funksie van kommissies, en hoe raak dit
die gesamentlike bediening?
12.3 Werkswyse

12.4.1 Paradlgmaverskulwlngs
‘n Paradigmaverskuiwing is ‘n verandering in mense so
verwysingsraamwerk. Tans beleof ons in Suid-Afrika
twos groot paradigmaskuiwo. Diepgrypende politieke
veranderinge vind plaas.
Die tweede paradigma
verskuiwing is die geleidelike skuif van die modernisme
na die post-modernisme. Dit is onopsigtelik besig om
ons samelewing radikaal to beInvloed. As gevoig
hiervan is dit gebiedend noodsaaklik dat die kerk in sy

12.4.2 Flnanslêle oorweglngs
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Die finansiölo situasie, nie net van die kerk nie, maar
ook oor die algemeen in die land, dwing die kerk om
meer prinsipieel te kyk na sy funksionering.
12.4.3 Beglnsels of riglyne
To midde van die veranderende situasie is dit nodig om
opnuut die beginsels of riglyne vas te stel wat
gehandhaaf behoort te word.
12.4.3.1 As prinsipiöle uitgangspunt geld die omvattende
bediening van Jesus Christus in en dour sy kerk in die
wéreld. Die bediening van die evangelie van Jesus
Christus deur die gemeente is gong op homseif, ander
korke en die wéreld in diens van die koms van die
koninkryk van God. Die strukture on organisasie van
die kerk moot diensbaar wees aan die mees effektiewe
funksionering van die gemeento van Christus.
12.4.3.2 Christus se hoofskap moot toenemend ver
werklik word.
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12.4.5 Net eon kommlssie, of nouer samewerking tussen
kommissies?
Die ad hoc-kommissie van AKSE en die AKG hot tot die
slotsom gekom dat, omdat dit in die Jeugwerk, Dions van
Barmhartigheid, Gemeentebediening en Sendingarboid
om die bediening van Jesus Christus in en dour die
gomeente in die wêrold gaan, die Algemene Sinode ton
opsigte van hierdie sake dour eon kommissie bodien
behoort to word. Hierdie kommissio sou dan sub
kommissies volgons behoofte kon aanwys.
in die samesprekings met die verteenwoordigers van die
ander kommissies was dit egtor duidelik dat daar nie
gonoegsame konsensus bostaan om die aanbevoling van
eon kommissie voor die Algemene Sinode to lô nie.
Daar was ogtor wel konsensus dat die verskillende
kommissies bale nouer behoort saam to work. Die
bestaande besiuite van die Algemene Sinode (vgl KO
1990 bI 87) maak dit ook moontlik.

12.4.3.3 Die besof van die korkverband moot die gevaar
van independentisme besweer wat kan ontstaan
wanneer die klem so stork op die gemeonte val. Die
eenheid van die kerk moet gehandhaaf word. In die
eenheidsoeko moet gestuur word tussen ‘n eon
vormigheidsdruk enersyds en ongosonde individua
lisme andersyds.

Eon praktiese stap is dat verteenwoordigers van die
kommissios né die Algemene Sinode byeengoroop sal
word om die opdragto van die Algemene Sinode to
bespreek met die oog op samewerking en die uitskakeiing
van duplisoning.

12.4.3.4 Die eenheid met die Ned Geref Kerkfamilie
moet nagestreef en uitgebou word.

12.5.1 Die Algemene Sinode vestig die aandag van al sy
kommissies op die paradlgmaverskuiwings wet in die Ned Geref
Kerk en die konteks waanin hy bestaan, piaasvind en versoek
huiie om in hulie bepiannlng hiemiee rekening to hou, terwyl die
beginseis 300$ In pt 12.4.3 gestel, steeds gehandhaaf word.

12.4.3.5 Die bediening van die gemeente is in sy wese
eon. Dit betoken dat kommissies nie los van mekaar
kan work nie: daar kan hoogstens stippellyne tussen
hulle bestaan.
12.4.3.6 Die bediening vind gestalte in die modi van
verkondiging, pastoraat, onderrig, erediens, getuienis,
diakonaat en onderlinge gemeenskap.
12.4.3.7 Die bediening is die verantwoordelikhoicl van die
hole gemeente en nie net van die besondero ampte nie.
12.4.4 Gesamentlike strategie
Dit is duidelik dat die kork op ‘n meer soepel wyse
rekening moot hou met die oiesoortigheid van sinodes
en gomeentes.
Die eise van die bedieningspraktyk vra dat daar minder
kerkordeliko voorsknifte sal woes en dat moor klem op
die boginsels sal val. Gemeentes dra self die
verantwoordelikheid vir hulle eie bestuur. Die oonheid
van die kerk lê nio noodwendig in die eondersheid van
bodioning nie.
Die demografiese tendenso maak dit noodsaaklik dat
die breö niglyne in ‘n gosamentlike strategie getrek
word, on dat die benadering eerder ‘n gedifferensieerde
bedieningsbenadering sal wees as ‘n benadening waar
eendersheid nagestroef word.

12.5 AANBEVEUNGS

12.5.2 Die Algemene Sinode besluit dat daar noue samewerking
tussen die onderskeie kommissies moot woes, en versoek
kommissies om steeds in hulie bepianning bedag to wees op die
moontlikheid dat ander kommissies ook beiang by bepaaide
sake op huile agenda kan he.
12.5.3 Verteenwoordigers von die kommissies van dIe Aigemene
Sinode word versoek om kort na die verskyning van die
Handelinge van die Sinode, bymekear to kom om opdragte van
die Algemene Sinode to bespreek met die oog op samewerking
en koördinering. Die AJK tree as sameroeper op.
12.5.4 Die Aigemene Slnode dna dit aan sy kommissies op om
steeds to besin oor moor effektiewe wyses van funksionering en
die Aigemene Sinode van advies in die verband te bedien.

13. ~NUGT~NGSTUK
AKSE hot die behoofte van lidmate raakgosien aan ‘n
handigo bookie met inligting oor al die sendolingo van die
Ned Geref Kerk. So ‘n bookie onder die titol Vissers van
Mense is in Desember 1993 gopubliseer. Dit kan as ‘n
gobodsgids gebruik word omdat daar by elke dag van die
jaar inligting oor ‘n bepaaldo sendoling gegee word.

14. BEPLANNINGSBYEENKOMS

AKSEI8S
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14.1 Agtergrond

14.2.1.4 Strategle

Net na die vorige Algemene Sinode het AKSE ‘n
beplanningsbyeenkoms gehou waar, onder andere, ‘n
aantal fokusaroas geldentifiseer is.
Hieraan is
deurlopende aandag gegee en AKSE wil graag die
volgende voor die Algemene Sinode lê:

Die strategle wat ons in die verband wil aanboveel, is
strategiese teologiose bepianning. in kort behels dit die
volgendo stappe:

14.2 Bevindlngs
14.2.1 Beleld en Skrlftuurllke fundering

‘.1 Situasie-analise: versoek sinodes (ringe/gemeentes)
orn ‘n kontekstuele analise te doen van die nood in hulle
area. As God na die bepaalde sinodale (rings!
gernoentelike) area kyk, wat sal Horn in daardie gebied
ontstel? Sisternatiseer bevindinge en rapporteer terug
aan AKSE.

14.2.1.1 Besluit van die beplanningsbyeenkoms
“Die goeio beloid van AKSE moot verder uitgebou word
en wol op so ‘n wyse dat:
*
*

moontlike verwarrende elemente opgeklaar word;
die sterk Skriffundering beter benut word met die oog

op die bomarking daarvan in die kerk.”
14.2.1.2 Benaderlng
Rakende die boleid en Skriftuurlike fundering:
AKSE is van mening dat die uitvoering hiervan ‘n
bepaalde benadering vereis. In die verlede is daar
hoofsaaklik “van bo”, vanuit die sisternatiese teologie en
Aigernene Sinode, gewerk (deduktiewe strategie). Om
egter die wil van God vir die bedieningspraktyk van ‘n
bepaalde situasie (by ‘n spesifieke gerneente, ring,
sinode) to leer ken, vereis dat daar ook “van onder”
geluister moet word. Die nood of behoeftes moet op
grondvlak vasgestel word (induktiewe strategie). ‘n
Meer gebalanseerde benadering is dus nodig. Hierdie
benadering korn daarop neer dat daar in die proses van
daadwerklike betrokkenheid by die werk van God (die
Missio Dci), voortdurend reflekterend geluister word na
Woord en werklikheid. Sodoende kan daar op ‘n
voortgaande basis aanpassings gemaak word aan beide
teologiese teorie en bedieningspraktyk. Die kerk bly
dan reformerend getrou aan sy Hoof en is effektief in sy
diens.
14.2.1.3 Doeistelllng
Ons doelsteliing is orn gemeentes te begelei dat lidmate
die kerk se ware identiteit in die hg van die kontekstuele
situasie waarin die land verkeer, uit die Woord sal
ontdek. Die kern van hierdie identiteit is die feit dat die
gemeente gerig is op die w~reld en sy nood. Die nood
is die sondenood van verlorenheid en verval. Dit is ook
‘n lewensnood: die nood van plakkers en hongeriges,
die nood van samelewingstrukture wat op okonomiese,
sosiale, politieke, opvoedkundige en ekonorniese gebied
die mens se bestaan en lowe bedreig.
in hierdie stukkende wêreld moet ons gerneentes
begelei dat lidmate hulle ware identiteit ontdek as God
so gestuurdes.
Die voile omvang van die evan
gelieboodskap as gooie nuus, van ‘n rnissionêre
diakonaat wat beide sondenood en lewensnood help
verlig, moot opnuut in ons gebore word.

*.2 Teologiese analise:
versoek sinodes (ringe!
gemeentes) orn na die Woord to gaan en te vra: wat leer
die Woord vir ons in die verband? Wat is die kerk en
gelowiges so verantwoordelikheid? in ‘n sekere sin is dit
‘n gebeds- of luisterproses. Sistomatisoer en rapporteer
torug aan AKSE.
*•3 Beplanningsfase: In die Hg van bogenoemde moot
die Algemene Sinode, sinodes (ringe!gemoentos)
oorgaan tot oorhoofse en gedosentraliseerde beplan
ning. Prioriteito, doelstellings en aksiestappe sal volg.
*~4 implementering, opleiding en evaluering en die
sikliese herhaling van die proses volg.
14.2.2 AANBEVEUNG
Die Aigemene Sinode besiuit om die benadering, die doeisteiiing
en die strategie In 14.2.1.2 14.2.1.4 hierbo goad te keur en by
sinodes vir impiementering san te beveei.
-

15. ARTIKEL 53 VAN D~E KERKORDE
AKSE hot weer gekyk na die bewoording van Art 53 van
die Kerkorde. Dit blyk dat A,’t 53.2 en 53.3 rue ‘n
bovredigende beskrywing van die persone tot wie die kerk
horn in sy sondingwerk rig, gee nie.
Art 53.2 en 3 lui tans soos volg:
“53.2 Die kerk rig horn dour middel van ovangelisasie tot
diogene wat vorvreornd is van Christus, sy Woord en sy
kork on wat om die redo buite kerkverband goraak hot ten
einde hulle tot die gemeenskap met Christus en sy
gemeente terug to bring.
53.3 Sending en Evangolisasie is die gerigtheid van die
kerk na buite. Dit is die arbeid aan nie-gekerstondes en
mense wat buite kerkverband geraak hot.”
15.1 AANBEVEUNG
Die Aigemene Sinodo bestuit em Art 53.2 en 53.3 to vervang met
‘n nuwe Art 53.2 wat soos voig lul:
“Deur sending bedien die kerk die evangeiie in sy voile omvang
eon site nie-gekerstendes, ongelowiges, noodiydendes en
diegene wat van Chrlstus en sy kerk vervreemd geraak hat.”
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16. ALGEMENE SENDINGREGLEMENT
16.1 Punt 1.4 van die Algomene Sendingreglement
moet dieselfde bewoording as art 53.2 van die Kerkorde
he.
Tans lul pt 1 .4 soos voig:
“1.4 Sending en evangelisasie is die gerigtheid van die
kerk na buite. Dit is die arbeid aan nie-gokerstendes en
mense wat buite kerkverband geraak hot.”
16.1.1 AANBEVEUNG
Die Aigemene Slnode besiult om pt 1.4 van die Algemene
Sendingregiement to skrap en met die volgende to vervang:
“Dour sending bedlen die kerk die evangelle in sy voile omvang
aan ails nle.gekerstendes, ongelowiges, noodlydendes en
diegene wet van Chrlstus en sy kerk vervreemd geraak hot.”
16.2 Punt 2.5.1.3
16.2.1 Dit gaan in hierdie punt oor sendingwerkers wat
aansoek kan doen om behoud van proponentstatus.
AKSE oordeei dat die woorde “ten bate van die Ned
Geref Kerk geag word”, nie heeitemai bevredigend is
nie, en wii graag ‘n verbetering voorstel. Die vereiste
dat die work ‘n geosteiike karakter dra, moot ook sonder
byvoeging gestel word.
16.2.2 Die huidige bewoording van pt 2.5.1.3 is soos
voig:
“2.5.1.3 Prodikante en proponente van die Ned Geref
Kerk wet ‘n werk saam met ander kerke of organisasies
wil aanvaar wat
*

na die oordeei van die Aigemene Regskommissie ‘n
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ken by die Algemene Regekommissle eansoek doen vlr die
behoud of toekennlng van predikantstatus.
Wear proponentstatus toegeken is, moot sodanlge proponente
hulle elke twos Jear by die Aigemene Regskommissie eanmeid en
met opgawe van redes aansoek doen om verienging van behoud
van status.”
16.3 Punt 2.6.3, 4 enS
16.3.1 Punte 2.6.4 en 2.6.5 hot verouderd geraak. U
Kommissie oordeel dat die saak van bedieningsbehoeftes
binne die verband van teal en kuituur gedien kan word
dour ‘n byvoeging by Pt 2.6.3.
16.3.2 Punte 2.6.3, 4 en 5 lui tans soos voig:
“2.6.3 Ter wille van meer doeltreffende Woordbediening
is dit wenslik dat elkeen “in sy eio taai praat oor die groot
dingo wat God gedoen hot” (Hand 2:11). Daarom
behoort dear ruimte to bestaan daarvoor dat Woord
bediening en aanbidding kan geskied met inagneming
van eiesoortige teal- en kuituuragtergrond en bedie
ningsbehoeftes.
2.6.4 Indien ‘n bepaaide groep gelowigos dit mettortyd
sou verlang en omstandighede dit regverdig, kan daar
ruimte vir huile geskep word om in eie gemeenteverband
op to tree ooreenkomstig hul eie bodieningsbehoeftes
binne die verband van eie taal en kultuur.
2.6.5
Eie gomoentevorming impiiseer ook die
moontlikheid van eie breer verbande van ringe en
sinode. Hior sal faktoro sees geografiese verwyderd
heid, staatkundige bestel en die behoefte aan inkleding
van die evangelie in inhoomse gowaad, ‘n rol spool.
Voorop bly egter staan dat die eenhoidsband sover
moontlik behoue biy en steeds uitdrukking sal vind OP die
moos sinvolle en effektiewe wyso.”

geestelike karakter dra,
met die verkondiging van die Woord in regstreekse

16.3.3 AANBEVEUNG

verband staan en
ten bate van die Ned Geref Kerk geag word, ken by

Die Algemene Slnode besiult om

*

*

die Aigemene Regskommissie aansoek doen vir die
behoud van proponentstatus.
Indien proponentstatus aan hulle toegeken word, moot
hulle hulle eike twee jaar by die Aigemene Regs
kommissie aanmeid en met opgawe van redos aansoek
doen om verlenging van behoud van status.”
16.2.3 AANBEVEUNG
Die Aigemene Slnode beslult om pt 2.5.1.3 In die Aigemene
Sendlngreglement met die volgende to vervang:
“Predikante en proponente van die Ned Geref Kerk wat ‘n work
seam met ander instansies wIi aanvaar wet
‘n geestellke karakter dra,
met die verkondiging van die Woord In regstreekse verband
steen, en
* die kerk en konlnkryk In breö verband dlen,

16.3.3.1 dIe volgende woorde by pt 2.6.3 to voeg: “Dit ken
verder let tot ‘n kategorlale gemeente binne dieseltde verband”;
16.3.3.2 punte 2.6.4 en 2.6.5 to skrap.
16.4 Punte 2.7 en 2.8
16.4.1 Punt 2.7 handel oor die Ned Geref Korkfamilie en
pt 2.8 oor gesamentiike sendingwerk. Die twoe sake is
egter nie duidelik uitmekaar gohou nio. Dit moot reg
gestei word. Verder moot Kerk en Samelowing pte 83 en
236 ook hier ‘n neerslag vind.
Ten eindo ruimte to bespaar word pt 2.7 en 2.8 nie weer
hior herhaal nie.

*

*

16.4.2 AANBEVEUNG
Die Aigemeno Slnode besiult om pte 2.7 en 2.8 van die Aigemene
Sendlngregiement to skrap en met die volgende te vervang:
“2.7 DIe Ned Geref Kerkfamlile
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2.7.1 Die Ned Geref Kerk aanvaar dat die eenheid van die kerk
‘n onmisbare toetssteen is vir die egtheid en geloof
waardigheid van die kerk se getuienis in die wéreid (vgl Kerk
en Samoiewing, par 83).

17. D~E ~NSTUTUUT V~R SEND~NGWETENSKAP..
UKE NAVORS~NG QSWEN)

2.7.2 Daarom onderskryf die Ned Geref Kerk die ideaai van één
kerkverband binne die Ned Geref Kerkfamiiie (Kerk en
Sameiewing, par 236).

ISWEN hot in 1979 tot stand gekom op grond van
besluite van die Aigemene Sinodes van 1974 en 1978.
Dit bestaan binne die Departement Godsdiens- en
Sendingwetenskap van die Teobogiose Fakulteit (NG
Kerk) aan die Universiteit van Pretoria en word beheer
dour ‘n Advieskomitee. In hierdie komitee dieri twee lode
benoem deur AKSE (as die instansie van die kerk wat
met die Universiteit ‘n ooreenkoms aangegaan hot),
asook ‘n verteeriwoordiger van die NG Kerk so
Kommissie vir lniigting en Ekumene, en ‘n verteen
woordiger elk van die Teobogiese Fakulteite to
Stellenbosch en Bboemfontein, iaasgenoemdes om
uitdrukking te gee aan die Algemene Sinodale besbuit
(1982) dat 1SWEN die hole kerk op akadomiese gebiod
dien.

2.7.3 Met die oog op die opbou van die kerk tot
getulenisiewering in die wéreld, onderskryf die Ned Geref Kerk
die beginsel van wederkerige huip en bystand ten opsigte van
behoeftes binne die hole Ned Geref Kerkfamiiie.
2.7.4 Solank die hale Ned Geref Kerkfamiiie nog nb in eon
kerkverband verenig is nba, geld die volgende ten opslgte van
die wedersydse beskikbaarsteiiing van werkkragte binne die
Ned Geref Kerkfamiiie (vgl. huidige Regiement 2.8.3 tot 2.8.6)
2.7.4.1 DIe Ned Geref Kerk ken bedienears van die Woord vir
ander lade beskikbaar te stab as hulie dit versoek. Hberdle
beraars word in ooreenstemmlng met die kerkordes en
bepaiinge van die onderskeie kerkverbande beroep en
bevestlg, of soos ooreengekom In die ooreenkomste tussen
die betrokke sinodes.
2.7.4.2 Bedienaars van die Woord wet dour die Ned Geref Kerk
beskikbaar gestel en beroep en bevestig Is in ‘n ander Ned
Geref Kerkverband, so status en opsig en tug word bepaal dour
die kerkorde van deardie ander kerkverband.
2.7.4.3 Die Ned Geref Kerk ken kundlges op die gabled van
teologiese opieiding, Jeugwerk, sending, evangelisasle,
kerklike administrasle, diakoneat, ens., op versoek van ‘n
ander lid van die Nod Geref Kerkfamilie vir dlens in daardie
kerkverband sekondeer.
Huibe posisie met betrekklng tot die strukture van die ander
kerkverband word by wyse van onderlinge ooreenkoms gereel.
2.7.4.4 Ander sendlngwerkkragte ult die Ned Geref Kerk wet
volgens ooreenkoms dlenswerk In ‘n lldkerk van die Ned Geref
Kerkfamllie verrig, word lidmate van die betrokke kork. in ‘ii
gabled wear nb ‘n gemeente van die Ned Geref Kerkfamille
bestean nie, biy huile ildmate van die Ned Geref Kerk.

17.1 Beheer

17.2 Personeei van 1SWEN
Prof JJ (Dons) Kritzinger is navorser en direkteur van
ISWEN. Voigens die ooreenkoms tussen AKSE en UP is
die kerk steeds verantwoordelik vir 30% van hierdie
permanente pos. (Hierdie bedrag is proporsioneel
verdeel tussen die deelnemende sinodes/SKSEs.)
Ooreenkomstig universiteitsbeleid neem hy ook (op ‘n
beperkte skaal) deal aan die dosering van Sending
wetenskap.
Dr Johannie Cronjé hot einde 1992 finaai uit diens van
1SWEN getree. Die Universiteit hot in Desember 1993
die Kanseliersmedalje aan dr Cronjé toegeken as
eerbewys vir die jare van besondere diens aan die breër
kerklike gemeenskap in Suid-Afrika en Zambië.
Sedert die (finale) aitrede van dr Johannie Cronjé bokbeo
prop AGS (Gustav) Gous ‘n deebtydse (16 uur per week)
navorsingspos by ISWEN. (Hierdie deeltydse pos word
gefinansier dour die Algemene Sinode se jaarlikse
toekenning vir sending- en ekumeniese navorsing.)
17.3 Werksaamhede van 1SWEN

2.8 Gesamentilke Sendingwerk

17.3.1 Databank

2.8.1 Die Ned Geref Kerk aenvear die beleld van gesamentilke
sending. indlen hy sending wil onderneem In ‘n gabled of land
wear daer reeds ‘n kerk uit die Ned Geref Kerkfambiie bastean,
word samewerking gesoek.

Die eerste werksaamheid van ISWEN (oorgedra vanaf die
“Sendingburo” van die ou ASSK) is steeds die
versameling, berging en ontsluiting van relevante
materiaal met die oog op die navorsingstaak van ISWEN
en die kerk. Ongeveer 15 000 dokumente is ontsluit. Dit
sluit in die voiledige stel van Die Sendingblad, die
Agendas en Notuies van die vergaderings van die
Aigemene Sinode en ASSKIAKSE, ‘n paar honderd
skripsies en verhandebings, en duisende gepubliseerde en
ongepubliseerde studiestukke, referate, artikels en ander
dokumente. Die inhoud hiervan is mikro-ontsluit en
rekenaarmatig op te spoor. Kommissies word aange
spoor om

2.8.2 indian die Ned Geref Kerk in ‘n gebled of land work wear
deer nog nb ‘n gemeente van eon van die iidkerke van die Ned
Geref Kerkfamllie is nle, ken die Ned Geref Kerk self of seam
met ander Iidkerke sendebinge beroep, bevestig on uitstuur.
2.8.3 Wear gebeentheid tot gesamentiike sending horn
voordoen, ken gesementlike kommissbes vlr sending van die
betrokke bbdkerke van die Ned Geref Kerkfamilie in die iewe
geroep word om verantwoordeibkheid vir die work to aanvaar.

17.3.1.1 in hulle studio hiervan gebruik to maak, en
2.8.4 Gesamentlike sending word gereöi voigans onderlinge
ooreenkoms tussen die betrokke kerkilke liggame.”
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17.3.1.2 tot die uitbou by te dra dour studiemateriaal
beskikbaar te stel.
17.3.2 Navorsing en publikasles
Die navorsing van ISWEN is deels selfgedrewe, maar
grootliks word die navorsing onderneem op vorsoek van
kommissies van die kerk, of op grond van waargenome
behoeftes. Jaarliks word uitvoerig aan die Adviesraad
hiervan versiag gedoen. ‘n Kort aanduiding word van
die navorsing in die sos studievelde gegee:
17.3.2.1 Navorsingsveld 1: Geskiedenis van die sending in
Sulder-Afrika
Benewens die volledige sendinggeskiedenisse van die
NG Kerk (Aan God die Dank I en ii) het verskeie studies
die hg gesien, soos prof Crafford se boek oor swart
sendingpioniers, Trailblazers of the gospel.
17.3.2.2 Navorsingsveld 2:
Suider-Afrika

Teologlese ontwikkellnge in

‘n Boek oor sondingmetodes (On being Witnesses), hot
pas by Orion Uitgewers verskyn. Oor die Onafhanklike
Kerke word heelwat gedoen. Dr HL Pretorius se boek
Ethiopia stretches out her hands unto God. Aspects of
Transkeian indigenous Churches, is in beperkte oplaag
dour ISWEN gepubliseer.

Die bediening van die
nedersettings van die
dringender vraagstuk.
Suid-Transvaab word
navorsing gegee.

mibjoone mense in die informele
land (die “pbakkers”) word ‘n al
Op versoek van die Sinode van
in 1994 voorrang aan hierdie

17.3.2.6 Navorslngsveld 6:
Suider-Afrika

Ultdagings vlr die sending in

Op grond van ‘n versoek van die Algemene Sinode is ‘n
landswyo opname oor Sendingbebangstelling in die NG
Kerk gedoen. Die resultate was insiggewend, al was dit
nie bemoedigond nie.
Die ekobogiese probbeem dring homself na yore. Prof
Kritzinger work aan ‘n projek oor Die Kerk en die weisyn
van die omgewing.
Op versoek van die Algemene Sinode is aandag gegee
aan ‘n breed opgesette navorsingsprogram oor Die wese
en taak van die kerk so bediening in die werkspbek. Nuwe
klem moet hieraan gegee word.
17.3.3 1SWEN-ieslngs
Sedert 1990 vind ten minste jaarliks ‘n openbare losing
oor ‘n belanghebbende onderwerp plaas. Hierdie lesings
is gepubliseer.
17.3.4 1SWEN-Kommunikasie

17.3.2.3 Navorsingsveld 3: Ekumene in Suider-Afrika
Ekumeniese navorsing geniet baie aandag van prof
Crafford en prop Gous. Eerstens is ‘n boek saamgestel
met die volledige ekumeniese besluite van die NG Kerk
vanaf 1962 tot 1986, gesistematiseer vir maklike
gebruik. Benowens vorskeie artikels het die eerste
handboek vir die bestudering van ekumene, eon van
ISWEN se mees omvattende projekte tot op datum, in
1993 verskyn: 0 Crafford en AGS Gous (reds): Een
iiggaam baie lode. Die kerk so ekumeniese roeping
wereldwyd en in Suid-Afrika (Pretoria: Verba Vitae.
497pp). Daar word tans gewerk aan die saamstol van
‘n leeslys van belangrike ekumeniese dokumento.

ISWEN-Kommunikasie, die tydskrif van ongeveer 40
bladsye, word in Junie en November uitgegee en versond
aan ongeveer 350 kerklike en akademiese persone en
instansies, tot in die buiteland. Die blad word benut om
nuus oor en die bobangrikste resultate van navorsings
projekte dour to gee, asook ander prikkolende feite on
mededelings. Dit hot groot potonsiaal.
17.3.5 Referate en optredes

-

Die verwerking van statistiese en beskrywende
gegewens oor die godsdienstige toneel in Suid- Afrika
gaan steeds voort. In besonder word na ISWEN
opgesien om biding op hierdie terrein.
17.3.2.4 Navorsingsveld 4: Andergodsdlenste in Suider-Afrika
Werk vorder aan die saamstel van ‘n nuwe handbook vir
die studie van Suid-Afrikaanse godsdienste. Die
nadenke oor godsdiensvryheid en die toekomstige
reëiings in Suid-Afrika is aktueel en geniet voortdurend
aandag.

Dit is sokerlik ook die bodoeling dat die kundighoid van
die personeel benut moot word. Dit gebeur op ‘n
deurbopende basis.
17.4 Naamsveran daring
in 1986 hot die Algemene Sinode besluit dat Ekumenieso
Navorsing tot die taak van ISWEN toegevoog word. Dit is
ogter tot dusvor nie in die naam van die instituut
gereflekteor nie. Daar is ook nio ‘n standaard Engolso
naam vir die instituut nie. Die Advieskomitee hot in
Januarie 1994 goodgekeur dat die volgende name
amptelik kan geld (‘n saak wat net nog formeel dour die
universitêre kanale moot gaan):
instituut vir SendingwetenskapIIke en Ekumeniese Navorsing
(ISWEN)
Institute for Missiologlcal and Ecumenical Research (IMER).

17.3.2.5 Navorslngsveld 5: DIe missbonére dlakonaat
17.5 AANBEVELINGS
Die terrein van ontwikkebing, in besonder die
armoede-probleem, geniet ornstige aandag. ISWEN is
op grond van sy navorsing oor Religie en Ontwikkobing
ook betrokke by die Universiteit so Sontrum vir die
Bestryding van Armoode.

17.5.1 Die Aigemene Sinode betuig sy dank en waarderlng
teenoor 1SWEN vir die bebangrike dbens wet hy aan die kerk lower.

AKSE/8S

237
17.5.2 Die Aigemene Sinode wys daarop dat die instituut vir
die hele kerk in die iewe geroep is, en moedig sue betrokke
instansies san om ruimskoots van ISWEN Se dienste gebruik te
maak.
17.6 Finansiering van ISWEN

“Aan die te worde gestigte instituut vir Sendingweten
skaplike Navorsing word opgedra om die sendingsituasie
steeds in oorweging te neem en die Kerk ten opsigte van
nuwe behoeftes voor te hg.”

17.6.2 Die Dagbestuur van die Kuratorium het die
voigende memorandum opgestel waarmee AKSE
akkoord gaan:

Hierdie aanbevehings is nie good- of afgekeur nie, maar
die ASSK se versoek vir R5000 vir 1SWEN is
goedgekeur. Enersyds is waarskyniik aanvaar dat die
nuwe reeling ‘n voortsetting is van die opdrag om ‘n
sendingburo in die iewe to roep en andersyds is aanvaar
dat die Aigemene Sinode met die goedkeuring van die R5
000 die saak self goedgekeur hot (Vgl. Acta 1982 p684-5
“Die Sinode hot sy goedkeuring hieraan geheg dour R5
000 per jaar vir navorsing op die begroting van die ASSK
in to sluit”).

MOTIVERONG V~R EFFEKTIEWE
VOORTGAANDE FUNKSIONER~NG

in 1986 keur die Aigemene Sinode die beginsel good dat
1SWEN se funksies uitgebrei word tot navorsing oor die
ekumene.

17.6.1 AKSE en die Kuratorium van die Teoiogiese
Fakulteit aan die Universiteit van Pretoria het
bekommerd geraak oor die probleme wat ontstaan het
met die vind van die 30% van die Direkteur so salaris
waarvoor AKSE verantwoordelik is en wat AKSE van die
SKSE’s ontvang.

VAN ~SWEN
1. Ontstaan
ISWEN is in 1979 as ‘n instituut, verbonde aan die
Departement Godsdienswetenskap en Sendingweten
skap van die Teologiese Fakulteit van die Ned Geref
Kerk aan die Universiteit van Pretoria, gestig.

Die ooreenkoms met die Universiteit vir die stigting van
ISWEN is dan ook deur die ASSK goedgekeur en
onderteken. Hiervolgens sou die ASSK drie verteen
woordigers in die beheerraad van ISWEN benoem.
(Later is dit verander na twee lede namens die ASSK en
die Direkteur vir Ekumene van die Aigemene Sinode).
2. Beheer

Die inisiatief vir die stigting van hierdie instituut het
uitgegaan van die Departement Godsdienswetenskap
en Sendingwetenskap en die destydse Algemene
Sinodalo Sendingkommissie (ASSK).
in 1970 gee die Algemene Sinode opdrag aan die ASSK
om die daarsteiling van ‘n Sendingbiblioteek en ‘n
Sendingburo te ondersoek en, in oorIeg met die Breö
Moderatuur, aan sy bevindings uitvoering te gee. Die
Sendingburo hot in 1974 tot stand gekom as deel van
die ASSK-kantoor. Die personeel van die ASSK het wel
materiaal versamol maar het nie tyd gehad vir die
verwerking daarvan nie.
Gedurende 1977 nader die Departement Godsdiens
wetenskap en Sendingwetenskap aan UP die ASSK met
die versoek om die Sendingburo na die Universiteit te
verskuif en oor te skakel na ‘n Instituut vir Sending
wetenskapiike Navorsing.
Die ASSK het dit goedgekeur en in 1978 by die
Aigemene Sinode aanbeveei:
“Die Sinode erken die behoefte aan ‘n instituut vir
Sendingwetenskaplike Navorsing aan ‘n universiteit,
sowel as die daarstelling van ‘n sendingdienssentrum
wat in samewerking met die Jongkerke aan
gesentraiiseerde sendingpogings soos die koördinasie
van industriöle en stedeiike sending, aanwending van
massamedia, gemeenskapsdienste, werwing, skoling en
kanalisering van sendingpersoneel, ens effektiewe
aandag kan gee.”

Die indruk word soms in versiae van die ASSK en die
SSK’s in Transvaai gewek dat ISWEN onder beheer van
die Kuratorium van UP staan. Dit is nie korrek nie. Die
Transvaaise Sinodes het net kennis geneem van die
totstandkoming van ISWEN. Die voorsitter van die
Kuratorium dien wel in die beheerraad, maar 1SWEN
doen nie aan die Kuratorium versiag nie en word nie dour
die Kuratorium beheer nie.
3. Finansiering van ISWEN
Die Universiteit van Pretoria dra die grootste gedeeite
van die koste verboncle aan 1SWEN. Sedert 1978 betaal
die Ahgemene Sinode jaarhiks ‘n toekenning aan ISWEN
oor (destyds was dit R5000, vir 1994/95 is dit R22000).
Hierdie bedrag is bedoel vir navorsingshulp. Sedert 1987
het die onderskeie Sinodale Kommissies vir Sending en
Evangehisasie/Sinodes landswyd op versoek van die
destydse ASSK begin bydra vir die pos van ‘n voltydse
navorser (tans die direkteur). Die ASSK hot dan ook in
1986 ‘n ooreenkoms met die Universiteit van Pretoria
ondertoken waarin die kerk (die Algemene Sinode) onder
andere onderneem hot:
“Die Kerk aanvaar aanspreekhikheid vir 30% van die
uitgawes met betrekking tot die salaris en byvoordele
verbonde aan die pos” (= die pos van die huidige
direkteur) en
“Die Kerk onderneom om jaarhiks voor of op 15 Junie en
voor of op 15 Desember die verskuldigde bedrag ten
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opsigte van die betrokke jaar in twee golyke paaiemente
aan die Universiteit oor to betaal.”
4. Betrokkenheld van die Aigemene Sinode (en die Ned Geref
Kerk) by 1SWEN
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‘n intograle deei van die betrokke departement beskou
word. ISWEN is dus nou deel van die Fakulteit maar die
Kuratorium, wat kerkiik vir die Fakuiteit verantwoordelik
is, hot nie beheer oor ISWEN nb.
Prof JJ Kritzingor so korkregteliko posisie hot moeiiik

*

Benewens die aandeei wat die Algemene Sinode by die
stigting van ISWEN gehad hot, die verteenwoordigers in
die beheerraad en die finansiele ondersteuning, moet
ook gemeid word:
Die grootste gedeelte van ISWEN se navorsing tot op

*

datum is op versoek (in opdrag van?) van die
ASSK/Aigemene Sinode en verskeie SSK’s (00k van
buite Transvaal) gedoen. (VgI by Die Onvoltooide
Sendingtaak).
*

In 1982 besluit die Algemone Sinode:

“Die Algemene Sinode besluit dat ander Teologiese
Fakuiteite van die Ned Geref Kerk nie afsonderlike
institute vir sendingwetenskaplike navorsing moet stig
nie, maar dat sodanige navorsing dour ISWEN
gekoordineer moot word.” (Hand AS 1982 p1 322)

geword omdat die Universiteit hom as dosent in die
Departoment Godsdiens en Sendingwetenskap beskou,
maar hy is nie dour die Kuratorium beroep nie en hy
staan eintiik nie ondor toesig van die Kuratorium nie.
Die oorbetaltng van die bydrao afkomstig van die

*

verskiliende SKSE’s/Sinodes skep probieme omdat dit nie
altyd goreeld of betyds gedoon word nie. Dit skep vir die
kork ‘n vorleentheid teenoor die Universiteit.
Goon nuwe pos(te) word dus geskep en goon nuwo
finansiëie verpligtingo word aangegaan nie. Dit gaan om
drie sake, naamiik:
*

Om to sorg dat die beheer oor iSWEN op die rogte plek

tuis kom;
*

om to sorg dat die kerk die finansiëio verpiigtingo wat

reeds aangegaan is ordelik en gereeld nakom; en
Stelienbosoh en Bloemfontein se fakulteite hot
toegestem en die Universiteit van Pretoria hot dan ook
aan die ander twee Teologiese Fakuiteite van die kerk
amptelike verteenwoordiging dour middel van eon lid in
die beheerraad van ISWEN toegestaan.

*

om professor JJ Kritzinger so kerkregteiike posisio reg

to stel.
17.7 AANBEVELING

Die Aigemene Sinode van 1986 besluit:
Die Algemene Sinode
“Die Algemene Sinode kour die reeling van die ASSK
good dat ‘n poe van voltydse Senior Navorser aan
ISWEN ingestel word op die basis dat die Universiteit
van Pretoria 70% van die koste verbonde aan die pos
sal dra, en die ASSK die orige 30%, wat gevind word
deur die vrywiliige bydraes van die onderskeie
Sendingkommissies.” (Hand AS 1986, bi 481/47.4.3.3)

17.7.1 bevestIg dat ISWEN ‘n onderneming van die Aigemene
Slnode is en dot die hole kerk daarby beiang bet en daaruit
voordeel trek;
17.7.2 aanvaar dat die beheer oor ISWEN deur die Kuratorium
van die Teoiogiese Fakultelt Afdeiing B aan die Universiteit van
Pretoria uitgeoefen word;

Dit is dus duidelik dat ISWEN ‘n onderneming van die
Algemene Sinode is en dat die hole kerk daarby belang
het en daaruit voordeel trek.

17.7.3 gaan voort om verteenwoordigers in die beheerraad van
1SWEN to benoem;

5. Personeei

17.7.4 gaan voort om ISWEN finansieei to ondersteun;

Aanvanklik was dr JM Cronjé die enigste personeellid.
in 1981 hot dr JJ Kritzinger op tydelike basis bygekom.
In 1983 word prof D Crafford Direkteur van ISWEN. Op
1 Januarie 1986 word dr Kritzinger voltydse senior
navorser en in 1989 direkteur en medeprofessor.

17.7.5 gee aan die Aigemene Kommissie vir Fondse opdrag om
die bedrag wat die onderskeie sinodes in die veriede direk aan
1SWEN oorbetaai hat, vanaf 1995 by die begroting van die
Aigemene Sinode in to werk;

6. Die huidige posisie
Daar is tans drie knelpunto rondom ISWEN
Die beleid van die Universiteit van Pretoria met
betrekking tot institute het sodanige verander dat
institute nie moor “as Iosstaande” entitoite aan
departemente verbind is nie, maar as

17.7.6 betaai die bydree vir ISWEN ean die Teoiogiese
Fakuiteitsfonds van die Ned Geref Kerk van Transvaai oor;
17.7.7 heroorweeg sy bydrae wanneer die pos van direkteur
vakant reek;

*

17.7.8 suspendeer b.paiing 3 van die Regiement vir die reäiing
van die opieiding en iegitimasio van evangeiledienaars om die
inskakellng van prof JJ Kritzinger by die Teoiogiese Fakuiteit
moontiik te meek;
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17.7.9 gee aan AKSE opdrag om ‘n ooreenkoms met die
Transvaalse sinodes aen te gaan waarln die ooreenkoms van
1986 met die Universiteit van Pretoria vervat is en ~m die
Universiteit dearvan in kennis to stel.

18. SEND~NG ONDER KOMMUMSTE
18.1 VOORTGANG VAN DIE WERK
18.1.1 Die Algemene Sinode van 1990 hot ten opsigte van
Sending onder Kommuniste besluit dat:
“3. Sending onder Kommuniste nie ‘n worksaamheid
van die Aigemene Sinodo kan woes nie. Die
werksaamheid gaan voort totdat die pos vakant raak.
Die sinodes binne wie so gebied die verskiiiende
hawons is, aanvaar verantwoordelikheid vir die botrokke
work. Ten opsigto van die res van die werk, word die
AKSE versoek om aan die volgende Algemone Sinode
advies to gee ten opsigte van die vraag waarhoen
hierdie work gekanaliseer kan word.”
(Versiag Rasionaiiseringskommissie pt 4.2.4.6, Hand
AS 1990 bi 642.)
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18.2.1.2 KonferensIes
Daar is elke jaar ‘n konforensie van al die hawewerkers
gehou. in 1991 was dit in Pretoria, 1992 in Kaapstad,
1993 in Walvisbaai en 1994 in Oos-Londen. DV is 1995
s’n in Mosseibaai. Hierdie konforensies betoken vir die
workers en die behoerliggame veol wat onderlinge kontak
betref.
18.2.1.3 Gholfdag
PORTNET hou vol met huile jaarlikse Ghoifdag wat in
1987 begin is. BIBLIA kry een-derde van die wins. Dour
die jare hot dit gegroei, ni 1987 R5 800, 1988 Ri 6 700,
1989 RiB 000, 1990 R20 000, 1991 R32 300, 1992
R35 060 plus ‘n Olivetti rokonaar, 1993 R43 000r 1994
nog onbekond by skrywe van vorslag.
18.2.1.4 AANBEVEUNG
Die Algemene Sinode bedank PORTNET vir die toekennlngs wet
die afgelope Jare ult die wins van dIe Llefdadigheidsgholfdag aan
B1BUA gemaak is.

18.1.2 DIe tydperk 1990 tot 1994

18.3 RADJOWERK

Die work hot die hole tyd in die token van bogenoemde
besluit gestaan. Daar was by die lidmate minder
entoesiasme voor, on dit hot moeiliker geword om die
work to bokostig. Hiordie omstandighede moot nogtans
ook gesien word teen die agtergrond van die val van die
Kommunisme in Oos-Europa en Afrika, die swak
ekonomiese toestand, die onsekerheid in die land en die
rand-dollar wisselkoers. Met die meeste werksaamhede
kon voortgegaan word, al is die work drasties afgeskaai.

18.3.1 Transwêreld-Radlo (TWR)

18.2 STAND VAN DIE WERK TANS

Sedert September 1975 gebruik Sending onder
Kommuniste hulie senders. Al die jaro nog stuur hulle
hulle rekeninge in Amerikaanse dollars. Dour die jare hot
die wisselkoers van die rand toonoor die dollar swakker
goword. Daarby hot TWR elke jaar sy tariewe effens
verhoog. Gevolglik hot dit al moeiliker geword om die
programme to borg. ‘n Paar jaar torug hot TWR ingestem
dat die borgskap tussen Sending onder Kommuniste, The
Back to God Hour en TWR seif verdeel word.

18.2.1 Kawewerk (BIBUA)

18.3.1.1 Portugees

18.2.1.1 DIe versklllende hawens

Daar was twee Portugese programme op die lug, ni na
Mosambiek en Angoia. Aan die begin van 1993 hot die
AKSE besef dat aibei nie langer aan die gang gehou kon
word nie. Die borgskap vir die program na Angoia is
gestaak. ‘n Jaar later hot dit ook nodig geword om die
borgskap vir die Portugese program na Mosambiek to
beöindig. Sedert 25 Maart 1994 borg Sending onder
Kommuniste dus goon Portugese programme moor nio.

Die afgelope vier jaar hot die work op die hawens
bestendig voortgegaan. Walvisbaai so kiosk is moor
doolmatig omgobou. Daar is ook ‘n ongekendo toe
stroming van Russiese matrose: 17 200 in die jaar
September 1992 tot September 1993. in Saldanhabaai
is ‘n nuwe kiosk. Die workster slaag daarin om eike skip
wat aandoen, to besoek.

18.3.1.2 Frans
Kaapstad hot in 1993 die trauma gehad dat dit, ondor
andere, hulle gaste was wat die aand van 25 Julie in St
James, Kenilworth, afgomaai is. Eon van die workers
hot die 140 Russo wat die diens bygewoon hot,
daarheen vorgesol.
Vanweê finansiêle probieme is die work in Port
Elizabeth on Oos-Londen afgeskaal. Die gesamentlike
beheerkomitee is ook ontbind, en elke hawe hot nou ‘n
vooggomeonte: Hospitaal vir Port Elizabeth en
Wesheuwels vir Oos-Londen. in Durban is ‘n beskeie
begin met hawewerk gemaak. In Richardsbaai,
Mosseibaai on Houtbaai gaan die work good aan.

Hierdie program is hoofsaakiik op Zaire gong. Dit is
sedert Maart 1977 op die lug. Uit die program hot ‘n
nuwe kerk ontstaan, die Beiydondo Gereformeerde Kerk
in Zaire. Die kerk is ‘n ankorpiek vir die geiowiges in die
onrustigo tye wat daardie land tans beloef. Die borgskap
van hierdie program boloop op die oomblik sowat R47
000 per jaar. Met die program hou Sending onder
Kommuniste nog voi.
18.3.2 RadIo FEBA
Die program wat dour hierdie stasie op die Soycheiie
uitgesaai word, is Oos-KaapIand s’n. Dis ook in Frans,
maar word veral op Madagaskar en die andor eilande

AKSE/8S
gemik. In die veriede het Sending onder Kommuniste
vir Oos-Kaapland finansieel bietjie hiermee gehelp.
Sedert die vorige Algemene Sinode was dit nog nie
weer moontlik om huip to gee nie.
18.4 HULP AAN LYDENDE CHRISTENE
Die huip is sporadies gestuur soos wat bydraes
daarvoor ingekom het. Tot dusver hot die hulp byna
alles vir Christene in Rusland en Roemenië gegaan.
Twee spesifieke dinge is ook gedoen. Die eerste is dat
aan Dimitri Makagon, die Rus wat in die St James
skietery aitwee sy bene en sy één arm verloor het, ‘n
spesiale toekenning gemaak is. Die tweede is dat in
Die Voorligter van Julie 1994 ‘n oproep geplaas is om
die Hongaars-Gereformeerde gemeente Rogerius in
Oradea, Roemenië, met hulle kerkbouprojek to help.
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18.6.2.2 Radiowerk
1 Portugees no Mosambiek en Angola: die slnodes wet reeds
no hierdle twee londe toe work, word versoek om dIe
rodioprogramme, Indian moontlik, weer uit te seal, noomilk
Wes-Koapiond, Noord-Koapiand, Wos-Transvaoi, Noord-Trans
veal, Suid- Transveai, Oos-Transvaal, Namibi~ en Midde-Afrika.

*

2 Frans na veroi ZaIre: die sinodes van Wes-Kaapiand,
Noord-Keapiand, die Oranje-Vrystaat, Wes-Transvaai, Noord
Transvaoi, SuId-Tronsvaai en Oos-Transvool word gevra om
hlervoor verontwoordeIlkheld to neem.

*

3 Frans no die Eliande: dit Is Oos-Kaopiond so onderneming,
moor by die Sinode van Natal word oanbeveei dat huile
Oos-Kaopland hiermoe help.

*

18.6.2.3 Tasbare hulp eon iydonde Christene
18.5 VOORLIGTING
Die boekie van dr Jan du Plessis, Kommunistiese Vrede
of Christelike Stryd, het drie uitgawes en ‘n oplaag van
35 000 beleef. By die skrywe van die versiag is daar
nog sowat 390 boekies oor. ‘n Nuwe uitgawe of herdruk
word nie beplan nie. ISWEN is, wanneer moontiik, met
‘n klein jaariikse bydrae geheip.
18.6 IJITFASERING VAN DIE WERK
18.6.1 Die Aigemene Sinode het besluit dat hy die work
nie verder voortsit wanneer die sekretarispos vakant
raak nie. (Hand AS 1990, bI 642/4.2.4, besluit nr 3 [Kyk
18.1.1 hierbo].)

Die huip wet tons oan Rusiand en Roemenlë verleen word, word
eon die Algemene Komitee van die Vrouodlens (AKV) tar
oorweging gegee, asook om to dink eon Christeno in ander
kommunlstiese of voormaiige kommunistleso iando.
18.6.2.4 Fondse
Indion dear dan nadat ai SendIng ondor Kommuniste so
verpilgtinge afgehandei Is, nog fondse oor is, word dit pro rate
tussen die SKSE’s van die sinodes verdeel, met die oog op die
voortsetting van die work.

19. WêRELDSEND~NG
19.1 OORSiGTELIKIIEID

Soos dinge nou staan, behoort dit te gebeur vanaf Junie
1996, wanneer die huidige sekretaris die aftree
ouderdom bereik.
18.6.2 AANBEVEUNGS

Hierdie kan hoogstens ‘n oorsig wees. Die kommissie
weet nie aityd waar in die wêreid ons lidmate werksaam
is nie, en sommige van hulle verander van standplaas of
kom terug huis toe sonder dat ‘n mens daarvan bewus is.

18.6.2.1 Hawewerk

19.2 HONGKONG, MACAU EN CHINA

Die Aigemene Sinode hot reeds besiult dot die slnodes binne
wie so gabled die verskiilende hawens geleö is, veront
woordellkhoid vir die betrokke work aanvoar (kyk 18.1.1 bo).
Die Algemene Sinode versoek die ander sinodes om ook by die
werk op die hawens betrokke to rook, en wel soos voig:

Wes-Transvaal doen veral moeito in hierdie drio lande. ‘n
Baie vrugbare metode van work is dat studentespanne uit
Wes-Transvaal gereeld daar besoek aflé en met by
Bybeiverspreiding help. Kontak met dr Jonathan Chao
van die Chinese Church Research Cent~r in Hongkong is
steeds lewondig. Ds Kobus Fouché wat in Hongkong
gewerk hot, is vroeg in 1992 oorlede. Hy was aan die
gemoente Ruyterwacht geskakel. Dr Thinus Benadé hot
in 1992 twee maande lank as gasdosent in Hongkong
gaan klas gee. Douwo Semmelink work ook in Hongkong.

1 Namibië is vir Waivisbaei verontwoordeilk. By
Wes-Tronsvaal en Suid-Transvaal word aanboveei dat hulle vir
Ham Ibië met Waivisbaai help.

*

2 Wes-Keepiond is verantwoordeiik vir Kaapstad,
Saldenhabaal, Mosseibaai, en die vissershawens soos by
Houtboai. Noord-Kaapiend on Noord-Transvaai word versoek
om Wes-Kaapiand hiermee te help.

*

3 Oos-Kaapiand work in Port Elizabeth en Oos-London. Die
Vrystaat word gevra om huiie to ondersteun.

*

4 Natal so hawewerk is In Richerdsbaai en Durban. Huip vir
Natal word by Oos- Transvaai ~anboveei.

*

19.3 JAPAN
Die Oranje-Vrystaat is al die jaro nog daar botrokke.
Huile skakel vorai met die Japan Plattolandse Sending en
die kerk wat uit hulie work goboro is, asook met die
Gereformeerde Kerk in Japan. Neil en Peggy Verwey
work ook jare reeds daar vir die Japansonding. Fransie
Botes en Elmarie Jacobson is by hulle.
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19.4 TAIWAN
Die gemeente Konridge is daar betrokke. Hulle
sendelinge is dr en mev Christie Dippenaar. Hy is tans
dosent by die Presbitoriaanso Teologieso Seminarium,
waar hy onder die vleuels van die Overseas Missionary
Fellowship (OMF) werk.
19.5 THAILAND
Dr en mev Eddie Rose wat na jare in Thailand op
George kom aftree hot, is nou weer terug in Thailand?
Mej Rya Coetzee werk ook nog daar. George het die
drr Rose uitgestuur, maar Wes-Transvaal help hulle
sowel as vir mej Coetzee.
19.6 SRI LANKA
Ook hier is Wes-Transvaal aktief bedrywig. In Maart
1993 het hullo hulle sendeling, ds Raj Thurairajah, aan
die dood afgestaan. Sy vrou gaan met die werk aan.
Ook hierheen stuur Wes-Transvaal studentespanno. In
1992 was die Ned Geref Kerk in Sri Lanka 350 jaar
oud. ‘n Stewige kontingent uit Wes-Transvaal het die
feesvieringe bygewoon. Die voorsitter van AKSE was
die toerleier, en dit is ook deur die twee PASD’s van
AKSE bygewoon. In Augustus 1993 hot drr AM
Hofmoyr on LC Dressel ‘n maand lank as gasdosente
Sri Lanka toe gegaan. Intussen was die moderator van
die Ned Goref Kerk in Sri Lanka, ds Charles Jansz, ook
vyf woke in Suid-Afrika. Mnr Pieter ter Haar is ‘n
iidmaat van ons kerk wat baio goeie work onder
dwelmverslaafdes in Sri Lanka doen. Bononi-Benjamin
in Suid-Transvaal ondersteun hom.
19.7 INDIë
In Madras bestaan ‘n tak van Bybelkor onder biding van
mnr Sam Selva Raj. In die afgolope twee jaar hot ds
JvW du Pbessis en drr Hofmeyr en Dressel daar besoek
afgelê. Madras klink na die groot suksesverhaal van
Bybelkor. Hullo praat van 50 000 bekeerlinge per jaar
en 93 000 navrae ná hulle 160 000 stukke uitgestuur hot.
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Ds en mev Danie du Plessis is deur die Ned Geref
Gemeento Ontdekkers-Noord uitgestuur.
Hulle is
verbondo aan die opleidingskool van die Kinder
ovangelisasioboweging in Kilchzimmer, Swltserlend, terwyl
dr en mev Chris Steyn van Kempton Park en ds en mev
JM Storm van Brakpan in Nederland work. Jack Louw van
Despatch-Dagbreek is in Boelgarye en Alet Barnard van
Welkom en Peter en Brenche Loubser van Arconpark in
Qostenryk en Henry van der Schyff van Burgerspark in
Kroaslë.
19.11 DIE t~IDDE-OOSTE
In die Mldde-Ooste work prop Hannes van Wyk van
Wellington, Frans en Mara Roelofse van Arcadia, prop
Ettienne van Blerk van Newcastle, Gerrit en Sonja Brink
van George-Bergsig en Despatch-Dagbreekr Dirk
Opperman van Hospitaalpark on Alti van der Wosthuizen
van Worcester-Vallel. Nog vier persone is besig met
voorboreiding om na die Midde-Ooste to gaan. Daar is
ook ‘n paar wat in Israel work: Mintie NeI van Wellington,
André Kruger van Meyerspark en René Rossouw van
Wonderboom.
19.12 SENDINGSKEPE
‘n Hole aantal jongmense work op die sendingskip Doubos
van Operasie Mobilisasie (OM): Annelie van Renen van
Op-die-Berg, Stephan Smithdorff en Yolandi du Toit van
Uitenhage-Noord, Winnie Koorts van Strand, Cecilia
Kleynhans van Hendrina, Sarel du Plessis van Velddrif,
Gerrit do Villiers van Somerset-Wes, Jacques de Bruin
van Studentekerk, Stellenbosch, Heinrich Botha van
Heidelberg en Sandra Biehler van Arcadia. Behalwe
hulbe is daar nog sowe ander wat in voorbereiding is vir
hierdie werk. Liezel van der Merwe van Op-die-Berg is
op die ander skip van OM, Logos II, terwyl nog eon haar
hiervoor voorberei.
19.13 AFRIKA
Ook op die vasteland van Afrika word nuwe velde betree:
Lana Olivior van Seinheuwel en Siegfried van Wynberg
work in Noord-Afrika.

19.8 DIE EILANDE
19.14 NIEU-SEELAND
Behaiwe dat Oos-Kaapland by Radio FEBA betrokke is,
help hulle ook met die opleiding van evangelisto op die
eiland Reunion. Daar, sowel as op Madagaskar, die
Comore en ander eilande, is heelwat van one lidmate
betrokke. Ds Dawie do Wet en gesin is op Mayotte.
19.9 PORTUGAL EN SPANJE
Ds PA Pienaar hot geémeriteer maar woon nog in
Portugal. Ds Vitor Maia is in sy plek, en vir die gebied
Porto is daar ‘n teologiese student, Alvaro Azevedo, wat
die werk doen. Dit gaan good met die kerk, die Igreja
Reformada em Portugal. Dit is Noord-Transvaal se
sendingveld. Annette Theron van Villieria work in
Spanje vir OMS lnternasionaal. Sy is nou met Sorgio
Roselie getroud.
19.10 ANDER LANDE IN EUROPA

Solfs in Nieu-Seeland is daar ‘n condoling uit die Ned
Geref Kerk: George Booth van Oos- Londen-Noord.
19.15 FRANKRYK
Ds Roger van Dyk, die Suid-Afrikaner wat jare lank daar
gewerk het, is oorlede. Sy weduwee, Jacqueline, sit die
work voort. Ds en mev JF Bloemhof is daar, asook mej
Marieta Niomand, Eugene en Mauricette Coetzee en
ander lidmate. Suid- en Oos-Transvaal is veral betrokke.
19.16 BELGIö
Noord-Kaapland handhaaf sy botrokkonhoid by Belgiö.
Ds en mev Robert Schmidt work in Brussel.
19.17 RUSLAND

242

AKSE/8S
Prop en mev Hannes Furter werk in St Petersburg.
TaUe jongmense van ons kerk was al daar of is in
spanne op pad daarheen. Sommige van hierdie spanne
staan in verband met die Diensjaar vir Christus. Ander
is van ander organk~asios.
19.18 SUID-A~iERIKA
In Peru werk Hendrik en Ronel Groenewald onder die
vleuels van die Wycliffe-Bybelvertalers. Prop Hennie
Kotzé van Worcester werk vir Wycliffe in Argentlnlë.

Land

j

WIK

0/K j
11

20. LANDE WAAR NED GEREF SENDEUNGE
WERKSAAM ~S
Die volgende tabel gee ‘n beeld van die lande waar die
verskiUende sinodes, of sendelinge uit die sinodale
gebiede, betrokke is. Vanselfsprekend is elke sinode in
sy eie gebied werksaam: dit word nie elke keer hier
aangedui nie.
Die syfers gee die getal sendeUnge aan ‘n egpaar tel
twee terwyl ‘n kruisie aandui dat die betrokke sinode op
‘n ander wyse as die stuur van sendelinge uit Suid-Afrika
daar betrokke is.
-

-

N/K

Nat

OVS j

WIT

7

2

23

4

I

NIT

S/T

Off j
15

Nam

I

SMA j Totaal

84

Malawi

38

38

Zimbabwe

12

12
6

Botswana
Mosambiek

15

I

Totaal

Zambië

15

I

3

x

17
4
8

Noord-Afrika

1

1

Namibiö

2

176

7

Swaziland
Lesotho

-

6

7
14

-

1

4
8

1

4

2x

4

Frankryk

3

4

1

8

BelgR~

2

2

4

Nederland

4

Eilande

x

2

1

1

4
4

8

Portugal

2

2

Spanje

1

1

Switserland

2

Rusland

2

Albanië

1

Oostenryk

2

4
1

1

2

Kroasië

3

1

Boelgarye

1

1

1

Engeland
SriLanka

2

2
1

Hongkong

x
x

x

2
1

1

1

Thailand

2

1

3

Taiwan

2

x

2

243

Land

I

W/K

I

0/K

N/K

I

Nat

I

OVS

Sjina

I
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WIT

I

NIT

SIT

OiT

Nam

SMA

I

Totaal

x

Japan

3

Midde-Ooste

4

Israel

1

Argentinö

1

Nieu-Seeland

1

3

1

2

8

1

1

1
1

Doulos

5

Logos II

1

3

2

1
1

1

21. D~E CHROSTEUKE LEKTUURFONDS (CLF)
21.1 Skakelwerk en Insamellng

1

1

11
1

is gemaak aan die kommissies vir Sending en
Evangelisasie van al die sinodes van die Ned Geref Kerk
asook aan die ander lode van die Ned Geref Kerkfamilie
vir lektuurverspreiding in die RSA, Namibië, Bophut
hatswana, Lesotho, Swaziland, Zimbabwe, Mosambiek,
Malawi en Zambi~.

Ds GH Oosthuizen wat vanaf 11 Februarie 1985 weer
as skakelbeampte van die Christelike Lektuurfonds
worksaam was nadat hy aan die einde van 1984 ult
gemeentediens getree het, is op 6 Junie 1993 na ‘n kort
siekbed oorlede. U Kommissie dank die Here vir die
lewe en werk van hierdie dienskneg oor ‘n lang en
geseende dienstyd op vole terreine van sy kerk en vir
die vrug op sy arbeid wat soveel vir die CLF en sy
dienste betoken.

Aan Pro Christo-Publikasies (NG Sendinguitgewers) is
finansiële steun verskaf vir hulle groot taak om in die
lektuurbohoeftes van die NGKA to voorsien in ooreen
stemming met die kontrakte tussen daardie kerk en die
Ned Geref Kerk. Skenkings is ook gemaak aan die NG
Sendingkerk, Bybelkor en Mema.

In die plek van ds Oosthuizen is ds DP Myburgh as
skakelbeampte aangestel. Hy beklee die pos op
voitydse basis on word bygestaan deur dr AM Dekker op
deeltydse grondslag terwyl ‘n hele aantal leraars op
streeksvlak help met die hou van dienste in gemeentes.

Die behoeftes styg steeds en die aansoeke oorskry elke
jaar die beskikbare bedrag met etlike honderde duisende
rand. Dit is due duidelik dat daar met hierdie belangrike
work binne die kerk voorgegaan sal moot word ten einde
aan die behoeftes to voldoen.

Volgens verslae van die skakelbeampte blyk dit dat daar
‘n toenemende besef by gemeentes, vroudienste en
lidmate is van die belangrikheid van die Christelike
Lektuurfonds en sy dienste vir die hole kerk op
sendinggebied. ‘n Groter mate van toeganklikheid tot
gemeentes is merkbaar terwyl lidmate self positief
reageer. Heelwat gemeentes nool vertoenwoordigers
van die CLF vir ‘n tweede en soms selfs vir ‘n derde
keer om die gemeente weer to besoek.

21.3 AANBEVEUNG
Die Aigemene Sinode neem met dank en weardering kennis van
die belangrike werk wat die Christelike Lektuurfonds In die kerk
se Sending en EvangeIlsasleaksIe doen asook van die mooi
reaksie wet daar van die kant van sinodes, kerkrade en
gemeentes kom.

Vir 1994 is reeds al die verskillende verteenwoordigers
se programme vol bespreek en otlike afsprake is reeds
vir 1995 gemaak.

Die drukkery is toegorus om work van hoe gehalte to
lower en feitlik enige tipe drukwerk kan onderneem word.

21.2 Flnansleel
Oor die vier jaar tot aan die einde van 1993 is ‘n bedrag
van Ri 878 313 aan donasies en kollektes ontvang van
gemeontes, vrouedienste en ander instansies. Aan die
einde van die 1993-boekjaar hot die Fonds to staan
gekom op R6 294 077.
Uit die inkomste van die Fonds is oor die vier jaar
Ri 778 630 beskikbaar gestel vir die daarstelling en
verspreiding van Christelike lektuur. Toekennings

21.4 NG Sendlngpers

In die hg van die groot behoefte ten opsigte van
Christehike lektuur hot die drukkery oor die afgelope twee
jaar toekennings van R100 000 per jaar aan Pro
Christo-Pubhikasies gemaak vir die druk en beskik
baarstelling van gratis Christehike lektuur. ‘n Jaarlikse
toekenning van R5 000 word reeds vir baie jare lank aan
Die Ligstraal gemaak en ‘n soortgelyke bedrag is elke
jaar aan Die Sendingblad geskonk tot en met die staking
van die blad. By die afsluiting van Die Sendingblad so
rekeninge na die staking van die blad is ‘n toekenning van
R22 875 gemaak ten opsigte van ‘n bedrag wat nog
verskulclig was vir drukwerk.
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21.5 Pro Christo-Publikasles (NG Sendlngultgewers)

23. DURBAN-WESTVILLE.SALARISFONDS

Hierdie afdeling gee praktiese uitvoering aan die
besluite en doelsteilingo van die CLF, naamlik em
Christelike lektuur in die verskillende Afrikatale to
voorsien.

Die rente op hierdie fends word gebruik om die salaris
van do N Shunmugam, leraar van die gemeente Moriah
en verantwoordehik vir die bearbeiding van die teologiese
studente van die RCA, te betaal.

Al die amptelike publikasies van die Ned Geref Kerk in
Afrika word behartig asook ‘n algemene program van
Christelike publikasies vir gebruik dour die kerk in sy
sending en ander aksies.

24. EMERITAAT: SKRIBA VAN AKSE

Lektuurkonferensies op sentrale plekke, in samewerking
met plaaslike Kommissies vir Sending en Evangelisasie,
word vir 1995 beplan.

D. ALGEMEEN
22. ONDERSTEUNING VAN GEMEENTES VAN
DIE RCA
Waar die ondersteuning van gomeentes van die RCA
vroeör hoofsaaklik dour ‘n gesamentlike fonds, die
“Block Grant” genoem, plaasgevind hot, is met die RCA
ooroengekom dat direkte skakeling hewer tussen
ondersteunende instansies en die afsonderhike gemeen
too bewerkstehhig moot word. Die proses is nou voltooi.

24.1 Dr AM Hofmeyr wat vanaf 1 Januarie 1980 as
PASO: Sending gewerk hot, -het op 10 Junie 1994
geëmeriteer.
24.2 AKSE hot besluit om in die hg van die heersende
ekonomiese khimaat, die pos nie te vul nie.
24.3 ‘n Alternatiewe reohing is getref: dr Hofmeyr is
versoek om vanaf 10.06.1994 aan to bly tot 10.12.1994.
Na 10.12.1994 besluit AKSE of hy vir nog sos maande
van dr Hofmeyr se dienste gebruik wil maak.
24.4 AANBEVELING
Die Aigemene Sinode bedank dr AM Hofmeyr vir die werk wat hy
vlr die 15½ Jaar as PASD: Sending gedoen het.

JvW DU PLESSIS (Voorsitter)
AM HOFMEYR (Skriba)

245

DIENS VAN BARMHARTIGHEID/19S

A.13 ALGEMENE KOMMISSIE VIR D~E
DIENS VAN BARMHARTIGHEID
Die Kommissie doen graag coos voig oor sy work
saamhede verslag:

standpunt-innarne oor prinsipiële sake en vir horn was die
eer van die Here en die kerk so weiwese twee
rigtingwysers in sy lewe. Dr Niouwoudt se nederigo en

1. ~NHOUDSOPGAWE

innernende geaardheid hot horn ‘n vriond van SKDB’s
gernaak on hy was iemand na wie daar opgosien kon
word. Verskoie publikasies hot uit sy pen gevloei.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

INHOUDSOPGAWE
HANTERING VAN DIE ALGEMENE SINODE 1990
SE OPDRAGTE

VERWISSELING VAN SEKRETARISSE
VERANDERDE WERKSWYSE VAN DIE AKDB
DIE TAAK VAN DIE AKDB EN SKDB’S IN ‘N
NUWE SUID-AFRIKA
ALKOHOL- EN DWELMAFHANKLIKHEIDSORG
BEJAARDESORG
BESTAANSBEVEILIGING
GESTREMDE- EN GESONDHEIDSORG
KINDER- EN GESINSORG
WETSOORTREDERSORG
SKAKELING
ADMINISTRATIEWE SAKE
REGSTEGNIESE SAKE
AKDB SAMESTELLING

2. HANTER~NG VAN DIE ALGEMENE
S~NODE 1990 SE OPDRAGTE
Allo opdragte van 1990 se Algemene Sinode is hanteer
en kom onder die saakhoof waar dit tuishoort, ter
sprake. Dit sal duidelik herkenbaar wees in die hg van
die besluit ~ia,, 1990 so Al~emotie Sinode oor die
inkleding van versiaggewing aan die Algernene Sinode
(Handehinge 1990 : 243 : 4.1.5.4). Waar nuwe sake vir
oorwoging aan die vergadering voorgeiê word, sal die
saak as opskrif dien, gevoig deur Agtergrond wat vir
kennisnarne is en Aenbeveling wat voor die vergadering
moot dien.

3. VERWDSSEUNG VAN SEKRETAR~S
3.1 Agtergrond
Dr MM Niouwoudt hot op 30 April 1992 sy orneritaat
aanvaar, na elf jaar diens as sekrotaris van die AKDB.
In sy tyd hot hy besonder mooite gedoen om die
vorbandsteihing tussen AKDB on SKDB’s te vostig en
hot op meer as eon terroin die kerk in statutêre rado
verteenwoordig. Sy stork kerkregtelike on ekklesiolo
giese uitgangspunte hot moegobring dat die AKDB se
werksaamhode ‘n suiwer kerkhiko karakter vertoon hot.

Na sy uittredo hot dr en rnev Nieuwoudt huhle in die distrik
van Lindley gevestig. Hier kan hy nou ‘n lowenslange
ideaal koester: orn naby die natuur to woes as boor op
kleinskaal.
Hy is op 1 Julie 1992 dour dr DF Theron opgevolg.
3.2 AANBEVEUNG
Die Algemene Sinode bedonk dr MM Nleuwoudt vir sy horde en
gewaardeerde werk in diens van die AKDB. Ny sal in die
besonder onthou word vlr die rol wet hy in die verbandsteiIing
van SKDB’s en die AKDB gespeei het, asook vir die deeglike
administratiewe basis wet hy vir die AKDB-kantoor geie hot. My
en sy eggenote word die Here so seen toegebid en ‘n geiukklge
aftrede toegewens.

4~ VERANDERDE WERKSWYSE VAN DIE
AKDB
4.1 Die beginsei van deeinemende

bestuur

Na die posaanvaardlng dour dr DF Theron hot die
AKDB-Jaarvergadoring op 30 Augustus 1992 bosluit dat
‘n stratogiese studio godoen moot word waartydens daar
besin kan word oor die boginsei van deolnemonde
bestuur tusson die AKDB en SKDB’s. Godurende 1-3
September 1992 hot al die Prodikante in Sinodalo Diens:
Dions van Barmhartighoid tosame met andor lode van die
AKDB on ook die Prodikant in Algomene Sinodalo Diens,
by Die Herberg in Pretoria byoongekorn. Onder biding
van ds WJ Botha, Predikant in Sinodabe Diens: Diens van
Barmhartigheid in die Oranje-Vrystaat, is ‘n baie vrugbare
beraad gehou en hot ‘n AKDB-Bestuurspian sy besiag
gekry.
Die AKDB-Jaarvergadering van 8 Julie 1993 hot die
Bestuursphan goedgekeur.
4.2 AANBEVELING
Die Aigemene Sinode betuig sy instemming met die beginsel van
deelnemende bestuur wet dour die AKOB gevoig word.

Die infrastruktuur in die AKDB-kantoor is dour horn
uitgobou.

Hy was ‘n harde worker wat homsoif nie

gespaar hot nie. Kenrnerkend van horn was sy stork

5. DIE TAAK VAN DIE AKDB EN SKDB’S
~N DIE NUWE STAATKUND~GE BEDEUNG
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5i D~E POS~S~E VAN NEGE S~NODES ~N NEGE
PROVUNS~ES
5.1.1 Agtergrond
Met die verkiesing van die nuwe regering van nasionale
eenheid het daar ook ‘n nuwe federate bestel in
Suid-Afrika tot stand gekom.
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steeds daarop to wys dat die kerk nooit dour die staat
bloot as ‘n wolsynsorganisasie soos die private
geregistreerde organisasies gesien moot word nie. Daar
is egter nba fout to vind met die subsidiering van die kerk
so dienste dour die staat nie”.
5.2.2 AANBEVEUNGS
Die Aigemene Sinodo

Op 31 Maart 1994 is die welsynsdepartemonte
goamalgameor met die destydse vier provinsies. Na die
prokiamasie van die nego provinsies is die welsyns
administrasie van die land na die nege provinsios
aigewentol. Die Departement van Nasionale Welsyn en
Bevolkingsontwikkeling hot ‘n baie toogespitste funksie,
nI beleidsbepaling en befondsing van die nege
provinsies so weisynsdienste aan die hand van
goedgekeurde welsynsprogrammo.
Met die koms van die nege provinsios hot die rol van die
nego SKDB’s besonder belangrik geword. In terme van
die federate bestel hot provinsies toegedeelde magte
wat voorheen op sentrale oworheidsvlak gesetol hot.

5.2.2.1 versoek die staat cm steeds voort to gean om die dionste
wet die Ned Geref Kerk tower, to finansier; on
5.2.2.2 dre dit aan eike sinode op cm self to beam ocr ‘n
vennootskapsboleid met die staat blnne provinsiale grense,
eangesien die swaartepunt van staatsvennootskap met
weisynsorganisasies nou op provlnsiaie viak iê.

6. ALKOHOL~ EN DWELMAFHANKUK~
HEIDSORG
6.1 CAD-REGLEMENT
6.1.1 Agtergrond

Die provinsios is ook outonoom in die verwerkllking van
die provinsies so welsynsdienste. Ofskoon oorhoofse
riglyno bestaan, is elke provinslo so workswyse S~ 819
prerogatief. Dit plaas groot druk op SKDB~s, aangosien
sommige SKDB’s as geregistreerde welsynsorganisa
sies met moor as eon en selfs drie provinsies so
verordoningo, finansieringswyse en praktiese aange
leenthede rekening moot hou. Die feit dat sinodegrense
tans nb saamvai met provinsiale grense nba, plaas
goweldige druk op die koördinerende en skakel
ingsfunksies van SKDB’s. Aangesien SKDB’s onderling
met mekaar provinsiale werkewyses moot ultruil, is die
onderlinge skakoling van SKDB’s ‘n hoe prioritoit. Die
PASD moos homseif ook op die hoogte bring van elko
provinsie so werkswyses sodat daar aan SKDB’s, wat
met moor as eon provinsie moot saamwerk, advies
gegee kan word.
5.1.2 AANBEVEUNG
Die Aigomeno Sinode dra dit ean die Algemene Regskommissie
op em to besin oor die wensilkhetd dat stnodegrense met
provinsiale grense saamvai.

Die CAD-Reglement is gewysig om baie tekortkominge uit
to skakel. Daar is groter soepeihoid wat lidmaatskap van
lode buite die Nod Goref Kerk betref, sonder dat die Ned
Gerof Kerk sy beheer verloor.
Die reglement is omskep in ‘n riglyn wat daarop
toegospits is om aan gemoentes, ringe en sinodes groter
beweogruimte to gee sodat die CAD nie van bo na onder
reguleer en boheer ubtoefen nie.
Die riglynwysigings sat ook voortaan op versoek van die
Nasionale Konforensie deur die AKDB hanteor word en
hoof nie moor voor die Aigemene Sinode vir beoordeling
to dion nie.
6.1.2 AANBEVEUNG
Die Aigemene Sinode betuig sy instemming dat die nuwe
CAD-Rigiyn groter beweegruimte aan sinodes en gemeentes
verieen esook die reeling dat riglynwysigings voortaan dour die
AKDB hanteer word en nb dour dIe Aigeniene Sinode nie.

6.2 STRATEG~E VDR ALKOHOUSTESORG
5.2 STAATSRNANS~ER~NG VAN KERKUKE
D~ENSTE
5.2.1 Agtergrond
Die Algemone Sinode hot in 1990 soos volg bosluit
(Handolinge 1990 :669:11.3.5.4):
“Die Aigemeno Sinode spreok dit as sy oortuiging ult dat
die sg ‘vennootskapsbeieid’ in die RSA verantwoord en
gosond is. Die staat hot ‘n verantwoordeiikheid en so
ook die kork. Die eon mag die ander nie vordring nb
maar ‘n gesondo samewerkingsverhouding met behoud
van elk so oiesoortige identiteit en verantwoordelikhede
moot steeds nagestreef word. Dit is egtor nodig om

6.2.1 Agtorgrond
Tydens die Algemene Sinode van 1986 is die volgende
besluit geneem (Handelingo 1986 : 668 : 24.1 .1):
“Die NG Kerk sien alkohoiisme en dwelmverslawing as ‘n
sondetoestand on siektetoestand wat bohandelbaar is.
Die kerk so bohandelingsprogram bohels voorkomings
aksies (soos bnibgting), multiprofossioneie bohandeling
(soos inrigtings) en nasorg (by CAD). Die kerk vind sy
vertrekpunt in die Evangelie van Jesus Christus en
beskou die vorlossing in Jesus Christus en ‘n lewens
wandel tot oar van God as wosonliko elemente van die
rehabilitasie van die verslaafde”.
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Aansiuitend hierby is ‘n Strategie vir Alkoholiste- en
Dwelmafhanklikheidsorg deur die AKDB ontwikkel. Dit
is deurgestuur na elke SKDB.

Kerke binne ‘n bepaaide gemeenskap behoort seam te
werk om na die gemeenskap so tuisgebonde bejaardes
om te sian en sodoende duplisering van dienste uit te
skakel.

6.2.2 AANBEVEUNG
7.1.2 AANBEVEUNGS
Die Algemene Sinode bring sy besiult van 1986 weer onder
gemeentes so aendag en moedig kerkrade eon om die Strategie
vir Alkohoiiste- en DwelmathankNkheidsorg by die onderskeie
SKDB’s to bekom en In die goes daarvan to handel.

6.3 TOENAME ~N DWELMM~SBRUIIK ~N SU~D~
AFR~KA
6.3.1 Agtergrond
Sedert die versiapping van toegangobeheer tussen
Suid-Afrika en sy buurstate, hat Suid-Afrika ‘n groot
deurgangsroete vir dwelms vanaf Afrika en die Costa na
Europa geword. Uiteraard hat Suid-Afrika ook ‘n teiken
geword en daar is ‘n bewese toename in dwelmmisbruik
in Suid-Afrika. Dit is verai die hoêrskooikind met sy
eksperimenteie ingesteidheid wat toenemend ‘n prooi
word.
6.3.2 AANBEVEUNG
Die Aigemene Sinode doen ‘n beroep op gemeentes am
besondere kiem to iê op die kweek van ‘n gesonde Ieefwyse
deur mlddei van die kategese en Jeugaksies en die kerk so
jongmense weerbaar to moak teen die dweimaansiog wet op
hulie geioods word.

Die Aigemene Sinode
7.1.2.1 doon ‘n beroep op sy lidmato om vroegtydig en
sorgvuidig vir aftrede to beplan sodat die bejaardos toenemend
seifversorgend in die toekoms sal woes. Die onus rus eerstens
op boJaardes em so ver moontiik vir huliesoif to sorg;
7.1.2.2 doen ‘n beroep op kindors en famiiieiede van bejaardes
om huiie ChristeUke roeping no to kom en waar enigsins
moontlik no huiie ouors om to sien en huiie to versorg;
7,1.2.3 doen ‘n dringonde beroep op olko gomeente am ‘n
bejaordesorgpragram vir die tuisgobonde bejaardes in sy
omgewing to skep in samewerking met bestaando diane
sontrums;
7.1.2.4 doen ‘n beroop op sinodes om daarop to let dat ai sy
dionste aan bejaardes primer op die behoeftige bejaardes fokus
on dat die staat so finansioring nb verkeerdebik aangewend word
cm die woivarende bojoardes to subsidieer nie;
7.1,2.5 doen ‘n boroep op gomeontos om in gemeen.
skapsvorbond ten nouste met andor Christebike kerke seam to
work in die vorsorging van die gemoenskap so beJaardes en nio
noodwendig ‘n finansiëie teenprostasbe van die stoat to wagte to
woos nio; on

7. BEJAARDESORG
7.1 HOe LEWENSKOSTE V~R BEJAARDES
7.1.1 Agtergrond
Die Aigemene Sinode hot in 1990 die voigende besiuit
geneem (Handeiinge 1990 :672:26.1.1):

7.1.2.6 versoek die staat cm toe to sian dat bejaardes so
pensioene reaiistios in iyn met infiasie styg en om instansbes wet
by bojaardesorg in die gemeenakap betrokke is, wear moontiik,
to finansbor.

7.2 AFTREDE VAN LERAARS
7.2.1 Opdrag

“Die Aigemene Sinode versoek kerkrade, ringe en
SKDB’s om ‘n sensitiewe oor to verieen aan die
probieme wat bejaardes ondervind deurdat die
infiasiespiraal hulie iewenskoste hoer iaat styg as wat
hulie statiose pensioen ronte-inkomstes kan bybring.
Kerkvergaderinge
word
versoek
om
met
tuisversorgingspro- gram me en gemeenskapsdienste
waarby DIENSSEN- TRA ingesiuit is in huiie behoeftes
to probeer voorsien”.
Sedertdien hot die grootskaaise werkiooshoid die
bejaardos ook baie nadoiig getrof. Waar bejaardes
vroeêr by kinders kon inwoon of onderhou is, hot taiie
kinders hulie work verioor en was daar ‘n merkbare
toename in bejeardes wat vir maatskapiike huip aankiop.
Eike gemeente bohoort sy eie voliedige bejaardesorg
program vir die tuisgobondo bejaardo in die ge
moenskap te ontwikkei en die dienssentrum as ‘n
gesposiaiiseerde diens to sien waarby die gemoente
dienste kan inkoop ten einde vir sy eie tuisgebonde
bejaardes en die bejaardes in die aigemeen to kan sorg.

in 1982 hot die Aigomono Sinode die voigende opdrag
gegee (Handoiinge 1982 : 1278 : 16):
“Die Sinodo dra dit aan die AKDB op om ondersoek in to
stei na die wensiikheid vir ‘n kursus om predikante en
ander ampsdraors ‘n geruimo tyd voordat huiie ult
ampteiike kerkdions ‘uittroe’ van iniigting to voorsion wat
huiie in staat sai stei om sinvoiio bopianning vir daardio
iaaste jare te doen”.
7.2.2 Werkswyse
Hierdie opdrag is wear in 1990 by die Aigemene Sinodo
herhaai. Die AKDB hot vasgestei dat sedert 1982 dear ‘n
groot verskeidenheid ieesstof en studiemateriaai oar
hierdie onderwerp die iig gosien hot. Dit is woiiswaar nie
uitsiuitiik op ieraars van toepassing nie, maar is net so
bruikbaar vir ieraars as vir onige ander voornemende
aftrodende.
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7.2.3 Bevlnding

8.1.3 Bevbnding

Gevolgiik is daar afgesien van die gedagte aan ‘n
spesifieke kursus vir leraars en ander ampsdraers,
aangesien dit nb koste-effektief gaan wees nie.

Vir die huidige bestaan daar nie ‘n bohoefte aan ‘n
handleiding of toerustingsprograrn met die oog op
lidmaatbetrokkenheid nie, aangesien die situasie waarin
die land verkeer, spontane lidmaatbetrokkenheid aange
wakker het. Voorts word toenemend van lidmate as
vrywilligers gebruik gemaak in die kerk so barmhartig
heidsbediening, weens die afgeskaalde staatsfinansiering.

7.2.4 AANBEVEUNG
Die Aigemene Sinode herroep sy besiult van 1982 nI dat ‘ii
ondersoek gedoen word no die wenslikheld vir ‘n kursus om
predikante en ander ampsdraers ‘n gerulme tyd voordat hulle
ult amptellke kerkdlens “uittree” van Inhigtlng to voorslen wat
hulls in stoat sal stel om sinvolle beplanning vir daardie baste
Jars to doen,

8.1.4 AANBEVEUNGS
Die Algemene Sbnode
8.1.4.1 spreek sy waarderlng ult vlr die spontane betrokkenheid

8. BESTAANSBEVE~UG~NG

van gemeentes en bidmate by mense In nood weens die
grootskaaise werkioosheid en armoede wet In die land heers; en

8.1 UDMAATBETROKKENHE~D
8.1.4.2 doen ‘n beroep op gemeentes om voort to goon en
voortdurend betrokke te bly by able mense in nood.

8.1.1 Opdrag
Die Algernone Sinode hot in 1990 die voigende besluite
geneem (Handelinge 1990:670:15.1.1 15.1.2):

9~ GESTREMDE EN GESONDHE~DSORG

-

p15.1.1 Die Algernene Sinode doen ‘n ernstige beroep
op lidmato om tot so ‘n mate persoonlike betrokkenheid
by en ondersteuning aan die dienste binne hullo bereik
to gee, dat die kork so barrnhartigheidsdienste 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 to voorsion vir persoonlike betrokkenheid by en
deelname aan die barmhartigheidsdiensto van die kerk”.

9.1 KATEGESEHANDBOEK V~R D~E VERSTAN~
DEUK ERG GESTREMDE
9.1.1 Agtergrond
Die Algomene Sinodo hot aan die AJK die volgende
opdrag gegee (Handolinge 1990 : 606 :2.3.10):
“in die hg van die dringende behoeftos wat lank reeds
bestaan, dra die Algemene Sinode dit aan die AJK op om
ems te rnaak met kategesemateriaal vir kinders van
sposiale skole en dit so gou moontlik uit to gee”.

8.1.2 Werkswyse
Die AKDB hot pas ná die Aigemene Sinode horn midde
in die ergste resessie met tokens van ongekende
werkioosheid en arrnoede bevind en hierdie opdrag
begin uitvoer. ‘n Beraad is in 1991 to Broederstroom
gehou oor lidmaatbetrokkenheid. Die gedagte was orn
die boraadadviese as riglyne to neem vir die daarstel
van toerustingsmateriaai in samewerking met die AKKM
en AKSE.
Weens die knellende werkloosheid- en armoodevraag
stuk wat rarnpspoedige afrnetings aangeneem het, hot
die gemeentes, lidmate en kerklike aksies spontaan en
op groot skaal by die arrnoede- en werkloosheids
vraagstuk betrokke geraak. Talie werkskeppingspro
jekte is tans onder leiding van gemeentes in voile
swang. Deurgangshuise vir werkioses is geskep deur
van bestaande ongebruikte strukture in die gemeenskap
gebruik te rnaak en basiese iewensvaardighede is aan
mense deurgegoe om die krisis van armoede en
werkloosheid te kan hanteer. Twee leemtes is
aanvankiik in mense so mondering geldentifiseer, nI ‘n
gebrekkigo verhouding met die Here en ‘n gebrek aan
iewensvaardighede. Die Here hot hierdie krisis gebruik
om lidrnate betrokke to rnaak by ander in nood en die
hole kwessie van lidmaatbetrokkenheid is dour die
situasie op ‘n natuurlike wyse aangewakker.

Ofskoon dit ‘n opdrag aan die AJK was, hot die AKDB
direkte belang daarby gehad en ook moegewerk. Die
opdrag oor kategesematoriaal vir kindors in spesiale
skole is nog nio uitgevoer nie.
Dit was met dankbaarheid dat verneem is dat, wat
kategesernateriaal vir verstandolik erg gestremdes botref,
die drie dole voltooi is en in die handel beskikbaar is met
die titel “God praat met my”. Die boeke is ook besonder
geskik vir ongeletterdo persone. Waar dit al moor die
staat so beleid is om cover moonthik verstandeiik
gestrernde kinders in die hoofstroorn-onderwys to
akkommodeer, sal suike kinders ook toenemend in
gemoentes so kategeseskole opgeneem word.
9.1.2 AANBEVELINGS
Die Aigemene Slnode
9.1.2.1 versoek gemeentes om no eie oordeel die
kstegesematerlaai “God praat met my” to benut veral met die
oog op verstandeilk erg gestremdes, maar ook vlr die
ongebetterde persons; en
-

9.1.2.2 versoek die AKDB en die Aigemene Jeugkommissie om
drlngend aandag to skenk eon kategesematerleai vir kinders In
spesiale skole.
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9.2 KATEGESEHANDBOEKE V~R DOWES
9.2.1 Opdrag
Die Algemene Sinode het in 1990 die volgende bosluit
goneem (Handolinge : 672 :27.2.1):

‘n Rentevrye lening van R12 000 is dour die AKDB aan
Bybelkor gemaak ten einde die drukkoste to dra. Die
handbeiding is gereed on ‘n kopie sal tydens die
Algemeno Sinodositting aan die moderator oorhandig
word.
9.3.4 AANBEVEUNGS

“Die Algomone Sinode neem kennis van die behoefte
aan geskikto kategetiese handboeke en hulpmiddels om
goostolike versorging aan die dowe te gee. Hy verwys
Bylao B AS 1990 27.2 na die AKDB en AJK met die
opdrag om, in soverre fondse- en mannekrag
beskikbaar gestel kan word, aan die hand van die
versoeke en suggesties in die memorandum na die
beste van hulle vermoö hieraan uitvoering te gee”.
-

-

9.2.2 Werkswyse
Die besluit is na die Gestromdesorgkomitoe van die
AKDB en ‘n Ad hoc-komitee van die AJK verwys.
Aanvanklik was daar verskil van mening oor die aanpak
van die opdrag. Goeio vordering is egter gemaak en die
twee handboeke is gereed vir goedkeuring. Met die
skryf van hierdie versiag is die goedkeuring nog nie
afgehandel nie, woens die onverwagse siekte van ds S
W Viljoen van De La Bat-gemeente Worcester.
9.2.3 Bevinding
Die opdrag was uitvoerbaar en daar sal hopelik tydens
die Algomeno Sinode so sitting kennis gegee kan word
oor die verwagte datum van verskyning.
9.2.4 AANBEVELING
Die Aigemene Sinode doen ‘n beroep op skole en gemeentes
wear gehoorgestremdes godsdiensonderrlg ontvang om die
kategesehandboek vir gehoorgestremdes to benut.

9.3 HANDLEDDDNG : SDEKESORG

Die Algemone Slnode
9.3.4.1 versoek gemeentes om hierdie ulters brulkbare
handielding onder aandag van gemeentelede te bring vlr die
opleldlng van workers wat siekebesoek aan pasiönte In hospitaie
en tuls bring; en
9.3.4.2 verleen toestemming eon die voorsitter van dIe AKDB om
die eerste eksemplaar ampteilk eon die moderator van die
Aigemene Sinode te oorhandig.

9.4 VERSOEK VDR ‘N BYBELVERTAUNG VDR DDE
DOWE
9.4.1 Agtergrond
Dit is moeilik vir ‘n horende om die problome to begryp
wat die dowe hot om al die begrippe in dio Bybel,
waarvan sommige heel elementêre begrippe is, to
verstaan. Die Woorbediening aan die dowe word
hierdeur nog vorder bomoeilik.
‘n Vorsook is van die instituut vir Dowes in Worcester
dour die AKDB ontvang en word ook dour die AKDB
ondorsteun (kyk Versiag van die Algemene Kommissie vir
Bybelvertaling en Bybelverklaring, 1994).
9.4.2 AANBEVEUNG
Die Aigeniene Sinode versoek die Algemene Kommissle vir
Bybelvertaiing en Bybeiverkiaring om In oorleg met die
Bybelgenootokap van SuId-Afrika aandag to skenk aan die
moontlikheid van ‘n Byboivertaiing vir dowes.

9.3.1 Opdrag

9.5 GESTREMDES DN DDE GEMEENSKAP
Die Algemene Sinode van 1990 hot die volgende besluit
geneom (Handelinge 1990 :674 :30.1):
“Die Sinodo dra dit aan die AKDB op om in oorleg met
Bybelkor ‘n praktiese handleiding/kursus vir siekesorg,
sterwenshulp en troosbegoleiding vir lidmato daar to
stel”.
9.3.2 Werkswyse
Die Teologioso Fakultoit van die Univorsiteit van die
Oranje-Vrystaat is vorsoek om aan die opdrag aandag
to gee on onder biding van proff PJ Rossouw en MHO
Kboppers is ‘n uiters waardovollo handleiding geskryf en
vir beoordeling aan Bybelkor voorgolê.
9.3.3 Bevlndlng
Bybelkor hot die konsephandleiding aanvaarbaar gevind.

9.5.1 Agtergrond
Die Algemene Sinode van 1990 hot soos volg bosluit
(Handelinge 1990 : 672 :27.2.1):
“Die Sinode ag dit noodsaaklik dat gostremdes nouer by
gemoontelike aktiwiteite betrek sal word. Dit word
derhaiwo aan sinodes opgodra om sorg to dra dat op
gemeenteviak albes moontlik gedoen sal word om dour
middel van fisiese toeganklikheid en gesindheid groter
geleenthoid aan gostremdes gebied sal word om die kerk
met hulbe gawes to dien”.
Persone met gostremdhode in gemeentos hot merkbaar
toegenoem, veral weens die swak sosio-ekonomiese
toostand van die land. Die situasie hot in so ‘n mate
versbog dat gemoentes steeds aan 1990 so besluit
herinner moot word. Die betrokkenheid by gemeentelike

DIENS VAN BARMHARTIGHEID/1 9S
aktiwiteite sluit meer in as net die bywoning van
eredienste. Daar behoort daadwerklik ruimte geskep te
word vir persone met gestremdhede om georganiseerd
byeen te kom binne gemeenskapsverband. Hier kan die
kerk ‘n leidende rol speel dour as fasiliteerder saam met
ander Christelike kerke vas te stel watter fasiliteite in ‘n
gemeenskap die mees toeganklike fasiliteit vir persone
met gestremdhede is en hierdie mense to help om ‘n
aksie vir persone met gestremdhede op die been te
bring. Dit is belangrik dat persone met gestremdhede
self leiding sal neem en hulle eie aktiwiteite sal beplan
en ontwikkel. Hierdie mense is baie sensitief vir die
persepsie dat een of ander gestremdheid ‘n persoon
verstandelik vertraag en huile wil self inisiatief neem by
deelname aan die internasionale dag vir gestremdes op
3 Desember elke jaar.
Voorts is daar ‘n tendons dat ouers met kinders wat
verstandelik erg gestremd is, sulke kinders doelbewus
van die arbeidsmark weerhou ten einde die onge
skiktheidstoelaag van die kind te kan ontvang vir eie
gewin. Die kerk moet kennis neem van hierdie tragiese
misbruik van ‘n verstandelik gestremde persoon en dit
help voorkom.
9.5.2 AANBEVEUNGS
Die Algemene Sinode
9.5.2.1 doen opnuut ‘n beroep op gemeentes om na persona
met gestremdhede In huile gemeenskap om te sien. Dour met
ander Christeilke kerke In die gemeenskap seam te werk, moat
die gemeentes poog om ‘n aksle vir persone met gestremdhede
In elke gemeenskap te vestlg en die Inlsiatlef en leiding aan
huileseif oor te Iaat; en
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digheid en lewenskwaliteit to verhoog.
9.6.2 AANBEVEUNG
DIe Aigemene Slnode versoek gemeentes om In noua
samewerking met ander ChrlsteNke kerke en weisynsorga
nlsasies In die gemeenskap toe te sIen dat verstandellk erg
gestremde persona nle ledlg op die markplein sIt nIe, mear te
poog om as kerke vir diesulkes beskermlngswerkpiekke te skep
wear hulIe sInvol huiie menswaardigheld ken ultleef.

9.7 D~E KERK $E ROEPDNG EN TAAK TEN
OPS~GTE VAN PRDMêRE GESONDHE~DSORG
9.7.1 Agtergrond
Die maatskaplike funksionoring van talle van die land so
inwoners hot in so ‘n mate verlaag dat primére
maatskaplike sorg vir eers plek moos maak vir primêre
gesondheidsorg.
Tradisioneel was die kerk in sy sendingaksies baie intens
by primére gesondheidsorg betrokke. Namate die
blankes so lewensstandaard verhoog hot, en mediese
bystandsfondse vir bykans alle workers vrylik beskikbaar
was, hot die kerk sy fokus op primêre gesondheidsorg
verloor. Tans is dit landswyd ‘n probleem in alle
gemeenskappe.
Deskundiges op die terrein van gemeenskapsontwikkeling
aanvaar allerweë dat die kerk ‘n vennoot in ‘n multi
dissiplinére priméro gesondheidsprogram is. Die kerk het
ook ‘n taak om na die mediese nood van mense om to
sien.
9.7.2 AANBEVEUNG

9.5.2.2 versoek gemeentes om bedag te wees op gesinne wet
persona met gestremdhede van die arbeidsmark weerhou om
sodoende voordeel ult dIe ongesklktheldstoelaes te trek. Wear
gemeentes van sulke gevaNe weet, moet dlt onder dIe plaasuke
maatskapllke werker se aandag gebring word.

9.6
ONVOLDOENDE BESKERM~NGSWERK~
PLEKKE V~R PERSONE MET VERSTANDEUKE
GESTREMDHEDE
9.6.1 Agtergrond
Daar bestaan ‘n ernstige probleem in die land dat
kinders in skole vir verstandelik erg gestremdes
bepaalde vaardighede aangeleer word, waarmee ‘n
beskeie bydrae tot die arbeidsmark gelewer ken word,
maar as hulle die skole verlaat, is dear nie in die
arbeidsmark vir hulle voorsiening gemaak nie en weens
‘n gebrek aan toerekeningsvatbaarheid word hulle die
prooi van uitbuiters, verval hulle in jeugmisdaad of bots
met die gereg. Die staat erken dat hierdie probleem
bestaan, maar ‘n gebrek aan fondse meek dit
onmoontlik om vir almal beskermingswerkplekke to
skep.
Op hierdie terrein behoort kerke in
gemeenskappe hande to vat en, waar moontlik, sulke
persone op georganiseerde wyse van beskermings
werkplekke te voorsien en sodoende hulle menswear-

Die Algemene Slnode stei dlt as sy beield dat primere
gesondheidsorg ‘n wesenstaak van die kerk teenoor manse In
flood Is en roep gemeentes op om betrokke te reek by
gesondheldsorg binne gemeenskapsverband.

9.8 V~GS
9.8.1 Agtergrond
Die Algemene Sinode van 1990 hot verskeie besluite oor
vigs geneem wat ‘n pear tendense vertoon. Met die
uitsondering van Besluit 5.9.5.3.4 wat ter vergadering
ingedien en aanvaar is, is al die ander besluite gerig op
voorkoming van die siekte en nie die begelelding van die
vigs-pasiênte nie.
Wanopvattings en ‘n betreklik gebrekkige kennis van vigs
as verskynsel hot tot dusver die kerk so besluite oor sy
roeping ten opsigte van hierdie epidemie wet tans die
endemiese fase bereik, oorhoers.
Dit is ‘n mite dat vigs ‘n siektetoestand is wet hoofsaaklik
by homoseksueles voorkom. Trouens, die nuuste
statistiek toon ‘n drastiese afname van vigs by
homoseksueles en dit word toenemend ‘n siektetoestand
wat die heteroseksuele gemeenskap binnedring.
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Daar bestaan persepsies
(1) dat die siekte slegs weens seksuele losbandigheid
versprei. Talle persone is voor die identifisering van
vigs as verskynsel deur besmetto bloed met die MI-virus
gemnfekteer onder andere deur bloedoortap- pings en
deur huip aan ‘n persoon op ‘n ongelukstoneel te
verleen sonder beskormde handskoene. Natuurlik speel
seksuele losbandigheid ‘n rol, maar dit is by verre nie
die enigste oorsaak van die verspreiding nie; en
(2) dat die siekte by uitstek ‘n siekte is wat by die bruin
en swartmense in die land floreer. Twee faktore bring
moe dat die voorkoms nie dieselfde getalsterkte by alle
bevolkingsgroepe reflekteer nie. Eerstens is die swart
en bruingemeenskappe by verre die grootste komponent
van ons land se bevolking en sal syfers in hierdie
gemoenskappe hoer wees. Voorts hang die versprei
ding van vigs baie nou saam met swak
sosio-ekonomiese omstandighede en die swart- en
bruingemeenskappe is in hierdie opsig baie moer
kwesbaar. Die grootste konsentrasie van vigs kom in
Kwa Zulu Natal en in die Wes-Kaap voor.
-

Die vrou is baie moor weerloos teen die besmetting met
die MI-virus. Enersyds omdat daar nie in aVe
gemeenskappe waarde geheg word aan die regte van
die vrou nie en omdat ander seksueel oordraagbaro
siektes (STD’s) die vrou wat dit onder lode het, nog ‘n
makliker prooi van die MI-virus maak.
Die ernstigste mite is die wyse waarop die siekte
oorgedra kan word. Gevolglik word persone wat ‘n
draer van die MI-virus is of ‘n vigs-lyer is, vermy en alle
fisiese kontak word as potensieel gevaarlik beskou. Dit
bolemmer die kerk se versorgingstaak en pastorale
begeleiding ingrypend. Slegs 0,10% van die oordraging
vind plaas by die versorging van vigs-pasiënte en dan is
dit gewoonlik deur nalatigheid. 70%
80% van die
gevallo van oordrag vind dour seksuele kontak plaas
wat nie noodwendig seksuele losbandigheid impliseer
nie.
-

Die groot waarheid wat deurgegee moot word, is dat die
besmotting met die MI-virus die onigste virusbesmetting
is wat beslis voorkom kan word, maar tegelyk die
enigste siektetoestand is waarvan niemand kan genees
nie. Die kerk sal ook nie not by voorkoming kan
vashaak en dink dit is sy enigste roepirig nie. Die kerk
sal daadwerklik by die begoleiding van voral die
vigs-pasient botrokke moot raak.
Dit is voorts bolangrik om to besef dat ‘n persoon wat
positief vir die MI-virus getoets is, nog vir jare ‘n
gesonde lewe kan lei en ‘n nuttige bydrae in die
samelewing kan lower. Dit is eers as die persoon die
vigs-fase ingoan, dat hy intensiewe sorg benodig.
Vir enigo persoon wet die nuus ontvang dat hy MIV
positiof getoets is, is die trauma on skok sodanig dat
berading dringend noodsaaklik is en daarvoor sal die
kerk sy predikante on maatskaplike workers moot oplei.

As dit by die begoleiding van die vigs-pasiönt kom, is
institusionalisering buite die kwessio woens die groot
getal van pasiönte wet binne die volgende vyf jaar
aandag gaan vra. Tuisgebaseerde versorging met die
regte konnis wat gesinne ontvang om na hulle eie
gesinslede wat die siekte onder lode het, am te sien, is
die enigste bekostigbare versorgingstrategio.
In sommige gevalle word ‘n MIV-positiewe persoon of ‘n
vigs-lyer deur sy gesin verwerp en woo sal in
gemeontevorband gevind moet word om hierdie
verworpelinge met bewoOnheid op to yang en met net
sovoel deernis to versorg as enige ander sieko in die
gemeenskap.
9.8.2 AANBEVEUNGS
Die Algemene Sinode
9,8.2.1 herbevestlg dat gemoentes en gomeentelode opgeroop
word om met dIe grootste Ilefdo on pastorale bewoOnheid no
persona wet MIV-posltlef gotoets Is en/of vlgs-lyers Is, uit to
rolk. Hlordle slogoffors ward verseker van die ernstlge
voorbidding en Iiefdevolle pastoraie begelelding dour
ampsdraers on gomoenteIede. Prodikante, kerkrade en Ildmote
word opgoroep om aandag eon hlerdlo persona to gee voigons
dIe riglyno van dIe brosJuro wet onder bidIng van dIe AKDB
voorberol en dour SKDB’s geimpiomonteer sal word;
9.8.2.2 dra dli eon die AKDB op om ‘ii brosjure op to stel waarIn
dIe Chrlstebike standpunt oor vlgs duldelik moor pastoroal gestel
word. HIerin moat bidmate ook gelel word tot ompatiase
versorglng en begeleidlng van persona wet MIV-positbef getoets
Is en/of reeds dIe vigs-fase betree hot. Die AKDB word govro om
In dIe flnallsering von dIe brosjure ook met AKLAS en die AJK
oorieg to pleeg; en
9~8.2.3 versoek dIe onderskole teologlese fakultelte en die
Hugenote-Kollego om die currIcula ult to brel sodet die
bogelelding en versorging van die vlgs-slagoffers beter
eangespreek word. Die moontiIkheld von beradingskursusse vlr
lldmote moot ook ernstig oorweeg word.

10. K~NDER~ EN GES~NSORG
10.1 MAATSKAPUKEWERK.’BERAAD
10.1.1 Agtergrond
Die AKDB hot al die Direkteure MaatskapIikewerkdienste,
Supervisors en Predikante in Sinodale Diens op 18-20
Augustus 1993 by ‘n strategiese beraad betrok wear
tydens ‘n bestuursplan vir die kerk so maatskapliko
werkdienste in die hg van die nuwe staatkundige bedeling
ontwikkel is.
10.1.2 AANBEVELING
Die Algemene Slnode versoek dIe AKDB om voort to goon am vir
oI die onderskele werksaomhede van die kerk so barmhortlg
holdsbodienlng strotegieso bostuursplonne In samowerking met
dIe betrokke bostuurskorps to ontwikkel sodot dIe kerk sy
dlenste offektief In ‘n nuwe bedehlng ken voortslt.
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DIE DOOP VAN KINDERS IN PLEEGSORG

“6.6.5.1 Die Algemene Sinode verstaan die wet so dat
hoewel individuele gevalle van pleegsorg- en kinderhuis
plasing in ‘n mm of meer permanente reeling kan
ontwikkel, dit nie die bedooling van die Wet op
Kindersorg is nie.

Dit word nie as nodig geag om in hierdie memorandum ‘n
volledige uitgewerkte doopbeskouing te gee nie. Daar
bestaan deeghike bronne in die verband. Die onge
publiseerde studiestuk van die Pleegsorgkommissie van
Suid-Transvaal word veral met dankbaarheid vermeld.
Met die oog op hierdie tema word die volgende twee
bronne boskou as kort samevattinge van die Ned Geref
Kerk so verbonds- en doopbeskouing: Paragraaf 6.6.2
(bl 101) van die Handelinge van die Algemene Sinode
1990; die formulier vir die doop van kinders van
gelowiges (Handbook vir die Erediens)

6.6.5.2 Die Algomone Sinode besluit dat vanweè die
tydelike aard van ‘n pleegsorgplasing, dit vir pleegouers
onmoontlik is om die konsekwensies van die doop
bolofte gostand te doen.

Op grond van die teologiese uitgangspunte in bogo
noemde bronne weergogee, word die huidige reeling ten
opsigte van die doop/nie-doop van kinders in pleegsorg
on in kinderhuise woer eons ondor die loop genoom.

6.6.5.3 Die Algemene Sinode bes?uit dat, vanweë die
unieko aard van kinderhuissorg (oa die verwissoling van
huisouers en die ontbreek van ‘n deurlopende per
soonlike verantwoordelikheid van verbondsouers om die
verbondsbelofte met betrekking tot die doop van ‘n
spesifieke kind to onderneem), ‘n ongedoopte kinder
huiskind wie se kinderhuisplasing ‘n mm of moor
permanente vorm aangeneem het, nie gedoop kan word
nie. Die kinderhuis of die gemeente kan nie korporatiof
vir hierdie doel as pleegouers beskou word nie”.

1. DIe huldlge reöllng

Die Algemene Sinode het in 1990 die volgende besluite
geneem en die besluite is dour die AKDB onderskryf
(Handelinge 1990 : 560 : 6.6):

Die praktyk van permanensieboplanning vir maatskap
like werk het in die afgelope aantal jare in working
getree.
In substituutsorgplasing (ploegsorg en
kinderhuis) word na ongeveer twee jaar deur ‘n
geakkrediteerde paneel na die gesinsituasie gekyk.
Indien die prognose in terme van gesinsherstel baio
swak blyk te wees, kan die paneel aanbeveel dat die
substituutsorgplasing ‘n meer permanente karakter moot
aannoem.
In hierdie stadium begin pleegsorg/aanneming ‘n
permanente karakter aanneem ter wille van die
bestendiging van die kind. Sodra ‘n gesin wel die ideale
prosos van rekonstruksie kon deurloop, word kinders in
pleogsorg en in kinderhuise na hulle ouerhuise
teruggeplaas. Die praktyk leer egter dat ‘n beduidende
persentasie pleegsorggevalle en kinderhuiskinders nie
weer na hulle herstelde biologiese gesinne kan
terugkoer nie.
Naas hierdie kategorie is daar straatkinders, bona fide
weeskinders, kinders uit egskeidings wat geen hoop op
‘n eie biologiese ouerhuis sal he nie, en in ‘n
toenemende mate weeskinders weens ouers wat aan
vigs oorlede is.
In die hg van die veelvuldige aard van pleegsorg- en
kinderhuisplasing, word die volgende memorandum, wat
deur prof JC Muller van die Universiteit Pretoria se
Teologiese Fakulteit opgestel is, aan die Algemene
Sinode vir evaluering en besluitneming voorgelê:

Die huidige reeling word weer~egee in die besluit van die
Algemene Sinode (Handelinge 1990 : 102):
1.1 Die Algemene Sinode verstaan die wet so dat,
hoewel individuelo
gevalle
van
pleegsorgen
kindorhuisplasing in ‘n mm of moor permanente reeling
kan ontwikkol, dit nie die bedoehing van die Wet op
Kmndersorg is nie.
1.2 Die Algemene Sinode besluit dat, vanweö die
tydelike aard van ‘n pleegsorgplasing, dit vir pleegouers
onmoonthik is om die konsekwensies van die doopbelofte
gestand to doen.
1.3 Die Algemene Sinode besluit dat, vanweö die unieke
aard van kindorhuissorg (onder andere die verwissehing
van huisouors en die ontbreek van ‘n deurlopende
persoonlike verantwoordehikheid van verbondsouers om
die verbondsbelofte met betrekking tot die doop van ‘n
spesifieke kind to onderneem), ‘n ongedoopte kinder
huiskind wie so kinderhuisplasing ‘n mm of moor
permanente vorm aangeneem hot, nb gedoop kan word
nie. Die kinderhuis of die gomeente kan nb korporatief
vir hierdie doel as ploegouer beskou word nie.
1.4 Die Algemene Sinode besluit dat so ‘n ongedoopte
kind hangs die weg van kategese en volwasse doop
lidmaat van die gemeente word.
2. Bogenoemde beslulte krhtles geövalueer
Alhoewel die goeie bedoelinge van die opstehlers van die
vorige vorslag aan die Algemene Sinode gerespekteer
word, asook die gesindheid van die Sinode self by die
neem van hierdie besluite, is die besluite onhoudbaar in
die hg van teologiese uitgangspunte. Dit word korthiks
soos volg beredeneer:
2.1 Dit is duidelik dat die besluite gedra word dour ‘n
oormatige wettiese benadering en ‘n vrees vir
onrealistiese moontlikhede as gevolg van ‘n nb-per
manente pleegsorgreeling. Daarteenoor moot beklem
toon word dat, alhoewel die burgerlike ordening van die
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gemeenskap die hantering van die kerkiiko gemeenskap
beinvloed, dit nie aanvaarbaar is om die kerklike
gemeenskap bloot voigens burgerlike beginsels to
organisoer nie.
Die verbondsgemeenskap is ‘n
genadegemeenskap en mag nie verviak tot die blote
godsdienstige vormgewing van burgerlike werklikhede
nie. Die vraag is daarom nie in die eerste plek wat die
wetlike status van die pleegkind en pieegouers is nie,
maar wat die werklikheid van die situasie is binne die
geloofsgemeenskap. Wat is die praktiose situasie
waarin Christen-pleegouers ‘n pleegkind probeer
grootmaak?
Die werklikheid is dat iangtermynpleegsorg gewoonlik
gereel word waar die prognose van die biologiese ouers
swak is. Na ‘n aanvanklike piasing van 2 jaar word so ‘n
kind dan in die pleegouer so sorg golaat tot op die
ouderdom van 18 jaar, met hernuwing van die
pleegsorgbovei elke 2 jaar. Die praktiese situasie is van
so ‘n aard dat die pleegouers die totale verantwoor
delikheid dra vir die opvoeding van die kind op ‘n
langtermyn-basis. Pieegsorg is dus nie finaal nie, maar
in die praktyk gaan siege ongeveer 5% van aVe
pioegkinders ooit weer terug na die biologiese ouers.
Dit is belangrik dat by die oorweging van hierdie saak
die begrip “permanonsie” nie verabsoluteer moet word
nie. in praktyk is die pleegsorgpiasing van ‘n kind
dikweis moor “permanent” as ‘n groot porsentasie
huwelike wat korkiik bevostig word. Wat van belang is,
is dat ons hier to make hot met ‘n Iangtermyn
vorbondskontoks wat tot stand kom dourdat die kerk op
vorantwoordeiike wyse ‘n kind wat in nood verkoer, aan
verbondsouers toevertrou. Woens die omvang van die
krisis waarin die kind vorkeor en woons die intonsitoit
van vorhoudinge onder hiordio omstandighedo, word
daar binne maande ‘n pieegouer-kind-vorhouding
geskep wat pormanonto betekonis hot. So ‘n
verhouding, selfs al is dit van relatief korto duur, hou
aan om die pleogkind vir die res van sy/haar lowe to
beinvloed. Die doop van so ‘n kindjie is die
sakramentele bovostiging van ‘n vorbondsroaliteit wat
tot stand gokom hot. By dio doop van ‘n biologioso kind
van verbondsouers is daar in elk geval ook goon
vorsokoring dat hierdie ouor-kind-vorhouding permanent
voortgesit sal word nie. Die vorbondskonteks in die
hode is van bolang en die voorneme (bolofte) van die
ouors om vir die voorsienbare toekoms so ‘n konteks to
verskaf, is deurslaggowond.
Dus, nôg die bloedlyn, nóg die sekerheid van ‘n
permanonto situasie, voorsion dio gronde vir die
kinderdoop. Die gronde is in God so genado wat ouers
on kinders aan mokaar toevertrou en wat sy gonado oor
so ‘n goloofsgemoonskap (die wyoro geloofsge
meonskap van die gomoonto on die ongero
geloofsgomeenskap van die gosin) met die sakrament
bevostig. Dit hot ongelooflike vorstorkendo botokenis
vir gelowige ouers. Die golowigo ploegouers wet soveel
op die spol piaas om sekuritoit to verskaf aan ‘n
ontwrigto kind, hot hierdie versterking soveol to moor
nodig. En waar ons leer dat die sakramente die
vorsterking van ons geioof ton dool hot, is dit juis
daardie ongolukkige kindors wat hierdio verstorking die

heel moesto nodig hot. Die kork mag nie aan pioogouers
en -kindors hierdie gonadovorstorking ontsê op grond van
burgorlike wette on valso “pormanensie”-argumonto nio.
2.2 Bogenoemde besluite woerspieëi ‘n mate van
ongovoolighoid vir die godsdionstigo orvaring van die
pleogkind en die betokenis wat die doop vir so n kind ken
h~.
Natuurlik is dit waar dat die doop nie
heiisnoodsaaklik is nie en dat ‘n mons uit die hook sou
kon vra waarom die hole saak dan so boiangrik is. Die
foit is egtor dat die sakrament van die doop ‘n akte van
insluiting is. Vir ailo gelowiges hot dit dus groot pastoralo
botekonis. Dit is ‘n stuk gonade. Daardeur word die
goodheid en ruimhartighoid van die Goeie Herder orvaar.
Die ploegkind ervaar vorworping dour sy primére
vorsorgers (biologioso ouers), en is moestal ook skeptios~
oor die betroubaarheid van die res van die samolewing.
Dit is dringond nodig dat hy/sy nio dioseifdo vorwerping
dour die kork (die Goddoliko moeder, volgons die
metafoor van Calvyn) sal orvaar nie. Dour die doop
ondor gekontroloordo omstandighede aan hierdie
ongeiukkigo kindors to bedien, word goon gevaar goskep
dat die sakramonto aan betekenis gaan inboet nb. Daar
word ogtor ‘n ovangoiioso hand van insluiting geroik na
die wat dit die mooste nodig hot. So kom die diepste
betekenis van die doop op ‘n onvergelykiiko wyso na
yore. Sakramente is nie eorstons iogalistiese nie, maar
pastorale handelingol
10.2.2 AANBEVEUNGS
10.2.2.1 Die Aigemene Sinode beslult dat kinders In pieegsorg
gedoop ken word en lé die voigende rigiyne near:
1 Die finale besiulte berus by die betrokke kerkread wet In ella
gevaile moot weak teen die misbruik van die sakramonte.

*

2 Wear die doop van ‘n klndjle gewooniik die resuitaat Is van
die beslulte van ‘n ouerls en ‘n kerkraad, kom in die gavel van ‘n
pleegklnd 00k ander instansies wet die pleegplaslng bestuur, tar
sprake. Deer kan eers tot die doop oorgegaen word nadat die
kerkraad dour samesprekinge met pieegouers en die
pieegsorglnstansle homseif dearvan vergewis hot dot die
betrokke pieegpiasing no aiie waarskyniikheid van ‘n langtermyn
aard is.

*

10.2.2.2 Die Aigemene Sinode gee opdrag aan die AKDB om
voort te goon met studle oor die moontiike doop van kinders in
klnderhuissorg.

10.3 ~NTERNAS~ONALE GES~NSJAAR VAN D~E
VEREMGDE NAS~ES
10.3.1 Opdrag
Die AKDB on AJK hot in 1990 die volgende opdrag van
die Algomone Sinode ontvang (Handoiinge 1990 : 673
29.1.1):
“Die Aigemone Sinode besluit om aan die hand van die
program (Bylae C) deol to noom aan die Nasionale
Gesinsprogram en dra dit aan die AKDB on AJK op om
die SKDB’s en SKJA’s to bogoloi sodat die sinodes van
1991 die gepaste besluite sal kan neem”.
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10.3.2 Werkswyse
Die AKDB en die AJK het spoedig tot die besef gekom
dat die ander kommissies van die Algemene Sinode
sowel as die Algemene Komitee vir die Vrouediens by
die opstel van die program betrek moot word. Die AJK
het in sy versiag voiledig oor die finale program vorsiag
gelewer en die Aigemone Sinode word, wat die
inhoudolike betref, na die AJK se versiag vorwys.
Die AKDB is versoek om skakeling met die owerheid te
bewerkstellig ten oindo die kerk so gosinsjaarprogram
onder aandag van die owerheid to bring en waar
moontlik ook raakviakke met die staat se gesins
jaarprogram to idontifiseer.
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geslnne wet weens werkioosheid en armoede ontwortei geroak
hot;
10.3.4.4 doen ‘n beroep op geslnne cm nb die waarde van ‘n
gesonde gesinsiewe to onderskat nb. Wear dear dreigende
egokeidings bestoan, word egpare ernstlg opgeroep cm vir
professioneie hulp en beradlng eon to kiop en oNes in die stryd
to werp om huiie huweilke te red; en
10.3.4.5 versook ouers cm moeite to doen cm ‘n gesonde
gesinsverhouding op to bou en am ‘n Chrlsteilke opvoeding eon
huiie kinders te gee, gepeardgeande met ‘n gesonde iewensstyi.

10.4 SURROGAATMOEDERSKAP
10.4,1 Opdrag

Die staat en by name die destydse Departement van
Nasionalo Gesondhoid en Bevolkingsontwikkoling het ‘n
span onder leiding van dr Eddie Harvey op die been
gobring en besondere moeite gedoen om alie roispelors
to betrek. Die staat so gesinsprogram is versoonbaar
met die program van die kerk ofskoon dit ‘n redelike
mate van godsdionstige noutraliteit handhaaf. ‘n
Spesialo geleentheid is geskep waar kerke kon
byeenkom om programme to vergelyk en idees uit te
ruil. Dit is duidelik dat die vroogtydige beplanning van
die Ned Gerof Kerk ‘n baie afgerondo en good
georganiseerde program tot gevolg gehad het wat
uitstekend met die staat en ander kerke so programme
vorgelyk.
10.3.3 Bevindinge
Die AKDB is tevrede dat die opdrag van die Algemene
Sinode wat aan hom en die AJK gegee is, suksesvol
afgehandel is en dat die onus nou op gemeentes berus
om inhoud aan die jaar te gee.
Net soos die staat wat klom plaas op 1994 as die begin
van ‘n prosos van gesinsbou, is die AKDB ook van
oordeel dat hierdie nie net ‘n aksie vir 1994 is nie. Die
herstol van gosinne wat deur die sosio-, maatskaplike
en politioke torugslao wat die land die afgolope jaar
beleof hot, erg ontwrig is, gaan van die kerk ‘n groot
inset vra in termo van gesinsherstel.
Die hoe waardering wat die staat vir die kerk so
gosinsjaarprogram het, bevestig die waarde dearvan en
gomeontes wat hierdie programme voig, gaan gesinne
so funksionering positief beInvloed.
10.3.4 AANBEVEUNGS

Die Algemene Sinode hot die volgonde opdrag aan die
AKDB tydens 1990 so sitting gegee (Handelinge 1990
674 :29.3.1):
“Die Algomone Sinode dra dit aan die AKDB op om ‘n
indringende studio to iaat onderneem na die Christelik
otioso, maatskapliko, sioikundige on ander implikasies
van surrogaatmoederskap vir olke lid wat daarby betrokko
is met besondero boklomtoning van wat die hole
aangoleenthoid en sy moontlike roporkussies later op die
kind sal he.”
10.4.2 Werkswyse
Die Teologiese Fakulteit van die Universiteit van die
Oranje-Vrystaat is versoek om ‘n multidissiplinêro
simposium oor die aangeleentheid to reel. Dit hot op 2
en 3 Oktober 1991 to Bloemfontein plaasgevind en
uitstekende referate vanuit die onderskeie dissiplines is
dour prof MHO Kloppers redaksioneol versorg en in ‘n
bundel, UV Teoiogiese Studies No 7, saamgevat met die titel
“Surrogaatmoederskap”.
10.4.3 Bevinding
Die AKDB hot tot die bevinding gokom dat
surrogaatmoederskap ‘n hoogs ingewikkelde soak is met
talle tentakels waarmee persone wet hierdie weg wil
bewandel om aan hullo kinderloosheid to ontkom, nb
voldoende rekoning hou nie.
Die omvang van die roferate is van so ‘n aard dat dit nie
biilik toonoor die referente en die Aigomone Sinode sou
woos om dit to proboer verkort of saamvat nio. Om die
vollodige publikasie in die versiag to vorvat, sou baio duur
woos en die versiag van die AKDB onhantoerbaar maak.

Die Aigemene Sin ode
10.3.4.1 doen ‘n beroep op gemeentes om die geslnsjaar 1994
so programme as deurlopende riglyne to beskou wet In dIe
toekoms deuriopende aandag behoort to ontvang;
10.3.4.2 stei dit opnuut as sy beieid dot gesinsherstel die
ernstlge aandag van gemeentes moot genlet omdat geslnne dIe
hoekstene van enige semelewing Is;
10.3.4.3 versoek gemeentes om met bewoënheid cm to slen no

10.4.4 AANBEVEUNG
Die Aigemene Sinode bring met dank teenoor prof MIlO Kioppers
en die Universiteit van die Oranje-Vrystaat dIe publikasie LW
Teoiogiese Studies No 7 met die titei “Surrogaatmoederskap”
onder aandag van die kerkllke publlek. Leraars wat egpare in
huiie gemeentes hot wat die opsie van surrogaatmoederskap
oorweeg, word versoek cm hierdie pubilkasie onder die egpare
so aandag to bring en voigens dIe bevindinge van die pubiIkasie
die nodige beredlng to gee. Die pubiikasle ken bestel word by
Pro Christo-pubiikasios, Posbus 19, Bioemfontein, 9300.
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11. WETSOORTREDERSORG
11.1 PASTORALE VERSORG~NG VAN VER~
HOORAFWAGTENDES

phaaslike stasiebevelvoerdor navraag doen en vir
toestemming vra om ‘n hidmaat to besoek. Dit is due
inderdaad vir predikante moonthik om huiie hidmate to
hesoek.

11.1.1 Opdrag
Die Algemene Sinode het in 1990 die volgende besluit
(Handelinge 1990:675 :31.1.1.1):
“Die Algemene Sinode dra dit aan die AKDB op om
amptelik van die Minister van Wet en Orde ‘n re~ling te
verkry dat verhoorafwagtendes in polisiese He pastoraal
deur die leraar van sy kerk besoek mag word al sou so
‘n besoek in die persoonhike teenwoordigheid van die
stasiebevelvoerder of sy gevolmagtigde moet geskied.”
-

Hierdie opdrag spruit voort uit die standpunt van die
Algemene Sinode wat soos voig verwoord is
(Handelinge 1990 :675 :31.1.1.2):
“Die Algemene Sinode bekiemtoon dit andermaah dat
die naasbestaandes van lidmate wat in botsing met die
wet is en gearresteer word, daadwerklik deur die
plaaslike ieraar en kerkraad geestehik en diakonaai
versorg en onderskraag sal word.”
11.1.2 Werkswyse
Die AKDB het die saak met die waarnemonde Hoof
Kapehaansdienste van die Suid-Afrikaanse Polisie opge
neem. Hy het coos voig per skrywe gereageer:
“Persone wat in polisiosehie aangehou word,
normaaiweg diegene wat verdagtes in sake is.

is

Ten opsigte van die enkelo uitsonderings, wear ‘n
persoon byvoorbeeld in terme van spesifieke wetgewing
ianger aangehou word en nie besoek mag word nie,
bestaan opdragte dat so ‘n persoon dour ‘n kapeiaan
geestelik versorg moot word.”
11.1.3 Bevinding
Uit die beleidsteiiing van die waarnemende Hoof
Kapeiaansdienste blyk dit dat die probleme van ieraars
om verhoorafwagtendes in polisieselie te besoek, deur
die SAP in sy beloidsteiiing groothiks ondervang word.
Slegs die kategorie verhoorafwagtendes wat in terme van
sposifieko wetgewing hanger aangohou word, mag nie
deur die plaashike leraar besoek word nie, maar word
dour die kapelaansdiens van die Suid-Afrikaanse Polisie
geestehik versorg.
Binne die nuwe staatkundige bedeiing mag hierdie saak
mettertyd dalk weer die aandag van die Algemene Sinode
geniet. Tans lyk dit of die verhoorafwagtende wel sonder
verhindering dour sy ieraar besoek mag word.
indien hierdie situasie drasties mag wysig, behoort die
ASK se Kommissie vir Kapehaansdienste en die AKDB die
mandaat van die Algemene Sinode te he om namens die
Ned Geref Kerk hieroor met die owerhede in gesprek te
tree.
11.1.4 AANBEVEUNGS

Huilo aanhouding is gewoonhik van korte duur en hot ten
doel om die ondersoekbeámpte goheentheid te bied vir
ondervraging totdat die persoon aangekia word.
Nadat so ‘n persoon eangekia is van ‘n kiagte, word hy
voor ‘n hof gebring en na ‘n gevangenis oorgopiaas
indion sy verdere aanhouding noodsaakiik is. (Die
Strafproseswet bepaah dat ‘n verdagte binne 48 uur na
aanhouding aangekia moet word).
Wanneer persone, coos hierbo beskryf, aangehou word,
is die Suid-Afrikaanse Pohisie vorantwoordelik vir huihe
versorging en veihighoid. U sal begryp dat die
ondersoek van die saak en die betrokke persoon se
wetiike regte in die tydperk voorkeur geniet en daarom
is daar ook spesifieko beleid ingestei ten opsigto van
hierdie aspekte.
Dit siuit egter nie uit dat vriende en ook predikante
diesuikes kan besoek nie. Die jongste beieid van die
Suid-Afrikaanse Poiisie is dat poiisieseiie nog moor
transparant as tevore moot woes en ‘n steisei van
iekebesoekers uit die gemeenskap is in working gestoi.
Predikanto wat hierin belangstei, kan bioot by die

Die Algemene Sinode
11.1.4.1 spreek sy tevredenheld ult met die beleldstehihng soos
dit deur die waarnemende Hoof : Kapelaansdienste tydens die
bewhnd van die vorige regering geformuleer is; en
11.1.4.2 verisen aan die ASK so Kommissie vir Kapelaansdhenste
en die AKDB die mandaat om, indien daar van hierdie beleid
afgewyk word, dit met die owerheid namens die Ned Geref Kerk
te meg opneem met onmiddelhike verelag aan die ASK.

11.2 GODSDIENSSORG ~N GEVANGENISSE
11.2.1 Agtergrond
Die voigende twee veranderinge in die organisering van
die Departement van Korrektiewe Dienste het ‘n groot
impak op die aard, omvang en gehalte van die gods
dienssorg aan gevangenes meegebring:
Eerstens is die sessiefooi gedurende 1993 uitgefaseor en
word die vrywiiiigers wat as godsdienswerkers dour die
Departement van Korrektiewe Dienste aangestei is, shegs
vir huile amptelike reiskoste vergoed. Dit hot oor ‘n
tydperk van ‘n jaar ‘n beduidende dahing in die getal
besoeke dour vrywihiige godsdionswerkers teweeggebring.
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Tweedens is daar ook integrasie in gevangenisse sedert
1993. Die destydse NGKA en NGSK hot in ‘n groot
mate van Ned Gerof Korklidmate as godsdionswerkers
gebruik gemaak. Na die totstandkoming van die
Vorenigonde Gereformeerde Kerk moot die gesprek oor
samowerking tussen die Ned Geref Kerk en die
Verenigende Gereformeerde Kerk ook hierdie saak
hanteor. Eon saak is baie duidelik en dit is dat die Ned
Geref Kerk saam met ander kerke verantwoor- delikheid
moot aanvaar vir godsdienssorg aan alle lidmato en ailo
andor in die gevangenis wat dit verlang. Hierdie taak
kan in oorieg met ander kerke gesinkroniseer word. Die
wesenlike roeping tot godsdienssorg kom met groter
dringondheid as voorheen op die tafel van die kerk.

hanteer, aangesien die verkeerde aansteliings die kerk en die
gevangenes ken benodeei.

11.2.2 AANBEVEUNGS

Die AKDB hot horn beywer dat gerneentes as
verwysingspunte kan dien vir die benoeming van tydelike
korrektiewo beamptes. Aanvanklik was daar admini
stratiewe probleme, maar intusson hot die Hoofdirokteur
Godsdionssorg van die Departement van Korroktiowe
Dionste dio reeling gotrof dat gorneontos tydoiike
korrektiowo boamptes mag benoom en ‘n naamiys van
suike porsone by die Gerneenskapskorreksioskantoro van
die Departement van Korrektiowe Dienste kan indien.

Die Aigemene Sinode
11.2.2.1 stei dit opnuut dot die Ned Geref Kerk as Kerk van
Christus ‘n onvervreembare roeping het om no die
godsdienssorg van alie iidmate in die gevangenis am te sien.
Wear moontiik, moot met ander kerke samewerking gesoek
word tan opsigte van aiie ander gevangenes wet gods
dienssorg veriang sender dat die Ned Geref Kerk hierdeur sy
roeping tot godsdienssorg uit sy hande iaat foam;
11.2.2.2 doen ‘n dringende beroep op gemeentes om
vrywiiilgers vir godsdienssorg in gevangenisse to wail en toe
te rus. Die aksie van gemeentes moat uiteraard piaasiik gerig
wees, maar wear gemeentes nie gevangenisse binne hulle
grense het nie, ken huip eon gemeentes met groot
gevangeniskompiekse binne huile grense aangebied word.
Ringe word versoek cm hierdie behoefte en werkkregte met
mekaar In verband te bring; en
11.2.2.3 versoek die Departement van Korrektiewe Dienste am
die horlnsteiiing van die sessievergoeding aan godsdions
werkers dringend te oorweeg.

11.4 KORREKTHEWE TOES~G
11.4.1 Agtergrond
Die staat hot weens die aard van sommige oortredings on
die hoe gevangenisbevolking in Suid-Afrika oorgogaan tot
‘n alternatiewo vonnis, ni korroktiowo toesig. Minder
ornstige oortrodors word met hiordio vonnis in offok
toegelaat em die bande met die gesin en work in die
gemeenskap to behou rnaar, is basios in huisarres onder
toesig van ‘n korrektiewe toosigboarnpte.

in vonnisoplogging kan die proofboampte dan so ‘n
tydeliko korrektiowo boampte van die gerneenskap
waaruit die oortreder kom, aan die Ianddros voorhou vir
bekragtiging. Langs die weg word die band tusson die
oortreder en die gemeonte enersyds behou en andorsyds
skep dit ‘n evangelisasiegeleentheid vir ‘n gornoente wat
op hierdie rnanier met ‘n kerkiose of kerklos-lidmaat
kontak rnaak.
Die enigste taak wat nie dour die kerkraad en die
gekeurde tydeiike korrektiewo beamptes gedoon kan
word nie, is die opstei van die proefbeampte so versiae
vir evaiuering dour die howe. Hier kan die Ned Gerot
Kerk se maatskaplike worker betrek word ten einde die
vakkundigo dions to lower.

11.3 KEUR~NG VAN GODSD~ENSWERKERS
11.4.2 AANDEVEUNGS
11.3.1 Agtergrond
Die Algemene Sinode
in die verlede hot die AKDB godsdienswerkers so
keuring hanteer en die name aan die destydse
Kapelaan-Generaal : Korrektiewe Dienste deurgegee.

11.4.2.1 moedlg gemeentes eon om korrektiewe toesigiinge en
huiie naasbestaandes to beorbei;

Die werkswyse was onprakties en hot ‘n werksaarnheid
behels wat nie op die weg van die AKDB iê nie, maar by
die plaaslike gemoente tuishoort.

11.4.2.2 moedig gemeentes san om lidmote to benoem as
tydeiike korrektiewe beamptes by die Deportement van
Korrektlewe Dienste; en

Daar is met die destydse Kapelaan-Goneraai formeei
eereengekom dat alie godsdienswerkers so keuring
vanaf 1 Oktober 1993 dour die plaasiiko kerkraad
hanteer sal word.

11.4.2.3 versoek SKDWs om toe te loot dot kerkllke maatskopilke
workers kerkrade meg bystaan In die versorging van die persona
onder korrektiewe toeslg en huiie efhankilkes.

11.3.2 AANBEVEUNG
Die Aigemene Sinode doen ‘n beroep op kerkrade om elke
aansoek om keuring van godsdienswerkers met groot ems to

11.5 SAP MAATSKAPUKEWERKD~ENSTE EN
D~AKONALE TOES~G
11.5.1 Opdrag
Die Aigernene Sinode van 1990 hot die voigende besluit
(Handelinge 1990 : 543 :7):
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“Die Aigemene Sinode dra dit aan die AKDB en die
Kommissie Kapeiaansdienste op om toe to sien dat die
maatskaplike versorging wat die SAP aan sy lode wat
lidmate is van die Ned Geref Kerk gee, nie los van die
kerk so diakonale dienste sal geskieci nie. Die uitroiking
moot gekoordineerd en in oorieg met mekaar en onder
toesig van die ampte geskied.”

velings in die versiag van AKSE aan die Aigemene
Sinode voorgehou on die AKDB verwys dus wat hierdie
opdrag betrof, die Algemorie Sinodo na die versiag van
AKSE.
12.1.3 AANBEVEUNG
Die Aigemene Sinode hanteer die opdrag aan die AKDB en AKSE
oor interkerkiike huipveriening by die punte in AKSE Se versiag
wet oor die seek handel.

11.5.2 Werkswyse
Daar is met die SAP-Kapelaansdionsto goskakei om oor
die opdrag to onderhandel. Die SAP-Kapelaansdienste
hot moegedeoi dat die SAP~Maatskaplikowerkdienste
sedert 1989 ‘n selfstandige afdeiing van die SAP is en
dat daar goon skakeling tussen die SAP-Kapelaans
dienste en die SAP-Maatskaplikewerkdienste is nie.
11.5.3 Bevinding
Na oorieg met die voorsitter van die ASK so Kommissie
vir Kapeiaansdienste is geoordeel dot hierdie opdrag
van die Algemene Sinode nie uitvoerbaar is nie. Die
voortbestaan van die SAP-Kapeiaansdienste en -Maat
skapiikewerkdienste is tans in ‘n proses van herstruktu
rering.

12.2 D~AKONAAT OOR KERKGRENSE KEEN
12.2.1 Opdragte
Die Aigemeno Sinode van 1990 hot verskeie opdragto oor
die cliakonaat oor korkgrense hoon aan die AKDB gogee
(Handolinge 1990:671:17.1, 18.1.1, 20.1):
“17.1 Die Aigomene Sinode dra dit aan die AKDB op om
navorsing to doen en aan die SKDB’s begeleiding to bied
oor hoe om in die sneiveranderendo Suid-Afrika botrokke
to woos by maatskapiike ontwikkoiinge van aiio monse en
to work aan voorkomende aksies, am oorsaakiiko
situasies uit die weg geruim to kry en om evangeiieso
opheffings- on hersteiwerk to doen.”

11.5.4 AANBEVELING
Die Algemene Sinode aanvaar die bevinding dat die opdrag om
met die SAP-Kapeiaansdlenste te onderhandel oor nouer
skakeling tussen die kerk se diakonaie versorging van sy
SAP-iede en die dlenste wet die SAPd4aatskapiikewerkdienste
aan lidmate van die kerk iewer, nie uitvoerbaar is nie en dat
daar vir die huidige van die saak afgestap word.

12. SKAKEUNG

“18.1.1 Die Aigomeno Sinode dra dit met voimag aan die
AKDB on die ASSK op om aan die hand van die
standpuntstoliing en die Carnogie-Versiag Ii ‘n program
van aksie op to stol en to ioods in die goes van die
opdragto van 1982.”
“20.1 Die Algemene Sinode dra dit aan die AKDB en
ASSK gosamontiik op am opnuut aiie pogings In working
to stel om ‘n doeitreffendo skakeiing in die ondoriinge
huip met barmhartighoidsdionste tusson die lode van die
Ned Gerof Korkfamilie daargestoi to kry soos in 1982
gevisuaiiseor.”

12.1 ~NTERKERKUKE HULPVERLEN~NG

-

12.1.1 Opdrag
12.2.2 Werkswyse
Die Aigemene Sinode van 1990 hot verskeie bosluite
oor interkerklike hulpverlening geneem. Eon van die
besluite is ‘n opdrag wat aan die AKDB in samewerking
met AKSE gegee is (Handeiinge 1990 : 655: 15.4.2):
“Die Aigomene Sinode besluit

12.2.2.1 Die eerste vergadering waarby die AKDB en
AKSE die opclragte saam bespreek hot, was 8 Maart
1991. Die ad hoc-komitee hot bestaan uit prof D Crafford
(voorsittor), drr AM Hofmoyr, MM Niouwoudt (sekretaris),
DF Theron en AH Botha.

1. dat interkerklike hulpveriening eintiik op die
werksterrein van die AKDB geieö is en gevolgiik
hoofsaakiik die verantwoordeiikheid van die AKDB is;

Tydons die oorste vorgadering is die voigende besiuite
goneom:

2. dat in hierdie
saamgowerk word;

“1. Diakonaat oor Korkgronso Hoon hot to doon met
barmhartighoids-aangeleenthede soos armoodo, gereg
tigheid, sosiaie vorhoudinge, maatskapiike wantoestando,
ens.

hulpveriening

met

die

AKSE

3. am sinodes to versoek om huile work voigens hierdie
riglyne to horverdeel.”
12.1.2 Werkswyse
‘n Ad hoc-komitee van beide kommissies hot spoedig ná
die Algemene Sinode vorgader. Die besluito van hierdio
komitee oor interkerklike hulpverlening is as aanbe

2. Die ‘Diakonaat oar Kerkgrense Heen’ iê op die terreir’.
van die Dions van Barmhartigheid en huisves ook die
besiuito oar ‘Maatskapiike Betrokkonheid’ on oar ‘n
‘Doeitreffonde
Skakeistruktuur’.
Hieroor hot die
Aigemone Sinodo ham reeds in 1982 en 1986
uitgospreek dour middei van die inhoud wat hy gegoo hot
aan die skakeling (1982, bi 1317) en die strukturoring
(regiemont) daarvan (1986, bi 334, 533 on 667).
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3. Die vergadering besluit dat ‘n nuwe gesprek met die
Nod Geref Kerkfamilie hieroor aangeknoop moet word
oor hoe ons mekaar van diens kan wees.
3.1 ‘n Byeenkoms sal in ‘n eiland-situasie geskied en
onderlinge hulp sal op ‘n gelyke basis gelewer word om
die vorteonwoordigers van al die korko byoen to kry.
3.2 Die sakelys sal Maatskaplike Betrokkenheid, die
Onafhankliko Ontwikkelingstrust, die Terugkerende
Politieke uitgewekenes, Gemeenskapswerkers, Maat
skaplike Werkers en die inhoud van die 1982-besluit
(Notule, bl 1317) insluit.
3.3 ‘n Konsepbeleid oor hóé skakeling wat op
Algemene Sinodale vlak deur die Algemene Sinode Ned
Geref Kerk gevisualiseer is, op sinodale, rings- en
kerkraadsvlak geImplementeer kan word, moot aandag
verkry (kommissie tot kommissies).
3.4 Die byeenkoms moot so gou moontlik hopelik voor
Augustus 1991 geskied.
-

-

3.5 Die NGK, NGSK en NGKA word gevra om elk ses
(6) verteenwoordigers to stuur en die RCA twee (2).
3.6 Die reêlings word aan drr AM Hofmeyr en MM
Niouwoudt opgedra.

5. Elke kerk van die Ned Goref Kerkfamilie sal sy eie
spreker aanwys wat tydens die beraad as inleier sal
optree en ‘n bydrae sal lewer oor die bepaalde toma.
Tydens die beraad sal verteenwoordigers van die
onderskeie korke in ‘n werkswinkel-situasie geleentheid
gebied word om oor die betrokke tema te besin, mekaar
to verryk en voorstolle to maak oor aksies en strategieë
om onderlinge samewerking en hulpverlening daar to stel.
6. Intussen sal bongo gevind word om die koste aan so ‘n
beraad te finansier.
7. Die vergadering benoem voorts die volgende persone
wat as reelingskomitee meet dien, to wete: drr SG Pick
(sameroeper), MM Nieuwoudt en ds ECD Bruwer. Die
Reölingskomitee sal ook die p10k van die beraad bepaal.”
12.2.2.3 Gencor hot welwillend as borg vir ‘n simposium
van 23 lode en sekretariële hulp na yore gekom.
Die simposium was gehou op 18-20 Maart 1992 in die
Magaliesbergse Konferensie-sentrum te Broederstroom.
Die AKDB-verteenwoordigors was drr MM Nieuwoudt, DF
Theron, AH Botha en ds CS Roberts.
As sprekers hot opgetree: prof D Crafford (NGK), ds HR
Botman (NGSK) on ds ECD Bruwer (NGKA).

3.7 Die Ad hoc-komitee moet bly voortbestaan totdat
die samesprekingo en ontwikkelinge aantoon of ‘n
staande spesialiteitskomitoe daarvoor nodig sal woos.”

Onder begeleiding van dr F Hölscher en mej K Momberg,
as fasiliteerders van die konsultante-firma Louw du Toit,
is volgens die groepdinamika-metode ‘n visie geformuleer
vir die Ned Goref Kerkfamilio wat soos volg goformuleer
is:

12.2.2.2 Dr S G Pick van die NGSK is genader en hy het
ingewillig om so ‘n byeenkoms tussen die Ned Geref
Kerkfamilie to organiseer.

“Ons visie is
*

‘n Loodskomitee bestaande uit

*
*

NGSK
NGKA
NGK
Hofmeyr,
-

-

dr SG Pick en ds T Wessols
di MM Maphoto en ECD Bruwer
prof 0 Crafford, drr MM Nieuwoudt, AM
DF Theron en AH Botha

het op 23 Augustus 1991 by die Bybelhuis te
Kemptonpark vergader. Ds N Shunmugan van die RCA
hot verskoning aangebied. Die Loodskomitee het ds
MM Maphoto as voorsitter en dr SG Pick as sekretaris
vorkies. Die volgende besluite is by die vergadering
genoem:
“1. Die vergadering is van oordeel dat daar ‘n behoefte
bestaan aan onderlingo samewerking en hulpverlening
tussen die onderskeie lede van die Ned Geref
Kerkfamilie.
2. Dat ‘n uitnodiging gong sal word aan die verskillende
lode van die Ned Geref Kerkfamilie om ‘n beraad by te
woon wat sal plaasvind op 18, 19 en 20 Maart 1992.

*
*
*
*

om in navolging van Jesus Christus
as één vredosdiakonaat
van ‘n veronigende Ned Geref Kerkfamilio
in samowerking met ander kerke en die gemeenskap
die totale gebroke SA gemeenskap
deur aksies van geregtigheid en barmhartigheid
to transformeer”.

So is daar ook besin ocr welke faktore daar bestaan wat,
enersyds, kan verhinder/verhoed dat die droom in
vervulling kan gaan on, andersyds, welke faktore bestaan
wat bevordelik kan woes vir die beroiking daarvan.
Voordat daar egter tot die opstel van ‘n program van aksle
oorgegaan ken word, hot die tyd uitgeloop. Die basiese
is egter bereik: die vier kerke so verteenwoordigers hot
mekaar in so ‘n mate van onderlinge vertroue gevind dat
‘n voortsettlngskomltee benoem is met as opdrag:
1. Visie-vorheldening (begnipsformulering)
2. Aksie-planne (hoe visie geImplomenteer moot word)
*
*

Positiewe/negatiewe faktore
Inventaris van suksesse (bestaande aksies)
Beplanning van nuwe aksies (pnioritisering van aksies

3. Die tema vir die beraad sal woes: ‘Diakonaat in die
Suid-Afrikaanse Konteks’.

*

4. Die onderskeie kerke mag tot op ‘n maksimum 13
verteenwoordigers na die beraad stuur.

3. Opvolgbyeonkoms (3-5 Junie)

in terme van positiewe/negatiewe faktore)

12.2.2.4 Gencor is versoek om ook die tweede simposium
te borg.
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Dit dien terloops vermeld te word dat, waar die
atmosfeer aanvanklik bale gespanne was en bale
wantroue en vooroordele bestaan het, daar tog lets van
‘n deurbraak plaasgevind het.
Op 10 April 1992 het die Voortsettingskomitee, be
staande ult
NGK drr MM Nieuwoudt, AM Hofmeyr en DF Theron
en ds DR Pepler
NGKA ds ECD Bruwer en
NGSK dr SG Pick

In uitvoering van die sinodale bosluite van die kerko het
die AKDB (Ned Geref Kerk), AKSE (Ned Geref Kerk),
SKDD (NG Sendingkerk), ADSK (NGKA) en RCA
byeengekom om oor die strukture vir een diakonaat van
die een korkvorband to besin.
Tydens twee afsonderlike berado met allo roispelers hot
die volgende beginsels na yore gekom:

-

-

weer in die Bybelhuis in Kemptonpark vergader.
Verskoning is aangeteken vir ds HR Botman (NGSK), ds
K Moodley (RCA) en ds PJP de Beer (RCA).
By hierdie vergadering word dr DF Theron as sekretaris
en dr SG Pick as voorsitter verkies. Die vergadering
besluit dat die visie-verheldering deur die NGSK gedoen
moos word en ds HR Botman word in besonder hiervoor
afgesonder.
Voorts is die volgende besluit:
“Die vergadering besluit vervolgens om elke kerk te
versoek om hulle bestaande aksies/programme op skrif
te stel en om die raakpunte tussen die aksies van die
verskillende kerke te identifiseer en met aanbevelings te
kom hoe kerke oor grense heen met mokaar kan
saamwerk.
Moontlike struktuur
Die vergadering het voorts besluit dat die verskillende
kerke geleentheid moet kry om met voorstelle te kom
oor ‘n moontlike struktuur waarbinne die verskillende
kerke kan saamwerk om die visie te bereik. Die
verskillende voorstello sal aan dr AM Hofmeyr voorgele
word voor die opvolgbyeenkoms. Dr Hofmeyr is versoek
om die vergadering met alternatiewe te bedien.
Befondsing vir opvolgbyeenkoms
Dr MM Nieuwoudt is versoek om met Gencor te
onderhandel vir befondsing vir die opvolgbyeenkoms
vanaf 3 tot 5 Junie 1992.”

1. Daar behoort slogs eon diakonaat to woes.
2. Hierdie diakonaat is begrond in die navolging van
Christus.
3. Die diakonaat sal uitdrukking moot gee aan one
gesamontliko roeping ten opsigto van die gebroke
gomeonskap van SA.
4. Die diakonaat sal die gebroko gemeenskap aktivoer
tot deelname on aktiewe transformasie.
In die vasstelling van die aard van die diakonaat is
ooreengekom dat goon bestaande werksaamhode van
die onderskeio kerke in die eenwording verlore mag gaan
of die eon in die andor mag opgaan nb. Dorhalwo is
ooreengekom dat sodanigo diakonaat twee kompononto
sal he, nl
(a) diens van barmhartighoid
(b) diens van geregtighoid
Met diens van barmhartighoid vorstaan ons die
goorganiseerde welsynsdions (maatskapliko work, andor
vakkundige diensto en inrigtingsorg). Ondor diens van
gorogtigheid
vorstaan
one
die
instaatstellonde
gemeenskapsontwikkolingsdiens (community ompowor
mont) wat gong is op primêre, sosialo, okonomiose,
gesondheidson
opvoodingsprogramme.
Boide
komponente ontspring uit die gemeentelike, rings- on
sinodale diakonaat.
Ult die eorste boraad wat op 18
20 Maart 1992 to
Broederstroom gehou is, hot die volgondo visio na yore
gekom:
-

Die vostiging en uitvoering van oen enkolo vredes
diakonaat van eon verenigendo (familio van) Nod Goref
Kork in navolging van Christus wat dour barmhartighoid
en geregtigheid die gebroke kontoks van SA aktiof
transformeor.

12.2.2.5 Tydens die opvolgberaad 27-29 Julie 1992 te
Mamolodi-Dienssentrum van die destydse NGKA is ná
deurdringendo diskussie op die volgende Verkiaring van
Voorneme en Resolusie ooreongekom (soos op 21 en
22 Oktober 1992 deur die vier kerke se afvaardigings
gerodigeer):

12.2.2.6 Tydens die twoedo beraad gehou op 27 29 Julio
1992 te Mamelodi is op sekere prosesse besluit wat nou
aan die amptelike korkvorgaderings van die kerke
voorgolê sal word alvorons verder gevordor kan word.

Verklarlng van Voorneme

Tydons die twoodo beraad gehou op 27 29 Julie 1992 to
Mamolodi hot ons ens tot die volgende prososse vorbind
wat nodig is om die visie in ‘n program en struktuur to
omskop:

Die beraad het as uitgangspunt geneem dat die
betrokke kerko, die Ned Geref Kerk, die NG
Sendingkerk, die NG Kerk in Afrika en die Reformed
Church in Africa, op algemone sinodale viak reeds die
idoaal van een kerkverband aanvaar het (sien
sinode-besluite).
Hieruit vloei voort dat die diakonaat van die kerke sal
yore nig.

-

Resolusla
-

1. Konmerke van die struktuur
Die struktuur moot prakties, bemarkbaar, bokostigbaar en
implementeorbaar woos met die oog op versiaggewing
aan die eersvolgonde sinodes van die onderskeio kerko.
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2. Twee prosesse

4.4 Ten opsigte van inrigtings

2.1 ‘n tussentydse proses wat gemeentesentries en
“grass roots”-gerig is;

Advies sal aan inrigtings (kategoriaal) gegee word oar die
proses tot hiortoe gevolg on hulle sal aangemoodig word
am:

2.2 ‘ii langtermyn proses wat by die volgende sinodes
afgehandel kan word.

*
*

3. Program vir struktuurskepping op algemene sinodale
vlak (AKDB, ADSK, SKDD en RCA)
In uitvoering van die visie moot die volgende proses vir
struktuurskepping gevolg word dour ‘n ad hoc
kommissie wat uit bostaande kommissies saamgestel is:
3.1 Konseptualisering afgehandel teen laat 1992.
-

3.2 Reglementering afgohandel teen einde 1992.
-

3.3 Toetsing van regsgeldigheid
einde Maart 1993.

-

afgehandel teen

3.4 Rasionaliseringsprogram vir die samevoeging met
tydskedule afgehandel teen vroeg 1993.

vas to stel hoe inrigtings kan haak;
to bepaal hoe die beginsels van een diakonaat hulle

werksaamhede en struktuur sal raak.
4.5 Ten opsigte
partemente

van

samewerking

met

staatsde

Advies sal aan die betrokke staatsdepartemento gegee
word oar die beginsels, prosesso en vooruitsigte soos die
berado dit sien.
Die ondertokening (deur ‘n vertoonwoordigor van die
NGK, NGKA, NGSK en RCA onderskeidelik) hot geskiod
met die versook dat hierdio simboliese daad van
gesamentlike ondortekening en verbintenis tot verdere
gosprek deur die onderskeie kerke so toepaslike
kommissios beoordeol moot word.

-

3.5 Gesamentlike vergadering (AKDB, SKDD, ADSK)
afgehandel teen laat 1993 wat deur die onderskeie
sinodes gofinaliseer moot word.

-

12.2.2.7 Tydens die vorgadering van 17 Mei 1993 was die
volgondo lode teonwoordig:
NGSK dr SG Pick (voorsitter) en ds L Appies
NGKA ds SD Maluleke
RCA ds PJP do ~eer
NGK drr AM Hofmeyr en DF Theron (sekrotaris)
-

-

3.6 Verslag aan Algemene Sinode (eon enkele verslag)
afgehandel teen laat 1993, wat deur die onderskele
sinodes gefinaliseer moot word.
-

4. Tussentydse proses

-

-

By hierdie vergadoring is voral gekonsontreer op ‘n
konsepreglement wat die NGSK voorberoi het. ‘n
Engolso vertaling is oak hiervan gemaak.

4.1 Op plaasliko vlak
Advies sal aan gemeentes deurgegee word oar die
proses tot hiertoe gevolg en hulle sal aangemoedig
word om die volgende to doen:
*
*
*
*

Om
Om
Om
Om

dionste te deeP.
bronne te doel.
nie-rassige strukture to bevorder.
te luistor na en aktiof in to skakel by die werklike

behoeftes soos deur die betrokke gemeenskappe self
geldontifiseer.
4.2 Ten opsigte van vakkundige dienste
Advies sal aan vakkundige dienste gegee word oor die
prosesse tot hiertoe govolg en hulle sal aangemoedig
word am:
*
*

vas to stel hoe vakkundige dienste kan “haak”;
te beraadslaag met eweknieö in die betrokke kerklike

organisasies van deelnemonde kerke;
to luister na on in to skakel by die werklike behoeftes
*

coos deur die betrokke gemeenskappe self gelden
tifiseer.
4.3 Ten opsigte van diens van geregtigheid
Die SKDD en ADSK on een PSD van die Ned Geref
Kerk onderneem om saam to work aan die finalisoring
van die konsep, struktuur, ens van ‘n gemeenskaps
ontwikkelingskomponent.

Die goes waarin die roglemont geskryf is, was met die
oog op die oenwording tucson die NGSK en NGKA, maar
dat die twee kerke sou wou sien dat, indien kerkeenhoid
tussen al vier korke werklikhoid word, die NGK en RCA
hullo oak sou kon identifiseer met so ‘n reglement. Die
tussentydse maatreëls sou wedersydso kontraktuele
ooroenkomste behels wat die VGK aan die eon kant en
die NGK en RCA aan die ander kant in staat sou stol om
aansluitend by die reglement, met die VGK to kon
saamwerk.
V

Die tydsfaktor wat die te stigte VGK gedruk hot, was dat
alle stukke vir die eenwordingsinode voor einde Augustus
1993 die skribaat moos bereik. Die versoek was dat die
NGK en RCA moet poog om ‘n toologieso en
kerkregteliko beoordoling van die regloment to maak. Die
gedagto hot toe ontstaan dat al vior die kerko so
regskommissies mekaar op 28 Julio 1993 in Pretoria sou
ontmoot am daar dooglik vanuit ‘n korkrogtelike
perspektiof to kyk hoe haalbaar die roglement vir die
huidige situasie is. Dit was ook die govoel geweos dat
die vier korke so regskommissies oerder nou, vóór
verslao na sinodos gaan, ‘n in diepte gosprek sal voor oor
die roglomont sodat daar nie op sinodosittings
onduidelikhoid by die Algomone Rogskommissie sal
bostaan oar die rogloment wat moontlik in sinodale
verslae mag voorkom nio. Die voIle dagbostuur van die
Ned Geref Kerk so Algemene Rogskommissie was
teenwoordig en hot ‘n loidende raP gospeol en onder
andoro die uitgangspunt en kerkrogtolike status van die
konsopreglemont geformuloer.
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NED GEREF KERKFAMIUE
1. Ultgangspunt
1.1 Die ideaal van een Ned Geref Kerkverband is deur
al 4 kerke, ni die Ned Geref Kerk, die NG Sendingkerk,
die NG Kerk in Afrika en die Reformed Church in Africa,
aanvaar.
1.2 Wanneer die eenheid bereik is, sal daar eon
kommissie vir barmhartigheidsbediening woes.
1.3 Totdat eon kerkverband daargestel is, word daar
één Kommissie vir die Diens van Barrnhartigheid en
Geregtigheid binne die Ned Gorof Kerkfamilie in SA
gestig, nadat die onderskeie beloidmakende sinodes
hierdie reglernent goedgekeur hot.
1 .4 Die reglement maak voorsiening vir die realiteit dat
daar op die oornblik nog vier kerkverbande is. Wanneer
eon Ned Geref Kerkverband tot stand gekorn het, sal
die hole situasie verander.
1.5 In die uitvoering van die roeping tot getuienis tree
die Algernene Kommissie vir die Diens van Barm
hartigheid en Geregtigheid op as ‘n eenheid en word
daar ‘n gosamentlike getuienis gelewer en gesarnentlike
aksies onderneern en met eon stem gekommunikeer.
2. Kerkregtellke status
2.1 Die Algemene Kommissie vir die Dions van
Barmhartigheid en Geregtigheid is ‘n kommissie wat uit
die 4 lede van die Ned Geref Kerkfamilie in Suid-Afrika
saamgestel word en lower eon verslag aan elk van die
beleidmakende sinodes van die vier kerke.
2.2 Die Algemene Kommissie vir die Diens van
Barmhartigheid en Geregtigheid word saamgestel en
funksioneor kragtens hiordie reglement wat dour die
beleidmakende sinode van die familie goedgekeur is.
2.3 Tot tyd en wyl die ledekerke in eon kerkverband
verenig is, bly die verteenwoordigers van die ledekerke
vir die Algernene Kommissie vir die Diens van
Barmhartigheid en Geregtigheid gebonde aan die
besluite van hulle eie sinodes.

2.1 Orn uitvooring to gee aan die roeping van die kork
van die Here Jesus Christus tot ‘n ornvattende diens van
barmhartigheid en geregtigheid.
2.2 Om as kommissie horn to beywer vir eon ongedeelde
dions van die kerk van die Here Jesus Christus in hierdie
wêreld.
2.3 Om uitdrukking to gee aan die opdrag van die
drieenige God aan sy kerklgorneente orn rnense in hulle
nood by to staan dour ‘n omvattende diens van
barmhartigheid on geregtigheid met die oog op die
Christelike transformasie van persone en gemeenskappe.
2.4
Orn alle vertakkings van die diens van
barmhartigheid en gerogtigheid van die kerk, naamlik die
georganiseerde barrnhartigheidsdienste, die instaatstel
lende gomeenskaps-ontwikkelende dienste en die
gemeentelike diakonieë, in to sluit.
3. Opdragte en Bevoegdhede
Die kommissie
3.1 adviseer die betrokke beleidmakende sinodes in
verband met alle sake ten opsigte van beleid wat gevolg
behoort to word in die diens van barmhartigheid en
geregtigheid on adviseer die Ned Geref Kerkfamilie oor
die strukturering van een diakonaat;
3.2 behartig as koördlnerende iiggaam alle sake wat na
horn verwys is (soos vervat in die Verklaring van
Voorneme en Resolusios);
3.3 verteenwoordig die betrokke kerko by sowel die staat
as vrywillige welsynsorganisasies ten opsigte van die
sake wat na horn verwys is en beywer horn om ‘n
gesonde verhouding tussen genoemde instansies to
boworkstellig, to bevorder en te bestendig;
3.4 verskaf aan die versklllende kerkilke funksles vir die
diane van barmhartigheld en geregtlgheld die nodige lelding en,
indien moontlik, ‘n godeelte van die eksterne middele vir die
lowering van nuwe of die uitbreiding van bestaande
barmhartigheids- en instaatstellendo gemeenskapsont
wikkelingsdienste;

2.4 Totdat eenheid tussen die vier kerke bereik is, sal
waar nodig, die Algemene Kommissie vir die Diens van
Barmhartigheid en Geregtigheid by wyse van ooreen
komste en tussentydse reëlings funksioneer met
inagneming van die reglement.

3.5 stel ‘n begroting van inkomste en uitgawe op en
bohoor die fondse aan horn toevertrou;

KONSEPREGLEMENT VIR DIE ALGEMENE KOMMISSIE VIR DIE
DIENS VAN BARMKAR11GIIEID EN GEREGTIG1IEID

3.7 hot die bevoegdheid orn huishoudelike bopalings op
te stol, mits dit nie in stryd is met sy eie reglement en die
kerkorde van die betrokke kerke nie;

3.6 tref onderlinge reëlings vir die uitvoering van sy
werksaarnhode;

1. Naam
Die naam van die kommissie is die Algemene
Kommissie vir die Diens van Barmhartigheid on
Geregtigheid (AKDG) (hierna die kommissie genoem).
2. Deal

3.8 doen verslag aan die betrokke beleidmakende
sinodes.
4. Funksionerlng en samestelling
Die kommissie funksioneer dour ‘n algemene verga
dering, dagbestuur en subkommissies.
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verdere gesprekvoerlng.

12~3 CHR~STEUKE KERKUKE WELSYNS. EN
ONTWOKKEUNGSNETWERK

4.1 Die Algemene Vergadering word saamgestol uit
4.1.1
hoogstens 3 lode
beleidmakende sinodes;

met

sekundi

van

die
12.3.1 Agtergrond

4.1.2 predikante in algemone
advisorende hoedanigheid;

sinodale

diens

in

4.2 Die kommissie bonoem ‘n dagbestuur van hoogstons
drie lode.
4.3 Die kommissie benoem subkommlssles
benodig, soiank dit binne sy bogroting moontlik is.

soos

5. Vakatures
Vakatures wat goduronde die sinodale resos mag
ontstaan, word dour die botrokko kerk gevul.

Die Ned Gerof Kerk, die Ned Herv Kerk van Afrika en die
Apostoliese Geloofsending werk al baie jare op grondvlak
ten nouste saam in die lewering van maatskaplike
dienste. in die Hg van die staatregteliko bestel wat
Suid-Afrika botree hot, was daar eenparig geoordeel dat
Christelike kerke wat by welsyn betrokke is in sy wydste
sin byoengobring moot word om in ‘n bepaalde alliansie
met mokaar te tree sodat die Christelike kerke in
Suici-Afrika uit een mond getuienis teenoor die owerheid
oor welsynsaangeieenthede
kan
lower.
Hierdie
byoenkomste van agttien hoofstroomkerke het uiteindeiik
gelei tot die stigting van die Christelike Kerklike Welsyns
en Ontwikkelingsnetwerk en sluit die Christeiike kerke in
sy wydste sin in.

6. Fondse
Die Dagbestuur hanteer alle finansiöle sake met verslag
aan die kommissie.
7. Vergaderings
7.1 Die kommissie vorgader in die reel eon keer elke
jaar.

Die belangsteliing in hierdie netwerk is baie positief en
die Christelike kerke sluit nog deurlopend by hierdie
netwerk aan. Die netwerk wat in sy afkorting as
CHRISNET bokend staan, kan ook as kerke eon
stemmighoid bereik oor die vyf afgovaardigdes wat
namens die Christelike kerke in Suid-Afrika op die
Nasionale Weisyns, Maatskaplike Diens en Ontwikke
lingsforum (Engels : National Welfare Social Service and
Development Forum) sitting mag neem.

7.2 Die dagbestuur vergader soos nodig.
7.3 Die skribaat word hantoer dour ‘n aigemene
sinodale ampsdraer dour die kommissie aangewys.
7.4 Die kommissie
ondervoorsittor.

kios

sy

oie

voorsitter

en

8. Wyslgingskiousule
Die reglement kan op voorlegging van die kommissie
gewysig word dour goedkouring van at die betrokke
boleidmakende sinodes.

CHRISNET het ‘n nasionale provinsiale en plaaslike
struktuur. Die plaaslike kerke vorm ‘n netwerk en binne ‘n
provinsie ‘n provinsiale netwerk van korke en vanuit
hierdie provinsiale netwerke word verteenwoordigers
verkios om op die nasionale uitvoerende komitoo sitting
te neem. Kerko met bewese nasionale belang in
maatskaplike dienste benoem per geloofsbrief persone
om namens die onderskoio kerke op die uitvoerende
komitee sitting te neem. Die grondwet van CHRISNET
en die AKDB se Predikant in Algemene Sinodale Diens
se betrokkenheld by die stigtlng van CHRISNET hot
deurlopend die AKDB so Stratogiese Komitee en die
Dagbestuur se aandag geniet en goedkeuring weggedra.

12.2.3 Bevindlng

12.3.2 AANBEVEUNG

Die gesprek tussen die Ned Geref Kerkfamilie het vir die
eerste keer sedert die gesprek in 1982 begin het,
konkrete vordering gemaak on voornemes en works
wyses op skrif gestel on geroglementoer. Uiteraard sal
die reglement in die geval van ‘n moontlike eenwording
tussen die VGK, die Ned Geref Kerk en die RCA ‘n
moor gestruktureerde karakter moot vertoon en sal van
die sake wat in die Vorklaring van Voornome en
Resolusie vervat is, gereglementeor moot word. Met
die oog op die totstandkoming van die VGK sal die
gesprek opnuut sy voortgang moot vind.

Die Aigemene Sinode spreek dit as sy oortuiglng ult dat die
Chrlstelike kerke sover moontlik eenstemmig getulenls teenoor
die owerheid sal lower wear die kerR so rol In maatskeplike
dienste tar sprake is. Gevolgllk word sinodes en gemeentes
aangemoedig om betrokke te biy by CHRISNET wet as network
tussen die Christelike kerke in Suld-Afrika hierdie eenstem
mlgheid faslliteer.

12.4 DIE NASIONALE WELSYNS, MAATSKAP..
LIKE DIENS EN ONTWI KKELINGSFORUM
12.4.1 Agtergrond

12.2.4 AANBEVELING
Die Aigemene Sinode aanvaar die Verkiaring van Voorneme,
die Resolusles en dIe Regiement vlr die Aigemene Kommlssie
vir die Diens van Barmhartlgheid en Geregtlgheid as basis vlr

Die Prodikant in Algemone Sinodalo Dions van die AKDB
is as lid van die Welsynskakelkomitee in ‘n loodskomitee
benoem om to poog om ‘n welsynsforum op die been to
kry wat die formolo en informele welsynsrolspelers sou
saamsnoor.
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Hierdie proses het bykans twee jaar geduur en
uiteindoiik uitgeloop op die konstituering van die
Nasionale Weisyns, Maatskaplike Diens en Ontwik
kolingsforum op 2-3 Julie 1994. Die AKDB hot langs die
weg as bonoemde van CHRISNET sitting in die forum
gekry en al die SKDB’s hot by die streeksforums sitting
goneorn. Die AKDB so Strategiose Komitee en
Dagbestuur was douriopend op hoogte van die proses
gehou.
12.4.2 AANBEVEUNG
Die Aigemene Sinode spreek sy tevredenheld uit dat die AKDB
weens sy iidmaatskap van die Forum die Ned Geref Kerk
betrokke hou by die besiuitnemingsprosesse oor ‘n nuwe
weisynsbedeilng vir Suld-Afrika.

12.5 DIE AKDB SE UDMAATSKAP VAN DIE
WELSYNSKAKELKOMITEE
12.5.1 Agtergrond
Tydens 1990 so Algemene Sinode hot die AKDB
gerapporteer dat hy horn onttrek hot aan die Welsyn
skakeikornitee.
Die Weisynskakoikomitee is die
ooriegpiegende iiggaarn vir die nasionale rade wat die
forrneie weisynsektor verteonwoordig. Die AKDB is eon
van die nasionaie rade. Die grondwet van die
Welsynskakelkornitee is intussen sodanig gewysig dat
dit nie ‘n drukgroep kan vorm nie en dat uitsprake nie
namens nasionaio rade gemaak kan word nie. Die
AKDB hot besiuit orn weer iidmaatskap op to neem en
die PASD is tans ondervoorsitter van hierdie
ooriegplegende Iiggaam.
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“Die Algemono Sinode dra dit aan die AKDB en ASSK
gesamentiik op om opnuut aiie pogings in working to stel
om ‘n doeltreffende skakeling in die onderiinge huip met
barrnhartigheidsdienste tussen die iede van die Ned
Gerof Kerkfamiiie daargestel te kry
soos in 1982
gevisualisoer.”
-

Hierdie opdrag om ‘n program van aksio in die hg van die
Carnegie-Versiag ii op to stei, is deeglik dour die
Aigemene Kommissie vir die Diens van Barmhartigheid
on Geregtigheid in ag geneem en op die sakelys
geplaas. Ten einde by die uitvoering van onder andere
hierdie opdrag to kom, moos die diakonaat oor
kerkgrense heen eers gestruktureor word, soos ondor
punt 12.2 gerapporteer.
Bo on bohaiwe hierdie werkswyso is daar op spontano
wyse dour gemeentes toegotree om die grootskaaise
werklooshoid, armoede en huisioosheid aan to sproek.
Hierdie aksies was omvangryk en het vanuit die hart van
die gemeentes ontspring. Dit was vorbiydond dat
gemeentos na aIie mense in nood omgesion hot en dat
daar tans talle soifhelpprojekte, ook in piakkerskampe,
aan die ontwikkel is.
12.6.3 Bevinding
Die Aigernone Sinodo se opdrag is as proses steeds op
die sakoiys van die Aigemene Kommissie vir die Diens
van Barmhartigheid on Geregtigheid en geniet die
spontano on deuriopende aandag van gemoentes
dwarsdour die land.
12.6.4 AANBEVEUNGS

12.5.2 AANBEVEUNG

Die Aigemene Sinode

Die Aigemene Sinode versoek die AKDB cm sover dit moontiik
is by nasionaie strukture soos die Weisynskakeikomitee
betrokke te biy ten einde te verseker dat die kerk sy getuienis
ken lower.

12.6.4.1 versoek die AKDB am deurhopend toe to sian dat dear
omvattend aandag aan die armoedevraagstuk van die land gegee
word;

12.6
SOSIAAL-ETIESE
CARNEGIE II

PROBLEME

EN

12.6.1 Opdrag
Die Aigernene Sinodo het in 1990 die volgende besiuit
geneorn (Handoiinge 1990 :671 :18.1.1>:
“Die Aigemene Sinode dra dit met volmag
AKDB en die ASSK op om aan die hand
standpuntstelling en die Carnegie-Versiag ii ‘n
van aksie op to stel en to loods in die goes
opdragte van 1982.”

aan die
van die
program
van die

12.6.4.2 bedank gemeentes vlr die spontane uitreiking na die
agtergeblewe gemeenskappe en versoek gemeentes am steeds
voort to gean cm manse in flood by to staan en toe to rus met
iewensvaardighede ten ainde ‘n waardige bestaan as burgers
van die land to voer; en
12.6.4.3 oordeel dat ‘n program van aksie wet via die Aigemene
Sinode, sinodes en ringe sy wag na gemeentes moet vind met
groot omsigtIgheld oorweeg en geimplementeer behoort to word,
aangeshen dit bestaande spontane aksles enersyds meg ontken
en andersyds inhiberend op die seifstandlgheld van gemeentes
ken inwerk.

12.7 DIE “HEROPBOU- EN ONTWIKKELINGS..
PROGRAM” VAN DIE REGERING

12.6.2 Werkswyse
12.7.1 Agtergrond
Hiordie opdrag is ten nouste met ‘n ander opdrag van
dieselfde Sinode hanteer (Handelinge 1990 : 671 : 20.1)
ni:

Die AKDB en SKDB’s hot deegiik kennis goneem van die
regering so “Heropbou- en Ontwikkeiingsprogram
(HOP)”. Tans is die program met die ter perse gaan van
hiordie versiag in ‘n prosos orn in ‘n witskrif
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omskep te word. Gevoiglik is dit onmoontlik om in
hierdie stadium sinvolle kommentaar to lower oor die
inhoud van die HOP.

1.2 DIE REDE VIA DIE KERK SE BETROKKENHE1D ~Y DIE
~AR~HARTIGHEIDSBEDIENiNG IN DIE WÔRELD

12.7.2 AANBEVEUNG
1 .2.1 DIe kerk as unieke skepping van God
Die Aigemene Sinode doen ‘n beroep op sinodes en rlnge om
rekening te hou met die “Heropbou- en Ontwikkeiingsprogram
(HOP)” in die formuiering van welsynsprogramme.

12.8 KOMMUMKAS~E~STRATEG~E VAN D~E
NED GEREF KERK SE BARMHARTOGHE~DS..
BED~EMNG
12.8.1 Agtergrond
Die Strategiese Komitee van die AKDB hot moeito
gedoen om ‘n barmhartigheids-bedieningsbeleid te
formuieer. Die uitgangspunt was Kerk en Samelewing
en die beginsel wat deurgaans gehandhaaf was, is dat
die kerk so barmhartigheidsbediening in die plaasiike
gemeente setei. Siegs dit wat nie deur plaaslike
gemeentes afsonderiik hanteer kan word nb, word
ringsgewys en sinodegewys verder gedra en ondersteun.
Hierdie beieidsdokument word
Sinode vir beoordeiing voorgelê:

aan

die Algemene

12.8.2 AANBEVEUNG
Die Aigemene Sinode keur die konsepdokument vir die
Bermhartigheidsbedleningsbeieid van die AKDB goad en
versoek dat dit so wyd as moontlik onder die kerklike pubilek
se aandag kern. DIt moot ook tot besklkking wees van ander
kerke en buitekerkilke welsynsrolspelers.

1.2.1.1 Die beoefening van die barmhartigheidsbediening
behoort tot die wese van die kerk en is gegrond in God
Drie-enig. God die Vader reik dour Jesus Christus uit tot
die mens in nood en~bring sy kerk as ‘n nuwe diakonale
gemeenskap tot stand. Die Heiiige Gees sit hierdie
bediening van Christus voort dour die kerk. (KES 51)
1.2.1.2 Die kerk hot in sy barmhartigheidsbediening,
anders as ander sekuiêre welsynsorganisasies, ‘n unieke
eard waarmee gedurig rekening gehou moot word. Die
barmhartigheidsbediening hot sy oorsprong in die
erediens en meer spesifiek die nagmaal. Die piaasiike
gemeente is die gemeenskap waarbinne die mens in
nood versorg moot word. Die besondere ampte, maar
tegelyk ook die amp van die geiowige, is die beginpunt
van die uitreiking na die mens in nood. Die ampte en
gemeenskap van geiowiges work ook ten nouste saam
met die vakkundiges wat ‘n gespesiaiiseerde diens vir die
kerk aan die mens in nood lower. Die einddoei is nie net
die herstel van die mens in nood nie, maar sy tuiskoms in
die gemeonskap van gelowigos, dws in die erediens.
(Formuiier Diakens; KES 52)
1 .2.1.3
Die kerk staan ook in sy
heidsbediening in ‘n viervoudige verhouding.

barmhartig

1 .2.1 .3.1 Sy verhouding tot God
Die kerk is in sy barmhartigheidsbediening voortdurend
besig om God Drie-enig to verheerlik. Vanuit God so

KONSEPBARMHAR1iGHEDDSBED~EN~
~NGSBELE~D V~R D~E NED GEREF KERK
Hootstuk

iiefdevolie barmhartigheid vind die kerk sy inspirasie om
gestaite to gee aan God so iiefde vir die mensdom in
nood. Elke liefdesdaad is ‘n getuienis van God so
aiiesomvattendo liefde. Daarom kom alie eer die Hero
toe en meg die kerk nooit op sy eie werke room nie.

PR~NS~P~èLE VERTREKPUNTE
1 .2.1 .3.2 Sy verhouding tot homseif
1.1 DIE BYBEL AS ENIGSTE MAATSTAF
1.1 .1 Die Skrbf is die volkome en vir alle
gesaghebbende openbaring van die Here. Die kerk
dus goon ander maatstaf waarmoo hy
barmhartigheidsbodiening ken moot nb. Kerk
Sameiewing (KES) par 13.

tye
hot
sy
en

1.1.2 Gevolglik sal die Skrif steeds, in gebondenhoid
aan ons beIydenisskrbfte, deegilk en reg bestudeer moot
word om vas te stei watter boodskap en roeping vanuit
die Woord na -ons toe kom en hoe ons dit in ons oie
situasie moot toepas. (KES 14)
1.1.3 Geen ander norm, ook nie veranderende
situasies, mag ‘n besiissende woord bo of naas die
Bybel spreek nie. Daar moet in eike nuwe situasio
getrag word om die Skriftuurlike begronding opnuut to
verstaan en sinvoi vir elke tydvak te vertoik. (KES 15)

Die kerk is voortdurend besig met die opbou van die
gelowiges. in sy barmhartigheidsbediening is sy primêre
fokus op die toorusting van lidmate om na mekaar en
mense rondom hulle so boiango om te sien. Voorts is die
kerk ook organiserend besig om binno gomoontoverband
die nodige strukture to skep waarbinne hy dio iidmaat wat
in nood verkeer, kan opvang, begeiei en versorg. Hierdio
versorging hot ‘n spontane maar ook ‘n gestruktureerde
karakter en behoort tot die wese van die gemeente.
1 .2.1 .3.3 Sy verhouding tot die wéreld
Die kerk is in diens van die Koninkryk van God en as
sodanig voortdurend ook betrokke by die herstel van die
gebroke wêreid. in hierdie opsig is die kerk so primére
roeping om sy profetiese stem to iaat hoor en to
protesteer teen alie vorme van onreg en die oproep tot
die owerheid om die nodige infrastruktuur to skep om
mense se iewenskwaliteit to handhaaf en uit to bou.
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Om waarlik sotidér en tojaal binne ‘n gemeenskap to kan
wees, moot reg en gerogtigheid in daardie gerneenskap
gehandhaaf word. Geregtigheid betrek ook die struk
ture van die menslike samolewing en impliseer dat
elkeen ontvang waarop hy as lid van die sametewing
geregtig is sodat hy sy Godgegewe roeping kan vervul.
Daar is dus telkens sprake van die herstel van die
gebroke orde in die gerneenskap. (KES 140)

Die kork is dus ook in sy barmhartigheidsbediening besig
om monse toekomsgerig to rnaak on hutle to wys op die
Nuwe Jerusalem. lets daarvan is besig om dour to brook
in etko barmhartighoidsdaad van dio kork.

Die kerk sat dus gedurig voor God moot vra wat reg is
ten opsigte van alto fasette van die samelewing en alto
onreg bestry. (KES 144)

*

moot uitreik na alle monse en oor alto grense; (KES 58)

*

moot atte strukture in die samelewing wat in stryd met

Owerheidsbeleid, individue, groeps- en oworheidsop
trede sat tetkens getoets moot word aan wat reg en bitlik
voor God is. (KES 146)

1.3 DtE AARD VAN BETROKKENHEID
Die kerk so barmhartigheidsbediening

die Skrif is en die mense se welsyn bedreig, bestry on
daar moot positiof gewerk word aan die skepping van ‘n
beter samolewing; (KES 59)
*

Die kerk moot dus oor twee sake ‘n profetiese woord
spreek: oor die nood en ook die noodsaaktikheid om
wat reg is teenoor atmal to verkondig. (KES 155)

moot op alto vtakke met alle owerhede saamwork om to

trag orn die oorsako van nood to bostry; (KES 60)
*

moot maatreëls trof vir die daarstolling van toopaslike

versorgingsaksies; (KES 61)
Net soos reg en geregtigheid, kan barmhartigheid nie
van die tiefde van Christus tosgemaak word nie. Sy
tiefdevolte bewoënheid oor mense is die fontein waaruit
Christoliko barrnhartigheid ontspring. Om aan ‘n
sorgbehoewende barmhartigheid te bewys, is om horn
to omring en aan horn ‘n daad van beskerming en
bystand to verteen wat hom in staat stet om weer sy
volwaardige plek in die gemeente en sarnetewing in to
neem. Sodoende kan hy weer in die seëninge, die
herstel on stabitisering van verhoudinge, die sjatorn
(vrede) wat God vir daardie gemeente en gemeenskap
gee, deet kry. (KES 157)
Die barrnhartigheidsbediening van die kerk moot by
grense verby kyk en mense in nood bystaan. Die
barrnhartigheidsbediening kan ‘n magtige brug tussen
groepe woes omdat dit ‘n onto~nbare bewys van
daadgowordo naastetiefde is. (KES 160)
Die kerk behoort dus voort to gaan om doottreffender
kanato en strukture vir ‘n rnissionêre diakonaat en ‘n
barmhartigheids- en geregtigheidsbodiening oor grenso
heen te ontwikkel. (KES 161)
Die gawes wat God aan die mons skenk, ptaas horn
onder die verantwoordetikheid en verptigting orn dit tot
eer van God to gebruik. Hy moot dus wat hy ontvang
hot, na die beste van sy vermoè gebruik om vir homsetf
‘n setfstandige bestaan te skep on tegetyk monse in
nood by to staan. (KES 182)
1 .2.1 .3.4 Sy verhouding tot die toekoms
Die kerk staan ook in sy barmhartigheidsbediening met
sy gesig na die toekorns. Die kerk is geroep om onder
alle omstandighede, ook in sy barmhartigheidsbe
diening, mense met hoop to vervut. Uit die kerk so
barmhartigheidsbedioning moot monse in nood ‘n
voorsmaak kry van die dag wanneer God altos in atmat
sat woes, wanneer Hy atte trane sal afdroog en mense
wat in Christus met Horn versoen is, in sy votheid sat
taat deet.

*

moot rekoning hou met ander wetsynsorganisasios so

werksaarnhode on, waar moonttik, sonder orn sy idontiteit
as kerk van Jesus Christus prys te gee, met die ander
welsynsorganisasies saamwerk.
1.4
DIE KERK SE BARMKARTIGKEIDS~EDIENING
VERTREKPUNT EN MISSIE

SE

1.4.1 Vertrekpunt
Die kerk so barmhartighoidsbediening begin en sontreor
hoofsaaklik in en om die plaastiko gomeente met verstag
aan dio kerkraad.
Waar ‘n plaastike gemeente nie atteen ‘n barm
hartighoidsaksie kan bekostig en/of bestuur nb, kan dit
binno ringsverband georganiseor word met verstag aan
die ringsvorgadering.
Waar ringe nie individueel in staat is om ‘n
barmhartigheidsdiens to bekostig en/of to bestuur nie,
kan dit binno sinodate vorband met verstag aan die
sinodo geskied.
Dio Atgemene Sinode is primer met beleidmaking en
koordinering besig on nie met bodryfsaktiwiteite nb.
1 .4.2 MIssle
Die kerk so barmhartighoidsbediening kan dus soos voig
saamgevat word:
Die kerk so barmhartighoidsbediening
dionswerk wat:
*

is

amptetike

gefundeor word in die barmhartigheid van God

Drie-onig;
*

sy helderste uitdrukking on sy oorsprong vind in die

ampsbediening van Jesus Christus;
*

tot die ampsbedioning van alto gelowigos,

SOOS

hulle
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dour die Hoilige Goes daartoe gesalf en begiftig word,
bohoort;
*

dour die diakenamp, wet dour God daartoo verorden

is, gong, gelei en goorganiseer moot word;
*

die kerk so pniosterlike vorsorging in al sy vorme van

mateniële, maatskaplike, psigo-sosiale, liggaamlike en
geestolike bystand aan diogene in nood behols; on
*

ten

doel

hot

om

seam

met

en

dour

die

Woordverkondiging to Iei tot die ewige vonlossing in
Jesus Christus en die betere bolewing van dio
gomeenskap van die heUiges tot eon van God.

staan.
Dit is belangnik om altyd in gedagte to hou
barmhartighoidsbediening van die kork by die
gemeonto sy vertrekpunt hot en dat hierdie
dokument deurentyd met die sentrabe rob
gomoente rekening hou.

dat die
pbaasbike
beboids
van die

2. DIE BEGINSEL WAARVOLGENS HULP VERLEEN WORD
Die kerk gaan van die voronderstebbing uit dat elks Ildmaat
homsebf song dna. Wean omstandighede dit yin die
Iidmaat onmoontbik maak om menswaardig to beef, word
op dIe gesln van die Iidmaat ‘n boroep gedoen om na die
Iidmaat in nood om to sion.

yin

Hoofstuk 2
Indien die gesin ook nie by magte is om die nodige huip

D~E STRUKTUUR VAN D~E KERK SE BARM~
HART~GHEDDSBEDDEMNG

te verbeen nio, word dIe Ildmate van die gemeente opgeroep
om bystand to verbeen.

2.1 DIE OMGEWING WAARIN DIE KERK SE BARMHAR.
TIGHElDS~EDIENING PLAASVIND

Gemeentes kan op moor as eon wyse met mekaar in
verband tree.

Die kerk so barmhartigheidsbedioning vind nb
Iugleegte pleas nio.

‘n Gomeente kan as vooggemeente vir ‘n ander huip
behoewende gemeente instaan en die nodige ondenskra
ging bied. Tweo of meer gomeentes kan gesamentllke
proJekte aanpak of verantwoordebikheid yin bopaabde
barmhartigheidsbedioninge aanvaar. Gomeontes so
gosamentlike aksies kan ook binne ningsvenband as ‘n
rlngsaksie gestabte kny.

in ‘n

Suid-Afrika hot ‘n unieke bevolkingsamestolling wat ‘n
verskeidenheid van groepo on volke on ‘n
verskeidenheid tab en kultune vertoonwoordig. Binno
hiendie situasie moot die Ned Goref Kenk sy
barmhartighoidsbediening vergostalt.
Dour al die jane van sy bestaan hot die Ned Goref Kork
binne die konteks van die historiese situasie met die
Sknifopdnag van sy barmhartighoidsbediening goworstel.
Baio gobreko on tokortkomingo in die volvooring van die
banmhartigheidsbedioning kan aangoteken word. Tog
was dit altyddeur die kork so opnegto bodoebing gowoos
om gehoorsaam aan die Skrlf to bly. In sy omgang met
die Skrif en namate dio sosio-okonomiese situasie in die
land verander hot, hot die kork ook telkens Skrifgetroue
aanpassings probeer maak.
Die foit dat die Ned Goref Kork vandag die grootste
enkele robspober binne die formobe wolsynswêrebd in
Suid-Afrika is, bevestig die ems waanmee die kork sy
barmhartigheidsbedioning bejoên hot.
Van die moos rosento eksterne invboede op die kerk so
barmhartigheidsbediening was onder andere die
dramatiese staatkundige grondverskuiwing in Suid
Afrika. Gevestigde strukturo en bostaande workswyses
hot skiebik dramaties verander en hot vir drastiose
hersioning van die wyse van die barmhartig
heidsbediening gevra. Voorts hot daar togebykertyd ‘n
dringende soeke na eenheid binne die NG Kerkfamilie
ontstaan wet uiteraard neorslag moos vind in die
bestaande werkswyso.
Ten spyte van hierdie ekstorne faktore, is die wese van
die barmhartigheidsbediening nie in gedrang nie omdat
dit op die Skrif gebaseer is. Dit is egter die wyse van
die barmhartigheidsbediening wat vir verandening bboot

Waar ‘n werksaamheid van die kerk so barmhartig
heidsbediening nie dour die onderskeie gemeentos binne
ningsvenband behantig kan word nie, steen dIe sbnode met
abbe meeworkende ningo en gemeentes vir subke
omvangryke pnojokte in.
Die kerkrade organiseer die barmhartigheidsbediening
binne gemeentegrense on bonut ook, waar nodig, die
kerk se vakkundige dienste en innigtingsvensonging.
Die rings en/of sbnodes skep die vakkundigo dienste en
innigtings yin die vensonging van persone wat nie binne
gemoontovorband vensong kan word nio.
Dio sbnodes besbn en beplan saam om sondor prysgawe van
idontiteit die kerk so gemoentebiko, rings- en sinodabe
barmhantighoidsbediening to orden en to struktureor.
Die slgemene sinode formubeer dIe bebeld waarvolgens die
kerk sy barmhantigheidsbediening kan vobvoen.
2.3 DIE ONDERSKEIE ASPEKTE
BARMHARTIGHEIDSBEDIENING

VAN

DIE

KERK

SE

2.3.1 DIe diakoneat
Naas die gobowigos so spontano uitreiking na able mense
in nood wet hubbe pad knuis, is die kerk so dbakonabe roeping
veebsydig.
Die gemeente organisoer sy diakonabo taak sodanig dat
dit uitboop op die vestiging van ‘n diakonabe gemeente.
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As suurdeeg van die wéreld deursuur die diakonale
gemeente die gemeenskap en omvorm dit tot ‘n
diakonale gemeenskap.
Ten einde hierdie deurwerking in die gemoenskap to
bewerk, sal die Christelike kerke met mekaar skakel en
in ‘n ekumenlese dlakonaat met mekaar saamwerk.
Die hoofdoel van die kerk so diakonaat is nie net die
herstel van die mens in nood nb, maar em met hierdie
daadverkondiging gestalte aan die Woordverkondiging
to gee. Die kerk het altyd die heil en verlossing van die
mens in gedagte en die korklike diakonaat word in sy
wydste sin mlsslonêre dlakonaat.
Weens die kerk so betrokkonheid by die wéreld, sal die
kerk ook die ekologiese versteurings as saak van
dringende ems moot hanteer. Die vornietiging en
misbruik van die skepping en die mens so destruktiewo
omgang met sy onmiddellike omgowing, vra dat die kerk
ook ems sal maak met die verdero ontwikkeling van ‘n
omgewlngsd~akonaat.
2.3.2 DIe kerk se vakkundlge dienste
Aangesien die mens in nood soms in sy vorhoudings
ontwrig is, en in sy fisiese, psigiese, ekonomiese,
liggaamlike en geestelike funksionoring gestrem is, sal
die kerk ook waar nodig, sy eie vakkundige diensto
aanwend in die herstel van die mens, of dienste wat
beskikbaar is vir menso in nood, toeganklik maak, sees
byvoorbeeld die kerk se maatskaplike vakkundige
diensto.
2.3.3 DIe kerk so Inrlgtlngsdlenste
Wanneer mense in so ‘n mate ontwrig is dat die normale
verkeer in die gomeenskap onmoontlik is, voorsien die
kerk binne sy vormoë inrigtings waar persone met
bepaalde bohooftes saam versorg word. Dit bly egter
vir die kerk belangrik om to poog om mense so lank as
moontlik deel van die gemoonskap to laat bly en die
gomoonto on gemeenskap to loi om sorg to dra vir
mense wat nie soos ander onbelemmerd in ‘n
gemeenskap kan funksioneer nie.
2.3.4 DIe kerk so gemeenskapsbetrokkenheld
Die kerk leef nie in isolasie nie. Gevolglik is die kerk
ook nio net met homself of net met individue besig nie.
Die kerk as die sout van die aarde deursout die
gemeenskap met woord en daad.
Die barmhartigheidsbediening van die kerk is holisties in
sy benadering en poog om die grondliggende problome
binne die gemeenskap wat lei tot die wanfunksionering
van die individu, te hanteer. Die kerk is dus ten nouste
by die gemeenskap betrokko en work aktief mee aan
gemeenskapsontwikkeling en gemeenskapsher- opbou.

Die kerk maak nooit aanspraak op die alloenreg om nood
in die gemeenskap en in mense so lewens to hanteer
nie. Die bestaan van ander kerklike, Christelike en
sekulére welsynsorganisasies word erken en daarby
word, waar moontlik,
aansluiting
gevind.
Die
samewerking met ander welsynsdienste in die
gemeenskap vind egter altyd so plaas dat die kerk so
unieke aard, sy beginsels en sy besondere identiteit nooit
prysgegee of verwater hoof to word nie.

Hootstuk 3
D~E PRAKTYK VAN D~E KERK SE BARM.
HART~GHE~DSBEDDEN~NG
3.1 DIE TWEELEDIGE KARAKTER VAN DIE KERK SE
BARMHART1GHEIDSBEDIENING
Die korkraad so barmhartigheidsbedioning is uitsluitlik
gemoontogorig en word dour die kerkraad gemnisioor on
behoor.
Sodra die kerklike barmhartigheidsbediening egter in
terme van sy vakkundigo dienste, inrigtingsorg en
gemeenskapsdienste beoordoel word, vortoon dio
kerklike barmhartigheidsbediening ‘n twoeledige karakter.
3.1 .1 DIe barmhartlgheldsbedlenhig as kerkilke work
Die korklike kommissies wat die barmhartigheidsbo
diening organisoer, is on bly in oomste instansio ‘n kemkliko
kommissio onderworpo aan die kerkordelike bepalings on
roglemento. Dit is juis hierdie korklike binding wat die
kerkliko
barmhartighoidsbediening
van
ander
wolsynsorganisasios onderskoi
ook van Chmistelike
wolsynsorganisasies. Die kork so barmhartigheidsbe
dioning is vanuit die kerk en met die oog op die moeping
van die kork in hierdie wêrold.
-

3.1 .2 DIe kerk so barmhartlgheldsbedlenlng as welsynsor
ganlsasle
Ton einde die kerk in staat to stel om vakkundige
bogoleiding to bied, wetsuitvoering in gosinsorgdionsto to
hanteer en om inrigtingsorg to voorsien, moot die kork op
moor as eon torrein as welsynsorganisasie rogistroer. In
temme van die welsynswetgowing is olko SKDB ‘n
volwaardige welsynsorganisasie en RKDB’s so CMR/
KMD/KMR-kantore en inrigtings is takke van die SKDB.
Govolglik is elko SKDB as wolsynsorganisasie
gorogistreer en is ‘n fondsinsamelingsnommer aan elke
SKDB en sy takkantore toogeken. Die SKDB’s is dus
naas die Kerkomdo ook onderworpe aan die land so
welsynswette.
Die AKDB is naas sy kemkliko karaktor as kommissie van
die Algomene Sinode ook in torme van die welsynswette
van die land gerogistroor as ‘n nasionale raad. Met
hiordie dubbolslagtighoid van SKDB’s on die AKDB moot
telkons in die kork rokening gohou word.

2.3.5 DIe kerk In samewerking met ander roispelers
3.2 SAMEWERKING

DIENS VAN BARMHARTIGHEID/19S

3.2.1 Samewerking binne die kerkverband
Die Ned Geref Kerk se barmhartigheidsbediening is ook
op samewerking met ander kerke se barmhartig~
heidsdienste gerig. Die kerk werk ten nouste saam met
die NG Kerkfamilie. In die Hg van hoe die gesprek oor
een kerkverband verloop, sal hierdie samewerking ook
telkens opnuut gedefinieer word. As tussentydse
maatreöl word gestreef na die totstandkoming van ‘n
tussenkerklike kommissie vir Barmhartigheid en
Geregtigheid. So ook ekumeniese samewerking met
ander Christelike kerke wat by georganiseerde
barmhartigheidsdienste betrokke is.
3.2.2 Samewerklng met ander Christelike welsynsorganisasles
Die kerk verleen naas kerklike samewerking voorkeur
aan samewerking met welsynsorganisasies met ‘n
Christelike inslag. Kragtens die unieke aard van
kerkwees, moet dit duideIik gestel word dat Christelike
welsyn nb identies aan kerkilke welsyn is nie. Die kerk
se barmhartigheidsbediening kan dus nie sonder meer
opgaan of oorgeneem word deur Christelike
welsynsorganisasies nie. Dit sou die wese van die kerk
aantas. Tog is daar talle raakvlakke vir samewerking
sonder dat die kerk sy unieke karaktor en identiteit hoef
prys te gee.
3.2.3 Samewerklng met sekuiêre welsynsorganisasles
Ter wille van die eweredige verspreiding van dienste, is
die kerk genoodsaak om ook met sekulére
welsynsorganisasies saam te werk. Hierdie same
werking is hoofsaaklik afgestem op die wedersydse
benutting van fasilteite. Die kerk moet sy kerkiike
karakter uiteraard in sulke samewerkingsooreenkomste
duidelik verskans en handhaaf.
3.2.4 Samewerking met die staat
Tradisioneel was die kerk se barmhartigheidsbediening
so ineengevleg met die staat dat van ‘n
vennootskapsverhoudlng gepraat is. Wydweg het die
vennootskap daarin bestaan dat die staat fasiliterend as
die finansierder van dienste opgetree het en die kerk as
diensleweringsinstansie die promotor was.
Namate die staat se finansieringstaak toenemend onder
druk geplaas word
en
namate
staatkundige
veranderinge nuwe situasies skep, is die begrip
“vennootskap” ook onder druk. Die logiese sou wees
dat die verhouding staat/kerk in terme van samewerking
beskryf moot word. In hierdie samewerking kan
gesonde verhoudings gehandhaaf word, maar moet die
finansië!e afhanklikheid van die kerk teenoor die staat
plek maak vir wedersydse respek vir elkeen se
soewereiniteit binne eie kring.
3.2.5 Samewerklng op naslonale viak
Die kerk se samewerking op nasionale viak geskied op
twee terreine: skakeling met die sentrale owerheid
insake welsynsaangeieenthede en skakeling met ander
nasionale rade.
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Hierdie skakeling handel oor beleidsaangeleenthede en
wedersydse samewerking. Verskeie forums vir skakeling
met die staat bestaan en word deur die AKDB bonut.
Eweneens is daar verskeie forums waar die kerk met
ander nasionale rade skakel. In hierdie skakeling mag
die kerk egter nooit sy beginsels prysgee ter wille van
samewerking nie. Waar die kerk op al die onderskeie
diensvelde beweeg, is sy skakeling met nasionale rade
per diensveId uiteraard ook baie belangrik. Ook hier mag
‘n nasionale raad van ‘n bepaalde diensveld egter nooit
voorskriftelik teenoor die kerk word of namens die kerk
met die staat skakel nie. Hierdie rag van direkte toegang
tot die staat is die onvervreembare reg van die kerk.
3.2.6 Samewerklng op streekviak
Met die afwenteling van gesag na streekregorings, word
skakeling op streekvlak toenemend belangrik. SKDB’s is
besig om ‘n network van skakeling en samewerking in
elke sinodale gabbed met die staat en ander rolspelors op
te bou.
3.2.7 Samewerking op pleasilke viak
Die samewerking op plaaslike vlak bly die belangrikste
samewerkingspunt. Hierdie viak van samewerking is die
stimulus vir samewerking op streeks- en nasionale vlak
en nba andersom nie. Hier werk die kerk met alle
relevante rolspelers ten nouste op voetsoolvlak saam en
sal elke plaaslike gemeente se eie dinamiek en styl
uiteindelik die unieke aard van piaasiike sameworking na
yore laat kom.
Op plaaslike viak word saamgewerk in die skepping van
die nodige infrastruktuur vir die instandhouding van ‘n
gesonde gemeenskapslewe.
Dienste en fasiliteite word ná onderlinge oorlegpleging
gedeol en gemeenskapsprojokte word saam beplan en
uitgevoor. Ook op hierdie hoogs kritiese terrain moot die
kerk so beginsels altyd ononderhandelbaar bly. Geen
inhiberende inmenging van SKDB’s of die AKDB mag die
plaaslike gemeente so eie entoesiasme damp nie.
SKDB’s moot, waar plaasiike samewerking nie plaasvind
nba, fasilitorend inspeel en die AKDB kan breö
beleidsbesiuite as advies deurgee. Dit bly egter die
plaaslike gemoente so keuse oor die wyse van
samewerking op piaaslike vlak.
3.3 DIE F1NANSIERING VAN DIE KERK SE BARMKAR
11GHEIDSBEDIENING
Aangesion die barmhartigheidsbediening tot die wese van
die kerk behoort, is die prlmére bron van finansiering van
hierdie bediening die gemeentes. Dour die gemeontelike
dankoffers word die barmhartigheidsbediening in stand
gehou en waar situasies dit vereis, seifs uitgebrei om die
mans in nood to kan Iei tot herstel. Gevolglik moet
gemeentelede ingelig word oor wat met hulle dankoffers
vermag is, en moot nuwe behoeftes konkreet aan
gemeentelede uitgespel word, sodat die lidmate biddend
kan basin oor hulle roeping om vir nuwe behoeftes
finansieel verantwoordelikheid te aanvaar.
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Fondse wat die gemeenskap aan gemeentes beskikbaar
stel, moot sonder voorwaardes gegee word en die wyse
van fondsinsameling deur die gemeenskap moet vir die
kerk Bybeis-eties aanvaarbaar wees. Hierdie gemeen
skapsfondse moet in belang van die betrokke
gemeenskap aangewend word.

Ofskoon hierdie variasie op sinodale viak prinsipieei
normaal is, het daar tog ornstige kommunikasie
probleme na buite ontwikkei. Namate die kerk in sekuiêre
en statutêre kringe inbeweeg, was daar by die algemene
publiek verwarring oor wat by ‘n SKDB of die AKDB is en
wat die verskii tussen ‘n GMR-, KMR- of KMD- kantoor is.
13.1.2 AANBEVEUNG

Fondse wat die staat bowiilig, word aanvaar as deei van
die staat se sosiaie verantwoordelikheid. Die staat word
nie deur die kerk voorgoskryf hoe hy die finansiële
middeie vir befondsing verkry nie. Die kerk is egter nie

Die Aigemene Sinode varsoek sinodes om ter wiiie van
eenvormigheid die benamings CMR, KMD, KMR en RDB te
verander na NGK Maatskaplike Dlenste! DRC Social Services.

bereid om deur die staat befonds te word indien
staatsfondse openiik en direk met iotery en dobbelary
verband hot nie. Die kerk verwag van die staat om by
wyse van ‘n weisynsbegroting toedelings te maak.

14. REGSTEGMESE SAKE
14.1 D~E HERSTEL VAN D~E D~AKENAMP
14.1.1 Opdrag

Ander eksterne bronne vir finansiering is vir die kerk
aanvaarbaar, solank dit nie die kerk se gewete bind, of
dat die kerk daardour gemanipuleer word nie.
Die kerk wat met dankoffer-, gemeenskaps- en
staatsgelde dienste lower, moot to alle tye reken
ingpiigtig woes, behooriiko kontrolo oor bosteding moot
plaasvind en die omgang met fondso moot te alie tye
deursigtig wees.
4.

SLOTOPMERK~NG

Die kerk se barmhartigheidsbediening is maar eon van
die kerk Se werksterreine. Nietemin bly dit ‘n baie
aktuole en wesenlike werksterrein.
Waar nodig, kan die kerk so ander kommissies vir
advies genader word ten oinde die kerk in staat to stel
om ‘n barmhartigheidsbodiening in stand to hoti wat son
die eiso van die tyd voldoen.

13. ADMIIMSTRAT~EWE SAKE
13.1 D~E EENVORM~GE BENAM~NG VAN D~E
NED GEREF KERK SE MAATSKAPLDKEWERK
D~ENSTE
13.1.1 Agtergrond
Die tendens wat deur die ioop van jare homseif gevestig
het, was om die name van die kerklike kommissies 5005
die SKDB’s en AKDB te gebruik as daar met buite
instansies geskakel word. Voorts het elke sinode se
dienspunte waar maatskaplikewerk-dienste gelewer
word, ook ander benamings en afkortings ontwikkei
soos wat elke sinode besluit het, by CMR, KMR, KMD
ens.

Die Algomene Sinode van 1990 het die volgende besiuit
geneem (Handolinge 1990 : 668 : 10.3.5):
“Die Algemene Sinode dra dit aan die AKDB op om aan
die hand van die Dordtse Kerkorde (Artikeis 25, 26 en 40)
‘n riglyn vir die gomeentos oor die diakonie-organisasie
(soos die diakoniovorgadoringe, diakoniofondso, aparto
diakonieboekhouding, diakonieverantwoording aan die
kerkraad, diakonie-aandeei in die gemeentolike sowel as
die korkverband se georganiseerde dienste van barm
hartigheid) uit te werk en aan die voigende Algemene
Sinode voor te Iê.”
Hierdie besluit en ander samehangende besluite het ook
die AKDB se aandag geniet.
14.1.2 Werkswyse
Die saak is na die Teologiese Besinningskomitee van die
AKDB verwys wat kennis goneem het van ander
kommissies van die Algemene Sinodo wat soortgoiyke
studies onderneem. Die AKDB het as deoi van sy
besinning ‘n waardevoiie studiestuk oor die herstei van
die diakenamp ontvang (opgestel deur dr MM Nieu
woudt). Intussen is verneem van ‘n andor omvattende
studie (eksegeties en prakties-teologies) wat op die
terrein van gemeentebediening onderneem word, en wat
handel oor ampsfunksionering in die Ned Geref Kerk.
14.1.3 AANBEVEUNG
Die Aigemene Sinode benoem ‘n ad hoc-kommissle om die
studio oor die herstei van die diakenamp verder to voer en so
gou moontiik aan die ASK versiag to lewer.

15, AKDB-SAMESTELUNG
Die volgende persone vorm deel van die AKDB en
amptenare van SKDB’s:
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Slnode

Primarlus

Sakundus

PSD

Wes-Kaapland
Oos-Kaapland
Noord-Kaapland
Oranje-Vrystaat
Natal
Suid-Transvaal
Wes-Transvaal
Noord-Transvaal
Oos-Transvaal
Namibiö
SMA

Ds DR Pepler
Ds JJ Naude
Ds JS Marais
Ds J Slabbert
Ds JL du P Raath
Ds HJ Horn
Ds M van de Wall
Ds PJ Smit
Ds AJ de Jongh
Os AJ de Kierk
Mnr SJ Viljoen

Ds HH Volgraaff
Os OW Mouton
Ds PJ Nieman
Ds GJ Hugo
Os JJ Barnard
Ds TM Snyman
Ds SWJ Mouton
Or DW de Villiers
Or E Kruger
Ds HZM Oosthuizen
Dc MJD Beukes

Os WC van der Merwe
Os CA Jordaar,
Os JGF Roelotse
Os WJ Botha
Os RB van Aarde
Os WH van Aswegen
Dr RC Lindeque
Dr GJ Cloete
Os JG Liebonberg
(Os AJ de Kierk)

OPLEIDING
Universiteit van Stellenbosch
Universiteit van Pretoria
Universiteit van die Oranje-Vrystaat
Hugenote-Kollege

Prof OJ Louw
Prof JC Muller
Prof PJ Rossouw
Prof PR van Dyk

KORREKTIEWE DIENSTE

Os JJF Bezuidenhout

VROUEDIENS

Mev M Kemp (Prim)
May S van de Wall (Sek)

GEKOöPTEERDE LEDE

Prof MHO Kloppers
Or JE Pieterse
Mnr LS de Kook

PASD

DrDFTheron

DS AJ OE KLERK (Voorsitter)
OR OF THERON (Skriba)
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HUGENOTE-KOLLEGE/2S

Ai 4i HUGENOTE~KOLLEGE
Geagte voorsitter en broers
Die Raad van die Hugenote-Kollege rapporteer soos
voig:

Prof JJ Burden (Unisa)
Prof FA Maritz (Unisa)
Dr SG Pick (gekoopteer)
Prof PR van Dyk (Rektor)
Prof JP du T Furstenberg (Vise-rektor)

1 OPDRAG VAN DDE SDNODE
2.3 SKAKEUNG MET UNWERS~TE~T
1.1 RAS~ONAUSER~NG
Die Aigemene Sinode van 1990 het die voorstelle van
die Rasionaiiseringskommissie in verband met die
Hugenote-Kollege na ‘n ad hoc-kommissie, bestaande
uit die lede van die engere Rasionaiiseringskommissie,
die Moderamen van die Sinode van Wes-Kaapiand en
twee lode van die Raad van die Hugenote-Kollege
verwys met die oog op verslag aan die volgende sitting
van die Aigemene Sinode. Die ad hoc-kommissie het
besiult om aan te beveel dat die status quo ten opsigte
van die Kollege gehandhaaf word.

2.3.1
Die samewerking met die Universiteit van
Suid-Afrika in terme van die ooreenkoms tussen die
Universiteit en die Koliege verloop steeds baie good.
Terwyl dit aan die een kant aansienlike finansi~le
voordele en akademiese prestige aan die Kollege bled,
kry die Koilege voldoende ruimte om sy eie aksente to lê
en sy Christelike karakter en uitgangspunte to handhaaf.
Die Kollege bast ook ryklik by die bestuurservaring en by
vele fasiliteite van die Universiteit.
2.3.2 AANBEVEUNG

1.2 AANBEVEUNG

Die Aigemene Shiode betuig sy dank en waarderlng teenoor die
Universiteit van Suid-Afrika vir die wyse waarop die eoreenkoms

Die Aigemene Sinode besiult om die aanbeveiing van die ad
hoc-kommissie dat die status quo ten opsigte van die
Hugenote-Kollege gehandhaaf word, te aanvaar.

tussen die Universiteit en die Koiiege ten uitvoer gebring word.

2. ADVDES AAN ALGEMENE SDNODE

2.4.1 MAATSKAPUKEWERKOPLEIDiNG

2.1 ALGEMEEN

Die meerderheid van die studente van die Koliege was
betrokke by Maatskapiikewerkopleiding (in 1994 was die
getal by inskrywing 276 uit ‘n totaal van 334 studente).
Naas die basiese vierjarige graad/diploma wat aangebied
word, is daar ook twee studente wat met magisterstudie
besig is.

Die Koliege is dankbaar dat hy kon voortgaan om dour
middel van sy afgestudeerdes ‘n waardevolle diens aan
die kork to lower.

2.4 LEERGANGE EN STUDDER~GT~NGS

2.2 SAMESTELUNG VAN KOLLEGERAAD
Met die opstel van hierdie verslag was die Kollegeraad
soos volg saamgestel:
Dr JA Victor (Verteenwoordiger NG Kerkraad, Wel
lington) (Voorsitter)
Ds MR Heyns (Wes-Kaapland) (Ondervoorsitter)
Ds CS Roberts (Wes-Kaapiand)
Ds DR Pepler (Wes-Kaapland)
Ds JH Koch (Wes-Kaapiand)
Ds CA Jordaan (Oos-Kaapiand)
Ds JGF Roelofse (Noord-Kaapland)
Ds WC van der Merwe (Natal)
Ds WJ Botha (Oranje-Vrystaat)
Dr RC Lindeque (Wes-Transvaal)
Dr GJ Cloete (Noord-Transvaal)
Do JG Liebenberg (Oos-Transvaal)
Ds WN van Aswegen (Suid-Transvaal)
Ds AJ do Kierk (Namibiê)
Dr AM Hofmeyr (AKSE)
Dr DF Theron (AKDB)
Dr LC Dressel (AJK)
Mev AM du Toit (Vrouediens)
Prof M Wiochers (Unisa)
Mnr MH Stockhoff (Unisa)

Praktikafasiliteite word oa dour die SKDB van Wes
Kaapland (toy voorgraadse studente) en vier oplei
dingseenhede in die sinodaie gebiede van Oos-Kaap
(Port Elizabeth), die Oranje-Vrystaat (Bloemfontein),
Suid-Transvaai (Johannesburg) en die NG Sendingkerk
(Ceres) verskaf. Die eenheid op Witbank (Oos-Trans
vaai) moos ongelukkig om finansi~le redes gesluit word.
2.4.2 JEUGWERKOPLEiDING
Hierdie afdeling van die Kollege is nou goed gevestig.
Naas die voorgraadse studente is daar gereeld ander wat
met die honneursgraad/gevorderde universiteitsdiploma
en die magister-graad voortgaan. Die eerste doktors
graad wat aan die KoUege verwerf is, is in hierdie afdeling
behaai. Die praktika word by verskiilende gomeentes en
ander instansies gere~I. Maatreöls ivm kerkiike keuring
en begeleiding is ingestel.
2.4.3 SENDiNGOPLEIDING
in die roses is daar begin met ‘n volwaardige driejarige
graad/diplomakursus in Sending, nadat deeglike onder
soek ingestel is. Die oerste drie studente hot aan die
einde van 1993 afstudeer. Daar is ‘n klein maar
konstante toevloei van studente tot die kursus.
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2.4.4 TAALVERWERWiNG

2.5.3 KERKOMS

Die Koflege so instituut vir Taal- en Kultuurverwerwing
hot etlike kursusse onder leiding van ds JM Louw van
Swaziland (tans emeritus) aangebied.

Studente van die Kollege kom uit al vier die provinsios
van die Repubiiek, asook uit Namibië. Afgestudeerdes
gaan work in al die bogenoemde gebiede.

2.4.5 KIJRSUS VIR SAAKGELAS11GDES

2.5.4 AANBEVEUNG

Die twoejarige korrespondensiekursus vir gemeentelike
saakgelastigdes wat deur ds HJ ie Roux van Randpoort
behartig is, moos weens gebrekkige inskrywings
gestaak word. ‘n Totaal van 13 persone hot die diploma
ye rwerf.

Die Algemene Sinode doen ‘ii beroep op slnodes en ieraars van
die Kerk om die opleiding wat die Koilege bled, ondar die aandag
van Jongmense te bring en studie by die Kollege aan te beveei.

2.4.6 HUGENOTE-BYBEUNSTITUUT

Die Hugenoto Sentrum vir Gemeenskapsontwikkeling
rnaak ‘n beiangrike bydrae tot diens aan die gemeenskap
op Wellington en in die omgewing.

Die kursusaanbiedinge van die Hugenote Bybeiinstituut,
‘n gesamentlike onderneming van die Hugenote-Kollege
en Bybelkor, word steiseimatig uitgebrei ten einde oor ‘n
breè terrein akademies verantwoorde opleiding per
korrespondensie aan to bied.
2.4.7 NUWE PERSPEKTIEWE
Die Kollege ondersoek tans die moontlikheid om sy
opleiding so in te klee dat koninkryksdiens op ‘n breër
terrein as die van bepaalde beroepsrigtings gelewer kan
word, sodat die beginseis van die koninkryk van God op
meer terreine van die gemeenskapslewe ingedra kan
word. Die moontlikheid van pre-professionele kursusse
op bepaalde terreine word ook ondersoek. Ter wille van
rasionaiisering word aandag ook gegee aan moontlike
samewerking met die Onderwyskollege Boiand op
Wellington.
2.4.8 AANBEVEL1NGS
Die Algemene Sinode
2.4.8.1 spreek sy dank uit teenoor SKOB’s, gemeentes en
ander Instansies wet ‘n besondere bydrae tot die prak
tykopleiding van die Koiiege meek;
2.4.8.2 versoek kerkiike kommlssies en instansies om kennis
te neem van die Koiiege se opieiding en die indiensneming van
afgestudeerdes van die Koiiege te ondersteun;
2.4.8.3 dra dit san die ASK op om voorstelie van die
Koiiegeraad in verband met moontlike samewerking met die
Onderwyskoiiege Boland in behandeiing te neem.

2.5 STUDENTE
2.5.1 GETAL..LE

2.6 GEMEENSKAPSD~ENS

Die Sentrum vir Jeugbediening met sy jaarlikse Lente
skoie en die Diensjaar vir Christus-projek het in ‘n kort tyd
vir horn ‘n gewaardeerde piek in die kerk so
jeugbediening ingeruim. Vir die Diensjaar vir Christus
projek is 320 jongmense in 1994 by drie sentra opgeiei.
Die Koliege voorsien die opleiding.
Die Kollege se Buro vir Voortgesette Onderrig is nog in sy
beginstadium, maar die vooruitsig is reeds daar dat
waardevolle diens dour middel van afstandsonderrig aan
die diensdoende maatskaplike werkerskorps van die kerk
se barmhartigheidsdienste en ook op ander terreine
gelewer gaan word.

2.7 RNANSIIES
2.7.1 Die Koilege is baie dankbaar vir die jaarlikse bydrae
van die Algemene Sinode en die simpatieke hantering
van sy voorieggings dour die Aigemene Kommissie vir
Fondse.
2.7.2 Gereelde ontleding van die Koiiege so inkornste
bronne toon dat die persentasie van die Kerk se bydraes
‘n afwaartse kurwe volg. Dit bly egter vir die Kollege
noodsaaklik om die finansiöle band met die Algemene
Sinode to behou.
2.7.3 Uiteraard is daar tans onsekerheid oor staatsubsidie
in die toekoms. Soos by ander universitére inrigtings is
dit ook vir die Kolioge sy grootste enkele inkomstebron.
2.7.4 Die Kollege so Departement Ontwikkeling is
grootliks betrokke by donasiewerwing vir beurso en
ienings aan studente en spesifieke projekte. Ons is
dankbaar teonoor kerkrade en ander kerkllke instansles
wat huile samewerking bied, en teenoor lidmate wat
gewillig is om by to dra.

Die studentegetalie by die Koilege word op ‘n bevre
digende vlak van oor die 300 per jaar gehandhaaf.

2.7.5 AANBEVEUNGS

2.5.2 KEURING

Die Aigemene Sinode

Kouring van studente word op grond van akadomiese
vermoëns, godsdienstige lewe, motiewe, gesindhede en
persooniikheidstrekke toegepas. Rekening word ook
gehou met beskikbare fasiiiteite, soos klaskamerruimte
en praktikafasiliteite.

2.7.5.1 spreek sy dank uit teenoor die steat en kerkiike
instansies vir geidelike bystand ean die Koiiege;
2.7.5.2 doen ‘n ernstige beroep op sinodes en kerkiike
instansies om die fondsinsameiingspogings van die Kugenote
Koiiege te steun.
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2.8 PERSONEEL
2.8.1 Die personoel van die Hugenote-Kollege is goed
toegerus en gemotiveer met die oog op die uitvooring
van hulle verpligtingo.
2.8.2 Tydens die oerste drie jaar van die roses was daar
mm wisseling in personeel, maar in 1994 moot ‘n
aansienlike aantal nuwe aanstellings gemaak word,
waaronder die volgende besondere vermeiding verdien:
*

Prof DE do Villiers is by die Teologiese Fakulteit,

Afdeling B, aan die Universiteit van Pretoria aangestoi.
‘n Aanstelling in sy plek moet nog gemaak word.

HUG ENOTE-KOLLEGE/2S
Ds WH van Niekerk, Direkteur van Ontwikkeling, het sy
emeritaat aan die einde van April 1994 ontvang. Ds AF
du Toit van Jacobsdal is in sy plek aangestel.
*

Die rektor tree ook aan die begin van 1995 (DV) at.
Die proses om ‘n nuwe rektor to benoem, is reeds aan die
gang.
*

DR JA VICTOR (VOORSITTER)
PROF PR VAN DYK (REKTOR)

HUGENOTE-KOLLEGE/2S
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Ai42 AD HOC-KOMMISSIE: HUGENOTE-KOLLEGE
Geagte voorsitter, broers en susters,

1. OPDRAG
1.1 DIE ALGE~ENE SINODE VAN 1990 HET BESLUIT
“Die Algemene Sinode verwys alle aanbevelings van die
Rasionaliseringskommissie wat die Hugenote-Kollege
raak, na ‘n ad hoc-kommissie wat bestaan uit die
engere Rasionaliseringskommissie (of ‘n kommissie
deur die Algemene Sinode benoem), die Moderamen
van die Sinode van Wes-Kaapiand en twee lede van die
Raad van die Hugenote-Kollege om die aanbevelings te
oorweeg en verslag aan die volgende sitting van die
Algemene Sinode te doen” (Ordemosie, Hand AS 1990,
bI 649).
1.2 VERDER IS BESLUIT
“Aangesien alle aanbevelings van die Rasionalise
ringskommissie in verband met die Hugenote-Kollege
na ‘n ad hoc-kommissie verwys is vir heroorweging en
rapport oor vier jaar, bly die status quo ten opsigte van
die posisie van die Hugenote-KoUege vir die huidige
outomaties behoue” (Hand AS 1990, 6.3, bI 677).

2. U~TVOER~NG VAN OPDRAG
2.1 Die Ad hoc-kommissie, op die voorgeskrewe wyse
saamgestei, het die aanbevelings van die Rasiona
iiseringskommissie aan die Algemene Sinode van 1990
deeglik oorweeg. Die aanbevelings lui:
“1.
Die
Algemene Sinode
besluit dat die
Hugenote-Kollege ‘n werksaamheid van die Sinode van
Wes-Kaapland sal wees, met ‘n geskrewe ooreenkoms
tussen die Aigemene Sinode en die Sinode van
Wes-Kaapland waarin onder andere die volgende
gewaarborg word: Dat

die toegang van die Hugenote-Kotlege tot al die

*

sinodes van die kerk met die oog op bekendsteiling,
studentewerwing, fondsinsameling en fasiliteite vir prak
tykopleiding van sy studente onaangetas sal bly
voortbestaan;
*

die Algemene Kommissie vir Fondse opdrag kry om in

die opstei van die ooreenkoms waarna hierbo verwys is,
inisiatief te neem;
*

hierdie besluit geImplimenteer word nie later nie as 1

April 1992” (Agenda AS 1990 4.2.14.4, bI 313).
2.2 Die Ad hoc-kommissie het eenstemmigheid bereik dat
sinodes moeilik verplig sal kan word om met hulle
bydraes die Algemene Sinode in staat te stel om die
finansiële verantwoordelikheid van die Hugenote-Kollege
te dra indien die Kollege ‘n werksaamheid van die
Wes-Kaapse Sinode word.
2.3 Die Ad hoc-kommissie het ook ag geslaan op die lang
geskiedenis wat tot die huidige verhouding tussen die
Algemene Sinode en die Hugenote-Koilege geiei het en
gelet op ondernemings wat oor die loop van die jare
gegee is.
2.4 in die hg hiervan, het die Ad hoc-kommissie eenparig
tot die slotsom gekom dat die status quo gehandhaaf
moet word.

3. AANBEVEUNG
Die Algemene Sinode besiult dat die Hugenote-Koilege ‘n
werksaamheid van die Algemene Sinode Wy en dat die huldige
reëiing ten opsigte van flnansiëie bystand, gehand heat word.
Met die hoop dat u kommissie sy taak na wense uitgevoer
het:

-

*

die tinansiêle verantwoordelikheid ten opsigte van die

Hugenote-Kollege, kragtens ‘n aanvaarbare en goed
gekeurde begroting, deur die Algemene Sinode gedra
sal word;

J VAN DER WESTHUYZEN (Voorsitter)
FM GAUM (Skriba)
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A15 ALGEMENE KOMM~SS~E V~R
GEMEENTEBED~EMNG
Broer voorsitter, broers en susters,
U kommissie vir Gemoentebediening lé graag hierdie
verslag van sy werksaamhede aan u voor.

1.3.4 Toerusting van gelowiges met die oog op dienswerk
vorm ‘n bale belangrike teak van die kommissio, veral op
sinodale, rings- en gemeentevlak. Lidmate word gehelp
om goestelik to groei, hulle gawes to ontwikkel en
vaardighede aan to leer.

1. GEMEENTEBED~EN~NG
1.3.5 Die huwolik en gesin is ‘n belangrike fokusterroin.
1.1 Opdrag
Die Algemene Kommissie vir Gemeentebediening verrig
sy taak in ooreenstemrning met die Kerkorde, Art 52
52.1 Die kerk rig horn dour middel van gemeente
bediening tot die lidmate ten einde die gemeento ~pj~
bou tot vorvulling van sy dienswerk.
52.2 Die kerk rig horn dour intensiewo gospesialiseerde
gerneentebediening tot kerkvervreerndes wat formeel

n9g_!im~t~i~ ten einde hulle daadwerklik to bereik en

1.3.6 Die kerk ken nooit tevrede woes met sy geostelike
poll nie en daar is altyd ruimte vir verdere deelname in
gebed en toowyding.
1.4 AANBEVEUNG
Die Slnode roep ella Ildmate op tot groter toewyding en
deelname aan gebed sodat die Konlnkryk van God In hierdie tyd
ultgebou word.

2. AMP EN AMPSWERK

hullo tot gemeenskap met Christus to bring.
2.1 Opdrag
1.2 Werkwyse
Die kommissie is saamgestel uit eon vertoonwoordiger
elk van die elf sinodes, eon verteenwoordiger elk van
die drie Teologiese Fakulteite, predikante in Sinodale
Diens met opdrag Gemeentobedioning, verteonwoor
digers van die Kapelaansdienste en die Algemene
Komitee van die Vrouediens.

Dio Algemono Sinode hot aan dio AKG opdrag gegee om
saarn met die AKDB en ARK en die teologiose fakulteito
‘n hersiening van artikels 9, 16 en 17 voor to berei vir die
Algemene Sinode van 1994.
2.2 Werkwyse

Die Eredienskornmissie is ‘n subkomrnissie van die AKG
en die voorsitter en skriba van die subkommissie dien in
die AKG.

Die AKG hot ‘n studiekommissie benoem, bestaande uit
die verteenwoordigers van die AKG uit die Sinodevan
Wos-Kaap, om die saak to ondersoek en eanbevolings to
maak.

Prof JS Kellerman is voorsitter, ds M Smuts is
ondervoorsitter en ds GC Olivier is die skriba. Die voIle
kommissie hot twee keer vorgader on die dagbostuur
moor dikwels.

Aangesien die uitgangspunt wat voorgolê is nie soseer ‘n
horformulering van Art 9, 16 on 17 moebring nio maar ‘n
nuwe bonadering behels, word die volgendo bevindinge
voorgelê.

1.3 Bevindlngo

2.3 Bevlndlnge

1.3.1 Hoewel daar op grond van finansiêle en ander
faktore druk op gemeentos geplaas word, blyk dit tog
dat dit in die meeste gemeentes good gaan met die
gemeentebediening.

2.3.1 Ultgangspunt

1.3.2 Die gemeentebediening hot met twee sake te
make: Die opbou van die gemoente tot vervulling van
hulle dienswerk en die uitreik tot kerkvervreemdes om
hulle tot gemeenskap met Christus to bring.

Eerstens: Die Bybel bevat basiese beginsels waar
volgons die kork ingorig behoort to word. Daar word in
hierdie verslag daarna gestroef om die boginsels ten
opsigte van die amp (in besonder die predikantsamp) to
vorwoord.

1.3.3 Die opbou van die gemeente behels oa die
erediens, prediking, huisbesoek, wykswerk, Bybelstudio,
gebedsgeleenthede, uitreik, omgeegroepe, vertroosting
en hulp aan gemeontelede (en andere) waar nodig
asook onderlinge vermaning. Dit word gedoen dour
doolgerigte boplanning van en die gekoordineerde
uitvoering van al die werksaamhede van die gemoente.

Die hermeneutiese uitgangspunt wat in die verslag gevoig
is, is tweêrlei:

Twoedons: Die Bybel verskaf nie ‘n bloudruk waar
volgens die kerk vir alle tye ingerig moot word nie. Die
Bybelse beginsels bly goldig, rnaar die vorm waarin die
beginsel gestalte gegeo en toegopas word, verander na
gelang van omstandighede.
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2.3.2 We Problematlek
2.3.2.1 Verwarrende en onduldeilke begrippe en ultdrukklnge
In die hedendaagse gesprek rondom ampte in die kerk
blyk dit dat deal van die problematiek wat ervaar word,
gelee is in verwarrende en onduidelike begrippe wat
gebruik word.
Die begrip “amp” self word deur sommige as proble
maties ervaar. Vir party is dit hoeltemaal aanvaarbaar
terwyl ander die begrip “diens” verkies, veral omdat
diens die begrip is wat in die Skrif gebruik word.
Ander begrippe en uitdrukkinge wat ook die debat oor
die amp bemoeilik, is by die onderskeid wat gemaak
word tussen algemeno amp en besondere amp, amp
van gelowige en priestorskap van die golowige,
amptolike diens en spontane diens, amptolike diens en
spesifieko dienste, geordende en ongeordendo dienste
asook gewone ampte (leraar, oudorling en diaken) en
buitongewone ampto (apostol, profeet en evangelis).
Laastens kan daar ook gewys word op onduidetikheid
wat bestaan oor die betekenis van begrippe en sake
soos roeping, gawe en diens, ampsbekleding en
handoplegging, amp en charisma en ook die verhouding
tussen hierdie bogrippe en sake.
2.3.2.2 DIe bestaansreg van ampte word In mtndere of
meerdere mate bevraagteken.
Die gesprek oor die vraag of ampte nog ‘n bestaansreg
het word meermate gomotivoor dour korko en soeke na
die baste vorm waarin hullo hutle kan organiseer ten
einde die ovangolie in die wéreld te verkondig en ‘n
gostalte te gee aan hutte diens van die Here. Die vraag
word gevra of die klassieke ampto nog kan dien om die
Christelike
gemeenskap
in
die
hedendaagse
samelowing to bou?
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en ander bedieninge behoort te woes. Dit bring moe dat
die predikant nie die dingo kan doen wat hy/sy meen
werktik tot hulle taak behoort nie. Al hierdie faktore hot
by sommigo predikanto at tot ‘n rolverwarring gelel.
2.3.2.4 Gesagskrtsis
Eon van die grootsto probteme waarmee die amp tans in
die kerk to doen hot, hot to make met ‘n sekutarisoring
van die gesagsbegrip. Die status on gesag wat
tradisioneel aan die Bybel as Woord van God en aan die
ampte gogee is, bots met die~ gesagsopvatting van die
moderne manse. Die modorne mans het sg mondig
geword en handhaaf ‘n demokratiese gesagsbegrip wat
ten spyte van oönskyniike ooreenkomsto tog wesentik in
stryd is met die Bybetse gesagsbegrip.
Dan is daar ook mense wat mean dat die wyse waarop
die gesag van die ampte uitgooefen word, in werklikheid
strydig is met die dienskneggestalto wat die Skrif aan
ampte toeskryf. Ampto is diens. Ampte behoort diens to
lower en moenie outoritêre gesagsfigure woes nie.
2.3.2.5 OorladIng van speslileke mense
Dit word at hoe moor onmoonttik om van eon persoon en
eon amp to verwag om at die take to verrig wat tans aan
die amp van Ieraar of ouderling of diaken gokoppel is.
Daar is in etkeen van hierdie ampte soveet fasetto
saamgebundel wat etkeen op sy beurt so ‘n gespe
sialisoerde vaardigheid vereis, dat eon persoon
onmoontlik aan altos aandag kan gee.
2.3.2.6 Funkslonallserlng van dIe amp
Daar is mense wat die ampte bloot funksioneel benader.
Die kiem is op die diens wat gelower moot word. Die
diens is beiangrik, nie dour wie dit gedoen word nie. Dit
is dus nie noodsaaktik dat daar ampte moat woes nie.
2.3.2.7 Getlkseerde opvatttnge

Volgens ander weer moot die massiewe blok wat ons
“kerk” noem uit die wog geruim word omdat dit tussen
die boodskap van Christus en die moderno mens to
staan gekom hot. Daarom moot daar ook weggedoen
word met die groot amptetike strukture van die kerk. In
die plek van eon groot bymekaarkomplek van die
gemeente moot daar eerder kleiner samekomste of
huisgomeentes kom. Omdat die ampte einttik maar not
hefbome is van konserwatisme, bevoogding en hiärargie
in die kork en die moderne lidmate mondige mense is
wat hulteseif teonoor die ampte kan handhaal, kan daar
maar volgens diegeno met die ampte weggedoen word.

Eon van die groot probteemareas in die huidige
ampstootogio is ‘n gefiksoerde ampsbegrip on amps
funksionering. Dit kom daarop neer dat daar met ‘n
bepaatde opvatting aangaando die ampto on hutle
funksionoring gework word sonder dat die opvatting on
funksionering as sodanig aan teotogiese kritiek
onderwerp word. So kan dit gobour dat ‘n kerk in sy
ampsopvatting vorstar in ‘n hiorargioso, of ‘n
burokratiese, of ‘n sakramentatistiese ampsbegrip. Dit
kan ook gebeur dat die teraarsamp verhef word tot die
amp in die kerk ton koste van die ander ampte.

2.3.2.3 Botsende rolverwagtlnge

2.3.2.8 DIe amp en die bedlenlngspraktyk

Een van die kornprobleme is die vorwagting wat mense
aan die ampto stel. Die vorwagting van die gemeento
tan opsigte van die amp van Ieraar, ouderling en diaken,
verskil van die siening van die predikant daaroor. Die
predikant beleef dit dat daar van hom/haar vorwag word
om dingo to doen wat buite sy/haar ampsomskrywing
vat en in werklikheid die taak van die ouderting, diaken

Daar word tans tot ‘n groot mate net vir eon uniforme
bedieningsmodet voorsioning gemaak wat orals toegepas
moot word. Die feit dat daar ‘n verskeidenheid van
gomeentotipos is wat gedifferensieerdo bedienings
patrono verois, word nio gonoegsaam verrekon in die
huidigo model vir die amp in dio atgomoen on die
toraarsamp in die besonder nio.
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2.3.2.9 Die slolkundige en emosionele effek van bg aspekie
van die proieemsteiiing op die persoon en gesig van die
ieraarsamp.

ampto on ander gawos waardour die Here die gemoonte
opbou, af to skryf, bohoort ook afgewys to word.

Al die gemelde aspekte van die probleemstolling het ‘n
baie negatiewe uitwerking op die emosioneie on
gesinslewe van leraars. Dit plaas die leraar onder groot
druk en lei in sommige gevalle tot ‘n identiteitskrisis en
die gevoel van onsekerheid en misiukking.

Die vraag wat ons ons wol moot afvra, is of bepaalde
vorme wat die ampsbediening dour ‘n lang historiese
proses aangeneom hot, nog boantwoord aan die Bybeise
doel. As daar gebreke is, moot die ampto nb sonder
moor uitgofaseor word nb, maar moot die ampsbedioning
horvorm word. Vergelyk die siotparagraaf by pt 2.3.5.3
later.

2.3.2.10 ‘n Geroepene met ‘n beroep
Die predikant moot die beste maak van twee wéreldo.
Hy/sy is ‘n “geroepone” maar is terselfdertyd onder
howig aan al die fasette van ‘n beroep net soos onige
ander professionele persoon. Hy/sy is “gestuur”, maar
ook “gehuur”.
2.3.2.11 Siotsom
Die problematiek wat in die bostaande paragrawe
boskryf is, vra van boide kerk en teologie om
voortdurend krities besig to woes met sy ole opvatting
oor die amp en die wyse waarop dit in die praktyk
funksioneer.
2.3.3 Bybels-teologlese rig iyne vir ampsdiens
2.3.3.1 Dii is God so work
*1 Die kerk is ten diepste die maaksel van God
Drie-onig. Die kerk berus op sy uitverkiesing en sy raad
en is gong op die koms van sy koninkryk in die wéreld.
Christus is die Hoof van die kerk. Hy is die Ampsdraer
by uitnemondheid. Vgl Pt 2.3.5.2 later. Hy regoor ook
die kerk deur die Heilige Goes en die Woord en gobruik
die dienste van mense om sy heorskappy to roalisoer.
Daarmee word die mensliko kant van die kerk wat
sosiologios vorklaar kan word egter nie ontken nio.
*2 Die Here gee gawes aan lidmate vir die opbou van
die gemeente asook vir toerusting van die gemeente vir
die uitvoering van hulle roeping in die wéreld. Alle
ampsworkldienswerk word verrig vanuit die krag en
genadige begeleiding en behoort in onderdanigheid aan
Hom to geskied.
2.3.3.2 God work dour sy kerk/gemeente
*1 Wanneer die Here mense uit die duisternis roep na
sy wonderbare hg, skakel Hy hulle by sy gemeente in.
Die gomeente is die liggaam van Christus. Binne die
gemeenskap van die gemeonte bou die Hero sy kerk op.
*2 Die gemeente sp~el ‘n onvervangbare rol in die
handehing van God. Pogings om die waarde van die
gemeente in ‘n sogenaamde moderne situasie to mini
mahiseor, moot afgewys word.
*3

Die Hero gee gawes aan hidmate en aan die

gemoento as sodanig sodat die hidmate as deel van die
gemoonte opgebou kan word tot die voiheid van God.
Die ampto is doel van die gawes van God aan die
gemeento en speel ‘n bolangriko rol in die Here so
omgang met sy gemeento. Pogings om die rol van die

2.3.3.3 Onderskeiding van terme: gawe, dlenste en ampte in die
kerk
*1 Die genade (charis) van God aan sy kerk lei tot ‘n
vorskoidenhoid van gawes aan gelowigos om sowol in die
kerk as in sy koninkryk aan to wend. Paulus gebruik veral
die twoe woordo gawes (charismata) en dienste
(diakonia) om hierdie saak to boskryf, maar daar is ook
andor woorde soos kragte (onorgomata) on dienswork
(leitourgia), ens.
*2 Gewes: Die bogrip gawo (charisma) hot ‘n baio ruim
inhoud. Dit sluit alles in wat God nodig ag vir die opbou
van die gemoonto. Rom 12:6-8 noem gawes soos
vorkondiging van God so boodskap, dions, onderrig,
bomoodiging on biding. Volgons Ef 4:11 gee die Here
apostols, profote, evangoliste, herders en leraars as
gawes. in 1 Kor 12 word nog katogorieé bygovoeg soos
by genesing en sproek in tale.
Uit al hierdie gobruiko blyk dit dat die inhoud van
charisma nie bepork mag word tot net besondere en
buitongowone vorskynsols soos by die sproek in tale,
gonosing of toestande van okstase nio. Hierdie
vorskynsels wat blykaar in Korinto hoog aangeskryf was
en aldaar as die pneumatika (die gawes van die ~ees)
bekend gostaan hot, word by glad nb eers in Rom 12 en
El 4 genoem nie. Charisma is per slot van rekoning alles
wat die Heihige Gees wil gobruik en ton dionste stel vir die
toorusting van die gemoonto (1 Kor 14:12) en sluit
gawos in soos boring, vermaning, ondorlingo diensbotoon,
dio doeltreffonde bestuur on regoring van die gemeontos.
Uit die gegewens oor die charisma blyk dit ook dat albe
gawos nie gelyk is nio. in 1 Kor 12:28 (vgl ook El 4:11)
word apostels, profoto en boraars voorop gostol terwyl
profesie volgens 1 Kor 14:1 die gawo is wat nagojaag
moot word.
Gawes mag ogtor nio oorbekbomtoon word nie. Dit
gobour wannoor gobowiges hulbe aan huhlo roeping onttrok
op grond van die argument dat hulbe nie die nodige
gawes daartoe ontvang hot nio. As God iemand roep tot
diens, gee Hy ook die toorusting om die roeping uit te
voer.
*3 Diens: Tiporend vir die wyso waarop die gawes in die
gomoente funksioneer is die feit dat dit dions is wat
gobower word. Daarom kan daar ook van die charismata
gepraat word as diensto in die kork. Die doel van gawes
isdiens. (Vgl 1 Pot 4:10,11)
Die diens wat die gawos lower, is afgostom op die opbou
en die uitbou van die gomeento. Die diens kry gestalto in
bodieninge.
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*4 Ampte: Binne die totaliteit van gawes en dienste wat
die Heilige Goes aan die kerk gee, is dear ook die
kategorie van gawes en dienste wat in die loop van die
kerk se geskiedenis by sommige kerke bekend geraak
het as ampte (Korkorde Ned Geret Kerk 1990, Art 3). In
ander kerke word daar van hierdie kategorie gepraat as
die dienste in die kerk (Dordtse Kerkorde, art 4) terwyl
nog ander dit geordonde dienste noem in onderskoid
van die ander dienste wet bestaan.
‘n Werkbare onderskeid wat baie verwarring uit die weg
kan ruim, blyk die to woes van diens en ampsdiens.
Ander onderskoide soos algemene en besondore diens
sou ook gebruik kon word. Ahoewel die onderskeid
diens/ampsdiens ook problematies ken wees, word dit in
hierdie versiag tog gebruik.
Die verskil tussen ampsdiens en die ander dienste kan
soos volg geformuleer word. Die ampsdiens hot ‘n
besondero funksie ten opsigte van at die ander diensto
en die gelowiges. Die funksie van die ampsdiens is om
die dionswerk van at die ander dienste on die golowiges
to koördineer on algemene leiding daarvoor to gee.
Hierdie tunksie van die ampsdiens word in paragraaf
2.3.5.3 tot 2.3.5.4 verder uiteengesit.
Ampsdiens is deel van die Here se gawe aan die kerk.
Dit dui daarop dat die gawes wat die Here gee nie net
op spontanto optrede van mense in die gemeento dui
nie, maar dat dear ook ‘n bopaalde struktuur en ‘n
bepaalde institusionalisering is waarbinne die dienswerk
plaasvind.
‘n Woord van vermaning is ogter hior van pas. Die feit
dat die ampsdiens ‘n funksie ten opsigte van die ander
dienste hot, moonie aanleiding gee tot ‘n paternalistiese
houding on outokratiese optrede van die ampsdiens
toenoor die andor dienste nie. Alto dionswerk, ook
ampsdiens, word met ‘n diensknegshouding verrig.
Die volgende is voorbeelde van diens en ampsdions in
die praktyk van die Nod Gerof Kork:
*

Dienste:

kategoso, koorsang, evangelisasie- en

barmhartigheidsprojekte.
Ampsdionste: predikant, ouderling on diaken.
*

2.3.4 DIe verokeldenheld van gawes en dtenste In dIe kerk
*1 Uit die gegewens in Rom 12:6-8, 1 Kor 12:8-10 en
28-30, en Ef 4:11 blyk dit dat dear in die vroeö kerk ‘n
groot verskoidenheid van gawes en diensto voorgokom
hot. Dit is opvallend dat sommige hiervan op ‘n
spesifieke kategorie van persone dui, terwyl ander moor
betrokking hot op die vorskillonde katogorie~ van diens
wat golewer moot word. Van al die gawes en dienste
gold dit egter dat dit die volhoid van die genade
vertoonwoordig wat Christus aan sy gemeente skenk.
*2 Die gawes wat op die kategorieë van porsono dui, is
apostels(1 Kor 12:28; Ef 4:11), protote (Rom 12:6; 1 Kor
12:10, 28; Et 4:11), leraars (Rom 12:7; 1 Kor 12:28; Ef
4:11 herders on teraars), evangelisto (Ef 4:11; 1 Tim
4:5), opsigters (Fil 1:1; 1 Tim 3:2; Tit 1:7), presbiters (1
Tim 5:17,19;Tit 1:5),diakons(Fil 1:1; 1 Tim 3:8,12).
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Dit wiT voorkom of hierdie kategorieë van persone dostyds
die dienste gelewer hot wat ons in Pt 2.3.3.3 *4 as
ampsdiens aangodui hot.
Hierdie kategorieë van persone was egter nie rigiede
onderskeidinge nio. Skynbaar het hulle oorvleuet.
Herders, Ieraars, profete on evangoliste vortoon diesolfdo
trekko as die ouderlingsdiens. Ewe-eons praat die
apostol Petrus van homsolf as ‘n ouderting. Paulus praat
van homseif as apostel, predikor on Ioraar (1 Tim 2:7; 2
Tim 1:11), terwyl Timoteus wat ‘n evangelic gonoem
word, in 1 Tim 4:13 opgoroep wo~d om aan to hou met
voorleos, vormaning en bring soos ‘n ouderling.
*3 Na die vrooö kerk hot dear ‘n historiese ontwikkeling
ten opsigte van die ampsdiensto in die kerk gekom. Dit
was egter nie ‘n uniforme ontwikkeling nie. Die
verskilbendo kerktradisies hot verskillonde stelsels van
ampsdiens ontwikkel. Nogtans word dear by byna alTo
kerke veriante vormo van ‘n predikantsamp, oudor
lingsamp on diakensamp aangotrof.
*4 Die gawos ton opsigte van katergorieë van diens is
diensbetoning (diakonia, Rom 12:7 en antilompseis 1 Kor
12:29), uitdeel, barmhartigheid bowys (Rom 12:8), biding
gee (Rom 12:8; 1 Kor 12:28), vermaning (Rom 12:8),
woord van kennis (1 Kor 12:8), woord van wysheid (1 Kor
12:8), kragte (1 Kor 12:28 vgl ook 1 Kor 12:9, 1 Kor
13:2), gonesing (1 Kor 12:9,28), gbossolalie (1 Kor 12:10,
28), uitlê van spreek in tale (1 Kor 12:10,28), en
ondorskeiding van die gooste (1 Kor 12:10).
*5 Benowens die gemelde drie Skrifplekko word daar
elders ook gepraat van ondorwys gee in die Woord (Gal
6:6), leiding gee in die Here (1 Tess 5:12, 1 Tim 5:17), en
vormaan (1 Tess 5:12)
*6 Uit ‘n analise van die verskoidenhoid van gawes en
dienste blyk dit dat moor van die dienste by diesolfdo
persoon kan voorkom en dat die vorskillende dienste ten
nouste op mekaar betrokking het. So by word die gawe
van vermaning spesiaal ondor die prototioso work
saamheid gereken, net coos wat ‘n woord van kennis en
‘n woord van wyshoid ook in nouo vorband met profesie
en leer staan (vgl 1 Kor 13:2, 14:6, Kol 1:28).
Diensbotoon en barmhartigheid be weer baie naby aan
mekaar terwyl die dions van kragte, genesing, gbossolalie
en die uitleg van tale klaarbbyklik stork op mekaar
aangewys is.
2.3.5 Die aerd van ampsdiens In dIe kerk
2.3.5.1 Die oorsprong von die ampsdlens
*1 God hot die ampsdiens ingostel. 1 Kor 12:28 praat
van menso aan wio ~ci ‘n bepaalde taak gogoo hot; Ef
4:11 hot dit oor die gawes van apostels, profoto,
evangeliste en herders en beraars wat ~hrI~ gogee hot
om die heiligos too to rus vir hullo dienswerk. In Hand
20:28 Se Paulus vir die ouderlingo van Efese ~Pas
julbeself op on die hole kuddo wat dio Heilige Ge~ onder
julIo sorg gestel het~ en in 1 Pet 5:3 skryf Petrus aan die
ouderlinge oor diogeno “wat ~ aan julIe toovertrou hot”.
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Derhalwe kan ons nie saamstem met diegene wat
beweer dat ampsdiens in die kerk nie op Bybelse grand
berus nie, maar die resultaat is van ‘n historiese
ontwikkeling in die vroeè Christelike kerk. Volgens
hierdie standpunt is dit volkome binne die bevoegdheid
van ‘n gemeente am ampsdiens in to stel en af te skaf
na gooddunke en dat ‘n kerk sander ampsdiens eintlilc ‘n
grater bewys van ‘n Geesteskragtige kerk sou woes as
‘n kork met ampsdiens. Dit behoort ons af to wys.
*2 Ampsdions kom oak voort uit die geledere van die
gemeenteledo. Hulle bohoort ten nouste betrokke to
woes by die identifisering en plasing van ‘n
medegemeentelid in ‘n ampsdiens (vgl Hand 6:3; 6:5;
6:6; 13:3 en 14:23).
2.3.5.2 DIe funderlng van dIe ampsdlens
Die diepste fundering vir die funksio van ampte in die
kerk is geIe~ in die work van Jesus Christus self. Hy hot
die ampto van profeet, priostor en koning in sy Porsoon
on in sy work vervul. Hy is die Dienskneg wat tat die
uiterste too gedion hot en wat nog steeds met die Vader
en die Hoilige Goes dionsknegto van Ham roep en
aanstel am diens to lower ter wille van die diens van sy
kudde. Die dions van Christus is daarom van
fundamentele on beslissendo betekenis vir die ganse
diens en ampsdiens van sy kork.
2.3.5.3 Funksle van dIe ampsdlens
Volgens Ef 4:12 was dit die taak van die apostels,
profete, evangelisto on herders on leraars am die
gelowigos tao to rus vir hulle diens en vir die apbou van
die liggaam van Christus.

door de dienst van al zijn gelodingen.” Die woord
waarom dit gaan, is dio Griokse waord “h~phê” wat in
Nederlands weergegee is met “door do dienst van al zij
geledinq~n”. In Afrikaans kan dit vertaal ward met
“g~flçte”. Hierdie betokenis kam ongelukkig nie na yore
in die 1983-Afrikaanse vertaling van “varm saam ‘n
eenheid nie”.
“Haphè” is ‘n bogrip uit die mediese wêreld van destyds
wat nie net verbindingskakels tussen die verskiIlonde
liggaamsdele aangedui hot nie, maar wat oak beskou is
as taevoerrootos van voedsel na die verskillendo
liggaamsdele. Op grand van Ef 4:16 kan die funksie van
ampsdiens in die kerk beskryf word as koördinerond
(saambindend) en stimulerond (voedsel taevaorend). Die
ampsdiens is daar am die verskillende liggaamsdele
saam to bind tat ‘n eenheid on to voorkom dat die
vorskillende charismata in ‘n gomeente langs mekaar kan
verbywerk en mekaar selfs kan teenwork. Terselfdertyd
is dit oak nadig dat die verskillendo charismata in die
gemeonte voortdurond gestimuleer (govoed) moot ward.
Die graei van die Iiggaam vind immers nb vanself plaas
nie. Dit is die ampsdiens so taak am die nodige voedsol
aan die gemoento to verskaf. Wanneer hulle daartoe in
staat gestel, gestimuleor, gevoed ward, sal elkeen van
die lode van die Iiggaam sy funksie kan vervul on sal die
liggaam van Christus homself apbau in liefde, sal hy na
Christus die Hoof toe groei.
Bonewens bagemelde algemeno aanduiding van die taak
van allo ampsdiens in die kork, is daar oak nadere
aanduidingo van die taak van elkeen van die anderskebe
ampsdienste in die kerk. So blyk dit by dat die taak van
die auderlinge in die Nuwe-Testamentiese tyd was
*

Die woord wat in Ef 4:12 vir
f~~jflg gobruik ward, is
iartI~mQ~. In die algemeen dui die waord iots aan
waardour iomand of iets in staat gestol word am to doen
wat van so ‘n iemand of iets vorwag word. So ward die
woard by gobruik am die uitrusting van skepe vir hulle
vaart aan to dui of dio oefoning van ‘n leer am
slaggereod to woos.

*

am die beleid in die kerkto bepaal (Hand 15; 21:lBvv);
am die kudde van die Hero op to pas, wat betoken hot

dat hullo die kudde moos voed on aok moos beskerm
teen gevare wat hullo van buito on uit hullo oie geledere
kon bedreig (Hand 20:28vv, 1 Pot 5:1-3)
*

am die dions van voarbidding in die gemoento to vorrig

(Jak 5)
am onderrig to gee on to preek (1 Tim 5:17; 1 Tim 3:2).
*

Toogepas op die taorusting van die gelowigos dour die
ampsdiens, soos aangedui in Ef 4:12, betoken dit dat dit
die taak van die ampsdiens is am aan elke lid van die
liggaam die toerusting to verskaf wat nadig is sodat
hy/sy kan voldoen aan dit wat van hom!haar vorwag
ward op grand van die gawe wat hy/sy van Christus en
die Heilige Goes antvang hot.
~t4~l~ bied oak ‘n besandere perspoktief op die funksio
van die ampsdiens.
In die 1983-Afrikaanse vertaling lees die vers saos vaig:
“on uit Ham groei die hole Iiggaam. Die verskillende
liggaamsdele pas bymokaar en vorm saam ‘n eenheid.
Elkeen van hullo vervul sy funksie en so bou die
liggaam homsoif op in Iiofde.”
Dit wat in die Afrikaans vertaal is as
on varm saam
‘n eenheid” is in die vertaling van die Nederlandse
Bybelgenootskap vertaal as:
on bijeengehauden
“...

“...

Die bagemelde funksie van ampsdiens hoort wosonlik tot
die bostaan van die kork van Christus, maar die vorm wat
dit aanneom, sou van tyd tot tyd na die eis van omstandighede
ken verskN. Dit is vir ‘n gogewe kork am onder sy
bepaalde omstandighede die beste uitdrukkingsvorm to
vind waarin die funksies wat Chrisuts aan die ampsdiens
apgodra hot, verrig kan word. Die gevaar bestaan dat ‘n
kerk die gestalte wat hy bedink hot, gelykstel met die
Skriftuurlike duiding as sodanig. Daarom moot die kork
oak altyd toelogies-krities ingestol woes teenoar die
funksioneringsgestaltes wat bedink en geImplementeer
word vir sy tyd.
2.3.5.4 Algomene kenmerke van ampsdlens in die kerk
Alle dienste in die kerk, soas by kategesediens,
kaarsangdions,
sendingdiens,
barm hartigheidsdiens,
voldoen elkoen op ‘n unieke wyse aan die volgondo
konmerke van dions. In die valgende paragrawe, egter,
word dit net ten apsigte van die ampsdiens beskryf.
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1 ‘n Diens naas ander dienste op grond van God se
gawe
*

Die Here gee aan sy kerk en ook aan elke gelowige
gawes (vgl Ef 4:7; 1 Kor 12:11; Rom 12:6). Van die
gawes wat die Here aan sy kerk gee, is die wat ons
ampsdiens noem (vgl Ef 4:11). Ampsdiens, 5005 alIe
diens in die kerk, kan slegs behoortlik gelewer word op
grond van die gawes wat Christus en die Heilige Gees
gee.
*

2 ‘n Diens slegs in verband met die kerk

Ampsdiens, as ‘n diens van gelowiges aan gelowiges, is
‘n diens wat in die reel slegs ivm gelowiges in ‘n
gemeente- en kerkverband gelewer word. ‘n Uit
sondering is in die geval van die sendingsituasie waar ‘n
gemeente lemand uitstuur orn ‘n gemoente te gaan stig.

*

Die gewone diens van gelowiges in die kerk en in die
koninkryk kan ook individueel plaasvind. Ampediens in
die kerk word egter nooit net deur ‘n individu op sy eie
verrig nie. Dit vind altyd plaas in samewerking met almal
in die gemeente/kerkvorband wat daartoe geroep,
geidentifiseer en aangestel is.
2.3.6 Praktbese rbglyne vlr dbens en ampsd hens
2.3.6.1 AlIe dienste is God so instrument om sy Koninkryk
in ‘n bepaalde konteks te vestig. Die inhoud van die
dions wat gelewer word, asook die wyse waarop dit
behoort te geskied, word bepaal dour:
*
*
*

*

4 ‘n Diens met ‘n besondere funksie.

Hierbo is geskryf oor die besondere funksie van die
ampsdiens in die kerk tw die toerusting, koordinering en
voeding van die hele gemeente.
*

5 ‘n Diens met ‘n besondere gosag

Ampsdiens impliseer die gosagvolle hantering van die
sleutels van die homelryk wat dour Christus aan die
ampsdraers toevortrou is. Dit betoken dat die
ampsdiens altyd met ‘n gesagvohle opsigfunksie gepaard
gaan. Daar moot verantwoordelikheid aanvaar word vir
die groei van die gemeente na Christus terwyl hulle in
liefde aan die waarheid vashou.
*

6 ‘n Diens dour roeping, bekwaammaking en toe-

rusting
Die roeping kom van die Here deurdat Hy aan ‘n
gelowige gawes gee vir die diens wat Hy wil he die
golowige moot verrig en deurdat hy die gelowige toerus
en bekwaam maak om die diens te verig wat Hy wil he
dat hy moot verrig.
*

Skrifbeginsels vir dienswerk;
die geskiedenis van die kerkhike tradisie;
die konteks en behoeftes van die tyd.

3 ‘n Diens vir die kerk

In die hg van die funksie van die ampsdiens soos hierbo
uiteengesit, kan ampsdions ook getipeer word as diens
wat vir die kerk/die gelowiges verrig word om die
gelowiges in staat te stel, to koordineer en to voed vir
die diens wat huhle in die kerk en die koninkryk moot
lower.
*

8 ‘n Diens saam met ander

7

‘n

Diens

deur

identifisoring

en

aanstehhing

(ordening/bevestiging)
Ten nouste verbonde met die roeping tot ampsdiens
dour die Here, is egter ook die identifisering en
aanstehhing (bevestiging en ordening) van die persoon
vir ampsdiens dour die gemeente en/of kerkverband.
Gawes wat die Goes aan iemand skenk, haat as ‘t ware
vanself daardie persoon na yore tree in die gemeente.
Dit Iei dan daartoe dat die gemeente die persoon as
amptehike Ieier aanwys op grond van die gawes wat
hy/sy ontvang het.

Die tipe dions en die aantal bedieninge wat op ‘n gegewo
tydstip in ‘n bepaalde konteks nodig is, word bopaal dour
die vraag watter dienste nodig is vir die kerk om huhbe
roeping op daartdie tydstip to vervul.
2.3.6.2 Die foit dat die konteks medobepalend is vir die
vorm van dienswerk, open dIe weg vir ‘n verskebdenheld
gestaltes wat dieselfde basiese diens soos by
barmhartigheidsdiens, onderrig, diaken en ouderhing in
verskihlende kontekste kan aanneem.
2.3.6.3 Die huidige praktyk dat net persone in ampsdiens
voor die gemeente bevestig word, is onhoudbaar. Dit
verlaag die ander dienste tot ‘n minder belangrike p10k in
die gemeento. Elke georganiseerdo diens hot ‘n
besondere funksie in die gemeonte. Die orkenning
daarvan bohoort met ‘n openbare in-diens-stelhing in die
gemeente gepaard to gaan.
2.3.6.4 Ehke ampsdiens behoort al die basiese funksies
van ampsdiens to vervul, nI om gehowiges toe to rus om
huhhe diens te kan verrig, hulbe daarvoor te versorg en to
voed en hulbe as higgaam van Christus te koördineer tot ‘n
eenheid.
2.3.6.5 Daar behoort, met inagneming van Pt 2.3.6.4,
groter ruimte to woes vir differensiasie ten opsigte van
ampsdiens volgens die behoeftes van ‘n bepaahde
gemeente. In ‘n bepaahde situasie bonodig ‘n gemoente
verskihhendo tipes predikante, ouderhinge en diakens.
Spesifieke persone word afgesonder om spesifieke
funksies to verrig. Byvoorboeld:
*

Predikante:

Hulle

kan spesiahisoer in jeugwerk,

administrasie, huwehiksverryking, ‘n spesifieke dienswerk
soos evangehisasie ens.
*

Ouderhinge: Daar kan wyksouderhinge wees om die

hidmate in die wyk to versorg en op to bou. Daar kan ook
diensouderhinge woes wat ton opsige van ‘n spesifieke
diensterrein soos die kategete, ‘n evangehisasiespan
ensovoorts, die versorging en ophou behartig.
*

Diakens: Daar kan wyksdiakens wees. Daar kan ook

diensdiakens woes vir spesifieke vormo van dions van
barmhartigheid soos die CAD, ‘n plakkerbedioning,
gesinsterapie, ensovoorts.
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2.4 AANBEVEUNGS
2.4.1 Die Sinode onderskryf die beskrywing van die praktiese
rigiyne vir diens en ampsdiens soos vervat In pt 2.3.6 as deal
van die kerk so voortgaande besinning hleroor.
2.4.2 Die Sinode versoek kerkrade om ems te mask met die
gemelde riglyne.
2.4.3 Die Sinode versoek die AKG om programmateriaai vir
gemeentes te skryf san die hand waarvan gemeentes die
gemeide rigiyne sinvol in die gemeente ken bespreek.
2.4.4 Die Sinode versoek die AKG om rigiyne op te stel vir die
openbare byeenkoms vir die irt.diens-stelilng van silo
georganiseerde dienste in die gemeente.

3. D~E PRED~KANTSAMP
3.1 Opdrag
Die Sinode hot dit aan die AKG opgedra om ‘n studio
van Artikeis 9,16 en 17 to maak.
3.2 Werkwyse
Die saak is in samehang met punt 2 van hierdie versiag
hanteer en die studiekommissie van Wes-Kaap hot
versiag godoen.
3.3 Bevindinge
3.3.1 ‘n Selfstandige diens of ‘n ouderiingsdiens?
in hierdie verband is 1 Tim 5:17 vir die kommissie bale
beiangrik ni: “Laat die ouderiinge wat good regeer,
dubboie eer waardig geag word, verai die wat arbei in
woord on ioor.” Nuworo eksogoee dui daarop dat die
Griekse woord wat in die Afrikaans met eer vertaai is,
naas die betekenis van “eer” en “eerbewys” ook die
betekenis van “honorarium” hot, dws eer wat ‘n
materi~ie vorm aanneem of to wei vorgoeding vir die
bekioding van ‘n amp.
As hierdie iaaste betekenis van “eer” op 1 Tim 5:17
toegepas word, gaan dit in hierdie vers nb maar om ‘n
eerbewys in die algemeen nie, maar spesifiek om ‘n
honorarium/materiëie vergoeding wat aan ouderiinge
betaai word.
Hierdie interpretasie van “eer” in 1 Tim 5:17 word
versterk dour dit wat in vers 18 staan: “Want die Skrif
Se: Jy mag ‘n os wat dors nio muilband nie; en: Die
arbeider is sy loon word.” Dour die “want” van vers 18
word daar ‘n direkte band tussen verse 17 en 18 gelé.
Vers 18 gee uit die Skrif, tw Deut 25:4 en Luk 10:7, die
motivoring vir dit wat in vers 17 gesé word. 1 Tim
5:17-18 bevestig dus die reg om iewensonderhoud vir
huiie wat in diens staan van die verkondiging van die
evangeibe. Vgi ook 1 Kor 9:9-14
Volgens 1 Tim 5:17 behoort ouderlinge wat good regeer
(goeie biding gee), veral die wat arbei in woord
(prediking) en in leer (onderrig), dubbebe eer waardig
geag to word. Dit gaan hier om ‘n bepaabde kategorie
ouderlinge. Die vraag is watter kategorie ouderbinge?

Sommige verkbaardes sion dit as die ouderbinge wat preek
en onderrig gee. Daar is dus sommigo ouderiinge wat
proek en onderrig gee terwyb ander ouderiinge dit nb
doen nie. Die ouderiingo wat preek en onderrig gee, dws
voorgaan by die orediens en die katogese, moot dubbeie
oer of to web ‘n dubbobo honorarium kry. Die ouderbingo
wat die dubbeie honorarium kry, word dan vobgens hierdie
verkiaring van 1 Tim 5:17 die prototipo van wat ons ken
as die predikant.
Ons hoof beswaar teen die vordebing van ouderbinge in
twoe kategorië van enersyds as die wat regeer en
andersyds die wat proek en onderrig gee, is dat so ‘n
verkbarbng 1 Tim 5:17 in stryd bring met 1 Tim 3:2 on Titus
1:9. In 1 Tim 3:2 word van aibe ouderbinge gesé dat huibo
bekwaam moot woes om to ondorrig en in Titus 1:9 word
van eike ouderiing vereis dat hy bokwaam moot woes om
op grond van die gosonde ieer to vermaan en teesprokers
to weoriê. Hieruit kan afgeiei word dat die taak om to
onderrig en to preek ‘n taak is wat aan abbe ouderbingo
opgedra word en nie net aan sommige nie.
Daar is ‘n andor moontbike verkiaring van 1 Tim 5:17. Die
nadruk in hierdie vors moot nb
op “woord en
ieer”/prediking en onderrig geie word nie, maar op
“arbei”/”hard work”. Die Griekse woord hier betoken
eintbik “om moeite to doen”, “om jou in to span”, “om
swaar work to vorrig”. in 1 Tim 4:10 gebruik Paubus
diesoifde woord om sy eie moeitovobie arbeid in die
gomeonto san to dui. Dit gaan om work wat die voile
inset van iemand vorg, work waarin die persoon homseif
geheel en ai moot gee, work wat ‘n voile dagtaak is.
Paubus self hot sodanig in die gomoonto van Efese
gewerk (vgi Hand 20:31). Die onderskoid van 1 Tim 5:17
is dus nie tussen ouderbinge wat proek en onderrig gee
on oudoriinge wat dit nio doen nio en wat not regoor nie.
Aiie ouderbingo moot regeor (biding gee) en silo
ouderbinge moot preek on onderrig gee. Al verskil is dat
sommigo ouderiingo dit vobtyds doen en ander dit net
deebtyds doon. Vir sommige is dit “harde work” in die sin
van ‘n heeitydse inset, terwyi dit vir ander net ‘n deebtydse
funksie is benowons die ander work wat huiie doen.
Bg verkiaring is ‘n waarskyniike verduidobiking van die
uitdrukking “dubbobe eor/honorarium”. Ouderbinge wat
hubbo voile dagtaak vorrig in die biding, die verkondiging
van die evangelie en in die onderrig van die gomoente, is
daarom ook goregtig op ‘n dubboie honorarium vir hubie
bowensonderhoud.
3.3.2 Gevoigtrekklnge
3.3.2.1 Die predikantsamp as sodanig soos ons dit in die
Ned Geref Kerk hot, kry ons nie in die Skrif nie.
3.3.2.2 Ons kry wei die oudorbingsamp in die Skrif wat
kbaarbbykbik uit twoe tipes oudorlinge bestaan hot.
*1 Eerstens, deoltydse ouderbingo wat geroep is om
biding to gee in die gomeonte, die gemeente te ondorrig
of to beer, hotsy dour prediking of op ‘n ander manier, en
die gemeente to versorg.
*2 Tweodens, is daar binno die gebedero van die
ouderlinge, die ouderbingo wat bogemebde funksies as ‘n
vobtydse bediening beoefen hot.
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3.3.2.3 Die predikantsamp hot ult die van die voltydse
ouderling ontwikkei. Die predikant is egter nb ‘n
afsonderiike amp nie. Dit is maar net ‘n ouderling wat
sy/haar werk intensief en voltyds verrig.
3.3.2.4 ‘n Bepaaide interpretasie van 1 Tim 517 h~t in
die veriede die kerk geioi tot ‘n onderskeid in die taak
van ouderibnge as sou sommige die taak gehad het om
te preek en onderrig to gee, waaruit die predikantsamp
dan sou ontwikkel hot, torwyi die ander ~gewone~
ouderlinge die taak sou he om net ieiding to gee. Dit
biyk dat hierdie interpretasie neersiag gevind hot in die
Kerkorde (1990) van die Ned Geref Kerk. Die
kommissie is van mening dat so ‘n onderskeid nie korrek
is nie.
3.3.2.5 In die praktyk het die felt dat predikante beskou
word as mense met ‘n taak wat anders is as die van die
ander “gewono~ ouderlinge, geiei tot ‘n besondore
roeping anders as gowono ouderiinge, ‘n besondere
opleiding anders as gewone ouderlinge, ‘n besondere
bevestiging anders as gewone ouderiinge, ‘n besondere
beroeping anders as gewone ouderiinge, die vanseif
sprekende toegang tot sekere meerdere vergaderinge
anders as gewone ouderlinge, asook die aiieenverrigting
van take soos die ~vry” bediening van die Woord, die
bediening van die sakramento, die voorsitterskap van
kerkraadsvergaderinge.
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*1 Die mens wat hy/sy is en die voorbeeid wat hy/sy
voorleef. Die dienskneggestaite staan voorop in die
veriangde voorbeeld.
*2 Die begebeiding van prosesso wat die gomeente ‘n
visie gee van hulie roeping, hulbo ontoooiaemo daarvoor
opwek en huile in staat steb om dit uit to voer.
*3 Die prediking van die Woord van God en die be
diening van sakramente.
*4 Onderrig, herderiike sorg en vermaning, en
*5 die behartiging van die dions van die gebede.
3.3.3.4 Benewens bogenoemde primêre funksbe van die
predbkant, gee die gemeente ook die opdrag aan die
predikant om huweiike to bovestig en begrafnisse waar to
noem.
3.3,3.5 Die funksios wat in pt 3.3.3.3 gonoem word, is nb
die taak van die predikant aiieen nb, maar is die taak van
aile ouderiinge. Die predikant vervul ook die taak van
oudoriing, maar as ‘n eerste onder gelykes (prbmus inter
pares) neem hy/sy biding in die vorband. Hierdbe ieiding
sluit die toorusting van die ander ampsdienste in.
3.4 AANBEVELINGS

3.3.2.6 Die vraag is hoeveel van bg sake wel
gehandhaaf kan word in terme van die intonsiewe en
voltydse funksie van die soort ouderlinge wat ons in ons
Kerkorde (1990) Bedienaars van die Woord noem. Dit
kan woes dat heelparty daarvan tog wel gehandhaaf
kan word, maar dat ander aspekto nie so okskiusief aan
hulie toegosê kan word nie.

3.4.1 Die Sinode onderskryf die beskrywing van die
predikantadiens as die van ‘n voitydse ouderling asook die
gevoigtrekkings wet op grond daarvon gemaak is. (pt 3.3.1 en
3.3.2)

3.3.2.7 Terseifdertyd is dit egter ook ‘n vraag of daar nb
‘n herwaardoring van die “ander~ (deeltydse) ouderiinge
moot kom nb. Dit is moor in ooreonstemming met die
Skrif dat dit die taak van aVe oudorlinge is om die
gemeonte to Iei, to onderrig (oa dour to proek) on te
versorg. Daar moot weer gedink word oor die gobruik
om oudorlingo to verbied om “vry” te preek.

3.4.3 Die Sinode versoek gemeentes cm die gemeide
beskrywing en funksie van die predikanisdiens to bestudeer en
no deegUke bespreking in die gemeente to impiementeer.
Kerkrade word versoek om in die hantering hiervon geduid met
die gevestigde persepsies van die iidmato ten opslgte van die
prod Ikant to he.

3.3.3 Die funksie van die predikantsdiens

3.4.4 Die Sinode versoek die AKG am programmateriaai op to
stel vir gebruik in gemeentes.

3.3.3.1 Die opdrag van die predikant is om saam met die
ander oudorlinge, en voltyds, biding to neem in die
versorging en opbou van die gemeente. Die gemeento
is die gebou/tempeb van God en die ibggaam van
Christus en moet opgebou word om die werk to doen
waartoe God sy gemeente in die wéreid stel sodat sy
Koninkryk mag kom. Die predikant moot in alies wat
hy/sy doen, die gemeente begeleb en bou om hierdie
roeping uit to voer.
3.3.3.2 Die predikant verrig hierdie opdrag as voitydse
ouderling. Hy/sy hot dour studio bosondere toerusting
ontvang om hierdbe opdrag to voibring en word dour die
gemoente as voitydse ouderling daarvoor afgesonder.
in uitsonderlike gevaibo kan hy/sy dit dour ‘n
tentmakorbediening doen.
3.3.3.3 Die predikant voer hierdie opdrag ubt dour:

3.4.2 Die Sinode onderskryf die beskrywlng van die funksie van
die predikantsdiens. (pt 3.3.3)

3.4.5 Die Sinode versoek die AKG om in die hg von bogemeide
besiulte die ampsdiens van ouderiing en diaken to hervaiueer.
3.4.6 Die Sinode dra dit eon die AKG en ARK op om die
herformuiering van Art 9 in die Kerkorde to finaiiseer.

4. DIE PREDIKANT EN LEIERSKAP IN DIE
GEMEENTE
4.1 Opdrag
Die studio oor die predikant en ieierskap is ‘n faset van
die amp van die beraar (Art 9)
4.2 Werkwyse
Dit is ewe eons dour die studiekommissie oor die
predikantsamp hanteer.
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4.3 Bevlndinge
4.3.1 Beheerllggeam
Ten einde doeltreffend as gemeente te funksioneer, is
dit nodig dat die dienste en ampsdienste in die
gemeente georganiseer word. Met die oog hierop is
daar ‘n regeerliggaam in die gemeente wat ons die
kerkraad noom.
4.3.2 Funksie van die kerkraad
Die kerkraad so iunksie is om die gemeente te Iei tot
voiheid in Christus. Die kerkraad moet die gemente
help om gemeente te woes. Om too to sien dot die
gemeente getrou bly san die Here Jesus Christus, hou
die kerkraad toesig oor die leer en lowe van die
gelowiges. Dit sluit die volgende funksies in:
4.3.2.1 Vorming en instandhouding van die gomeen
tevisie.
4.3.2.2 Begeleiding van prosesso wat entoesiasme vir
en verbintenis aan die gomeontevisie opwek en die
gomoente in staat stel om dit uit to voer.
4.3.2.3 Die instandhouding van die erodiens.
4.3.2.4 Die beplanning on organisering van die work van
die gomoonte en die koordinering van die verskillonde
aktiwiteite.
4.3.2.5 Skoling en toerusting van dienswerkors en
Ieierskapiunksies.
4.3.2.6 Sorg vir gooie wyksfunksionering en koinonia
strukture.
4.3.3 Samesteiilng van die kerkraad
4.3.3.1 Die samesteiling van die kerkraad is ‘n
ordereeling wat die kerk in die hg van die Skrif en in die
hg van omstandighede telkens in die goskiodenis
verander.

4.3.4.2 Kollektiewe leiorskap is die ideale vorm van
leierskap om uitdrukking to gee aan Christus so
hoerskappy deur sy higgaam. in die korkraad hot
verskiliende persono verskillonde loiorskapfunksies.
Saam dra olkoon by tot die funksionering van die
kerkraad.
4.3.4.3 Om uitdrukking to gee aan kollektiowo leiorskap,
behoort verskillonde persone in die kerkraad en
kommissies spesifiek-godofinieorde rohlo to vorvul. Vir
goeio spanfunksionering bevoel die litoratuur in die
bestuurwetenskappe aan dat elke leiorsgroep of diens
groep ‘n duidehike rolverdohing bohoort to he.
4.3.4.4 Die leraar bohoort nie ‘n oon-man-leierskapsrol in
die kerkraad to vervul nie. Goon leraar boskik oor die
vaardighoid om al die gemeldo leierskapsrolle ahloon to
vervul nie. Hy beskik oor gawos op grond waarvan hy/sy
‘n sekoro rol in die korkraad/kommisie kan vervul. Die
andor rolle moot dour andor porsone vervul word. So
kom die higgaamsmodel ook in loierskap en bestuur tot sy
reg.
4.3.4.5 Hierdie spanbenadering bohoort babe ongoreg
vordigde druk van die skouors van die leraars to
verwyder. Baie van huhle word ondor baie groot druk
geplaas omdat daar van huhle vorwag word om alleon as
bier van die kerkraad op to tree on rohle to vervul
waarvoor hy/sy nie in die wieg gelê is nio. As hy/sy not
eon boierskaprol rogtig kan vervul, behoort hy/sy die
geleentheid to kry om hom/haar in daardio betrokko rob uit
to beef en gerus to woes dat die ander noodsaaklike rolbe
dour andor porsone vorvul word. Teologioso kundigheid
is deel van ‘n prodikant so bydrae tot ‘n groep.
4.3.5 DIe gevear van demokratlse ring
4.3.5.1 in ‘n demokratioso bostol borus die gosag by die
yolk. Die boiers verkry hullo gosag dour die instemming
on ondersteuning van die bevolking.
4.3.5.2 Die oproep om die demokratisoring van die
samelowing is stoeds besig om wêroldwyd momentum to
kry. Die prosos van domokratisering vind in able
samelewingsinstolhings pbaas ook in die kerk. Kerkliko
strukture word kritios bojoen vanuit die demokratieso
ideaal. Daar is ‘n oproep dat die korkvolk ook in die kork
moot regeor.
-

4.3.3.2 Die persone wat ‘n loiersrol by die onderskeie
dienstorreine in die gemeento vervul, behoort in die
kerkraad verteonwoordig to wees hetsy as ouderhingo of
as diakens.

4.3.5.3 Demokrasie in die kerk
4.3.3.3 Die korkraad hoof nie groot to weos nie. Al die
bekloërs van ‘n diens hoof dus nb in die kerkraad to
dien nie. ‘n Kerkraad van 20, byvoorboeld, kan baie
good funksioneer.

Demokratisoring is ‘n onding in die kork as die finale norm
vir waarheid in die moordorheidsopinie van ‘n gomeento
so hidmate gosotel raak. Die kerk is in weso nie
domokrasio nio, maar ‘n teokrasio die gosag he by God.
Die hoerskappy van God Drie-onig roahisoor in die kerk
dour die hoerskappy van Christus.
-

4.3.3.4 Ander opsies soos verskihlende soorto kerkrado
wat in die gemeente funksioneer, on op ‘n sentralo
kerkraad verteenwoordig word, kan ook oorweeg word.
4.3.4 Kollektiewe lelerskap
4.3.4.1 Christus is die Hoof van die gemeonto. Sy
heerskappy moot tot ubting kom in en deur die leiorskap
wat die kerkraad bedryf.

Die norm vir waarheid is die Skrif en nie die
meorderheidsopinio van die bidmato nie. As persona in
ampsdions dour die bidmato aangewys word op grond van
popularitoit on nio op grond van gawe nie, is dit ook
verkoerd.
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Desnieteenstaande is dit belangrik dat alle lidmato tot
hulle reg moot kom in die gemeente. Dit betoken dat
alle vorme van outokratiese en hiërargiese Ieierskap
uitgeskakel moet word.

die gemeento. Die predikant so gawes en talente is egter
nb die finale norm nb, maar wel die behoeftes van die
gemeente. ‘n Predikant sou byvoorbeeld nie daarop kon
aandring dat hy/sy net ‘n gawo vir prediking of vir
siekepastoraat hot en govoigiik tot niks meer bereid is nb.

4.3.5.4 Gevolgtrekkings:
*

1

Lidmate behoort ten voile benut te word in die

gemeente, sowel in die beplanningsprosesse as in die
implementeringsprosesse. Hulle is ledemate van die
liggaam van Christus en beskik oor gawes wat God
gegee hot om die gemeente mee to dien en to lei.
*

2 Prosesse behoort geskep to word om die insette

van lidmate to bekom. Lidmate so insette is ook ‘n
belangrike faktor in die motivering van lidmate vir hulle
dienswerk.

5.3.2.3 Geen vaste rigiyne ten opsigte van spesialisasie
word gegee nb. Dit sou ongesond woes. Spesialisasie
word dour die korkraad in die hg van die plaasiiko situasbe
gereêl.
5.3.3 Leierskap
5.3.3.1 Waar leierskap van die gemeente in die
predikantsamp as sodanig setei, iei dit makiik tot konfhik
tussen medeleraars.

deur

5.3.3.2 Alle loraars word opgeroep om to ahle tye to buig
voor die oppergesag van Jesus Christus.

meerderheidsteun nie, maar dour ‘n proses van
Skrifondersook dour die hole gemeonte en dour die
broê kerkverband. Aan die ander kant word waarheid
ook nie bepaai dour Skrifondersoek dour ‘n klein elite
groepie in die gomeente nio. Skrifondersoek om die wil
van God oor ‘n saak to bepaal, moot sover moontlik
dour die hole gemeente gedoen word.

5.3.3.3 Die beginso? van koliektiewe Ioierskap behoort in
‘n gemeente to geld. Vgl die bespreking by Pt 4.3.4 van
hierdie versiag. Medeieraars vorm deei van ‘n ieierspan
en vorvul die spesifioke rohie en leieskapsfunksies wat vir
elke lid van die leiersgroep uitgeklaar is.

4.4 AANBEVEUNGS

5.3.3.4 Modeleraars in ‘n gemeente vorm ook ‘n
leberspan. Die beginsels vir kohlektiewe ieberskap gold
ook ten opsigte van hulie.

*

3

Waarhoid

word

ogter

nie

bepaal

4.4.1 Die Sinode onderskryf die beskrywlng van die predikant
en ielerskap In die gemeente In pte 4.3.1 tot 4.3.5.4
4.4.2 Die Sinode versoek gemeentes em hierdie rigiyne to
bespreek en to impiementeer.

5.3.3.5 Spanbou-aktiwiteite waarby die medeleraars en
die ros van die heborspan van die gemeonte betrokke is,
behoort gereeld piaas to vind.
5.4 AANBEVELiNGS

5. MEDELERAARSKAPPE
5.4.1 Geskikte persoon as medeleraar
5.1 Die opdrag van die vorige Algemene Sinode was sees
voig: “Die AKAE kry opdrag em ondersoek to doen no die
implikasies van medeleraarskappe vir die strukturerlng van die
ampsbedlenlng van ieraars.” (1990, bi 703, pt 5.8.3)

Die Sinode beveel dit by die gemeentes non om by die beroeping
van medeleraars moelte to doen em vas to stei of die
genomlneerdes In die voile sin van die woord spanmense is.

5.2 Werkwyse

5.4.2 Pastorale begeleiding

‘n Studiekommissie van die AKG hot die opdrag hanteer.

Die Sinode gee opdrag aan die AKG om ondersoek te doen no
maniere waarop deuriopende pastorahe begelelding ean
predlkante gegee ken word veral toy medeheraarskappe.

5.3 Bevindinge
5.3.1 Die bevindinge is gegrond op die rapport in
paragrawe 2 tot 4 van hierdie verslag.

5.4.3 Teologlese opieidlng

5.3.2 Differenslasie

Die Sinode versoek AKTO em voorsiening to maak In die
teologiese opielding vir die toetsing en toerusting van teologiese
studente vir medeleraarskap.

5.3.2.1 Daar behoort voorsiening gemaak to word vir
groter differonsiasie dour modeieraars. Elko mode
ieraar kan in eon of andor faset van die bediening
spesialiseer en die hole gemeente in daardie opsig dien.

6. WERKLAD~NG VAN ‘N PRED~KANT

5.3.2.2 Die wyse on bedieningsarea van spesialisasie
word in elke geval dour die kerkraad bepaal in oorleg
met al die medoleraars en met inagnoming van elke
predikant so gawes en taiente, asook die behoeftes van

Die opdrag van die vorige Algemene Sinode iui sees
volg: “Die AKAE kry opdrag om ondersoek te doen na
die bepahing van die optimaie werklading vir predikante
en om die Sbnode in die verband to adviseer.”

6.1 Opdrag
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6.2 Workwyse
Die opdrag is dour ‘n studiokommissie ondorsoek on die
AKG hot dit vorder besproek.
6.3 Bevindlnge

7.3.1.2 Die finansios van die gemeonte. Daar is
gemeentes wat ‘n predikant of moor predikante sou kon
onderhou as die lidmate getrou was in die gee van
dankoffers. Dit kos per slot van sake net 100 lidmato wat
elkoen R100,00 per maand dankoffer gee om ‘n predikant
to ondorhou.

6.3.1 Die aanvaarding dour die Algemene Sinode van
die nuwe form ulering van die prodikantsamp sou groot
implikasie he vir die aantal lidmato wat ‘n predikant kan
hanteer. Die ondersoek sou derhaiwe eers &nvol
aangepak kan word nadat die Sinode ‘n uitspraak oor
die predikantsamp as sodanig gomaak hot.

7.4 AANBEVEUNGS

6.3.2 Die huidige aanbevole getal van 500 doop- en
bolydonde lidmate as optimum en ‘n maksimum van 700
doop- en belydonde lidmate blyk nie die doeltroffendste
to woes nie. Faktore soos die samestolling van die
gemoento, aantal besookpunto, bedieningsbohooftes en
slyl van bodiening behoort in aanmerking geneem to
word.

7.4.2 Die Sinode dean ‘n beroep op iidmote em ems to meek met
die gee van dankoffors sodat moor pr~dlkantsposto gevul ken
word.

6.3.3 Die AKG is oortuig dat ‘n moor wetenskaplike
ondersoek nodig is.

8. BEDDENIINGSONTW~KKEUNG VAN
PRED~KANTE

6.4 AANBEVELINGS

8.1 Opdreg

6.4.1 Die Sinode horhool die opdrog eon die AKG am ‘n
omvottende wetenskopiike ondorsook to doen no die bepoling
van ‘n optimale workioding vir prodikanto.

Die opdrag vir bedieningsvorryking van predikanto is dour
dio AKG bygovoog by die studio oor die predikantsamp.

7.4.1 Die Sinode versoek die AKF om die moontiikheld van
onderhondeling oor solaris en roiskosto tussen gemeentes en
proponente to ondersoek en eon die ASK vir efhandeling versiag
to doen.

7.4.3 Die Sinode gee opdrag eon AKG om voort to goon om
wetenskapilke projoksies no die vraag on eanbod van predikonte
to doon.

8.2 Werkwyse
6.4.2 Die Sinodo vorsoek gemeontos om in die tussentyd sokor
to meek dot huUe predikanto reolistiese werkiodings bet.
6.4.3 Die ampsproktyk von die prodikont moot so gestruktureor
word dot die prodikant so verontwoordeilkheid ten opsigte von
sy ale huweliks- on gesinsiowe nogokom ken word.

7. OORAANBOD VAN PREDII(ANTE
7.1 Opdrog

Die studiekommissie hat dit ondersoek
8.3 Bovlndinge
8.3.1 Prodikanto moat gohoip word om ‘n sinvolle
bedioning to ontwikkol. Die lang tyo wat predikante tans
in ‘n gemoonto bly, stel hoe eisa aan gomoentes en
predikante in die vorband. Hulle bodiening kan maklik in
‘n groef verval en stagneor.

7.2 Werkwyse

8.3.2 Snol vorandorondo omstandighodo in gomoentos in
die algemeon on die oise van dio bediening in die
besondor kan tot negatiowe ervarings en gevoelons by
predikante aanleiding gee. Hullo moot gohoip word om
met visio en entoesiasmo die verandorings to hanteer,
asook om uitbranding teen to work.

‘n Studiekommissie van die AKG hot dit hanteer.

8.4 AANBEVELINGS

7.3 Bovindinge

8.4.1 Predikonto word aongemoedig om huilo bodienings
voardighede ult te bou. Dit kan veroi gebeur dour speslalisosle
op eon of moor bodieningsfasette en dour gosposialiseerdo
toerusting op daardie gabled.

Die Algomone Sinodo gee opdrag aan die AKG om so
spoedig moontlik aan sinodos biding to gao oor
pastorale on praktieso begeleiding van porsone wat tans
nog op boroepo wag. (Acta 1990, bi 701, pt 1 .3.2)

7.3.1 Dio ooraanbod van prodikante hang saam met die
volgonde faktoro:
7.3.1.1 Die oonvormige salarisstruktuur van predikanto,
asook verpligte ponsioon- on medieso bydraos. As daar
ruimte sou woes vir ondorhandeling oor salaris en
reiskoste, soy moer proponente waarskynlik goakkom
modeer kan word.

8.4.2 Prodikante word eangomoedig om die geieenthede vir
voortgesetto toologiose opiolding wet die ondorskeie teologiose
fakuiteite bled te benut vir noodsaokiiko bedioningsontwikkoUng.
8.4.3 Die Sinode versoek die sentra vlr voortgesotte teoiogiese
opleiding om ‘n konsuitasiedions to ontwikkei wat komkmade kan
benut om seem met hulie leraars ‘n bedieningspien to ontwlkkei.
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gereformeerde belydenis is dit uit die aard van die saak

9.1.2 Die AKAE (AKG) kry opdrag om ondersoek te
doen na die implikasies wat die eiesoortige aard van
elko gemeente vir die visitasie van die ring hot. (Acta
1990, bI 701, 4.2.2.2)

belangrik om teikens homseif in hiordie verband to toots.
Die gavaar van ‘n soort independentisme is nie uitgesluit
nie. Maar belangrik is dit om dearop te let dat dit nie
maar net ‘n dogmaties-ekklesiologiese seek is nie.
Kerkbegrip hot ook ‘n praktlese gostalte wet In
gemeentebou en gemoente-wees nie geTgnoreer ken
word nie. Die gemeente is immers nie ‘n teoretiese
versk~insel nie, maar ‘n iewende organisme met ‘n
besta:an in hierdie werkiikheid. Die gemeonte beleef sy
bestaan in ‘n bepaalde tyd van die geskiedenis, op ‘n
bepaalde p10k, teen ‘n oie historiese agtergrond, binno ‘n
bepaalde kultuur en met ‘n eie samestelling van lidmate.
Hierdle en verskeie ander sake bring moe dat elke
gemeente uniek is en ‘n eie aard vertoon. Die gemeentes
in diE, Bybel iliustreer hierdie belangrikheid op duidelike
wyse~.

9.2 Werkwyse

*4 Die probleem is egter dat gemeentes in huile soeke

9.1 Opdrag
Die Aigemene Sinode het die volgende opdragte gegee;
9.1.1 Die AKAE (AKG) kry opdrag om ondersoek to
doen na die eiesoortige aard van verskillende tipe
gemeentes,
die
implikasies
daarvan
vir
die
ampsbediening van leraars en die kerk so boleid in die
verband. (Acta 1990, bi 701, 4.2.2.1)

Die AKG hot die ondersoek na ‘n studiekommissie vir
Gemoentebou verwys.
9.3 Bevlndinge
9.3.1

‘ii

Soak wet aendag vra

*1 Alhoewel gemeento~wees sodert die kerk so
ontstaan altyd ‘n belangrike saak was, het daar in die
afgelope
dokade
al
moor
besinning
hieroor
piaasgevind. Wie en wet die gomeente van Jesus
Christus in wose is en hoe hy in die praktyk funksioneer,
hot skielik baie belangrik geword. Heelwaarskyniik hot
die proses van sekularisasie on die daarmee
gepaardgaande ontkorstoning van verai die Westerse
samelewing die kerk genoop om opnuut na homsoif en
sy rol en plok in die wêroid to kyk. Dit sou aan die eon
kant ‘n moontlike redo wees. Die kerk is aan die ander
kant tog die gemeente van Jesus Christus die Hero wat
as Hoof van sy kerk, dit nooit tot niet sal laat gaan nie.
Die werking van die Goes van Christus moot seker ten
diepste as die oorsaak en rode gesien word van ‘n nuwe
soeke na sinvolle kerkwees. Hy is immers die Een wet
vernuwing bewerk.
*2 Binne die kerk hot die ontwikkeiing van die
gemeentebou-konsep die strewe na ware gomeente
wees binne die wêreld begin verwoord. Uiteraard hot
dit gelei tot gemeentebou-teoiogieä wet vorskiilende
aksente beklemtoon. Herwaarderings en evaluerings
van strukture, die ampte, die erediens, die
getuieniswerk van die kerk en ander sake het
plaasgevind. Gomoentes hot aileriei benaderings
rondom hulle lowe en funksionering begin beproef in
hulie strewe na sinvoiheid en effektiwiteit. Nie eileen is
daar klem op ‘n na-binne-gerigtheid nie, maar word ook
die na-buite-gerigtheid, die kerk so missionêre roeping,
beklemtoon.
*3

Wanneer na die opbou van die gemeente in

intensiewe en okstensiewe perspektief gekyk word,
spool kerkbegrip ‘n belangrike rol. Hoedanig die
keri~begrip is, gaan bepaai hoe gemeentebou en
gemeentewees daaruit sien. Vir ‘n kerk met ‘n

na die vervulling van hulle roeping tot ware
gemeonte-woes, nie altyd hierdie belangrike sake in
gedagte hou nie. To maklik word bepaalde gemeontes
waar dit skynbaar good gaan, as bioudrukke vir “sukses”
gesien on siaafs nagevoig. Dit ken tog nie en work
gewoonlik nie. Elko gemeente moet intensief ne homself
sowel as die wéreld, die milieu, waarin hy steen, kyk ten
einde te bepaai hoe hy gemeente van Jesus Christus
geaii woes, Paulus beklemtoon hierdie waarheid
wanneer hy aan die onderskeie gemeentes skryf.
Dieselfde gedegte kom ook in die briowe aan die sewe
gemeentes in die Openbaringe van Johannes na yore.
Elke gemeente is uniek en moot op ‘n eiesoortigo wyse
bed~en word.
9.3.2 Toologlese vertrekpunt
*

1 Wannoor ne gemoente-woos en gemeentobou gekyk

word, meet altyd maar weer onthou word dat die ole aard
en uniekheid van die gemeonto ten diepste in sy wese lê.
Die gemeento is nie maar net ‘n toevallige sosiologiese
samestelling en groeporing van mense nie. Nee, dit is
oritsaglik baie méér as dit. Die katogismus beskryf
hierdie eie en unieke aard duidelik wanneer hy antwoord
op die vraag na wet gegio word van die heilige, algemeno
en Christelike kerk: “Dat die Seun van God uit die ganse
menslike geslag vir Hom ‘n gemoente tot die ewigo lowe
uitverkies, deur sy Goes en Woord in die eenheid van die
ware geloof van die begin van die wêreld ef tot die einde
toe vergader, beskerm en onderhou en dat ek daarvan ‘n
lewende lid is en ewig sal bly.”
*

2 Anders gestel: Die gemeente is God se gemeente

met Jesus Christus as sy Hoof en met die Goes van God
wet in hom woon.
*

3 Om dit to besef is vir eike gemeente van Christus van

wesenlike belang. Daarom kan ons nie maar met die
gemoente meek 500$ ons wil nie. Daarom kanook nie op
‘n wiliekeurige wyse met gemeento-wees en bodiening
ge-eksporimonteer word nie.
Christus regeer sy
gemeente dour sy Woord en Gees en elke gemoento
moot derhalwe onder biddende opsien na God sy bestaan
hier op aarde bedink en beleef.
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9.3.3 Gemeente bestean ult mense
Dat die gemeente uit mense bestaan, mag op die oog at
as vanselfsprekend aanvaar word. So is dit dan ook.
Maar dit is mense en elke mens is uniek, is anders as
ander mense. Almal is natuurtik sondears, maar binne
die gemeente is daar tog ‘n onderskeid. Die ware kerk
bestaan uit geredde sondaars wat hulle tog weer op ‘n
ander manier uniek maak. Elke mens het sy eie
verwysingsraamwerk, sy eie persoonhikheid en agter
grond, sy eie vermoöns en gawes of gebrek daaraan.
Elkeen het ook ‘n eie geestelik-godsdienstige verhaal en
belewing. Kortom, mense verskil om hierdie en talle
ander redes. Sulke mense vorm ‘n gemeente vanweö
die wonderbaarlike ingrypende en uitverkiesende
genade van God. Hulle is, soos Paulus sê, God se
eiendomsvolk wat Hy baie lief het. As sodanig moet die
gerneente dan beskou en bedien word wanneer daar
gesoek word na ware gemeente-wees. Gemeentes
bestaan uit ‘n ryke verskeidenheid van mensel
9.3.4 ‘n Ele gemeentoproflet
Die unieke en eie aard van ‘n gemoonte word vordor
deur sy eie profiel verteenwoordig. Hierdie profiel word
onder andere dour die volgende sake bepaal:
9.3.4.1 Geograflese ldentltelt
Gerneentes word dwarsdeur ons land gevind vanaf die
moos afgeleë plattelandse gebied tot in die hart van die
stad. Kerkspieöl Ill onderskei tussen klein-platteland,
platteland, groot dorp, voorstedolik en woonstobbe as
tipiese kategorieö van gerneentes. Bo en behalwe
hierdie onderskoidinge is dit ook waar dat bogenoemde
kategorioö ook van streek tot streek sal verskib. ‘n
Bediening in die middestad gaan heebwat verskil van die
in die-kbein-platteband.
-

9.3.4.2 Demograflese Identbtelt
Saam met die geografiese moet die demografiese
gesien word. ‘n Gemeente is selde redobik homogeen in
samestelling. Wet is dit waar dat sosio-ekonomieso
faktore ‘n mate van homogeniteit meebring
dit hef
egter diversiteit nie sonder meer op nie. Onder
skeidingo wat hier gemaak moet word, is ouderdoms
groeperinge, opvoedkundige pelt, beroepstratifikasie,
sosio-ekonomiese samestelling, maatskaptike strukture
soos huwebik en gesin.
-

Hierdie onderskeidinge impliseor dat, wanneer ‘n
bedieningstrategie en metodiek uitgewerk word, obke
gomeente se unieke samestelling in berekening gebring
moet word.
9.3.4.3 Geboofsbdentbtelt
Die gemeente is ‘n Christebike goboofsgemeentskap wat
impliseer dat wat horn tot ‘n eenheid saarnbind, sy
gemeenskaplike geboof in Jesus Christus as Here is.
Hier gaan dit in die eerste plek om die objektiowe
geboof, die geboof in God Drie-enig, asook die
subjektiewe kant mense wat gb. Wát ons gb en dat
-

ons gb, onderskei ons van die ander. Wat die
persoonlike geboofservaringsvbak van ‘n gomeente is,
gaan
ook onderbing
verskib.
Die
mate
wat
geboofsvobwassenheid beroik is, moot in godagte gehou
word. Skrifinsig en verbondenheid aan die bebydenis van
die kerk is medebepalend tot die eie aard van ‘n bepaabde
gemeente.
9.3.4.4 Hlstorbese ldentbtett
Elko gemeente het sy goskiedenis, sy stone. Dit verskil
van die van ander gemeentes. God werk irnmers nie oral
dieselfde nie. in ‘n bepaalde gerneente be daar die spore
van sy ingryping, sy werk van genade en biefde wat so ‘n
gomeente uniek maak. Maar dan Is daar ook die
gomeente se ontstaansgeskiedenis, die historiose verboop
van sake, die invboed van predikante en gebeunbikhede.
Dit hot tot gevoig dat gemeentes binne dieselfde
geografiese gebled met ‘n mm of meer gelyktuldende
demografiese samostelbing hemelsbreed kan vorsklb. Om
‘n gomeente sinvob te bedien, moet sy stone gekon en
verstaan word.
9.3.4.5 Kerklbk-godsdbenstlge bdentltelt
Hoe die gomoente formeeb daaruit sien, gaan ook
onderling verskib, miskien nb op die oog af nie maar tog
web in eon of andor mate. Strukture soos kerkrade, wyko,
ensovoorts is mm of moor darem gerneonskaplik binne
die NG Kerk. Tog funksioneer ebkeen anders, is daar
kante en prosesso werksaam en hot elk dus ‘n eie
identitiet. Ook die verband met die kerkverband kom hier
ter sprake die nakom van finansiêbe verpbigtinge tot die
sinode is ‘n groot voorboebd van hoe gemeentes kan
verskll. Sommige weier, ander is traag, terwyl ander
weer hubbe vorpligtingo sonder klagtes nakom.
-

9.3.4.6 Kubturebe bdentltebt
Kulturebe differensiasie lower ook ‘n bydrae tot die unieke
aard van elke gomeonte. Nie albeen is dit ‘n saak van
vobkskulturo nio, maar binne ‘n vobksgroep is daar tog ook
web nie net ooreonkomste nb, maar ook verskibbe. Taab,
pobitioke sioninge, kulturebe waardes, ensovoorts van
lidmate dra by tot die ole aard van gerneentes.
9.3.4.7 Bedlenbngsldentbtebt
*

1 lnvboed van die predikant

Vanweö die groot invboed van die predikant op ‘n
gerneento, is daar ook ‘n verskib van gemeento tot
gerneento vanwoö die oiesoortigheid van elk so
bodiening. Die geestelike en psigiese kbimaat binne ‘n
gerneente word stork dour horn bemnvboed en sells
bepaab. So stork kan sy rot woes en so goring die rob van
die gomeente dat dit maklik as ‘n “dominee-kerk” beskryf
kan word.
*

2 Pbek van die bedlenbngsfunksles

In die gemeente vind daar verskibbende bedieningo plaas.
In die erediens word God aanbid en gedien (biturgiese
funksie) sowel as die Woord verkondig (kerugmatiese
funksie). bn die katogese en abgemene onderrig en
toerusting van die lidmate het ons die didaktiese funksie.
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Die onderlinge sorg boskryf die pastorale funksie.
Wanneer lidmate op eon of ander wyse met mekaar
verkeer, hot ons die koinoniale of gemeenskapsfunksie.
Die dien en versorging van mekaar hoot die diakonale
funksie. In sy getuienis na buite beleef die gemeente sy
getuienisfunksie. En wanrieer hy met sy ordereëlings
en die bestuur besig is, vervul die gemeonte sy
kubernetioê funksie. Bo en behalwe hierdie funksies is
daar in gemeentes ook gawebedieninge. Hoe hierdie
onderskeie funksies hanteer word, spel uiteindelik in
elke gomeente sy ole unieke aard uit.
9.3.5 Samevattend
Gemeentes verskil van mekaar vanweö baie
verskiUende redes. Om reg to laat geskied aan hierdie
oie unieke aard, moot gemeentes elkeen vo!gons sy eie
behoeftos bearbei word. Gemeentes is soos mense nie
stokke in blokke nie. God work immers op sy eie manier
anders met elke individu en daarom ook olke
gomeente. Die work in die gemoento kan net baat by
so ‘n benadering.
9.4 AANBEVELINGS
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10.3.1.2 Die stelsel van gemoentegrense (parogiale
stelsel) word toruggevoer na die staatsadministrasie van
die Romoine. Hulle hot stede onderverdeel in parogieè.
Daardeur is die administrasie en invordering van belasting vergomaklik.
10.3.1.3 Toe die Christolike kerk na die bokering van
Konstantyn staatskerk geword hot, hot die kerk heel
gemaklik dieselfde parogie-indeling oorgeneem. Aan die
hoof van ‘n stad was ‘n biskop en die bisdom is volgons
die staat se parogieë ingedeel met ‘n priester wat elkeen
bedien. Dit hot die voordeel gehad dat so ‘n parogie
doeglik bedien kon word en dat die priostor deeglike sorg
aan olke Iidmaat kon gee.
10.3.1.4 Later ontwikkel hierdie gerieflikheidsreëling in ‘n
parogiedwang. Lidmate mag slegs hulle voorregte binne
die bepaalde parogie geniet en die priester word beperk
tot die bediening van sy eie parogie.
10.3.1.5 Die reformatore noom die stelsel by die Roomse
Kork oor en so word dit deel van die gereformeorde
tradisie. Uiteindelik word ons kerkreg rondom lid
maatskap en die ordening van gemeentestrukture op die
lees geskoei.

9.4.1 DIe Slnode erken dot elke gemeente ‘n ale aard hot.
10.3.2 Gemeentegrense hot voordele
9.4.2 DIe Sinode moedlg gemeentes aan om toenemend hierdle
ole eard In hulle bedlenlngstyl en -model In ag to neem, sondor
om hulle karakter as gereformeerde (“NG”) kerk prys te gee.

10. GEMEENTEGRENSE
10.1 Opdrag
Die Sinode hot in 1990 besluit: “Die Algemene Sinode
gee opdrag aan die AKAE (AKG) om ‘n omvattende
ondersoek te doen na die wenslikheid daarvan dat
aanpassings gedoen word aan die huidige stelsel
waarvolgens gemeentegrense gereol word.”
10.2 Werkwyse
Die studiekommissie het die volgende bronne gobruik:
10.2.1 Die gegewens in die verslag aan die Algemene
Sinodo 1990 (Agenda 1990: bI 394: 4.3)
10.2.2 Stukke wat dour ‘n studiekomitee van die OVS
opgestol is.
10.2.3 Die voorlegging van die Sinode van Noord
Transvaal

Alhoewel die parogiale stelsel nie op Skrifgronde
aanspraak kan maak nie, betoken dit nie dat dit slog is
nie. (Trouens, die Skrif skryf geen bepaalde vorm van
afgrensing van gemeentes voor nie.) Die parogie hot
bale groot voordele wat die kerk nie kan bekostig om prys
to gee nb.
Die volgende voordele is waarskynlik die bolangriksto:
10.3.2.1 Die verantwoordelikheidsgebied van die kerkraad
is duidelik afgegrens. Indien ‘n Iidmaat van die Nod
Goref Kerk by onigo adres intrek, is daar goon
onduidelikheid oor watter gomoento en korkraad
verantwoordolik is vir die bodioning van so ‘n Iidmaat nie.
Selfs die rooping tot sending en diens van barmhartighoid
is primer die van die gomeento binne wie so grense die
arbeidsveld val.
10.3.2.2 Die hole land word sistomaties gedok. Daar is
goon gobied wat “tussen gomeentes dour val” nie. Elke
gemeente weot presios hoe sy verantwoordelik
hoidsgobiod tussen hom en sy bure afgegrens is.
10.3.2.3 Die stelsel bevordor gooio ordo in die kork

10.3 Bevlndlnge
10.3.1 Herkoms van gemeentegrense
10.3.1.1 Ons kerkreg en gomeentestrukture gaan
daarvan uit dat ‘n lidmaat binne duidelike omskrowe
geografiese grense woon en slogs daar sy kerkllke regte
en voorregte kan uitoefen. Hierdie roöling is so doel
van ons gereformoorde tradisie dat die indruk kan
bestaan dat dit ‘n Bybelse herkoms hot. Dit is egtor nie
so nie.

10.3.2.4 In kerko wat nie parogiaal goorden is nie,
bestaan die gevaar dat Iidmate hullo storker aan die
Ieraar bind as aan die gomoonte. Die parogiale stolsol
work dit in ‘n groot mate tee.
10.3.2.5 Die korkraad word gokies uit die gebied vir die
monse van die gobied. Indeling van wyke is maklikor en
kerkraadslede kan moontlik betor sorg dra vir menso wat
geografies omlyn is.
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10.3.2.6. Die bediening binne die verband van ‘n parogie
maak dit makliker om van vervreemding bewus te woes
en daaraan aandag to gee. In ‘n nie-parogiale stelsel
kan mense makliker geruisloos verdwyn.

as met hullo goografiese voorgeskrowe gornoonto. Dit loi
dikwols tot groot ongolukkigheid. Tallo sulke lidmate leef
‘onwottig’ in die buurgemoento moo, maar mag nie
behoorlik deoi van dio gomoonto word nie.

10.3.2.7 Die parogie veroorsaak dat lidmate van die
gemoento geografies nader aan mekaar is en daarom
waarskynhik makliker tot ‘n hegte oenheid saamgosnoer
kan word. Dit kan ook die gevoel van ~te behoort” by
die gomeente versterk.

10.3.5 ‘n Opiossing?

10.3.3 Gemeentegrense bet ook nadele.
Gomoentegronso hot nie net voordele nio. Sommigo
van die belangrikste nadelo is die volgende:
10.3.3.1 Dit bevorder die gevaar dat die kerk in ‘n
volkskerk kan ontaard. Lidmaatskap kan gaandeweg
moor berus op die adros van ‘n porsoon, sy historieso
bolydenisaflegging van jaro tevore en die foit dat die
kerkraad van die gemeente ‘n bewys van lidmaatskap
vir hom aangovra hot, sonder dat hy ‘n bepaalde
wilskouse uitgeoefon hot om lidmaat van die gemoente
to woes. Dit hot ‘n nadelige effek op die lidmaat so
verbintenis aan die gemoente, sy motivering om moe to
leef en sy bereidheid om horn aan die gomeento so
opsig te onderworp.
10.3.3.2 Dit gebeur dikwels dat middestadsgemeentes
dour die arbeid rnense wat vorvroemd was, boroik, hulle
kom tot bokoring en word leidende korkraadsledo.
Wannoer sulke mense dan van woonpiek verander, trek
hulie buite die grenso van die gemoonto. Die gomeente
wat hullo vorlaat, hot dikwels ‘n groot tekort aan
kerkraadslede en kan nie bekostig om hullo to verloor
nie en die lidrnaat voel horn dikwels ontuis in die
andersoortige nuwo voorstodoliko gemeonte. Parogie
dwang maak dit egter haas onmoontlik om die situasio
to bereddor.
10.3.3.3 Middestadsgemeentes ervaar al moor dat die
tradisionele
geografiese
grense
nie
in
die
middestadsituasio work nie. Gomeentos is goografies
so klein on lidmate hot soveel kerke orn uit to kios, dat
hulle gomaklik na die kerk van hulle keuse gaan. Die
gomoente waar hulle eintlik hoort, kan hulle nie bedien
nie en die gemoonto wat hulle uit vrye keuse na toe
gaan, mag hulle nio bedien nio.
10.3.3.4 Dit gobeur al moor dat gemeontes nio identiose
bedieningspatrone hot nie sonder om hulle wosenlike
“NG karakter” prys to gee. Dit gobeur dikwels dat ‘n
lidmaat (bona fide) moor aanklank vind by ‘n bepaalde
bedieningspatroon en homseif en sy gawes daar beter
dionsbaar sal kan maak. Vanweë parogiedwang is dit
haas onmoontlik om daarvoor voorsiening to maak.

10.3.5.1 Die AKG is daarvan oortuig dat dit nodig is om ‘n
reeling to trof waarin die voordeie van die perogie behou
word en die nadeie oorbrug word. Dit is bolangrik dat ‘n
kerkraad so verantwoordelikheidsgebiod steeds in ‘n
parogie afgegrens moot word. Hy bly binno daardio
grense verantwoordeiik vir allo lidmato van die Ned Geref
Kork. Die geografiese bogrensing van gorneentes bly dus
die gangbaro wyso waarop gemoontes gestrukturoor
word.
10.3.5.2 Lidmaatskap van die gemeento word ogter nie
beperk tot persono binno die grenso van die gemeonto
nie. Persone wat so verkies kan, met verlof van die
kerkraad van die gomeonto waar hulle woon, aansoek
doen om Iidmaatskap. Die voorwaardo is dat die twoo
betrokke korkrade albei op so ‘n wyse by die reeling
betrokko sal woes dat daar goon onduidelikheicl is oor wie
uiteindeiik vir die iidmaat verantwoordellkheid aanvaar
nie. As die verlof van die kerkraad van die geografiese
tuisgemoente vereis word, sal dit ook verhinder dat
lidmate opsig of tughandelinge kan ontduik dour na ‘n
buurgemeente oor to gaan.
10.3.5.3 Die gomeonto wat die lidmaat van buito die
grense ontvang, aanvaar voile vorantwoordolikheicl vir
hom/haar.
10.4 AANBEVEUNGS

4/ %D

10.4.1 Die Sinode handhaaf die parogie as die normeie wyse
waarop gemeentes gestruktureer word.
10.4.2 Die SInode etten dat dear bone tide redes ken woes
waarom lidmate verkies om by ‘n ander gemeente as die
geografiese gemeente in to skakei en bepeaI dat sulke
ultsonderlngsmaatreäls op ‘n ordelike wyse moat geskied.
10.4.3 Die voigende dien as rigiyn vir die ordeilke oordrag van
iidrnaatskap oor gemeentegrense been:
10.4.3.1 ‘n Lidrnaat wet vorkies orn by ‘n ender gerneente in to
skekei, vra skrifteiik veriof daartoe eon by die kerkraad van die
gemeente wear hy woon.

-

10.3.3.5 By die afstig van gemeentos word gronse
dikwoIs getrek om to vorseker dat albei gemeentos
genoeg lidmate bet orn selfstandig to kan bostaan. Dit
bring soms moe dat grense lidmate dwing om
erodionsto by te woon in ‘n kerkgebou wat veol verder
as die van die bure is. Veral mense wat so op ‘n grens
woon, ervaar dikwols dat hullo veel moor deol van die
gomeenskap met hulle bure in die ander gernoonte is,

10.4.3.2 indian die kerkraad tevrede is met die bone tide van die
versoek, gee by skrifteiik veriof eon die iidmaet am by ‘n ander
gemeente aansoek te doen om dear iidrnaat to word.
10.4.3.3 Die iidmeat doen met vooriegging van die skrifteiike
venal van sy gemeente, aensoek om iidrnaatskep by die ander
gemeente.
10.4.3.4 Die ender gemeente oorweeg die eansoek en vergewls
horn van die iidrneat so motivering en bereidheid am voliedig by
die gemeente in te skekei en sy verantwoordelikhede as lidmeat
ne to kom, asook sy bereidheid am horn eon die opsig en tug van
die gemeente te onderwerp. Die gemeente is nie verpiig am so
‘n aansoek to aanvaar nb.
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10.4.3.5 indien iaasgenoemde kerkraad besiult om die iidmaat
wel to aanvaar, stel by die oorspronklike gerneente skriftellk
daarvan In kennis dat by die aansoek aanvaar bet en dot hy, by
ontvengs van die iidmaat so attestaatlbewys van iidmaatskap,
voile verantwoordaiikheid vir die ildmaat so versorging sal
aanvaar.
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11.4.3 DIe Sinode versoek die AKG om In samewerking met
Bybelkor to verseker dat genoegsame en geskikte materiaal
beskikbaar is yin gebrulk in die toerustlng van belydende lidmate.

12. ANDERTAUGE GEMEENTES
12.1 Opdrag

10.4.4 Wear omstandlghede dit vereis (coos by in die
middested), en die bogenoemde re~iings nb toereikend Is nie,
meg ‘n ring/ringe die grense tussen eangrensende gemeentes
op huile versoek ophef.

Die AKG hot ‘n staande opdrag om aandag te gee aan
die nie-Afrikaanssprekende gemeentos.
12.2 Werkwyse

11. UDMAAflOERUST~NG
11.1 Opdrag

Afgevaardigdes van al die nie-Afnikaanssprokende go
rneentes hou jaarliks ‘n konferonsie on die voorsitter en
skriba van die AKG woon dit by.

Die AKG hot die verantwoordelikheid vir deuriopende
lidmaattoerusting.

12.3 Bevindinge

11.2 Werkwyse
‘n Studiekommissie van die AKG hanteer die saak.
11.3 ~evindlnge
11.3.1
Toerustirig word dikwels siegs op die
verstandeiike (kognitiewe) gong, terwyl die wil en
vaardigheid (konatiewe) en die ernosionoie (affektiewe)
agterwee biy.
11.3.2 Bekende kursusse word as “tower-kursusse”
uitgewys wat alle toerustingsprobieme moot opios en
dan slaag die aanbieding daarvan nie. Daardeur word
‘n negatiewe houding by leraars en gemeentebede
teenoor kursusse gekweek.
11.3.3 Toerusting van volwassenes hot bepaaide
probbeme, oa tyd, vrees, vorige ervarings, motivering en
so moor.
11.3.4 Toerusting vereis ‘n bepaaide geesteliko klimaat,
onderiinge verhoudings, geloofsvolwassenheid, dissipel
skap en diensgerigtheid.
11.3.5 Lidmate leer nie net wanneer feite oorgedra word
nie. Die beersikius is eers voltooi wannneer die Iidmaat
dit wat hy geleer hot, kan implementeer.
11.3.6 Die toeruster moot in besondere sin ‘n
dienskneggestalte aanneern, as ‘n “model” vir sy
leerlinge optree en ‘n verhouding van Iiefde tussen horn
en sy ioeriinge kweek. Paulus b~veel die ieerstyl aan by
Timoteus (1 Tim 4:11-16) en Titus (Titus 2:2-5)
11.4 AANBEVEUNGS
11.4.1 DIe Aigemene Slnode besiult dat die werkterreln van die
toerustlng van beiydende iidmate by die Aigemene Kommissie
yin Gemeentebediening tuishoort.
11.4.2 Die Sinode dra dit eon die AKG op em horn daarvoor te
beywer dat hierdle belangrlke werk op ails vlakke en terreine
van die kerklike iewe op ‘n sistematiese en deuriopende wyse
aandag kry.

12.3.1 Daar is tans 6 volwaardige Engeistalige gemeentes
tw Andrew Murray in Johannesburg, Pretoria, Bloom
fontein, Durban, Cape Peninsula Reformed Church en
Harare. Die Engeistalige gemeente Goldfields (in die
OVS Goudveid) hot uit die kerkvenband getree. in
Windhoek, Secunda en Qos-Londen funksioneer
Engelstalige wyke in die Afnikaanstalige gemeentes
12.3.2 ‘n Gemeente vir Nederiandsprekendes funksioneer
in Pretoria.
12.3.3 Die totaie gotal belydende lidmate in die
andertaiige gemeentes is 1561 en hot in die afgelope jaar
met 6% toegeneom. Die dooplidmate hot met 10,5%
toegeneem na 663.
12.3.4
Portugeessprekende gerneentos bestaan
Vanderbljipark, Pretoria, Johannesburg en Pomfret.

in

12.3.5 Tion ieraars is voityds besig met die andertalige
bediening, asook vyf doeltydse leraans en twee geesteiike
werkers.
12.3.6 Die andertalige gemeentes ervaar problerne met
sekore sake en hot ‘n aantai versoeke aan die AKG
deurgestuur. Die versoeke wat die aandag van die
Algomene Siriode vra, word in die volgende punto
uiteongesit.
12.3.7 Verhouding tot sinodes en sinodaie kommissies
12.3.7.1 Daar is met waardering kennis geneem van die
Algemene Sinode se voontgosotto ondersteuning van die
nie-Afrikaanssprekende gemeentes oor baie jare, soos
weergegee in die besluite on verteenwoordiging van die
AKG in die vergadering.
12.3.7.2 Dit is met leedwese dat kennis geneem is dat die
kommunikasie on
samewerking tussen sommige
gemeentes en sommige sinodale kommissies vir
Gemeentebediening afgeneem hot en in sommige gevalle
afgebreek hot.
12.3.7.3 Die AKG hot dus die volgonde gedoen:
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*

1

Roep die sinodale kommissies vir Gemeente

bodiening op om in die moeilike tye nie die gemoentes
in die steek to laat nie.
*

2 Versook die sinodale kommissies vir Gomeente

bediening om (dour prodikante in sinodalo dions, of
ander verteenwoordigers) waar moontlik, die jaarlike
konferensie van nio-Afrikaanssprekende gemeentes by
to woon.
*

3 Doen ‘n beroep op sinodale kommissies vir Sending

en Evangelisasio om ‘n strategie uit to work
waarvolgens die kork in samowerking met die
nie-Afrikaanso gomeontos ‘n evangeliseringsaksie kan
loods, voral waar die gemeentos ‘n gebrekkige groei
toon. ‘n Boroop word godoon op Afrikaanso gemeentes
om workers aan jong nie-Afrikaanse gemeentes
beskikbaar to stel vir evangelisasie-uitreiking.
12.3.8 Lidmate uit Afrikaanso gomoontos wat by
Engelse gemeentes aansluit
12.3.8.1 Daar is kennis geneem van ‘n toenemendo
aantal Afrikaanssprekende porsono wat aansoek doen
om lidmaatskap van Engelssprekende gemeentes.
Hierdie porsone, van wie sommige kontak met die
Engelse lewenswyse gehad hot, on andor, vind dit
moeilik om hulle godsdienstigo oortuigings uit to leef in
tradislonele Afrikaanssprekonde gemeentes. Sommige
voel moor tuis in die nie-Afrikaanssprekende gomeentos.
12.3.8.2 Die AKG is oortuig dat hiordie saak nie negatief
gosien moot word nie. Dit moot nie gesien word as ‘n
gorieflikheidsaak nie, maar veeleer as ‘n weerspieêling
van ‘n groeiendo diversifikasie tusson die Afrikaans
sprekendes.
Dit sou kontra-produktief woes om sodanige porsone te
verhinder om lidmate van dio Engelstalige kerk to word
dour op rigiede wyso die beginsel van kulturele grense
op to hou. Dit is die oortuiging van die kommissie dat
indien sodanige lidmate verhinder word om lode van die
Engolstalige gemeente to word, hulle nie na die
Afrikaanstalige gemoente sal terugkeer nie, maar
verlore sal woos vir die kerk.

Tydens die hantering van sake hot dit geblyk dat daar by
sommige ringe/sinodale kommissies/sinodes verwarring
bestaan oor die kokrogtolike posisie van die andertalige
Ned Geref gemeentes. Hierdie verwarring bestaan ten
opsigte van:
12.3.9.1 die moontlikheid dat hierdie gemeentes eensydig
(dit wil sé sonder instemming) van die betrokke kerkraad
ontbind kan word, in teonstelling met die bepalinge van
die Kerkorde wat geld vir ander gomeentes van die Ned
Geref Kerk;
12.3.9.2 die gedagte
BOOS blykbaar dour sommige
gekoester
dat hierdie gemeentes, anders as ander
gemeentes van die Ned Geref Kerk, nie vollodige
gemeentes is nie;
-

-

12.3.9.3 die opvatting dat hierdie gemeentes nie elk ‘n
regspersoon in eie reg is nie, en dat hulle bestaan en
regte daarom eensydig (dit wil sé, sonder instemming van
die kerkraad) opgohef kan word.
Die raad van die Algomene Rogskommissie is dringend
nodig om hierdie onsekerheid en die hieruit voorvloeiend
verskille uit die weg te ruim.
12.3.10 Bearbeiding in Engels
Die Engolsprekende gemeontes versoek Afrikaans
sprekende gemoentes om Engelsprekonde persone wat
in hullo gemeentes woon, in Engels te bedien. Die
persone kan moontlik om geografiese redes nie by die
Engelssprekende gemeentos inskakei nie. Dit kan
moontlik gedoen word deur die skepping van andertalige
wyke in die gemeento.
12.3.11 Daar is ‘n behoefte aan ‘n Engeise vertaling van
die Kerkorde.
12.3.12 Die Engeistalige gemoentes hot ‘n versoek gong
tot die AKG dat lidmate wat reeds belydenis van geloof
afgele hot, toegelaat mag word om hulle geloof te
herbevestig by ‘n oponbaro erediens, met gebruikmaking
van ‘n formulier.
12.4 AANBEVEUNGS

12.3.8.3 Aan die ander kant wil die AKG wys op baie
Afrikaanssprekendes wat, nadat hulle ‘n tydlank in die
Engolstalige gemeente vertoef het, terugkeer na die
Afrikaanstalige gemeentos.
12.3.8.4 Die AKG is van oordeel:
*

1

Dat die Engelstalige gemoentes aanvaar word as

die geestelike tuiste vir diegene in 12.3.8.1 genoem
*

2 Dat, as ‘n ordelike reöling, die lode alleen aanvaar

word in die Engelstalige gemeentos, indien hullo solf die
toostemming van hulle oio gemeento verkry hot vir die
oorplasing na die Engelstalige gemeente.
12.3.9 Kerkregtelike posisie van die andertalige NG
gemeentes

12.4.1 DIe Aigemeno Sinode roep alie sinodale kommissies vir
Gemeentobediening op em In hlerdie moeiilko tye wear
kommunikasle en sameworklng tussen Engeistailge gemeenios
en sinodalo kommissles afgeneem hot, dIe gemeentos nb in die
steok to bat nb.
12.4.2 Die Aigemene Sinode versoek die sinodabe kommissbes
vir Gemeontebedbening em dour prodikante in sinodale dbens (of
andor verteenwoordigors) wear moontlik die Jaariikse
konferensle van nbe-Afrikaanssprekende gemeentos by to woon.
12.4.3 Die Aigemene Sinode doon ‘n beroep op sinodaio
kommissies vir Sending on Evangoilsasbe em ‘n strategio seam
met Afrikaanssprokendo gemoontos uit to work om ‘n
evangebiseringsaksle to boods sodat nbo-Afrikaanssprekonde
gemeentos ‘n grool ken toon. Afrikaanssprekendo gomeentes
word opgeroep om werkkragte beskikbaar to stoi vir die
Evangeiisasie-Uitrelk.
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12.4.4 Die Aigemene Sinode aanvaar dat ‘n eantal
Afrikaanssprekende lidmate hulle agv persoonhike redes meer
tuls voel in die Engelssprekende gemeente en aanvaar dat die
Engeistailge gemeentes ‘n gesklkte tuiste vir diesulkes is, en
dat so ‘n reeling aanvaar word slegs as die lidmate die
toestemming van hulls ale kerkrade verkiy hat.
12.4.5 Die Aigemene Sinode beklemtoon die felt dat
andertailge gemeentes ‘n gemeente in ale reg Is, ai Is hulle
ildmete mm en al ontvang hulle huip ult slnodale fondse, en
doen ‘n beroep op rlnge, sinodale kommlssles en sinodes om
nie die andertaflge gemeentes eansydlg to oniblnd nie.
12.4.6 DIe Aigemene Slnode doen ‘n beroep op die
Afrikaanssprekende gemeentes em Engelssprekende persone
in Engels te bedlen en huila desnoods as ‘n Engeissprekende
wyk by die gemeente In te skakeL
12.4.7 DIe Algemene Sinode gee verb! aan die AKG om die
Kerkorde in Engels te vertaal sodm dit gereed is.
12.4.8 Die Aigemene Sinode dra dit aan die AKG op am ‘n
studle te meek van die beglnsei van Herbevestiging van Geboof
en aan die voigende Sinode versiag to doen.

moot word. Die BKNT sal dus ‘n ekumeniese Iiggaam
moot word. ‘n Ad hoc-kommissie is tans besig met ‘n
studio om die BKNT tot ‘n sinvolbe ekumeniese bediening
te bogoioi.
13.3.7 ISWEN is bosig met ‘n omvattende studio van
Nywerheldbedlenlng In die algemeen en sal aan AKSE
verslag doon.
13.3.8 Die BKNT word dus nou ‘n subkommissie van die
AKSE on die ooreonstemmendo kommissies van sinodes
sal ook as subkommissies van die SKSE’s funksioneer.
13.3.9 Die herstnukturoning van die vonige Vervoerdienste
na die huidige openbare maatskappy, Transnet, hot die
BKNT
ingrypend
geraak.
Rasionalisasie
van
Transnet-personeel hot meegobring dat die bydraers, wat
die finansiëbe onderbou van die BKNT gevorm het,
drasties vorminder hot. Dit hot ornstigo finansiöle
implikasies vir die tookomstige voortsetting van die work
van die BKNT. Verskeie BKNT-personeelbede moos
reeds diens verlaat as gevoig van ‘n gebrek aan
befondsing.
13.3.10 Die BKNT rig die volgende vorsoeko aan die
Algemene Sinode ten opsigte van Nywerheidsbediening
gong op Transnet om:

13. NYWERHEDDSBED~ENIING
13.1 Opdrag
Die AKG hot deurbopend die opclrag gehad om
Nyworhoidbediening, veral die gong op Transnot, to
hanteer.
13.2 Werkwyse
‘n Subkommissie
verantwoordelik.

*1. die begnip Nywerheidsbediening te vervang van
Arbeidsbediening
*2. Arbeidsbediening doelmatig uit te brei na ‘n wyer
gebied as Transnet.
*3

van

die

AKG

was

hiervoor

okumeniese werksaamheid goorganiseer word en daanin
moe te work.
*4• ‘n beroep te doen op die venskillende sinodes om

13.3 Bevindinge
13.3.1 Na afloop van die Sinodo in 1990, by
rasionalisering van die Kommissie vir Sending en
Kommissio yin Ampsbediening en Evangelisasie,
ooreengekom dat Nywenheidbediening gong
Transnot nb meer ‘n werksaamheid van die AKG
woes nie, maan web van die AKSE.

toestomming to venbeen dat Anbeidsbediening as ‘n

die
die
is
op
sal

Arboidsbediening to inisieer waar dit nog nie bestaan nie
on dit verder to bevorder waar dit reeds bestaan.
*5• ‘n Iaatstuk wat ‘n uiteensotting gee van die modus
operandi in ontvangs to neem.
13.4 AANBEVEUNGS

13.3.2 Nywerheidbediening in die algemeen is ewe eons
na die AKSE oorgedra.

13.4.1 Die Algemene SInode keur goed dat Nywerheldsbedbening
In die toekoms ‘n werksaamheld van AKSE sal wees.

13.3.3 Die AKG behou tor wille van skakeling een
vonteenwoordiger
in die
Breë Kommissio yin
Nywerheidsbediening gong op Transnet (BKNT).

13.4.2 Die Algemene Slnode keur good dat:

13.3.4 Die AKG word in die lntenkerklike Kommissie vir
Nywerheidsbodiening ook dour eon lid vorteenwoordig.

13.4.2.1 die begrip Nywerheidsbedionbng vervang word met
Arbeldsbedbonlng
13.4.2.2 Arbeidsbedlening doelmatig ultgebrel word na ‘n wyer
gebied as Transnet.

13.3.5 Wat Transnet botrof, staan die lidmate wat daar
work in die oerste plok ondor die bedioning van die
plaasiike gomeente. Toerusting van die lidmato vind in
die gemoento plaas en is gong op die getuienis wat in
die worksituasie gelewen moot word.

13.4.2.3 toestemmlng venbeen word dat Arbeidsbedienlng as ‘n
ekumeniese werksaamhoId georganlseer word en daarin mae to
work.

13.3.6 Die ou Spoorwegbediening hot ontwikkel in ‘n
bediening in Transnot wat ekumenies aangepak sal

13.4.2.4 ‘n beroep gedoen word op die verskiibende slnodes am
Arbeldsbedioning te lnlsieer wear dit nog nie bestaan nb en dit
verder te bevorder wear dit reeds bestaan.
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13.4.2.5 ‘n iaatstuk In ontvangs geneem word.

15.3 Bevlndinge

14. KERKSP~EëL

15.3.1 Die rekords van 568 predikante en proponente is in
die databank opgeneem.

14.1 Opdrag
Die Aigemeno Sinodo hot bosluit dat ‘n verdore
wetenskapiike opname DV in 1993 onderneem sal word.
(Acta 90, bI 700, 3.5.5.)

15.3.2 Dit blyk dat die stelsel in die hg van die nuwe
beroepstelsel nie moor nodig is nie aangesien daar in die
afgelope twee jaar goon navraag na inligting van
proponente en beroepbare Ieraars by die AKG gedoen is
nie.

14.2 Werkwyse
15.4 AANBEVEUNG
Die AKG hot ‘n subkommissie vir Kerkspieêl IV benoem
bestaande uit di M Smuts, WJ Schoeman en GC Olivier
wat die opname gedoen hot.

Die Algemene Slnode staak die register van proponente en
beroepbare proponente.

14.3 ~evlndinge

16. ALGEMENE BED~EMNGSFONDS

14.3.1 Die opname is op dieseifde wyse goorganiseer as
die in 1989. Kommissies van die Algomeno Sinode kon
verdere vrae voorstel wat in die opname opgeneem is.

16.1 Opdrag

14.3.2 Vraelyste is opgestel vir saakgelastigdes,
kerkraadslede en predikante, asook ‘n wyksvraolys.
Gemeentes kon soos die vorige keer hulle eie
gegewens aanvra.

Die Aigomeno Bedieningsfonds is aanvankhik as
werksaamheid van die ASK gesien en die AKG-kantoor
hot die administrasie gedoen. Die ASK hot in Maart 1992
besluit om aiie beheer en administrasie van die fonds aan
die AKG oor te dra.
16.2 Werkwyse

14.3.3 Die respons was ongeveer 86%.
14.3.4 Die koste is beraam op R100 000, maar by die
skryf van die verslag is ahle uitbetalings nog nie gedoen
nie. Na verwagting sal die uiteindehike koste veel
minder as die beraamde bedrag wees.
14.3.5 Verwerking en voorberoiding van die pubhikasie is
op skedule en die finale versiag sal na verwagting teen
die einde van Mei 1994 beskikbaar woes. Kerkspieöi IV
word deur die AKG-kantoor versprei.
14.3.6 Kerkspioêl IV vorm ‘n skakel in die reeks om
nuttige vergelykings to tref.
14.4 AANBEVEUNGS
14.4.1 Die Algemene Sinode neem ‘n Iaatstuk met enkele
mededelings ult Kerkspieöl IV In behandeling en iaat ds ~
Smuts toe om enkele mededelings te doen.
14.4.2 DIe Slnode beslult om in 1997 wear ‘n wetenskapllke
opname te maak

15. DATABANK VAN PREDIKANTE
15.1 Opdrag
Die Aigemeno Sinodo hot dit aan die AKG opgodra om
name on besonderhode van werkloso gelegitimeerdes
asook predikante wat woens omstandighede beroop
baar gestel moot word, in ‘n register op to neom.
15.2 Werkwyse
Die AKG hot ‘n poging aangewend om alle predikante
so besonderhede to bekom en op ‘n rekenaar to plaas.

Die AKG hot ‘n subkommissie saamgestel, bestaande uit
di GC Ohivier, M Smuts en PSHF Strümpfer.
16.3. Bevindlnge
16.3.1 Die insameiing hot in 1993 die R1-miljoen-kerf
oorgesteek en 28 gemeentes is reeds uit die fonds
geheip om nuwe poste te skep. Die hulp aan 10
gemeentes is reeds afgehandel.
16.3.2 Van die oproep van die Algemene Sinode in 1990
dat eike gemeonte R2,00 per hidmaat per jaar moot
bydra, het mm tereg gekom. Indien elke gemeente R2,00
per hidmaat per jaar bygedra hot, sou 20 proponente per
jaar in work gepiaas kon word.
16.3.3 Die situasio van werkioso proponente vererger
jaarhiks aangosien die ooraanbod van proponente elke
jaar met 20-40 groei. Daar is na raming meer as 200
proponente wat op beroepe wag. Die meeste van huhie
het tydehike pastorale work, of werk voltyds in ‘n sekuiêre
beroep.
16.3.4 Die Kommissio vir die Algomene Bedieningfonds
hot intusson goedkeuring verleen aan ‘n proponent, prop
JV Cronjo, om op ‘n kommissiebasis gold vir die fonds in
te samel.
16.3.5 Intusson kan proponente wat in finansiöle nood
raak, by die fonds aansoek doen om huhp.
16.3.6 Die AKG hot die voigende onder die aandag van
die voornemende studonte gebring:
16.3.6.1 Dat persone wat geroepo voel om studio in die
teologie to doen, ook bereid moot woes om laer
verwagtinge van die bedioning (ten opsigte van ‘n
pastorie, motor, ens) to koester.
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16.3.6.2 Dat work en huip aan gemeentes oak as diens
aan die kerk beskou moot word.
16.3.6.3 Dat studente in die toekoms huileseif moot
voorberei dat huiie ook tentmakerbediening kan doen.
16.4 AAN~EVEUNG

Die AKG kry opdrag am die bevindinge van Kerkspieêl III
ten opsigte van predikanto en predikantsvroue verdor to
ondersoek en veral aandag to gee aan die opdrag van die
Sinodo van 1986 om ‘n studio te ioods oar die
roiverwagtinge, verantwoordoiikhede en taak van die
predikantsvrou (Acta 1986, bi 697). Versiag moot so gou
moontlik aan die ASK gedoen word vir verdere optrede
indien nodig.

Die Algemene Sinode doen weer eens ‘n beroep op alie
gemeentes cm R2,00 per Iidmaat per Jeer tot die Algemene
Bedlenlngsfonds te meek.

18.2 Werkwyse

17. HUWELOKSVERRYKDNG

Die opdrag is ongelukkig nie b~tyds dour die AKG
raakgesien nie met die gevoig dat die opname nio
gedoen is nie.

17.1 Opdrag
18.3 Bevindinge
Die Aigemene Sinode versoek die betrokke kommissies
van die Sinode wat met hierdie sake (huweiiksverryking)
werk, om so gou moontlik die nodige programme en
kursusse voor to berei en aan die kerk beskikbaar to stel.
17.2 Werkwyse
Die AKG bet ‘n studiekommissie vir huwoliksverryking
benoem.

‘n Afsondoriike opname by iidmate oar huile houding on
verwagtingo teenoor predikante en predikantsvroue sal
gomaak moet word. Dit kon nio in Kerkspieëi iv
opgeneem word nie, omdat Kerkspieêl-vraelyste nie deur
gemeenteiede voitooi word nie. ‘n Wotonskapliko
steekproef van gomeentelodo sal bepaal moot word vir so
‘n opnamo.
18.4 AANBEVEUNG

17.3 Bevindlnge
Die Sinode herheal die opdrag aen die AKG.
17.3.1
Die AKG hot saamgowork met die ad
hoc-kommissie vir Gosinsbodiening en bring in die
verband die nuwe huweliksverrykingsmoduie van die
kerk so 1994-gesinsjaarpakket onder aandag van die
Sinodo. (Die kursus sluit ook ‘n iys van ander bruikbaro
programme in).

19. STOLTE, MED~TASOE EN GEBED TYDENS
S~NODE
19.1 Opdrag
Die Sinode besiuit om:

17.3.2 Die AKG is van oordeel dat die benadering wat
met die kursus gevoig is en waardeur huweiiksverryking
binne die raamwork van ‘n totale gesinsbedienning
hanteer word, ‘n belangrike winspunt van die betrokko
kursus is.
17.3.3 Die AKG is wel van oordeeI dat daar steeds
voortgegaan moot word met die ontwikkeiing en
akkroditering van programme en materiaai vanuit die
perspektief van ‘n gemntegreorde gesinsbediening.
17.3.4 Die AKG bovoei ook graag die verskoidenheid
predikantekursusse in huweliks- en gesinsbediening,
wat dour die verskiiiende teologiose fakuiteite en bulb
sentra vir voortgesette teoiogiese opieiding ontwikkei is,
stork aan.
17.3.5
Die AKG bring weer die fonds vir
huweiiksverryking van predikante-pare onder aandag
van predikanto. Die fends kan oak aangewend word vir
die verryking van predikantsgesinne.
Sinodale
kommissies vir Gemeentebodiening kan vir hierdie
toekennings by die AKG aansook doen.

18. ROLVERWAGTINGS
KANTSVROU
18.1 Opdrag

VAN

D~E

1. by die ASK aan to beveel om by die reëlings van die
voigende Aigemeno Sinode voidoende tyd tydens sittings
in to ruim vir afsondering, stiiword en meditasie met die
oog op goestolike verdieping en Godgewilde besluit
neming;
2. by die sinodes van die Ned Geref Kork aan to boveel
om voldoonde tyd/geieenthede to skop tydons sinode
sitting,
ringsittings,
broodorkringe
en
spesiale
gebeonthede vir afsondering, stitword en meditasie met
die oog op geesteiike vordieping en vrugbaro bediening in
die kerk. (Acta 1990, bi 635)
19.2 Werkwyse
Die AKG so dagbestuur hot die saak hanteer nadat die
skriba van die ASK so vorsook het.
19.3 Bevlndinge
Die AKG het reeds aanbeveiings in verband met hierdie
saak aan die Algomeno Kommissio vir die Agenda
deurgegee.

PREDO~
20. OMRU~UNG VAN STANDPLASE
20.1. Opdrag
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Die versoek is van die AJK ontvang met die oog op ‘n
inset van AKG.

22.3 Bevlndinge
Die sake wat hanteer is, is die volgende:

20.2 Warkwyse
22.3.1 Maatskappy vir immigrasle
Die AKG het die saak hanteer.
20.3 BevIndinge
20.3.1 In die huidige situasie van mm vakatures en baie
predikante wat beskikbaar is, kry leraars nie die
geleentheid om van gemeente te verander om
sodoende met nuwe visie en entoesiasme in ‘n ander
gemeente te begin nie.
20.3.2 Mm ieraars slaag daarin om na ‘n lang dienstyd in
‘n gemeente ‘n nuwe dimensie in sy bediening te
ontwikkel.
20.3.3 Die AKG het verneem dat die saak dour die ARK
hanteer is en per beskrywingspunt van die AJK voor die
Sinode gebring gaan word.

21. OORPLAS~NG VAN UDMAATSKAP

Die AKG woon jaarliks die verslagvergadering van die Ml
by. Etlike ander kommissies van die Algemene Sinode
en sinodes is ook teenwoordig. Die botrokkenheid spruit
voort uit die era toe immigrante as objekte yir
evangelisasie gesien is. Daar sal waa~rskyniik in die
toekoms minder immigrasie na Suid-Afrika piáasvind. Die
AKG oordeel dat net eon persoon uit die kerk die
vergadering hoef by te woon, en wel uit die ASK of die
AKSE. Die AKG kan dus sy verteenwoordiging laat
verval.
22.3.2 Skakellng met AKSE
Intensiewe skakeling met AKSE hot in die afgelope 4 jaar
plaasgevind, veral met die oog op die “oordrag” van
evangelisasie. Die AKSE doen volledig versiag oor die
verdeling van die work van die kerk in ‘n bediening na
binne (Gemeentebediening) en ‘n bediening na buite
(Sendingbediening) Die AKG ondersteun die standpunt.

21.1 Opdrag
22.3.3 Campus Crusade for Christ
Die Aigemene Sinode het besluit dat die voigende
aanbeveling torugverwys word na AKG om in oorleg met
ARK en AKLAS die Sinode in 1994 te dien met ‘n
voorstel in hierdie verband: “Die Aigemene Sinode
besiuit dat oordrag van Iidmaatskap 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.”
21.2 Werkwyse
Die AKG het in gesprek met lede van AKLAS die saak
hanteer.

Die antwoord van die Sinode, soos aan die AKG opgedra,
is voorberei en aan die ASK voorsien.
22.3.4 RegIement en Kandieiding
Die AKG sal, nadat die Sinode uitsluitsel gegee hot oor
die werksterreine van die kommissies vir Gemeente
bediening en Sending, aandag gee aan sy reglement en
‘n Handleiding vir Gemeentebediening vir kerkrade en die
verskillende aksies opstel.
22.3.5 Buitelandse Bedlening

Die AKG versoek dat die opdrag herhaai word.

Die Ned Geref Kerk is intensief betrokke by die bediening
van Suid-Afrikaners in die buiteland en ondersteun die
work finansieël. Volgens ooreenkoms bemoei die AKG
horn slegs met die beleidsaspekte van die work en word
die bediening dour die Sinode van Noord-Transvaal
gereël. Bediening in die buiteland sal in die toekoms
heelwat verander. ‘n Raad vir Christelike Godsdienstige
Bodiening aan Christene in die buiteland is gestig ‘n Art
21 -rnaatskappy. Die staat sal sy aarideel in die bediening
waarskynlik inkort.

22. ANDER SAKE WAT DEUR AKG HANTEER ~S

22.3.6 Llteratuurkommlssie

22.1 Opdrag

Die AKG het ‘n subkomrnissie wat saam met die kerk se
media-kommissie verantwoordelik is vir die opstelling van
Pinksteronderwerpe en onderwerpe vir die Week van
Gebed. Die AKG betaal aan die opstellers ‘n honorarium.

21.3 Bevindinge
Die AKG het verneem dat AKLAS nie tot ‘n finale
standpunt kon kom nie en is oortuig dat die saak
verdere besinning vra.
21.4 AANBEVEL.ING

Die AKG doen op sy werksterrein sekere ondersoeke en
tree op sonder dat die sake breedvoerig aan die
Algemene Sinode voorgelé hoef te word.
22.2 Werkwyse
Die sake word hanteer deur die dagbestuur of studie- of
subkomm issies.

-

Die~ literatuurkomrnissie sal in die toekorns met die voile
steun van die AKG met die ander kerke in die Ned Geref
Kerkfamilie onderhandel vir die opstel van reekse en
riglyne gemeenskaplik vir al vier die kerke waar dieseifde
Skrifgedeeltes aanbeveel sal word met ruimte vir
difforensiasie in toepassing in oiesoortige kontekste.
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22.3.7 Geslnsjaar 1994
Die AKG het saam met AKDB, AJK, AKSE en die AKV
deeigeneem
aan
die
beplanning
van
die
Gesinsjaarprogram 1994 asook aan die samestelling
van die programpakket.

23.3.4 Die Dagbestuur van die AKG is besig om met
ander kommissies van die Algemene Sinode to
onderhandel om die pos van skriba to deel.
23.4 AANBEVEUNG
Die AKO kry opdrag em met ande, kommissios to ondwhandei
oor ‘n moontilke gesamentilke skrlbaat met versiag aan die ASK
wat dlt afhandel.

22.3.8 Aigemene Komitee vir Vrouediens.
Die AKG-verteenwoordiger woon jaarliks die AKV
vergadering by en neem deel aan die bespreking oor
gemeentebediening. Die AKG sal sodra uitsluitsel oor
die werkterreine verkry is, programmateriaal opstel vir
gebruik in die Vrouediens. Dienswerkprogramme en
ook ander programme van die Vrouediens behoort met
die gemeente so strategiese beplanning te integreer.

24. EREDUENS
24.1 Opdrag
Die Algemene Sinode van die 1990 hot besluit dat die
Eredienskommissie ‘n subkommissie van die AKG sal
wees.

22.3.9 Kapelaansdlenste
24.2 Werkwyse
Die AKG-vergaderings word bygewoon dour die
Hoofkapeiane van die SAW, die SAP en die Korrektiewo
Dienste. Die verteenwoordigers doen mededelings aan
die vergadering.

Die subkommissie is afsonderlik dour die Sinode benoem
en die voorsitters en skribas van die AKG en die
Subkommissie vir Erediens het sitting oor en woor. Die
subkommissie hot drie keer vergader.

22.3.10 Bybelkor
24.3 Bevinding
Daar is noue samewerking tussen Bybeikor en die AKG
veral ten opsigte van die programme vir Lidmaat
toerusting. Die uitvoerende direkteur van Bybelkor is
advisorend lid van die AKG en die AKG benoem ook ‘n
lid in die adviespaneel van Bybelkor.
22.4 AANBEVEUNG
Die Algemene Slnode keur goed
verteenwoordiging in ~Al termineer.

dat

die

AKG

sy

23. SKR~BAAT VAN DUE AKG

Die personeel van die Subkommissie vir Erediens is die
voigende:
24.3.1 Sinodalo verteenwoordigers
Prof BA Muller (Wes-Kaapland), dr BJ du Toit (Oos
Kaapland), ds PC Nionaber (Noord-Kaapland), ds JR
Murray (Natal), prof JS Kellerman (Oranje-Vrystaat), dr
JW Saunderson (Wes-Transvaai), dr PJC Loots
(Noord-Transvaal), dr JHH du Toit (Suid-Transvaal), dr
CJ Otto (Oos-Transvaal), ds JF Serfontein (Namibiö), ds
GA Breytenbach (Middo-Afrika).

23.1 Opdrag
24.3.2 Deskundlge lode op die gebied van die hlmnoiogie
Die AKG moot op sy vergadering uit eie geledere ‘n
skriba (deoltyds) aanwys.

Prof AC Barnard en dr WML Strydom

23.2 Werkwyse

24.3.3 Verdere verteenwoordigers

Sedert die Aigemene Sinode van 1990 hot ds GC
Olivier hierdie taak deeltyds verrig.

Ds GC Olivier (AKG) en prof JS Kellerman
Teologiese Fakulteite: Stellenbosch
prof BA Muller,
Pretoria prof CJA Vos, Bloemfontein prof JS Kellerman
-

23.3 Bevindinge
23.3.1 Die AKG ervaar ‘n probleem omdat die skribaat
nie voltyds dour ‘n predikant in Algemene Sinodale
Diens hanteer word nie.
23.3.2 Die werksterrein van die kommissie is so
gespesialiseerd dat dit moeilik met ‘n ander kommissie
godeel kan word.

-

-

24.3.4 Die verskillende sake wat dour die Subkommissie
vir Erediens hanteer is, word in die volgende punte van
die versiag, (punte 25-37) behandel met aanbevelings
waar nodig.

25. UNUGTUNGSTUKKE OOR DUE EREDUENS
25.1 Opdrag

23.3.3 Die AKG is oortuig dat ‘n doeltydse skriba nie
inisiörend en stimulerend die kommissie kan lei nie.
Studie van die werkterrein bly agterweë.

Die Sinode gee opdrag aan die AKE om so gou as
moontlik ‘n goedkoop brosjure waarin inligtingstukko oor
die erediens vervat is, beskikbaar te stel.
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26.3.2 Die verantwoordeiikheid van die ouers behoort by
die doopgesprek aan die orde te kom.

25.2 Werkwyse
Die verskiiiende beskikbare stukke is in oorweging
geneem en die beste moontlikhede met die oog op ‘n
publikasie bekyk.
25.3 Bevindlnge
25.3.1
Prof JC Muller het reeds enkeie van die
studiestukke waarvoor hy verantwoordeiik was, in sy
publikasie Die Eredlens as Fees opgeneem.
25.3.2 Aangesien die meeste van die oorbiywende
stukke wat in aanmerking kom, deur prof AC Barnard
opgestel is, is bosluit om dit aan prof Barnard op te dra
om ‘n pubUkasie onder sy naam saam te stel. Die titei
daarvan iui: Prediking In die Kragveid van die Gees.

26.3.3 Die formuiier word aan die hole gemoente
voorgeiees en daar moenie ‘n onderskeid gemaak word
tussen persone wat as voiwassenes of as kinders godoop
is nie. Die kernwaarhede bly dieselfde.
26.4 AANBEVEUNG
Die Sinode aanvaar nb die voorgestelde wysigings ten opslgte
van die formuiler vir die doop van kinders nie en volstaan met
die huldige tormuiering.

27. MEER SINVOLLE DNRIGTING VAN DIE
NAGMAALSDIENS
27.1 Opdrag

25.4 AANBEVEUNG

26. FORMULIER VIR DIE DOOP VAN KINDERS

Die Sinode dra dit aan die AKE op om in die Hg van die
meer frekwente viering van die nagmaai, aanbeveiings to
doen oor ‘n moor sinvoiie inrigting van die nagmaaisdiens
sodat dit korter kan woes en die foostelike betrokkenheid
van die gemeente asook die verskeidenheid van die
fasette van die nagmaai beter tot huiie reg kan kom.

26.1 Opdrag

27.2 Werkwyse

Die Aigemene Sinode versoek die Aigemene Kommissie
vir die Erediens om weer to kyk na “Die Formuiier vir die
Doop van Kinders” en dit so to verwerk dat:

Die dagbestuur van die Subkommissie vir die Eredions
het die saak hanteer.

Die Sinode aanvaar pubiikasies van proff AC Barnard en JC
MUller as beiangrike bronne van besinning en Inhlgtlng oor
eredlenssake en versoek kerkrade om dii te versprel.

27.3 Bevlndlnge
26.1.1 dit net fokus op:
27.3.1 Probieemstelllng
26.1.1.1 die doop van kinders (dws in kort die herkoms
of oorsprong van die kinderdoop in die verbond van
Abraham, die wonderilke inhoud daarvan o.a. God wat
die inisiatief neem, kinders was nog nooit uitgesiuit uit
die verbond van genade flier dis ‘n biywonde of ewige
verbond) en
-

26.1.1.2 die ouers so verantwoordeiikheid in hierdie
opvoedingstaak.
26.1.2 Die gedeeites in die huidige formulier weg to iaat
waar daar eintlik verwys word na waarhede wat
betrekking hot op persone wat as voiwassenes gedoop
is.
Nota: lets van die aanbiedingswyse van die pamfiet van
SKLAS van Suid-Transvaai “is ek reg gedoop?” kan hier
waarskyniik met vrug gebruik word.
26.2 Werkwyse
Die studio van die saak is na die Eredienskommissie
van die OVS verwys. Daarna is die versiag van die
OVS aan lode van die vergadering voorgelê vir
kommentaar.
26.3 Bevlndlnge
26.3.1 Die herkoms, inhoud en Goddelike inisiatief word
voidoende in die huidige formulier verreken. ‘n
Verkorting sal kosbare waarhede veriore kan iaat gaan.

In 1982 hot die Aigemene Sinode van die Ned Geref Kerk
die krag en betekenis van ‘n gereelde viering van die
nagmaal vir die versterking van die geloofsiewe van die
lidmate beklemtoon. Gemeentes is aangemoedig om dit
moor gereeid to vier as kwartaailiks, mits dit op ‘n
verantwoordeiike wyse geskied. ‘n Beroep is op leraars
en kerkrade gedoen om dour kategese, prediking en
huisbesoek olke gemeento to lei om die betokonis on
working van die nagmaal betor to verstaan en to beleef.
Hierdie besinning poog om verdere voortgang to gee aan
die uitvooring van die 1 982-besiuit.
Tydens die Reformasie en opnuut in die 2Oste eeu is die
waarde en wensiikheid van ‘n meer frekwente viering van
die nagmaai besof. Die moor gereeidheid van die
nagmaaisviering hot aiierlei impiikasies vir die
gemeenteiike praktyk van die viering van die sakrament,
ook spesifiek wat die Ned Goref Kerk betref. Die kerk as
liggaam van die Here hot die verantwoordelikheid om die
maaityd van die Hero as opdrag op die mees sinvoilo
wyse moontiik to vier. Waar daar in Rooms-Katolieke
kring in die 2Osto eeu gesook word na ‘n herwaardoring
van die Woordbedioning, sal die Reformatoriese kerke die
maaltyd van die Hero opnuut moot waardoer. Soveol vrao
en nuwe insigte ten opsigte van die sakrament hot in
kerke dwarsdeur die wêreld veral in hierdie eeu na yore
gekom vanwoö r~ voortdurende besinning hieroor. Die
onuitputiiko rykdom van die gonade en die misterie van
God blyk ook hier. Hoewel hierdie besinning moor op die
praktyk gong is, moot daar eers ‘n aantai tooiogiese
uitgangspunte uitgeiig word.
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27.3.2 Enkele gesigspunte van die maaltyd van die Here

27.3.2.4 Twee brandpunte in die erediens

27.3.2.1 Skriftuuriike herkoms

Uit die Skrifgegewans kan afgelei word dat die maaltyd
van die Hare gereeld op die eerste dag van die week
gevier is. Die nagmaalsviering was ook in die vróeê kerk
‘n integrale deal van die gerneentelike lewe. Dit blyk ook
uit 1 Kor 11:17-22 an 11:34 waar die konteks waarbinne
die apostel Paulus oor verkondiging deur die nagmaal
praat, die van Christelike mededeelsaamheid is. Hierdie
mededeelsaamhaid vorrn ‘n wesentlika deel van die
boodskap wat van die nagmaaistafel af uitgaan. Die
reformatore van die l6de eau hat in hulle liturgiese
hervorming almal by die vroeö kerk aansluiting gesoek.
Dit geld veral van Calvyn. Die eenheid van Woord- en
nagmaalsbediening hot by die raformatora grotendeels
behoue gebly. Die verbreking hiarvan hot Calvyn as in
stryd met die praktyk van die Nuwe Testament en die
vroeë kerk beskou. Dit is in ooraenstemming met die
reformatoriesa taologie om die erediens te sian as ‘n
eilips met die bediening van die Woord en die maaityd
van die Here as twae brandpunte. Die prediking is as baie
sentraal in die erediens beskou en wannear die nagrnaal
geviar word, meg dit nie verskraai word nie.

Die insteUingswoorde van Jesus by die maaityd van die
Here moet in sy breër verband verstaan word. Enersyds
moat die Ou-Testarnentiese agtergrond in ag geneem
word. Sedert Joachim Jeremias se standpuntinname dat
die maaltyd van die Here by die pasgaviering sy beslag
gekry hat, hat dit wye ondersteuning gevind. Jesus hat
by die installing van die nagmaal Horn nb by alle
momenta van die paasmaaityd aangesluit nie, by nie by
die moment van die paaslam nie. Daarom moat die
maaltyd van die Here nie as ‘n Christelike vorm van die
paasmaaltyd gasien word nie. Die pasga is net een van
die voorlopers van die nagrnaai sodat die nagmaai
geensins as “moderne pasga” getipeer kan word nie.
Naas die verskeidenheid van Ou-Testarnentiese
motiewe moat ons ook op die aardse rnaalgemeenskap
van Jesus met sy dissipels en met tollenaars en
sondaars en die maaltye van Jesus na sy opstanding en
die belangrike rol daarvan in die verstaan van die
nagmaal in ag neem. Al is daar verband tussen die
maaltye tydens Jesus so aardse lewe en die nagmaal, is
die eintlike en spesifieke karakter van die rnaaltyd van
die Here aan die laaste maaltyd van Jesus met sy
dissipels ontleen.
27.3.2.2 Versklliende perspektiewe
Die rnaaltyd van die Here kan vanuit verskillende
perspektiewe bekyk word. Dit kan met ‘n diamant
vergelyk word wat ‘n verskeidenhoid van hoeke en
fasette vertoon. ‘n Tientai “noodsaaklike elemente in die
nagrnaalsviering” word in die handleiding by Die
Kerkboek onderskei ni hardenking (anamnese), die
teenwoordigheid van Christus, Christus met sy gawes,
die ontmoeting met Christus, die verkondiging,
gemeenskap (koinonia), dankeegging, die verbond, die
eskatologiese verwagting en die vreugdekarakter. Na
jare se besinning hot die Wêreldraad van Kerke ‘n
ekumeniese dokument in 1983 gepubliseer: Baptism,
Eucharist and ~inistry, waarin die betekenis van die
eucharistie onder vyf opskrifte ter sprake kom, to wete
danksegging, anarnnese, invokasie, kommunie en
koninkryksmaal. Dit is moeilik om ‘n presiese
samevatting te gee van al die fasette van die maaltyd
van die Here en daar word met die enkele
sistematiseringspogings voistaan.
27.3.2.3 Die Reformatoriese herstel
In die Middeleeue veral hat allerlei skewe groeisels ten
opsigte van die maaltyd van die Here ontspruit, wat die
oorspronklike bedoeling van die sakrament verdring hat.
Die Reformasie van die l6de eeu hat begin om die
nagmaai wear to suiwer on aan die gemeente terug te
gee. Hoewel die nagmaal (mis) in die Rooms-Katolieke
Kerk nog gareeld gevier is, hat die gemeanta moor ‘n
toeskouersrol gespeel en is daar met die dieptepunt van
die deformasie van die kerk op hierdie terrain maar
seide dour die gemeentelede aan die eucharistieviering
daalgeneem. Onder die raformatore hat daar in hulle
suiweringspogings ‘n stark verskil van mening oor die
sakrament bestaan en die nagmaal was ‘n strydpunt. By
die reformatore hot ‘n pluriformiteit in die wyse van die
viering van die nagmaai na yore gekom.

Daarmee is ook die saak van die grotar frekwensie van
die maaltyd van die Hare gostel. Dit was deal van die
deformasie van die erediens né die Reformasie dat die
nagmaal in Nadarland en Suid-Afrika meesal slegs vier
keer per jaar gavier is. Hierdie gebruik is meer
Zwingliaans as Calvinistias. Calvyn was lewenslank ‘n
pleitbesorger vir ‘n frakwente nagmaalsviering. Die regte
varstaan van die installing, wese en bedoeling van die
maaltyd van die Here is egter van wesentlike balang. in
die verhoging van die frekwensie van die nagmaal sal met
versigtigheid to werk gegaan moet word. ‘n Groter
frekwensie sonder die werking van die Heilige Gees bied
geen waarborg vir die verdieping van die geestelike lewe
nia an kan ‘n veruitwendiging an sleur in die hand werk.
Ook sal dear ‘n omvattende toerustingprograrn moet
wees om die rykdom van die maaityd van die Here en
betekenis van die hole erediens aan die gemeente tuis to
bring. Die herontdekking en harwaardaring van die
sakrament van die nagmaal en die Woordbediening kan
‘n belangrike bydrae meek vir opbou van die kerk van
Christus vir sy taak in die een en twintigste eeu.
27.3.2.5 Die herontdekklng van die roi en die betekenis van die
maaityd van die Here
Vanweê voortgaande taoiogiese besinning ten opsigte
van die maaltyd van die Hare, hat daar in die Ned Geref
Kerk ‘n nuwe besef gakom van die sakrament as nie iets
buitengewoons en insidentaels nie, maar as ‘n element
wet wesantlik tuishoort in die Sondageradiens. Enarsyds
vind ons in reformatoriese kring ‘n groeiende besef van
die belangrikheid van die nagrnaal en andersyds ‘n soeke
na die ragte en sinvoile gebruik van die sakrament. Dear
ken tereg gepraat word van ‘n herontdekking van die
maaltyd van die Here in ons eeu. Die Ibturgiese beweging
het ook ‘n nagmaalsbeweging aan die gang gesit. Die
gevaar bestaan dat in die bernoeiing met die nagmaai en
varanderinge in die praktyk dear ‘n nivellering en
karakterveriies ten opsigta van die sakramant ken
pieesvind. Daarom moat groot versigtigheid aen die dag
gale word en alias vermy word wat die negmeal se
Bybeise en belydenisinhoud verander of uithoi.
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27.3.2.6 Ole groter veelvuldigheid van die viering van die
mealtyd van die Here hat alleriei konsekwensles ten opslgte
van die funksionering van die sakrament in die gemeentelike
lowe
*

1 Indian die mealtyd van die Here moor dikweis gevier

word by maandeliks of nog meet dikwels, kom die
gebruik van ‘n aparte voorbereidings- en dankseg
gingsdiens by die nagmaal in gedrang. Hierdie dienste
ken nie teruggevoer word na die begintyd van die
Reformasie nie, meat is afkomstig uit verai die liturgiese
gebruike van die viugtelinggemeente in Londen. Die
gebruike is in Nederland en Suid-Afrika oorgeneem. Op
die Saterdag voor die nagmaai is ‘n spesiale
voorbereidingsdiens gehou. Daarby hot die ouderlinge
voor die nagmaaiviering huisbesoek gedoen soos die
gebruik by Calvyn was.
-

Vanweö die siening van die Nadere Reformasie of
Gereformeerde Piëtisme hot daar mettertyd ‘n stork
aksent op die voorbereiclingsaspek gekom. Meer
aandag is aan die nagmaaisganger en sy geestelike
toestand (seitbeproewing) gegee as aan die nagmaal en
die boodskap wat dit wil deurgee. Die nagmaai as
objektiewe genademiddel waardeur Christus sy genade
skenk en die geloof versterk, hot in geclrang gekom.
Deeglike voorbereiding met die oog op deelname aan
die nagmaalviering is noodsaaklik. Die Skrifwoord roep
ons op dat elkeen homseif eers moot ondersoek voor hy
van die brood eat en uit die baker drink (1 Kor 11:28).
Persoonlike seifondersook is nodig, maar in die
nagmaaisliturgie self word as gemeente saam
voorbereiding gedoen om die maaityd van die Here met
vreugde to vier. in die nagmaaIsdiens self vind die
voorbereiding piaas dour die prediking, formulier,
openbare skuIdbelydenis, vryspraak, gebede, geioofs
belydenis en insteilingswoorde. Waar die nagmaal meer
gereeld gevier word, moat die voorbereiding ook
gereeld plaasvind.
Danksegging moat ook as inherente deal van die viering
van die nagmaal gesien word. Sodert die eerste eeue is
die term eucharistie (danksegging) as benaming naas
andere vir die nagmaai gebruik. In die bediening van die
nagmaai moot die aspek genoegsaam aandag kry en
die nodige plek daarvoor in die liturgie ingeruim word.
Die danksegging aan God vir sy genade en gawes blyk
(ook volgens Calvyn) uit die deelname aan die nagmaai,
meat verder ook uit ‘n dankbare toowyding aan God
dour diens en getuienis in en teenoor die wéreld.
Die hou van afsonderiike voorbereiding- en dankseg
gingsdienste kan beskou word as aanvullend ten opsigte
van die selfondersoek en dankbaarheid in die
riagmaaiviering self. Dit kan aan die vryheid van die
kerkrade oorgelaat word om die praktyk van die spesiale
dienste to handhaaf. Die nagmaai behoort nie ‘n
abnormaal-aparte plek in die gemoentelike lewe in to
neem nb, meat moot midde-in die Christelike lewe van
die gelowiges funksioneer. Anders kan dit negatief
inwerk op die meet gereelde viering van die maaityd van
die Here.

2 Die maaltyd van die Here word in aansiuiting by die
Reformasbe opnuut in die 2Oste eeu beklemtoon as van
sentrale botokonis vir die Christelike orediens en lowe.
Die gedoopte kinders is reeds deel van die gemeente en
moat aktief kan deelneem aan die hole erediens. As
gelowige verbondskinders het hulle deal aan Christus en
al sy skatte en so ook deal aan die verbondsmaal.
Wanneer kinders op ‘n vtoeë ouderdom blyke gee van
geloof, ‘n onderskeidingsvormoê aan die dag iê (1 Kor
11:27-32), en ook begeer om die nagmaal to ontvang,
meg hulle nie as deelnemers uitgesluit word nie. Tot
hietdie oortuiging het talle gereformoerde kerke
wêreldwyd gekom en derhalwe is die kindernagmaal
toegeiaat.

*

Hieroor word ‘n aparte studiestuk aan die Sinode
voorgele en daarom word hier nie verdere aandag
daaraan gegee nie.
3 Die sinvolle en feestelike wyso van nagmaalvbering
vra ook opnuut aandag. Die Bybelso manier van die
viering van die maaltyd van die Hero verdien navolging
maar ken nb in ons gemeentelike situasie ptesies so in
praktyk gebring word nie by die nagmaal as deel van ‘n
voiwaardige maaityd (iiefdesmaaltyd) in huise gevier soos
in Kotinte. Qok die vioring in kleiner kring 8008 Christus
en sy dissipols sal in die situasie van by ‘n klelner
gomeente die eenheid van die gemeente in gedrang kan
bring. Vir die reformatore on met name Calvyn was die
eenheid van die gemeente wet tot uitdrukking kom in die
nagmaal as gemeenskapsmaal van groot belang. in
die gereformeerde kerke is die beginsel toegepas dat die
wyse van nagmaalsviering ‘n “middelmatige” saak is, by
die manber waarop die brood en boker uitgodeel en
ontvang word; of die brood gesuur of ongesuur is; en of
die wyn wit of rooi is, word in die vryheid van die kerk
golaat. Dit moot egter rue uit die oog vorloor word nio, dat
die reformatoro on by name Calvyn stork oortuigings oor
die nagmaalspraktyk gehad het by dat dit onvoldoende
was om die nagmaal onder eon token to vier of dit slegs
eon maal per jaar to vier.

*

-

-

-

By die reformatore hot ‘n verskeidenheid van sieninge en
praktyke voorgekom. By Luther en Bucer het die
nagmaaisgangers na vote gostap on die elemente
knielend ontvang; by Zwingli, Bullinger on Ookolampadius
ea is dit sittend in die kerkbanke ontvang; en by Calvyn
en in die Palts hot huile na die tafel gegaan en die
elemente staande ontvang. Die gebruik om rondom tafels
aan to sit om die nagmaai to ontvang is in die lGde eou
blykbaar dour doporse gemoentes in huise to Zollikon
naby ZOrich begin (1525). Later is die gebruik ook to
Emden in Nederland in praktyk gebring. Die Nederlandso
vlugtinggomeente in London hot hierdie wyse van
nagmaalsvioring onder biding van A Lasco en Micron
stork bopleit meat meesal nie bepaal wetter manier van
nagmaalsbediening gevolg moot word nie, solank dit tot
stigting dien on nie in stryd met die Woord van God was
nio.
4 By die reformatore is allerlei vermanings ten opsigto
van die gebruik van die nagmaal in die liturgiese gebruiko
opgeneem. Die vermanings hot teruggegaan en
aangesluit by gebruike van voor die Reformasie. Die

*
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inhoud daarvan hot verander van ‘n beklemtoning van
die regte werking na die regte gebruik en verstaan van
die nagmaal. Die Ned Geref Kerk hot die gebruik om
van ‘n formulier by die nagmaalsviering gebruik to
maak, vanuit Nederland oorgeneom.
-

In die Ned Geref Kerk word tans twee nagmaals
formuliere gebruik. Naas die “klassieke” formulier is ‘n
tweedo formulier in 1986 goedgekeur. Enkele
probleemareas ton opsigte van die huidige formuliere
bestaan, naamlik die lengte, didaktiese strekking,
omvattendheid, to mm variasiemoontlikhedo, ens. Die
gevolg is onder moor dat die feestelikheid en
momentum van die viering van die nagmaal, asook die
moontlikhede van ‘n veelvuldiger viering, gestrem word.
‘n Volgende kommissie sal die volgendo opsies krities
moot evalueer:
‘n Paar korter formuliere kan eerstens saamgestel word
wat net eon of twee fasette van die nagmaal aansny
en/of aansluit by die kerklike foesdag. Die formulier kan
hersien on verkort word en desnoods in ‘n moor
dialogiose vorm gogiet word. Die Algemene Sinode
(1986: bI 626) hot govra dat die moontlikheid van ‘n
horsiening van die nagmaalsformulier ondorsook word
sodat die gemeente aktief daaraan kan deelnoem. Om
‘n formulier vir die nagmaalsviering te verander of te
skep, bly egter ‘n diepgrypende saak. Derdens kan
variasie gesook word deur alternatiewe formulerings by
ten opsigte van die instellingswoorde en lofverheffing.
Die praktyk om clogs enkele van die ~betokenisse” of
fasette uit die formulier to lees, open die dour vir
willekeur en ‘n slordige omgang met die formulier. Die
Algemene Sinode van 1990 hot beklemtoon dat die hole
nagmaalsformulier golees moot word. Die nagmaal kan
verder sonder die vollodige formulier gevier word, by
wanneor die nagmaal moor dikwels as die gebruiklike
vyf keer gevier word en by wyso van afwisseling slegs
eon van die instollingsberigte plus die selfondersoek van
1 Kor 11:27-32 gelees word. Hierdie besluit is ‘n
winspunt in die liturgiese ontwikkelinge van die Ned
Geref
Kerk.
Daarmee
word
‘n
maandelikso
nagmaalviering (of nog moor dikwels) makliker
haalbaar.
Tegelyk
kan
die
twee
langer
nagmaalsformuliere nog die funksie vervul om die
gemeonte by geleentheid op to voed tot die regto
verstaan en belewing van die maaltyd van die Here. Die
nagmaalsviering in konteks van die Katoliek
Gereformeerde diensorde met ‘n hororiöntering aan die
liturgie van die vroeë kerk, verdien stork oorweging.
5 Die aanduiding dat die maaltyd van die Here op
korklike feesdae soos Kersfees, Paso en Pinkstor gevier
word, dateer al van voor die Reformasio. Die
roformatore coos Zwingli, Bucer en Calvyn so uitsprake
in die verband hot weerklink in die kerkordes en
verskeie sinodobesluite van die Geroformeorde kerko in
Nedorland in die l6de, 17de oeu. In Nederland en
Suid-Afrika hot hierdie stork tradisie later getaan. Waar
daar nérens in ‘n reformatoriese liturgie ‘n nag
maalsviering op Goeio Vrydag voorgekom hot nie, hot
dit tog in die 1 9de eeu die praktyk begin word. Daar is
borwegings ten gunste van ‘n Goeie Vrydag
*

nagmaal as deel van die fees waarmee die sterwe en
offer van Christus herdenk word. Tog was die eerste dag
van die week die weeklikse feesdag waarop die breking
van die brood plaasgevind hot (by Hand 20:17). Die band
tussen die dag van die Here en die maaltyd van die Hero
is wesentlik belangrik. Volgens die liturgie- geskiedenis
van die Nederlandse kerke, asook in Suid-Afrika, hot die
nagmaal to veel in die sfeer gekom van ‘n
dodeherdenking en roustemming en hot die nagmaal as
vreugdefees van ‘n opgestane en teenwoordige Hoer nie
genoegsaam tot sy reg gekom nie. Die vroeê kerk so
nagmaalvierings was gekenmerk dour ‘n jubelende
blydskap (vgl Hand 2:48).
*

6 Verder is daar nie net ‘n behoefte aan ekumeniese

~Woord~-erediensto wat moor algemeen voorkom nio,
maar ook aan ekumeniose nagmaalsvierings of
interkerklike kommunie. Die sakrament van die nagmaal
gee nb net uitdrukking aan ‘n reeds bestaande eenheid
ondor gelowigos en in die kerk nie, maar skep,
vermeerder en verdiep hulle lbefde en eenheid vir mekaar.
lnterkommunie is egter ‘n saak wat met groot
omsigtigheid hantoer moot word sodat die saak van die
Koninkryk en Kerk van Christus gedien kan word.
Vanweë die kreatiewe funksie van die maaltyd van die
Here ten opsigte van die eenheid van die kerk, sal ogter
nie van interkommunie woggeskram mag word nio.
Wêreldwyo besinning oor die loop van dokades ten
opsigte van die maaltyd van die Here coos dit by rondom
die Lima-liturgie na yore gekom hot, skep groter
moontlikhede vir ‘n duideliker eenheid in die kerk en vir
gesamentlike nagmaalsvierings.
27.3.3 Praktlese sltuasle
Wat die praktyk van die vioring van die maaltyd van die
Hero betref, kyk ons eers na die werklike situasie van die
frekwensbo van die sakrament, veral in die Ned Geref
Kerk.
Sedert die Reformasbe hot verskillende faktore daartoe
meegewerk om ‘n moor frekwente nagmaalsviering to
verhoed. Die Kerkorde van die Ned Geref Kerk stel dit dat
die nagmaal minstons vier keer per jaar gevier moet
word. Dit wil voorkom of die gemoontes vir ‘n lang tyd by
hierdie minimum gebly hot. Vanaf die sestigorjare van
hierdie eou is al moor stemme gehoor wat pleit vir ‘n
meer gereelde viering, soos dit die Bybelse bedoeling is.
Moor presiese inligting oor die frekwensie van die
maaltyd van die Here het dour die kerksensus met ‘n
rospons van 83% van die gemoentes van die NGK
beskikbaar geraak. Dit blyk ten opsigte van 1988 dat
65,4% gemeontes vyf of moor keer per jaar die nagmaal
gevier hot. In drie sinodale gebiede was die persentasie
gemeentes wat ‘n groter frekwensie as 7 maal per jaar
gehad hot, hoör as 10%, naamlik Noord-Transvaal,
Namibië on Midde-Afrika. Wat Suid-Transvaal betref, is
van die 146 gomeentes in Suid-Transvaal 93 vraolyste
terug ontvang. Hiervolgens hot 13,8% van die gemeentes
moor as 7 maal per jaar die maaltyd van die Here gevier.
Die ondersoek dui aan dat die leraars van Suid-Transvaal
redelik saamstem oor die wenslikheid van ‘n meer
gereelde nagmaalvioring.
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‘n Betangrike beleidsbesluit is deur die Ned Geref Kerk
in 1982 geneem: Die uitgangspunt behoort te wees wat
die orde van diens betref, die “voiledige diens waarin
die nagmaai sy piek het en hiernaas oggend- en
aanddienste waar die nagmaai ontbreek, en nie
andersom nie”. ‘n Meerderheid gemeentes (62,1%) in
Suid-Transvaai hou gereeld kategese op nagmaal
Sondae. Dit mag ‘n aanduiding wees dat die nagmaai at
meer as ‘n normale gebeurtenis gesien word. Uit die
ondersoek in Suid-Transvaal blyk dit dat ‘n meer
gereelde viering van die nagmaal op die Sondagoggend
tot ‘n beter bywoning daarvan lei. Die nagmaai word
soms (29,5% in Suid-Transvaal) Sondagaande gevior.
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nie. Andersyds is dit die “dure pug” van gemeentos am
die nagmaai moor as vyf keer per jaar te gebruik, sodat
die verkondiging van die dood van Christus as basis van
ons geioofsekorheid en die viering van die heil in sy voile
imphikasies dour ‘n ootmoedige en dankbare gemeente in
gedagte gehou kan word (Aigemene Sinode 1986).

-

Die effek van ‘n moor frekwente viering van die maaityd
van die Here word vervolgens bekyk ten opsigte van ‘n
viertal aspekte van die viering van die maaltyd van die
Here.
27.3.3.1 Voorbereldlng en danksegglng
Twee vrae kom in hierdie verband na yore. Word daar
nag in die Ned Geref Kerk aparte voorbereidings- en
dankseggingsdienste gehou in die hg van die groter
frekwensie van die nagmaalsviering? Wat beheis ‘n
aparte voorbereidings- en dankseggingsdiens presies?
Dit blyk dat die praktyk in hierdie verband die teoretiese
besinning in sekere opsigte vooruitgoioop hot.
Gemeentolede het veral in die stede begin wegbiy en
“met huiie voete gestem” teen die gebruik om aparte
voorboreidings- en dankseggingsdienste op sekere tye
te hou, respoktiewelik op Saterdagmiddag (of -aand) en
Sondagaande. Ten opsigte van die ou gebruik hot daar
gevoiglik ‘n herbopianning gekom en is in sommige
gemeentos die dienste verskuif na die vorige
Sondagoggend (71% van die gemeentes van die Ned
Goref Kerk volgens verslae aan die Aigemene Sinode
in 1986) wat die voorbereiding betref en daarop
voigendo Sondag (34%) of die betrokko Sondagmiddag/
aand (38%), wat die danksegging betref. Daar is
gemeentes wat die danksegging in aansiuiting by die
nagmaaisdiens hou (15%) of ‘n haifuur na die
nagmaaisdiens (7%)
voigens die versiag aan die
Aigemene Sinode in 1986. Uit die resuitate van die
vraoiyste in Suid-Transvaal kom dit na yore dat die
frekwensie van die voorbereiding- en danksoggings
dienste in die gebied Iaer is as die viering self, met
ander woorde gemeentos hou nie vir elko
nagmaaisdiens ‘n voorbereidings- of danksoggingsdiens
nie.
-

Dit is nie duidehik wat die inkleding van voorbereidings
en dankseggingsdienste in die Ned Geref Kerk behels
nie. Word die hole erediens gewy aan voorbereiding tot
en danksegging vir die nagmaaisviering? Of sou ‘n
erediens waar in eon of meer van die elemente van die
erediens en/of aankondigings aandag aen voorbereiding
en danksegging gegee word, ook kan deurgaan as
voorbereidings- of dankseggingsdienste? Dit wit
voorkom of iaasgonoemde praktyk at meer die geval is
waar die besondere dienste nag van krag is.
Waar aparte voorbereidings- en dankseggingsdienste in
gomeentes wegvai, mag die voorboreiding en
danksegging by die nagmaal enersyds nie verfiou

27.3.3.2 Wyse van deeiname en betrokkenheld van lidmate
in die Ned Geref Kerk is die gebruik vir tango jare gevoig
om die nagmaahsgangers voor in die kerk by tafois te iaat
aansit. Met ‘n groter gotal kommunikanto is ‘n hole paar
sittings of sessies na mekaar hanteor. Dit sluit nou aan by
die maaitydkarakter van die eerste nagmaal van Jesus
met sy dissipols en bied ‘n goleentheid vir ‘n oponiike
goioofskeuse dour op to staan en aan die nagmaal doo
to he, asook beter toesig. Daar is oak faktore wat voral in
grater gemeontos liturgies gosion minder sinvot is, by ‘n
hole aantah sittings na mokaar waarby ‘n deel van die
gemoento groothiks tooskouers is. Die gemoenskaps
gedagto word enersyds bevorder dour die tafolgonote,
maar die vorskillende groepe en sessies work andersyds
verdelond in. Die noodwendig langer eredienste is
nadelig vir die frokwonsio van die nagmaahsviering en
andor elemento van die eredions soos die prediking word
dikwehs ingekort.
Sodert 1888 hot die sittendo nagmaalsvioring in gebruik
gekom toe ds JR Aibertyn begin hot am in Riversdal die
nagmaalstafoi am praktiese oorwegings “na die banke uit
to broi”. Die gebruik is tans oorwegond in die NGK am die
gomoonte in die banke to iaat biy sit on ‘n paar
kerkraadsiede en moonthik gemeentelede (soos by long
iidmate wat pas behydenis van geloof afgeie hot> voor by
die nagmaaistafoi to laat aansit. Die keuse am deel to
neem dour die brood on wyn to noom, behets ‘n minder
liggaam like betrokkonheid en geloofsdaad as by die
eorsto motodo. Die belowing van die nagmaals
gemoenskap is oak minder sterk. Andorsyds is dit
liturgies moor sinvol as die eenheid van die gemoente
storker
gesimboliseer
word,
veral
as
die
nagmaalsgangors die elemonto op eon tydstip saam
gebruik. Dit word moontiik gemaak deurdat klein
bekertjies of keikios gebruik word. Die veelvuldigheid van
die nagmaalsvioring met die sakramont as wesonlike deet
van die erediens, is ‘n bohangriko boginsel en dit word
moor haalbaar dour die tweode metode as kortor wyso
van nagmaalsviering.
Die derde wyse van deelname aan die nagmaalsviering is
die staande kommunie. in sommige gomeentes word die
gebruik govoig dat gemeentehode opstaan on random die
nagmaalstafol in kringe (indien nodig ‘n wyo kring on selfs
twoe of meer sirkels binne mekaar) gaan staan. Hierdie
motodo bevorder die moontiikheid van ‘n moor
daadwerkhike liggaamhiko betrokkenheid on gohoofskeuso
van lidmate. Die motief by die Pasgafees van gereod to
woos en op rois to gaan na die Beloofde Land kom hior
na yore. Hierdie metode is, nos die eerste, beter gepas in
‘n khoiner gemeento on kerkgebou met ‘n khoiner gotai
kommunikanto.
Ahlerlei oksporimentete benaderings kom voor wat soms
wesenthiko boginsels van die nagmaalsvioring aantas. Die
gebruik om die eiemonte vooraf in die bank to
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plaas, is strydig met die beginsel van die breking van
die brood en die uitdeling daarvan deur die liturg
namens die Gasheer van die maaltyd van die Here. lets
van die karakter van die maaltyd van die Here moot
deur die handelingo van die nagmaal behoue bly. Die
gebruikmaking van ongesuurde brood of klein broodjies
waarvan
nagmaaigangers stukke
afbreek,
kan
higiöriieso besware veroorsaak. Die brood mag nie aVe
kiem kry nie. Ook moet nie vergeet word dat dit steeds
tekens en seëis is wat van die offer van Christus vertol
nie. Dit bly egtor ‘n middelmatige soak wet dour die
plaaslike kerkraad hanteer kan word.
Die deelname en betrokkenheid van die gemeente by
die nagmaalsviering kan op allorloi wyses verder
uitgebou word, by die nagmaalsformulier kan by
geleentheid dour ‘n ouderling/lidmaat voorgeloes word;
die inhoud van die formulier kan op verskiVende maniore
beter tuis gebring word, onder andere dour skriftelike
aankondigings; gesinne kan moor pertinent die nagmaai
saam vier deurdat ‘n groter broodjie dour die vader van
die gesin gebreek en aan die ander gesinslede
uitgedeel word; as die brood en die wyn aan mokaar
deurgegee word, kan by gesê word: Die iiggaam (blood)
van Christus vir jou sondes gebreek, asook: die blood
van Christus vir jou sondes gestort; naas wyn kan ook
druiwesap bedien word ter wilie van alkhoiverslaafdes;
die Ons Vader behoort gereeld in die liturgie van die
nagmaal benut to word; die nagmaaistafei self kan
vergroot word om ‘n groter getal nagmaalsgangers by
die tafel moontlik to maak.
27.3.3.3 DIe viering van die nagmeal op die kerkiike feesdee
Alleen wat Goeie Vrydag betref is daar ‘n beduidende
persentasie gemeentes wat die nagmaal vier nI 57%
(volgens die gegewens in die versiag van die Algemene
Sinode van 1986). Die nagmaai is voigons die versiag
ook op die ander feesdae gevier ni Kersfees 2%,
Paassondag 7% en Pinkstorsondag 19%. Die behoefte
aan ‘n verantwoorde variasie ten opsigte van die
nagmaalsviering kan ten dole opgevang word deurdat
dit by geleentheid van die kerkiike feesdae vanuit ‘n
bepaalde tema belig word.
27.3.3.4 Die nagmaalvlering en die eenheid van die kork
Die viering van die nagmaal behoort uitdrukking te gee
aan die belowing van die eenheid van gelowiges. Dit
sou tot verryking van die ekumeniese beweging dien as
interkorklike kommunie met ‘n groter frekwonsie
plaasvind.

27.3.5 Met die moor gereelde nagmaaisviering sal
vioring so ingekioe moot word dat die Woorddiens
verskraal word nie, al val die grootste klem in
erediens by geieentheid moor op die viering van
nagmaai.

die
nie
die
die

27.3.6 Voorbereiding tot en danksegging na die viering
van die nagmaai is wosenlike elemonte van die
nagmaaiviering, maar behoort op ‘n individuele basis,
asook gesamentiik veral gedurende die nagmaaidiens
self, piaas to vind.
27.3.7 Die moor gereolde nagmaaisviering vra na groter
variasiemoontiikhede. Variasie in die nagmaaisviering kan
onder moor boreik word dour die nagmaai op die
verskiiiende kerkiike feesdae to vier.
27.3.8 in die Ned Geref Kork behoort nio eon wyse von
nagmaaiviering gekanonisoer of as enigste moonttikheid
gesien to word nie. Die staande kommunie en die aansit
by tafeis voor in die kerk is ook ter afwissoling moontiik,
veral met ‘n kleiner getal nagmaalsgangers.
27.3.9 By eike geloentheid waar die bediening van die
nagmaal piaasvind, moot daar Woordbediening woes, dit
wii sê Skriflesing en uitiog van die Woord.
27.4 AANBEVEUNG
27.4.1 Die Sinode aanvaar die verslag oor die meer slnvolie
lnrigting van dIe nagmaalsdlens as rig lyn.
27.4.2 Die Sinode dra dit can die Eredlenskommissie op em ‘n
studio Ic meek van die rol van ritueei en simboiiek by die viering
van dIe nagmaal.

28. MEER NAGMAALSFORMUUERE
28.1 Opdrag
Die Sinode dra dit aan die AKE op om die moontlikheid to
ondorsoek om moor as eon nagmaaisformuiier (by 3-4)
op to stel. In sodanigo formuiioro ken verskiliendo fasetto
on betekonisse van die nagmaal behandei word. Hierdie
onderskeio formuliere kan dan om die beurt by die
onderskeie nagmaaisvieringe gobruik word.
28.2 Werkwyse
Die Subkommissie vir die Erodions hot die studio na dr
CJ Otto verwys en die versiag besproek.
28.3 Bevindinge

lnterkorkiike kommunie is iets wat nie veei dour die
NGK in praktyk gebring word nie in elk geval nie wat
Suid-Transvaal betref nie. Voigens die opname in
1988/89 hot ‘n skrale 1,1% van die gemeentes met
ander kerkgenootskappe interkommunie gehad.
-

27.3.4 Die belangrikheid van ‘n moor gereeide viering
van die maaltyd van die Here as voedingsmaal wat die
geloof opbou en versterk, sal in die liturgiese opvoeding
vah die gemeentes ‘n duideiiker en sterker aksent moot
kry.

Die wysiging van iiturgiose formuliero en by uitstek die
nagmaalsformuiiere is ‘n ingrypende saak en moot deur
die kerk met groot omsigtigheid on verantwoordoiikheid
hanteer word. In die besinning oor die soak is nog nie
finaiiteit bereik nie en verdoro aandag word geverg.
28.4 AANBEVEUNG
Die Slnode dra dit can sy Eredienskommissie op em die
wensilkheid van variasie ten opsigte van die negmaaisformuliero
to ondersoek en to rapporteer.
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29~ HERS EN~NG~ FORMULJER V~R D~E
BEVEST~G~NG VAN H000LERAARS

kare en koorieiero beeteen woorvon die meeete
Afrikeeneeprekend en lidmete yen die Ned Geref Kerk ie.

2L1 Opdre~

3O~3~ Deur die 8AKV word kerkeong en kerkmueiek in
die eigemeen bevorder, moor dit hot aek ‘n veel wyer
ukopuo~

Die Aigemene Sinode vereouk die AKE em by ‘n
heruitguwe yen die Hendboek vir die Eredienu te eoru
det die Formulier vir die beveetigin~ yen Hoe~iereere en
under docente in die Teoio~ie heruien word eodet elle
verwyeinge ne ~die empte yen Hoo~iereer/Doeent~
vervaL
2L2 Werkwyoe

Die eeek iu deur die De~beutuur met die fekuitelte
op~eneem
20~3 0evindin~e
Die herdruk yen dii Hendboek vir die Erediene wee
reede in 19~1 nodi~ voordet die heruienin~ yen die
formulier beekikbeer weu~ Eeru moee die kommieeie
uiteiuiteei kry oor die vreeg of kerkiike dooente in die
Teoio~ieue vekgebiede beroep/beveeti~ of 9n dien,
geetei~ moet words
Die kommiuuie het die A~K en teaiagiene fokuitoite
~ereedpIee~ meer tot op dotum nag nb iniigting
ontvung nie,

Die Olnode beoiult dot ekokeiing met die 0uid~AfrIkoonee
Koorvereniging nb op ‘n offIel~Ie bueie eel piueevind nIe~ Op
pbouoibko vlok In door voei rulmte vIP ekokeiinga

31 AANKOND~Q~NOS EN VOTUM
3t1 Opdrog
Die neek hot vie die Erodionukomminnie von die Einade
von Nemibi~ op die egendo yen die Subkomminoie gekem.
3t2 Werkwyee
Die verniog von Nomibi~ in tenome met ‘n veruieg von
Noord~Trennveei (opgentei dour prof AC Eornerd)
behendel en deer in benbult em dit in die vernieg eon die
Si~iode op to neem~
3t3 Yeroioe
3t3.1 Aenkondlginp rondom die Erediene

20~4 AAN~EV0UN~

Die Oinode vereouk die Orodienekommieeio von die AKO em In
oorieg met die A~K to boom our die boOlneol of hoogioroore en
under doeente in die leologie beroop en beveetig meet word of
don 9n diene geutel” moot word~ Indlen nodig, word die
fermuller vir die beveotiglng von hoogleruore hereien0

3O~ SU~D~AFR~KAAN8E
(SAKV)

30A AAN00V0UN~

KOORVEREN~G~NG

3O~1 Opdrog
3O.1~1 Die Siriode neem kennie yen die beuteen yen die
Suid~Afrikeenue Koorvereniging (SAKY) en 00k yen die
SAKV ee doeieteiiing om kooreeng en koorieiding in ei
uy feoette te bevorder,
3O~t2 Gegewe die piek en betekenie yen die kerkkoor in
di~ erediene en die feit dot deer in die meeete
g~meenteu wei ‘n kerkkoor io, gee die Ginode opdreg
e~n die AKE am die maentiikheid von nouer ukeketing
met die SAKV te onderaoek~
3O~2 Workwyee
~n Geeprek tuoeen iede von die SAKV en Ere~
dienekommiuio hot pieeogevind.
3O~3 Oevlndlnge
~O.3.1 Die SAKV hot ~n lidmoettol wet uit angeveer 475

31~3~i.1 Die probleem
Eike gemeonte hot to meke met die vroog oar
oonkondigingu by die eredienn~ Dit word on onmieboor
geeg, moor tegeiykertyd on ‘ii probleem en noifu oe
fruntronie ervoor~
~ Oroi dreig die gevoor dot dit toeneem in oontob en dot
die tyd doorvoor gobruik eneweredig groat In, Die kennel
dreig am ‘n grotie odvertenniebord to word vir ellen en
nag wot~
~ Die oonkandigingo ward orvoor on ‘n etouring in die
opmorn von die yolk von Gad am ny Kening to antmaet,
Door in ‘n goreedmoking vir hiordie gobeuro on die
oonkandigingo trek die oondog of von die haefnook, Die
oonkondiginge ward ervoor on ~n vreomdo bentonddool, !n
~Fremdk~rper~, wet buito die diobegieno entmaet~
ingngebouro von die eredionn voi~
~ !~, Moeno iniigting ward op ‘n envortoerboro wyne eon
die gemeento vaargeheu, die moente woorvon niogn vir
nammigon bodaoi in~ Dit word benkau on ‘n nwoor
boionting von die orodiono,
~ Menne twyfoi oar die woordo von die oonkandigingn.
Skynboor ward niogn ‘n kiein deoi~ie doorvon anthau en
ter horte gonoom. Saveei menno nkokoi not of by din
eonkandigingn.
~ In die varige eou in die kennel genien on die piok von
aponbere bokendmokinge von oVorioi oord. Oak die ntoot
hot nekere bokendmokinge vorein,
~ Die oonkendigingn ward eon die eon kont anintoronnont
on nandor entoonionme oungebiod. Aen die under kent
weor ken dit aargedromotinoor ward of apgobloon ward.
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31.3.1.2 Waar kom die gebrulk van aankondiglngs vandaan?
Daar is bale mm

*

gegewens oor die gebruik van die

aankondigings deur die kerk dour die eeue. Meestal is
dit as bekend veronderstel.
Die aerate vermelding van aankondigings in die
*

erediens kry ons by Augustinus in sy in Joh tract 12. Hy
skryf dat die biskoppe van die gemeente mededelings
oor voorvalle in die kerklike lewe of oor beoogde
maatreëls na die preek (en voor die gebed) doen.
Die gebruik moes in die kerk voortbestaan het, maar
*

one vinci uiters mm gegewens daaroor.
in die Middeleeuse preekdiens, die ~pronaus”, wat
*

soms in en some naas die liturgiese diens bastaan het
in sekere dole van Europa, word meegedeel dat die
aankondigings gedoen is in die diens, na die preok en
voor die gebed om voorbidding so byvoorbeold in die
Manuale Curatorum van JB Surgant (± 1500).
in die Lutherse Kerke word die plek vir die
-

*

aankondigings ingaruim in die diens, na die preek en
voor die gebed om voorbidding. Die gedagte is
deurgaans dat vir die persone en sake wat genoem
word, gebid word.
in die vlugtelingsgemeente van Londen (M Micron, Do
*

Christalijke ordinancien, 1554) word die aankondigings
vermeld na die preek en voor die gebed om voorbidding.
Hierdie gebruik is grootliks oorgeneem deur die
vlugtalingsgemeante Frankental en vandaar hot dit in
Nedorland ingeburger geraak.
In die meeste Engelse kerke word die aankondigings
*

gehou voor die preek.
Die gebruik het ook ontstaan om die aankondigings te
*

hou voor die votum, net na die binnekoms van die liturg
en die ampsdraars.
Daar is ook kerke wat bepaal dat die aankondigings
*

gehou word na die soon, due na die diens.
Histories is die plak van aankondiginge hoofsaaklik:
*

Voor die begin van die diens
Na die preek en voor die gebed om voorbidding
Na die dians, na die uitspreek van die soOn.

-

31.3.1.3 Die prinsiplële regverdiging van aankondiginge by die
erediens
*

Die gemeente is ‘n gameenskap wat op ‘n bepaalde

plek saamlewe an saamwerk en dit moot sinvol
georganiseer en bogelei word anders verval dit in
chaos. Daarom is dit nodig dat reOlmatig aan die
gemeente voorgehou moot word wat die koers, die
warkprogram, die belangrike vergadarings en besluite is
wat in ag geneem moet word.
Die arediens is die samakoms van die gomeente en
*

hier moet die bekendmakinge geskied. Hier is die
operasiebasis vir die werk, hier kom die eenheid van die
gomeenta tot uitdrukking, hier word die werkprogram
bekend gemaak.
Die groot belang van publisitoit en bekendstalling van
sake (advertensie). Die belangrike sake waarvoor
gewerk en gebid word, die node van manse, die groei
van die koninkryk dit alias moet steeds op ‘n sinvolle
wyse onder die aandag van die manse gabring word om
dit bekend te maak, belangstelling daarvoor op to wok,
en die manse in beweging to bring. Sonder publisiteit en
advartensie sal ook die kerk so work kwyn.
Diogena wat beweer dat die aankondiginge geen plek
*

-

*

by en in die arediens hot nb, misken die felt van die
bestaan van die gameenta in die konkrete wOreld, van die
lowe en werk van egte mense in ‘n konkrete samelewing.
Die gemeente leaf en work nie slegs as siele nie.
Hulle geloof in Christus moot in die konkrete lowe
gestalte kry daar is nie so iots as ‘n tydlose geloof en ‘n
dosetiose bestaan nie (skynbare werklikheid).
Dit is ‘n vorkeerde verstaan van feestelikheid van die
orediens as die gebeure van die konkrete lowe van die
gamoente nie tar sprake kom nie.
Daar is nie slegs die allernouste wisselworking tucson
geloof en wyse van aanbidding nb (lax credandi, lax
orandi), maar owe-eons die allernouste wisseiwerking
tussan geloof en wyse van aanbidding, en die konkrate
lowe van die gemeente (lax credendi, lax convivendi).
Daar is ‘n wisselwerking tuscan die erediens en die
lewe en stryd van elke dag.
Die gelowiges kom uit die konkrete Iowa met sy stryd
an moeito en dit kan gestol word voor die aangesig van
die Hare en in die hg van sy Woord. Van die eredians
gaan hulle wear terug na die gawona Iowa en werk en
moot wat ontvang is, daar gaan uitleaf.
Die galowiges en die gameonto an die wOrald hot
-

-

-

-

-

-

-

*

konkrete node wat aandag vareis, coos siekte, dood
ongalukke, armoede ensovoorts.
Vir die gamoante moat die nodige en die regta
*

ampsdraars gakies en bekond gestal word. Hulle is
batrokke by die kausa en bid vir die persona.
Die gomoente so leaf- en workprogram moot steeds
*

voorgehou word. Daar is sake
basondere dianste, gebeure,
omloop is, groepsbyeenkomste,
One kan dus nia andars nie
*

soos die tya van dienste,
biddae, dwalinge wat in
ensovoorts.
as om to konkludaar dat

aankondigingo prinsipael wel ‘n plak hat by die eredienste.
Wie sou beweer dat hulle hier nie ‘n plek hat nie, maak
*

die erediensta Iewens- en werklikheidsvreemd. Sondar
om die werkprogram van die gemeente by die erediens
bekend te maak, sal die voorbidding vaag en algamoan
word en sal ook die prediking sy aktualisering mis.
Waar toagegee word dat aankondiginge ‘n plok hat by
*

die oradians, moot tagelyk stork daartean gewaarsku
word om allerlai dingo hiar bekend te maak. Nba alle
raOlings, on medadelings raak die eradians of die
gomoenta nie. Daar moot strong gekaur word sodat net
die werklik balangrike en tar sake dingo aangekondig
word.
Vorder hoof nia altos wat noodsaaklik geag word om
*

aan to kondig vanaf die kansal op mondelinge wyse to
geskiad nie. Daar is ook ander effektiewe wyses waarop
dit gadoen kan word, soos:
in ‘n gemaentablad
In ‘n nuusbrief
Dour ‘n blad met inhigting wat beskikbaar gastel word
Op ‘n kennisgewingbord in die portaal van die
korkgebou.
-

-

-

31.3.1.4 DIe piek van die aankondlglnge by die eredlens
Hierbo is aangedui dat aankondiginga ‘n logitieme plak
hat by die eredians ondor sekere voorwaardos. Die groot
vraag is nou waar moot dit by of in die eradiens geskied.
Die standpunt dat aankondiginge nie deal van die
aredians is nia en dus nie tussen die begin van die diens
(votum) en die ainda van die diens (soOn) mag plaasvind
nia, word gehuldig.
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Hier moot verder onderskei word tussen:
*

Dour die loop van die geskiedenis is verskillende
liturgiese elernento beskou as die punt waar die eintiike
erediens begin. Hulle was:

1 Die aankondiginge voor die diens. Dit is hoofsaaklik

die posisie in die Ned Geref Kerk en die standpunt van
verskeie liturge. Die argument is dat die aankondiginge
gedoen moot word voordat die diens begin.

*
*
*

Hierteen moot gestel word dat die hole voorbereiding
van die diens oploop tot die binnekoms van die kerkraad
en at die oë is gong op die ieraar wat die diens moot
laat begin, en nou word dit onderbreek deur allerlei
sake. Sekere sake moot wel hier gestel word soos die
bekendstelling van ‘n ander leraar, die doel vir die
insameling van die gawes, ensovoorts.
Die aankondiginge aan die elnde van die diens, na die
uitspreek van die soon. Dit geskied byvoorbeeld in die
Ned Herv Kerk van Afrika, by radio- en televisiedienste,
ensovoorts. Hier hot dit die bedoeling om die gemeente
met ‘n opdrag die wOreld in to stuur. Aankondigings hier
hot egter ‘n geweldige negatiewe uitwerking. Dit word
as ‘n antiklimaks ervaar. So maklik kan die effek van die
diens hierdeur verswak word. HH Meulenbelt waarsku
daarteen om nie die voels van die hornet die saad to
iaat opeet nie.
*

2 Die aankondigings in die eredions. Hier kan ook

verskillende posisies toegeken word aan die aan
kondiginge:

*

die
die
die
die

seongroot
Skriflesing
introltus
voturn

31.3.2.1 Wear begin die erediens?
Die Algernene Sinode van 1962 hot in ooreenstemming
met die Calvinistiese erfenis besluit dat die erediens met
die voturn begin. Die votum laat reeds by die begin van
die erediens blyk dat alios wat daarop volg, van God
aihang en op Horn gerig is. Dour die gebruik van die
voturn word ook duidolik gernaak dat die spesifieke
vergadering ‘n amptelike samekoms van die gemeente is
en daarorn as sodanig gekonstitueer word.
31.3.2.2 DIe begin van die erediens
Die erediens dra die karakter van ‘n dialoog; God en die
gemeente is in gesprek met mokaar. Rondom die begin
van hierdie gesprek is daar ‘n paar sake wat belangrik is.
*

Die belydenis van die gemeonte dat hulie in altos van

die Here afhanklik is.
Die inroeping van die huip on die soOn van die Here.
Toewyding.
Konstituering.
‘n Atmosfeer van gebed en aanbidding.
God self wat aan die Woord moet kom.
*
*

Die oudste en moos algemene standpunt is dat die
aankondiginge geplaas word na die preek en voor die
gebed om voorbidding. Vir die regte soort aankondigirig
is daar veel voor to sO om dit hier te plaas. Nie alie
aankondigingo kan hier geplaas word nie.
-

Die aankondiginge in die diens, voor die preek. So
word dit gecloen in The Book of Common Order on in
The Directory of Public Worship. Vir hierdie standpunt is
daar egter goon goeie regverdiging nie.
-

Nog ‘n vaniasie is om dit te plaas voor die uitspreek
van die soOn so byvoorbeeld DJ Karres. Die bedoeting
is dat so aan die gemeente sy taak in die wOreld
aangegee word op die punt dat die gemeente die
erediens verlaat. Daar is wel argumente ten gunste van
hierdie standpunt, maar dit word ewe-eons dour
besware gedruk soos dat die gerneente duidelik
geantwoord het op die prediking en op die ontmoeting
met die Here dour gobed en lied en nou net wag op die
seOn om die wOreld in te gaan, en nou moot hulle eers
weer sit en die aankondiginge aanhoor.
-

*
*
*

Al bogenoemde elomente moot aan die begin van die
gesprek aan die orde kom en moot dus dour die votum
verwoord word.
31.3.2.3 Keuse van die votum
By die keuse van ‘n votum moot behaiwe die
bogenoemde ook die volgende in gedagte gehou word:

-

*
*

Die votum moot sover moontlik uit die Skrif kom.
Die votum kan reeds ‘n element bevat wat die rigting en

gees van die spesifieke ontmoeting tussen God en sy
gemeente aandui.
Die ondelikheid van die erodiens moot gehandhaaf
*

word.
Die gemeente moonie die votum net as ‘n blote
*

verklaning beleef nie, maar as ‘n oproep om hulle by God
Drie-enig te bepaal.
Die gomeente moot die votum beleef as ‘n ernstige
*

31.3.1.5 Konklusle

aanroeping van God.

Nadat die aankondiginge bepork is tot die wesentlike en
die wat op ander maniere gedoen kan word, ook
uitgehaal is, is die beste plek vir die aankondiginge nog
steeds voor die begin van die diens, maar met dien
verstande dat die besondere sake waarvoor daar
voorbidding gedoen moot word, na die preek en voor
die dankgebed gestel behoort te word.

Uit bogenoemde is dit duidelik dat die votum met song
gekies moet word.

31.3.2 Votum

31.3.2.4 Varlasies
Verskillende vaniasios op die gesproke Sknifteks is
moontlik. Die belangnikste hiervan is die gesonge Woord.
Die gemeente kan die votum sing. Gesang 310 en
Gesang 311 sou hiervoor gebruik kon word. ‘n Ander
moontlikheicl is dat die votum in verskillende dole verdeel
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word wet dour die liturg en die gemeanto in reepona op
mekaar goeê word.
Voorbeeida:
~1. V: One huip kom van die Here wet hemel en earde
gemaak hot.
G: Hy bly vir eltyd gotrou en leet nb die werke van
sy hande veer nb,
*2. V: Dit gaan good met die mono vir wie U uitkioe en
iaat nadorkom om in u tempoi to bly.
G: Laet one die goala dingo in u hula in oorvload
geniet, die goale dingo In u hoilige woning.
31.3,2.8 Varekllbend. vote
Die voigarida Skriftakee ken elwiaaaiend ee vote gebruik
word.
“One huip kom van die Hare wet hamoi on earde
gomeek hot” (Pa 124:8, die ag adjutorium).
* “One huip kom van die Here wet hamel on earde
gemeak hat. Hy bly vir aityd gatrou an beat nb die werk
van ay hende veer nb” (Pa. 124:8; Pa 148:8; Pa 138:8).
“Dit gaen good met die mono vir wie U uitkioe en beat
naderkom om in u tempel to bly. Laet one die goeia
dingo in u hula in oorvioed ganiet, die goale dingo in u
habilge wonlng” (Pa 88:5).
* “Kom one vol in earbatoon voor Hom near, kom one
buig, kom one knbai voor die Hero one Skeppori Hy be
one God en one Ia ay yolk, ay kudde, ey ekepe, dour ey
hand vereorg” (Pa 95:8,7).
* “Bk kyk op ne die barge: weervendeen eel dear vir my
huip kom? My huip kom yen die Here wet homel en
earde gemoek hat” (Pa 121:1,2).
* “In die Neem
van die Vedar an die Saun en die
HaiUge Geea” (Trinitarioae formula).
* “One begin hierdbo diana, alt dit voort en eiuit dit af in
die Neem van die Vadar an die Saun an die Hailige
Goee”.
* “Uit U an dour U en tot U Ia ella dingo. Aen U behoort
die hearlikhaid tot In awighaldi” (vgi. Rom 11:38).
* “Hare, U be die Able an die Omega, die begin en die
oinda, wet Ia en wet wea en wet kom, die Aimagtiga”
(vgbOp. 1:8).
* “One huip ie in die Neem van God, one Vadar, dour
Jeeue Chrietue, wet giatar en vendag diaeeifde ie an tot
in owighoid” (vgi. Hab. 13:8)
* “Hierdia arodiena word gahou in die Neam van die
Hare wet gaeô hat wear twaa of dna in ey Noam
eaamkom, Hy In huiba midda be” (vgi. Melt 18:20).
*

31.4 AAN~EVEUNQS
31.4.1 DI. Sinodo aenveer die ver.ieg oar die eankondigings
random die eredlena (31.3.1 31.3.1.8) 00 rigiyn.
31.4.2 Die Sinodo aenveer die vorebag oar die votum (31.3.2
31.3.2.5) ag nlgiyn.

32. SKULDBELYDENIS EN GENADEVERKON~
DIGING IN DIE EREDIENS
32.1 Opdrag
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Die cook is nie dour die Sinode eon die Subkommissie vir
Brediens opgedra nie. ‘n Studiestuk van prof AC Barnard
hot ogler onder die aandag van die subkommissie gekom.
32.2 Werkwyse
Die studiestuk van prof AC Barnard is beoordaei en dit be
aanbeveei vir opname in die sinodeversiag.
32.3 Sevindlnge
32.3.1 Die soak van condo en skuid en van condo- en
skuldbeiydenis, an daarmee samohangend die var
kondiging van God so vryspraak en die ervaring van die
bevryding, kom steeds tar sproke in die lowe van die
ankeiing en die gesln, maor ook in die opanbaar in die
orediens.
Vandog is door ‘n kwynende basal van condo an skuid en
‘n torugboponde bahoefte eon genedo en vergifnie. Manse
by erg ondor toegadekto skuid, onderdrukto ekuid
gevoeiens en onhersteide verhoudinge. Tog word die
skuld moaiiik erken en word door nba makiik geeook no
vergifnis nia.
Sonde, skubd an skuldbeiydonis, sowel as genada en
ganadovarkondiging, is santroie Bybeisa tames. Dit verais
vondog nuwa teclogieso dourdenking en ‘n nuwo an vera
toepoesing doorvon in die praktyk. Tegalyk is dit ‘n roap
om ‘n bawencbe orodions von ‘n bewanda gemoonta.
Random hiordio bebangnike soak von akuidboiydanle an
genadeverkondlging in die aradiene be door nog to veal
siordigheid on miaveretand.
32.3.2 DIe ontetoan on ontwlkkeIlng van akuldb.IydenIs on
ganadoverkondlglng In dl, eredbens
Vir die varstaan van ekuidbaiydonie en ganodavor
kondiging moot one kortlike die ontstaen en funksio
hiorvon nogoon.
32.3.2.1 DI. Nuwe Testament on di, vroel kerk
1 Jesus gao eon sy diesipeis an eon sy kork die took om
in ey Naam die binding en ontbbnding von sondo to
vorkondig (Mat 18; Joh 20).

*

Pauiue skryf oor die noodsaaklikhebd om condo to vorgoaf
en to behou. Hyself wye die wag tot ekskommunbkeoia
van ‘n sondoor, wear dit seam met die handeionde
gemeente gedoen word (1 Kor 5).
2 Door is die dure pug en verontwoordoiikhaid om op
mekoor 09 to gee, mekoor rag to help en mokaar to
vermoon. Door Is table verwysings no die noodeaekiikhoid
van vergilnis in die doogiikse lowe von die geiowigoe. DIe
beiydonis von skuld en die gobed om vargifnia word
verbind.

*

*

3 Jokobus skryf: “Beiy Julie condos oeriik taonoor

mekaar en bid yin mekear, sodot Julie gosond ken word”
(5:18). Hierdio baby van die sondee “taenoor mekear” Is ‘n
aanduiciing dat dit in die somekomste van die gomeente
kan woos. Hoe dit gedoen word, word ogler nb vermoid
nba.
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4 In die Didache (± 100 nC) word bepaai: “As Julie op
die Dag van die Here saamkom, breek die brood en
dank, nadat Julie Julie oortredinge bely hot, sodat julie
offer rein kan woes” (didl4:1).
*

Hier word ‘n Sondagse bolydenis vereis, maar goon
aanduiding word gegee van hoe dit gedoen moot word
nie. Blykbaar is hierdie voorberoiding ‘n aangoloentheid
van die enkeling in sy privaat lowe.
5 Paulus wys in I Kor 11 op die noodsaaklike
selfondersoek van elkeen voor die deelname ean die
nagmaal. Heelwaarskynlik was dit ook ‘n privaat
aangeleentheid.

*

32.3.3 DIe opkoms van die priveat belydenis en vryspraak
Die persoonlike bieg of die oorbieg is ‘n belangrike
tussenekakel vir die verstaan van die openbare
skuldbeiydenis en openbaro genadeverkondiging.
Die privaatbieg hang veral saam met die opkoms van
die kloosterwese teen die einde van die derde en begin
vierde eeu. Hiordie vroomheid is gekenmerk dour ‘n
strong dissipline en toewyding, maar was stork gokiour
dour asketisme en mistisisme. Hier word ‘n swaar
aksent geié op die doding van die vioes en alie sondige
bogeertes, op selfaankiaging en op boetodoening.
Boete hot minder to make met die skuld voor God en
die soak na sy gonade en hot moor gegaan om vrees vir
die gevolge van die oortredlng, vir straf en verai vrees
vir die dood. Al moor word die klem op die
skuldbeiydenis gale, wat oor en oor gedoon moos word.
32.3.4 Die bleg word ‘n sakrament
Vanaf die twaaifde oeu is die bieg beskou as ‘n
sakrament. Daar word ‘n onderskeid gemaak tussen
egto borou (contritlo) en onegto berou (attritlo). Die
ontwikkeling gaan verder en so word vereis dat die
beiydenis van sonde nie net voor die Here gedoen moos
word nb, maar ook voor die priester. Daar kom ook ‘n
onderskoiding tussen vergeeflike en onvergeeflike
sondos.
Die bieg bestaan uit die volgende dole:
Contritio cordls (opregte berou in die hart)
Confessio orls (beiydenbs met die mond
voor die
priester)
Statlsfactio opens (straf wat bestaan in die doen van
goeie om weer good te maak vir die verkeerde)
Hierop voig die absolusie dour die priester in die
indikatiewe of steilende vorm: ego te absolvo (“Ek vergeef
jou”).
-

*

1 Die Akeos

(toegang scoessus)

in die sakristle berel die priesters hulia voor op die gang
na die aitaar. Dit geskled dour ‘n aantal gebede en ander
voorbereidingehandelinge, veral dour die opsé van dna
apologleö.
Hlerdia apologid is die

oervorm van silo istere skuidbeIydanlsse.

Naas die apologiee as prlvaat voorbereidingagebede van
die geestelikes (kierus), verekyn sedert ± 1000 ‘n liturgies
anders geordende voorbereiding. Dit bestaan uit Psalms,
antifoon, die Kyrie en die One Vader asook ‘n sewedelige
voorbereidingsgebed. Hierdie liturgies opgeboude gebed
word dour ‘n veelheid van klerlol gesé in hulle
voorbereiding op die mis. Dit dra ‘n privaat karakter.
*

2 DIe Trappegebed/Confltnor

Die Intognitus het in die Middeleeue sterk ontwikkel.
Terwyl die klerus dour die kerk na die altaar loop het die
koor in die Roomse Kerk die intog begeiei; in die
Frankiose Kerk hot die kierus tydens die optog self die
gebede opgesê. Dit gaan om die apologleë. Wanneer die
prosessie die altaar bereik, word twee gebede opgesê.
Hierby word enkele apologieö gevoeg. Reeds van
omtrent die middei van die elide eeu groei uit die
apoiogieö ‘n formele Conflteor.
Dit was ‘n voorbereldingsgebed.
Daar kom ‘n verandaring deurdat die klorus rile moor aen
die ingang van die kark byeenkom nb, maar dat die
saknistie nou gepboas word naas die aitoar, Nou val die
kiem nie moor op die optog nb, maar op die altaar.
Aan die voet van die aitaar beiy die priester sy skuld en
vra die assistente so voorspraak voor God. Die assistente
spreek die miseratur tul (mag God Hom oor u ontferm) uit
as ‘n genadewens oor die priester. Hy beantwoord dit met
‘n amen. Daarop sproek die assistente huile skuid
belydenis uit, waarna die priester huiio ‘n vryspraak
toebid, die Indulgentium (die genadewens). In albei gevaiie
is die vryspraak in die deprekatiewe, of optatiewe, of
wensvorm.
*

3 Die openbare skuldbelydenis In die Pronaus

-

-

-

32.3.5 DIe ontwikkeiIng van die openbare skuidbeiydenis en
genadeverkondiging
Die openbare skuidbelydenis en genadeverkondiging
het in die iaat middeleeue ontwikkei uit die ilturgiese
gebede ter voorbereiding van die priesters op die
erediens, en ult die middeleeuse preekdiens, die
Pronaus. Wat die eersgenoemde betref, hot dit bestaan
uit twee vorms:

Die Confiteor was die voorbereidingsgeieentheid van die
kierus op die erediens. Daar kom ‘n ontwikkeiing waar vir
die gemeente ‘n voorbereidingsgeleentheid op die orediens
geskep is en wel in die voikstaal. Die ontwikkeling loop
oor die laat Middeieeue preekdiens, die Pronaus, wat
gehou is vanaf die kansei en wat sy pbek gohad het
tussen die voormis en die offermis.
In aansluiting by die algemene kerkgebed is verskeie
kategetiese stukke gevoeg, soos die Credo, die Tien
Gebooie. Hien is ook ‘n algemene skuldbeiydenis yin die
gemeente gehou as voorbereiding vir die viering van die
nagmaai.
Die reformatore bou hierdie skuidbeiydenis uit tot ‘n
volwaardige
openbare
skuidbeiydonis
deur
die
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gorneente en laat daarop ‘n algemone vryspraak of
genade- verkondiging volg. Die reformatore het
verskillende aksente gelê en hot dit ook of aan die einde
van die diens, coos by die Pronaus, geplaas.
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6 Sonde as die afwysing van God se genade. Hy bedoel
ons redding en wil dat ons sy genade sal aanvaar. Wie
hierdie genade verworp, is in ‘n besondere sin skuldig.

*

7 Alie sonde, klein en groot, maak ons skuldig voor
God. Die gevolgo van sommigo sondes is erger as die
van andero.

*

Nadat die openbare skuldbelydenis en genadever
kondiging in die eredions vir ‘n lang tyd in Nederland en
in Suid-Afrika verwaarloos is, is dit die afgelope tyd
weer ingevoer.

*8 Die sonde word tydelik en ewiglik gestraf.

32.3.6 Verootmoedlging en skuldbelydenls in die eredlens

32.3.6.3 Sonde en skuld by die modernemens

32.3.6.1 Verootmoediging en skuldbeiydenis begin by God

Die sondebesof van die moderne mens bepaal die
houding teenoor skuldbelydenis en genadeverkondiging.

1 Verootmoediging en skuldbelydenis begin nie by ons
as mense en by ons inspanning nie. Dit begin by God,
by sy genade en liefde, by die weg wat Hy aandui. Wat
ons as mense doen, is die antwoord op wat God gedoen
en gesé hot, dit is om na Horn to kom wat eerste na ons
gekom hot, dit is die gesindheid wat volg op sy working
in ons harte.

*

2 God gee ‘n weg aan waarlangs ons sonde en skuld,
ook in die openbaar in die gemeente, weer goedgemaak
kan word. Dour die hole Bybel en oplaas deur sy Seun,
hot Hy hierdie weg bekend en waar gemaak. Hierdie
weg van vergifnis en vorsoening word dour die hole
erodiens, maar voral dour die elornente van
skuldbelydenis en genadeverkondiging, uitgespel.
*

3 Agter die boodskap van versoening lê die
barmhartigheid, liefde en genade van God Drie-enig. Hy
iaat dit aan ons verkondig, on ons mag daarvan iewe.
God spreek die mens vry en wis sy skuld uit en maak
alles nuut. Sentraal staan Jesus Christus, die Middelaar,
met sy voibragte offer, wat magtig is om to reinig.

*

32.3.6.2 Grondtrekke van die Bybelse leer van condo en skuld
I in die Bybel word talle begrippe gobruik om die
sondo en skuid na sy vorskillendo aspekto moe uit te
druk.

*

1 ‘n Kwynende besef van sonde. Al moor mense voel
en sé dat hulle geen sonde of skuld hot nie. Verder word
die sondigheid van sonde misken. Sonde word geag as
onbenullig of gesien as swakheid en as mislukking.
*

2 Die wesensaard van condo as ‘n gebroke verhouding
tot God en tot die medernons, word rniskon. Sonde word
nie gesien as teen God, as teen sy wil en as teen sy
verbond nio. Die aard van condo word bepaal deur die
mens self of dour andere.
*

Vir sy condo voel die mens horn nie verantwoordelik
teenoor God nie, maar hy neem self die verant
woordelikheid daarvoor.
Verder cook hy corns hulp en raad on wil spanninge
verlig, maar hy soek nie vergifnis vir sy condo van God
nie.
3 Die eie sonde en skuld word afgeskuif of na ander
mense of na die samelewing of na omstandighede of na
die opvoeding of na die persoonlikheidsamostelling of na
bo-individuele magte soos die okkulte, ea.
*

*4 Die gevolg is dat die mens horn nie as sondaar sien nie,
maar as ‘n ongelukkige, as ‘n slagoffer.
5 Al word sonde en skuld misken en op baio maniere
verdring, dit bly ‘n negatiewe invloed uitoefen en kom
veral na yore as:

*

2 Daar is die werklikheid van sondo, wat ons airnal
aankleef, ons almal bedroig en ons skuldig maak voor
God.

*

3 Ons moot voluit die verantwoordelikheid van die
mens vir sy sonde aanvaar, maar ook die oormag van
die sondo oor die mens erken. Naas die dimensie van
skuld is daar ook die dimensie van tragiek.
*

4 Die wose van sonde is die gebroke verhouding tot
God en van daaruit ook die gebroke verhouding tot die
medemens.

*

Verder geskied condo deur dade, dour versuim, deur
woorde, dour gedagtos, rnaar ook reeds dour die
gesindheid van opstand en ongeloof.
Daar is persoonlike sondes en sondes saam met
andere, bewuste en onbewusto sonde, opsetlike en
onopsetiike condos.
5 Sonde van die persoon, die bestaan as mens. Die
mens doen nie slegs sonde nie, rnaar hy is sondig; hy
het nie net skuld nie, maar is ook skuldig.

*

Ongedefinioerde skuldgevoelens
Kolloktiewe angs
Depressie of ontvlugting
‘n Negatiewe invloed op die lowe en dade van die
enkeling en die gerneenskap.
-

-

32.3.5.4 Sondekennis en sondedroefheld
1 Egte kennis van sonde is nodig. Ons moot sondo ken
na sy ware aard on dan as my sondo, as ons condo leer
ken.

*

2 Sondekennis loi tot droefheid en berou oor die sonde.
Daar moot ondorskei word tucson egto en onegto borou,
hoewel die grense tussen die twee nie aityd skerp is nio.
Die Bybel stel die ois van berou, rnaar dit is nie ‘n
voorwaarde in die sin dat dit ‘n verdienste of prestasie
van die mens is nie. Berou raak ons persoonlik on het
altyd ‘n dubbole gerigtheid:
droefhoid oor die sonde en ‘n afkoor daarvan;
‘n toekering na God on na sy gonade.

*

-
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3 Egte en valso skuidgovoolons word kenbaar waar
ons onsself en ons lewens meet aan die normo van
God. Egte govoolens van skuld lei tot belydenis. Onegto
skuldgevoolons kan verskillondo vorms aannoom:

*

‘n Mens voel skuldig, maar nie oor jou sondo voor
God nio.
Dit kan verdrongo skuidgevoelons woes wat op ailerlei
vreemde wyses na yore kom.
Gowotonskonflikte in nourotioso persone.
Oordrowo skuidgovoelens.
Die ingesteidheid van twyfolsug.
-

-

-

-
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Hierdie belydenis goskiod in die hart of gomoed, maar dit
kan ook duidelik goformuloor on uitgesproek word voor
die Here.
Die sonde kan by die naam genoem word of ‘n besondere
sonde kan vermeld word, maar dit kan ook die belydenis
woos van al die sonde, bowus of onbewus, sondor dat dit
by die naam genoem word.
3 Belydenis saam met andere. Belydenis van sondo en
skuld kan en moot ook saam met andere, saam met die
gesin, saam met die groop on veral saam met die
gemeente gedoen word.

*

32.3.6.5 DIe wek van egie skuldgevoelens en ‘n egte skuidbesef
1 Nie olkeon wat sonde het, het ‘n skuidgevoel
daaroor nie. Daar is ook grade van diepte van
skuldbesef.
*

2 Die pogings om in die erodions ‘n skuldbewussyn to
wek, is besaai met mynvelde:
*

Wat die gemeento in die orodiens botrof, bely almal
saam. Dit geskied gesamontlik, korporatief. Elko individu
sluit homself by hierdio gosamentlike belydonis in on
weet homself daarby botrokke. Hior gaan dit om die
gosamontlike en gemeenskaplike skuld voor God, maar
ewe-eons orn die persoonliko skuld.
*

-

Die
Die
Die
Die

gevaar
gevaar
gevaar
govaar

van
van
van
van

‘n pligteleer.
vreesaanjaging.
emosionele manipulasie.
rituele afstomping.

3 Die wok van egte skuidgevoelens is die work van
God Drio-onig. In die teenwoordighoid van God word die
mens bewus van sy sonde.

*

4 Die Here gebruik veral die middel van sy geskrewe en
gesproke Woord om ‘n mens bowus te maak van sy
sonde. Dit goskied in die omgang met die Bybel.

*

Die hole Bybel, die wet en die evangeile, is die middel in
God so hand om ‘n besef van skuld to wok. To veol
word siegs die wet vir hierdie doel gebruik. Dit is ‘n
miskonning van die ovangelie on loi selde tot die
gewonste resultate.

4 Die belydenis van die skuld voor die Hero betoken:

Die skuld word persoonlik erken en bely. Dit geskied
altyd in die oorste persoon enkelvoud en meervoud
(eklons hot gesondig, ek/ons is skuldig) Die skuld word
nb moor ontkon of op ander geplaas nb, maar daar word
erken: so is ek, so is ons; ék/ons is skuldig on verdion die
oordeel van God.
-

Wie bely, gee God, sy Goes, sy Woord en sy oordeol
gelyk dat hy sondig en skuldig is. Waar ek in God so
teenwoordigheid gekonfronteer word met my woorde,
dade en lewo, ja reeds deur my gesindheid, daar besof
ek tot my boskaming dat hierdie onhoilige, bed
brengende, vorsteuronde en opstandigo dingo gobour hot
en dat dit my lowe is. Ek skrik daarvan dat my lowe so
slog is on dat ek telkens woor moot orkon ok hot woor on
weer gesondig.
-

Rely betoken orn to erken, uit to spreek, die sonde in sy
voile omvang voor God neor to be.
-

Die Woord spreek ook in die gestalte van die prediking,
van sang en musiek, van die gobed in verskiliende
vorms en dour die getuienis van gelowiges.
5 Elk op sy eie wyse is ook die sakramento van die
doop en die nagmaal middols om skuldbewussyn
wakkor to maak.

Wie sy sonde bely, het die eerlike voorneme orn
daarmee to brook en voortaan harder daartoen to stry.
-

*

6 Sowol die liturg dour sy arboid, sy lowe on
gesindheid, as die gomoonto dour sy voorbeeld on
houding, kan meework om die sonde as sonde voor God
to bosef en daaroor berou to he.
*

5 Saam met die belydenis gaan ook die gebed, ja
smoking, om vergifnis.

*

6 Skuldbelydonis en goboof hang saam. Wie sy skuld
bely, werp horn in die uitgestrekte arms van die gonadige
God, met die goboof dat Hy vorgoof on rod.

*

32.3.6.7 Waarom openbare skuldbelydenls in die erediens?
32.3.6.6 Openbare beiydenis van sonde en skuid

1 Soms word aangevoer dat skuldbelydenis in die
privaatiewo moot geskied sondor dat andere daarvan
weet. Dit is waar, maar is nie tot die privaatlowe van die
onkoling beperk nie. Waar dit in die erediens sou
ontbroek, beteken dit ‘n groot miskenning van die wese
van die erediens.

*

1 Wie die ware aard van sonde leer ken hot, berou
daaroor het, kan en wil dit bely, dit erken en daarmee
brook. Skuldbelydenis is die antwoord van die mens op
die heilshandoling en -woord van die Here.
*

2 Bolydenis voor die Here. Dit is die wog wat God vir
ons aangegee hot om ons sonde en skuld voor Hom to
bely. Dit kan gedoen word alleen, in ‘n groep en ook in
die erediens.
*

2 Die volgendo wesenskenmerke van die erediens bring
moo dat die skuldbolydonis juis hier moot piaasvind:

*
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Dit is ‘n esmekome van die yolk van God met die God
van die verbond en dlt ken nle plaaevind as deer sends
tuseen die yolk en God bly steen rae.
Die teenwoardigheid van Chrietus.
Die ontmoetin~ tussen Christus en die ~emeente.
Die 9root ~seprek wet deur die hsie eredisne
pieesvlnd, ken eileen ~eekied wear die ekuld bely en
weggeruim words
Die uitdeiing van Christus ee gawes~
God se entwoord op die node van die gemsente,
weerven sonde en ekuid die diepete en wesentlike nood
is, word in die erediene bemiddei~
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waaraan voorkeur gegee moat word, is ean die begin van
die diene, na die votum en iofsang. By geieentheid ken dit
oak na die preek gepiaas word, verai by boetepreke.

32.3.7 Osnade en genadeverkondiging in die eredlens
32.3.7.1
*

1

DIe teologiese vertrekpunt

Genade en genedeverkondiging hang ten nouste

seam met sonde, skuld, kennls van soride en belydenis
van sonde. By aibel most uitgegaan word van die Bybelse
ieer daaroer.

2 Dear Is ‘n ultweg uit die sonde sri skuld wet one
aankieef en wet ook in die erediens tsr sprake kom. God
Drie-enig meek die nuwe begin en nle one as mense ne.
* 3 Dit is ‘n nuwe begin vir one, telkens weer.
*

3 Al het one vergilnie en verioseing ontveng, most one
eityd weer one sands en ekuld beiy, went one biy steeds
eoridlg~ Al is deer nie groot en growwe sondes wet
menee reekelen nle, bly one sondig en ie one eondig, al
is one geregverdlg~

*

4 Skuldbelydenie hoort In die erediene omdat dear
soveel menee ie wet die besondere vereekering behoef

dat God Inderdeed vergeef.
~ Die were eerd van die aredlene as ‘n vreu~devoiie
byeenkome, ken eileen warklikheid word as one bevry
word van die eonde.
32,3.LO Die wyse van openbere skuldbelydenls
I By die heersends pmktyk yen skuidbeiydenis Is dit:
‘n suiwer woordgebeure: woorda word gelees,
gaspreek en gesing die nie~vsrbais ontbresk;
‘n swear resionsie eanslag wear die ekeent vai op ‘n
kous, ierende, verkierende en rasioneis etmosfeer. Die
beiangrike aspekte van viering~ die emesionele en die
wil word verwaarloos.
*

-

2 Enkele riglyne
Gemeentebetrokkenheid
Werklike deelname
Deeglike beplanning
Gesonde afwisseling

3 Vir die wek van skuidbewussyn kan uitsprake uit die
Bybel, uit die evangelie en uit die wet, verskillende
kombinasies van albei, asook gebed en sang, gebruik
word.

*

4 Verootmoedlging en skuidbeiydenls met woord en dead
kan gedoen word deur:

*

Skuldbeiydenis deur wisselspraak.
Skuldbeiydenis aan die hand van ‘n voorbereide teks,
gelei dour een of meer persone.
Skuidbelydenis dour gebed en sang in verskiilende
vorms, en dour alleriei wyses van kombinasie.
Simboliese handelinge wat belydenis van skuid
uitbeeld.

32.3.7.2 Die wese van vryspraak of genadeverkondiging
1 in die Cu en Nuwe Testament word verekillonde
begrippe gebruik, wet in die konteks van gebruik gesien,
In verekillende toonaarde die groot seek van vergewing,
vryspraak, afwassing van sonde, regverdlging, herstel,
vernuwing, geregtigheid en reiniging eandul.
* 2 Dit is God wet vergeef op grand van die versoening
deur Christus. Van begin tot einde is dit God se genade,
sy geskenk aen one.
* 3 In die bediening van hierdie versoening en vergifnis,
gebruik God egter mense as sy Instrumente, as sy
mondstukke, as sy boodskappers.
* 4
Vergifnis beteken die herstel van die primére
verhouding tot God en van dearuit oak aiis ander
verhoudings.
* S Vergifnis gaan oar gemeenekaplike en persoonlike
sondes,
* 6 Vryspraak in die Naam van die Here en op die weg
*

wet Hy aangegee hot, is die kern van die evangelie, die
~evangeIie in die evangelie”.
32.3.7.3 “Voorwaardes” vlr die genadeverkondiging?
1 Algemene genadeverkondiging veronderstei dat die
gomoente sy sondo erken, daaroor berou het, dit bely on
bereid is om daarmee to broek. Dit is egter nie seker of
elkeen sy skuid beiy en die vryspraak begeer nie.
Hiermee hang saam dat, waar genadeverkondiging week
in week uit verkondig word, dit makiik kan afslyt,
goedkoop word en ontaard in ‘n blote ritueei, en wat
mense makiik immuun maak vfr ‘n egte skuidbesof.

*

2 Daarom word alleriei “voorwaardes” gostei by die
algemene genadeverkondiging:

*

-

-

-

32.3.6.9 DIe p18k van skuldbelydenls in die eredlens

In die nuwo ontwikkeiing in die Roomse Kork waar die
moontiikheid bestaan om ‘n aigemene genade
verkondiging in die erediens to hou, word dit onderskei
van die vryspraak in die bieg. In die bieg dra die
vryspraak ‘n sakramenteie karakter, terwyl by die
algemene genadeverkondiging dit goon sakramenteie
karakter hot nie.
-

In die verskiiiende gereforme*~rde kerke word die
volgende “voorwaardes” gestei by die aigemene gonade
verkondiging:
-

Daar is twee moontlike piekke in die erediens. Die eon
is aan die einde van die diens, na die preek. Die ander,
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‘n ware berou
‘n opregte geloof
‘n toeviug neem na Jesus Chriatus as die enigste
were Veriosser.

en smeek dat die Here one of andere se sonde sal
verged. Vir die vryspraak in die erediens Is cDt te swak.
Dit beat die mense steeds met siege ‘n vae hoop op

Hierean word toegevoeg die retensie of terughoucling
yen diegene wet nie aan hierdie voorwaardes voidoen
nie. Aen hulls word verkondig dat die oordeei van God
op hulie rue soiank hulie in huUe sonden voihard en i~uiie
nie bekeer nb.

3 Genadeverkondiglng in die indikatlewe of eantonende of
steUende wyse, word gebruik in die bieg en oniangs ook in
die eredlens. Die formule is: “Ek vergeef iou/julie”. in die
bleg het dit ‘n sakramenteie karakter, terwyi dit in die
aigemene vryspraak in die erediene ontbreek. Tog word
dieselfde lormuie gebruik, maar dit word net sagter
geste!. Parallel hiermee word in die nuwe Mlesele
Romanum (1975) versklllende vorms vir die openbare
skuldbeiydenls aangegee en by elkeen voig die absolusie
in die wensvorm.

S Bale duideilk moet gestel word dat hierdie
voorwaardes nie beteken ‘n verdienste of prestasie van
die mens op grond waarvan hy die vryspraak verkry nie.
Genade en genadeverkondiging is onvoorweardelik, dit
is ‘n geskenk van God ean die mense.
*

1~Voorweardes” soos hierbo aangegee, is die ie~ hande,
die berouvoibe hart, die brandende gewete, die
soekende gebed, as houding waarin die genade
ontvang word, Dit aiies is ook weer die werk van God
Drie-enig.
32.3.7.4 GenadeverkondlgIng~ lets eketra by prediking en
psstornat~
1 Die genade in die rubriek genadeverkondiging
aangebied, is nb ‘n ander soort genade nie, dit bly
dieseifde, maar dit word op ‘n ander wyse bedien.

vergifnis.

M Bucer gebrulk ook die vryspraak in die indikatlewe
vorm. DIt wor ook eangetref in die Book of Common Prayer
en in versagte vorm in The Alternative Service Book (1980).
Die indikatlewe vorm is aanvegbaar en berus op die
geweidige aanspraak dat die kerk die meg het om sonde
to vergeef en dat die priester die vergifnis outomaties
verieen.
~ 4 Die predlkatiewe vorm
“ek sé aan u dat God u
vergeef nou, vandag” dit be vergifnis direk in die hands
van mense.
8 Die ennunslatiewe vorm “God het u vergeef” ook dit
is te sterk.

*

Ook is genade wat hier verkondig word, nie ‘n
byvoeging tot God se genade, ‘n ekstra of ‘n plus nie.

-

-

~ 2 Gerladeverkondiging in die erediens bly die één
gonads van God wet ook in die prediking en pastoraat
geskied, dit word op ‘n besondere wyse bedien:

8 Die ekehibitlewe of senbiedingevorm die vryspraak
geskied as ‘n aenbod van genade, met ‘n beroep op die
persone om die aanbod in die geloof aan te neem. Die
formule iui: “God wii u sy vergewing skenk neem dit aan”.
Hierdie vorm het meriete, maar dit word te swak gestel

-

Vir die gemeente en vir die individu beteken dit lets
steliigers, meer objektief en indringend as in die

sodat persono onsoker biy oor vergifnis.

prediking.

*

Dit gee meor vastigheid en sekerheid
Daar geskied ‘n besondere nadruk vanuit die
evangelie sodat dit anders, feller, nog duideliker en
skerper uitgespel word as in die prediking.
Die dinamiek van die evangeiie word skerper
toegespits deur die ontsagwekkende belofte: “gaan, jou
sonde is vergewel”
in die genadeverkondiging vind ons die uiterste
konsentrasie van die evangelie, die evangelie in sy
Iaaste direktheid, die besondere verdigting van die
evangelie.
Die betekenis kan nog verder verdiep word waar die
verbale verkondiging verbind word met ‘n nie-verbale
verkondiging.
-

-

-

-

32.3.7.5 DIe vorm van die vryspreak In die eredlens
1 Die besondere vorm wat gebruik word vir
genadeverkondiging druk ‘n bepaalde teoiogiese siening
van genade en van vryspraak uit.

*

2 Genadeverkondiging in die deprekatiewe of optatlewe of
smekende vorm vind ons in die Oosterse Ortodokse
Kerke, by die Confiteor in die Roomse mis en by H
Zwingii. Dit is ‘n iegltleme Bybelse gebruik. Ons mag bid

*

7 Die dekbaratiewe, prokiamatiewe of verkondigende vorm.
Die boodskap van Christus se voile vryspraak as ‘n
geskenk, word verkondig en toegesé, met die gesag van
Christus en met aandrang, en in die geboof in die magtige
working van die Heilige Gees. Dit geskied nie neutraal en
in die algemeen nie, maar direk en persoonlik aan die
konkrete mense hier en nou. Dit geskied met die
voorwaardes 8008 hierbo aangedui en daarby saam ook
die terughouding of retensie.
8 Formula gebrulk:
“Aan eikeen wat
met ware berou
in opregte geIoof
sy/haar toevlug neem tot Jesus Christus as die enigste
Veriosser en Saligmaker,
verkondig ek in die Naam van Jesus Christus die vergifnis
van sonde.
Maar aan elkeen wat die genade verwerp en hom/haar
nie bekeer nie
maar in die sonde volhard,
verkondig ek in die Naam van Jesus Christus die straf en
oordeel van God, soiank daar nie ‘n verandering kom nie.”
*

32.3.7.6 DIe wyse van Inrlgtlng van dIe genadeverkondlglng
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Die verslag oor skuldbeiydenis en genadeverkondiging In die
eredlens word as rigiyn aanvaar.

33.3.3 So ver moontlik moot remmende duplisoring tusson
die formulior en die res van die liturgie van die erediens
vermy word.
33.3.4 Die deeglike voorboreiding vir eredienste in die
algomoen en eredienste waar formuliere gebruik word in
die besonder, is van die allergrootste belang om enersyds
sorg to dra dat elke element van die erediens nuut en
lewend bly. Andorsyds moot gewaak word teen willokeur
wet as gevoig van ‘n te groot mate van vryheid die
erediens sou kon verviak.
33.3.5 Die formuliere mond uit in toopaslike vrae wat die
diep geestelike saak van die formulier aanspreek en wat
‘n verpligting vir die gemeerite inhou. Daarom moot die
vrae op so ‘n wyse gestei en beantwoord word dat dit aan
die gewig van die saak reg teat geskied.
33.3.6 By die gebruik van die verkorte formulioro moet
daarteon gewaak word om die kiassieke formuliore en
daarmee die ryk reformatoriese erfenis tot skade van ons
erediens to verwaarioos.
33.3.7 Verkorting van die formuliere kan nie aan die
willekeur van predikante oorgelaat word nie. Die
wysiging van formuliere is die taak van die Algomeno
Sinode. Die vorgunning van die sinode godurende die
vorige eou dat predikante voigens hulle eie oordeel die
doopformulier mag verkort, hot geloi tot ‘n verminking van
die formuliere en ‘n verskraiing van die verbondsmatige
aspek van die doop.
33.3.8 Die vergunning van die Algemene Sinode dat,
waar daar moor as die gebruiklike vyf keer per jaar
nagmaal gevier word, daar by wyse van afwisseling slegs
oen van die instellingsberigte tesame met die
selfondersoek gelees hoof to word, moot ook in godagte
gehou word.
33.3.9 Die betrokke formuliere moot in hulle huidige vorm
behou en geloes word.
33.3.10 Wat die nagmaalsformuliere botref, is dit sinvol
dat in die betekenisse soos in die formulier vervat is
desnoods eon of twee saam
in die prediking meer
uitvoerig aandag sal ontvang.

33. UTURGIESE FORMUUERE

33.4 AANBEVEUNG

33.1 Opdrag

Die Sinode aanvaar die oorwegings 33.3.1 tot 33.3.10 as rlglyne
by die gebruik van llturglese formuilere tydens eredlenste.

*

*

Dit moet goed beplan word
Teologies moot dit suiwer wees
Afwisseiing en variasie moot die wagwoord woos
Dit moot eg on lowensnaby wees omdat dit
geioofsnaby is
Die formula moot duidelik, korrek en gevarieerd woos
Die gonadeverkondiging dour ‘n formulo moot
gepaard gaan met ‘n gopaste lied en/of ‘n
gemeonskapiiko gebed en/of gepaste Bybeitekste en/of
‘n beiydenis van goloof of ‘n ander belydenis van die
nuwo lowe en nuwe houding.
‘n Lofliod, of ‘n lofprysing in wisseiteks, kan dit afsluit.
-

-

-

-

32.3.7.7 Die piek van die genadeverkondiging in die erediens
1 Skuldhelydenis on genadevorkondiging hoort byeon.
Aan die eon kant moot daarteen gewaak word om die
tweo handelinge ineen to laat vloei, maar aan die ander
kant wear om nie die genadeverkondiging los to maak
van die skuldbelydenis nio.
* 2
Dit is reeds uitgemaak dat die skuldbelydonis by
voorkeur aan die begin van die diens geplaas moat
word, maar met die geleentheid om dit soms na die
preek to hou. Die genadeverkondiging moot in
aansluiting hierby ook aan die begin van die diens
geplaas word, met die voorsioning dat dit ook soms na
die preek kan geskiod.
*

32.3.8 Besinning oor skuldbolydenis en gonadeverkon
diging is tegelyk ‘n roep tot vernuwing van die erediens
en vernuwing van die kerk self.
32.4 AANBEVEUNG

-

-

Die saak is nio ‘n opdrag van die Sinode nie, maar talle
vrao word gestel oor die gebruik van liturgieso
formuliere.

34. DIE SEêNGROET EN DIE SEeN IN DIE
EREDIENS

33.2 Werkwyse

34.1 Opdrag

Die Subkommissie vir Erediens hot dr CJ Otto versoek
om ‘n versiag op to stol.

Die Sinode hot nie die saak aan die kommissio opgedra
nie. Die kommissie wit ogter graag die saak onder die
aandag van die Sinode bring.

33.3 Bevindlnge
34.2 Werkwyse
33.3.1 Tallo vrae kom na yore oor die huidige gebruik
van die liturgiese formuliore tydens die eredienste.
Allerlei oorwegings is hier van toopassing ten einde
willekeurigheid teen te work on ‘n sinvolle kerklike
praktyk na to streef.
33.3.2 Erediens en formulior moot ‘n oenhoid vorm
sodat die aspek van vioring in die erediens tot sy reg
kan kom.

Die Subkommissie hot die saak hantoer
34.3 Bevindinge
34.3.1 Die soêngroet wat op die votum volg, is ‘n
kombinasie van twee liturgiese elemente wat uniek is in
die Nederlandse en Suid-Afrikaanse gereformeorde
kerke.
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Dis egter ‘n baie sinvolle kombinasie omdat dit die twee
kernelemente van die erediens aan mekaar verbind. In
die votum word gesê dat die erediens teologies
gekonstitueer word dour die aanroeping en aanbidding
van God. In die seöngroot word gesê dat die hole
erediens teologies sentreer in die belewing van die
teenwoordigheid van die Drie-enigo God met al sy
gawes. Hier groet die predikant nie die gemeente nie;
hier groot hylsy as liturg die gemeente namens God.
God groet hulle en sê daarin dat Hy as Drie-enige God
met hullo is en al sy genadegawes aan sy gemeente
toesé. Dit maak van die erediens teologies ‘n
charismatiese erediens waarin die charismata dour God
uitgedeel word, sodat elkeen Horn nou met sy ontvange
gawe in die erediens en daarbuite gaan dien. Daarom is
die seöngroet ‘n wesenlike en onmisbare deel van die
erediens.
Wesenlik en onmisbaar, maar nie heiliger as ander
liturgiese handelingo nie. Dit is nio so dat alleen ‘n
geordende prodikant en byvoorbeeld nie ‘n teologiese
student dit amptelik mag toesó aan die gemeente nie.
Die ‘n belangrike en baie sinvolle, maar ‘n gewone
liturgiese handeling wat nie ‘n magiese krag hot nie.
Wie mag preek in die Naam van die Here, mag ook die
seängroet doen in die Naam van die Hero.
Die seöngroet is goon gebed nie, maar ‘n amptelike
toesegging. Dit kan met ‘n opgehewe regterhand soos
met ‘n groet dour die liturg gedoen word en moot
sekerlik met oop oë ontvang word. Die mees bekonde is
die trinitariese formule (“in die naam van die Vader,
Seun en Heilige Goes...”) waaraan toegevoeg word dat
die genade en vrede van God in die groet aan die
gemeente toegesê word. Immers, in die ruimte van
genade en vrede begin die erediens. Tokste soos Rom
1:7; 2 Tim 1:2; 2 Pet 1:2 en Openb 1 :4-5 kan ook
gebruik word waarop die gemeente met Amen behoort
to antwoord.
34.3.2 Die seen aan die einde is nie ‘n afsluiting van die
erediens nie, maar ‘n amptelike uitsending vanuit die
erediens van die gemeente na die wéreld waarin aan
die erediens van die lowe gestalte gegee moot word in
die week wat voorlé. Die seen is in ‘n sin ‘n
aangryponde samevatting van alles wat in die erediens
gebeur hot, ‘n soort konsentraat waarmee die
aanbidders van God nou as sy geseendos, sy
begenadigdes, sy bokragtigdes in die gesin, staat, work
en samelewing ingestuur word. Peter Brunner noem dit
‘n konsontraat van die Evangelio. Hullo gaan nie nou
wog van sy aangesig nie, maar gaan uit voor sy
aangosig en gaan loot voor sy aangesig as getuies.
Seen en sending is ton nouste aan mekaar verbondo.
Die seen is die diopste missionêre element in die
liturgie. Frör noem dit ‘n “pneumatologiese gebeure” wat
aan elkeen wat gb persoonlik voltrek word. “Dit werk nie
ox opere oporato nie. ‘n Gelowige mens moot dit met sy
hole hart en wil ontvang; ongobowigos kan dit ook met
veragting afwys.” Tot hulle oordeol.

Net soos die seengroet is dit nie gereserveer vir die
bovestigde ampsdraer albeen nb. Dieselfde argumonte
daar geld ook vir die soon. Dit is goon magiose handeling
van ‘n ampsdraer nie, maar die proklamasie dat God so
trou Horn bind aan al die beloftos van die erediens.
Dit is nie maar not ‘n vrome wens nie: hier gebeur iets. In
die soOn word genado gegee; wie dit nie wil ontvang nie,
bly onder die oordeell Dit is ook nie ‘n gebed nie. Dit is ‘n
proklamasie waarin die soOn van God toegesê word aan,
oorgebring en gelO word op die wagtende gemeente.
Dour die seen word die genade, liefde on gemeenskap
van die Drie-enigo God saamgobundel en aangegee aan
die verbondsgemeenskap. As ontvangers daarvan gaan
hulle daaruit loot en dit met ander deel.
Daarom word dit begin met die woorde: verhef u harto tot
God, ontvang die soOn van die Here en gaan beef daaruit.
Albei die hande van die liturg word opgehef na God met
die uitspreek van die soOn (Num 6:24-26 of 2 Kor 13:13).
Die gemeento ontvang dit staande, met dankbare harte
en met oop oO, goreed om na die wOreld uit to gaan. Hier
kan ook van bourtsang gobruik gomaak word, soos
byvoorboeld in Psalm 134. By besondere gebeenthede
coos nagmaal, doop of gesinsdiens kan byvoorboeld die
verbondshoof aan die einde van die erediens die soOn
aan sy gesin toesO. Die gomeente sou (byvoorbeeld) kon
reageer op die seOngroet en/of soOn dour die
respnsoriese uitspreek (of sing) van ‘n gemeenskaplike
“amen”.
34.4 AANBEVEUNG
DIe Slnode aanvaar die verslag oor die seOngroet en seen
(34.3.1-34.3.2) as riglyn.

35. E~SE AAN D~E PRED~KING ~N ONS DAG
35.1 Opdrag
Die Subkommissie vir die Erediens van die AKG hot
geoordeel dat die saak so belangrik is dat ‘n voorlegging
aan die Sinode gedoon moot word.
35.2 Werkwyse
Die studio is onderneom dour proff BA Muller, JS
Kelberman en CJA Vos.
35.3 Bevlndinge
35.3.1
Dis bykans onnodig om to sO dat die
gekompliseerde, onoorsigtelike en pluriforme oorgang
situasie wat die kerk wOreldwyd, in besonder in
Suid-Afrika, aan die einde van die 2Oste eeu belewe,
ingewikkelde en verwikkeldo else aan die evange
liebediening stel. Gelukkig dat hierdie situasie nie net
probleme op die agenda van die kerk plaas nie; dit skep
ook verrassende uitdagings en nuwe moontlikhede. Nie
net vasgeboopte ou benaderings nio, maar ook boelende
nuwe aksonte en motodes. Dear Is dus wellswaar probieme,
maar den as uitdagings wat nuwe benaderlnge verg en daardeur
tot vernuwing van die prediking kan dien.
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38.3~2 Problems as ultdagings vir die prediking
33,2~1 in oorgangsituasies met gepaardgaande
sosiale, poutleke en godsdlenstlge verskuiwinge, voel
mense al meer diep onseker en onveUig. Sosiaie
insteilinge, tradisies, maar ook persoonlike veiligheid en
versekering, raak wankelend. Dit geld ook van
kerkmense en ook van kerklike tradisies. Die kerk wat
so dikweis seifversekerd van homseif, van sy boedekap
was, raak dan skieiik onseker. Al worstelend met die
skuidlas van die verlede, voel bale predikers dat die
kerk sy “reg om te praat” verloor het as gevoig van bale
foute in sy eie bonadering en vanweO die veranderinge
rondom hom. Alles, die wese, die task, die aanbieding
en die working van die preek, raak skielik onvas. Die
volgende vrae dring huileself op: kan die kerk nog met
gesag, van bo at praat? Wat wIl dit met die prediking
bereik: wil dit oorreed, troos, vermaan, versterk; most
dit enkelinge bekeer of die gemeente opbou, en iel dlt
tot persoonhike geloof of wU dit ‘n proses van
verandering begeiei, veral deur middei van ‘n “pubhieke
teologie”? Word daar nb té hoe verwagtinge san die
preek gestel nb: dat dit ‘n magtige Woord is wat soos ‘n
hamer verphetter (Jer 28:29), soos ‘n moe ineny (Heb
4:12)? Problems op die tafel, ja. Maar problems wat die
geloentheid bled om opnuut dan maar weer van die
grond at teologies-vars oor die prediking na te dink en
die vernuwing op ‘n beter fondament te plaas sodat
vernuwing nie maar net restourasie, aanbousei, en
aanplaksels is nie.
-

35.3.2.2 Deurdat die prediking in die tydperk van kerklike
en homiletiese selftevredenheid so makhik die hole
liturgie oerhoers hot, hot die prokiamatiewe, outoritOre
en kognitbewe dikweis die roi van die rltueel, die
affektbewe en die pastoraie in die erediens verdring (vgl
Denecke, Mitchell, Babin, Graddock). Die gevoig
daarvan is dat die individuele respons op die preek die
gemeentevormende doel van die erediens vervang het,
Persoonlike toeOining en geboof word dan die maatstaf
vir suksesvolie prediking. In ‘n oorgangsituasie soek
mense egter meer as individuele t000iening van die
geloof. Hulls soek na geborgenheid in ‘n hegte
gemeenskap; hulle soek dit veral in singewende
tradisies, ritueel, gomeenskaphike stories, simboliese
handelinge, ens. Dit is juis die wins. Dourdat die
prediking in die nuwe era sy “outokrasie” moes prysgee,
is dit weer geplaas in die nuwe dinamiese velde van
kragtige kommunikasievennote, waardeur die prediking
weer deel kan word van ‘n omvattende en kragtige
kommunikasieproses (vgl Lowry).
35.3.2.3 Die moderns kritiek op die eensydige
kerugmatiese model en op die “outoritatiewe
kommunikasiemodel”, stel nuwe modelbe van diaioog,
interaksie en deelname tot beskikking van die prediking.
Dit word veral duidehik op die terrein van die
hermeneutiek. In die outoritêre fase hot predikers eors
na die beginsels van die uitieg van ‘n teks gevra en
daarna dit selfversekerd toegepas op die huidige
situasie. In die toepassing was hulie meesal onbewus
van die ideologiese kbeur wat hulle aan die interpretasie
gegee hot. Die nuwe hormeneutiek van suspisie

hot hierdie Ideologbese “gevangenskap” van die
Interpretasbo holder aan die kask gestel. Dit hot deardeur
predlkers gewys op die geyser van ‘n privaat hornibetlese
praktyk on huile gedwing em weer die gemeente, piaashik
en ekumenies in die verstaans-, in die maak- en in die
ieweringsproses van die preek to betrek. Die preok word
deur Long et al moor gesbon as die verantwoordohikhebd
van die gomeente.
36.3.2.4 Die predikere hot in ens tyd toenemend ontdok
dat hulls rile by die hoorders op die werklike
sosiopohitieke grondvlak van huhle lewe ultkorn nie; dat
hulls einthik nbe weot hoe om ult to kom in besonder by
daardbe sosiopoiltbeke workhlkhede wat mense so lewens
vul, verong, vergal, of smear nie. In die situasbe van
oorgang word hberdie gebrekkige aandag san sosiale en
kerkhlke verskuiwbnge op die grondvlak van die hoorder
noodlottig (vgl Boshoff). Die vraag hoe one die evangehbe
uitdruk, dring horn onontwykbaar na yore: is one
preekbdioom teelogies, abstrak en kuities of in terme van
die mens se leefwOreld, hetey in die spog- of in die
plakkersbuurt?
35.3.2,5 Dit dui shies in die rigtlng van ‘n funds
menteei-teologieee verekuiwing. “Doen” one al one
teologie in ‘n ivoortoring en vbnd one op spitsvondlge
wyse allerlei eksistenslOle toepassbngs en brOe in die
preek of word one teologbe gedoen as ‘n publieko
gesprek met die samelewing, die tyd, ens? Wet is die
kerk, wat is sy idontitebt, waarbn hO sy geloofwaardigheid
as sender van die boodskap? Dit is vrae waaraan die hole
teologie on bediening aandag moot gee.
-

36.3.3 NUWO okeants skep nuwe moontllkhede vlr die prodlklng
35.3.3.1 Die hermeneutiese uitgangspunt van die nuwe
teologie hot verreikende en verrykende implikasies vir die
bediening, in besonder vir die prediking. Prediking is
immers in sy wese ‘n intermediêre aktiwiteit wat op die
snyviak van God en gemeente, van Woord en
werklikheid, van teks en konteks 10 (Runia, First). Die
hermeneutiek van interaksie wil via die teks God aan die
woord laat kom in die wOreld van mense en wil mense via
die preek ‘n perspektief gee op die wOreld van God. So
ward God so perspektief op monslike reaiiteite, God so
moontlikhede in menshike doodboopsituasies, openbaar.
Daarom vra die prediking nie aiieen dat teksanahise
gedoen moet word nie, maar ook gemeente-analise en
sosiale analise. Alieen in die interaksie tussen hierdie
anahises word tegeiyk die Woord en die hoarder ernstig
geneem.
35.3.3.2 Nuwe aksente in die uitbeg van tekste, veral die
kiem op die ontdekking van die retorieso strategieO van
die teks, open weer die weg om die teks self en sy
working ernstig to neem. Kenners soos Craddock, Long,

Lowry help one om moor induktief en retories in die
preokmaakproses to work. Die vordere aksont op die
narratiewe struktuur van die openbaring help prodikers
om verbindingspunte to 10 tussen die stone van God, die
gemeonto so “stori& en die stories van die omringonde
wOreid.
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38.3.3.3 Onder die beaef dat die ao~erieamda teologla
van revolueia uitgedlen Ia, word vendeg gepoog om tot
‘n teologie van rekonetrukeie te kom. Dit eel ‘n teologie
moet weea wet die geeete ondorekai, die tekene van die
tyd reg ieee en wet tegelyk kreatief Ia, wet na die
toekome oop en geiaei met die hoop Ia, Dit eel in bale
opaigte ‘n publiake teologie moat weea, meer den in
beeonder ‘n iokale teologie. immera, in ‘n aitunale van
oorgeng, ken menee eileen oorIeef in klein, hegte
gemeenakappe wet op piaaaiike viak funkelonuer. Die
prediking Ia een van die terrelne wear eo ‘n lokale
teoiogle ontwerp, geleer en beoefen moat word. So ken
gemeentea, ee deal van ‘n ryk geakakeerde ekumenieue
piaaaiika geloofage~ meenekap, gehelp word om te
ooriewe, wear oor te lewe, nuut te lewe. So ken dit
Inatrumenteel word In die akepping van ‘n meer
humenitôre
gameenekap
weerin
burgerlike
verentwoordelikheld hoö prloriteit moat verkry.
38.3.3.4 Dit eel nie net galeer moat word nie, meer ook
gevier moat word met nuwe gemeenakapilke iledere,
nuwe verbindende aimbole, ana. Deerom ken die
pradiklng nie van liturgie geapeen word nle. Deer word
in hierdie eamehang verder toanemend gevra na wet
iiturgiea rekreetief Ia, ne wet geniet ken word. Hierdie
ekeent op die innovarende, die pnotvoile, die
rekreetlewe, die verbindende, verdien al one aendag in
die totele liturgieae ontwerp van die bediening.
35.3,4 Ouggoatlee vir varnuwing van die prediking
38.3.4.1 Predikere moat wear oortulg reek van die
uitgengapunte van die prediklng~ dat daerin die lewende
God ean dIe Woord geatel moat word; dat die beloftee
van hierdie woord wet nuwe hoop vir one aituaale
genereer, uitgeapel moat word; dat hy in hierdle Woord
tot ao ‘n geloof oproep wet aen die lewe In ei ay
gebrokenheld wear aln en veahouplek, hoop en ‘n
verbindende iewenaperapektief gee; dat dit ‘n geloof ia
wet gevoed en gedra word deur ‘n dinemIeee
geloofagemeenakap, gevorm rondom Woord en
oakrement; dat dlt die ewige lewe verkondig aa die
biywende drakrng in die hede met el ay wlaaeiinge. En
den ulteindellk: dat menalike predikera nie ‘n preek
•ffektief ken meek nie; hulle ken eileen woreteiend~
uitleggend en ~blddend die gemeente bring by die grene
wear God aeif ay evengeiie bekend meek vir ‘n
gemeente wet deerop wag.
35,3.4.2 Die prediking moat vendeg gealen word ae ‘n
belangrike onderdeei van die bediening, gang op die
formeaie van die geioofaldentiteIt van die gemeente na
liggeem van Chriatue en ea inetrument van die
Koninkryk in ‘n eemeiewing In trenaito. Hiardie identitelt
van die geloofegemeenekap Ia iewenabaiengnik In die
hale traneformaaleproeaa. In die prediking moat hierdle
geioofaIdentitelt geertikulear word, In die eredlane
geviar word en In die bedieningegaateitaa tot ultvoering
gebring word. Die predlking moat daarom ‘n deel weea
van ‘n teologleae totaaipien vir die bediening van die
kerk op eiie vlekke. Op pieealike viak word dit dringend
noodeeakilk dat predikante eeem met kerkrede eel beam
oor die plek van die gamaentepradiking in ao ‘n
totanipian en oor die eendeei van die gameanta In die
preekmeek.~ en preekieweningaproaea. in ‘n bale
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iettenlike on werkllke am, moat die preek On die liturgie In
‘n Gereformearde kark san die gemeante teruggagea
word en op die opbou van ‘n gameanteilke Identitelt gang
word.
38.3.4.3 Die kerk eel grotar aendag moat gee ean die
harmenautIeea sand van die pradiking. Dit eel kritiaa moat
kyk na die bale maniere wasrop die kerk in ey prediking
die trefkreg van die take venemel hat, byvoorbeeld In die
mottopredlking, In die moreiiaerende, eplritueUaarande
allegorieende prediking. Dit eel voorte krltiea moat kyk na
vorma van ideoiogiaea verelewing in die prediking van die
voriede en die vareoekinge deartoa in die toekoma. Dit
eel van dearuit ems moat meek met batrakking tot die
hantaring van die ekuid en elieniai vonma van varauim in
die verlede. Dit eel moat leer om akumeniaa, ult die
penapaktiaf van andar ne die take te kyk. Eana dan eel dit
kreatiaf met die take ken omgean~ esam mat die
Chniatenhaid in one lend meat die toakomemoontiikhada,
die hoop, die eingawanda droom van die evangaila ken
raeklaae, onteluit, gaaktlkulaar an lltungiavlarand ey ala
gem eek word.
38,3.4.4 Lenge hiendie wag moat die gameante ee hoordar
arnatig geneem word. Dasrom is akeletaneiOla anaiieae
nie genoeg em te dian se die brOa wesroon die evangaila
konkreet toegepee moat word nia. Wet one nodig hat, le
akklaaleia eowal ee eoeisla eneiieee wet die
ontmoatIngepunte vir dIe gaeprak met die take eandul
(Lange). Tan diapata is dit in die pradiklng wear die
aprekenda God mat al ay beloftea en die eugtande wOraid
in ei ay neod bymekeer ultkom.
38.3.4.8 Nuwa natenleae etrategiaO gamik op mear
effaktiewa kommunikaeia in ‘n poetmodarna are, bled
huiieaalf aen vir kraatiewe eowei se kritieea senbiedlng
van die evsngaiie. ‘n Mane dink sen die varbaaidingnyka
wyse wearop vendeg van die metafoor an venal van die
verheal gebruik gamesk word om die multidimensionala
an maarvoudiga batakanie van die take ne yore te bring
(vgi die werk van Long, Bruaggamann an Lowry in die
varband). So word nuwe an oop ~teslrulmteew en
taaiepeie gevind weardeur die drome van die take nuwa
vargesigte open an ae uitnooi tot nuwu dunks en aksla.
Targalyk eel one in die tasigabruik op die kensel ‘n
aeneitiwiteit moat opanbeer die eaneitiwitelt wet gabore
word uit ‘n hailiga ondarekaidingevurmoO (Fli 1:8ev): ‘n
aenaitiwitait vim eituaelee, vim woorda wet ken kwate, wet
bose herinnaningu ken oproup, wet ken gatuig van
onvoiweesanhaid, ens. Nie eileen wet pmedlkere so, gean
balangnik waee nie, maar hoe hulls dit sO; nie eileen is
weerheda balengrik nie, mean teal deundrenk van
wysheid. Dit eni waas ‘n teal wet die werkllkheda
hemnoam, mean ook teal wet die swye 9iarnoam” (vgi
Gniereon).
36.3.4.5 Dit alias moat ‘n diap geastaiika prsakmeek~ an
praekiawaningsprosea waas wet gabore is In dIe omgeng
mat God, ey Woord, an met die andar gelowigas en mat
hull. woorda. Hier moat nie ‘n vamgaestellkIng plaaevlnd
nia, maar ‘n ~her-geaeteiIking~ van die totals
aredianelewe van die kark. Gameantae wet van so ‘n
pradikirig nuut bagin lewa, eel ‘n krsgtiga nuwa vumiing
gee sen die kuiturela, openbare weerdes van die
semelewing. Hier bahoont op ‘n menlar die
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vraag van Maria tuis: hoe is so iots moontlik, hoe word
so ‘n preek uit gewone menso en in gewone gemeentes
gebore (vgl Luk 1:34ev)? Die antwoord kom nog altyd
van Bo: die krag van die Heilige Gees sal oor jou kom...
Niks is vir God onmoontlik nie. Ook nie in die 2lste eeu
niel Op so ‘n God moet in die prediking biddend gowag
en met verwagting gebid word. in situasies van
verandering bly gebed die brug na die hoop.
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opgestel on in verkorte vorm is dit dour die ASK aanvaar.
‘n Versoek is aan die ASK voorgole dat die verkorte
verslag gerodigoer en bekond gostel word.
Die volledige versiag van die beleid vir kerksang en
kerkmusiek wat ook die inligting in verband met lofprysing
weergee, is op aanvraag by die AKG-kantoor beskikbaar.
36.3.4 Herdruk van die Handbook by die Erediens

35.4 AANBEVEUNG
Die Sinode aanvaar die verslag oor die else aan die prediking
en versoek leraars om dit te bestudeer en te Impiementeer.

36. ANDERSAKEWATDEUR D~E
SUBKOMMISSIE VIR ERED~ENS HANTEER ~S
36.1 Opdrag
Die Subkommissie vir Erediens het sekere ondersoeke
gedoen en tree op sonder dat die sake broedvoerig aan
die Algemene Sinode voorgelé hoef te word.
36.2 Werkwyse
Die sake word hanteer deur die dagbestuur of studio- of
subkommissies.
36.3 Bevlndinge
Die sake wat hanteer is, is die volgondo:
36.3.1 Jeugsangbundei 2
Die Jeugsangbundel 2 vir gebruik in die orediens en by
jeugbyeenkomste hot gedurendo 1993 boskikbaar
geraak. Dit is offisieel dour die ASK in ontvangs geneem
en in die kerk bekendgestel. Die good versorgde
begeleiersboek hot begin 1994 vorskyn, asook
luister-kassetbando van die bundel.
Namens die eredienskommissie het die volgendo
persone aan die totstandkoming van die bundel
meegewerk; prof AC Barnard, ds JF Serfontein, dr WML
Strydom, prof CJA Vos en dr WPJ van Wyk.
36.3.2 Kin ders ean die nag maaistafel
Die saak is na AKLAS verwys en om in oorleg met die
AJK en AKE voorstelle aan die Sinode voor te lé. Proff
CJA
Vos
en
JS
Kellerman
is
dour die
Eredienokommissie in die verband aangewys. AlIorIoi
suggosties en aanbevelings is dour die erediens
kommissie aan AKLAS voorgelé.
36.3.3 Lofprysing
Die Algemono Sinodo hot ‘n ad hoc-kommissie uit lode
van die AJK, AKLAS, AKSE on AKE saamgostel om ‘n
studio met praktiese riglyne oor Iofprysing to maak. Prof
AC Barnard on dr WML Strydom het die Ere
dienskommissie hierin verteenwoordig en eersge
noemde hot as voorsitter van die betrokke kommissie
opgetroe. Die kommissie hot ‘n omvattendo verslag

Die ou voorraad van die Handbook vir die Eredions was
uitgoput en met die herdruk in 1991 is die nuwo
goedgekeurdo formulier vir volwasse doop en belyde
nisaflegging in die nuwe book opgeneem.
Die formuJior is ook as insotsel apart in druk boskikbaar
sodat die vorigo uitgawes van dio Handbook nog
bruikbaar kan woes.
36.3.5 Suid-Afrikaanse Kerkorreiistevereniging (SAKOV)
Gesamentliko bepianning met instansies soos SAKOV
dien tot bovordering van kerksang en -musiek ook in die
NG Kerk. Dank en waardering vir die rouse work wat
SAKOV vir die opleiding en toerusting van korkorreliste
doon, kan nie onvermeld bly nie. Skakeling tussen die
Sinode on SAKOV hot die afgelopo vier jaar veral dour ‘n
lid van die Eredienskommissie, dr WML Strydom,
plaasgevind.
Strategiese beplanning ten opsigto van die kerkmusiek en
-sang bohoort in samewerking met die SAKOV aangepak
to word. Orroliste, leraars, kerkrado, sangloiors en
lidmate kan as lode by die SAKOV aansluit. Lode ontvang
die hoö gohalte tydskrif “Vir die Musiekleier”.
Wedersydso vortoenwoordiging op plaaslike vlak tussen
die oredienskommissies en die SA Kerkorrelisto
vereniging word aanbeveel tor wille van die samewerking
en koordinering.
36.3.6 Formuller vlr die bevestiging van ‘n Jeugwerker
Die Eredionskommissie is dour die AJK gevra om
kommentaar to lewor op ‘n voorgestelde formulier vir die
~bevostiging” van ‘n jougwerker mot handoplegging in
diens van ‘n bepaalde gemeente.
Die subkommissie is van oordeel dat jougwerkors nie per
formulier en met handoplegging in kerklike dions bovestig
word nie, aangosien die jougworksapn as sodanig nie
dool uitmaak van die bosondero ampte in die kork nio.
Waar die jeugworkerspan ‘n belangrike funksie binne
gemoentos vervul, sou ‘n indionsstel- iingsooreonkoms
goodskiks benut kan word. Dit kan in die gemeente
voorgoleos word waarna die jeugwerker ‘n handdruk
ontvang en sean op die arboid toegebid word.
36.4 AAN~EVEUNG
Die Slnode beveel opnuut ildmaatskap van die SA
Kerkorreiisteveronlglng by orreliste, ieraars, kerkrade, sangieiers
en gemeenteiede ann.
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37. OPDRAGTE VIR STUDIE AAN DIE
SUBKOMMISSIE VIR EREDIENS

37.3.5 Die funksionering van eredienskommissies op piaasiike
viak.

37.1 Opdrag

Daar is onsekerheid oor die funf~sionering van
eredienskommissies, veral op gemeenteviak, en leiding
aan kerkrade is dringend noodsaakiik.

Die suhkommissie versoek die Aigemene Sinode dat die
voigende opdragte gegee word.

37.4 AANBEVEUNGS
37.2 Werkwyse
Die Sinode dra dit aan die Subkommissie vir Erediens
op.
37.3 Sake vir opdrag
37.3.1 Nagmaaistormuller in die erediens
Die vraag na die wenslikheid van ‘n formulier naas die.
insteiiingswoorde
in
die
Nagmaaisdiens
roep
verskiiiende antwoorde na yore. Die saak verdien
deeglike ondersoek.
37.3.2 Kerkiiederebundel vir die hale Ned Geref Kerk
Die andertaiige gemeentes het by verskiiiende ge
leenthede gevra om van die Engelse kerkiledere in ons
kerkiiedbundels op te neem. So ‘n bundel kan ook goed
benut word by ekumeniese samekomste.

37.4.1 Die Sinode dra dit aen die Subkommissie vir die Erediens
op om ‘n studie te maak van die wensilkheid van ‘n formuiier
neas die insteillngswoorde by die nagmaaisdiens.
37.4.2 Die Sinode dra dit aen die Subkommissie vir die Erediens
op om die wensiikheid om Engeistaiige iiedere in ons
kerkiiedbundeis te !aat opneem, te ondersoek.
37.4.3 Die Sinode versoek die Subkommissie vir die Erediens
om ‘n studle te meek van die erediens en diane van die Here op
verskiiiende viakke.
37.4.4 Die Sinode versoek die Subkommissie vir die Erediens
om ‘n studie oor die erediens as kern en wisseiwerking tot die
geheei van die kerkiike werksaamhede te meak en aan die
Sinode versiag te iewer.
37.4.5 Die Sinode dra dit aan die AKG op om te besin en versiag
Ia iewer oor die tunksionering van die eredienskommissies op
piaasiike viak.

37.3.3 Erediens en Diens van die Here op verskiilende vlakke
Die erediens is die diens van die Here op een viak. Daar
is ook ander vlakke waarop die Here gedien kan word,
by die binnekamer, in die huisgesin, in groepe in die
gemeente en in die werksituasie. Die versoek beheis ‘n
studie van die verhouding van die erediens op Sondae
met die erediens van die lowe.
37.3.4 Erediens as kern en wisseiwerking tot die geheel van
die kerkiike werksaamhede.
in die erediens is daar raakvlakke met die
werksaamhede van die ander kommissies. Die
werksaamhede van die kommissie word gevoed in die
erediens en dit iei wear terug na die erediens.

38. Die AKG vertrou dat hy hiermee voliedig versiag van
sy werksaamhede gedoen het en bid die Sinode die seen
van die Here toe by die hantering van sy werksaamhede.
PROF JS KELLERMAN (Voorsitter)
DS GC OLIVIER (Skriba)
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A~1 6 PSALMKOMMISS~E
Die vooreitter en lade van die Sinode,
U kommleeie doen hiermee graag eooe voig verolag oar
ey werk die algelope vler Jeer:

I. PERSONEEL
Die pereoneei van die kommieeie hat beetaan ult die
voigende verteenwoordigere van die vier kerke wet
saamwerk in hierdie eaak:
1.1 Ned Geret Kerk
Proff GG Chile, TT Cloete, T Gouwe, R Pretorhue, WS
Prineloo, PH Roodt, L Spiee, AJJ Troekie, OJA Voe, AC
Barnard, drr DJ Human, GO Olivier, GMT Prineloo,
WML Strydom, AP van der Golf, mnre HP van der
Weethuizen, AA van Namen, H Pieteree.
1.2 Ned Herv Kerk
Pro?? 0 Boot, JPO Bathe, APB Breytenbaoh, JH
Koekemoer, drr LS Bezuidenhout, PB Boehoff, JH
Breytenbaoh, di BC Kioppere, WP Prin&oo, mnr R
Mathiener.
1.2 Gereformeerde Kerke
Sedert Meart 1994: Proff PW Buye, HF van Rooy, di AH
Muider, AS Smit, dr AGS Venter.
1.4 Ned Gem? Sendingkerk
De RO Herhoidt.
1,8 Dagbeetuur
Vooreitter: Prof AG Barnard (Ned Geref Kerk)
Ondervooreitter: Prof OJA Voe (Ned Geref Kerk)
Sekretaris: De WP Prinaioo (Ned Herv Kerk)
Addieioneie lid: Dc AH Muider (Gerel Kerke)

2. SAMEWERKENDE KERKE
2.1 Die Gereformeerde Kerke ce Nacionale Sinode hat
in 1990 bealuit om nie meer met die Peaimhereianing
mee te werk nie. Die verteenwoordigere van die kerk het
egter gevra of huibe ken aanbiy in die kommiecie op ale
koate en onoflisieei kon meewerk. Die geeamentiike
kommiecie hat geen becwaar daarteen gehad nie en die
Ned Geref Kerk ce kommiacie hat dit eo can di.
Aigemene Sinodale Kommiecie gerapporteer.
Die volgende Nacionale Sinode van die Gereformeerde
Kerke (van 1994) hat eenparig beaiuit am wear eaarn te
werk met die Pealmheraiening en huiie verteanwoor~
digers hat officieei by die werkvergadering van Maart
1994 teruggekeer.

2.2 Dear baataan die beete onderlinge eamewerking in
die Kommiecie en dear heere ‘n bale aangename geec.
Dit ic dee te meer te waardeer ac in aanrnerking geneem
word dat dit kuneteneare en vakmanne uit verekiiienda
vakgebiede ic en daarby uit verakiilende kerke kern.

3. WERKWYSE
3.1 Die beryming of orndigting geckled uit die beeta
grondteka do novo, due nba ‘n vertahing of verwerking van
beetaande beryminge nie, maar van nuute a?.
3.2 Ten opeigte van die beryrning of orndigtbng word
gekontrobeer of dit wecentlik die inhoud en boodekap van
die betrokke peairn weergee, of nike wecenlike w.ggeiaat
of bygevoeg word nb.
Verder word gebet op die duideilkhebd en veretaan~
baarheid van die teke, op die v,rantwoordebike etrofe~
indeling voigene die groat gedagtee van die peaimc colt,
op die digtheid van cagkrag, op die poötiece kwaiiteite en
op die taaikundige cuiwerheid.
Van die grootete beiang be ‘n goebe toon~v.rhouding. Op
hierdie terrain word die meecte problem. ondervind.
3.3 Die ekeegete bower die etruktuur, met hootgedagtec
van die betrokke pcaim, acook die ekeegece rnet~ die
etrokking van die boodekap aan die digter wet dit moot
omclig.
‘n Groot probieem be die eegenaamde vioekpeaime. Dit ic
moehiik om dit co to berym dat dit in die Chrieteiike
erediene gecing ken word. ‘n Verdere probleem he die
lang hietoriece peaime meet abbe net eo berym word?
3.4 By elk. berymhng van die Peabmboek geld die vraag
of die bectaande moiodieö behou meet word. Die
betrokke cinodec van die kerke hot opdrag gage. dat oak
gekyk moec word na die eingbaarheid van die beetaande
mobodieö.
Die kommbeeie hot boeiubt dat 89 beetaande rneiodiee
behou moot word omdat hull. huhie waarde on
eingbaarheid b.wye hot. Dit verteenwoordhg 84 poabme.
Dear ic verder beeiuit dat 88 beetaande mobodieC moot
vorvab omdat hubbe nie werkiik by die kerke ingang gevind
hat nba. Dit vert.enwoordig 79 pealme.
3.5 Van tyd tot tyd word van dIe pealmtekete, waarvan
die meiodie8 vervab en wet flnaal goedgekeur he, in die
betrokke korkiike biaaie gepubiieeer met die uitnodiging
aen mucieb em geckikte mebedie8 daarvoor to komponeer.
3.8 Tanc ic dit noodcaakiik am drie keer per Jeer to
vergader vir werkeecebee am die groat aantab omdbgtinge
en voorgeetebde mobodbeö to hanteer, Elke werkeeeeie
duur twee dee, Dan be daar oak groepe wet vir die work
byeenkom.
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3.7 Die reöiing van die Tussenkerkiike Kommissie vir
Psalmhersiening (TKKP) met die uitgewer (NG KerkUitgewers) het groot voordele vir die werk meegebring.
Die uitgewer versorg die notule van die vergaclerings en
dupiiseer dit vir ai die lede. Verder clupliseer hy ook ai
die teks- en melodie-voorieggings vir al die lode van die
kommissie, en versend dit ook. Dit geskiod op koste van
die uitgewer. Daardeur word die werkias op die skriba
baie verlig, en dit bespaar groot koste vir die kerke.
3.8 Elke samewerkende kerk staan in vir die volgende
koste:
*

*
*

die reis- en verbiytkosto van sy eie vortoenwoordigers;
die koste verbonde aan die onderskeie werkgroepe;
ander administratiewe koste.

3.9 Proefbundei(s)
Die kommissie het na ornstige oorweging en na
raadpioging van die TKKP besluit om nie voort to gaan
met die uitgee van proetbundels soos in vooruitsig
gestei nb:
*

Dit sal verwarring wok as daar proefbundeis naas die
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4.2 Die omdigting vorder vinnig. Die kommissie kan in
drie werksessies byna nie ál die werk hanteer nie.
Daar is tans 54 psaimomdigtings wat finaai goedgekeur
is, en ander wat aanvaar is maar nog aigerond moot
word.
Dan is daar nog ‘n hole aantai wat in verskillende grade
van voorbereiding is.
4.3 Nuwe meiodieê waarvan die meiodieê vervai. Op die
tekste wat in die onderskeie kerkblaaie gepubliseer is, is
‘n menigte voorleggings van melodieë ontvang. Siegs ‘n
gedeeite daarvan was egter bruikbaar.

5. AANBEVEUNGS
5.1 Die Aigemene Sinode spreek sy dank en waardering uit
teenoor:
5.1.1 Elkeen in die kommissle wet so onbaatsugtig sy talente wy
aen hierdle work en groot opofferings doen.
5.1.2 DIe TKKP vir die werk In belong van Psaimhersiening en
vir die reSling in verband met die uitgewer.

Psaimboek bestaan.
Daar word vir die finale publikasie steeds fyner
*

5.1.3 Die uitgewer vir sy groot aandeei in die daarsteillng van
die fasiliteite vlr die totstandkoming van die nuwe Psaimboek.

verstellings ten opsigte van die teks, die melodie en die
woord-toon-verhouding aangebring.
Die work vorder tans baie vinniger as wat aanvankiik

5.2 Die Algemene Sinode doen ‘n dringende beroep op kerkrade,
ieraars en orreiiste om nie die sing van psalms te verwaarioos

*

gemeen is.
Wanneer die Psaimboek gereod is vir pubiikasie, sal

nb, maar dlt met alias in hulie vermoS to bevorder.

dit meebring dat ook die Gesangeboek en proefsangbundels hierby opgeneem moet word en dit betoken
reeds koste vir die lidmate.

5.3 Die Aigomene Sinode herbenoem die huidige personeei van
die Ned Geref Kerk in die Psalmkommlssle, coos in 1.1 hierbo
aengedul.

4. VORDERING MET DIE WERK

5.4 Die Algemene Sinode begroot wear vir die hersiening van
die Psaimboek.

*

4.1 In die vorige verslag hot die kommissie genoom dat
hy ‘n tekort aan digters hot wat die beryrning vinniger
kan doen. Tans het die posisie verander. Daar hot ‘n
digter van forrnaat na yore getree in die persoon van
prof TT Gloete wat werk van kwaiiteit lower. Hy
produseer so vinnig dat die eksogote nie kan voorbiy om
aan horn die eksegese to lewer nie.
Daar is steeds ander digters wat berymings voorlé,
soms in enorme groot getaile, rnaar die beryrnings wat
bruikbaar is, is goring.

Met toebidding van die seön van die Here
Verteenwoordigers van die Ned Geref Kerk:
AC BARNARD (Voorsitter)
AP VAN DER GOLF (Skriba)
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BESKRYWI NGSPUNTE

B.2.1 Register van beslulte

2.1 Dooplidmate: dopeling se van en voorname, ouers se
vanne en voorname, geboortedatum, doopdatum/aan
komsdatum, gemeente waarvandaan, opmerkings.

Die Algemene Sinode dra dit aan sy skribaat op om ‘n
register van alle besluite, soos hulle in die notule
voorkom, op to stel vir kerkrade, ringe, sinodes on
kommissies en as ‘n bylae in die Handelingo van die
Algemene Sinode op te noem.

2.2 Belydende lidmate: lidmaat se van/nooiensvan en
voorname, geboortedatum, belydenisafleggingsdatum/
aankomsdatum in gemeente, gemoente waarvandaan,
opmerkings.
Sinode van Noord-Transvaal

Motivering:

B.2.5 Toekoms teologlese fakulteite

Dit is tans baie moeilik om te weto te kom wat die
Algemene Sinode oor ‘n sekere saak besluit het,
aangesien mens eers die indeks aan die einde van die
Handelinge moet raadpleeg en dan al die bladsye waar
‘n sekere saak voorkom, moot opsiaan. Die govoig is
dat baie van die Algemene Sinode so bosluite nooit op
gemeentevlak en elders bekend word nie en dus siegs
op papier staan sonder om enige invioed uit te oefen.
Met ‘n sistematiese besluiteregister sal dit baie makliker
wees om na te slaan wat die Algemene Sinode alles
besluit hot. Hierdie besluite behoort dus beter tot hulle
reg te kom.
Sinodale Kommissie van Wes-Transvaal

Oortuig dat omstandighede in die nabye toekoms so mag
ontwikkel dat die Ned Geref Kerk nie moer toegelaat sal
word of nie moer in staat sal wees om drie teologiese
fakulteite te he nie, versoek die Sinode van Noord
Transvaal die Algomene Sinodo om in oorleg met die
betrokke owerheidsinstansies betyds hieraan aandag to
gee en vir moontlike altornatiewe to beplan.
Sinode van Noord-Transvaal

B.2 ALGEMENE EN EKUMEMESE SAKE

B.2.2 Medla-uitsprake deurteoloë
Die Algemene Sinode besluit dat predikante en teoloö
versoek word om in media-uitsprake die kerk se
amptelike standpunt to stel eerder as om hulle
persoonlike menings uit te spreek.
Motivering:
Dit het gebeur dat teoloë in optredes in die media gesé
hot hulle praat in hulle privaat hoedanigheid en nie
namens die kerk nie. Sprekers behoort nie rond en bont
to praat oor sake wat die kerk raak nie.
Sinodale Kommissie van Wes-Transvaal
B.2.3 Biddag vlr dowes
Die Algemene Sinode vra gemeentes om by
geleentheid, en verkieslik op die eerste Sondag in
September elke jaar wat die jaarlikse Week vir Dowes
iniui, in gebed aandag to gee aan die behoeftes van die
lnstituut vir Dowes op Worcester, en aan die van dowe
mense in ons land.
Moderamen van Wes-Kaapland

B.2.6 Impllkasles kapeleanspos
Die Sinode van Noorcf-Transvaal versoek die Algemene
Sinode om duidolik biding te gee oor die implikasies vir
gemeentes wat ‘n kapelaanspos hot of wil skep.
Sinode van Noord-Transvaal
B.2.7 Dagbestuur van Algemene Sinodale Kommlssie
Die Sinode van Noord-Transvaal versoek die Algemone
Sinode om die taak van die Dagbestuur van die
Algemone Sinodale Kommissio tot die minimum te
bepork, dit duidelik af to baken en veral toe to sien dat
die Dagbestuur nio namens die voile ASK verklarings
uitroik nie.
Sinode van Noord-Transvaal
B.2.8 Argief Algemene Sinode
Die Sinode van Noord-Transvaal versoek die Algomene
Sinode om sy argiof vanaf Kaapstad na Pretoria oor to
plaas.
Sinode van Noord-Transvaal
B.2.9 Verskulwing van die argief na PretorIa
Die Algemene Sinode besluit om
Kaapstad na Pretoria oor to plaas.

sy argief vanaf

Motive ring:
B.2.4 Registerafdrukke
Die Algemene Sinode word versoek om
1.
goedkeuring to verleon dat registerafdrukke
gerekenariseer mag word en per diskot in die argief
bewaar word;
2. to reel dat sbogs die volgonde iniigting benodig word
vir die registerafdrukke:

Die meesto kommissies on amptonare van die Algomono
Sinode is in Pretoria gehuisves, en dit vergomaklik hulbe
toegang tot dokumente.
Sinode van Wos-Transvaal
B.2.1O Huweliksaantekenlngreglster
Die Sinode van Noord-Transvaal versook die Algemene
Sinode om die besluit van Oktober 1986 insake
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aantekening van huwelike wat kerklik bevestig word, te
herroep.
Sinode van Noord-Transvaal
B.2.11 Deelname aan kerkeberade
Die Sinode van Noord-Transvaal doen ‘n dringende
beroep op die Algemene Sinode om baie ernstig te
besin oor die wenslikheid van amptelike deelnamo of
verteenwoordiging by toekomstige “kerkoberade”, soos
by Rustenburg.
Sinode van Noord-Transvaal
8.2.12 Verb! aan afgevaardlgdes
Elke sinode tref self reölings ten opsigte van die vorlof
van sy afgevaardigdes.

8.2.15 Tussenkerkllke gesprek met die GKSA
Die Sinode versoek die Algomone Sinode om die Gore
formeerde Kerko in Suid-Afrika te vra om die tussen
kerklike sinodale gesprek tussen die GKSA en NGK te
verbreed tot op gemeentelike viak. As in die Skrif immers
oor die kerk gepraat word, dan is dit by uitstok die
plaaslike kerk/gemeento.
Sinodo van Suid-Transvaal
B.2.16 Inlywing van Esselenpark by Ring van Blrchleigh
Die Sinode keur die versoek dat die gemeento Esselen
park orider die Ring van Birchbeigh moet ressorteer, goed.
Die Sinode van Suid-Transvaal versook die Algemeno
Sinodo om hiordie hergroepering van gemeontes
kragtens Art 32 van die Kerkorde good to keur.

Motivering:
Motivering:
1. Elke sinode is vorantwoordelik vir die reis- en
verblyfkoste van sy afgevaardigdes; die sinode betaal
uiteindelik die rekening.
2. Elke sinode behoort toesig te hou oor sy eie
afvaardiging; dit kan nie oorgelaat word aan drie
persone van die Verboikommissie nie, veral nie as die
sinode nie verteenwoordig is in die genoemde
Verbofkommissie nie.
3. Reolings behoort getref to word dat elke sinode die
verbof van sy afgevaardigdes hanteer, en dat sbogs
uitsonderlike gevalbe deurgegee word na ‘n sentrale
Verloikommissie, vir vermelding in die notule (indien
nodig).
Sinode van Noord-Transvaal
8.2.13 Inhlgtlng van dringende belang
Die Sinode van die OVS versoek die Algemene Sinode
om inbigting aangaande sake van dringende aktuele
belang onmiddellik via Die Kerkbode aan abbe leraars
bekend te maak.
Motivering:
Die openbare pers is nie abtyd in staat om kerklike
besluite so dour te gee dat dit presies sê wat die Sinode
besluit het nie. Indien dit in Die Kerkbode gepubliseer
word, weet die kork ook dat dit amptebik is.
Sinode van die OVS

Die gemeente Esselenpark hot versoek om ingeskakel to
word by die Ring van Birchleigh. Tans val dit in die gebied
van die Ring van Lyttolton. Boide ringe hot reeds
toostomming daartoe gogee. Aangosien die twee ringe in
verskilbende sinodale gebiede val, kom dit neer op die
hergroepering van sinodos.
Kerkorde Artikel 32 lui:
Die groeporing kan dour die Algemene Sinodo
gewysig word op vorsoek on met goedkeuring van die
betrokke sinode of sinodos.”
“...

Dit vereis dat beide die Sinode van Suid-Transvaal en die
Sinode van Oos-Transvaal dit moot goedkeur en so ‘ri
aanbeveling voor die Algemeno Sinode moot be. Die
probbeem is dat die Sinode van Oos-Transvaal eers weer
in 1995 vergader. Die versoek sal dus voor die Siriodabo
Kommissie moot dien.
Sinode van Suid-Transvaal
B.2.17 Lusaka deeb van die Sinode van Mbdde-Afrlka
Die Algomono Sinodo besluit dat die gemeente Lusaka
wat tans in die Ring van Bboomfontein on binne die
Sinode van die Oranjo-Vrystaat val, vanaf 1 Januarie
1995 deel word van die Sinodo van Midde-Afrika. Die
skriba van die Algemeno Sinode gee soos gebruiklik
konnis hiervan in Die Kerkbode.
Motivering:

8.2.14 Ekumenlese betrokkenheid
Die Sinodo van die OVS verwys die Ned Geref Kork so
ekumeniese betrokkenheid by moontlike tookomstige
kerklike berade na die Algomono Sinodo om riglyne vir
die amptelike afvaardiging so betrokkenheid en optrodo
neer to be.
Motivoring:
Die verskil van moning oar die belydenis by die
Rustenburg-boraad hot aanbeiding tot die beskrywings
punt gegee.
Sinode van die OVS

Met die ontstaan van die Sinode van Midde-Afrika het die
gemoontos in Zambiö (destyds Noord-Rhodesiö) deeb van
die sinode uitgemaak. As gevoig van die pobitieke
verwydering wat tussen Zambiö on die destydse
Suid-Rhodesië ontstaan hot, is die Zambie-gomoentes,
waarvan uiteindelik sbegs Lusaka oorgebly het, uit
historiese en sendingkundige oorwegings by die Sinode
van die Oranje-Vrystaat ingedeeb.
Tans hot die situasie weer eons sodanig verander dat
daar vryo verkeer tusson Zambië en Zimbabwe is, en kan
Lusaka weor inskakel by die sinodo waarby hy goografies
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hoort. Die bedieningsopset van Lusaka het ook veel
meer in gemeen met gemeentes in Zimbabwe, as met
die van die Oranje-Vrystaat.

B.2.22 Samestelling van die sinodes
Die Algemene Sinode besluit om Art 33 van die Korkorde
soos voig te wysig:

Met 1 Januarie 1995 as aanvangsdatum gee dit genoeg
tyd om die nodige praktiese reölings te tref om die
oorskakeling glad te Iaat verloop.
Sinodale Kommissie van Midde-Afrika

33.1 Sinodes word op een van die volgende maniere
saamgestel. Elke sinode besluit oor sy eie samestelling.

B.2.18
Rasionahsering
opleidingslnrigtlngs

33.1.1 ‘n Gelyke aantal leraars en ouderlinge/diakens uit
elke gemoente in die sinodale gebeid as afgevaardigdes
van elke kerkraad. Die sinode besluit op die aantal
afgevaardigdes per gemeente.

ten

opslgte

van

teciogiese

Die Sinode van Noord-Kaapland versoek die Algemene
Sinode om indringend te besin oor rasionalisoring ten
opsigte van die drie teologiese opleidingsinrigtings van
die kerk.

33.1 .2 ‘n Gelyke aantal leraars en ouderlinge/diakens uit
elke ring in die sinodale gebied. Die Sinode besluit op die
wyse van afvaardiging en die aantal afgevaardigdes per
ring.

Motivering:
Die hoe koste verbonde aan teologiese opleidingsin
rigtings noodsaak rasionalisering.
Sinode van Noord-Kaapland
~.2.19 Messlaanse tekste
Die Algemene Sinode versoek die Bybelgenootskap van
Suid-Afrika om by ‘n volgende uitgawo of herdruk van
die Nuwe Afrikaanse Vertaling van die Bybel aan die
kiaarblyklike Christologiese betekenis van Messiaanse
tekste, tipografiese uitdrukking te verleen moontlik by
wyse van voetnootverduidelikings.
Sinodale Kommissie van Wes-Kaapland
-

indien die Algemene Sinode bogenoemde wysiging
goedkeur, word dit eers by die volgende vergadering na
die eersvolgende gewone of buitengewone vergadering
van elke sinode geImplimenteer nadat elke sinode besluit
het hoe hy die nuwe Artikel 33 wil implimenteer.
Sinodale Kommissie van Wes-Kaapland

B.3 LEER EN AKTUELE SAKE
B.3.1 Kinders by die nagmaal
Die Algemone Sinode besluit dat verbondskinders
voortaan ook deel aan die nagmaal mag he.
Sinodale Kommissio van Wes-Transvaal

B.2.20 Kapeiaansaangeieenthede

B.3.2 Politieke modeiie

Die Algemene Sinode besluit om in oorleg met die
kapelaansdienste van die SA Nasionale Weermag, SA
Polisiediens en Departement vir Korrektiewe Dienste die
moontlikheid te ondersoek om:

Die Sinode van die OVS vorsoek die Algemene Sinode
om dit aan AKLAS op to dra om onigo toekomstige
politieke model vir Suid-Afrika so spoedig moontlik aan
die Heilige Skrif en die belydenisskrifte to toets, getrou
aan die beginsels van Kerk en Samelewing en met
rapport aan die volgendo Algemene Sinode.

1. proponento wat hulle eon jaar diensplig in die
onderskeie Kapelaansdienste voltooi hot, sover moontlik
in diens to neem;
2. besondere aandag to gee aan die groot behoefte
aan Burgermagkapelane dour proponente aan burger
magoenhede op tydelike basis toe te wys.
Sinodo van Wes-Kaapland

Motivo ring:
Dit sal die Kerk in staat stel om op ‘n verantwoordelike en
amptoliko wyso biding op staatkundige gebied to gee.
Sinode van die OVS
B.3.3 Vrymesseiary

B.2,21 Proporsionele verteenwoordiging by Aigemene Slnode
Die Algemene Sinode
1. besluit dat die verteenwoordiging van die sinodes in
die Algemene Sinode in die toekoms proporsioneel tot
die belydende lidmate in elke sinode bereken sal word;

Die Sinode van Natal vorsoek die Algemene Sinode om
sy besluit in verband met die Vrymesselary punt 4(2) bI
718 to herroep, aangesien hierdie punt vorwarring
veroorsaak.
Sinode van Natal
B.3.4 Christusregering van die kerk

2. betrek die kerk in sy geheel by besluitneming deur
konsepverslae (wat enige sake bevat wat verdelend op
die kerk kan inwerk) vooraf vir kommentaar aan
ringsvergaderings voor to lê;
3. vra dat minderheidsverslae ook in sy agenda
opgeneem word vir oorweging dour die vergadering.
Sinode van Wes-Kaapland

Die Sinode van Noord-Kaapland verwys sy studiestuk
“Die swaartepunt van die kerk” na die Algemene Sinode
met die versoek: Die kerk besin selfkrities oor die
praktiese implikasios van die Christusrogering vir dio kerk
in al sy gestaites.
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DIE SWAARTEPUNT VAN DIE KERK
1. Die kerk Is een en katoliek
Die kerk is eon en in enige besinning oor die kerk moot
hieraan vasgohou word.
2. Die plaaslike gemeente meg nie teenoor die een kerk
afgespeel word nie
Die reformatore hot in hulie kerkrog baie kiem gelê op
die plaasiike gemeonte wat rondom Woord on sakra
monte vergador is. Daar, rondom die gopredikte Woord,
word die gemoonto as gomeonte van Christus openbaar
en is alie moontliko gesag wat die kork kan dra,
teenwoordig. Christus regeer immers daar dour sy
Woord. Alie kerkreg moot daarop gemik woes om die
piaasiike gemoonto to bou en die prediking van die
Woord in die plaaslike gomoente to dien. Hierdie kiom
op die plaasiike gemeonte is goon bedreiging vir die
sigbare, eon kerk nio; ook gaan dit nb hier om
individualisme nb. Die bodoeling is dat die konmerke
van die ware kerk rondom die bediening van Woord,
sakramento en tug tot openbaring moot kom.
‘n Uitvloeisol hiervan is dat dit primer die taak van die
plaaslike gomoente is om die Christusregoring dour
Woord on Goes to sook. En om dit to doon saam met
die eon kork maar in die proses wat dit gobeur, sal die
eon kerk wys woes om to onthou dat die inrigting van
die gomeonto anders van aard as die van ‘n korkliko
vergadoring is in die sin dat Iaasgenoomde nie die
prediking van die evangelie as taak hot nie.
3. DIe plaaslike gemeente het ‘n besondere Inrigtlng
Behaiwo die algomone amp van die gelowigo, is daar
drie besondere ampto waaraan Christus die dienswerk
van die kerk toevertrou hot: die van die bedienaar van
die Woord, die van ouderling en die van diaken. Hierdie
drie ampte is gelykwaardig, maar word in opdrag en
work onderskei (KO art 3). Ongelukkig is die huidige
toedrag van sake dat die oudorling- en diakenamp in ‘n
toestand van vorvailenheid is. As govoig hiervan
ontstaan die situasie dat plaasiike ampsdraers
onmondig staan teonoor die meerdero vergadorings en
huile kommissies. Dit gebour ten spyte daarvan dat die
swaartepunt van die kerk tog by die plaasliko gemeonte
en sy inrigting gesotol is.
4. Hat ‘n verskulwlng van hierdle swaartepunt nie plaasgevlnd
nle?
‘n Mens bemerk sodanige verskuiwing aan ‘n sentrali
seringstendens in die Ned Geref Kerk. Dit word duidelik
in die verskynsel dat van sinodale kant af uitsluitsel
gegee word insake die verstaan van die Woord. Dit is
nie dat die eon kerk nie moet meespreek nie, hy móét
juis. Maar ‘n sinode moot sy uitsprake in verband met
die prodiking van die Woord tot ‘n absolute minimum
beperk. Doen hy dit nie, is hy besig om ‘n
gosentraliseerde preekstool vir die eon kork to bou,
waarop die prediking van die evangolie sy gosag herlei
van ‘n hiërargiese vortolkingsinstansie, on onderwyl
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dit gebeur, trek die lidmate, die korkvolk, hulle al hoe
moor terug op die agterhoede en raak al hoe moor
ongeërg ten opsigte van die “beleid~ en ~standpunt” van
die kerk. Van die verantwoordelikheid van die gemeento,
naamlik om self to ondersoek wat die Skrif se, kom weinig
tereg. Die teologiese wetenskap met sy abstraktiewo
karakter waarborg al hoe moor die gesag van die Woord.
Dit is minstens waar in terme van die persepsies van
lidmate in die aigerneen. Daarom bostaan daar ‘n krisis
in die verstaan van die Woord in sy koninkryksgerigtheid
by die lidmate.
5. Hat ‘n ander vulling van kerkllke begrippe nb plaasgevlnd
nie?
Dis ‘n vraag of ‘n ander vulling van kerklike en kerk
regtelike begrippe nie inderdaad plaasgevind hot nie.
Ons noem twee voorboeide:
a) In die versaakliking van meerderheidsbesluite in terme
waarvan die moerderheidstem in die reöl prakties met die
biding van die Heilige Goes saamval;
b) die wyse waarop die profeties-kritiose big op die
politiek, die ekonomie, die kultuur onsovoorts nie moor in
die eersto plek dour die kerkvolk gewerp word nb, rnaar
dour
die
gesentraliserende
hbërargiese
vertol
kingsinstansie. Vir die eon kerk is dbt indien ons waar
noming gefundeer blyk to woos uitors gevaariik. Na die
kant van sy sinodabe inrigting is dit vir die kerk govaariik
om hom to veel uit to spreek sosoer so dat bopende
kommentaar oor sake van die dag gelewer word. Die
rode hiervoor is dat die kerk met sy sinodes en
kommissies optree in die kragvold van die persepsie dat
die sinodes en kommissios vanuit ‘n magsbasis work. Dit
is vir hierdie sy van die kerk govaarlik om horn direk met
die politiek in to Iaat en in die proses dipbomaties en
strategies en takties te word. Dit sou getrouer aan die
goreformeorde erfenis gewees hot om horn op die
gemoente to rig en selfkritios to vra waarom die
gemeentelike lowe nie in ruirnor mate lob tot
Skrifgehoorsarne lewensvormo in die Suid-Afrikaanse
samebowing nie. Andersyds wok hiordie toedrag van sake
die indruk dat God nie langor sy kerk dour die ampte
regeer nie; Hy moot van sinodabe kant af gehelp word om
dit to doen.
-

-

-

6. DIe een kerk moat beset dat hy beef onder die oordeel van dIe
konlnkryk
Die kerk van ons bebydonis hot die voleinding nio boreik
nba. Die kerk word gedurig bedreig dour sy doods
vyande, to woto die duiweb, die sondige natuur van sy
lode sowol van die wêreld. Daarom behoort die kerk
sensitief to woos ten opsigto van sy eie feilbaarheid en
sondigheid en daagliks die vorgifnbs van sondes en die
vernuwing dour die Hoiligo Goes to soek. Daarom
behoort die kerk oorvorsigtig to woes vir ‘n triomfalistiese
toetsing van politieke (en ander) rnodelbo aan
Skrifbeginsels terwyl hy sy lidmate wat politici, ekonome,
regsgeboordes, ensovoorts is, moot oproep om die wil van
God to cook in die uitvoering van hulbe roeping. Boonop
veronderstel so ‘n toetsing ‘n groot onmondigheid by die
lidmate wat poiitici, regsgobeordes, ensovoorts is.
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Die waarheid is dat die okonomiese, politieke (en ander)
lowe van elke dag nader aan die gemeentolike lowe sit.

met die oog op aanwending ten bate van jeugarbeid.
Sinode van Noord-Transvaal

7. ‘n Verdeling “geestellke”P’Ieke” is beslg cm horn to voltrek

8.6.2 Mlsslonére karakter In kategetlese leerplan

As gevoig van hierdie ontaardings word die Christelike
regering dour Woord en Gees in die kerk nie meer voluit
gedien nie. Lidmate ervaar hulle hoe langer hoe moor
onbekwaam om saam to praat on as mondige
koninkryksburgers self in hullo persoonlike omgang met
die Bybel to verneem wat God wil in die tyd waarin ons
leef met sy eiesoortige vraagstukke. Die omvang met
die Skrif kry veelal die gerigtheid bloot op my eie
verlossing en/of die verlossing van andere, dit wil sê ‘n
piëtistiese gerigtheid. Daar is ‘n groterwordende
vervreemding langs hiordie weg tussen lidmate en die
predikantekorps in die Ned Geref Kerk. Hierdie
vervreemding is ‘n bydraende faktor in die predikante se
identiteitskrisis. Dit veroorsaak op die lang duur dat die
weg van die Woord belemmer word; dat die
Woordverkondiging en -verstaan in ‘n dieper krisis
beland.

Die Sinode van Noord-Transvaal versoek die Algemene
Sinode em die missionére karakter van die kerk baie
moor prominent in die kategetiese leerplan in te werk,
onder andere in die hersiening van die handboeke en die
materiaal vir toerusting van kategete.
Sinode van Noord-Transvaal

B~7 REGTE
B.7.1 KO ArtIkel 3
Die Algemone Sinode besluit em Artikei 3 van die
Kerkorde sees volg to wysig:
Artikel 3
3.1 Daar is drie besondere ampte, to wete leraar,
ouderling en diaken.

8. In die hg van hlerdle tendense versoek ons nou dat
8.1 die Ned Geref Kerk moor ingrypende selfkritiek aan
die dag lê as dit kern by die beginsel dat kerklike sake
op ‘n kerklike wyse behandel word;
8.2 die kerk dringend besin ocr die omvang en impli
kasies van die tendense en gebreke wat genoem is;
8.3 die kerk horn in die praktyk op die beginsel setel dat
die swaartepunt van die eon kerk by die plaaslike
gemeente geleö is en nie by meerdere vorgaderings en
hulle kommissies nie;
8.4 die kerk selfkrities oor die praktiese implikasies van
die Christusregering vir die kerk in al sy gestaltes besin.
Sinode van Noord-Kaapland

3.2 Hierdie drie besondere ampte is gelykwaardig, maar
word in opdrag en taak onderskei. By die uitoefening van
sy roeping mag goon ampsdraer oor ander ampsdraers
heorskappy voer nie.
Motivoring:
Daar is ‘n eormaat van onnodige en niksseggende
woorde en frases in die huidige artikel. Daar kern ook
dogrnatiese uitsprake veer wat in ‘n geioofsbelydenis
tuishoort nie in ‘n kerkorde nie.
Sinedale Kommissie van Wes-Transvaal
-

8.7.2 KO Artikel 4
Die Algernene Sinode besluit em Artikel 4 van die
Kerkorde sees volg te wysig:

B.3.5 Samestehilng
Artikel 4
Die Algemene Sinode besluit dat twee eksegete ook
ondor die lede van die Algemene Kommissie vir Leer en
Aktuele Sake sal tel.
Sinode van Wes-Kaapland

iemand mag in ‘n gerneente in eon van hierdie ampte
dien nadat hy op kerkordelike wyse beroep of verkies is
en in die amp bevestig is.

8.3.6 Nederlandse Geloofsbelydenls, Artikei 4

Motivering:

Die Algernene Sinode besluit em Artikel 4 van die
Nedorlandse Geloefsbelydenis to verander sodat dit lui:
“Die dortien briewe van die apostel Paulus
en die
brief aan die Hebreärs.~
Sinodale Kern missie van Wes-Kaapland

Ampsdraers verrig nie hulle work in die “Kerk van
Christus” in die algemoen nie; dit is ‘n kenrnerk van die
amp in die Nuwe Testament dat dit altyd binno
gemeentelike verband funksieneer.
Sinodale Kern missie van Wes-Transvaal

B.6 JEUG

B.7.3 KO Artlkel 5.6

B.6.1 Flnanslële hulp vanaf Aigemene Jeugkommlssie

Die Algemene Sinodo skrap Artikel 5.6

Die Sinodo van Noord-Transvaal vorsoek die Algemene
Sinode orn aan die Algemene Jeugkommissie opdrag to
gee em ondorsook to deen na die moontlikheid em van
sy surplusfondse tot beskikking van die sinodes to stel

Motivering:

...

Hierdie is bloot ‘n verwysing na ‘n Reglement en behoort
nie ‘n artikel to woes nie.
Sinodale Kemmisslo van Wes-Transvaal
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B.7.4 KO Artlkols 9, 16 en 17

B.7.8 KO Artlkel 15

Die Algemene Sinode versoek die Tydelike Regskommissie om Artikels 9, 16 en 17 te herformuleer.

Die Algemene Sinode verander Artikel 15 om coos voig te
lui: Daar behoort ‘n gereelde aftrede van ouderlingo en
diakens te wees. Elke sinode bepaal die dionstermyn van
ouderlinge en diakens.

Motivering:
Die betrokke artikels bevat onvolledige lyste ten opsigto
van die take van ampsdraers. Verder moot besin word
of die Kerkorde die plek is vir pligstate. Die persoonlike
ontwikkeling en geloofsgroei van ampsdraers kan ook
aangespreek word.
Sinodalo Kommissie van Wes-Transvaal

Motivering:
Die beginsol behoort eerste gestel te word, en daarna die
praktiese reeling.
Sinodo van Wes-Transvaal
B.7.9 KO ArtIkel 16

B.7.5 KO Artlkel 10
Die Sinode van Noord-Transvaal boveel by die
Algemene Sinode aan dat die volgende interpretasie
aan Artikel 10 gegee word:
Persone in diens van bepaalde organisasies,
kommissios, dosente wat amptelik as sodanig uitgenooi
word om die pos te verteenwoordig, kan gaan optree
sonder om eers vooraf toestemming to kry.
Sinode van Noord-Transvaal

Die Algemene Sinode brei Artikel 16 uit met die volgondo:
die doen van siekebesoek in die gemeente;
die instandhouding van die erediens;
die administrasie van die gemeente so finansies en
eiendomme saam met die diakens.
Motivering:
Dit is ‘n vollediger omskrywing van wat die ouderling
werklik doen.
Sinode van Wes-Transvaal

B.7.6 KO Artlkel 13.2
B.7.10 KO Artlkel 17
Die Algemone Sinode besluit om
wysiginge aan KO Art 13.2 aan to bring:

die

volgende

1. Art 13.2.1 word vorvang met: “die kerkraad kan hom
tot die ring wend;”
2. Art 13.2.2 word vervang met: “die ring die saak
ondersoek en ‘n oplossing probeer vind;”
3. Art 13.2.3 word vervang met: “indlen alle
moontlikhede ondersoek is, die saak met die betrokke
kerkraad en leraar bespreek is, en nog goon oplossing
gevind kan word nb, kan die ring die band tussen Ieraar
en gomeente losmaak indien daar, volgens die oordeel
van die ring, billike voorsioning vir die leraar gemaak is.
4. Art. 13.2.4 word bygevoeg: “billike voorsiening (vgl
Art 12.2) word dour die ring in oorleg met die betrokke
kerkraad en betrokke Ieraar bepaal en in ‘n skriftelike
ooreenkoms tussen kerkraad en leraar vervat.”
Motivoring:
1. In die huidigo bewoording mag dit lyk of die ring
verplig is om die band los to maak.
2. In sommige gevalie word die artikol misbruik om van
‘n leraar “ontslae to raak” eerder as om tugmaatreels of
Art 12 toe to pas.
Sinodale Kommissie van Wos-Transvaal
B.7.7 KO Artlkel 14
Die Algemene Sinode voeg die woorde “van die
betrokke pensioenfonds so Reglemont” in aan die einde
van die oorste sin.
Sinodale Kommissie van Wes-Transvaal

Die Sinode versoek die Algemene Sinode om Art 17 so
uit to brei: “Die amp van die diaken omvat verder die
administrasie van die gemeente so finansies on
eiendomme saam met die ouderlinge”.
Sinode van Wes-Transvaal
B.7.11 KO ArtIkel 19
Die Algemene Sinode skrap die woorde “Die opsig oor”.
Sinodale Kommissie van Wes-Transvaal
~.7.12 KO Artlkel 20
Die Algemene Sinode skrap die woorde “na sy eie aard”.
Motivering:
Dit is nie duidelik wat hiordie woordo betoken nie en die
artikel is in elk geval duidelik condor hierdio woorde.
Sinodale Kommissie van Wes-Transvaal
B.7.13 KO Artlkel 22
Die Algomeno Sinode bosluit om Artikel 22 van die
Korkorde coos volg to wysig:
Artikel 22
‘n Moordero vergadering hanteer slegs sake wat sy oio
werksaamhede raak of dour ‘n mindere vorgadoring
daarheen verwys is.
Sinodale Kommissie van Wes-Transvaal
B.7.14 KO Arilkel 25
Die Algemeno Sinode skrap die woorde “on die opdragte
uitvoor”.
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Motive ring

Artikel 39

Die sinode gee byvoorbeeld opdragte aan kommissies
wat niks met die skriba to make hot nie.
Sinodale Kommissie van Wes-Transvaal

Die Moderatuur van die Algemene Sinode bestaan uit ‘n
voorsitter, ‘n ondervoorsitter, ‘ii aktuarius en ‘n skriba. By
elke Algomene Sinode word. twee ander lode van die
vergadering onderskeidelik tot voorsitter en onder
voorsitter gekies. Die posisie van die voorsitter en onder
voorsitter funksioneer slegs vir die duur van die
Algemene Sinode.

8.7.15 KO Artlkel 28
1. Die Sinode van Noord-Transvaal versoek die
Algemene Sinode om Kerkorde Artikel 28 sodanig aan
to pas dat voorsiening gemeak word vir ‘n wykskerkraad
om, waar nodig in bepaalde gevalle, sy eie voorsitter to
kies.
2. Die Sinode van Noord-Transvaal versoek die
Algemene Sinode om die woord “ontstentenis” in KO
Artikel 28.2 te vervang met die woord “afwesigheid”.
Sinode van Noord-Transvaal

Motive ring:
Die benamings “moderator” en “assessor” is weliswaar
mooi Latynse terme uit die tyd van die Skotse dominoes;
dit hot ongelukkig die botekenis van “aartsbiskop” of iets
dergeliks verkry on bohoort daarom te verdwyn. Die
laaste sin is uit die Dordtse Kerkorde art
XXXV oorgeneem.
Sinodale Kommissie van Wes-Transvaal

8.7.16 KO Artlkel 30 en 33
8.7.19 KO Artlkel 41
Die Algemene Sinode verwys KO Artikels 30 en 33 na
die Algemene Regskommissie vir studio in die hg van
die vrae of dit:
1. Korrek is dat predikante “ampshalwe” na meordere
vergaderinge afgevaardig word, en
2. of ahle gemeentes nie gelyke verteenwoordiging in
meerdere vergaderings behoort to geniet nie in plaas
van predikantsposte.
Motive ring:
Die sinode word saamgestel dour afgevaardigdes van
gemeentes en is nie in die eerste plek ‘n vergadering
van ampsdraers nie.
Sinode van Wes-Transvaal

Die Algemene Sinode wysig hierdie artikel om
te lees:

5005

volg

“Die voorsitter van die Algemene Sinodale Kommissie
hanteer die konstituering van die vergadering en die
verkiesing van ‘n voorsitter.”
Sinodale Kommissie van Wes-Transvaal
8.7.20 KO Artikels 43.1.3 en 48.2
Die Algemene Sinode vervang “Psalm en Gesange
boek” met “Liederebundel(s)”.
Sinodale Kommissie van Wes-Transvaal
8.7.21 KO Artlkel 43.2
1. Die Algemene Sinode skrap Artikel 43.2.2

8.7.17 KO Artlkel 33
Motivering:
Die sinode van die OVS versoek die Algemene Sinode
om Artikel 33 van die Kerkorde soos volg to wysig:

Dit is ‘n vae algemene artikel wat werklik nie veel sé nie.

“3.1 Die sinode word saamgestel uit een leraar en eon
ouderling
(die leraar(s) word dus vervang met een
leraar).

2. Artikel43.2.3

“3.2 As ‘n gemeente moor as eon predikant het, het die
kerkraad die reg om nog een leraar en nog eon
ouderling/diaken
(Voeg dus in: nog eon leraar).

3. Artikel43.2.4

...“

...“

Motivering:
Gemeentes met meer as eon leraarspos vind dit soms
finansieel moeilik om so ‘n groot afvaardiging to stuur.
Die uitgawes van die sinodes sal ook aansienlik
verminder kan word.
Sinode van OVS
B.7.18 KO Artlkel 39
Die Algemene Sinode besluit om Artikel 39 van die
Kerkorde soos volg to wysig:

Die Algemone Sinode skrap die woorde “op sy terrein”.

Die Algemone Sinode vervang die woord “algemene” met
“Nod Goref Kerk”
Sinodale Kommissie van Wes-Transvaal
8.7.22 KO Artlkel 48.1
Die Algemene Sinode besluit om Artikel 48.1 van die
Kerkorde 5005 volg to wysig:
48.1 Die erediens is, onder die gonadige working van die
Heihige Goes, die openbare samekoms van die gemeente
tot ontmoeting met God en onderhinge gemeenskap van
die heihiges, en wel onder biding van die besondere
ampte en dour die bediening van die Woord, die
bediening van die sakramonte, die gebed, die kerkhied en
die insamehing van die liefdegawes.
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Uitsonderings

Motivering:
“Offergawes” word met “liefdegawes” vervang.
Christene hoef nie meer offers te bring nie dit is deur
Christus se dood afgeskaf. Waar die woord “offergawe”
wel in die Nuwe Testament voorkom, dui dit altyd op die
offers van die Ou Testament, nie op die gawes wat
Christene moet bring nie (vgl Rom 15:16, Efes 5:2 en
Heb 9:9). Die woord “dankoffer” word weliswaar in 2 Kor
9:5 vir die gawes van gelowiges gebruik, maar dis ‘n
foutiewe vertaling. Die Griekse woord “eulogia” moet
eerder vertaal word met “danklied” of “lofprysing”.

Omdat genoemde reeling, ter uitvoering van die beginsel,
nie altyd in die praktyk uitgevoer kan word nie,
byvoorbeeld weens vakatures, ensovoorts gee die
Kerkorde ordemaatreöls art 48.3.2 tot 48.3.5. Hierdie
maatreôls moot egter as uitsondering op die reel gesien
word. Die ideaal bly nog altyd vir die kerk om die diens
van die bedienaar van die Woord te gebruik vir die biding
van die erediens.

Die woord “heilige” word geskrap omdat “sakrament”
reeds “heilig” impliseer.
Sinodale Kommissie van Wes-Transvaal

‘n Verdere uitsondering op die reel ontstaan wanneor die
ouderling wel ‘n opgebeide bedienaar van die Woord is,
maar om die eon of andor gewigtige rode (sien art 11) nie
moor in die amptelike diens van bedionaar van die Woord
staan nie. Moet hy dan ook net ‘n leosdiens waarneom,
dit wil sê ‘n preek wat dour ‘n ampteliko leraar geskryf is?

-

B.7.23 KO ArtIkel 48.3
Die Sinode van Noord-Kaapland versoek die Algemene
Sinode om die volgende verandering in die Kerkorde
aan te bring:
Na Artikel 48.3.4 word ‘n nuwe artikel 48.3.5 ingevoeg
wat lui:
‘n Ouderling met eerbare ontslag as Ieraar van ‘n kerk
met Geroformeerde belydenis.
Die huidige Artikel 48.3.5 word dan 48.3.6.

-

‘n Verdere uitsondering

Dit is duidebik uit die beginsel hierbo genoem dat dit ook
as ‘n uitsondering op die reel hanteer kan word. Die
volgende voorbohoude en ordemaatreëls moot not in
aanmerking geneem word:
1. Die kerkraad moot die goedkouring van die persoon
tot die prediking en biding van die erediens behartig,
soos in KO Artikel 48.3.3 bepaal.
2. Uit die aard sal die (gewese) leraar een moot woes
wat met eorvoble ontslag die bediening verbaat hot.

Probleem:
Voordeeb van die aanvulling
In art 48.3.5 word bepaal dat ‘n ouderling ‘n leesdiens
mag waarneem in die erediens. Omdat die begrip
“leesdiens” baie letterlik verstaan word as ‘n diens waar
‘n ouderling in die prediking voorgaan deur ‘n
voorbereide preek te lees, ontstaan die vraag of dit net
werklik leesdienste moet wees. Veral as in ag geneem
word dat die ouderling ‘n opgeleide predikant is wat net
nie moor aktief in die bediening staan nie.
Die beginsel
Die beginsel wat ons seker moet lei in die bepaling van
hulle wat die eredienste moet lei, is: die Woord van God
moot suiwer en so aktueel as moontlik gebring word.
Om aan hierdie beginsol uitvooring te gee, hot die kerk
tot op hede besluit om die bedienaar van die Woord,
onder toesig van die kerkraad, daarvoor af to sonder
(art 48.3.1). Die motivering hiertoe is voor die hand
liggend: dit is ‘n gewigtige saak vir die kerk en daarvoor
Iei hy dan juis die bedienaar van die Woord op. Die
vereiste vir die prediking wat deur die bedienaar van die
Woord behartig moot word, is ‘n goeie en vorantwoorde
verklaring en toepassing van die Woord (art 48.4) Dit is
duidelik dat dit ‘n gewigtige en verantwoordelike work is
wat met groot noukeurigheid on nougesetheid behartig
moot word. Daarom die vaste en eksplisiete reeling wat
die kerk tref vir die erediens. Hieruit is dit duidelik
waarom die ouderling slegs ‘n leesdiens wat dour ‘n
leraar geskryf is, mag gebruik.

Die voordeel van die aanvulling van die Kerkorde is dat
die Woordbediening tog op hierdie wyse, sonder om
suiwerheid in to boot, beter gedien word. Die voorwaarde
bly egter die goedkeuring en toesig van die kerkraad.
Sinode van Noord-Kaapland
B.7.24 KO Artlkel 48.5
Die Algemene Sinode besbuit om Artikel 48.5 van die
Kerkorde soos volg to wysig:
48.6 Daar moet ten minste twaalf maal per jaar en in
volgorde, en dus uiteindelik al 52 Sondae, aan die hand
van die Heidelbergse Kategismus gepreek word. Die
Nederlandse Geboofsbelydenis en die Dordtse Leerreëls
moot ook deurentyd in die prodiking aan die orde gostel
word. Hiervan moot daar jaarliks aan die ring verslag
gedoen word.
Motive ring:
Die ou beproefde voorskrif dat die Katogismus ton minsto
twaalf maal per jaar in die prediking aan die ordo moos
kom, behoort teruggebring to word.
Sinodale Kommissio van Wes-Transvaal
~.7.25 KO Artikels 50 tot 56
Die Algemene Sinode besluit om Artikels 50 tot 56 van
die Kerkorde met die volgende to vervang:
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Artikel 50

B.7.29 KO Artlkel 64.4.3

50.1 Die Nederduitse Gereformeerde Kerk se arbeid
ten opsigte van die diens van barmhartigheid,
gemeente- bodiening, jeugbediening, leer en aktuele
sake, sending en evangelisasie en ander terreine word
cleur gemeentes onder leiding van die kerkraad
onderneem.

Die Algemene Sinode besluit om Artikel 64.4.3 ter
vergadering to herformuleer sodat dit wel moontlik sal
woes dat ‘n evangeliedienaar wat ontslaan is uit die
gemeente so dions en wat ook die gebruik van die
bondseöls ontsê is, wel weer ná berou tot gebruik van die
bondseöls toegelaat kan word, sonder dat dit noodwendig
in daardie stadium ook beroepbaar- verklaring behels.
Moderamen van Noord-Transvaal

50.2 Waar die omvang van die work en ander
omstandighede dit voreis, onderneem die gemeentes in
kerkverband van ring, sinode en Algemene Sinode
hierdie werksaamhede.
Motivering:
Dit is ‘n artikol wat die bestaande artikels saamvoeg en
duplisering uitskakel. Die werksaamhede van die
verskeie kommissies word in reglemente uiteengesit.
Sinodale Kommissie van Wes-Transvaal

B.7.30 KO Artlkel 65.1
Die Algemene Sinode voeg na Sinode by “Sinodale
Kommissie” en dan ‘n nuwe sin wat 5005 volg lees.: “Die
appél met die gronde van appêl moot binne 30 dae nadat
van die besluit kennis geneem is, by die betrokke
vergadering ingedien word.”
Sinodale Kommissie van Wes-Transvaal
8.7.31 Kerkorde Artlkel 66

B.7.26 KO Artlkel 58
1. KOArt66.2
Die Algemene Sinode besluit om Artikol 58 van die
Kerkorde soos volg te verander:
Artikel 58: Kerklike opsig word uitgeoefen en die tug
word toegepas tot eer van God, tot heil van die kerk en
tot behoud van die sondaar. Dit word volgens die
voorskrifte van die Woord van God, die Kerkorde en die
reglemente van die Algemene Sinode uitgevoer.
Motive ring:
Groter leesbaarheid
Sinodale Kommissie van Wes-Transvaal
8.7.27 KO Artlkel 64
Die Algemene Sinode besluit om in KO Art 64.3.2,
64.3.3, 64.4.2 en 64.4.3 die woorde “met verlies van die
gebruik van die bondseöls” to vervang met “en die
toepassing van sensuur”.
Motivering:
1. Die term “verlies van die gebruik van bondseëls”
word nie altyd as sensuur verstaan nie. (In die Do
Deur-saak is die indruk gewek dat die leraar volgens die
Kerkorde wel in ‘n ander Ned Geref gemeente as Do
Dour sy ampspligte sou kon uitoefen.)
2. In die KO Art 66.2 word die term “sensuur” en nie
“verlies van bondseöls” nie, gebruik.
Sinodale Kommissie van Wes-Transvaal
8.7.28 KO Artlkel 64.4.2
Die Algemene Sinode besluit om Artikel 64.4.2 na die
Algemene Regskommissie to verwys vir ondersoek.
Motivering:
Die gemeente word getug, want hulle moet bly betaal
terwyl hulle goon diens kry nie. Die terugplasing van so
‘n persoon in ‘n gemeente is problematies.
Moderamen van Noord-Transvaal

Die Algemene Sinode bes!uit om in KO Art 66.2 na die
woord “afsetting” in to voeg: “na bewys van grondige
berou”.
Motivering:
Die indruk bestaan soms dat tugmaatreëls in gevolge KO
Art 64.4.2 outomaties opgehef is as die tydperk dour die
ring bepaal, afgeloop is.
2. KO Art 66.3.1
2.1 Die Algemene Sinode besluit om die woord “sensuur”
voor die woord “skorsing” in KO Art 66.3.1 in te voeg.
Motivering:
Die huidige bewoording skep die indruk dat alle
tugmaatreëls gelyktydig opgehof moot word. ‘n Persoon
wat ontslaan of afgesit is en nie weer as predikant wil
dien nie, kan on hoef tog nie lewenslank onder sensuur to
bly nie.
2.2 Die Algemene Sinode besluit om in KO Art 66.3.1 na
die woord “vind” in to voeg: “na bewys van grondige
berou”.
Motivering:
Die indruk bestaan soms dat tugmaatreels in gevolge KO
Art 64.4.2 outomaties opgehef is as die tydperk dour die
ring bepaal, afgeloop is.
3. KO Art 66.3.2 tot 66.3.4
3.1 Die Algemene Sinode besluit om in KO Art 66.3.2 tot
66.3.4 die woorde “Herstel in die amp” to vervang met:
“Hertoelating tot die bedioning”.
Motivering:
Die amp kleof nie aan die persoon nie.
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3.2 Die Algemene Sinode besluit om KO Art 66.3.2 tot
66.3.4 na Art 6 van die Kerkorde of na die Reglement
vir die reeling van die opleiding en legitirnasie van
Evangeliedienaars te verskuif.

Motive ring:

Dit pas nie in Art 66 wat handel oor die opheffing van
tug nie.
Sinodale Kommissie van Wes-Transvaal

Dit is nie duidehik hoe die Algernene Sinode in sitting die
Moderatuur kan raadpleeg nie. Hoe die Moderatuur wat
pas gekies is ‘n aanbeveling kan doen, is ook nie duidelik
nie dit kan hoogstens die Kommissie vir die Agenda
wees (Vergelyk punt 7.2). Feit is egter dat die Algemene
Sinode self besluit watter spoedeisende stukke hy ter
tafel wil neern.
Sinodale Kommissie van Wes-Transvaal

B.7.32 KO Artlkel 66.3.4

~.7.36 Reg lament Algemene Slnodale Kommlssle

Die Sinode van Noord-Transvaal versoek die Algemene
Sinode om Artikel 66.3.4 in die hg van die besluit van
die Algemene Sinode 1990 in verband met egskeiding
en hertrou te hersien.
Sinode van Noord-Transvaal

1. Die Algernene Sinode skrap pt 3.5 van hierdie
Reglement. Punt 3.5 word as punt 3.7 by die Reglement
van die Algemene Kommissie vir Fondse gevoeg.

Motivering:

-

B.7.33 KO Artlkel 67

2. Die Algernene Sinode vervang die woord “benoem” in
punt 4.1, met die woord “kies”.
Sinodale Kommissie van Wos-Transvaal

Die Algemene Sinode besluit om Artikel 67 van die
Kerkorde coos volg te wysig:

B.7.37 Reglement Opleldlng en Legltimasle van evange
llebedlenaars

Artikel 67

Die Sinode van Noord-Transvaal versoek dat punte 6.1
en 6.2 van die Reglernent vir die Reeling van die
Opleiding en Legitimasie van Evangeliebedienaars verval.

67.1 Die Nederduitse Gereformeerde Kerk onderwerp
horn aan die gesag en wette van die staat, in soverre dit
sy deelnarne aan die regsverkeer en die uitoefening van
burgerhike regte betref en in soverre bogenoemde
regsverkeer en burgerhike regte nie met die Woord van
God in stryd is nie.

Motivering:
Dit skep die indruk asof die geintegreerde kursus
minderwaardig is.
Sinode van Noord-Transvaal

67.2 Skakeling met die staat:
67.2.1 Skakehing met die sentrale owerheid geskied
deur die Algemene Sinodale Kommissie.
67.2.2 Skakehing met die plaashike en/of provinsiale
owerheid geskied deur die sinodes, ringe en gemeentes.
Sinodale Kornrnissie van Wes-Transvaal
B.7.34 KO Artlkel 69
Die Algemene Sinode besluit om Artikel 69 uit die
Kerkorde to skrap en by die Reglernent vir die
Algemene Jeugkornmissie in te voeg.

B.7.38 Reglement Oplelding en Legitimasle van evange
lledlenaars
1. Die Algemeno Sinode verander die opskrif by punt 2
van die Reglernent vir die reeling van die opleiding en
legitimasie van evangeliedienaars van “Die kioskolloge”
na “Beroeping en bevestiging van dosente”.
2. Die Algemene Sinode verander die opskrif by punt 2.1
van die Reglement vir die reeling van die opleiding en
legitimasie van evangehiedienaars van “Sarnestelling” na
“Samestelhing van die Kieskollege”.
Motivering:

Motivering:
Hierdie artikel pas nie in ‘n kerkorde nie, want dit sê niks
oor die kerkregering nie. Dit pas eerder in ‘n reglement
of dit kan goedskiks ook as ‘n aparte beleidsuitspraak
behou word.
Sinodale Korn missie van Wes-Transvaal
B.7.35 Reglement van Orde
1. Die Algemene Sinode skrap die woord “permanents”
in die tweede sin by punt 6.1.
2. Die Algemene Sinode skrap die woorde “na
raadpleging en aanbeveling van die Moderatuur” by
punt 6.3.

Dit omskryf die inhoud duidehiker.
Sinodale Kornmissie van Wes-Transvaal
B.7.39 Reglement Oplelding en Legitimasle van evange
llebedlenaars
Die Sinode van Noord-Transvaal versoek die Algemene
Sinode om die volgende reeling ten opsigte van
colloquium doctum in die Kerkorde op te neem:
Elke eksamenkomrnissie moet ‘n voorgoskrewe bestek
aan kandidate vir colloquium docturn voorsien, sodat die
leergehegtheid en die kennisvaardigheid van die kan
didate onder andere aan die hand daarvan getoets kan
word.
Sinode van Noord-Transvaal
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iiebedlenaars
Dat ‘n nuwe bepaling by die huidige veroistes vir
Colloquium Doctum (vgl Kerkorde 1990 bI 35 Pt 5.2.1)
gevoeg word, ni: “bewys van onlangse sielkundige
evaluering”.
Moderamen van Noord-Transvaal
~.7.41 Regiement Status van Predikante
Die Algernene Sinode besluit dat aan eertydse
bedienaars van die Woord wat predikantstatus verloor
het, maar wat suksesvol aansoek gedoon hot om die
herstel van status, nie predikantstatus toe to ken nie,
maar wel proponent~tatus.
Sinode van Noord-Transvaal
B.7.42 Regiement vir die reeling van die opielding en
legitimasie van Evangeiiedlenaars
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Die huidige bewoording is onduidelik omdat dit
geInterpreteer kan word asof die Kuratorium alle gerugte
sonder onderskeid dadelik onder die aandag van die
betrokke ring moot bring.
*

*

Dit is vreemd aan die Kerkorde en reglemente en

ongereformeerd dat die voorsittor van die ringskommissio
as adres vir die indiening van gerugte genoom word.
1.3 Die Algernene Sinode vervang in 2.1 .2.3.3 van die
Reglement vir die reeling van die opleiding en legitimasie
van Evangeliedienaars die woord “ampspligte” met
“opdrag”.
Motivering:
Die woord “ampspligte” is nio baie duidelik nie.
1.4 Die Algemene Sinode skrap in 2.2.2.2 van die
Reglement vir die reeling van die opleiding en legitimasie
van Evangeliedienaars die woorde na “Regskommissie”.

1. Reglementswysiginge
Motive ring:
1.1 Die Algemene Sinode vervang 2.1.22 van die
Reglernent vir die reeling van die opleiding en
legitimasie van Evangeliedienaars met die volgende:
2.1.2.2.1 Die Kuratorium is verantwoordelik vir die
keuring, begeleiding, toesighouding oor, oksaminering
en aanbeveling vir toelating tot die evangeliebediening
van alle studente aan die betrokke Teologiese
Fakulteit. Die Kuratorium word in hierdie taak
bygestaan en geadviseer deur die raad van dosonte en
kan van ‘n subkommissie(s) gebruik maak.
2.1.2.2.2 Saam met die raad van dosente hou die
Kuratoriurn toesig oor die studente so akaderniese
vordering en hulle leer en lowe. Die Kuratoriurn kan ‘n
student tydelik of permanent in sy studie met die oog op
toelating as bedienaar van die Woord stuit en enige
ander dissiplinêre maatreëls wat die Kuratorium wenslik
ag, teen horn instel. Die Kuratorium hot die reg om
klagtes teen ‘n student(e) by die ring binne wie so
gebied die betrokkene(s) woon, in to dien en orn
nadolige gerugte onder die aandag van die betrokke
ring te bring.

Dit is onnodig.
1.5 Die Algernene Sinode vervang in 4.1.1.2.1 van die
Reglement vir die reeling van die opleiding en legitirnasie
van Evangeliedienaars die woorde “sy leraar” met “die
leraar van die gmoente waar hy woon” en voeg na
“meelewing” in: “dour die kerkraad van die gemeente
waar hy woon.”
1.6 Die Algemene Sinode vervang in 4.1.1.2.3 van die
Reglernent vir die reeling van die opleiding en legitimasie
van Evangeliedienaars die woorde “plaaslike kerkraad”
met “die kerkraad van die gemoente waar die student
woon”.
Sinodale Kommissie van Wes-Transvaal
B.7.43 Status van Predikante
1. Die Algemene Sinode vervang in die Reglement vir die
reeling van die status van predikante en proponente die
woorde “herstel van status” met “hertoelating tot die
bediening”.

Motive ring:

Motivoring:

Die bestaande formulering is lomp en onduidelik.

Die gedagte dat “status” ‘n persoon aankleef is Rooms.

1.2 Die Algernene Sinode vervang 2.1.2.3.2 van die
Reglement vir die reeling van die opleiding en
legitimasie van Evangeliedienaars met die volgende:

2. Die Algemene Sinode gee aan die Tydelike
Regskommissie opdrag om aanbevelings aan die
vergadering voor to lê waarin die posisie van leraars wat
binne die Familie van Ned Geref Kerke oor en weer
beroep word (vgl Kerk en Samelewing, paragraaf 255 en
256 en die Reglement vir die reeling van die opleiding en
legitimasie van Evangeliedienaars, Bepaling 5.3.9)
duidelik uitgespel word.

2.1.2.3.2 Die Kuratorium hou toesig oor die leer en
lowe van die dosente in teologie en het die reg om
klagtes teen dosente by die ring binne wie se gebied die
betrokkene(s) woon, in to dien en om nadelige gerugte
onder die aandag van die betrokke ring te bring.

Motive ring:
Motivering:
*

Met die wysiging van die Tugreglement in 1990 hot

die Kuratorium se reg om as klaer op to tree, verval.

Die posisie van sodanige persone is tans onduidelik.
3. Die Algemene Sinode skrap Bepaling 9.2.8 van die
Reglement vir die reeling van die status van predikante
en proponente.
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Motivering:
‘n Persoon wat sy status verloor het, word weer tot die
bediening toegelaat en nie in die amp herstel nie. Hy
deurloop weer die gewone pad van toelating, word weer
proponent en wanneer hy in ‘n gemeente bevestig word,
word hy weer ‘n predikant.
Sinodale Kommissie van Wes-Transvaal

BESKRYWINGSPUNTE/20S
Motivering:
Die kantoor bestaan reeds.
3. Die Algemene Sinode skrap by punt 9 die woorde “na
advies dour die AKDB”.
Motivering:

B.7.44 Sendingreglement
“Die Algemene Sinode besluit om die laaste sin van pt
2.5.1.1 van die Algemene Sendingreglement to wysig
deur die volgende woorde na “Kerkfamilie” in to voeg:
en kerke waarmee die Ned Geref
bedienings/sekonderingsooreenkoms het

Kerk

‘n

Die punt lees dan soos voig:
2.5.1 Status van hierdie gelegitimeerdes
Daar is drie kategorieë ten opsigte van hulle status,
waarvolgens gelegitimeerdes gebruik kan word in die
sending:

Waarom die advies van die AKDB ingewin moot word, is
nie duidelik nie, en dit is die enigste reglement waar so ‘n
vereiste gestel word. Wanneer die Algemene Sinode
konstitueer, is daar in elk geval nb ‘n AKDB nie.
Hoogstens kan van ‘n tydelike kommissbe vir Dbens van
Barmhartigheid gepraat word.
4. Die Algemene Sbnode vervang in punt 10 die woorde:
“enige bates wat mag oorbly nadat verpligtinge nagekom
is en skulde betaai is,” met “enige bates en laste wat mag
oorbly nadat alle verpligtinge nagekom is,”.
Sinodale Kommissie van Wes-Transvaal
B.7.46 Regiement vlr die Algemene Kommissle vir die Agenda
Die Algemene Sinode skrap hierdie Reglement.

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 status in die Ned Geref Kerk (predikante van die
lidkerke van die Ned Geref Kerkfamilie en kerke
waarmee die Ned Geref Kerk ‘n bedienings/sekon
deringsooreenkoms hot, uitgesluit).
Motive ring:
AKSE ondervind probleme met die bepaling soos dit
tans bewoord is. Dit word duidelik uit die volgende
voorbeeld:
Ds X word deur ‘n SKSE beroep en uitgestuur vir
sendingwerk in Japan. Dit word mettertyd duidelik dat
ds X sy werk betor sal kan doen as hy dour die
Gereformeerde Kerk van Japan beroep word. Hy word
dan beroep en bevestig en verloor gevolglik sy status in
die Ned Geref Kerk.
Na 15 jaar wil ds X graag terugkeer na die RSA. Hy kan
egter slegs beroep word nadat sy status in die Ned
Geref Kerk herstel is. Die lang pad kan alleen geloop
word nadat hy bedank hot as leraar van die
Gereformeerde Kerk in Japan. Dit bring moe dat hy en
sy gesin vir ‘n lang tyd sonder inkomste moot klaarkom.
Dit is ‘n onhoudbare situasie wat dour die voorgestelde
wysiging reggestel kan word.
Algemene Sinodale Kommissie vir Sending en Evange
lisasie
B.7.45 Reglement vir dIe AKDB
1. Die Algemene Sinode wysig 6.4: “bestuur die bates
en laste wat aan hom toevertrou is, doeltreffend en
strategies”;
2. Die Algemene Sinode skrap punt 6.5.

Motivering:
Wat hier staan, staan net so in die Reglement van Orde.
Sinoclale Kommissie van Wes-Transvaal
B.7.47 Reglement Verlof van predikante en sinodale amptenare
Die Algemene Sinode besluit om die reglement vir die
verlof van predikante en sinodale amptenare (Art 11.2.2)
to wysig dour die woord “opgeloopte” te skrap sodat die
sin lees: ‘n maksimum van 30 dae vakansieverlof by
diensbeëindiging in kontant uitbetaalbaar is.
Motivering:
Daar bestaan babe verwarring oor die interpretasie van
die begrippe opgehoopte (Art 1.2.1) en opgeloopto (Art
1.2.2) in die Verlofreglement. Dit gee aanleiding tot baie
navrae. Die Sinodale Regskommissie (Namibiö) hot die
artikel so geinterpreteer dat die term “opgehoopte” op ou
verlof uit vorige siklusse slaan, terwyl die term
“opgeloopte” die totale aantal dae vakansieverlof aandui
wat uitbetaalbaar is wanneer diens beeIndig word. Teen
hierdie agtergrond oordeel die Moderatuur van die NGKN
dat dit die verstaan van die betrokke artikel sal
vergemaklik indien die verwarrende term “opgeloopte”
geskrap word.
Moderatuur, Sinode van Namibiê
B.7.48 Regiement oordrag van Ildmaatskap en erkenning van
ander kerke
1. Die Sinode van Suid-Transvaal versoek die Algemene
Sinode om sy besluit waarvolgens die AGS nou onder
Bep 4.1.3 van die Reglement vir oordrag van lidmaatskap
en erkenning van ander kerke sorteer, to herroep.
2. Die sinode versoek die Algemene Sinode dat die AGS
weer gevoeg word by Bep 4.2.1 van die Reglement vir
die oordrag van lidmaatskap en erkenning van ander
kerke.
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3. Die sinode versoek die Algemene Sinode om die
besluit oor die erkenning van kerke wat in hoofsaak
Protestantse beginsels huldig (Bep 4.1 .3 van die
Reglement), deeglik te hersien. Die huidige besluit is
vaag en hou nie rekening met die ingrypende aard van
dwalinge en die hoeveelheid afwykende beskouings wat
voorkom by diegene wat onder die oorkoepelende term
“hoofsaaklik Protestants” sou kon sorteer nie.
4. Die sinode versoek die Algemene Sinode om weer te
kyk na die form uloring van Bep 4.2 en 4.2.2 van die
Reglement vir die oordrag van lidmaatskap en
erkonning van ander kerke. Dit kan tans beteken dat die
groep wat onder Bep 4.2.2 genoem word nie Christelike
kerke is nie, maar wel Christelike groepe. Dit was
sekerlik nie die bedoeling van die Aigemene Sinode nie
(kyk par 3.1.9.7.6 van die versiag).
Motivering:
Dit is belangrik om daarop te let dat ons kerk se
standpunt oor erkende en nie-erkende kerke nie
geformuleer is met die doel om enige uitspraak oor
mense se saligheid of Christenskap te maak nie. Dit
gaan hier ook nie am ‘n meerwaardige veroordeling van
ander kerke en groepe nie. Ons teologiese besluite of ‘n
sekere groep ‘n kerk of ‘n sekte is, gaan in elk geval
geen verskil maak aan hulle status voor God nie. Die
doel van hierdie klassifikasie is om as praktiese riglyn te
dien vir kerkrade en lidmate. Dit gaan hier eerder om
praktiese vrae 5005 erkenning van lidmaatskapsbewyse
en verlening van kerklike voorregte sander lidmaatskap
soos byvoorbeeld die gebruik van sakramente. As ons
sê dat ons nie ‘n bepaalde groep so lidmaatskapsbewys
kan aanvaar sonder behoorlike kategese en openbare
belydenis van geloof nie, of dat ons nie kan toestemming gee vir die gebruik van die sakramente nie,
dan plaas ons nie noodwendig daardie groep se
Christenskap onder verdenking nie. Ons oordeel maar
net dat persone uit daardie groep nog nie genoegsame
kennis van die gereformeerde leer opgedoen het sodat
hy/sy met ‘n skoon gewete ons lidmaatskapbelofte kan
onderskryf nie. Ons oordeel oak dat so ‘n persoon nag
nie die Drie Formuliere van Enigheid so ken dat hy/sy
dit met hart en siel kan bely nie.
Die sinode spreek sy kommer uit oar die wyse waarop
die Algemene Sinade van 1990 die besluite rakende die
AGS geneem bet. Die Sinode van Suid-Transvaal
oordeel dat:
*

Die Algemene Sinode nie sulke belangrike besluite
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Die sinode oordeel dat as ‘n tussentydse maatreëi, die
gesprekvoering wat volgens Bep 4.2.3 van die Regiement
vereis word, in die geval van die AGS gesprekke oor die
hele spektrum van die leer van die Ned Geref Kerk
beteken.
Sinade van Suid-Transvaal
*

8.7.49 Reglement oordrag van lldmaatskap en erkenning van
ander kerke
Die Sinode van Natal versoek die Algemeno Regs
kommissie am die AGS in te deel onder punt 4.2.1 van
die Reglement vir die oordrag van lidmaatskap en
erkenning van ander kerke. (KO 1990)
Sinode van Natal
B.7.50 Reglement Eenwordlng van Gemeentes
Die Algemene Sinade besluit am die Reglement vir die
eenwording van gemeentes uit te brei met die voigende
byvoeging:
Die Reglement vir die eenwarding van gemeentes
(Kerkorde bI 69-70) moot vanaf 2.7 gewysig word deur
die volgende byvoeging:
2.7 indien daartae ooreengekam word dat kerkraadslede
van die gemeente wat ontbind, oak as kerkraadslede van
die inlywende gemeente moet dien, moot dit op die
valgende wyse geskied:
2.7.1 Die name van a! hierdie kerkraadslede word as
dee! van die aoreenkams tussen die twee kerkrade vir
approbasie voorgelé.
2.7.2 Indien die ontbinding en inlywing goedgekeur word,
en daar geen beswaar teen die genoemde persone
ingebring is nie, ward bulb na inlywing as kerkraadslede
van die inlywende gemeente bevestig, sander dat daar ‘n
verdere verkiesing plaasvind.
2.8 indien die leraar(s) van ‘n gemeente wat ontbind, oak
ieraar(s) word van die inlywende gemeente, moot dit op
die valgende wyse geskied:
2.8.1 Die kerkrade van die twee betrakke gemeentes
maet voar ontbinding en inlywing so ‘n besluit in oorleg
met die betrakke leraar(s) neem. Hierdie besluit sal die
krag dra van ‘n beroep, en daarom moot die naam of
name as deel van die ooreenkoms vir approbasie
voorgelé word.

behoort te neem sander dat die afgevaardigdes vooraf
deeglik ingelig is deur middel van studieverslae nie. Die
beginsel is tog dat afgevaardigdes die geleentheid kry
am hulleself deeglik voar te berei en am tersaaklike
inligting persoonlik te kan evalueer vaordat daar van
huile verwag word om oar ‘n saak te stem.

2.8.2 Aan die leraar(s) word ‘n skriftelike ooreenkoms
aangebied waarin voorsiening gemaak word vir
aanspreekiikheid vir die lewensonderhoud en toelaes van
die leraar(s) dour die inlywende gemeente. Indien
verkies, kan dit in die farmaat van ‘n beroepsbrief gedoen
word.

Die Algemene Sinode in hulle besluit nie rekening

2.8.3 Indien daar geen wettige beswaar teen die
ieraar(s) ingebring word nie en die eenwording van die
gemeentes ook goedgekeur word, ward so ‘n Ieraar(s) na
inlywing van die ontbinde gemeente apnuut bevestig
sonder dat daar weer ‘n beroep uitgebring ward.

*

gehau bet met die voile implikasies van hierdie besluit
nie en dat die afgevaardigdes oak nie behoorlik ingeiig
was oar die impiikasies van so ‘n besluit nie.
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2.9 Die persoon of persone wat dour die kerkraad van
die gemeente wat ontbind benoem word om uitvoering
te gee aan die besluite van die kerkraad vir die oordrag
van onroerende eiendomme en beskikking oor ander
goed van die gemeente wat ontbind, behou, indien
nodig, hulle bevoegdheid om na die datum van
ontbinding in oorleg met die ringskommissie aan die
gemeide besluit uitvoering te gee.

8.7.54 Reglement Vrouedlens
Die Sinode van Suid-Transvaal versoek die Algemene
Sinode om die Regiement vir die Vrouediens te herroep
en laat dit aan die onderskeie sinodes oor om self te
besluit oor die strukturering van die dienswerk van vroue.
Sinode van Suid-Transvaal
B.7.55 Tugregiement

2.10 Indien dit vir die persoon of persone of enigeen
van hulie wat benoern is, soos in paragraaf 2.9 vermeld,
na datum van ontbinding onmoontiik of onpraktios is om
op te tree ten einde aan die gemeide besluite uitvoering
te gee, tree die ringskommissie op in die plek van
sodanige persoon of persone ten einde aan die besluite
uitvoering te gee.
Sinode van Noord-Transvaal

Die Algemene Sinode besluit om die Tugreglemont te
skrap. Artikel 60 word soos voig gewysig: “Die
aangeklaagde moet duidelik weet wat die kiag teen horn
is en moot voile geleentheid gebied word om deur ‘n
onbevooroordeelde kerklike vergadering aangehoor to
word.”
Sinodale Kornmissie van Wes-Transvaal

8.7.51 Reglement Reeling van Goedere en Fondse

B.7.56 Tugregiement

1. Die Algemene Sinode skrap die woord “Mema” in
punt 1.3.3

Die Natalse Sinode veroensoiwig horn met die
kommentaar van AKLAS oor die teologiese bogronding
van die kerklike tug en evaluering van Hoofstuk 5 van Die
Korkorde en die “Reglement vir kerklike opsig on tug en
beslogting van kerklike geskille” (Agenda Algemone
Sinode 1990 bI 375-378) on oordeel in die hg daarvan
dat, hoewel die huldigo tugregiemont ‘n verbotering op
die vorige is, die grondliggonde bosware teen die gebruik
van ‘n tugreglement steeds geldig is.

2. Die Algemene Sinode skrap die woorde “en met
raadpleging van die Algemene Sinodaie Kommissie”, in
punt 1.4.
Motivering:
As die Algemene Sinode ‘n opdrag gee, word dit
uitgevoer sonder die raadpleging van ‘n ander
kommissie.
3. Die Algemene Sinode skrap die woorde “met die
goedkeuring van die sinodale kommissie” in punt 2.4

Die sinode is van oordeel dat die gebruik van die
tugreglement ‘n juridiese karaktor aan die tug gee terwyl
die tug primer ‘n pastorale handeling is.
Sinode van Natal
8.7.57 Reglement vir besiegtlglng van kerkilke geskille

Motivering:
Dit is ondenkbaar dat die sinodale kommissie ‘n besluit
van die sinode moet goedkeur.

Die Algemene Sinode skrap Reglement 24. Punt 5.1 van
hierdie Reglement word Artikol 23.3 van die Kerkorde.
(Punt 5.2 van hierdio reglomont verval)
Sinodalo Kommissie van Wes-Transvaal

4. Die Algemene Sinode skrap die woorde “on in die
roses met goedkeuring na die Ringskommissio” in punt
3.3, die tweede paragraaf.

B.7.58 Woordverklarlngs

Motivering:

Die Sinode gee aan die Algemone Regskommissie
opdrag om ‘n lys woordverklarings by die Kerkorde aan
die volgende Algemene Sinode voor to lé vir opname in
die Kerkordeboek.

As die ring opdrag gee, het die ringskommissie geen
funksie nie.
Sinodale Kommissie van Wes-Transvaal
8.7.52 Reglement Vrouediens
Die Sinode van Noord-Transvaal versoek die Algemene
Sinode om die nuwe reglement (riglyne) van die
Algemene Komitee vir die Vrouediens so to verwoord
dat slegs eon verteenwoordiger per sinode in die
komitee dien.
Sinodo van Noord-Transvaal

Motivering:
Dit sal die gebruik en interprotasie van die Kerkorde en
Regiemente baie vergemaklik.
Sinodale Kommissie van Wes-Transvaal
8.7.59 Die term “met voimag”
Die Algemene Sinodo besluit om nie die term “met
voirnag” to gebruik wanneor opdragte aan sy kommissies
gegee word nie.

B.7.53 Regiement Vrouedlens
Die Algemene Sinode gee opdrag aan sy kommissies.
Die Algemone Sinode besluit om goon voorskriftelikheid
ton opsigto van die funksionering van die Vrouediens in
sinodes, ringe en gomoentes to bepaal nie.
Sinode van Noord-Transvaal

Motivering:
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~Met voImag~ is vreemd aan die Gereformeerde
Kerkreg. Daar kan ‘n opdrag gegee word en dan is die
kommissie verplig om daaraan uitvoering te gee, en
versiag to doon. As ‘n volmag gegee word, kan net
versiag gedoen word dat die volmag uitgevoer is die
inhoud van wat die volmag behes, hoef nie eers
genoem to word nie.
Sinodale Kommissie van Wes-Transvaal
-

B.7.60 Voltydse, deeltydse en tydeilke bedlening
Die Sinode van Noord-Transvaal versoek die Algemene
Sinode om aan die Algemene Regskommissie opdrag
tot studie te gee in verband met die begrippe: ~voltydse,
deeltydse en tydelike aard” van ieraars se bediening.
Sinode van Noord-Transvaal
p.7.61 Sekundi Algemene Regskommlssle
Die Algemene Sinode besluit om die Reglement vir die
Algemene Regskommissie to wysig sodat daar by die
samestelling van die kommissie nie slegs voorsiening
gemaak word vir die aktuarii van die sinodes nb, maar
ook vir die bonoeming van een sekunduslid per sinode.
Sinode van Noord-Transvaal
8.7.62 Ordellke geldigheld van beslult van Algemene Sinode
oor Apostollese Geloofsendlng (AGS)
Die Sinode van Wes-Transvaal versoek die Algemene
Regskommissie om ondersoek in te stel of hierdie
besluit ooreenkomstig Art 3.11 en 6 van die Reglement
van Orde van die Algemene Sinode geneem is (vgl
Handelinge van die Algemene Sinode, 1990, bI 541).

Motivering:
Die huidige formulering wek die indruk dat die
uitsonderinge op ‘n kasuistiese beginsel gegrond is,
naamlik ‘n reel vir ‘n bepaalde geval. Enige ander
uitsondering, hoe verdienstelik en dringend dit ook mag
woes, word nie in aanmerking geneem nb, omdat daar
nie ‘n reel vir elke uitsondering neergelê is nie. In die
huidige formulering word twee uitsonderings gemaak
naamlik dat ‘n kerkraad bewys moot lower dat hy nie
redelike huisvosting vir sy leraar binne gemeentegrense
kan bekom nie; die tweede uitsondering raak militêre
gemeentes waar die pastorieperseel tot militére gebied
(buite gemeentegrense) geprokiameer is.
Volgens die bepalinge is alle ander verdienstelike gevalle
uitgesluit, soos byvoorbeeld dat ‘n emeritus of proponent
wat vir ‘n redelike tydperk as pastor work in ‘n ander
gemeente as die eon waar hy woon of persone wat om
gesondheidsredes in ‘n ander woonbuurt (byvoorbeeld
verder van die fabrieke, kiam of winderige plekke) beter
aanpas as binne die gemeentegronse. Die ring moot dus
self oor elke geval in die konteks van die oio situasie, die
meriete van die aansoek kan oorweeg.
Sinode van Suid-Transvaal
B.7.65 Dubbele lldmaatskap van die kerk
Die Sinode van Suid-Transvaal versoek die Algemene
Sinode dat ‘n studie gemaak word van die kwessie van
~dubbele” lidmaatskap van die kerk, to wete doop- en
belydende lidmaatskap.
Sinode van Suid-Transvaal
8.7.66 Herstel van status

Motivering:
Die saak wat ter tafel was, was “Gesprekke met die
Apostolbese Geioofsending~ en nie die moontlike er
kenning van die AGS nie.
Sinodale Kommissie van Wes-Transvaal

Die Algemene Sinode besluit om ‘n groter diskresie aan
sinodos toe to staan ten opsigte van die aanhoor “ter
vergadering” van persone wat aansoek doen om herstel
van status (vgl Roglement vir die reeling van die status
van predikante en proponente, 9.2.6).
Sinode van Wes-Kaapland

B.7.63 Relsattestaat
B.7.67 Eon kerkverband: kerkordeiike reëllngs
Die Algemene Sinode besluit om ‘n roisattestaat vir
binnelandse gebruik good te keur.
Sinode van Noord-Transvaal
B.7.64 Leraars so verblyf bulte gemeentegrense
Die Sinode van Suid-Transvaal versoek die Algemene
Sinode om sy besluit van 1974 insake loraars se verblyf
buite gemeentegrense to wysig.
Die beginselstandpunt, naamlik “kerkregtelik behoort
elke predikant binne die grense van sy gemeente to
woon”, word behou.
Die ring kan egter in uitsonderlike gevalle toestemming
gee dat ‘n leraar van die gemeente buite die
gomeentegrense mag woon, of dat ‘n deeltydso
pastorale huip (byvoorbeeld emeriti en proponente)
buite die grense van die gomeonte mag woon, maar dat
hy en sy gesin vir die perbode van pastorale arbeid
lidmaatsregte mag geniet in die gemeente waar gearbel
word.

Die Algemene Sinode besluit
1. om dit aan die Algemene Regskommissie (ARK) op te
dra om aandag to gee aan die nodige kerkordelike
reelings vir die uitvoering van die besluit van die
Algemene Sinode 1990 oor die ideaal van eon
kerkverband vir die NG Kerkfamilie;
2. dat die ARK aan die Algemene Sinodale Kommissie
(ASK) rapporteer;
3. dat die ASK opdrag met volmag kry om na aanleiding
van die voorgestelde reelings to handel.
Moderamen van Wes-Kaapland
8.7.68 Wyslglnge aan dIe Kerkorde en Reglement van die
Algemene Sinode ten opslgte van doeltreffende strateglese
bestuur van bates en laste
1. KOArLIkel26
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Die Algemene Sinode besluit om die woorde “en die
doeltreffende strategiese bestuur van die gemeente se
bates en laste” ná die woord “gemeente” in KO Artikel
26 in te voeg.
2. KO Artlkel 31
Die Algemene Sinode bestuit om ‘n punt 7 by KO Artikel
31 te voeg wat Iui: “die doeltreffende strategiese
bestuur van die ring se bates en laste.”

B. Reglement vir die Aigemene Kommissle vlr die Diens van
Darmhartlgheid (Regiemont 7)
Die Algemene Sinode wysig punt 6.4 van die Reglernent
vir die Diens van Barmhartigheid om to Iui: “bestuur die
bates en taste wat aan horn toevertrou is doeltreffend en
strategies”.
Die Atgemene Sinode skrap punt 6.5 van die Regtement
vir die Algemene Kommissie vir die Diens van
Barrnhartigheid.

3. KO Arttkel 35
Die Algemene Sinode bestuit om KO Artiket 35.5 te
vervang met: “die doeltreffende strategiese bestuur van
die sinode se bates en laste.”
4. KO Artlket 43.2.1
Die Algemene Sinode besluit om Artikel 43.2.1 van die
Kerkorde te vervang met: “die doeltreffende strategieso
bestuur van die Algemene Sinode se bates en taste.”

Die Algemene Sinode skrap die woorde “na advies dour
die AKDB” in punt 9 van die Reglernent vir die Algernene
Kommissie vir die Diens van Barmhartigheid.
Die Algornene Sinode vervang in punt 10 van die
Regiement vir die Aigemene Kommissie vir die Diens van
Barmhartigheid die woorde: “onige bates wat mag oorbly
nadat verpligtinge nagekorn is en skuido boteal is,” met
“enige bates en taste wat mag oorbiy nadat alto
verptigtinge nagekom is,”.
9. Regiement vir die Atgemene Kommtssie vir Fondse
(Reglement 12)

5. KO Artikel 36 en 37
Die Algemene Sinode skrap KO Artikels 36 en 37.

1. Die Algemene Sinodo vorvang punto 3.1 3.6 van die
Regtement vir die Algemone Komrnissie vir Fondse met:
-

6. KO Artlkel 47

“3.1 is verantwoordelik om, met versiag aan die
Algemene Sinode, alto bates en laste van die Aigemene
Sinode en sy kommissies doettroffend strategies to
bestuur of to Iaat bestuur.

Die Algemene Sinode skrap KO Artikel 47.
7. KO Artikei 57
Die Aigemene Sinode vervang die opskrif 4.10
STOFLIKE AANGELEENTHEDE en KO Artiket 57 met:
4.10 DOELTREFFENDE STRATEGIESE BESTUUR
VAN BATES EN LASTE

3.2 adviseer sinodes oor die doeltreffende strategiese
bestuur van bates en laste.

KO Artikel 57

3.3 so Dagbestuur tree op as kerkkantoorkommissie van
die Algemene Sinode (sien Regiement vir die Algemeno
Kerkkantoorkommissie)”

57.1 Elke gemeente, die Nederduitse Gereformeerde
Kerk in rings-, sinodate en algemene sinodale verband,
is regspersone en die betrokke kerkvergadering of sy
gemagtigde(s) is die funksionarisse van die regspersoon.

2. Die Atgemene Sinode skrap punt 4.3 van die
Regtemont vir die Algemene Kommissie vir Fondse.
10. Regiement vir die Atgemene Kerkkantoorkommissie (Nuut)

57.2 Die gemeente, die Nederduitse Gereformeerde
Kerk in rings-, sinodale en algemene sinodale verband
is die eienaar van atle bates en taste wat deur die
betrokke kerkvergadering verkry en bestuur word. Vaste
eiendom word soos volg geregistreer:
*

In die gevat~ van gemeentelike eiendomme:

Die

Die Aigemene Sinode keur die votgende reglemont vir die
Atgem one Kerkkantoorkommissie good:
1. NAAM
Atgernene Kerkkantoorkommissie

Nederduitse Gereformeerde Gemeente
*

In die geval van ringseiendomme: Die Nederduitse

Gereformeerde Ring van
*

In

die

gevat

van

sinodale

eiendomme:

Die

Nederduitse Gereformeerde Kerk van un
*

In die gevat van algemene sinodale eiendomme: Die

Nederduitse Gereformeerde Kerk.
57.3 Kerkvergaderinge doen gereeld versiag oor die
doeltreffende strategiese bestuur van bates en taste.

2. SAMESTELLING
Die Dagbestuur van die Atgemene Kommissie vir Fondse
funksioneer as Algemeno Kerkkantoorkomrnissie.
3. OPDRAG
3.1 Die Atgemene Kerkkantoorkommissie in vergadoring
is in eksterne regshandelinge ‘n gevotmagtigde en hot,
met verantwoording aan die Algemone Sinode via die
Algemerie Kommissie vir Fondse, die bosondere
bevoegdhoid om:
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3.1 .1 met betrekking tot die doeltreffende strategiese
bestuur van die betrokke bates en laste, in oorleg met
die Algemene Regskommissie, as elser en verweerder
op to tree;
3.1 .2 fondse to teen, uit to teen of to bole soos wat dit
vir die kommissie voordetig mag voorkom, teen die
lowering van die nodige sekuriteite;
3.1 .3 die betrokko bates en taste in transport te neem,
to verhuur, to huur of to vervreem.
3.2 Indion sake behandel word wat ‘n kommissie van
die Algomene Sinode raak, hot daardie kommissie die
reg om sy saak deur verteenwoordigers voor die
Algomene Sinodalo Korkkantoorkommissie to stel on
hiordie vorteonwoordigers kan hulle kommissies
raadpleeg voordat die Algemono Korkkantoorkommissie
oor die saak beslis.
3.3 Waar bates of taste aan die Ned Gorof Kerk
geskenk of nagolaat word ton behoewe van ‘n
worksaamheid of inrigting binne die gebiod van ‘n
sinode, word dit aan die botrokke sinode opgodra om dit
vir die werksaamheid of inrigting aan te wend.
3.4 Die Atgomeno Kerkkantoorkommissie doen by olke
vergadering van die Algomeno Kommissie vir Fondse
verstag van sy werksaamhede.
4. KONSTITUERING EN VERGADERINGS
Die Algemene Kerkkantoorkommissie konstitueor na die
konstituoringsvorgadering van die Algemene Kommissie
vir Fondse en vorgader wanneer nodig.
11. Regiement vlr die reeling van elendomme, goedere en
fondse (Regiement 21)
1. Die Algemone Sinodo verskuif punt 1 .3 van die
Reglement vir die Reeling van eiendomme, goedere en
fondse na die rubriek Funksionelo beleidsbosluite in die
Kerkordeboek.
2. Die Algemeno Sinodo verwys die uitsonderings in
punt 1.3.1 tot 1.3.5 van die Roglement vir die Reeling
van eiendommo, goedero on fondse na die Algemene
Kommissie vir Fondso vir ondersoek en verslag rondom
doeltreffende strategiese bestuur.
3. Dio Atgemene Sinode skrap die Reglement vir die
Reeling van eiendomme, goedere on fondse.
12. Prosedure tar vuitlng van vakatures (Punt 2 onder besluite
oor die Funksionering van die Algemene Sinode, Kerkordeboek
p 87).
Die Atgomene Sinodo voeg aan die einde van 2.3 van
die Prosedure ter vulling van vakatures die volgonde sin
by: “Hierdie vortoê word vooraf aan die Atgemone
Kommissie vir Fondse voorgelé om die finansiële
implikasios to beoordeol en die Algomeno Sinodale
Kommissie daaroor to adviseer.”
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MOTIVERING:
Dit is betangrik dat hierdie hole boskrywingspunt as ‘n
eenheid beoordeol on hanteor word omdat die oogmerk is
om altos wat die Kerkorde en Roglemonte van die
Algemeno Sinodo oor bates en laste sê, eonvormig on
sistomaties op datum to bring. Om die eonheid nio to
versteur nio, word motiverings nie ná indiwiduelo
voorstelto geptaas nie, maar as ‘n eenheid aan die oinde.
Die beskrywingspunt beoog ook om die bestuur van die
kerk so bates en taste duidelik to omskryf in terme van
bestuursbeginsots. Ondertiggend aan die voorgestotde
wysigings is die begrippe:
Doettreffend: om, met ‘n bepaatde doet voor oê,
handetinge deegtik en ekonomies uit to voer.
*

*

Strategies:

om

alto

tor

sake

voranderingo

on

veranderlikes tydig by die neem van bestuite in ag to
neom.
*

Bostuur: om handetinge to beptan, to organiseer, oor

betrokke menstiko hutpbronne
koördineer en te boheer.

bevel

to

voer;

te

Dooltreffende strategioso bestuur is dus:
om met ‘n bopaalde doet voor oé, handotinge deeglik en
ekonomios to beptan, to organiseer, daaroor bevel te
voor, te koördinoor en te bohoer dour alto ter sake
veranderinge on verandertiko tydig by die neom van
bosluite in ag to noem.
Ten opsigte van 1

-

4 (KO Artikets 26, 31, 35 en 43)

in die betrokke artikels word die taak van otke
korkvorgadering uitgospol. Stags die taak met botrekking
tot stofliko aangoleenthede word tans in ‘n aparte artikel
(57) behandel.
Ten opsigte van 5 (KO Artikels 36 en 37)
Hierdie artikets is met die totstandkoming van die
Algemene Sinode in 1962 opgestel om besware teen die
organisatoriese eonwording van die Ned Geref Kerk to
bosweer.
*

Die vreos dat die Algemene Sinodo oor sinodes so

eiondomme beheer kan vorkry (waarteen KO Artikol 36
gemik was) is tans nie moor aktueet nio. Die
regspersoonlikheid van die verskittonde kerkverbande
word tans duidotik bepaat.
*

Dit is vreemd aan die Goroformeerdo Korkreg dat ‘n

korkorde ‘n uittredingsktousulo (KO Artikol 37) bovat.
Uittrede is ‘n onrogmatigo daad en daarvoor behoort nie
voorsiening gemaak to word nio.
Ten opsigto van 6 (KO Artikot 47)
Hierdie artikel handel oor ‘n praktieso aangoleenthoid wat
nie in ‘n kerkorde nie, maar in ‘n reglement of by wyse
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van ‘n sinodale besluit gereêl kan word. Dit word oak
gedek deur die voorgestelde 3.1 in die Reglement vir
die Algemene Kommissie vir Fondse.
Ten opsigte van 7 (KO Artikel 57)
Die eerste gedeelte van die bestaande artikel word
verskuif na die artikels oar die taak van elke
kerkvergadering en 1 en 2 kom uit die huidige
Reglement vir die reeling van goedere, eiendomme en
fondse.

B.11 FONDSE
B.1 1.1 ~oeketoelae vir predikante
1. Die Algemene Sinode raai kerkrade aan om aan hulle
leraars ‘n jaarlikse booketoolao toe to ken dourdat hulle
boekerekoninge tot en met ‘n sekere maksi- mum-bedrag
betaal word.
2. Hierdie bedrag word jaarliks dour die AKF aanbeveel.
Motive ring:

Die woorde “aan die
ring, sinode en Algemene
Sinode” pas nie. Slegs die kerkraad gee verslag en die
ring ontvang versiag van/aan ‘n ander kerkvergadering.
...

Ten opsigte van 8 (Reglement vir die Algemene
Kommissie vir die Diens van Barmhartigheid)
Die voorgostelde wysigings is duideliker en in
ooreenstemming met die Algemene Sinode se beleid
ten opsigte van kommissies.

Predikante kan nb hulle werk behoorlik doen as hulle nie
voortdurend aan die lees en studeer bly nb. Die pryse
van boeke en tydskrifte het egter so gestyg dat goon
predikant met sy huidige salaris voldoende leesstof kan
bekostig nb.
Sinodale Kommissie van Wes-Transvaal
B.11.2 Aftrede met voile pensboen voordele op ouderdom 60

Ten opsigte van 9 (Reglement vir die Algemene
Kommissie vir Fondse)

Die Algemene Sinodo doen ‘n beroep op sinodes wat
pensioenfondse besit (Transvaal, Oranje-Vrystaat en
Wes-Kaapiand) am:

Die opdrag van die kommissie word korter en duideliker
gostel. Die huidige 4.3 is onder die verkeerde opskrif.

1. Ernstig aandag daaraan to gee om dit vir leraars
moontlik te maak om op 60-jarige ouderdom af to tree.

Ten opsigte van 10 (Reglement vir die Algemene
Kerkkantoorkommissie)

2. Die pensioenvoordebo op 60 jaar dbeselfde te maak
asof dit op 65 jarige ouderdom is.

Tans word die Kerkkantoorkommissie se taak omskryf in
4.3 van die Reglement vir die Algemene Kommissie vir
Fondse en in die Reglement vir die reeling van goedere,
eiondomme en fondse. Die kommissie behoort sy eie
reglement te he.

3. Die koste hieraan verbonde uit die reserwes van die
pensioenfonds te verhaal.

Ten opsigte van 11 (Reglement vir die reeling van
goedere, elendomme en fondse)
Punte 2 4 van hierdie Reglement is slegs riglyne wat
sinodes kan gebruik am self die hantering van bates en
laste te reel en is in 1982 opgestel. Die sinodes het
reeds hieraan aandag gegee.
-

Die inhoud van punte 1 .1 1 .8 word in die voorgestelde
wysiginge van artikels van die Kerkorde en reglemente
ondervang.
-

1 .9 kan moontlik in die Reglement vir die Algemene
Kerkkantoorkommissie opgeneem word of as funk
sionele beleidsbesluit in die Kerkordeboek opgeneom
word.

Motivering:
Ons is bewus daarvan dat hierdie voorstel vir die
pensioenfondse bale geld gaan kos. Die felt is ogter dat
dit ‘n eenmalige uitgawe gaan woes. Die verdere felt is
dat proponente wat tans nie work hot nie, beroep sal Ran
word. Dit sal oak die voordoel he dat jong, vars en
entoesiastiose jongmense aktiof tot die bodioning sal
toetroe en die hole kerk die vrugte daarvan sal pluk.
Sinodale Kommissio van Wes-Transvaal
B.11.3 Leer vergoedlngspakket
Die Sinodo van Natal versook die Algemene Sinodo am in
die hg van die bosondere omstandighede wat tans heors,
die moonthikheid to ondersoek dat aan kerkrade van
gemeontes wat finansieel nba by die sinodalo skale Ran
kom nb, die rag to gee am by huhle ringe aansoek kan
doen vir verlof om teen ‘n laer vergoedingspakkot as die
voorgeskrowe eon to beroep.

1 .10 behoort te verval as KO Artikel 37 geskrap word.
Ten opsigte van 12 (Prosedure ter vulling van vakatures)
Tans word hierdie aspek slegs in die Reglement vir die
Algemene Kommissie vir Fondse gedek. Dit pas hier
beter.
Sinodale Kommissie van Wes-Transvaal

In so ‘n geval moot die ring jaarhiks weor die verlof hernu
en toesien dat die werkkrag so gou as moonthik, maar nie
later as drie jaar nb, op die sinodale skaal goplaas word.
Sinode van Natal
B.11.4 Vervoerkostes Leraar
Die Algemene Sinode neom kennis van die ongovraagde
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finansiële las wat gemeentes moet dra wanneor leraars
binno drie jaar na bevestiging weer uit die gemoento
vertrek. Die sinode besluit dat die beroeponde
gomeento in geval waar ‘n leraar minder as drie jaar in
‘n gemeente gewerk het, ‘n pro rata-deel van die
vorvoerkoste na daardie gomeente moot betaal. Die
koste word oor drie jaar verdeel, en die pro
rata-gedeelte so vasgestol.
Motivering:
Dit is onbillik dat ‘n gemeente die vestigingskoste van ‘n
teraar ten voUe moot dra, en dan nb die voordeel van
sodanige koste ontvang nie. Toe die driejaar-bepaling
afgeskaf is, hot die Algemene Sinode begrip hiervoor
getoon, maar bosluit om nie ‘n rooting to tref nie 5005
van toepassing was op die tyd voor die instel van die
driojaar-bepaling, maar om dit aan die diskressio van
die betrokke boroepende kerkraad oor to laat. ‘n Vaste
reoling soos dour die boskrywingpunt voorgestel, sou
enigo onsekerheid uit die weg ruim.
Sinode van Midde-Afrika
~.11.5 Verdeling van begroting
Die Algemene Sinode versoek die Algemeno Fonds
ekommissie om die moontlikheid to ondersoek dat die
bogroting van die Algemene Sinode tussen sinodes
verdeel word op grond van finansiOle gegewons in plaas
van lidmaattal.
Motivering:
1. Met die stigting van die Algemene Sinode in 1962 is
besluit dat die koste van die Atgemene Sinodo pro rata
deur die verskillende sinodes gedra word en wet volgens
die getal belydende lidmate. (Handolinge 1962 bI 214>
2. Intussen hot dit by at die sinodes die gebruik geword
dat sinodale begrotings tussen gemeentes verdeel word
op grond van die finansiOle vormoO van gemeontes in
plaas van Iidmaattal.
3. Die ondersoek dour die Algomene Fondsekommissie
impliseer dat sinodes so begrotings en/of finansiOle
state op ‘n vorgelykende basis hanteer sal moot word.
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in working gestel moot word en dra dit aan die Algemeno
Kommissie vir Ampsbediening en Evange- lisasie op om
dit in oorleg met die kuratoria van die teologiose inrigtings
op vaste grondslag te organiseer” (1978 22.1 p 650, 916)
2. “Dat dit op grond van die besluit van die Algemene
Sinodo van 1978 ‘Die Algemene Sinode boklemtoon die
noodsaaktikheid van voortgesotte indienstoerusting van
prodikante. Die Sinode oordeel dat sodanige toerusting
as verpligtend vir alto predikante, op koste van kerkrado,
in working gestol moot word en dra dit aan die Algemene
Kommissie vir Ampsbediening en Evango- lisasie op om
dit in oorlog met die kuratoria van die teologiese inrigtings
op vaste grondsiag to organiseer, na implementoring van
die 6 jaar-opleiding, verpligtend sat woes vir alto
prodikante wat hierdie opleiding ondorgaan hot om op
koste van hutle kerkrade nie later as 5 jaar na legitimasie
nie, ‘n kursus in voortgesette opteiding te volg, sowel as
ander kursusse wat op aanbeveting van die Kuratoria
dour die Atgemene Sinode voorgeskryf mag word.” (1982
14.2 bI 1390>
3. “Die Sinode besluit: Dat voortgesotte onderrig
verpligtend vir alto predikante behoort to woes;” (1986 p
732)
Motivering:
Die bestaande bestuito van die Algomene Sinode is om
die volgende redes onuitvoerbaar:
1.
Niomand aanvaar verantwoordelikheid
geweldige koste aan die saak verbonde nie.

vir

die

2. Die woord “verpligtend” SOOS dit in die bestuito gebruik
word, is volgens besluit van die Algemene Sinode self
“nie wetlik afdwingbaar nie, maar beskou die saak van
groot belang en 10 baie stork morele verptigting op
prodikante om hieraan gehoor to gee.” (1982 bI 1390)
3. Die moontlikhede wat daar is om die vorpligting wat
hierdie besluit meobring, bindend to maak dour dit in die
KO Art 9 of in die beroepsbrief op to noom, is skynbaar
nie vir die kerk aanvaarbaar nb.
Sinodale Kommissie van Wes-Transvaal
B.15.2 Verpllgte voortgesette teotogtese oplelding

4. Verdeling van finansiOle verpligtinge op grond van
finansiOle vermoO lyk na ‘n moor regverdige metodo as
verdeling op grond van die getal lidmate.
Modoramen van Wes-Kaapland

B~15 GEMEENTEBED~EMNG EN ERED~ENS
B.15.1 Verpllgte voortgesette teologlese oplelding
Die Algemene Sinode herroep sy besluite oor Verpligte
Voortgosette Teologiese Opleiding wat ui:
1. “Die Algemene Sinodo beklemtoon die nood
saaklikheid van voortgesette indienstoerusting van
predikante. Die Sinode oordeel dat sodanige toerusting
as verpligtend vir alto prodikante, op koste van
kerkrade,

Die Algomene Sinode stel dit as ideaal dat alto
dionsdoenendo predikante van tyd tot tyd verdere
teologiese en bostuursopteiding behoort to ontvang.
Die onderskeie teologiese fakulteito word versoek om
alles binne hutle vermoO to doen tsr bereiking van hierdie
ideaal.
Die sinodes (SKG’s) word versoek om in oorleg met die
teotogiese fakulteite woO en middele to vind om
predikante en kerkrade to motiveer vir die verwerkliking
van die idoaat.
Die Sinode oordeet dat ringe toesig moot hou oor die
bywoning van voortgesette opleidingskursusse dour
predikante.
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Die Sinode versoek sinodes om die nodige besluite to
neem waarvolgens ringe hierdie funksie kan vervul.
(Byvoorbeeld deur in die verslag oor kerkvisitasie of in
die versiag oor gemeentebediening daaroor navraag te
doen.)
Sinodale Kommissie van Wes-Transvaai
B.15.3 Evaluering van ieraars se werk
Die Algemene Sinode besluit om dit aan die Algemene
Kommissie vir Gemeentebediening op te dra om ‘n
eenvoudige en doeltreffende metode te vinci waardeur
gemeentelike predikante se werksprestasies jaarliks
geövaiueer kan word.
Motivering:
Daar bestaan tans goon stelsel vir evaluasie nie.
Sinodale Kommissie van Wes-Transvaai
8.15.4 Higlyne vir besklkbaarstelllng van lidmate
Die Algemene Sinode versoek die tydelike kommissie vir
Gemeentebedieriing om riglyne te verskaf hoe lidmate
hulseif beskikbaar kan ste) vir die ampte van ouderling
en diaken.

*

Amptelike Woordverkondiging moot saam met die

bodiening goskied.
*

Een of meer kerkraadslede, verkieslik die wyks

ouderling en -diaken, moot teenwoordig wees.
Sinode van Oos-Kaapland
B.15.6 Die verkryglng, keuring, toetsing en gebrulk van nuwe
Iledere
1. Die kerk vorwelkom nuwe liedere en roep lidmate op
om hulle gawes te gebruik om gooie eietydse liedere to
skep.
2. Die finale goedkeuring en ingebruikstelling van
hersiene en nuwe liedere kan alleen geskiod dour
Algemeno Kommissie vir die Erediens (AKE).
amptelike Psalm- en Gesangbundel word dour
Algemene Sinode goedgekeur.

ou,
die
Die
die

3. Dit is toenemend belangrik dat daar breër inspraak en
deelname sal kom by die totstandkoming en keuring van
liedere vir die kerk. Daarom besluit die Sinode:
3.1 Ten opsigte van lidmato: Enigo lidmaat kan liedere
vir oorweging dour die AKE instuur.

Motivering:

3.2 Ten opsigte van korkrade:

Dit is vir die kerk nodig om kennis to neem van lidmate
wat boskikbaar is om in die bosondero ampte to dien.
(Vgl. 1 Tim 3:1 “Dit is ‘n waar woord: as iemand graag
ouderling wil woes, begeer hy ‘n voortrof like werk.”)
Sinodalo Kommissie van Wes-Transvaal

3.2.1 Kerkrade is verantwoordelik om aan die hand van
kriteria van die Algemene Sinode liedere vooriopig to
beoordeel, te keur en ten opsigte van singbaarheid to
toets.

8.15.5 Tuisbedlenlng van nagmaal
1. Dit is die verantwoordelikheid van die p1 aaslike
kerkraad om toe te sien dat die nagmaal ordelik en in
ooroenstomming met die Skrif geskied.
2. Soos dit die verantwoordolikheid van die korkraad is
om binne die erediens oor die nagmaal toesig to hou,
moot die kerkraad ook toesig hou oor die bediening van
die nagmaal aan die lidmate wat nooit moor die
erodiens kan bywoon nie en langs hierdie weg
uitdrukking gee aan die verbondsbeloftes van God en
die liefdesgemeenskap van die gelowiges.
As riglyn vir die tuisbediening van die nagmaal kan die
volgendo dien:
*

Die kerkraad besluit oor die verdienstelikheid van die

aansoek vir die tuisbediening van die nagmaal, asook
op watter wyse die ampte by die geleenthoid
verteenwoordig sal word.
*

Die bodiening sal geskied alleenlik aan lidmate wat

menslik gosproke nooit weer die eredions sal kan
bywoon nie.
*

Alto aansoeke moot dour die kerkkantoor hanteer

word.

3.2.2 indien die kerkraad oordeei dat ‘n lied merieto hot
en cit blyk lewensvatbaar to woes, word cit onverwyid na
die AKE gestuur.
3.2.3 Hierdio voorlopige keuring betoken nie dat
kerkrado sulke liedore permanent gebruik of as
eiendomlike duld nie.
3.3 Ten opsigte van die AKE:
3.3.1 Die AKE keur deurlopend nuwe liedere on stel die
wat goedgekeur is aan die kerk bekend.
3.3.2 Die AKE voed die kerklike publiek op in die
toepassing van die goedgekeurde kriteria vir die
b000rdeling van liedere dour ‘n rubriek in Die Kerkbode
en/of Die Voorligter to bohartig. In die rubriek word goeio
en swak nuwe liedere aan die hand van die goldendo
kriteria getoets en bospreek. Nuwe liedere wat
goedgekeur is, kan ook langs die wog aan die kerk
bekend gestel word.
4. Die ideaal bly dat daar net eon amptolike bundel van
die kerk sal woos. Die bundel word van tyd tot tyd
hersien. Liodere wat nie insiag gevind hot nio, word
uitgelaat en nuwes wat intussen goedgekeur on aanvaar
is, word ingesluit.
5. Die ondorskeiding tussen godsdienstigo liedere wat
goskik is vir die erediens on ander slegs vir buite die
erodions, kan nie gohandhaaf word nie.
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6. Die Ned Geref Kerk skakel steeds met die
susterkerke ten opsigte van ons gemeenskaplike
liederoskat.
Moderamen van Noord-Transvaal
8.15.7 Algemene Kommlssle vlr dIe Erodlens as sel~standlge
kommissle
Die Sinode van Noord-Transvaal versoek die Algemene
Sinode om sy besluit van 1990 in sake die
Eredienskommissie as subkommissio in die Algemene
Kommissie vir Gemeentebediening to herroep, en die
Eredienskommissie weor as selfstandige kommissie in
algemene sinodale vorband to laat funksioneer.
Sinode van Noord-Transvaal
8.15.8 Dna Formullere yin Eenheld in nuwe Psalm- en
Gesangbundel
Die Sinode van Noord-Transvaal versoek die Algemene
Sinode om met die uitgowor to ondorhandel ten oinde
die Drie Formuliere vir Eenheid (en moontlik ook So Gb
Ons en sommige biturgieso formuliere) in ‘n nuwe
uitgawe van die Psalm- en Gesangbundel op to noom.
Sinode van Noord-Transvaal
8.15.9 Belydenlsskrbfte
Die Sinode van Noord-Transvaal versoek die Algemene
Sinode om
1. to verseker dat die teks van die belydenisskrifte
deeglik geredigeer word voordat dit moontlik in die nuwe
Psalm- en Gesangeboek opgeneem word;
2. die teks van die belydenisskrifto to redigeer voordat
dit weer in enige vorm gedruk word.
Sinode van Noord-Transvaal
B.15.1O Slegs eon iledereboek
Die Sinode van Noord-Kaapland versoek die Algemeno
Sinodo om to besluit dat slegs eon liedereboek in die
kerk gebruik word.
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Die Sinode versoek die Algemene Sinode om die ter sake
Kerkorde-Artikeis (16 on 17) dionooreenkomstig aan to
pas.
Die Sinode voeg ‘n Bopaling 16.4 by die Kerkorde en
Bepalinge wat lui:
~Ouderlinge mag ook vorkies word met spesifieke
opdragto soos om biding to gee met betrekking tot
sekere tako/bedieninge vir die gemeonte.”
Die Sinode voeg ‘n Bepaling 17.1 by wat iui:
“Diakens mag ook vorkios word met spesifieke opdragto
soos dour die kerkraad besluit.” Die gedeobte oor die
kwartaablikso vorslag, word Bepaling 17.2.
Motivering:
in sommige gemoentes is daar ‘n gebruik om ouderlinge
en/of diakens to beroop met ‘n sposifieke opdrag,
byvoorbeeld jeugwerk of om biding to neem by
kommissios. Sommige gemeentes vorm hulle kommissies
nie uit die reeds bestaande kerkraad nie, maar uit ander
lidmato en laat dan die voorsitters op huibe korkraad dien.
Die huidige formulior en Bopabinge van dio Korkorde laat
nie genoeg ruimte om erkenning te gee aan sodanigo
porsone nb.
Sinode van Noord-Kaapland
B.15.12 Die opneem van Beiydenisskrlfte in one Psalm- en
Gesangebundel
Die Sinodo in Suid-Transvaal is van mening dat die
Bebydenissknifte van ons kork grootliks in onbruik kan raak
as gevoig van die feit dat lidmate dit nie altyd byderhand
het nie. Talle gesinne hot goon kopie van die
Bebydenisskrifte in hulls besit nie. Om hiordie redo
versook die sinode dat ernstige oorwoging daaraan
geskenk word om dit weer agterin die nuwe Psalm- en
Gesangebundel op to neem wanneor dit uiteindebik
verskyn.
Sinode van Suid-Transvaai
8.15.13 Tentmakerbediening

Motivering
1. Om ‘n kiomp boeke aan to koop, kos vir lidmate baie
geld.
2. Verwarring word geskep as eon book in die erediens
en ‘n ander nie in die erediens gebruik mag word nie.
3. ‘n Losse goes ontstaan in die kerk dour die gebruik
van so baie liedereboeke. Gemeentes gebruik seifs al
hulle eio saamgestelde liedereboekies.
Sinode van Noord-Kaapland

1. Die Algemene Sinode herbevestig die bestaansreg
van ‘n tentmakerbediening naas die voltydse bediening.
2. Die Algemene Sinode gee weer aandag aan die
wrywingsvlakke waar die twee stelsels noas mekaar in die
kerk funksioneer.
3. Die Algemene Sinode besluit dat ‘n tentmaker yin ‘n
bepaalde tydperk na ‘n gemeento beroep kan word. Na
ontvangs van demissie by diensbeeindiging verander die
status van die betrokkene van loraarstatus na
proponentstatus.

8.15.11 Formuier vlr bevestiging van oudenlinge en diakens
Die Aigemene Sinode word versoek om die formulier vir
die bovestiging van ouderlinge en diakons uit to brei om
voorsioning to maak vir ampsdraers wat afgosondor is
vir ‘n spesifioke diensterrein in die kerk.

4. Die Algemene Sinode besbuit dat die onnodige groot
rol van die ring by die beroep van ‘n tontmaker hersien
moot word.
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5. Die Algemene Sinode besiuit om die woorde “voile
ring” (par 3.2) in die laaste sin met “ringskornmissie” te
vervang en daarby to voeg: “Indien die inhoud van die
kontrak egter verander moet word, moet die voile ring
dit goedkeur.”

2. dat die komrnissie wat deur die Algemene Sinode
aangewys is orn hierdie taak to verrig, moor
verteenwoordigend sal wees van die kerk in die breë en
ook gewone hidmate en jeughidmato, wat nie nood
wendig musici is nie, sal insluit;

6. Die Algemene Sinode besluit orn die beroepsbrief vir
tentmakerbedienaars soos voig te wysig:

3. dat die beginsels waarvolgens die teologieso inhoud
en musikale geskiktheid van die kerklied getoets word,
aan ringe en kerkrado beskikbaar gostel sal word en dat
die sinode aan ringe en kerkrade goedkeuring verleen
om, aan die hand van hierdie riglyne, hiedere op ‘n
deurloponde basis to toots vir gebruik in gomeontes en
aan die AKE dour to stuur vir aanbovehings by die
Algemene Sinodo;

Vervang die tweede paragraaf “Die kerkraad
met die
volgonde woorde: “Die kerkraad van die Nederduitse
Gereformeerde gemeente
het die genoeê om u
in kennis te stel dat u tot tentrnakerbedienaar van
hierdie gomeente beroep is, sodat u hier alies kan korn
doen waartoe u en die kerkraad kontraktueel ooreen
mag kom. Die voorlopige kontrak soos deur die ring van
goedgekeur is op sy vergadering van
word hiorby aangoheg.”
...“

Behou die volgende paragraaf, naamlik “Die kerkraad
belowe
....“

Skrap die res tot voor “Ander reelings”.
7. Die Algemene Sinode bosluit om by punt 4.4 van die
voorskrifte vir die tentmakerbediening die volgendo
wysiging aan te bring: Skrap vanaf “Die gemeentelike
en vervang met “gemeentewerk”; voeg in voor “aandeel”
die woord “sinvolle”.
8. Die Algemene Sinode besluit om, in die hg van
meningsverskil wat daar bestaan ten opsigte van die
toostaan van status aan persono wat slegs beskikbaar is
vir tentrnakerbediening, ‘n prinsipiëie begronding te gee
van die beleid wat gevoig moot word by die toestaan
van status aan persone wat slegs vir die
tentmakorbedioning beskikbaar is.
9. Die Aigemene Sinode spreek horn uit oor ander
oorwegings as finansies by die skepping van ‘n
tentmakerpos.
Sinode van Noord-Transvaal

4. dat, met die oog op die voortdurende vernuwing in die
kerklied en die kostebesparing wat dit kan meebring,
bundels in die vorm van kniploggers en ook in die vorm
van transparante uitgegee sal word.
Motive ring:
1. Volgens die Komrnissie vir Radioprediking is die
teikengroep waarop die prediking gerig moot woes,
ongeveer die veertienjariges. Wanneer ons egter met die
kerkhied na die hidmaat toe kom, geskied dit in die vorm
van ‘n baie hoö musikale standaard wat meestal net dour
geskoolde musici waardeer word.
Die standaard van sommige van die liedere is to hoog vir
die gemiddelde iidmaat en bied nie ‘n medium waardeur
die hidmaat sy verhouding met die Hero ten voile kan
uitleef nie. Ook die taalrnedium van sommigo van die
liedere is van so ‘n aard dat dit vreernd is aan die taal
waarrneo die hidmaat sy aanbidding on diens aan God
daaghiks verwoord.
2. Ons erken die vorantwoordelikheid van leraars en
ouderlinge van plaashike gemeentos om toesig to hou oor
die prediking van die Woord van God, maar ons
bevraagteken die huidige praktyk dat dieselfde persone
nie in staat geag word orn to bepaal watter lied die Woord
die moeste Iaat sproek of dit weerspreek nie.

B.15.14 Andrew Murray-bedlening
Die Sinodale Komrnissie van die Ned Geref Kerk in die
OVS besiuit orn by die Algemene Sinode aan te beveel
orn ondersoek to doen na die kategoriale bediening van
andertalige gemoontes, ten einde to bopaal of hierdie
gemeentes aan die oorspronklike missie voldoen.
Sinodale Kommissie van die OVS
B.15.15 Die kerkiled
In die hg van steeds toenernende reaksie van iidmate uit
ons gemeentes oor die onvermoë van ‘n groot deel van
ons hiedereskat om uitdrukking te gee aan die
eksistensiële belewing van lidmate se lewende
verhouding met die Here, besluit die Algomene Sinode:
1. dat diegene wat dour die Aigemene Sinode
aangewys is orn die hiedereskat op ‘n voortgaande basis
te hersien, hierdie prosos dringend sal verhaas;

3. Volgens die kerkregeringstelsel is dit ‘n Skriftuurhike
beginsel om gorneento, ring en sinodo langs rnekaar to
plaas ten opsigte van gesag. Hierdie geroformeerde
beginsel word miskon wanneer die sinode volhard orn ‘n
lied to bly voorskryf terwyl gemeentes landswyd daarteen
roop.
4. Die trae pas waarteen hierdio saak die afgelope twoo
dekades hanteer is, het daartoe aanleiding gegee dat
baie gemeentes, vanweö die dringende bohoeftos aan ‘n
wyer verskeidenhoid en ook moor rosonte geestelike
hiedero, huile ole hiedereskat daargestel hot. Tensy daar
met groter dringendheid aandag gegee word aan die
behoefte van die gomeentes in verband met ons
hiedereskat, sal hierdie tendens al moor na yore kom.
5. Eon van die redes waarom van one hidmate en
jongrnenso die eredionste van charismatiese korke
bywoon en selfs daar hidmate word, kan toegeskryf word
aan die feit dat huhlo die sang, en veral die iofprysing on
aanbidding, in ons kerk as onbovredigend orvaar.
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6. Die kerklied is jets dinamies en sal voortdurond
vernuwing ondorgaan. Om bundels gedurig te hernu,
bring groot kostos vir ons lidmate moo en skop ook by
baie lidmate ‘n nogatiewo gevoel teenoor die kerk.
Daarom sou dit wenslik woes om ons lioderobundels in
so ‘n vorm uit to gee dat dit net altyd aangevul kan
word. ‘n Goeie kniplegger behoort in hiordie behoefto te
voorsien.
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Die Sinode van Suid-Transvaal versoek die Algemeno
Sinode om riglyne op to stel vir die oordrag van
lidmaatskap en die vorms daarvoor ton oinde verwarring
tussen sinodes uit to skakel.
Sinode van Suid-Transvaal
8.15.21 Beroepstelsel: omrulllng van standplase
Die Algomone Sinode besluit dat:

Gemeontes gaan ook al meer daartoe oor om liodere by
wyse van transparanto te laat sing. Daarom behoort ‘n
nuwe bundel ten minste op transparant boskikbaar to
wees vir die gemeentes wat van hierdie medium gobruik
wil maak.
Sinodale Kommissie van Oos-Kaapland
8.15.16 Tentmakerbedlenlng
Die Algemene Sinode besluit om besluite 5.10.3.2;
5.10.3.2.1; 5.10.3.2.2 en 5.10.3.2.3 geneom dour die
Algemeno Sinode 1990 to herroop.
Sinodo van Natal

1. Leraars wat weons buitengewone omstandighede
daartoo vorplig word of wet ‘n omruiling van standplaas
begeer, kan in oorleg met die betrokke kerkrade reelings
tref vir die omruiling van hullo standplaso.
2. Sodanige reëlings moot in ‘n geskrowo ooroenkoms
dour die betrokke kerkrade goedgekeur word waarna dit
vir goodkeuring aan die ring/ringskommissie voorgele
word.
3. Hierdie ooreenkoms tot omruiling moot eers dour die
betrokke ringskommissies goedgekour word voordat
uitvoering daaraan gegee meg word.

8.15.17 Term: Tentmaker
Die Algemene Sinode word vorsook om die term
“tentmaker” to vervang met “deeltydse bediening”.
Moderamen van Noord-Transvaal

4. Kennisgewing hiervan word in die amptelike blad van
die kerk gegee.
5. Die bepalings ten opsigte van die bevostiging van ‘n
leraar in ‘n gemeento is ook hier van toopassing.

8.15.18 Beroep na dleseilde vakature
Motivering
Die Algemeno Sinode besluit om sy besluit van 1966
(ACTA bI 73 en 506) to herroep:
“Geen leraar wat ‘n beroep bodank hot, mag weer
tydens dieselfde vakature na die gemeente beroep word
nie.”
Motivering:
1. Daar is goon Skriftuurlike grond vir so ‘n besluit nie.
2. Die bosluit tas die beroopbaarheid van ‘n leraar
wesentlik aan.
Sinode van Noord-Transvaal
8.15.19 Beroeplng van leraars
Die Sinodale Kommissie van die Ned Geref Kork in die
OVS vorsoek dio Algomeno Sinode om indringend
aandag to gee aan die uitoindelike wyso/maatstawwe
waarop aansoeke dour sommigo vakanto gemoontos
beoordeol word, en om kerkrade van biding to voorsien.

1. Behoefte
Dit hot onder die aandag van die Dagbostuur van die AJK
gekom dat gomeentes wet ‘n vakature adverteor,
buitengewoon baie aansoeke ontvang. Gemeentes in
Kaapstad en Pretoria so omgewing hot moor as hondord
aansoeke ontvang. Die grootsto moerderheid van hiordie
aansoeke is van leraars in ‘n gomeontebedioning. Dit
lower bowys van ‘n dringende behoofto aan ‘n nuwe
worksuitdaging wat daar in baie leraars so harte leef. Die
huidige ooraanbod van prodikanto het die beroepstelsel
byna laat stagneer. Dit sou kortsigtig van die kork woes
om niks aan hierdie knelpunt to doon nie. Die praktyk hot
bewys dat ‘n omruiling van leraars en gomoontes baie
stimulerend on heilsaam is.
2. Vorige bosluit
Die Algomeno Rogskommissio hot al in 1970 die behoofto
aan ‘n meganismo om standplase to kan omruil,
geldentifisoer en die Algemeno Sinode bedien met ‘n
motivoring en boskrywingspunt.

Motivering:
2.1 Motivoring van Algemone Regskommissio
Sommigo korkrade verwag dat solfs loraarsvrouo hullo
moot aanmeld vir ‘n ondorhoud. Ander kwalifikasies
(soos kitaarbegoleiding, ensovoorts) wet niks met die
goroepenheid van ‘n leraar to doen hot, word ook soms
vereis.
Sinodale Kommissie van die OVS
8.15.20 Vorm oordrag van Ildmaatskap

Die feit dat die boroopstolsol nio voorsioning maak en
geloentheid verskaf vir govalle waar loraars woens siokte
of ander buitogewone oorsake verlang of verplig word om
na ‘n gomoonto to gaan waar hulle hulle work kan voortsit
nie, is ‘n probbeem wet groot ontboring en spanning
voroorsaak en waardeur die work van die Hero soms
groot skade ly. Voorsiening vir omruiling van ‘n
standplaas moot gemaak word. Die roöling moot prakties
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wees en makiik work. ‘n Opiossing vir die probleom kan
gevind word sonder om die beginseis van die
beroepsteisoi te skend of aan die steisel te verander.
(Handelinge van die Algemene Sinode 1970 biadsy 75)

1. Die kerkraad ‘n aansoek op meriete mag evalueer en
toestemming mag verleen vir die bediening.
2. Die nagrnaalsformuiier moot voorgehou en verduideiik
word.

2.2 Afwatering
3. Die Woord moot verkondig word.
Die beskrywingpunt van die Regskommissie is deur ‘n
amendement, vanuit die vioer, gewysig dat siege vir
gevalie van ernstige siokte voorsiening gemaak moot
word. Dit hot die nuttigheid van die beskrywingspunt
baie beperk. In 1978 is hierdie besluit van die Sinode
herroep.
3. Die huidige omstandighede noodsaak so ‘n aan
passing in die beroepsteisel.
Die Algemene Jeugkommissie
B.15.22 Onsensitiewe hantering van aensoeke vir pre
dikantsposte
Die Algemene Sinode neem met kommer kennis van
gerugte van onsensitiewe hantering van aansoeke van
predikante om vakante leraarsposte.
Die Sinode versoek kerkrade om aansoeke in die
grootste vertroue to behandel.
Die Sinode versoek kerkrade om aansoeke biddend to
oorweog.
Die Sinode versoek die Aigemene Sinodale Kommissie
om aan die sinodes ‘n skrywe to rig om bogenoemde
drie punte onder hulie aandag to bring.
Sinode van Natal
B.15.23 Oordrag van Ildmaatskap clogs by wyse van attestaat
Die Sinode van Natal versoek die Aigemene Sinode dat
oordrag van iidmaatskap binne die Ned Gerof Kerk
siege by wyse van attestaat sal geskied on dat lidmate
wel op grond van ‘n attestaat by ‘n nuwe gemeente
waarheen hulie verhuis binne ‘n bepaalde tyd aansoek
om iidmaatskap moet doen.
Die Sinode word versoek om die rigiyne wat reeds in
1990 in die versiag van AKAE opgeneem was, aan
sinodes dour to gee oor hierdie saak.
Sinode van Natal
B.15.24 Bedlenlng van die nagmaal
(Bepaling 70.3; Algemene Sinode 1982, bI 1293, punt
3.5.2.1 en Handelinge bI 258, punt 3.5.2.1).
Die Algemene Sinode besluit dat bogenoemde bepaling
gewysig word om bedienaars van die Woord toe to laat
om in uitsonderlike gevalle nagmaal te bedien buite die
normale erediens.

4. Minstens die wyksouderling en -diaken moot as
ampsdraers die geleentheid bywoon, en, waar moontlik,
ook ander gemeentelode sodat die gemeenskaps
karakter van die nagmaai nie veriore gaan nie.
Sinodale Kommissie van Oos-Transvaai
B.15.25 Formuliere vir verstandeilk gestremdes
B.15.25.1 Formuller vir die bodlening van die nagmeal eon
verstandeilk gostremdes
Die instoiling van die nagrnaai
Gemeente van die Here Jesus Christus, ons lees in die
Bybel dat die nagmaai dour die Here Jesus ingestel
(begin) is. Hy hot by die eersto nagmaai die brood en die
wyn aan sy dissipols gogoe.
Wat is die nagmaal? Die nagmaal is die bewys dat Jesus
en die Vader ons baie liefhet. Korn one dink vandag weer
aan sy iiofde.
1. One moot onthou dat Jesus as die Seun van die Vader
vir one aan die kruis geiy en gestert het. Hy hot uit die
dood opgostaan en Hy lowe.
2. As ons die brood eet en die wyn drink, sé die Here
Jesus vir ons dat Hy one liefhot on dat one kinders van
die Vader is. One weet dit omdat Jesus so gesé hot.
3. As ons die brood en die wyn saam met mekaar eet en
drink, sê one dat Hy ons iiofhet en dat ons kindors van die
Vader is. Ons weot dit omdat Jesus so gesé hot.
4. Dour die brood en wyn sê die Goes vir one dat one
oendag saam met Jesus in die homei sal woes. Ons
verlang na die dag waarop Hy weer sal kom om ailes
mooi to rnaak. Dour die nagmaal help Jesus ons om aan
te hou gb totdat Hy korn.
5. In die nagmaal sê ons vir die Here dankie vir alies wat
Hy vir ons gedoon hot en nog sal doen. Hoe sê ons
dankie? Ons moot die Here liofhê meer as aile ander
dingo en mense. One moot Horn gehoorsaam woes.
-

Wat moot one doen?

Motivering:

As one die nagrnaal wii gebruik, moot one soker woes dat
one die Here baie liefhet. Daarna moot one sekor maak
dat ons vir mekaar lief is, net coos Jesus one liefhet.
Partykeer hot one mekaar nie iief nie en ook nie vir Jesus
nie. Daarom moot one vir die Here sê dat one jammer is.
Dan sal Hy ons condos wegneem.

Die ruimte moet daarvoor geskep word dat die
bediening van die nagmaal in uitsonderlike gevalle op
die volgende voorwaardes sal kan geskied:

Kom ons staan en s~ nou saam wat one gb: (Die liturg
kan eon van die volgende aiternatiewe gebruik na gelang
van hulbe begripsvermoë).
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A (Verkieslik)
Ek gb in God, die Vader, die Abmagtige, die Skepper
van die hemel en die aarde.
En ek gb in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons
Here; wat ontvang is van die Heilige Gees, geboro is uit
die maagd Maria;
wat gely het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf
hot en begrawe is en ter heUe neergedaal hot;
wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode;
wat opgevaar hot na die hemel on sit aan die
regtorhand van God, die almagtige Vader,
van waar Hy sal kom om to oordeel die wat nog lowe en
die wat reeds gesterf hot.
Ek gb in die Heilige Goes.
Ek gb aan ‘n heilige, algomeno Christeliko kork, die
gemeenskap van die heiliges.
Ek gb aan die vergewing van sondes;
die opstanding van die vlees
en ‘n ewige lowe.
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daaglikse brood on vergeef ons ons oortredinge soos ons
ook die vorgewe wat teen ons oortreo; en laat ons nie in
versoeking kom nie maar verbs ons van die Bose. Want
aan U behoort die koninkryk en die krag en die
heerlikheid tot in owigheid. Amen.
lnstellingswoorde:
Die brood wat ons brook, vertel vir one dat ons deei hot
aan die liggaam van Jesus wat vir ons gekruisig is. Neem
on eot daarvan. Dink daaraan en gb dat Hy al one
condos weggeneem hot.
Die wyn wat ons skink, vertel vir ons dat die blood van
Jesus vir ons gevboei hot. Neom en drink daarvan. Dink
daaraan en gb dat Hy ons van al one sondes skoon
gewas hot.
Lofverheffing:
(Na die bediening sé die bedionaar):

B
Ek gb in God, die Vader wat alles gemaak hot.
Ek gb ook in Jesus, sy enigste Seun, gebore uit die
maagd Maria.
Hy is ons Here.
Jesus Christus is gekruisig en hot gestorf.
Tog hot Hy na drie dae opgestaan uit die dood on
opgevaar na die hemel.
Daar regeer Hy saam met God, die aimagtigo Vader.
Eendag sal Hy weor kom. Dan sal aimal wat nog lowe
en die wat al dood is, geoordeel word.
Ek gb in die Heilige Goes.
Ek gb aan die Christelike kerk, waar able Christene vir
mekaar omgee.
Ek gb dat sondes vergewe word;
dat daar ‘n opstanding is en
dat daar ‘n ewigo lowe is.
C
Ek
Ek
Ek
Ek
Ek
Ek

gb dat die Bybel die Woord van God is.
gb dat God, die Vader, abbes gemaak hot.
gb dat Jesus Christus die Seun van God is.
gb dat Jesus my liethet.
gb dat die Heilige Gees in my woon.
hot die Here Jesus lief en ek gb dat ek sy kind is.

Gebed:
(Die volgende gobed kan ook met ‘n vrye gebed vervang
word, met of sonder die Ons Vader).
Heiligo God, ons hemebso Vader, baie dankie dat U vir
Jesus Christus na ons gestuur het sodat Hy vir ons
sondes kon sterwo. Ons weet en is bly dat die Here
Jesus Christus nou hier by ons is. Laat hierdie wyn en
brood ons geloof in U sterker maak. Hoor ons wanneer
ons nou bid:
Ons Vader wat in die hemel is, laat u Naam geheibig
word; baat u koninkryk kom; laat u wib ook op die aarde
geskied, net soos in die hemel. Gee ons vandag ons

Laat ons nou die Here prys en dank vir albes wat Hy vir
ons aan sy tafel gegee hot: (Die volgende Skrifgedeeites
kan gebees word: Ps 103:1-5 en 8-13; Ps 138:1-3, 8; Rom
8:33-39 en Op 1: 5b-6)
Dankgebed
Wondorlike God en homelse Vader, ons wil U baie dankio
sê en U loof. U hot uit iiefde u Seun, Jesus Christus, vir
one gegee om gekruisig te word en one sondes op Hom
to neern. Daarmee hot U vir ons die ewige lowe gegee.
One wib vir U dankie sê dat one dit albes kan gb. Baie
dankie dat hierdie nagrnaal ons weer sterker laat gb hot.
Help ons om dour u Heilige Goes elko dag vir U to lowe.
AMEN.
(‘n Vrye dankgebed kan voor of na bogenoemde
formuliergebed vobg, waarin veral voorbidding gedoen
word).
B.15.25.2 Formulber vir die bediening van die doop eon die
verstandeilk gestremde voiwassene by die beiydenls van geboof:
Geliefdes in die Here Jesus Christus, voordat julie
gedoop word, is dit belangrik dat julie die volgende moot
weet en moet vorstaan:
Dour die doop beboof die Vader dat Hy altyd ons hernelse
Vader sal woes en ons aityd sal liefhê.
God hot die doop en die nagmaal vir ons gegee sodat
one hierdie bobofto van Hom kan onthou. Die Here Jesus
sé vir ons in die Bybeb (Matt 28:19) dat one in die Naam
van die Vader en die Seun en die Heilige Goes gedoop
moot word.
Die Vader sê vir ons dat one sy kinders is. Jesus Christus
sê vir one dat Hy dour sy dood ons sondes weggoneem
hot en dat one oendag saam met Horn in die hemel sal
woes.
Die Heibige Gees sê vir ons dat Hy in one woon en ons as
God so kindors baat beef.
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Sodat almal kan hoor dat jy in Jesus Christus gb en in
die gomeonte vir Jesus wil werk, moot jy oerlik op die
voigende vrae antwoord:
*

(Jy/jou kan verander word na “julie” indien moor as

eon gedoop word.)
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Die Goes sé deur die doop vir jou dat die Vader ai hierdie
dingo vir jou gedoen hot, omdat Jesus vir jou gestorf hot.
Die Vader beboof ook om altyd iou hernelse Vader to
woes en vir jou lief to he.
Jy/Juibo wat reeds as kind(ers) godoop is word gevra om
to sé dat dit wat God beloof hot, in jou/juiio iowans waar
is. Jy/Julle wat nog nie gedoop is nie, maar saamstem dat
God jou/julle gored hot, moot ook gedoop word.

1. Weet jy dat jy ‘n sondaar is?
2. Gb jy dat Jesus Christus vir jou ‘n kind van die
hemelse Vader gemaak hot en dat Hy al jou sondes
vergewe het?
3. Belowe jy dat jy Jesus altyd sal liefhê en sal doen
wat Hy in die Bybel vra?
4. Belowe jy orn to luister as die kerkraad, die
gemeente en die dominee jou wil help om reg to lowe?

Sodat almal kan hoor dat jy/julle in Jesus Christus gb, vir
Horn bief is en in die gemoonto vir Jesus wii work, moet
jy/jullo eerbik op die volgendo vrae antwoord:
*

(Jy/jou verander na julie indien moor as eon botrokko is.)

1. Weot jy dat jy nog sonde doen?
2. Gb jy dat Jesus Christus vir jou ‘n kind van God
gemaak hot en al jou sondes vorgewe het?

Antwoord (hardop): Ja
Gebed: Opsioneel.

3. Bebowe jy dat jy Jesus altyd sal liefhê en sal doen wat
Hy in die Bybel vra?

Bediening van die doop:
Die liturg wat die doop bedien Se:
(voile name en
van), ek doop jou in die Naam van die Vader en die
Seun en die Heilige Goes.”
“

...

4. Bebowo jy om to luister as die kerkraad, die gemeento
en die dominee jou wil help om reg to lowe?
Antwoord (hardop): Ja

Bomoediging

Verkbaring

Voor die Hero en die rnense hot jy nou erken dat jy ‘n
kind van God is en vir Horn wil beef. Hou so aan en
onthou dat die Here ons altyd sal help orn dit to doen.
Gemeente, sien om na hiordie lidmaat/lidmate, ontvang
horn/haar/hulbo as broer(s)/en/suster(s) in Christus.
Moedig hom/haar/hubbe aan tot liefde en goeie werke en
bid vir hom/haar/hulbe.

Orndat die Vader bobowo hot dat Hy altyd vir ons ‘n
hemebse Vader sal woes en ons sy kinders is en jy/jubbo
dit gb, verklaar ek dat jy/julbo nou belydondo iidmate is
van die Nodorduitso Geroformeerde gomeente

Dankgebod:
Barmhartigo God en Vader, ons dank U vir u bobofte dat
U altyd vir ons ‘n God sal woes en dat ons u kinders sal
woes. Ons dank U dat ons ook deeb van u kork mag
woes. Ons bid dat U hierdie broer(s)/suster(s) dour u
Woord on Goes so sal rogeer dat hulbe/hy/sy U altyd
met dankbaarhoid en met vreugde sal dien, dat
hulbo/hy/sy hard sal baklei teen die duiwel en sy magto
en sal won, sodat hullo/hy/sy eendag vrymoedig voor u
troon sal kan staan. Hemelse Vader, ons bring aan U
die bof, dank, aanbidding, eer en heerlikheid tot in alle
ewigheid in die Naam van ons Here Jesus Christus.
AMEN
B.15.25.3 Aiternatiewe formulber vir die openbare belydenis
van geboof en bedlenlng van die doop aan verstandelik
gestremde voiwassenes wear dlt gelyktydig plaasvind.

Bomoediging
Voor God en die gomeonte hot jy nou orken dat jy ‘n kind
van God is en vir Hom wil lewe. Hou so aan en onthou
dat die Here ons aityd sal help om dit to doon.
Gemeente, woos liof vir hiordie bidmate, sorg vir hulbe en
ontvang hulle as broer(s) en suster(s) in Christus. Moodig
hulbe aan tot liefde, om mooi dingo to doen en bid vir
hulbe.
(Die doop word nou bedien.)
(voIle name en van), ek doop iou in die Naarn van die
Vader en die Seun on die Hoibigo Goes.”
(Wanneer dopelinge hulbo by die ander gevoeg hot, word
almab seön toogewens. Die gemeento kan huble toesing.)
Dankgobed
Die beraar kan ‘n dankgebod doen of die gemeente kan
die Ons Vader hardop bid.

Die wese en doel van die bebydenis:
Geliefdes in die Here Jesus, om jou goboof to baby,
betoken om vir die gemeento to sé wat jy in jou hart gb.
Jy aanvaar dat die Vador vir jou lief is. Hy hot ons sy
kinders gernaak, omdat Jesus vir ons gesterf hot.

B.15.25.4 Formuller vir die openbare belydenis van geloof deur
die verstandelik gestremde.
Geliefdos in die Hero Jesus Christus:
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Waarom is die belydenis van geloof nodig?

aan tot iiofdo, om gooie dingo to doen en bid vir
hom/haar/huhbe.

By die belydenis van jouljulle geloof sé jy/juile voor God
en die gomeente dat jy/juile die Here se beloftes wat hy
by jou/juUo doop gemaak hot, aanvaar.

Dankgebod

Wat doen ons by die belydenis van geloof?
By die doop het die Here gosé dat Hy ons bale iiefhet.
Wanneer jy nou jou geloof bely, sé jy dat jy die Here
hewer het as alles en aimal. Jy belowo ook dat jy Horn
altyd die liefsto sal he. Dit beteken dat jy gereold sal
bid, gereeld kerk toe gaan, saam met ander gelowiges
vir die Here dankie sal sé vir ahles en sal doen wat die
Bybol leer.
Die daad van die belydenis

Barmhartigo God on Vador, dankie dat U beboof hot om
altyd ons hemebse Vador to woes. Dankie dat ons u
kinders kan woes. Ons is bly dat ons deeb van u kerk kan
woos. Ons bid dat U hiordie broor(s) en sustor(s) aityd so
dour u Woord en Goes sal rogoer dat hy/sy/huibo U uit
dankbaarheid en met vreugde sal dien.
Ons bid ook dat hy/sy/hulbe hard sal bakiei teen die
duiweb en horn sal oorwin, sodat hy/sy/hulbe ook eendag
met bhydskap voor u troon kan staan. Hemoise Vader,
ons bring aan U die lot, dank, aanbidding, eor on
hoorbikheid tot in able ewighoid in die Naarn van ons
Here Jesus Christus. AMEN
-

Julie het vir die kerkraad gewys dat julie die Here liofhet.
Daarom het die kerkraad gesê dat julie julie geloof kan
bely.
(Die heraar sê:) Kom sê nou hardop agter my aan:
(Die liturg kan eon van die volgende alternatiowo
gebruik.)
A
Ek gb dat die Bybel die Woord van God is
Ek gb dat God, die Vador alles gemaak hot.
Ek gb dat Jesus Christus die Seun van God is.
Ek gb dat die Vader my hiethet.
Ek gb dat die Here Jesus vir my sondes aan die kruis
gesterf hot.
Ek gb dat die Here Jesus opgestaan hot uit die graf en
opgevaar hot na die hemel.
Ek gb dat Hy eendag weer sal kom om my to kom haab.
El gb dat die Hoiligo Goes gekom hot om in my to woon.
Ek hot die Hero Jesus hot.

(Die iiturg kan ook voorgaan on die Ons Vador hardop
baat bid.)
“Ons Vader wat in die homob is,
baat u Naam goheiiig word; iaat u koninkryk kom; iaat u
wil ook op die aardo goskied, net soos in die herneb.
Gee ons vandag ons daaglikse brood en
vorgoef ons ons oortredings soos ons ook die vergewe
wat teen ons oortroo;
en laat ons nb in versooking kom nie, maar verbs ons
van die Bose.
Want aan U behoort die koninkryk en die krag en die
heerhikheid tot in ewigheid. AMEN”
Sinode van die OVS
B.15.26 Heroorweging van Jeugsangbundeb
Die Aigemono Sinode heroorwoeg sy besbuit dat die
Jougsangbundob nie n die erediens gebruik kan word nie.
Sinode van Wes-Kaapband
B.15.27 Nagmaalbedbenlng

B
Ek
Ek
Ek
Ek
Ek
Ek

gb dat die Bybeb die Woord van God is.
gb dat God, die Vader, albes gemaak hot.
gb dat Jesus Christus die Seun van God is.
gb dat Jesus my liefhet.
gb dat die Hoilige Goes in my woon.
hot die Here Jesus hot en ok gb dat ek sy kind is.

Die Abgemeno Sinodo besbuit dat nagmaai, behaiwe by
hoe uitsondoring, in ‘n erediens dour ‘n bedienaar van die
Woord bedien word. Uitsonderbike gevaUe moot op die
voigende voorwaardes goskied:
dat vir sodanige bedioning by die kerkraad aansoek
gedoen moot word en daarom ook met die kerkraad so
goodkeuring moot geskied;
-

Vorkbaring
dat die kerkraad horn deeglik moot vergowis van die
rnerieto van ebke govab sodat rnisbruik uitgoskakei sal
word;
-

Omdat God dit beboof hot on jy dit so pas bely hot, word
vorklaar dat jy nou ‘n beiydende iidmaat is van die
Noderduitse Gereformeerdo Gemoonte

-

dat Woordverkondiging essensieeb is;

Bemoediging
dat die ware betekenis van die nagmaab verduidolik
word sodat able misverstand en bygeboof uitgoskakei kan
word;
-

Voor God en die gomoente hot jy/jubbe nou orken dat
jy/juile ‘n kind van God is en vir hom wil lee!. Hou so
aan on onthou dat die Hero ons aityd sal help om dit to
doen. Gemeente, woos blot vir hiordie iidmaat/mate,
sorg vir hom/haar/hubio en ontvang hom/haar/hulie as
broer(s)/suster(s) in Christus. Moodig hom/haar/huibo

dat minstons nog eon ampsdraor, verkieslik die
wyksouderiing, ook die gebeonthoid bywoon on, waar
moontlik, ook modogobowiges sodat die gerneonskaps
karakter van die nagmaab bewaar kan biy.
Sinodo van Wes-Kaapband
-

